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  الدورة الثامنة والثالثون – جمعیة العمومیة ال
  اللجنة الفنیة

  الشاملة للسالمة الجویة في أفریقیا  اإلقلیمیةالخطة التنفیذیة خصوص بالتقدم المحرز   : ٣٧رقم  البند

 اإلقلیمیةتقریر عن الخطة التنفیذیة  —أفریقیا التقدم المحرز في 
 (AFI PLAN)الشاملة للسالمة الجویة في أفریقیا 

  (ورقة مقدمة من مجلس االیكاو)

  الموجز التنفیذي
 (AFI PLAN)الشاملة للسالمة الجویة في أفریقیا  اإلقلیمیةالخطة التنفیذیة  بخصوصتعرض هذه الورقة التقدم المحرز 

مة الجویة الشاملة للسال اإلقلیمیةالخطة التنفیذیة الورقة أیضا بمواصلة  برنامج العمل المرتبط بها.  ویوصى في هذهو 
. والمحیط الهنديألفریقیا  المكاتب اإلقلیمیةعمل  برنامجيعلى مدى فترة السنوات الثالث القادمة كجزء من  في أفریقیا

  .  الهنديأفریقیا والمحیط  إقلیممن تعزیز السالمة الجویة في  هذه المكاتب اإلقلیمیةبها قوم ستوستمكن األنشطة التي 
الخاص  جتماعذات الصلة الصادرة عن االتوصیات التنفیذ تصل أنشطة توقع أن ث المقبلة، یُ الثالالسنوات وأثناء فترة 

 إلى ٢٤من  (SP AFI RAN)الذي عقدته االیكاو  اإلقلیمیةالهندي للمالحة الجویة أفریقیا والمحیط  بإقلیم
أهداف السالمة ق أن تتحقمن النضج.  ومن المتوقع أیضا مرض مستوى  إلىفریقیا في جنوب أ ٢٩/١١/٢٠٠٨
  .٢٠/٧/٢٠١٢ إلى ١٦من الذي انعقد الوزاري بشأن سالمة الطیران أبوجا رفیعة المستوى التي اعتمدت أثناء مؤتمر ال

  القیام بما یلي:العمومیة الجمعیة یرجى من  اإلجراء:
طار برامج إفي لهندي والمحیط االموافقة على مواصلة أنشطة الخطة التنفیذیة الشاملة للسالمة الجویة في أفریقیا   )أ 

  ؛اإلقلیمیةعمل المكاتب 
  .٧- ٣٧اعتماد مشروع القرار الوارد في المرفق لیحل محل القرار الحالي رقم   )ب 

األهداف 
  .الجویةالخاص بالسالمة ترتبط ورقة العمل هذه بالهدف االستراتیجي   االستراتیجیة:

اآلثار 
  المالیة:

وستحتاج  ٢٠١٦- ٢٠١٤لورقة في المیزانیة المقترحة للفترة في هذه ا إلیهاموارد األنشطة المشار  ترد
  طوعیة.المساهمات البواسطة ستكمل تُ أن  إلى

 )٨/١٠/٢٠١٣في ( القرارات الساریة المفعول الصادرة عن الجمعیة العمومیة، (Doc 9958)  المراجع:
(Doc 9930) ، اإلقلیمیةلجویة أفریقیا والمحیط الهندي للمالحة ا إلقلیمتقریر االجتماع الخاص (SP AFI)  
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 األساسیةمعلومات ال -١

بتنفیذ  یتعلقفیما  صعوباتواجه یأفریقیا والمحیط الهندي  إقلیممعظم الدول األعضاء في االیكاو في  الزال ١-١
 خاللمن وتم تحدید الثغرات ذات الصلة بالسالمة الجویة من قبل االیكاو   .الصادرة عن االیكاو والتوصیات الدولیة قواعدال

 الدول واالجتماعات. إلىوالزیارات  طار البرنامج العالمي لتدقیق مراقبة السالمةطة الرصد التي تم القیام بها في إأنش

على الخطة التنفیذیة اإلقلیمیة الشاملة للجمعیة العمومیة لالیكاو والثالثون الدورة السادسة  قتوصدّ  ٢-١
لمعالجة ثغرات السالمة في مجال  ١/١/٢٠٠٨األمین العام في  وضعها يوالتللسالمة الجویة في أفریقیا والمحیط الهندي 

 .اإلقلیمالطیران المدني في 

الخطة التنفیذیة : ٧- ٣٧، اعتمدت الجمعیة العمومیة في دورتها السابعة والثالثین القرار ٢٠١٠وفي عام  ٣-١
الخطة المساعدة للدول األفریقیة في مجاالت .  ومنذ ذلك الحین، قدمت هذه اإلقلیمیة الشاملة للسالمة الجویة في أفریقیا

 التركیز التالیة: 

بالكفاءة تسم الذي یالسالمة الجویة  مراقبة نظام إنشاء: تمكین الدول من األولمجال التركیز   )أ 
 ؛علیهواالستدامة والحفاظ 

زمني  إطارالثغرات التي تم تحدیدها في غضون  سد: مساعدة الدول على الثانيمجال التركیز   )ب 
  ؛قولمع

 لدى مقدمي خدمات الطیران األفریقیین.الجویة سالمة لا: تعزیز ثقافة الثالثمجال التركیز   )ج 

 المناقشة -٢

 في والمحیط الهندي الشاملة للسالمة الجویة في أفریقیا اإلقلیمیةأنشطة الخطة التنفیذیة  إدماجعقب  ١-٢
، كانت المهمة األساسیة ١/١/٢٠١١الهندي ابتداء من أفریقیا والمحیط  إلقلیم اإلقلیمیینللمكتبین العادیة برامج العمل 

  لخطة التنفیذ على النحو التالي: 
ثغرات السالمة  معالجةالمخصصة لتقدیم المساعدة للدول من خالل وضع خطط عمل االیكاو   )أ 

البارزة  شواغل ال إیالء األولویة لحلالجویة التي حددها البرنامج العالمي لتدقیق مراقبة السالمة مع 
  ؛السالمةي مجال ف

معالجة لو  اإلقلیمیةجهودها المبذولة لتحقیق أهداف السالمة الجویة لتعزیز تقدیم المساعدة للدول   )ب 
 السالمة ؛الناشئة  في مجال مسائل ال

  ؛لمراقبة السالمة اإلقلیمیةمنظمات الوتوطید  إنشاءتعزیز   )ج 

  .أنشطة التدریبتكثیف   )د 
، التي والمحیط الهندي شاملة للسالمة الجویة في أفریقیاال اإلقلیمیةة كانت اللجنة التوجیهیة للخطة التنفیذی ٢-٢

واألنشطة ذات  ٢٠١٣و ٢٠١٢و ٢٠١١عمل السنوات برامج قد وافقت على  ،الخطةهذه بشأن  اإلرشاداتلتقدیم  أُنشئت
 لخطة.الصلة التي اقترحها أمین الخطة.  واعترفت اللجنة التوجیهیة بالتقدم المحرز فیما یخص تنفیذ ا
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 االیكاو عملخطط 

 إلىوالتي أحیلت  ،عمل االیكاو للدول التي توجد لدیها شواغل بارزة في مجال السالمة وضع خططتم  ٣-٢
ولكن یوجد لدیها مستوى المجلس  إلى تتم إحالتهاالتي لم وأیضا للدول  ١(MARB)مجلس استعراض الرصد والمساعدة 

الخطط بالتنسیق مع الدول  إعدادتم یالسالمة.  و  مراقبة نظامفي حرجة للعناصر ال (LEI)الفعال  منخفض من التنفیذ
التي أفریقیا والمحیط الهندي خطط العمل  إقلیمدولة في  ٢٣، قبلت ١/٤/٢٠١٣.  وابتداء من ذات الصلةوالجهات المعنیة 

السالمة التي حددتها مجال لمساعدتها على حل الشواغل البارزة في مجال السالمة ومعالجة الثغرات البارزة في  ُصممت
 السالمة الجویة. لتدقیق مراقبةأنشطة البرنامج العالمي 

األولویة لحل الشواغل  إیالءخطط عمل االیكاو لمعالجة الثغرات البارزة في مجال السالمة مع  وضعتو  ٤-٢
تطلبات مراقبة السالمة على فعال لماللتنفیذ لالبارزة في مجال السالمة على المدى القصیر والمتوسط ولبناء قدرات الدول 

المدى الطویل.  وتم القیام بأنشطة المساعدة المحددة المتوقعة في خطط عمل االیكاو بالتعاون مع الفرق المعنیة بالسالمة 
والمحیط الهندي التي نفذتها اللجنة األفریقیة  ألفریقیاوبعثات خطة المفتشیة التعاونیة  ،اإلقلیمیةلمكاتب االیكاو التابعة 

تنسیق هذه  فيأخرى.  ولعبت االیكاو دورا قیادیا  كیاناتوأنشطة المساعدة التي قامت بها  )األفكاك( للطیران المدني
 الجهود وهدر الموارد. تفادیا الزدواجیةاألنشطة 

الدول لتنفیذها من خالل خطط عمل االیكاو.  بعض ل خاصة لمساعدةا تقییممشاریع أیضا وأعدت االیكاو  ٥-٢
المساعدة التعاونیة في الخاص بتقدیم  لالیكاو اإللكترونيتمویل لتنفیذها على الموقع  إلىتراحات التي تحتاج االقونشرت 

 ..http://www.icao.int/safety/scanمجال السالمة على العنوان التالي: 

  (RSOOs) یةمراقبة السالمة الجو ل اإلقلیمیة اتالمنظم
تقدیم الدعم الضروري للدول التي توجد في المنظمتین  يأفریقیا والمحیط الهند إقلیمخطة  استمر في إطار ٦-٢

تین المعنیتین بمراقبة السالمة الجویة: مجموعة اتفاق بانجول ووكالة مراقبة سالمة وأمن الطیران المدني في اتحاد اإلقلیمی
المعنیة بمراقبة السالمة  اإلقلیمیةالمنظمات  إنشاءلدول التي الزالت في مرحلة لیضا أتقدیم الدعم  تمو  .الشرقیة أفریقیا

 ،، واتحاد التنمیة للجنوب األفریقييوبرینسیبتومي وسان المجموعة االقتصادیة والنقدیة لوسط أفریقیا لصالح الجویة 
(جیبوتي ومصر وٕاریتریا وٕاثیوبیا ولیبیا سبعة الواالتحاد االقتصادي والنقدي لغرب أفریقیا وموریتانیا والدول الشریكة 

 والصومال والسودان).

جرى غیر المنسقة وهدر الموارد الشحیحة،  اإلقلیمیةولتفادي التداخل في المهام وانتشار المنظمات  ٧-٢
ما اذا معنیة بمراقبة السالمة الجویة سوى في حالة واحدة  إقلیمیةأكثر من منظمة  إلىالدول على عدم االنضمام  تشجیع

في  (IND/12/11) الدول إلىا مهام مختلفة.  وأرسلت االیكاو كتابب تقومبمراقبة السالمة الجویة كانت هذه المنظمة المعنیة 
عضویتها في مسألة التوعیة للدول المعنیة للنظر في أنشطة  في األفكاك أیضا وشرعت ١٥/٨/٢٠١٢هذا الصدد في 

 ة السالمة الجویة.معنیة بمراقبواحدة فقط  إقلیمیةمنظمة 

  

                                                           
توفیر المراقبة والتوجیه لإلدارة العلیا ألنشطة االیكاو فـي مجـال الرصـد والمسـاعدة ل ٢٠١١مجلس استعراض الرصد والمساعدة في دیسمبر ُأنشيء  ١

المجلــس الســالمة و/أو األمــن.  ویــرأس األمــین العــام مجلــس اســتعراض الرصــد والمســاعدة ویتضــمن  ألغــراض إلیهــافــي الــدول المشــار  ُتجــريالتــي 
المجلـس بإعـداد وتعزیـز تنفیـذ  ویقـوموأیضا مشاركة المدیرین اإلقلیمیین التابعین لالیكاو.   التعاون الفنيو النقل الجوي  تيالمالحة الجویة وٕادار  يمدیر 

رفیعة المستوى المصممة لتنسـیق أنشـطة الرصـد والمسـاعدة فـي الـدول التـي توجـد لـدیها شـواغل بـارزة فـي مجـالي السـالمة أو األمـن، الاالستراتیجیات 
تنفیـــذ خطـــط عملهـــا  فیمـــا یخـــصوالمراقبـــة التـــي تقـــوم بهـــا االیكــاو وفـــي الـــدول التـــي ال تفـــي بالتزاماتهـــا والــدول التـــي ال تشـــارك فـــي عملیـــات التـــدقیق 

  التصحیحیة.

http://www.icao.int/safety/scan
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  التدریب
 التنسیق والتوحید القیاسي للتدریب

 بهدفاتحاد المنظمات األفریقیة للتدریب على الطیران  إنشاءعلى خطة أفریقیا والمحیط الهندي شجعت  ٨-٢
على ریب للتددم الدعم الجتماعات المجلس المؤقت للمنظمة األفریقیة تنسیق وتوحید التدریب على الطیران في أفریقیا.  وقُ 

 إجرائيالذي أعد الدستور وخطة استراتیجیة لثالث سنوات وخطة أعمال السنة األولى ودلیل  ٢٠١٢عام في الطیران 
، أبوجالمساعدة المجلس وللجمعیة التأسیسیة للمنظمة األفریقیة المعنیة بالتدریب على الطیران واالجتماع األول للمجلس (

 ).١٤/٤/٢٠١٣- ١٢نیجیریا، 

 ریبأنشطة التد

أنشطة التدریب أفریقیا والمحیط الهندي في الشاملة للسالمة الجویة  اإلقلیمیةالخطة التنفیذیة  مواصلة ٩-٢
 دورات تدریبیة وندوات وحلقات عمل في المجاالت التالیة: اجراء المكثف من خالل

 درورات)؛ ٥عملیات الطائرات ( -مة الحكومیون مفتشو السال  )أ 

 دورات)؛ ٦( حیة الطائرات للطیرانصال -مفتشو السالمة الحكومیون   )ب 

 دورات)؛ ٨(مفتشي المطارات دورة   )ج 

 دورة)؛ ٢٦( (SMS)السالمة  إدارةونظم  (SSP)برنامج الدولة للسالمة   )د 

 (حلقة عمل ودورتان)؛النقل اآلمن للبضائع الخطرة عن طریق الجو  )ه 

  (حلقتي عمل)؛ طب الطیران  )و 

 دورات). ٧( (ECCAIRS)ث والوقائع عن الحواد اإلبالغمركز التنسیق األوروبي لنظم   )ز 

من مختلف الدول في اقلیم أفریقیا والمحیط الهندي من أنشطة التدریب  متدرباً  ٢١٩٣ هاستفاد ما مجموع ١٠-٢
أن الدول  إلى ٢٠١٢عام  جريأُ ضافة إلى ذلك، أشار استقصاء . وباإل٢٠١٢ الى عام ٢٠٠٨التي تم القیام بها من عام 
 سنویا لتلبیة احتیاجاتها.هذه استالم برامج التدریب تحبذ ب والمنظمات المعنیة بالتدری

  بشأن أهداف السالمة مؤتمر أبوجا الوزاريقرارات 
في أبوجا،  ٢٠/٧/٢٠١٢ إلى ١٦الوزاري بشأن سالمة الطیران الذي انعقد من  أبوجامؤتمر مجددا أكد   ١١-٢

یتسم بالسالمة واالستدامة في أفریقیا.  وأكد المؤتمر الذي و  الموثوقو  اآلمن النقل الجوي بتعزیزفي نیجیریا، على االلتزام 
 السالمةفعالة على قة بما في ذلك مراقبة الموثّ و  ن الجویین الكاملةمشغلیالمن خالل عملیات ترخیص سیتحقق هذا  أنعلى 

اغل البارزة في مجال عمل االیكاو والحل السریع للشو خطط لجمیع المشغلین الجویین األفریقیین وتعزیز تنفیذ بالنسبة 
للتحقیق في الحوادث  اإلقلیمیةالمعنیة بمراقبة السالمة الجویة والوكاالت  اإلقلیمیةأو تعزیز المنظمات  ٕانشاءالسالمة و 
وكالة  علىمعنیة بمراقبة السالمة الجویة أو واحدة فقط  إقلیمیةمنظمة  علىعضویتها  فيالدول اقتصار  إلى باإلضافة
 ألفریقیاتنفیذ خطط عمل االیكاو وخطة المفتشیة التعاونیة لتحقیق في الحوادث، وتقدیم الموارد والدعم لل واحدة إقلیمیة

  والمحیط الهندي.

   



A38-WP/67 - 5 - 
TE/9 

رفیعة المستوى ألفریقیا مع تحدید الواعتمد المؤتمر الوزاري أیضا مجموعة من أهداف سالمة الطیران   ١٢-٢
  .٢٠١٣ة العمومیة لالتحاد األفریقي في ینایر الجمعی أیدتهاجداول زمنیة قابلة للتطبیق والتي 

نتائج ملموسة.   والتحسینات الدائمةالجهود المبذولة لتحقیق أهداف سالمة الطیران  بالفعل حققتوقد   ١٣-٢
وجزر سیشیل ، نجحت مالي وموزمبیق ورواندا التي ُنفذت التحقیقالتصحیحیة أو تدابیر  اإلجراءاتوعقب التحقق من 

 ٦٠والسودان وزامبیا في حل الشواغل البارزة في مجال السالمة التي تم تحدیدها.  وحققت موریتانیا والسودان هدف نسبة 
البرنامج العالمي لتدقیق مراقبة السالمة التحسینات الهامة التي في إطار  أیضاً  لوحظتكما ، الفعالفي المائة من التنفیذ 

الدول جهود دعم لاالیكاو تقدیم المساعدة وتنسیق جهود مجتمع الطیران الدولي جلت في بنین ومدغشقر.  وستواصل سُ 
  السالمة. مستوى تعزیز إلىالرامیة 

  فریقیاللسالمة الجویة أل اإلقلیميللتخطیط والتنفیذ في أفریقیا والفریق  اإلقلیمیةالتنسیق فیما بین المجموعة 
وعقد اجتماعه االفتتاحي في مارس والمحیط الهندي قیا للسالمة الجویة ألفری اإلقلیميالفریق  أسست  ١٤-٢

وتعمل  . للتخطیط والتنفیذ في أفریقیا اإلقلیمیة، عقب االجتماع الثامن عشر للمجموعة أوغندافي كامباال في  ٢٠١٢
تعتبران اللتین ین الشاملة للسالمة الجویة في أفریقیا بصفة وثیقة مع هاتین المجموعتین التكمیلیت اإلقلیمیةالخطة التنفیذیة 

وتقوم .  اإلقلیميعلى المستوى  وطاقتها االستیعابیةالسالمة وكفاءة المالحة الجویة  إدارةأنشطة لتنفیذ  المحركات الرئیسیة
 ، وذلكلمعالجة األولویات والمسائل الناشئة األخرى اإلقلیمیةالمسؤولة عن المبادرات الهیئات مع أنشطتهما  الجهتان بتنسیق

 ن في تنفیذ خطط عمل االیكاو ومع األفكاك وخطة المفتشیة التعاونیة ألفریقیا والمحیط الهندي والشركاء في مجالبالتعاو 
الطیران بما في ذلك المجلس الدولي للمطارات واتحاد شركات الطیران األفریقیة ومنظمة خدمات المالحة الجویة  سالمة

  .(IATA)واتحاد النقل الجوي الدولي  (CANSO)المدنیة 

  الخالصة  -٣
 من األعمال للكمیة الهائلةنتیجة فیما یخص تحسین سالمة الطیران في أفریقیا، كبیر رغم تحقیق تقدم   ١-٣

به أنه  المسلممن الشاملة للسالمة الجویة في أفریقیا،  اإلقلیمیةالتي تم القیام بها من خالل الخطة التنفیذیة  واإلجراءات
في مجال السالمة  األخرى الثغراتبعض غل البارزة في مجال السالمة التي تم تحدیدها و الشوامازالت هناك مجموعة من 

المساعدة المقدمة للدول من خالل االیكاو فإن عالج بعد والزال ینبغي حلها على نحو مرض.  وبالتالي لم تُ التي  اإلقلیمفي 
  .ضرویةزالت في مجال سالمة الطیران ال والشركاء

الخطة : ٧- ٣٧یحل محل القرار الحالي الذي ینبغي أن مشروع قرار للجمعیة العمومیة  ویرد في المرفق  ٢-٣
  .التنفیذیة اإلقلیمیة الشاملة للسالمة الجویة في أفریقیا

- - - - -  -  - - - -  
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  المرفق

  مشروع قرار العتماده من قبل الدورة الثامنة والثالثین 
  للجمعیة العمومیة 

  ة التنفیذیة اإلقلیمیة الشاملة للسالمة الجویة في أفریقیاالخط  ...:- ٣٨ ٧-  ٣٧ القرار

االیكاو مستمرة في أداء دورها القیادي لتقلیل جوانب النقص الخطیرة في إقلیم أفریقیا والمحیط الهندي مما یضر  لما كانت
  بتشغیل الطیران المدني الدولي وباستمرار تنمیته؛

الخطة التنفیذیة اإلقلیمیة الشاملة للسالمة الجویة في أفریقیا  االیكاو في إطار بأن اإلجراءات التي اتخذتها وٕاذ تحیط علما
  (خطة إقلیم أفریقیا والمحیط الهندي) بدأت تظهر تقدما إیجابیا في تعزیز السالمة الجویة في القارة؛

  ي مجال مراقبة السالمة؛الذي حققته الدول األفریقیة فیما یتعلق بتحسین مستواها ف الكبیر التقدم سجل بارتیاحتوٕاذ 

الشاملة للسالمة الجویة في أفریقیا یعتمد أساسا على  اإلقلیمیةبأن النجاح في تحقیق كامل أهداف الخطة التنفیذیة  وٕاذ تقر
  الجهود التي تبذلها الدول األفریقیة ذاتها؛

ل، رغم الجهود التي تبذلها، تحتاج في العدید من الدول المتعاقدة في إقلیم أفریقیا والمحیط الهندي ال تزا وٕاذ تقر بأن
المستقبل القریب، إلى استمرار الدعم الفني و/أو المالي من االیكاو وغیرها من الجهات المعنیة لالمتثال لشروط اتفاقیة شیكاغو 

 ومالحقها؛

السالمة یتسم بالفعالیة  بأنه لیس بوسع العدید من الدول األفریقیة، بمفردها، تقدیم الدعم إلى نظام وطني لمراقبة وٕاذ تقر
  ؛(RSOOs) واالستدامة، وبالتالي ینبغي حثها ودعمها على إنشاء منظمات إقلیمیة لمراقبة السالمة

لالجتماع اإلقلیمي الخاص للمالحة الجویة ألفریقیا والمحیط الهندي بشأن إنشاء وكاالت  ٤/٥إلى التوصیة  وٕاذ تشیر
ووكاالت إقلیمیة للتحقیق في  (RSOOs) اقبة السالمةمنظمات إقلیمیة لمر  ى جانب إعدادإل (RAIAs) إقلیمیة للتحقیق في الحوادث

  ؛(RAIAs)الحوادث 

   (RAIAs)و (RSOOs)بأن االیكاو تدعم العدید من لدول األفریقیة إلنشاء  وٕاذ تحیط علما  

ة الطیران الذي ُعقد في أبوجا في بأهداف سالمة الطیران التي اعتمدت أثناء المؤتمر الوزاري بشأن سالم وٕاذ تحیط علما
  ؛٢٠١٣تحاد اإلفریقي في ینایر وأیدته الجمعیة العمومیة لال ٢٠١٢نیجیریا في یولیو 

بالتوصیات الصادرة عن االجتماع المشترك بین االیكاو واللجنة األفریقیة للطیران المدني بشأن تعزیز سالمة  وٕاذ تأخذ علما
  ؛١٣/٥/٢٠١٠امینا بتشاد في الطیران في أفریقیا المنعقد في نج

لتقدیم المساعدة  منطلقبعض الدول المتعاقدة ستكون بمثابة لعمل االیكاو التي وضعت  خطط تحیط علما بأنوٕاذ 
خرى األرئیسیة الثغرات اللحل الشواغل البارزة في مجال السالمة لدیها باإلضافة إلى  لتنسیق مع الجهات المعنیة األخرىالمباشرة، با
  السالمة؛ في مجال
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 تساند برنامجها للتنفیذ الشامل إلقلیم أفریقیا والمحیط الهندي في تقدیم الدعم إطارقد شرعت في أن االیكاو  وٕاذ تالحظ  
  الكثیر من الدول األفریقیة من أجل إنشاء منظمات إقلیمیة لمراقبة السالمة ووكاالت إقلیمیة للتحقیق في الحوادث؛

یمیة التي اسُتهل فیها العمل أو أنشئت في إقلیم أفریقیا والمحیط الهندي ستظل تحتاج إلى دعم أن المنظمات اإلقلوٕاذ تالحظ 
  االیكاو في المستقبل القریب وٕالى أن یتوطد إنشاؤها وتعتمد على دعمها الذاتي؛

اعدة إلى  الدول في بفائدة مواصلة  التنسیق، برعایة االیكاو، بین  أنشطة جمیع  الجهات المعنیة التي تقدم المس وٕاذ تقر
  إقلیم أفریقیا والمحیط الهندي؛

بأن االیكاو ستحتاج إلى موارد إضافیة لكي تنجح في االضطالع بتوفیر الدعم الذي تقدمه للدول في إقلیم أفریقیا  وٕاذ تقر
  والمحیط الهندي؛

 في إقلیم أفریقیا والمحیط الهندي:أن المكاتب اإلقلیمیة القویة ستكون محفزا إیجابیا لتعزیز سالمة الطیران  وٕاذ تالحظ

  فإن الجمعیة العمومیة:

  األفریقیة لتعزیز السالمة الجویة؛ اإلقلیمیةبالجهود الكبیرة التي بذلتها الدول والمنظمات  ترحب  -١

في إطار برنامج عمل المكاتب  سُتواصل أن أنشطة برنامج التنفیذ الشامل إلقلیم أفریقیا والمحیط الهندي تعلن   -٢
  إلقلیمیة ألفریقیا؛ا

األمین العام على ضمان تزوید المكاتب اإلقلیمیة ألفریقیا بما یلزم من الموظفین والموارد المالیة لكفالة تحث   -٣
  االستمراریة الفعالة لبرنامج العمل الذي بدأه برنامج التنفیذ الشامل إلقلیم أفریقیا والمحیط الهندي؛

عمل االیكاو على االلتزام بتحقیق  قیا والمحیط الهندي التي قبلت خططفریأ إقلیمالدول المتعاقدة في  تحث  -٢
  ؛في الخطط من خالل حل الثغرات الرئیسیة ذات الصلة بالسالمة بما في ذلك الشواغل البارزة في مجال السالمة  المبینةاألهداف 

المعنیة زام، بإنشاء المنظمات اإلقلیمیة جمیع الدول المتعاقدة في إقلیم أفریقیا والمحیط الهندي على االلتتحث   -٣ ٤
وتسریع وتیرة هذه العملیة،  ، حسب االقتضاء،(RAIAs) والوكاالت اإلقلیمیة للتحقیق في الحوادث (RSOOs) الجویة مراقبة السالمةب

  وتعزیز التعاون في جمیع أنحاء اإلقلیم من أجل استخدام الموارد المتاحة بطریقة مثلى؛

  الغ الدول وقطاع الصناعة والجهات المانحة بالمشاریع ذات األولویة الناشئة عن تحالیل الثغرات؛المجلس إب تكلف  - ٥

 نتیجةالخدمات المقدمة عن ازدواجیة  متناعاالأفریقیا والمحیط الهندي على  إقلیمالدول المتعاقدة في  تحث  -٤
  لجویة؛معنیة بمراقبة السالمة اواحدة  إقلیمیةأكثر من منظمة  إلىنضمام لال

للتخطیط والتنفیذ  اإلقلیمیةأفریقیا والمحیط الهندي على تنفیذ توصیات المجموعة  إقلیمالدول المتعاقدة في  تحث  -٥
  ؛AFI)-(RASG للسالمة الجویة ألفریقیا اإلقلیميواجتماعات الفریق  (APIRG) في أفریقیا والمحیط الهندي

ذات األولویة التي حددتها  األنشطة المشاریعتنفیذ  دعملى المانحة ع والهیئاتالدول وقطاع الصناعة تحث   -٦
 (APIRG) للتخطیط والتنفیذ في أفریقیا والمحیط الهندي اإلقلیمیةالمجموعة  تحالیل الثغرات المنجزة وفقا للخطة العالمیة للسالمة الجویة

  ؛ AFI)-(RASG والمجموعات اإلقلیمیة المعنیة بسالمة الطیران 

طاع الصناعة والجهات المانحة على تقدیم المساهمات، النقدیة والعینیة، لتنفیذ الخطة التنفیذیة الدول وق تحث  -٧
  المجلس باإلقرار بجمیع تلك المساهمات؛ وتكلفالشاملة من أجل السالمة الجویة في أفریقیا،  اإلقلیمیة
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لج بصورة مشتركة أوجه القصور التي تم الدول األفریقیة واالیكاو واللجنة األفریقیة للطیران المدني أن تعا تحث  - ٨
من خالل عملیات تدقیق السالمة الجویة وأن تنفذ التوصیات الصادرة عن االجتماع المشترك بین االیكاو واللجنة األفریقیة تحدیدها 

  ؛للطیران المدني بشأن سالمة الطیران في أفریقیا

المشترك بین االیكاو واللجنة األفریقیة للطیران  تنفیذ التوصیات الصادرة عن االجتماعرصد ب المجلس تكلف  - ٩
تحقیق أهداف سالمة الطیران التي حددها المؤتمر الوزاري بشأن سالمة الطیران الذي  مدى المدني بشأن سالمة الطیران في أفریقیا؛

  ؛٢٠١٢قد في أبوجا في یولیو عُ 

األنشطة والمبادرات واستراتیجیات التنفیذ  في تنسیق أقوىبضمان اضطالع االیكاو بدور قیادي  المجلس تكلف  - ١٠
التي تهدف بالتحدید إلى تنفیذ المشاریع ذات األولویة بما یحقق التحسن المستمر في سالمة الرحالت في إقلیم أفریقیا والمحیط الهندي 

  وتخصیص الموارد للمكاتب اإلقلیمیة ذات الصلة وفقا لذلك؛

وتقدیم السنوات الثالث  فترة یذ في إقلیم أفریقیا والمحیط الهندي على مدىالتنف حالةوقیاس  برصدالمجلس تكلف   - ١١
  تقاریر إلى الدورة العادیة القادمة للجمعیة العمومیة بشأن التقدم المحرز؛

  .٧- ٣٧ ١-٣٦ أن هذا القرار یحّل محل القرارتعلن   - ١٢

  - انتهى  - 


