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  ١الدورة الثامنة والثالثون – جمعیة العمومیة ال
  اللجنة الفنیة

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

تنفیذ خطة المفتشیة التعاونیة ألفریقیا  تقریر مرحلي عن التقدم المحرز في
 والمحیط الهندي

  هي أعضاء لجنة الطیران المدني األفریقیة (أفكاك)) ٢دولة متعاقدة ٥٤(ورقة مقدمة من 

  الموجز التنفیذي
  وتنفیذها. وضعهاوتحیط الجمعیة العمومیة علمًا بالتقدم المحرز في تسلط هذه الورقة الضوء على أهداف خطة المفتشیة التعاونیة 

في داكار بالسنغال، واستعرضت مقترح إنشاء خطة  ٢٠١٠وقد ُعقدت الدورة العامة الثانیة والعشرون (االستثنائیة) ألفكاك في دیسمبر 
و وافكاك المفتشیة التعاونیة ألفریقیا والمحیط الهندي وصادقت على هذا المقترح بالصیغة التي اُتفق علیها في االجتماع المشترك بین ایكا

  ).٢٠١٠أغسطس  ١٩- ١٧بشأن تحسین سالمة الطیران في أفریقیا (
خبراء السالمة في أفریقیا وتوزیعها على الدول التي واجهت تحدیات في تصحیح أوجه بواعتمدت الجلسة العامة الخطة بهدف إنشاء قائمة 

  لتدقیق مراقبة السالمة الجویة.القصور في مجال السالمة التي تم تحدیدها في إطار البرنامج العالمي 
ط وبعد االنتهاء من تسجیل مفتشي السالمة وتوقیع مذكرة التفاهم المتعلقة بالخطة، أطلقت أفكاك خطة المفتشیة التعاونیة ألفریقیا والمحی

  صدد.بعثة لمساعدة الدول في هذا ال ١٤، أجریت ٣٠/٧/٢٠١٣. وحتى ٢٠١١الهندي بمساعدة فنیة من اإلیكاو في أغسطس 
  :القیام بما یليمن الجمعیة العمومیة  ُیرجىاإلجراء: 

مفتشي سالمة الطیران المؤهلین وذوي الخبرة في یا والمحیط الهندي بوضع قائمة باإلحاطة علمًا بفوائد خطة المفتشیة التعاونیة ألفریق  أ)
  اإلقلیم لتقدیم المساعدة إلى الدول األفریقیة؛

حرز والتحدیات القائمة أثناء تنفیذ خطة المفتشیة التعاونیة واإلقرار بالمساعدة الفنیة المقدمة من اإلیكاو اإلحاطة علمًا بالتقدم الم  ب)
  الشركاء اآلخرین وطلب استمرارها؛

  ى؛إدارة وتنفیذ خطط التفتیش التعاوني مع األقالیم ومجموعات الدول األخر  مجال فكاك مهیأة لتبادل تجاربها فياإلحاطة علمًا بأن ا  ج)
دعم خطة المفتشیة التعاونیة بوسائل تشمل مطالبة الدول والمؤسسات المالیة الدولیة واإلقلیمیة والدول المانحة وشركاء القطاع ب  د)

  ؛٢٠١٣خصوصًا تقدیم الموارد لضمان استمرار الدورات التدریبیة إلنعاش ذاكرة المفتشین والقیام ببعثات التفتیش لما بعد عام 
  اإلیكاو بمواصلة تقدیم الدعم الفني لضمان استدامة خطة المفتشیة التعاونیة؛ تأیید التزام  ه)
  .A38-WP/67-TE/9تأیید القرار الوارد في الملحق (أ) بورقة العمل   و)

األهداف 
  .المتعلق بالسالمةترتبط ورقة العمل هذه بالهدف االستراتیجي   االستراتیجیة:
  میزانیة البرنامج العادي لإلیكاو.  اآلثار المالیة:

قرارات الجلسة العامة ألفكاك، وتقاریر اللجنة التوجیهیة لخطة أفریقیا والمحیط الهندي، وبعثة خطة   المراجع:
المفتشیة التعاونیة ألفریقیا والمحیط الهندي، وتقاریر البرنامج العالمي لتدقیق مراقبة السالمة الجویة، ودلیل 

  خطة المفتشیة التعاونیة ألفریقیا والمحیط الهندي. سیاسات وٕاجراءات

                                                           
  الفرنسیة من هذه الورقة مقدمة من أفكاكنسخة ال ١
نغــو، ســـاحل الجزائــر، أنغــوال، بــنن، بوتســوانا، بوركینــا فاســـو، بورونــدي، الكــامیرون، الــراس األخضــر، جمهوریــة أفریقیـــا الوســطى، تشــاد، جــزر القمــر، الكو   ٢

سـاو، كینیـا، لیسـوتو، لیبیریـا، العاج، جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة، جیبوتي، مصر، غینیا االسـتوائیة، إریتریـا، إثیوبیـا، غـابون، غامبیـا، غانـا، غینیـا، غینیـا بی
غال، سیشـــل، لیبیــا، مدغشـــقر، مــاالوي، مـــالي، موریتانیــا، موریشـــیوس، المغـــرب، موزامبیــق، نامیبیـــا، النیجــر، نیجیریـــا، روانـــدا، ســاو تـــومي وبرنســیبي، الســـن

  ریة تنزانیا االتحادیة، زامبیا، زمبابوي.سیرالیون، الصومال، جنوب أفریقیا، جنوب السودان، السودان، سوازیلندا، توغو، تونس، أوغندا، جمهو 
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 المقدمة -١

، بدعم فني من ٢٠١١أطلقت أفكاك مشروع خطة المفتشیة التعاونیة ألفریقیا والمحیط الهندي في أغسطس  ١-١
 اإلیكاو، للتخلص من أوجه القصور في مجال السالمة وتعزیز سالمة الطیران في إقلیم أفریقیا والمحیط الهندي.

مفتشي سالمة الطیران المؤهلین وذوي الخبرة في هذا اإلقلیم لتقدیم هذا المشروع إلى إنشاء قائمة ب ویهدف ٢-١
المساعدة إلى الدول األفریقیة. وتهدف هذه المساعدة إلى التصدي ألوجه القصور في مجال مراقبة السالمة مع التركیز 

 جال السالمة والدول الخاضعة حالیًا الستعراض مجلسلدول المصنفة بأن لدیها شواغل جسیمة في موٕاعطاء األولویة ل
المساعدة. كما ستقدم المساعدة إلى الدول لتعزیز التنفیذ الفعال للعناصر الحساسة الثمانیة في مجال الرصد و  استعراض

 مراقبة السالمة وتعزیز قدراتها في هذا المجال. 

نیة ألفریقیا والمحیط الهادئ، فقد ُحرص على وتوخیًا لترشید الموارد ورصد نتائج مفتشیة الخطة التعاو  ٣-١
 تنسیق البرنامج برمته مع القرارات اإلقلیمیة وتوقعات الشركاء، بما فیهم اإلیكاو التي تقدم مساعدة نشطة كذلك إلى الدول.

 التقدم المحرز في إنشاء وتنفیذ خطة المفتشیة التعاونیة ألفریقیا والمحیط الهندي -٢

دولة أفریقیة مذكرة التفاهم بشأن خطة المفتشیة التعاونیة ألفریقیا  ٣٢، وّقعت ٢٠١٣وحتى مارس  ١-٢
والمحیط الهندي مع أفكاك. وتواصل أفكاك تشجیع الدول األفریقیة األخرى على توقیع مذكرة التفاهم، وال سیما الدول 

 األفریقیة التي لدیها شواغل جسیمة في مجال السالمة.

 دول ترد تفاصیلها فیما یلي: ٧ساعدة إلى بعثة م ١٤، أجریت ٢٠١٣وحتى یولیو  ٢-٢

 بعثات المساعدة األولیة في إطار خطة المفتشیة التعاونیة:  أ)

  .١/٩/٢٠١١إلى  ١٥/٨في الفترة من بعثة المساعدة األولیة إلى زامبیا  )١
 .٢/٩/٢٠١١إلى  ٢٢/٨بعثة المساعدة األولیة إلى غابون في الفترة من  )٢
 .١٧/٧/٢٠١٢- ١٦غینیا في الفترة بعثة المساعدة األولیة إلى  )٣
 .٢٧/٧/٢٠١٢-١٦بعثة المساعدة األولیة إلى مالوي في الفترة  )٤
 .٢٣/١١/٢٠١٢- ١٢بعثة المساعدة األولیة إلى جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة في الفترة  )٥
 .١٠/٥/٢٠١٣إلى  ٢٩/٤بعثة المساعدة االولیة إلى كونغو برازافیل في الفترة من  )٦
 .١٩/٥/٢٠١٣-٣ولیة إلى غینیا بیساو في الفترة بعثة المساعدة األ )٧

  بعثات متابعة المساعدة في إطار الخطة:  ب)
  .٢٣/١١/٢٠١٢إلى  ١٢بعثة متابعة المساعدة إلى غینیا في الفترة من  )١
  .٢٩/٣/٢٠١٣إلى  ١٨البعثة الثانیة لمتابعة المساعدة إلى غینیا في الفترة من    )٢
  .٢٣/١١/٢٠١٢إلى  ١٢الفترة من  بعثة متابعة المساعدة إلى زامبیا في   )٣
  .١٦/١١/٢٠١٢- ٥بعثة متابعة المساعدة إلى مالوي في الفترة  )٤
إلى  ٢٦/١١بعثة متابعة المساعدة إلى جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة في الفترة من  )٥

٧/١٢/٢٠١٢.  
  .٢٧/٧/٢٠١٣-٨البعثة الثالثة لمتابعة المساعدة إلى غینیا في الفترة  )٦
  .٩/٨/٢٠١٣إلى  ٢٩/٧ة إلى كونغو برازافیل في الفترة من بعثة متابعة المساعد )٧

وال بد من العمل المستمر مع الدول التي تنتظرها بعثات متابعة للتأكد من تنفیذ التوصیات وٕانجاز العمل 
  المتوخى من بعثات المفتشیة التعاونیة ألفریقیا والمحیط الهندي.
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  محیط الهنديمنهجیة خطة المفتشیة التعاونیة ألفریقیا وال  -٣
یتم اختیار مفتشي المفتشیة التعاونیة وفقًا لمعاییر خبرة ومؤهالت محددة لضمان حصولهم على   ١-٣

  المؤهالت المناسبة ألداء المهام المطلوبة منهم.
الدول التي شأن ، على دورات تدریبیة إلنعاش الذاكرة وٕاحاطات خاصة بابتعاثهمویحصل المفتشون قبل   ٢-٣

ا. وُتقدم هذه الدورات التدریبیة في مجال مراقبة السالمة والجوانب المتعلقة بتشغیل الطائرات وصالحیتها یزمعون زیارته
  المشغل الجوي.للطیران وفقًا لشهادة 

الدول بعد وضع خطط عمل محددة لكل دولة وتضمینها تفاصیل المساعدة  إلىالمفتشین  ابتعاثویجري   ٣-٣
  الالزمة.

وتشكل بعثة الرصد والتقییم التابعة لخطة المفتشیة التعاونیة جهدًا مشتركًا بین أفكاك واإلیكاو. وهي   ٤-٣
تهدف، كما یوحي اسمها، إلى تقییم التقدم الذي أحرزه المفتشون وتسویة أي مسائل قد تنشأ أثناء سیر البعثة بهدف تعزیز 

  اونیة وضمان نجاحها بشكل عام.فعالیة عمل المفتشین لبلوغ اهداف خطة المفتشیة التع
وُتعطى األولویة على الجدول الزمني لبعثات المساعدة إلى الدول التي لدیها شواغل جسیمة في مجال   ٥-٣

  السالمة أو التي لدیها مستوى مرتفع من نقص التنفیذ الفعال للعناصر الحساسة في مراقبة السالمة التي تحددها اإلیكاو.
ة العامة واإلجراءات یوّجه تنفیذ خطة المفتشیة التعاونیة وسیر البعثات بهدف إرشاد وهناك دلیل للسیاس  ٦-٣

  مفتشي الخطة وتوحید سیر بعثات المساعدة.
  التنسیق مع المنظمات اإلقلیمیة لمراقبة السالمة  -٤
التنمیة التعاونیة  برامج ومنهاق أفكاك أنشطتها وبعثاتها مع المنظمات اإلقلیمیة لمراقبة السالمة (تنس  ١-٤

) القائمة فعًال في إقلیم أفریقیا والمحیط الهندي بهدف تیسیر أنشطة للسالمة التشغیلیة واستمرار صالحیة الطائرات للطیران
 بصورة مشتركة التي أجریت حتى اآلن المنظمات اإلقلیمیة لمراقبة السالمة في البعثاتوقد شارك مفتشون من المتابعة. 

  .لتعاونیة والمنظمة اإلقلیمیة لمراقبة السالمة في أفریقیا والمحیط الهنديبین المفتشیة ا

  تمویل خطة المفتشیة التعاونیة في أفریقیا والمحیط الهندي  -٥
من مذكرة التفاهم المتعلقة بخطة المفتشیة التعاونیة بوضوح على أن مسؤولیة تمویل  ٦تنص المادة   ١-٥

التي تتلقى المساعدة. بید أن القلیل جدًا من هذه الدول تمكن في الواقع من تمویل  بعثات المفتشیة تقع على عاتق الدول
هذه البعثات، واضطرت أفكاك، رغم مواردها المحدودة جدًا، إلى تمویل معظم البعثات التي أجریت حتى اآلن. وال تزال 

  هذه البعثات.أفكاك تشدد على الدول المتلقیة للمساعدة بالمساهمة في تمویل جزء من تكلفة 

  التحدیات   -٦
  ر نقص التمویل على عدد الدول المتلقیة لبعثات المساعدة وغیرها من األنشطة المتعلقة بالسالمة.أثّ   ١-٦
بشكل خاص إلى  بالفرنسیةین بشكل عام والمفتشین الناطقین أّدى نقص مفتشي عملیات الطیران المؤهل  ٢-٦

  تعطیل إجراء بعض البعثات حسب الجدول المقرر لها.

  –انتهـى  –


