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  اللجنة الفنیة

 دعم التنفیذ —من جدول األعمال: سالمة الطیران  ٣٠البند

   ةیدور التعاون اإلقلیمي في أمریكا الالتین
  مـریكا الالتینیـــة)أل في لجنة الطیران المدني ٢األعضاء دولال بالنیابة عنبرازیل لا مقدمة منورقة (

  التنفیذي الموجز
ومنظومـــة التعـــاون اإلقلیمـــي ، (RSOO) نجـــازات المنظمـــة اإلقلیمیـــة لمراقبـــة الســـالمة الجویـــة ألمریكـــا الالتینیـــةتعـــرض هـــذه الورقـــة إ

– الجویـةسـالمة للاإلقلیمـي  والفریـق )SRVSOPلمراقبة السالمة في أمریكا الالتینیة (والمعروفة بمختصرها باللغة اإلسـبانیة 
اقتـراح األمانـة العامـة  (LACAC)مریكا الالتینیة للطیـران المـدني وتؤید الدول األعضاء في لجنة أ .(RASG-PA)ن اتمریكاأل

، دور المنظمـات اإلقلیمیـة ٨-٣٧وتُحـّث الجمعیـة العامـة علـى تعزیـز، فـي القـرار  (GASP)للخطة العالمیة لسالمة الطیران 
مة، وكـذلك، بإدخـال تحسـینات علـى مجـاالت أداء الخطـة العالمیـة لسالمة الطیران بواسطة ایجاد حّل للشواغل الهامة للسال

  لسالمة الطیران، وعلى وجه الخصوص، توحید معلومات السالمة وتبادلها.
  القیام بما یلي:الجمعیة العمومیة ُیرجى من : اإلجراء
 اإلحاطة علمًا بالمعلومات الواردة في هذه الورقة؛  )أ 
للـدول للمضـي  فّعـاٍل متـاحٍ  المنظمـات اإلقلیمیـة لمراقبـة السـالمة كسـبیلٍ  مـن أجـل تعزیـز دور ٨-٣٧تعدیل القرار   )ب 

 في توحید معاییرها وممارساتها في مجال السالمة؛
وتعزیــز التقــدم الرئیســي الُمحــرز فــي تبــادل معلومــات الســالمة بواســطة اعتمــاد الطبعــة الجدیــدة الُمقترحــة للخطـــة   )ج 

  العالمیة لسالمة الطیران.
وحمایــــة البیئــــة والتنمیــــة  لســــالمةبا ة الخاصــــةف االســــتراتیجیاهــــدتتصــــل ورقــــة العمــــل هــــذه باأل  :یجیةاألهداف االسترات

  . للنقل الجوي ةالُمستدام
   غیر ُمنطبقة  :اآلثار المالیة

اكتــوبر  ٨القـرارات السـاریة المفعــول الصـادرة عـن الجمعیـة العومیـة (فـي ، (Doc 9958) الوثیقـة   المراجع
٢٠١٠(  
دلیــل مراقبــة الســالمة الجویــة، الجــزء (ب)، إنشــاء وٕادارة منظمــة إقلیمیــة  ،(Doc 9734) الوثیقــة

  لمراقبة السالمة الجویة
  الخطة العالمیة للسالمة الجویة ،(Doc 10004)الوثیقة 

 

                                                           
  قدمت البرازیل النسخة المقدمة باللغة اإلسبانیة ١

، إكوادور، السلفادور، غواتیماال، هندوراس، جامایكا، المكسیك، نیكیةیالدوملبرازیل، شیلي، كولومبیا، كوستا ریكا، كوبا، الجمهوریة رجنتین، أروبا، بلیز، بولیفیا، ااأل ٢
  فنزویال ،نیكاراغوا، بنما، باراغواي، بیرو، أوروغواي
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 المقدمة  - ١

سـالمة هـي منظمـة إقلیمیـة لمراقبـة ال )(SRVSOP مراقبـة السـالمة ألمریكـا الالتینیـةفـي  لتعـاونل اإلقلیمـي النظامإن  ١- ١
النظـام  هـذا . وشرع(LACAC)عند توقیع مذكرة تفاهم بین االیكاو ولجنة أمریكا الالتینیة للطیران المدني  ١٩٩٨ُأنشئت في عام 

  ، وفیما یلي أهدافه:٢٠٠٢لتعاون في مراقبة السالمة في تنفیذ عملیاته في عام اإلقلیمي ل
 القواعد والتوصیات الدولیة لالیكاو؛ اشیًا معتشجیع اعتماد دوله األعضاء للوائح وٕاجراءات متّسقة تم  )أ 
قــررة المختصـــة وتشــجیع الترتیبـــات التعاونیــة فیمـــا بــین الـــدول األعضــاء مـــن أجــل االعتـــراف المشــترك بالمنظمـــات المُ   )ب 

 بالتدریب والصیانة؛
 ووضع وتنفیذ برامج وحلقات دراسیة تدریبیة للمدیرین وللعاملین الفنیین في الدول األعضاء؛  )ج 
ة بتـدابیر مـن أجـل مسـاعدة الـدول األعضـاء علـى حـل المشـاكل المحـددة مـن خـالل البرنـامج العـالمي لتـدقیق والتوصی  )د 

 مراقبة السالمة الجویة.
 المشورة للدول األعضاء بشأن االمتثال اللتزاماتها الخاصة بمراقبة السالمة؛ وٕاسداء  )ه 
  لمتوفرة.ورفع درجة مستویات السالمة في اإلقلیم بواسطة استخدام الموارد ا  )و 

فقد رّكز علـى تعزیـز بیئـة االتسـاق لمعـاییر وممارسـات  ،عمل النظام اإلقلیمي للتعاون في مراقبة السالمة ومنذ بدء  ٢-١
مراقبة السالمة التي تطبقها الدول األعضاء. ولهذا الغرض، ونتیجة كون معاییر الطیـران یـتم تنقیحهـا وتحـدیثها بصـورة مسـتمرة، 

الئحــة  ٣١صــیاغة  حتــى اآلن جــرتو امة لوضــع معــاییر الطیــران فــي صــورة مشــتركة اســتخدامًا فّعــاًال. فقــد اســتخدام آلیــة ُمســتد
للطیــران فــي أمریكــا الالتینیــة إلــى جانــب أدلــة اإلرشــاد المتصــلة بهــا لمفتشــي الســالمة. وُتغطــي اللــوائح مجــاالت إجــازة العــاملین، 

خطــرة، والمطــارات والطــرق الجویــة والُمســاعدات األرضــیة. ویــتم اآلن والعملیــات، ومراكــز التــدریب للطیــران المــدني، والبضــائع ال
ي أشـار مسـتوى عـدم االمتثـال ذالسعي للحصول على أموال من أجل الشروع في العمـل فـي مجـال خـدمات المالحـة الجویـة، والـ
  الملحوظ في البرنامج العالمي لتدقیق مراقبة السالمة الجویة إلى الحاجة العاجلة إلى التحسین.

ثــم یــتم بعــد ذلــك إدخــال االتســاق علــى لــوائح الطیــران ألمریكــا الالتینیــة وٕادراجهــا فــي اللــوائح الوطنیــة لــدى الــدول   ٣-١
مراقبــة الســالمة، ممـــا یخلــق درجــة رفیعــة مــن التوحیـــد فــي اإلقلــیم والســماح بالـــدعم  األعضــاء فــي النظــام اإلقلیمــي للتعـــاون فــي
  یق لدى سلطات الطیران المختلفة.المشترك في تلبیة تعهدات السالمة والتصد

وباإلضـــافة إلـــى أنشـــطة االتســـاق، یقـــوم النظـــام اإلقلیمـــي للتعـــاون فـــي مراقبـــة الســـالمة بتشـــجیع وتنفیـــذ الكثیـــر مـــن   ٤-١
المبادارت األخرى لرفع درجة مستوى السالمة في إقلیم أمریكـا الالتینیـة، بمـا فـي ذلـك تـدریب مفتشـي الطیـران المـدني الحكـومیین 

  م المساعدة الفنیة للدول.وتقدی
ویتمثل النشاط اآلخر للنظام اإلقلیمي للتعاون في مراقبة السالمة في تبادل معلومات السالمة. وعلى سبیل المثال،   ٥-١

الــدول بســبٍل واضــحٍة لتقیــیم نتــائج عملیــات  (IDISR)وقــوف الطــائرات  ســاحةُیــزّود برنــامج التبــادل بیانــات التفتــیش علــى ســالمة 
  سالمة التي تقوم بها سلطات الطیران.تفتیش ال

ألطــراف لمنظمــات الصــیانة المقــررة. قلــیم هــي تشــجیع التصــدیق المتعــدد اوختامــًا، فــإن أحــد أهــم اإلجــراءات فــي اإل  ٦-١
وثمة اآلن اتفاق ساري المفعول یسمح بتصدیق هیئات الصیانة بواسطة فریق مدققین متعـدد الجنسـیات یتكـون مـن خبـراء ُتعیـرهم 

  األعضاء. الدول
ومــؤخرًا، قــّدمت لجنــة أمریكــا الالتینیــة للطیــران المــدني،  فــي مــؤتمر االیكــاو العــالمي الســادس للنقــل الجــوي، ورقــة    ٧-١

. (ATConf/6-WP/58)عمــل تصــف نتــائج دراســة بشــأن التــأثیر المــالي النــاجم عــن النظــام اإلقلیمــي للتعــاون فــي مراقبــة الســالمة 

دوالر أمریكـي. ووفقـًا لمـا  ١٣ ٧١٧ ٠٣٠ إلى الفوائد الفنیة للنظام اإلقلیمي، فقد وّفرت أعماله علـى الـدول األعضـاءضافة وباإل
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نّصــت علیــه الورقــة، فقــد تــّم تــوفیر هــذا المبلــغ بواســطة اتّبــاع أنشــطة النظــام اإلقلیمیــة للتعــاون فــي مراقبــة الســالمة: أي التــدریب 
  ئح للطیران ألمریكا الالتینیة وتصدیق هیئات الصیانة الُمقررة. وتقدیم المساعدة للدول، ووضع لوا

، شــرعت االیكــاو فــي تنقــیح الخطــة العالمیــة لســالمة الطیــران، التــي ُنشــرت ألول مــرة فــي عــام ٢٠٠٥وفــي عــام    ٨-١
إقلیمیة  فرقنشاء ص الذي نّقح الخطة العالمیة لسالمة الطیران في التوصیة بإ. وتمثلت إحدى استنتاجات الفریق المخصّ ١٩٩٧

مــن هیئــات  الفــرق. ولقــد وجــب تشــكیل هــذه الجویــة العالمیــةلســالمة ا خریطــةلتشــجیع تــدابیر مراقبــة الســالمة حســب مــا ورد فــي 
مكاتــب االیكــاو الــدعم مــن  وهــي تتلّقــىقطــاع الطیــران،  الطیــران المــدني والمنظمــات اإلقلیمیــة المتعــددة الجنســیات وممثلــین عــن

  لكي تضم جهودها بعضًا إلى بعض لضبط المخاطر في اإلقلیم. اإلقلیمیة ذات الصلة
، نجـــح مكتـــب االیكـــاو اإلقلیمـــي ألمریكـــا الشـــمالیة وأمریكـــا الوســـطى ٢٠٠٨واعتبـــارًا مـــن النصـــف الثـــاني مـــن عـــام   ٩-١

 للفریــقمــاع ، فــي تشــكیل فریــق لألمــریكتین عقــد أول اجت(SAM)والمكتــب اإلقلیمــي ألمریكــا الجنوبیــة  (NACC)ومنطقــة الكــاریبي 
في بونتاریناس، بكوستا ریكا. وفي ذلك االجتماع، ُأقّرت  ٢٠٠٨نوفمبر  ١٤إلى  ١٠ن، من ااألمریكت -الجویةسالمة لاإلقلیمي ل

ســالمة لاإلقلیمــي ل الفریــقوُأعــّد برنــامج العمــل واالجتماعــات للســنوات المقبلــة. ولقــد أصــبح  للفریــقصــالحیات الهیكــل التنظیمــي 
  إقلیمي من نوعه في العالم. فریقن أول ااألمریكت -الجویة

مثالن الدول األمریكتان من رئیسین شریكین، یُ  –وتتكون اللجنة التنفیذیة التوجیهیة للفریق اإلقلیمي للسالمة الجویة   ١٠-١
یـة والكـاریبي للنقـل والمنظمات اإلقلیمیة وقطاع الطیران. وینتمي الرئیسـان المشـاركان الحالیـان إلـى جامایكـا ورابطـة أمریكـا الالتین

یــل وشــیلي وكوســتاریكا والوالیــات المتحــدة ویمثلــون دول نــواب رئــیس، وهــم حالیــًا مــن البراز . ولــدى الفریــق أربعــة (ALTA) الجــوي
أمریكا الشمالیة ومنطقة الكـاریبي وأمریكـا الجنوبیـة، ومـن المـدیرین اإلقلیمیـین لمكاتـب االیكـاو ألمریكـا الشـمالیة ومنطقـة الكـاریبي 

مریكــا الجنوبیــة ( ویقــوم المكتــب اإلقلیمــي ألمریكــا الشــمالیة ومنطقــة الكــاریبي بأعمــال الســكرتاریة) وموظــف مــن إدارة المالحــة وأ
  مّثل مقر االیكاو.الجویة باالیكاو یُ 

مـــایلي : شـــركة  (RASG-PA ESC) األمریكتـــان –ویشـــمل األعضـــاء اآلخـــرون للفریـــق اإلقلیمـــي لســـالمة الطیـــران   ١١-١
، ومؤسســة (CASSOS)ومجلــس المطــارات الــدولي ، وشــركة بوینــغ، ونظــام مراقبــة ســالمة الطیــران وأمنــه فــي الكــاریبي ایربــاص، 

، واالتحـاد الــدولي لرابطـة طّیــاري (IATA)، واتحــاد النقـل الجــوي الـدولي (COCESNA) أمریكـا الوسـطى لخــدمات المالحـة الجویـة
  .(IFATCA) ت مراقبي الحركة الجویةلرابطا الدولي ، واالتحاد(IFALPA) الخطوط الجویة

، وأساسـًا تاألمریكتان، فقد اضطلع هـذا الفریـق بسلسـلة مـن المبـادرا –ومنذ إنشاء الفریق اإلقلیمي لسالمة الطیران   ١٢-١
، المــدرج، وفقــدان الســیطرة أثنــاء الطیــران، وارتطــام الطــائرات بالمرتفعــات وهــي تحــت الســیطرة نفــي المجــاالت التالیــة: الخــروج عــ

  والتي تم تحدیدها كأولویات على أساس تحلیل بیانات مخاطر الوقائع والحوادث.
ووفقًا لاللتزام الصارم من هذا الفریق بمفاهیم الخطة العالمیة لسالمة الطیران، فقد تناول مجاالت القلق الثالثة هذه   ١٣-١

  رّشحهم األعضاء.ة منّسقة وطوعیة للعاملین الذین یُ بواسطة إعداد مبادرات لتعزیز السالمة وخطط تنفیذ مفّصلة في إطار قیاد
األمریكتــان هــي تقریــره الســنوى بشــأن  –وٕاحــدى أهــم النتــائج المفیــدة التــي قــّدمها الفریــق األقلیمــي لســالمة الطیــران   ١٤-١

وحـــوادث  . ویتضـــمن التقریـــر معلومـــات وبیانـــات إحصـــائیة بشـــأن وقـــائع٢٠١٣الســـالمة، والـــذي ُنشـــرت طبعتـــه الثالثـــة فـــي مـــایو 
  الطیران في إقلیم األمریكتین.

 المناقشة - ٢

ال تعود المنظمات اإلقلیمیة لمراقبة السالمة الجویة بالفائدة على الدول فحسب بواسطة مساعدتها في حل الشواغل  ١- ٢
حیحة بصـورة تكالیف إجراءات الرقابـة والتصـدیق، وتجمیـع المـوارد البشـریة الشـ ضتقوم أیضًا بتخفی ذإالكبیرة الخاصة بالسالمة، 

مســتمرة، وتــوفیر ســبیل موثــوق لالبقــاء علــى حداثــة معــاییر الطیــران مــع أحــدث التعــدیالت الُمدخلــة علــى مالحــق إتفاقیــة الطیــران 
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المــدني الــدولي، فضــًال عــن خلــق بیئــة مواتیــة للرقابــة بواســطة المشــغلین الجــویین الــذین یعملــون علــى المســتوى العــالمي بصــورة 

أن ُیحــافظ علــى المفهــوم األصــلي للمنظمــات اإلقلیمیــة لمراقبــة الســالمة الجویــة، وأال  ٨-٣٧لقــرار لدیل متزایــدة. وینبغــي ألي تعــ
  یقوم بمجرد تناوله كخیار للدول في التصّدي للشواغل الكبیرة الخاصة بالسالمة.

وتبادلها ضمن مجتمع وبالمثل، ُتوفر المجموعات اإلقلیمیة لسالمة الطیران محفًال لمناقشة المعلومات والبیانات  ٢- ٢
الدول في تنفیذ الخطة العالمیة لسالمة الطیران، ولذا ینبغي الُمضي في تعزیز دورها و الطیران المدني. وهي ُتساعد االیكاو 

  الخاص بمراقبة السالمة.

  –انتهــى  –

   


