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  والثالثون الثامنةالدورة  -الجمعیة العمومیة 
  الفنیةاللجنة 

  دعم التنفیذ –الطیران  سالمة  :من جدول األعمال ٣٠البند رقم 

  السالمة الجویة مراقبةعلى  لدولاة استدامة قدر 
  )أندونیسیا مقدمة منورقة (

  التنفیذي الموجز    
مسـتوى السـالمة الـذي ینبغـي بوتیرة أنشطة التفتیش من حیـث صـلتها ة أنشطة الطیران المدني في الدول تعني ارتفاع زیادن إ

 الدولـة، فضـالً  تـوفرهمالتـي یجـب أن الـذین إلـى زیـادة عـدد المفتشـین  من شـأنها أن تـؤدياألنشطة  فيالزیادة و  الحفاظ علیه.
فیمــا یخــص میزانیــة كافیــة  إعــدادة بیــراالدِّ مســألة نقــص المــوارد و ثیــر تزیــادة عــدد المفتشــین و . تكــالیف التــدریب والمراقبــةعــن 

كفــاءات ذات الصــلة والخبــرة الكافیــة. وفیمــا یتعلــق بــالموارد المالیــة، لــدیهم الوذلــك ألن المفتشــین یجــب أن تكــون ، مــوظفینال
  .في وقت مبكرتفتیش في مجال ال إعداد المیزانیاتیتعین على الدول 

ســالمة فــي مجـال ال منتـدى إقلیمــي مناسـبعقــد المجلـس واألمــین العـام  مــنأن تطلـب الجمعیــة العمومیـة  ُیرجــى مـن: اإلجـراء
صـــالحیة مشـــروع برنـــامج التنمیـــة التعاونیـــة للســـالمة التشـــغیلیة واســـتمرار أو  المجموعـــة اإلقلیمیـــة المعنیـــة بســـالمة الطیـــران(

مفتشــي مراقبــة الســالمة المبــادئ التوجیهیــة أو أفضــل الممارســات فیمــا یتعلــق بجــذب أو ) لمناقشــة المعــاییر الطــائرات للطیــران
عدد المفتشین وبعض األنشطة و ، الجویة مراقبة السالمة في مجال  للمفتشین، وٕاعداد میزانیة هموتمویلالحفاظ علیهم و الجویة 

  ذات الصلة.
األهداف 
  .المتعلق بالسالمة هدف االستراتیجيبالترتبط ورقة العمل هذه   :االستراتیجیة

اآلثار 
  .ثار مالیةآلد وجو ال   المالیة:

  الخطة العالمیة لسالمة الطیران  المراجع:

 مقدمةال - ١

ازدادت حركة لبیانات وزارة النقل، ًا وفقو النقل الجوي في إندونیسیا بشكل ملحوظ في السنوات األخیرة. زداد إ ١- ١
ساعات وأما بالنسبة ل٪، ٢١,٠٨النقل الجوي بنسبة  ركابازداد عدد ٪ و ١١,٣٤ بنسبة ٢٠١٢- ٢٠٠٩في الفترة الطائرات 

 تحسین مراقبة السالمة إلى ضرورةهذه الزیادة  أدتوقد ٪ سنویا. ٤٠,٦٢ بنسبة، فقد ارتفعت ٢٠١٢إلى  ٢٠٠٧من  الطیران
 .الشاملأداء السالمة  منمقبول  مستوىمن أجل تحقیق  الجویة
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للقواعد والتوصیات الدولیة الصادرة موحد التنفیذ فإن الورد في وثیقة الخطة العالمیة لسالمة الطیران،  لماًا وفق ٢- ١
شكل األساس لنظام الطیران یهو (اتفاقیة شیكاغو) و  التفاقیة الطیران المدني الدوليهو أحد الركائز األساسیة عن االیكاو 

الدول األعضاء في االیكاو  أنّ بقر یجب أن ت القیاسي توحیدالمن قدر الجهود الرامیة إلى تحقیق أكبر بید أّن من. اآلالعالمي 
 یة ومالیة متباینة تحت تصرفها إلدارة السالمة.فنموارد بشریة و دیها المتعلقة بالسالمة ول الشواغلتواجه مجموعة متنوعة من 

، مثل زیادة سعة أكثر تحتیة داعمةبنیة حث الحكومة على بناء یإندونیسیا عدد الطائرات في ازدیاد هذا، وٕاّن  ٣- ١
تعزیز تنمیة الموارد البشریة من  علىًا لى جانب ذلك، تعمل الحكومة أیضوإ لمالحة الجویة. لإضافیة  تجهیزاتالمطارات وبناء 

من إندونیسیا المقدمة المؤسسات التدریبیة الجدیدة (انظر ورقة المعلومات ذات الصلة  وترخیصخالل تحسین القدرات التعلیمیة 
 من جدول األعمال). ٣٨بشأن البند 

الجهة باعتبارها ) Air Nav Indonesia(اندونیسیا شركة ایر ناف وعالوة على ذلك، أنشأت حكومة إندونیسیا  ٤- ١
تطلب تفي إدارة المجال الجوي، حیث سالمة و كفاءة و ًا تكون أكثر تركیز وذلك لكي خدمات المالحة الجویة دمة لالمقِّ الوحیدة 

هي و  ،سالمةاللضمان اندونیسیا بمراقبة شركة ایر ناف الحكومة وتقوم لحفاظ على السالمة. لحركة المزید من الجهد الزیادة 
 لربح.اوال تستهدف التي تقوم على أساس استرداد التكالیف  في أنشطتها التشغیلیة هاتواصل دعم

وقد إزداد هذا العدد  ٢٠٠٩في عام  اً تشفِّ م ١٦٨ندونیسیا أصالحیة الطائرات للطیران في ي مفتشبلغ عدد وقد  ٥- ١
عادة نسبة عدد المفتشین ترتبط و في مجال التشغیل. الحاجة الموجودة  إلى ینالمفتش تستند المتطلبات منو . ٢٠١ لیبلغ الیوم

للطیران  ةالعام یةالمدیر ولدى كفاءات محددة. هم لدی مفتشین یجادإب فیما یتعلق امّ یسصعبة ال مهمة ال وهذهبعدد الطائرات. 
مشكلة زیادة عدد المفتشین و نقص في عدد المفتشین. ال لمعالجةكفاءات محددة اء ذوي ندونیسیا سیاسة لتوظیف خبر أل المدني

 .توفیرهاي ینبغي تال ةمالیال واردمبالوتیرة التفتیش المرتبطة بتكون ذات صلة س

مقبول ال مستوىالفي تحقیق ًا أیضمن الجوانب المهمة  فهي العالقة بین السالمة الجویة وعدد المفتشینا أمّ  ٦- ١
 مستوىالكل دولة تحقیق  الذي تتبعهلنهج أن یضمن اینبغي و . مختلفاً ًا نهج بشأنهكل دولة  وخىتت، الذي أداء السالمة من
 لسیاساتها الخاصة.ًا وفقو  القائمةفي حدود المیزانیة أداء السالمة  مقبول منال

مشروع برنامج التنمیة أو  المجموعة اإلقلیمیة المعنیة بسالمة الطیرانكالسالمة اإلقلیمیة،  یاتمنتدلوینبغي  ٧- ١
إجراء  دعن راتلخبلتبادل الدول مسألة الخطوات و  أو تُناقش ،التعاونیة للسالمة التشغیلیة واستمرار صالحیة الطائرات للطیران

 .أداء السالمة مقبول من مستوىمن أجل تحقیق  مراقبة السالمة الخاصة بهاأنشطة 

  مناقشةال - ٢

بشكل  لتنفیذ مراقبة السالمة الجویة نمفتشیالالحكومة زیادة عدد من تطلب زیادة حركة الطیران المدني ت ١- ٢
تعدیل عدد  وزیادةالمناسبة.  اتوالكفاء اتالخبر  ُیشترط أن تكون لدیهم المفتشین ویصعب تحقیق ذلك في بعض األحیان. مالئم

هذا ما و . انخفضت األنشطةإذا  ذلك مع زیادة أنشطة الطیران المدني، وال یمكن بالضرورة عكسشى ایتمیجب أن المفتشین 
اتجاه االقتصاد  تراعية األجل مع سیاسة طویل ومتماشیة اتخاذ بعض التدابیر التي یجب أن تكون فوریةعلى كل حكومة یجبر 

 العالمي.

. ٢٠١٧عام  بحلولقدرات فعالة لمراقبة السالمة إلى تنفیذ جمیع الدول  الخطة العالمیة لسالمة الطیراندعو تو  ٢- ٢
والتنظیمیة الالزمة للوفاء قنینیة الهیاكل القانونیة والت الكافیة وكذاجمیع الدول األعضاء الموارد كون لدى تأن  األمر هذایتطلب و 

مقدمي ل والتراخیصوالتصاریح عتمادات ضمان إصدار االل هذه األمور الزمةو مراقبة السالمة. في مجال  األساسیةبالتزاماتها 
 الدولیة ذات الصلة. هاوتوصیاتاالیكاو لقواعد ًا عن إجازة العاملین وفق ، فضالً واإلشراف علیها جویةخدمات الال
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اعتمادات في هذه الحالة، ینبغي أن تشمل و میزانیة. في الأي صعوبات  تقوم مبكرًا بتسویة أن كل دولة وعلى ٣- ٢
 العاملین المهنییننظرائهم من رواتب قریبة من  نلمفتشیارواتب  تكونأن  حّبذاو والتدریب والتفتیش. الرواتب جداول میزانیة ال

 عندخیارات مختلفة لضمان التمویل  الدولوتوجد أمام الموظفین واالحتفاظ بهم.  هؤالء جذبمن أجل  وذلك غلینالمشّ  لدى
 توافرعدم و خدمات المالحة الجویة أو الوقود. ب كاالنتفاعمن خالل مساهمات أنشطة الطیران المدني  وذلك ،یزانیةإعداد الم

د یسبب ق وتمویلهم الجویة واالحتفاظ بهمسالمة المفتشي مراقبة  رشادات أو أفضل الممارسات الدولیة لجذباإلر أو ییمعاال
 .ةهج مختلفالتنفیذ، وربما یؤدي إلى تنفیذ نُ في بعض الدول األعضاء صعوبات ل

  الخالصة - ٣

فإن ، سالمةللبرامج  كلٌّ على حدة ذنفّ مراقبة السالمة وتُ في مجال قدراتها  أن ُتطوِّركل دولة ینبغي ل رغم أّنه ١- ٣
تتعلق توصیات  الخطة العالمیة لسالمة الطیران تتضمنو . أداء السالمة مقبول من مستوى لتحقیقجهد كبیر تحتاج إلى الدول 

من أجل الحصول على إرشادات و السالمة. ومع ذلك، في مجال وفر استراتیجیة لتنفیذ هذه المبادرات تهي عالمي، و الهدف بال
ون من المفید مناقشة التمویل الكافي، سیك تیحمصادر المالیة التي تُ توفیر اللسیاسات وتمویل مفتشي مراقبة السالمة و التنفیذ 

مشروع برنامج التنمیة أو  اإلقلیمیة المعنیة بسالمة الطیران من قبیل المجموعةسالمة للمنتدى  ضمن إطارهذه المسائل 
 .التعاونیة للسالمة التشغیلیة واستمرار صالحیة الطائرات للطیران

  

  –انتهى  –


