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  والثالثون الثامنةالدورة  -الجمعیة العمومیة 
  اللجنة الفنیة

  دعم التنفیذ –الطیران  سالمة   :من جدول األعمال ٣٠البند رقم 
المساعدة على تدارك نقائص السالمة بترتیب األولویات وتحدید 

 القابلة للقیاساألهداف 
 )في اللجنة األفریقیة للطیران المدني ٢الدول المتعاقدة األربع والخمسین األعضاء مة منمقدّ ورقة (

  التنفیذي الموجز
من أجل مساعدة الدول األفریقیة  إقلیم أفریقیا والمحیط الهنديتبرز هذه الورقة الجهود التي تبذلها الهیئات والترتیبات اإلقلیمیة داخل 

لنقائص الكبرى في هذا المجال. وهي تشیر في هذا الصدد سائر او  البارزةلشواغل ا معالجةعلى تعزیز قدراتها على مراقبة السالمة 
نیة للسالمة التشغیلیة برنامج التنمیة التعاو مشاریع  بما في ذلكالمنظمات اإلقلیمیة لمراقبة السالمة،  ذها حالیاً إلى األنشطة التي تنفّ 

  ، لفائدة الدول األعضاء فیها.واستمرار صالحیة الطائرات للطیران
 الـُمفّتشیةخطة كما تتطرق هذه الورقة إلى مستوى التنسیق القائم بین هذه الهیئات اإلقلیمیة وسائر الترتیبات اإلقلیمیة األخرى، ك

، وذلك ضمن إطار خطة العمل وأهداف السالمة المتفق علیها في االجتماع الوزاري الرفیع المستوى التعاونیة ألفریقیا والمحیط الهندي
الخطة التنفیذیة ، ووفق متطلبات ٢٠١٢یولیو  ٢٠إلى  ١٦المعني بسالمة الطیران، الذي عقد في أبوجا بنیجیریا في الفترة من 

   االیكاو لتقدیم المساعدة للدول.عمل وخطط  اإلقلیمیة الشاملة للسالمة الجویة في أفریقیا
  : أن: ُیرجى من الجمعیة العمومیة االجراء

، بما في إقلیم أفریقیا والمحیط الهنديبالجهود التي تبذلها الهیئات والترتیبات اإلقلیمیة لمراقبة السالمة داخل  تحیط علماً   )أ 
التنمیة التعاونیة للسالمة التشغیلیة واستمرار صالحیة برنامج ذلك المنظمات اإلقلیمیة لمراقبة السالمة (ومنها مشاریع 

 معالجة، من أجل مساعدة الدول األفریقیة على التعاونیة ألفریقیا والمحیط الهندي الـُمفّتشیةخطة ) و الطائرات للطیران
 لنقائص الكبرى األخرى في مراقبة السالمة؛شواغل البارزة في مجال السالمة والا

الهیئات والترتیبات اإلقلیمیة لمراقبة السالمة من أجل تعزیز التعاون اإلقلیمي ًا بالمساهمة التي تقدمها أیضًا تحیط علم  )ب 
خطة العمل وأهداف السالمة المتفق علیها في اجتماع أبوجا الوزاري  وذلك ضمن إطار إقلیم أفریقیا والمحیط الهنديداخل 

 ؛الخطة التنفیذیة اإلقلیمیة الشاملة للسالمة الجویة في أفریقیاتطلبات ووفق م الرفیع المستوى المعني بسالمة الطیران
التعاونیة  الـُمفّتشیةخطة من أجل تنفیذ  لجنة األفریقیة للطیران المدنيتطلب إلى اإلیكاو أن تواصل تقدیم الدعم الفني ل  )ج 

 ؛ألفریقیا والمحیط الهندي
الدول والمؤسسات المالیة الدولیة واإلقلیمیة والدول المانحة وشركاء القطاع أن یواصلوا دعم األنشطة والبرامج  تطلب إلى  )د 

برنامج التنمیة التعاونیة للسالمة التشغیلیة واستمرار المنظمات اإلقلیمیة لمراقبة السالمة، بما في ذلك مشاریع التي تُنّفذها 
  .صالحیة الطائرات للطیران

األهداف 
  .ألف المتعلق بالسالمةف االستراتیجي هدالترتبط ورقة العمل هذه ب  :االستراتیجیة

  المخصصة للبرامج العادیةالیكاو میزانیة ا  اآلثار المالیة:
  الجویةإنشاء وٕادارة منظمة إقلیمیة لمراقبة السالمة ، الجزء (ب)، دلیل مراقبة السالمة الجویة، Doc 9734الوثیقة   المراجع:

                                                                 
  النسخة الفرنسیة من هذه الورقة مقدَّمة من اللجنة األفریقیة للطیران المدني  ١
نغو، كوت دیفوار، جمهوریة الجزائر، أنغوال، بنن، بوتسوانا، بوركینا فاسو، بوروندي، الكامیرون، الرأس األخضر، جمهوریة إفریقیا الوسطى، تشاد، جزر القمر، الكو  ٢

یساو، كینیا، لیسوتو، لیبیریا، لیبیا، مدغشقر، مالوي، مالي، الكونغو الدیمقراطیة، جیبوتي، مصر، غینیا االستوائیة، اریتریا، إثیوبیا، غابون، غامبیا، غانا، غینیا، غینیا ب
ل، جنوب إفریقیا، جنوب السودان، موریتانیا، موریشیوس، المغرب، موزامبیق، نامیبیا، النیجر، نیجیریا، رواندا، ساو تومي وبرینسیبي، السنغال، سیشیل، سیرالیون، الصوما

 وریة تنزانیا المتحدة، زامبیا، زمبابوي.السودان، سوازیلند، توغو، تونس، أوغندا، جمه
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 مقدمة - ١

إقلیم أفریقیا والمحیط هذه الورقة بالوصف األنشطة التي تنفذها الهیئات والترتیبات اإلقلیمیة داخل  تتناول ١- ١
لنقائص الكبرى الشواغل البارزة وا ومعالجةمن أجل مساعدة الدول األفریقیة على تعزیز قدراتها على مراقبة السالمة  الهندي

، بما في ذلك )RSOOs( المنظمات اإلقلیمیة لمراقبة السالمةویوجد من بین هذه الهیئات والترتیبات  .األخرى في هذا المجال
التعاونیة  الـُمفّتشیةخطة و ) COSCAPsن (برنامج التنمیة التعاونیة للسالمة التشغیلیة واستمرار صالحیة الطائرات للطیرامشاریع 

 ) التي تعمل اللجنة األفریقیة للطیران المدني على تنفیذها بمساعدة فنیة من اإلیكاو.AFI-CIS( ألفریقیا والمحیط الهندي

اإلقلیمیة لمراقبة السالمة، بما في ذلك  المنظماتًا إلى األنشطة التي تقوم بها حالیًا وتشیر هذه الورقة أیض ٢- ١
ن، لفائدة الدول األعضاء فیها. ویمكن ات للطیرابرنامج التنمیة التعاونیة للسالمة التشغیلیة واستمرار صالحیة الطائر مشاریع 
من جدول األعمال، على بیان  ٣٧المقدمة في إطار البند ، A38-WP/214-TE/86 ع في ورقة عمل الجمعیة العمومیةاالطال

 هذه األنشطة واألعمال.بمفصل 

 الـُمفّتشیة لیمیة، كخطةكما تبرز ورقة العمل مستوى التعاون القائم بین هذه الهیئات وسائر الترتیبات اإلق ٣- ١
التعاونیة ألفریقیا والمحیط الهندي، وذلك ضمن إطار خطة العمل وأهداف السالمة المتفق علیها في االجتماع الوزاري الرفیع 

، ووفق متطلبات الخطة ٢٠١٢یولیو  ٢٠إلى  ١٦المستوى المعني بسالمة الطیران، الذي عقد في أبوجا بنیجیریا في الفترة من 
 .وخطط عمل االیكاو لتقدیم المساعدة للدولذیة اإلقلیمیة الشاملة للسالمة الجویة في أفریقیا التنفی

 المناقشة - ٢

منظمتان إقلیمیتان لمراقبة السالمة قائمتان بالكامل، هما  إقلیم أفریقیا والمحیط الهنديتوجد حتى اآلن في  ١- ٢
منظمة مراقبة السالمة الجویة التابعة لمجموعة ) و CASSOA( أفریقیاجماعة شرق وكالة مراقبة سالمة وأمن الطیران المدني في 

برنامج التنمیة التعاونیة للسالمة التشغیلیة  ضمن مشاریعثالثة ًا ). وباإلضافة إلى ذلك، هناك أیضBAGASOO( اتفاق بانجول
-COSCAP( غرب أفریقیااالتحاد االقتصادي والنقدي ل) هي: مشروع COSCAPs( واستمرار صالحیة الطائرات للطیران

UEMOA ( الجماعة االقتصادیة والنقدیة لوسط أفریقیا)، ومشروعCOSCAP-CEMAC للجنوب  اإلنمائياالتحاد )، ومشروع
). وتمر هذه المشاریع الثالثة بمراحل مختلفة في سیر انتقالها إلى منظمات إقلیمیة لمراقبة COSCAP-SADC( األفریقي
 السالمة.

 م المساعدة للدول األعضاء فیهاقدّ تُ  COSCAPs ومشاریع BAGASOOومنظمة  CASSOA ومازالت وكالة ٢- ٢
خطة  أو ضمن إطارتحدید وبصورة فردیة المنظمات اإلقلیمیة لمراقبة السالمة،  قامتفقد مستویات مختلفة من النجاح. وذلك ب

التغلب على النقائص التي أظهرتها عملیات التدقیق المنفذة في  في بمساعدة الدول، التعاونیة ألفریقیا والمحیط الهندي الـُمفّتشیة
التدریب الموجه من  وتمكینها، وفي وضع اللوائح واإلجراءات، العالمي لتدقیق مراقبة السالمة الجویة إطار برنامج اإلیكاو

 للمفتشین.

لدول في مجال في تطویر نظم إلدارة معلومات الطیران بغیة تعزیز قدرات ا BAGASOO شرعت منظمةو  ٣- ٢
تجهیزات فعالة في مجال تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت. وتشمل هذه التجهیزات تركیب  بتوفیرمراقبة السالمة، وذلك 

تعزیز الرصد اآلني ألنشطة الطیران والتوثق الفعال من  برمجیات لتعقب الطیران ووضع سجالت طیران إقلیمیة تهدف إلى
في وضع قاعدة بیانات لنظام تدریب المفتشین ًا الدول األعضاء. وقد نجحت المنظمة تحدید جانب هیئات الطیران المدني في

وضع قاعدة بیانات إقلیمیة  ٢٠١٣على اإلنترنت تستفید منها الدول األعضاء السبع فیها، وهي تخطط لكي یتم بنهایة سنة 
 .خاصة ببرنامج تقییم سالمة الطائرات األجنبیة

أسهمت في تعزیز قدرات دول جماعة شرق أفریقیا على مراقبة السالمة، والسیما  فقد CASSOA أّما وكالة ٤- ٢
عة لالیكاو، فیما یتعلق بمواءمة اللوائح والمواد اإلرشادیة التقنیة، وفي إعداد الدول لعملیات التدقیق ولبعثات التحقق المنسقة التاب

 تعمل الوكالة على إنشاء نظام موحد للفحص ومركز إقلیميداخل الجماعة. وعالوة على ذلك، وتنسیق تبادل الخبرات الفنیة 
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. كما بدأ العمل ببرامجیة تیسیر تكامل جهود مراقبة السالمة، التي تم تطویرها بالتعاون مع الوكالة الجماعةلطب الطیران في 
الشریكة في  خطط الدول جعل إلىًا الوكالة أیض وتسعىاألوروبیة لسالمة الطیران بغیة تنسیق وتبسیط أنشطة مراقبة السالمة. 

مركز التنسیق األوروبي لنظم اإلبالغ عن الحوادث  مع المنهجیة اإلقلیمیة، وسیشمل ذلك تركیب برمجیةمتسقة الجماعة 
 ) في كل الدول. ECCAIRS( والوقائع

ن من دوائر الطیران المدني الدولي، میْ قدَّ بالدعم والمساعدة المُ في العدید من هذه األنشطة  ینبغي االعترافو  ٥- ٢
والسیما الدول المانحة أو مجموعات الدول كالوالیات المتحدة األمریكیة واالتحاد األوروبي، والمؤسسات المالیة كمصرف التنمیة 

ا فیما توجیهات ومساعدات قّیمة، السیمًا اإلیكاو أیض هذا، وقّدمتاألفریقي، وشركاء القطاع كشركة آرباص وشركة بوینغ. 
على سبیل یتعلق بإنشاء نظم التمویل المستدام للمنظمات اإلقلیمیة لمراقبة السالمة وبالتقییمات واالستعراضات التي أجریت 

برنامج التنمیة التعاونیة للسالمة مشاریع هذه المنظمات، وكذا ومع ذلك، ماتزال . ٢٠١٢في عام  CASSOA لوكالة المثال
 صعوبات في تمویل أنشطتها.تواجه ، الطائرات للطیرانالتشغیلیة واستمرار صالحیة 

بعثات للمساعدة في  إیفاد في البدایة تم، فقد التعاونیة ألفریقیا والمحیط الهندي الـُمفّتشیةخطة ب أما فیما یتعلق ٦- ٢
. وقد أجریت معلوماتهالتجدید دورة تدریبیة وتمكینها من مباشرة عقب اختیار المجموعة األولى من المفتشین وذلك  ٢٠١١عام 

هذا البرنامج، باإلضافة إلى المنظمات اإلقلیمیة لمراقبة  وأصبحهذه البعثات في سبع دول أفریقیة، بعثة من  ١٤حتى اآلن 
 تجري ضمنالدول بالمساعدة ضمن إطار خطط عمل اإلیكاو. ولذلك، فإّن بعثات المفّتشیة  التي تزّودالسالمة، من اآللیات 

 إدارة الخطة.عملیة ، وهي تُنسَّق عن كثب مع تنفیذیة اإلقلیمیة الشاملة للسالمة الجویة في أفریقیاالخطة الإطار 

، بما في ذلك مشاریع برنامج إقلیم أفریقیا والمحیط الهندي في المنظمات اإلقلیمیة لمراقبة السالمةوتشارك  ٧- ٢
الـُمفّتشیة التعاونیة ألفریقیا والمحیط أنشطة في ، بفعالیة لطیرانالتنمیة التعاونیة للسالمة التشغیلیة واستمرار صالحیة الطائرات ل

االتحاد مشروع مفّتشو و  BAGASOO منظمة ومنهم مفتشو المنظمات والمشاریع، فقد شارك المفتشون التابعون لهذه. الهندي
أعضاء. وفي هذا الصدد، تستفید كو  فرقةلألمت بها الُمفتَّشیة، وذلك كقادة لمساعدة قال، في بعثات للجنوب األفریقي اإلنمائي

، سواء منهم المفتشین العاملین لدى هیئات بشكل مناسبالمفتشیة من الموارد المتاحة في هذا اإلقلیم من المفتشین المؤهلین 
كثب تنسیق بعثات المساعدة التي قامت بها  كما تم عنالطیران المدني الوطنیة أو لدى المنظمات اإلقلیمیة لمراقبة السالمة. 

 اللجنة وهذه المنظمات، وُأجریت في بعض الحاالت بعثات مشتركة بین الُمفتشیة والمنظمات اإلقلیمیة لمراقبة السالمة.

 الخالصة - ٣

اجتماع أبوجا الوزاري الرفیع المستوى المعني بسالمة أهداف السالمة الجویة التي تم االتفاق علیها في  ١- ٣
وفي خطط عمل اإلیكاو الخاصة بالدول.  الخطة التنفیذیة اإلقلیمیة الشاملة للسالمة الجویة في أفریقیایران تم إدراجها في الط

، التعاونیة ألفریقیا والمحیط الهندي الـُمفّتشیةخطة للمنظمات اإلقلیمیة لمراقبة السالمة و بد من توفیر الموارد الكافیة لولذلك، ال
على النهوض بالمهمات المنوطة بها باعتبارها من المبادرات اإلقلیمیة الهادفة إلى مساعدة الدول في  تقدر وتعزیزها حتى

 .التغلب على ما لدیها من نقائص في مجال مراقبة السالمة

  –انتهــى   –


