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  والثالثون السابعة ـ الدورة الجمعية العمومية

  اللجنة الفنية
النظم تقرير عن تنفيذ برنامج االيكاو العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية في إطار نهج   :من جدول األعمال ٢٩البند 

فيما بعد  )USOAP(الشامل وتطور برنامج االيكاو العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية 
  ٢٠١٠عام 

  اإلنتقال إلى نهج الرصد المستمر
  )من مجلس االيكاومقدمة ورقة (

  الموجز التنفيذي
في )  CSA(الشامل النظم الذي يعتمد نهج ) USOAP(بدأت دورة برنامج االيكاو العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية 

) ٤-٣٦انظر القرار (للجمعية العمومية المجلس وقد كلفت الدورة السادسة والثالثون . ٢٠١٠وستكتمل بنهاية عام  ٢٠٠٥  عام
وبناء عليه، . ٢٠١٠لما بعد عام  بأن ينظر في مختلف خيارات استمرار برنامج اإليكاو العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية

الذي سوف ، )CMA(الشامل ينبغي أن يتطور الى نهج الرصد المستمر النظم وقرر أن نهج عمل المجلس مع األمانة العامة 
وسوف ينطوي أيضاً على إقامة نظام لرصد مراقبة . الشاملالنظم ينطوي كذلك، دون أن يقتصر، على عمليات تدقيق نهج 
وسوف يمكّن كذلك من المشاركة في معلومات السالمة الجوية بين . قدرات السالمة الجوية للدول المتعاقدة على أساس مستمر

  .اآلخرين االيكاو وأصحاب المصلحة المهتمين
وسيتطلّب تنفيذ نهج الرصد المستمر فترة إنتقالية حددت مؤقتا بسنتين، للسماح لاليكاو والدول األعضاء بتنفيذ األعمال المطلوبة 

وسيتم إدخال أنشطة جديدة في أثناء الفترة االنتقالية، بما في ذلك عمليات تدقيق السالمة وبعثات . في نطاق النهج الجديد تدريجيا
وستقوم االيكاو بعقد ترتيبات جديدة مع الدول األعضاء والمنظمات االقليمية والدولية وتعديل . )ICVMs(يكاو للمصادقة اال

  .ترتيبات تشارك قائمة في معلومات السالمة الجوية
ة بالبرنامج ومن المزمع تقديم مشروع قرار العتماد الجمعية العمومية ينطوي على بعض أحكام القرارات السابقة ذات الصل

  .العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية
  :الجمعية العمومية مدعوة الى التفضل بما يلي :اإلجراء

  ؛٢مساندة نهج الرصد المستمر كما هو مبين في الفقرة   )أ
  ؛)ب(والتذييل  ٣مساندة الفترة االنتقالية لنهج الرصد المستمر كما هو مبين في الفقرة   )ب
بالبرنامج العالمي لتدقيق متعلق القرار بشأن اتباع نهج الرصد المستمر الاعتماد تعديالت المقترحة واستعراض ال  )ج

واألجزاء من   ٤-٣٦و  ٦- ٣٥ليحل محل قراري الجمعية العمومية ) ج(الوارد في التذييل  السالمة الجوية مراقبة
  .٢-٣٦ القرار
 األهداف

  :ةاالستراتيجي
  .يز سالمة الطيران المدني العالميتعزـ  Aالهدف االستراتيجي 

  .الموارد الالزمة لتنفيذ األنشطة المبينة في هذه الورقة ٢٠١٣الى  ٢٠١١تتضمن الميزانية المقترحة للفترة   :اآلثار المالية
 Doc 9902, Assembly Resolutions in Force (as of 28 September 2007)  :المراجع

Doc 9935, HLSC 2010 
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  دمةمقال  -١
النظم الذي يعتمد نهج  )USOAP(وضعت دورة الست سنوات للبرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية   ١- ١

للجمعية العمومية المجلس للنظر في  ٣٦، وجهت الدورة ٢٠٠٧سبتمبر /وفي أيلول. ٢٠١٠لتكتمل في عام )  CSA(الشامل 
، بما في ذلك النظر في جدوى تطبيق نهج ٢٠١٠ق مراقبة السالمة بعد عام خيارات مختلفة الستمرار البرنامج العالمي لتدقي
وبموجب هذا القرار، اقترحت األمانة العامة ). ٤-٣٦قرار الجمعية العمومية (جديد يقوم على أساس مفهوم الرصد المستمر 

واختار المجلس افضل هذه . عددا من الخيارات على المجلس بشأن مستقبل البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة
الخيارات وأكثرها كفاءة ووجه عناية األمين العام للمباشرة في إعداد المنهجية واألدوات الالزمة لتطبيق نهج الرصد 

كما وجه عناية األمين العام لتوفير فترة إنتقالية لنهج . ، بما في ذلك اإلرشادات التفصيلية الالزمة للدول)CMA(المستمر 
  .ستمر، لتمكين الدول وااليكاو من القيام تدريجيا بتنفيذ مختلف عناصر النهج الجديدالرصد الم

. قرار االنتقال الى نهج الرصد المستمر ٢٠١٠وأيد المؤتمر الرفيع المستوى المعني بالسالمة الجوية لعام   ٢- ١
). ١/٢، التوصية ٩٩٣٥الوثيقة (ة ولكنه أعرب عن خشيته من أن تكون فترة السنتين المخصصة لهذا االنتقال غير كافي

وبالتالي، أوصى المؤتمر بتقديم تقارير دورية الى المجلس تتضمن آخر مستجدات التقدم الذي أحرزته الدول، وااليكاو، في 
وباالستناد الى هذه التقارير، يمكن توفير وقت إضافي إلكمال انتقال البرنامج العالمي لتدقيق . تطبيق أهداف خطة االنتقال

  .مراقبة السالمة الجوية الى نهج الرصد المستمر

  نحو نهج الرصد المستمر   -٢
سعت االيكاو لدى إعدادها منهجية اعتماد نهج الرصد المستمر، بما في ذلك الخطة االنتقالية، للحصول على   ١- ٢

ية ودولية ومع وجرى تنسيق هذا النهج مع دول أعضاء مختارة ومنظمات إقليم. مدخالت من جميع أصحاب المصلحة
  .خبراء في الطيران، لضمان أخذ جميع العوامل في االعتبار

وسوف ينطوي نهج الرصد المستمر على وضع نظام لرصد قدرات مراقبة السالمة الجوية للدول المتعاقدة   ٢- ٢
مستوى سالمة وستعتمد االيكاو في أثناء تطبيقها لنظام الرصد هذا، على نهج منسق ومتسق لتقييم . على اساس مستمر

ولتسهيل مشاركة الدول في نهج الرصد المستمر، بدأت االيكاو بالفعل بإعداد . أنشطة الطيران وتقييم قدرات ادارة الطيران
إطار استباقي على االنترنت، وكذلك قاعدة بيانات مركزية الدارة مالئمة للمعلومات التي يتم جمعها من قبل البرنامج 

وستتضمن قاعدة البيانات هذه أيضا معلومات مصادق عليها يتم . سالمة الجوية بصورة مستمرةالعالمي لتدقيق مراقبة ال
الحصول عليها من مكاتب االيكاو االقليمية والمنظمات االقليمية والدولية، فضال عن تلك التي يتم الحصول عليها من الدول 

  .مباشرة
مجموعة من مي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية على وبموجب نهج الرصد المستمر، سينطوي البرنامج العال  ٣- ٢
وستشتمل أنشطة أخرى من هذا . الشاملالنظم ، بما في ذلك عمليات التدقيق بموجب نهج )أ(نشطة، المدرجة في التذييل األ

شأن هذه ومن ). ICVMs(، وتدقيق السالمة، وبعثات االيكاو للمصادقة النظمالقبيل على عمليات تدقيق محدودة بموجب نهج 
. بحيث تستجيب لحالة واحتياجات كل دولة مرونة أكبر وتمكّن االيكاو من تكييف األنشطة األنشطة أن توفر للبرنامج

. وسيسمح نهج الرصد المستمر أيضا لاليكاو بأن تحدد متى تكون هناك حاجة ألنواع أخرى من المساعدة، كالمساعدة الفنية
لكل دولة، من الضروري أن تحصل على معلومات وردود فعل  ةنشطة المناسبألاولكي تتمكن االيكاو من تحديد نوع 

  .مستمرة من الدول بموجب نهج الرصد المستمر
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ر رسميا الى جميع الدول المتعاقدة في االيكاو ـد المستمـج الرصـاد نهـوتم ابالغ قرار المجلس باعتم  ٤- ٢
)EB 2009/27 .(وباالضافة الى ذلك، جرى إعداد خطة . رة منتظمة بنفس الطريقةوسيتم االبالغ عن آخر المستجدات بصو

، سيبدأ تنفيذ نهج الرصد المستمر بصورة ٢٠١٣يناير /وفي كانون الثاني. ٢٠١٢الى  ٢٠١١انتقالية لفترة السنتين 
. لنهج الجديدفي االعتبار أن بعض الدول يمكن أن تحتاج الى وقت أطول للوفاء بالتزاماتها بموجب اتدريجية، مع األخذ 

تفاصيل عن الخطة االنتقالية، بما في ذلك الجداول الزمنية لتنفيذ جميع العناصر الرئيسية لنهج الرصد ) ب(ويتضمن التذييل 
  .المستمر

  اإلنتقال نحو نهج الرصد المستمر   -٣
فعـل لـدى   والجدير بالمالحظة أن معظم المعلومات الضرورية للشروع بنهج الرصد المسـتمر متـوفرة بال    ١-٣

ولكن الدول سوف تحتـاج فـي   . الشامل لكل دولة عضوالنظم وتأتي هذه المعلومات من نتائج عمليات تدقيق نهج . االيكاو
وستكون الخطوة األولى هي توقيـع  . أثناء الفترة االنتقالية إلكمال بعض األعمال من أجل تسهيل تنفيذ نهج الرصد المستمر

وسـيتلقى  . حسب االقتضـاء ) NCMC(وتعيين منسق وطني واحد أو أكثر للرصد المستمر مذكرة جديدة للتفاهم مع االيكاو 
المنسقون الوطنيون للرصد المستمر تدريبا على الكمبيوتر يوفر لهم معلومات كاملة بشأن مسـؤوليات والتزامـات الدولـة    

  .بموجب نهج الرصد المستمر
الوطنيين للرصد المستمر ببعض المعلومات قبل الشـروع   وعلى الدول أن تزود االيكاو، من خالل المنسقين  ٢-٣

التي ) CAPs(، بما في ذلك أحدث المعلومات قبل الشروع بنهج خطط لألعمال التصحيحية ٢٠١٣بنهج الرصد المستمر في 
. ولـة الخاصة بكـل د النظم قدمت في األصل لمعالجة استنتاجات وتوصيات االيكاو التي تم وضعها أثناء أعمال تدقيق نهج 

وسيقدم المنسقون الوطنيون للرصد المستمر لاليكاو تحديثا منتظما على مستوى نشاط الطيران في دولها من خالل استبيانات 
وستتم المشاركة في المعلومات المقدمة من خالل نظام استباقي على االنترنت مـع جميـع   . نشاط الدولة في مجال الطيران

بالذكر، مع ذلك، أن هذه المعلومات هي بشكل أساسي نفس المعلومات التـي قـدمتها    والجدير. الدول األعضاء في االيكاو
  .الشاملفي اطار نهج النظم الدول فيما سبق الى االيكاو قبل عمليات التدقيق 

وباالضافة الى المعلومات التي سبق ذكرها، ستكون الدول مسؤولة عن وضع خطة إلكمال بروتوكوالت نهج   ٣-٣
وحال إعداد الدول لخططها، سـيكون عليهـا االلتـزام بالجـداول الزمنيـة      . في اطار جدول زمني محددالرصد المستمر 

نهج الرصد المستمر بما يعكس بروتوكوالت وسيجري تحديث  .الموضوعة إلكمال البروتوكوالت مستخدمة إطار االنترنت
وللحفاظ على جـدوى  . الشامل دقيق نهج النظمأحدث التغييرات في مالحق اإليكاو ويعكس الدروس المستفادة خالل دورة ت

وفي إطـار نهـج   . ٪ فقط من بروتوكوالت التدقيق١٠المعلومات المجمعة خالل هذه الدورة، فلن يجري تحديث سوى نحو 
وبدال من ذلك، ستكون مسؤولة عـن تقـديم أي   . الرصد المستمر، لن تعد الدول ملزمة باستيفاء القوائم المرجعية لالمتثال

  .حاليا فات باستخدام  اآللية اإللكترونية التي يجري إعدادهااختال
وسـتعمل المنظمـة مـع    . وستكون االيكاو أيضا مسؤولة عن إكمال عدد من األعمال أثناء الفترة االنتقاليـة   ٤-٣

 أصحاب المصلحة على وضع اللمسات األخيرة على مواد االرشادات الشاملة وأدوات االنترنـت التـي سـتحتاجها الـدول    
دليـل  ـ   ٩٧٣٥ومن المقرر إصدار نسخة جديدة من وثيقة االيكاو . ومكاتب االيكاو االقليمية بموجب نظام الرصد المستمر

وفي غضون ذلك، يجري العمل على وضع إطار االنترنت، الذي . ٢٠١١يونيو /، في حزيرانتدقيق مراقبة السالمة الجوية
ا وضع ترتيبات وتعديالت لترتيبات قائمة للتشارك في معلومات السالمة وسيجري أيض. سيتم اختباره بمساعدة دول مختارة

، ووكالـة  )EC(، والمفوضية األوروبية )إياتا(السرية بين االيكاو والكيانات الدولية، بما في ذلك االتحاد الدولي للنقل الجوي 
ف من العبء على الدول الناشئ عن أعمال ومن شأن هذه االتفاقات أن تخف. التابعة لها) EASA(السالمة الجوية األوروبية 

وستستخدم الفترة االنتقاليـة أيضـا لعقـد    . التدقيق والتفتيش المتكررة المخصصة لتقييم قدراتها على مراقبة السالمة الجوية
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 حلقات دراسية بشأن نهج الرصد المستمر في كل من أقاليم االيكاو لضمان حصول الدول على ما يكفي من المعلومات بشأن
  .الخطة االنتقالية وتلقّيها التدريب على أدوات اإلبالغ بشأن نهج الرصد المستمر

وقد بـدأت بالفعـل   . في أثناء الفترة االنتقالية ٣-٢نشطة التي ورد ذكرها في الفقرة األوسيبدأ ادخال بعض   ٥-٣
لمتخذة من قبل الـدول بشـأن نـواقص    بعثات االيكاو للمصادقة، المخصصة لتحديد حالة التدابير التصحيحية أو التخفيفية ا

، وسوف تستمر في أثناء فتـرة الـثالث   ٢٠١٠السالمة الجوية، بما في ذلك الشواغل البارزة بخصوص السالمة، في عام 
واعتبارا . ٢٠١٢وإحدى عشرة بعثة في  ٢٠١١ومن المرتقب أن يتم االضطالع بعشر بعثات مصادقة في . سنوات القادمة

كون االيكاو قادرة أيضا على االضطالع بعمليات تدقيق السالمة الجوية بناء علـى طلـب الـدول    ، ست٢٠١٢ يناير ١من 
وسيجري القيام بتدقيق السالمة على أساس استعادة . األعضاء، شرط أن تكون نتائج عمليات التدقيق هذه متاحة لجميع الدول

  .التكاليف، وسيتم تحديد نطاقها من قبل الدولة الطالبة
وسيشمل ذلك تنفيـذ مجموعـة    ٢٠١٣يناير اعتبارا من نهج الرصد المستمر البدء بتوزيع مقرر حاليا من ال  ٦-٣

تلـك  وستنشر نتائج جميـع  . المحدودالنظم الشامل الشامل ونهج النظم ت تدقيق نهج ا، بما في ذلك عملياألنشطةكاملة من 
وستتاح للجمهور دائما نظرة عامة عـن  . وفرت المعلوماتنشطة على موقع مقيد على شبكة االنترنت ويتم تحديثها كلما تاأل

  .نتائج التدقيق في كل دولة
وباعتقاد األمانة العامة أن فترة سنتين ستكون كافية إلكمال اإلنتقال الى نهج الرصد المستمر، بـالنظر لتقـدم     ٧-٣

ات الى المجلس فـي أثنـاء الفتـرة    ولكن سيجري تقديم تقارير مستمرة حول آخر المستجد. العمل الجاري في هذا المجال
وباالسـتناد  . االنتقالية، تتضمن معلومات حول التقدم المحرز من قبل الدول، ومن قبل االيكاو، لتنفيذ أهداف الخطة االنتقالية

هناك الى هذه التقارير، ومع اإلقرار بأهمية االنتقال الفعال الى نهج الرصد المستمر، من المحتمل أن يتقرر في وقت ما أن 
  .حاجة الى وقت إضافي إلكمال االنتقال

  قرار الجمعية العمومية بشأن نهج الرصد المستمر  -٤
وقد جرى إعداد مشروع قرار يؤكـد  . يتطلب إدخال نهج الرصد المستمر قرارا جديدا من الجمعية العمومية  ١-٤

مة الجوية، ويلغي عددا من العناصر التي لم تعـد  عددا من القرارات القائمة المتعلقة بالبرنامج العالمي لتدقيق مراجعة السال
نظـم  االنتقال الـى نهـج   :  ٦-٣٥ويتضمن مشروع القرار المقترح العناصر األساسية في قرار الجمعية العمومية . سارية
رصد ية منهجتطبيق  :٤-٣٦والقرار  برنامج االيكاو العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجويةاطار تدقيق في لعمليات الشامل 
، باالضافة الى المواد األولى الى السادسة من ٢٠١٠سنة بعد  الجوية برنامج االيكاو العالمي لتدقيق مراقبة السالمةل ةمستمر

ويرفق مشروع قرار الجمعية العموميـة  . السالمة الجويةلسد ثغرات االستراتيجية الموحدة  :٢-٣٦قرار الجمعية العمومية 
  .، مع األجزاء الجديدة، غير المأخوذة من قرارات الجمعية العمومية القائمة، مظللة بالرمادي)ج(ل بهذه الوثيقة تحت التذيي

، ٤-٣٦و ٦-٣٥في حال اعتماد الجمعية العمومية للقرار المرفق، فإنه سيحل محل قراري الجمعية العمومية   ٢-٤
  . ٢-٣٦وكذلك المواد المذكورة أعاله من قرار الجمعية العمومية 

  الخالصة  -٥
إن نهج الرصد المستمر الذي وافق عليه المجلس والمعروض في هذه الورقة يمثل أفضل الوسائل وأكثرهـا    ١-٥

ومن شأن قرار جديد للجمعية العمومية مساند . فعالية من حيث التكلفة لجمع ونشر معلومات السالمة الجوية بطريقة مستمرة
للقرارات السابقة للبرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية أن يسـمح   لنهج الرصد المستمر ويجمع العناصر الرئيسية

  .لاليكاو بالسير قدما في تنفيذ الخطة االنتقالية من أجل مباشرة نهج الرصد المستمر في اإلطار الزمني األكثر عمليا

  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
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  )أ(التذييل 

  أنشطة نهج الرصد المستمر

  مقدمةال  - ١
نشطة التي سيجري القيام بها في نطاق نهج الرصد المستمر للبرنامج العالمي لتدقيق مراقبة األي قائمة بفيما يل  ١- ١

وسيمكّن نهج الرصد المستمر االيكاو من تحديد أي نشاط أو أنشطة تناسب كل دولة، بناء على أوضاعها . السالمة الجوية
نشطة الواردة األوسيتم تطبيق . ا على الدول األكثر حاجة إليهاومن شأنه أيضاً أن يسمح للمنظمة بتركيز موارده. الخاصة

أدناه بصورة تدريجية خالل الفترة االنتقالية، والعمل على تنفيذ جميع األنشطة حال إكتمال االنتقال الى نهج الرصد 
  .المستمر

  )ICVMs( بعثات االيكاو المنسقة للمصادقة  - ٢
يكاو للمصادقة هو التثبت من ان نواقص السالمة الجوية التي جرى إن الهدف الرئيسي من وراء بعثات اال  ١- ٢

تحديدها سابقا قد حلَّت بشكل مرض، بتقييم حالة األعمال التصحيحية أو التدابير التخفيفية المتخذة من قبل الدول األعضاء 
  ).SSCs(لمعالجة االستنتاجات والتوصيات، بما في ذلك الشواغل البارزة بخصوص السالمة 

  )CSA( الشاملالنظم عمليات تدقيق نهج   - ٣
الشامل لتحديد قدرة الدول على استعراض السالمة الجوية، بتقييم النظم ستقوم االيكاو بعمليات تدقيق نهج   ١- ٣

لية  التنفيذ الفعلي للعناصر الثمانية الهامة في نظام مراقبة السالمة الجوية وحالة تنفيذ الدول لجميع القواعد والتوصيات الدو
، واالجراءات المتصلة بها، والمواد )ملحق لاليكاو ١٨من أصل  ١٦المتضمنة في (لاليكاو المتعلقة بالسالمة الجوية 

الشامل تبعاً لمستوى تعقيد أنشطة النظم ويتم تفُصيل عمليات تدقيق نهج . االرشادية وأفضل ممارسات السالمة الجوية
الشامل، وكذلك حجم النظم ويتم تحديد موعد ومدة عمليات التدقيق، بموجب نهج . الطيران في الدولة التي ستخضع للتدقيق

  .وتركيبة فرق التدقيق، من خالل استعراض المواد التي تقدمها الدولة

  الشاملالنظم التدقيق المحدود لنهج  ياتعمل  - ٤
ولكنها . النظم الشامل هجالشامل نفس منهجية عمليات تدقيق نالنظم تستخدم عمليات التدقيق المحدود لنهج   ١- ٤

تكون محدودة النطاق لتتناول مجاالت محددة مثل خدمات المالحة الجوية، والمطارات، وعمليات الرحالت الجوية، 
وفي حين أن الهدف من وراء عمليات التدقيق المحدودة هذه هو نفس هدف . وصالحية الطائرات للطيران، وغير ذلك

ال أنها تكون مفيدة في الدول التي تكون فيها آليات مراقبة السالمة الجوية في بعض الشامل االنظم عمليات تدقيق نهج 
وسيتم تحديد المجال او . المجاالت الفنية أقل تطورا من غيرها، أو حين يكون أحد المجاالت الفنية قد شهد تغييرا هاما

في عمليات تدقيق سابقة تمت في نطاق المجاالت التي ستخضع للتدقيق من خالل استعراض النواقص التي تم تحديدها 
البرنامج العالمي لتدقيق السالمة الجوية، وفي ضوء المعلومات التي تقدمها الدولة بشأن التقدم الذي أحرزته في تنفيذ خطة 

  .العمل التصحيحية لديها
  

   



 A-2 A37-WP/37 
  TE/11 
  Appendix A 
 
 

 

  تدقيق السالمة الجوية  - ٥
ويمكن تقديم مثل هذه الطلبات . تدقيق السالمةدم الدول األعضاء إلى اإليكاو طلبات لتنفيذ عمليات تققد   ١- ٥

راغبا في الحصول على ) أو من هو في موقعه(ألسباب عديدة، منها بشكل رئيسي عندما يكون مدير عام الطيران المدني 
  .طلبتحدده الدولة مقدمة ال معين، بالكامل أو استهداف مجال تقييم مستقل لقدرات دولته على مراقبة السالمة الجوية لديها

ستقتصر اإليكاو على إقرار طلب إجراء تدقيق السالمة إذا ما توافرت الموارد الكافية وإذا لم يتدخل إجراء   ٢- ٥
. تدقيق السالمة مع األنشطة المقررة بانتظام لنهج الرصد المستمر لبرنامج اإليكاو العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية

  .اس استرداد التكاليفوستجري عمليات تدقيق السالمة على أس
وتكون المنهجية المستخدمة في عملية تدقيق السالمة الجوية هي نفسها التي تتبع في نطاق عملية التدقيق   ٣- ٥

الشامل ويجري االضطالع بها وفق جميع الشروط نفسها التي يكون منصوص عليها في مذكرة التفاهم  النظمبموجب نهج 
وتنطوي هذه الشروط على جداول زمنية لإلبالغ وأحكام تتعلق . الشامل النظميق بموجب نهج المعقودة قبل القيام بعملية التدق

وستُعتبر المعلومات المجمعة  .بشفافية معلومات التدقيق ذات الصلة، التي سيتم وضعها في متناول الدول األعضاء األخرى
للتنفيذ الفعال للعناصر دولة مقدمة الطلب خالل عمليات تدقيق السالمة معلومات صحيحة وتُستخدم لتحديث مستوى ال

  .العالمي المستوىمراقبة السالمة ولجهاز الحاسمة 

  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
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APPENDIX B 
 

CONTINUOUS MONITORING APPROACH (CMA) TRANSITION PLAN 
 
 
A detailed transition plan has been prepared for the two year period from 2011 to 2012, leading to the gradual implementation of the CMA in January 2013. This transition plan includes 
timelines for the implementation of all the major components of the CMA. 
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  قرار تعتمده الجمعية العموميةمشروع 
  في دورتها السابعة والثالثين

  نهج الرصد المستمر للبرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية  :٢٩/١القرار 
  ؛الهدف الرئيسي للمنظمة مازال يتمثل في تأمين سالمة الطيران المدني الدولي في جميع أنحاء العالم لما كان

المادة السابعة والثالثين من اتفاقية شيكاغو تقتضي من كل دولة متعاقدة أن تتعاون لبلوغ أقصى درجة ممكنة من  وحيث أن
راءات، والتنظيم فيما يتعلق بجميع األمور التي يؤدي فيها هذا التوحيد الى التوحيد في األنظمة، والقواعد القياسية، واالج

   ؛تسهيل المالحة الجوية وتحسينها
مسؤولية مراقبة السالمة الجوية وسالمة الطيران المدني الدولي بصورة عامة تقع على الدول المتعاقدة، جماعة  ولما كانت

لاليكاو، والدول المتعاقدة، وصناعة الطيران، وجميع أصحاب المصلحة وفرادى، كما تتوقف أيضا على التعاون الوثيق 
  ؛)GASP(اآلخرين في تنفيذ خطة االيكاو العالمية للسالمة الجوية 

قد قدم توصيات إلتاحة وصول الجمهور الى المعلومات المناسبة  ٢٠٠٦مؤتمر رؤساء الطيران المدني لسنة  ولما كان
) SSCs(المة الجوية ووضع آليا إضافية للتغلب على الشواغل الرئيسية بخصوص السالمة بشأن عمليات تدقيق مراقبة الس

  ة؛المحددة من خالل البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوي
قد رفع توصيات الى االيكاو بوضع ) HLSC 2010( ٢٠١٠المؤتمر الرفيع المستوى المعني بالسالمة الجوية لعام  ولما كان
هذه المعلومات تبادل السالمة مع أصحاب المصلحة المعنيين ولتقييم كيفية البارزة في مجال للمشاركة في الشواغل معايير 

  فيما يتعلق بسالمة النقل الجوي؛مستنير مع الجمهور بالشكل الذي يمكّنه من اتخاذ قرار 
اتفاقات م توصيات الى االيكاو للدخول في قد قد ٢٠١٠المؤتمر الرفيع المستوى المعني بالسالمة الجوية لعام  ولما كان

المعلومات السرية المتعلقة بالسالمة الجوية مع كيانات ومنظمات دولية، من أجل تخفيف  لتبادلقائمة اتفاقات جديدة وتعديل 
  الناشئ عن عمليات التدقيق أو التفتيش المتكررة ولخفض تكرار أنشطة الرصد؛ ،العبء عن الدول

دورة العادية الثانية والثالثين للجمعية العمومية قررت إنشاء برنامج عالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية، بأن ال وإذ تذكّر
  يتضمن قيام االيكاو بتنفيذ عمليات تدقيق مراقبة منتظمة، والزامية، ومنهجية ومنسقة؛

زا رئيسيا لسالمة الطيران، محققا الوالية التي تنفيذ البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية قد شكّل إنجا ولما كان
وموفرا إمكانية تقييم قدرات الدول المتعاقدة على المراقبة وتحديد مجاالت  ٦- ٣٥و ١١-٣٢منحت له بموجب القرارين 

  التحسين؛
سالمة الجوية قد طلب من المجلس أن يضمن قدرة البرنامج العالمي لتدقيق ال ٨- ٣٣بأن قرار الجمعية العمومية  وإذ تذكّر

على االستمرارية المالية على األجل الطويل، وأن ينقل جميع نشاطات هذا البرنامج تدريجيا الى الميزانية البرنامجية 
  العادية؛

بأهداف برنامج االيكاو العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية، الذي يرمي الى التأكد من أن الدول المتعاقدة  وإذ تذكّر
  ياتها عن مراقبة السالمة الجوية على النحو الواجب؛تضطلع بمسؤول
بأنه ألمر أساسي أن يستمر البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية في تغطية جميع أحكام الملحق  ومع التسليم

  ة؛المتعلقة بالسالمة من أجل تعزيز التنفيذ المناسب للقواعد القياسية والتوصيات الدولية المتصلة بالسالم
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أن األمين العام قد اتخذ الخطوات المالئمة لضمان انشاء آلية مستقلة لضمان الجودة تستخدم لرصد وتقييم جودة  وإذ تدرك
  هذا البرنامج؛

  أن التنفيذ الفعال للخطط التصحيحية الخاصة بالدول أمر حيوي لتعزيز سالمة المالحة الجوية العالمية؛ وإذ تدرك
يق التي تقوم بها المنظمات االقليمية والدولية، ومن بينها المنظمات التي لديها اتفاقات مع االيكاو بأن عمليات التدق وإذ تقر

والمنظمة األوروبية لسالمة المالحة ) إياتا(، واالتحاد الدولي للنقل الجوي )EASA(مثل وكالة السالمة الجوية األوروبية 
  تسهم في تعزيز السالمة؛) يوروكنترول(الجوية 
  الن إحدى دعائم سالمة شبكة النقل الجوي؛ـا يمثـة ومعلومات السالمة وتبادلهـبأن الشفافي قرـوإذ ت

  :تقرر الجمعية العمومية ما يلي
الشامل للبرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة النظم عن تقديرها لألمين العام على التنفيذ الناجح لنهج  تُعرب  - ١

  الجوية؛
بتطوير البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة  ٢٠١١يناير /أن يقوم اعتبارا من أول كانون الثانيبم األمين العا كلفت  - ٢

السالمة الجوية الى نهج الرصد المستمر، الذي سيتضمن تحليل عوامل مخاطر السالمة ويطبق على أساس عالمي لتقييم 
  قدرات الدول على المراقبة؛

نهج الرصد المستمر بالمحافظة، كعناصر أساسية، على أحكام السالمة األمين العام بأن يستمر  عناية توجه  - ٣
صالحية الطائرات ـ  ٨، الملحق تشغيل الطائراتـ  ٦الملحق  ،اجازة العاملين – ١الملحق الرئيسية المتضمنة في 

ـ  ١٤لحق ، والمالتحقيق في حوادث ووقائع الطائراتـ  ١٣، الملحق خدمات الحركة الجويةـ  ١١، الملحق للطيران
  ؛المطارات

االستمرار في ضمان المحافظة على آلية ضمان الجودة التي أنشئت لرصد وتقييم نوعية باألمين العام  كلفت  - ٤
   البرنامج، وشفافية جميع جوانب عمليات الرصد المستمر؛

المصلحة السالمة مع أصحاب البارزة في مجال لوضع معايير للمشاركة في الشواغل  عناية المجلس توجه  - ٥
  بسالمة النقل الجوي؛مستنيرة المعنيين وتقييم كيفية مشاركة الجمهور بهذه الشواغل بالشكل الذي يسمح له بتكوين قرارات 

عناية األمين العام بوجوب إتاحة كل المعلومات المتعلقة بمراقبة السالمة الناشئة عن نهج الرصد المستمر  توجه  - ٦
  الل موقع االيكاو المقيد على االنترنت؛الى جميع الدول المتعاقدة من خ

مواصلة تعزيز التنسيق والتعاون بين البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية وبرامج باألمين العام  كلفت  - ٧
ى معلومات السالمة الجوية السرية من أجل تخفيض العبء عللتبادل التدقيق للمنظمات األخرى المتصلة بالسالمة الجوية، 

  الدول الناشئ عن عمليات التدقيق أو التفتيش المتكررة ولخفض تكرار أنشطة الرصد؛
 تبادل، لغرض تسهيل )FSIX(عناية األمين العام الى االستمرار في تعزيز تبادل معلومات السالمة الجوية  توجه  - ٨

  مصلحة اآلخرين، حسب االقتضاء؛معلومات السالمة الحرجة فيما بين الدول المتعاقدة، وصناعة الطيران، وأصحاب ال
الدول المتعاقدة القادرة على إعارة موظفين فنيين مؤهلين وذوي خبرة الى االيكاو ألجل طويل أو  الى تطلب  - ٩

  قصير، حتى يتسنى للمنظمة أن تواصل تنفيذ هذا البرنامج بنجاح؛
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اسب جميع المعلومات والوثائق التي تطلبها جميع الدول المتعاقدة على أن تحيل الى االيكاو في الوقت المن تحثّ  -١٠
، وأن نهج الرصد المستمر المتعلق ببرنامج اإليكاو العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية بفعاليةااليكاو لغرض ضمان تنفيذ 

  تواظب على تحديث هذه المعلومات؛
المستطاع أنشطة الرصد المستمر وفقا جميع الدول المتعاقدة على أن تتعاون مع االيكاو وأن تقبل بقدر  تحثّ  -١١

  ة؛سللمواعيد التي تحددها المنظمة، بما في ذلك بعثات التدقيق والمصادقة، حتى يسهل تنفيذ البرنامج بسال
الدول المتعاقدة على أن تتبادل مع الدول المتعاقدة األخرى معلومات السالمة الجوية الحرجة التي يمكن أن  تحثّ  -١٢

  لمالحة الجوية الدولية وتسهيل الوصول الى جميع معلومات السالمة الجوية ذات الصلة؛تؤثر على سالمة ا
الدول المتعاقدة على االستفادة الكاملة من معلومات السالمة المتاحة عند قيامها بعمليات مراقبة السالمة  تشجع  -١٣

  سة عشرة من اتفاقية شيكاغو؛الجوية، والسيما في سياق عمليات التفتيش المنصوص عليها في المادة الساد
الدول المتعاقدة بالحاجة الى متابعة جميع عمليات الطائرات في داخل إقليمها، بما في ذلك عمليات الطائرات  تُذكّر  -١٤

  األجنبية، واتخاذ االجراء المالئم عند الضرورة للحفاظ على السالمة الجوية؛
نهج الرصد المستمر المتعلق ببرنامج لالعمومية على التنفيذ العام  أن يطلع المجلس الدورة العادية للجمعيةتقرر   -١٥

  ة؛اإليكاو العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوي
شامل لعمليات التدقيق في اطار برنامج  نظماالنتقال الى نهج : ٦- ٣٥هذا القرار قد حل محل القرار  أن تُعلن  -١٦

تطبيق منهجية رصد مستمرة لبرنامج االيكاو العالمي لتدقيق : ٤-٣٦ة والقرار االيكاو العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوي
االستراتيجية الموحدة لسد ثغرات : ٢- ٣٦من القرار  ٦الى  ١، وكذلك المواد ٢٠١٠مراقبة السالمة الجوية بعد سنة 

  .السالمة الجوية

 ـ انتهـى ـ
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