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  والثالثون الثامنةالدورة  -الجمعیة العمومیة 
  الفنیةاللجنة 

  مسائل الناشئةال – سالمة الطیران   :من جدول األعمال ٣١البند رقم 

  لطیرانا سالمةن في مجال مفتشیلل عالميالنقص ال
  )المتحدةالوالیات  (مقدمة من

  التنفیذي الموجز    
االیكـاو  لـدىمتنامیة مـع اسـتمرار الـدول األعضـاء مسألة سالمة الطیران  في مجالالمؤهلین ن مفتشیللعالمي النقص یعتبر ال

وظـائف فـي  اغرو كبیـر مـن الشـالعـدد الهـذا الـنقص مـن خـالل ویتجلـى تعزیـز قـدراتها فـي مجـال مراقبـة السـالمة الجویـة. فـي 
مـن أساسـیة  مهمةالمفتشون  ؤديویأخرى أو إلى القطاع الخاص.  ى هیئاتلإالمفتشین المدربین والمؤهلین انتقال و  ینمفتشال

األمانــة العامــة لالیكــاو علــى تعمــل ســالمة. وتطلــب الوالیــات المتحــدة أن المباشــر علــى  یــؤثرون بشــكلو طیــران ال هیئــةمهــام 
  .ینأحكام وتوجیهات بشأن الكفاءات الشاملة لمفتشي السالمة الحكومی وضع
  :القیام بما یليالجمعیة العمومیة  ُیرجى من: اإلجراء

 واحــافظأن ییجــب  نالــذیو  واالحتفــاظ بهــم ســالمة الطیــران توظیــف وتــدریب مفتشــيمســألة ل ةمســتمر ال اتبالتحــدیقــر تأن   أ)
  ؛التابعین لهالدول المتعاقدة لدى اعلى مستوى من السالمة 

أحكــام وتوجیهــات بشــأن الكفــاءات الشــاملة لمفتشــي  وضــععلــى  العامــة تعمــل األمانــةجعــل یتطلــب مــن المجلــس أن  أن  ب)
  ؛نییالسالمة الحكوم

   .في اإلطار اإلقلیمي الشامل ذلك تدرجأن   ج)
األهداف 
  .سالمةفي مجال الهدف االستراتیجي بالترتبط ورقة العمل هذه   :االستراتیجیة

اآلثار 
  .ال تنطبق  المالیة:

  ال توجد.  المراجع:

 مقدمةال - ١

 لدىمع استمرار الدول األعضاء ًا واضحسالمة الطیران  في مجالالمؤهلین ین مفتشیللعالمي النقص الأصبح  ١- ١
في وظائف  اغرو كبیر من الشالعدد الهذا النقص من خالل ویتجلى تعزیز قدراتها في مجال مراقبة السالمة الجویة. في االیكاو 

من أساسیة  مهمةالمفتشون ؤدي ویأخرى أو إلى القطاع الخاص. ى هیئات لإالمفتشین المدربین والمؤهلین انتقال و  ینمفتشال
هذه الحاجة  علىاالیكاو االنتباه  تركز وتطلب الوالیات المتحدة أن سالمة.المباشر على یؤثرون بشكل طیران و ال هیئةمهام 
المفتشین (بما في ذلك واالحتفاظ بوتوصي بالتركیز على وضع مبادئ توجیهیة لتدریب المفتشین،  لمفتشینإلى ایة المتنام

 لجیل القادم من المهنیین العاملین في مجال الطیرانل البرنامج العام وسن التقاعد) وٕادراج مفتشي السالمة في ةتناسبالماألجور 
  .التابع لالیكاو
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  المناقشة - ٢
) والموقعة على اتفاقیة الطیران االیكاوجمیع الدول التي هي أعضاء في منظمة الطیران المدني الدولي (تلتزم  ١- ٢

مدني الطیران وطنیة للكل هیئة منح وتُ الیكاو. لسالمة الطیران  شروطتنفیذ بالمدني الدولي (المعروفة باسم اتفاقیة شیكاغو)، 
شروط ، المسؤولیة والسلطة لتنفیذ على وجه الخصوصش استمرار صالحیة الطائرات للطیران یفتٕادارة تالعملیات و  یشملبما 

 .تجاه االیكاومن أجل الوفاء بالتزاماتها ، وطنیةالحكومة النیابة عن االیكاو 

هم من بینو الطیران. في مجال التفتیش مجموعة من المهنیین ذوي المهارات العالیة إدارة إنجاز أعمال قوم بوی ٢- ٢
كما  مدنيالطیران الهیئة لالسالمة مجال و  ينفالالیومیة في المجال من المهام كثیر ال وننجز ن یسالمة الطیران الذی تشيمف

العامة معاییر المهم في الحفاظ على  دورلهم سالمة الطیران الحكومة الوطنیة و في مجال المفتشون مثل تشترطه االیكاو. وی
على ًا مباشر ًا سالمة الطیران یؤثر تأثیر ین المؤهلین في مجال مفتشفإن النقص في السالمة الطیران الدولي. ونتیجة لذلك، ل

 .سالمة الطیران

 أن العنصرإلى  لبرنامج العالمي لتدقیق مراقبة السالمة الجویةلها لسنوي  تقریرآخر في  االیكاوأشارت و  ٣- ٢
العناصر  بین الیكاو منفي ا أعلى نسبة من عدم تنفیذ الدول المتعاقدة یمثلین الفنیین، موظفالوتدریب ، مؤهالت ٤ الحرج رقم

 السالمة توظیف وتدریب مفتشيمن أجل هیئات البنیة التحتیة والبیئة لل توافرعدم إلى ًا ئیهذا جز ویرجع الحرجة الثمانیة. 
البلدان النامیة أن توظیف وتدریب  وألدول األعضاء سواء في البلدان المتقدمة في اهیئات المختلف . وقد وجدت همحتفاظ بواال
 .مستمراً ًا تحدی یعتبرحتفاظ بهم واال سالمة الطیران في مجال المؤهلینن مفتشیال

 ذويبسبب نقص المتقدمین ًا تحدیتشكل المفتشین المدربین والمؤهلین  تنمیةكانت مسألة في بعض الحاالت و  ٤- ٢
). ٩٧٦٠للطیران (الوثیقة  الطائرات صالحیةلاالیكاو  دلیلمن  الجزء الثاني امة للتوظیف األولي المشار إلیه فيالمؤهالت الع

على المفتشین  حصول التحدي المتمثل في الحفاظ على برنامج التدریب لضمانًا األخرى أیضمكن أن تواجه الهیئات یو 
نقص في المعرفة أو الموارد. وفي الالمتطلبات والممارسات بسبب ن أحدث و المفتش یستعملأن التدریب األولي والمتكرر و 

في الرواتب بما یتناسب مع نظرائهم  النقص فيبسبب  مشكلةالمفتشین المؤهلین حتفاظ باال ت مسألةحاالت أخرى، كان
 اي وضعتهتالمبكر العن متطلبات التقاعد  األخرى في المنطقة، فضالً هیئات مماثلة في الین المفتشالالصناعة أو مناصب 

 الحكومة الوطنیة.

نقص مسألة التركیز على معالجة االیكاو على الدول األعضاء أن تحث من لوالیات المتحدة اطلب وت ٥- ٢
 يالمزید من االهتمام هولیها ت أنالیكاو التي یمكن لالسبل الممكنة ومن السالمة من خالل أمانتها العامة.  ین في مجالمفتشال

، بما في ذلك التابع لالیكاو لجیل القادم من المهنیین العاملین في مجال الطیرانلالبرنامج العام في الطیران  دمج مفتشي سالمة
وتوفیر التوعیة  وضعمن أجل  لجیل القادم من المهنیین العاملین في مجال الطیرانلالتابعة  مجموعات العملالستفادة من ا

 للدول األعضاء.عمل نظیم حلقات والمواد اإلرشادیة وربما ت

 العمومیة الجمعیةالمطلوبة من اإلجراءات  - ٣

 بالمعلومات الواردة في هذه الورقة:ًا اإلحاطة علمالعمومیة الجمعیة ُیرجى من  ١- ٣

أن یجب  نالذیحتفاظ بهم و واال سالمة الطیران توظیف وتدریب مفتشيمسألة لة مستمر تقر بالتحدیات الأن  أ)
  ؛التابعین لهالدول المتعاقدة ا لدىعلى مستوى من السالمة  واحافظی
أحكام وتوجیهات بشأن الكفاءات الشاملة  وضععلى  العامة تعمل األمانةجعل یتطلب من المجلس أن  أن ب)

  ؛ینیلمفتشي السالمة الحكوم
  . في اإلطار اإلقلیمي الشامل ذلك تدرجأن  ج)

  –انتهى  –


