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  والثالثون الثامنةالدورة  -الجمعیة العمومیة 
  الفنیةاللجنة 

  على نظر اللجنة الفنیةالمسائل األخرى المعروضة  –المالحة الجویة : ٣٨البند 

  برنامج تدریبي لإلیكاو بشأن المالحقإلى الحاجة 
  )إندونیسیا مقدمة من(ورقة 

  الموجز التنفیذي

بشكل منـتظم. وسـیكون لهـذا النشـاط فائـدة كبیـرة عن المالحق دورات تدریبیة للدول المتعاقدة مقترحًا بأن تنظم اإلیكاو تعرض هذه الورقة 
  في تحقیق هدف التوحید القیاسي على الصعید العالمي.

  اإلجراءین التالیین:ُیرجى من الجمعیة العمومیة اتخاذ : اإلجراء
  علمًا بالمعلومات الواردة في هذه الورقة؛ أن تحیطأ) 

ول المتعاقـدة علـى صـعید اسـتیعاب محتـوى ددورات تدریبیة بشأن المالحـق لتلبیـة متطلبـات الـ تنظیمب) أن تطلب من اإلیكاو النظر في 
 ها.هذه المالحق استیعابًا صحیحًا ومن ثم مساندتها في االضطالع بالتزامات

 بالسالمةاالستراتیجي المتعلق  الهدفترتبط ورقة العمل هذه ب
  األهداف 
 اإلستراتیجیة

 اآلثار المالیة:  نعم

   AN 8/3-12/42كتاب المنظمة 
  ، دلیل إدارة السالمة ٩٨٥٨الوثیقة 

   A37-WP/173, TE/97 Rev. No.1ورقة العمل المقدمة من جمهوریة إندونیسیا 

 المراجع:

  ةمقدمال  - ١

ینبغي للموظفین التنظیمین استیعابها بشكل جید في سیاق عملیة  كثیرةتشتمل فرادى المالحق على تفاصیل فنیة  ١- ١
أنظمة سالمة الطیران المدني. ومع تغیر  ومنهاتحویل القواعد والتوصیات الدولیة إلى وثائق تنظیمیة لكل دولة، 

یتعین أن یحقق جمیع الموظفین الجدد في المجال التنظیمي الترقیات والتقاعد والتوظیف،  الناتج عنالموظفین 
  فهمًا جیدًا للمحتوى الفنى للمبادئ األساسیة التي تنطوي علیها المالحق.
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وتدخل التغییرات على المالحق حیز النفاذ بواسطة إشعار بهذه التعدیالت ُیرسل إلى الدول من خالل كتاب   ٢- ١

المقترحة بواسطة كتاب منظمة یقتضي تعلیقًا على التعدیل المقترح. وینبغي أن یكون منظمة. كما ُتبلغ الدول بالتغییرات 
الموظفون الفنیون الذین یعدون التعلیقات على التغییرات المقترحة قادرین على استیعاب المواد المقترح تغییرها في المالحق كي 

  یتسنى لهم تقییم هذه التغییرات وٕابداء مالحظات مجدیة بشأنها.
 )USOAP(السالمة الجویة ة على ذلك فقد لوحظ في العدید من الحاالت في إطار البرنامج العالمي لتدقیق عالو   ٣- ١

  قصور في استیعاب المواد التي تتضمنها المالحق ومتطلباتها.الأن عدم امتثال الدول للمتطلبات الفنیة ینبع من 

  النقاش  - ٢

یشكل التوحید القیاسي على الصعید العالمي إحدى المهام الرئیسیة لإلیكاو. وتطبیق القواعد والتوصیات الدولیة   ١- ٢
  هو األساس الذي یقوم علیه التوحید القیاسي. موحداً المدرجة في المالحق تطبیقًا صحیحًا 

ادة المالحق فمن الصعب علیهم تمییز وما لم یحقق الموظفون التنظیمیون في كل دولة فهمًا كامًال وصحیحًا لم  ٢- ٢
  الفرق بین المادة التنظیمیة للدولة والقواعد والتوصیات الدولیة الواردة في المالحق.

ولضمان تطبیق مغزى القواعد والتوصیات الدولیة المدرجة في المالحق تطبیقًا موحدًا، یتعین توفیر التدریب   ٣- ٢
باستخدام مجموعة موحدة من المناهج  األمثلالمناسب والمواد الفنیة بصورة موحدة أیضا. وهو ما یمكن تحقیقه على النحو 

  ین بمادة المالحق.ن متمرسین وملمالتدریبیة وتوفیر التدریب بشكل موحد على ید مدربی
الموظفین  اإللمام الصحیح والكامل منوتتوقف نوعیة وثائق الدولة التي تنفذ القواعد والتوصیات الدولیة على   ٤- ٢

بمادة المالحق والمتطلبات المدرجة فیها. وهو ما ال یمكن تحقیقه إال عن الذین یعدون هذه الوثائق ویراجعونها ویعدلونها، 
  تدریب خاص یقدمه مدربون ملمون بمادة المالحق.طریق 

وقد ُأعد الملحق التاسع عشر، إدارة السالمة، لتجمیع المادة التنظیمیة المتعلقة بتطبیق برامج الدولة للسالمة. ومن   ٥- ٢
اعد والتوصیات تنفیذًا المهم أن تستوعب جمیع الدول القواعد والتوصیات الدولیة المتعلقة ببرامج الدولة للسالمة لتنفیذ هذه القو 

  موحدًا.
ومع التغییرات المنتظمة في الموظفین ومادة المالحق معًا، یصبح من الضروري تحدیث التدریب على مادة   ٦- ٢

  المالحق وتكراره بشكل منتظم. 

  الخالصة  - ٣

  ینبغي لإلیكاو اتخاذ اإلجراءات التالیة:  ١- ٣
  المدربین في إطار عملیة تنفیذ الملحق الجدید التاسع عشر؛إعداد حزمة تدریبیة وتعیین فریق رئیسي من   أ)   

وضع جدول زمني منتظم للدورات التدریبیة اإلقلیمیة على محتوى كل ملحق للموظفین التنظیمیین غیر   ب)
  الملمین بمحتوى المالحق في الدول المتعاقدة؛

  إلنعاش الذاكرة بشكل منتظم.دوري لمحتوى الدورات التدریبیة وتقدیم تدریب التحدیث الضمان   ج)   
  

  -  انتهى -
  


