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  الدورة الخامسة والثالثون— موميةالجمعية الع
 التنفيذيةاللجنة 

 تحسين مراقبة السالمة الجوية:  ١٦البند 

 انشاء منظمات اقليمية للسالمة الجوية
 )١مريكا الوسطىأدول وثيقة مقدمة من (

 ملخص

حد أ، مة الجويةذ االجراءات التصحيحية المنبثقة عن البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالييعتبر تنف
. وخاصة عندما تكون هذه الدولة تعاني من نقص في الموارد، دولةأي التحديات الكبرى التي تواجهها 

مثل لذلك هو انشاء كيانات اقليمية تمكن مجموعة من الدول سويا على مساعدة بعضها ألولذا فالحل ا
 . ات التدقيقوجه القصور في عمليتنفيذ خطط العمل الالزمة لتصحيح أالبعض في 

مس سنوات فقط من وتمكنت في مدة خ، ريكا الوسطى بضم جهودها وتعظيم مواردهابادرت دول أم
 باجراء تحسينات هامة لدولها فيما يخص ،)ACSA(الوسطى مريكا أالسالمة الجوية في انشاء وكالة 

دا من التحديات ن مزيأوالجدير بالذكر  .األول والسادس والثامن وجه القصور في المالحقأتصحيح 
وسيصبح تنظيم الموارد ، نظمة الشاملة الجديدة لتسيير عمليات تدقيق السالمةألستطرأ تحت نهج ا

 . والتنسيق القانوني والتشريعي المالئم هو المسلك السليم لكثير من الدول

ول على وضعت مؤخرا لمساعدة الد ستراتيجية الجديدة الموحدة والمواد االرشادية التياالومع وجود 
تضطلع االيكاو بدور رئيسي ومحوري في هذا الطور الجديد ، و اقليمية فرعيةأتشكيل منظمات اقليمية 

 .من التنفيذ

 .٤يرد االجراء الذي اتخذته الجمعية العمومية في الفقرة 

 مقدمةال -١
وذلك من خالل االلتزام    ، ةمريكا الوسطى جهودا كبيرة لدعم تطوير القطاع المالحي الجوي في المنطق          أبذلت دول    ١-١

وقد استثمرت هذه الدول كثيرا في تطوير ثقافة مالحية جوية جديـدة تقـوم      . مناألبالقواعد الدولية المتعلقة بقضايا السالمة و     
 .يمن الجوألسس المعايير القصوى من السالمة واأعلى 

                                                   
 .نيكاراجواهندوراس، ، واتيماالغ، سلفادورال ،ريكا كوستا، زبلي ١
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الالزمة لذلك حتى تلتزم دوات ألاوسعا لسالمة الطيران المدني يشمل وقد وضعت المنظمة نظاما مفصال وم ٢-١
 كدول متعاقدة في اتفاقية بالتزاماتها )COCESNA(  لخدمات المالحة الجويةىمريكا الوسطأ مؤسسة في األعضاءالدول 
 على أساس العناصر الثماني الرئيسية للبرنامج )ACSA(أمريكا الوسطى السالمة الجوية في لة انشأت وكأولذك . وغشيكا

 )COCESNA ( أمريكا الوسطى لخدمات المالحة الجويةمؤسسة وقد التزمت بتوقعات مجلس ادارة، ق السالمةالعالمي لتدقي
 .وفقا لمبادئ التنسيق والتوحيد والقياس

 مناقشة  -٢

خرى وفقا للتعقيدات القانونية ألوتفاوتت سرعتها في دول دون ا، خرىأاختلفت عملية التنفيذ من دولة الى  ١-٢
 .عضاء قوانين تشريعية وتنظيمية جديدةألصدرت خمس دول من بين الستة اأوقد . كل منهاوالسياسية في 

 يكون هناك فهم واضح لمفهوم نأيجب ، بشرية وتنفيذ التنسيقالوحتى تستطيع الدول المشاركة في الموارد  ٢-٢
خرى المتعلقة ألميع الجوانب اا لجساسأباالضافة الى وجود اطار قانوني مشترك يمثل ، ويعتبر هذا. التفويض بالسلطة

والمثاالن الجديران بالذكر هنا هما عملية تدريب الفنيين واصدار شهادات . قاعدة انطالق هامة ورئيسية لعملها، رةبالمعاي
وهذا يتطلب درجة قصوى من التنسيق والمواءمة في . المشتركة للمستثمرين الجويين للتصديق على جدارتهماالمتثال 

 .عضاءألتي يجب تطبيقها من قبل جميع الدول ااالجراءات ال
. يعتبر االلتزام السياسي قضية عظمى فيما يتعلق بانشاء أي منظمة اقليمية لمراقبة السالمة، واضافة الى ذلك ٣-٢

نشطة هذه المنظمات أعضاء العاملة في هذا الجهد المشترك من انشاء مجلس رقابي لالشراف على ألفلن تتمكن الدول ا
 .في هذه الدول المذكورةمستويات العلى أاال من خالل االلتزام السياسي على ، وتوفير الموارد الالزمة لتمويلها وانجاحها

 ستنتاج ا -٣

مما تطلب تخطي الكثير من الحواجز ، لم تكن عملية انشاء نظام سالمة اقليمي في أمريكا الوسطى مسألة سهلة ١-٣
 لتتعلم األعضاءيضا من الصعب خلق المشاركة الفعالة بين الدول أوكان . مفاهيم المغلوطة حول مبدأ السيادةالقومية وال

بع رألنتجت نتائج بارزة في مدة اأن منطقة دول أمريكا الوسطى قد أاال . مبادئ العمل في فريق وبطريقة منسجمة ومنظمة
لمنظمات وكذلك على مستوى تطوير المستثمرين والمستخدمين وتحسين اوأثمرت جهودها على مستوى االلتزام ، سنوات

 .للقطاع المالحي الجوي على مستوى االلتزام والقبول بالقواعد الرسمية
  لوكالة السالمة الجوية في أمريكا الوسطىتشارية والتفتيشية التابعةسالاان الدول التي تتمتع بمنافع الخدمات  ٢-٣
)ACSA(  المشترك والتعاون ومزايا وجود االستراتيجية االقليمية للقضاء على االزدواجية في همية هذا الجهد أوتدرك

 وتتشارك في الموارد البشرية والمالية وتحقق اقتصاديات قياسية تعمل على ةطر التشريعيألتضع معايير موحدة ل، الجهود
 .رفع مستوى الكفاءة والسالمة

عضاء في االيكاو بادراك النجاحات أل الولذلك ندعو الدو، بمنافع جمةلية االقليمية قد أتت اآلمن المؤكد أن   ٣-٣
طراف في االيكاو للقيام بالترتيبات الالزمة لدعم تكوين الوكاالت ألالمحققة والطلب الى الكيانات الدولية وكذلك الدول ا

وفوق كل شئ اعداد ، رد الماليةوكذلك استكشاف الموا، االقليمية من خالل وضع الوثائق واالتفاقات المناسبة والمفصلة
 .الهياكل التنظيمية والوظائفية الالزمة النشاء المزيد من الوكاالت االقليمية
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 االجراء المعروض على الجمعية العمومية -٤
 :يرجى من الجمعية العمومية القيام بما يلي 

ل المتعاقدة في تنفيذ  المتعلقة بالصعاب التي واجهتها بعض الدو٣ و ٢أن تحيط علما بالفقرة   )أ 
 .االجراءات التصحيحية المنبثقة من خطط العمل

مع ، ن انشاء مثل هذه المنظمات سيوفر امكانية كبيرة لمساعدة الكثير من الدولأأن توافق على  )ب 
ن دور االيكاو هو دور بارز ورئيسي أوب، االدراك أن هناك مبادرات اقليمية اخرى ناشئة حول العالم

 .شاء كيانات اقليمية أو اقليمية فرعية جديدة تتناول التزامات الدول حول مراقبة السالمةلمستقبل ان

عضاء ألالتصديق على مفهوم وتطوير وادارة االنظمة االقليمية لمراقبة السالمة وتشجيع الدول ا )ج 
 .للمشاركة فيها

 الواردة في واد االرشادية الجديدةاستخدام المعلى  بقوة التشجيعدعم هذه المبادرات وب المجلس تكليف  )د 
وجه أ لتصحيحفي نطاق تنفيذ االستراتيجية الموحدة ، Doc 9734-AN/959 من الوثيقة) ب(الجزء 

 .شؤون السالمةفي القصور 

  ـانتهىـ 


