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  والثالثون السابعةالدورة  -الجمعية العمومية 
  الفنيةلجنة لا

) USOAP(تقرير عن تنفيذ اإليكاو للبرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية   :              من جدول األعمال   ٩ ٢    رقم       البند 
                                                        الشامل وتطو ر برنامج اإليكاو العالمي لتدقيق مراقبة السالمة       ً           وفقا  لنهج النظم
 ٢٠١٠م الجوية بعد العا

البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة 
  ونهج الرصد المستمر

  )، أعضاء في اللجنة األفريقية للطيران المدني١دولة متعاقدة ٥٣ منمقدمة ورقة (

  الموجز التنفيذي
ة السالمة برنامج اإليكاو العالمي لتدقيق مراقبعمليات تدقيق نهج النظم الشامل في إطار تحلل ورقة العمل هذه تنفيذ 

تي فريقية على المراقبة وعدم اإلبطاء في معالجة العيوب الرح إجراءات لتعزيز قدرة الدول األفريقيا وتقتفي إقليم أ
فريقيا إزاء تطور برنامج اإليكاو العالمي لتدقيق مراقبة أ شواغلتعرض ورقة العمل هذه بعض كما   .حددها البرنامج

  .٢٠١٠مستمر بعد عام السالمة فيما يتعلق بنهج الرصد ال
  :القيام بما يليرجى من الجمعية العمومية  ي  :اإلجراء
  األخذ علما بالمعلومات الواردة في ورقة العمل هذه؛  ) أ

  .فريقيةاإلجراءات الالزمة لدعم الدول األاتخاذ   ) ب
 األهداف

  :اإلستراتيجية
  .                    لطيران المدني الدولي            تعزيز سالمة ا  –       السالمة   : A                  بالهدف االستراتيجي        مرتبطة     هذه       العمل      ورقة 
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 المقدمة - ١

وقد . ٢٠٠٥عمليات التدقيق في إطار برنامج اإليكاو العالمي لتدقيق مراقبة السالمة في عام بدأت  ١- ١
 تنفيذ القواعد والتوصيات الدولية،لسالمة وحالة   ُ                                                            ست خدمت عمليات التدقيق هذه لتقييم التنفيذ الفعال لنظام مراقبة اا
الستنتاجات في مجاالت                                            ُ       وبينما كشفت نتائج التدقيق هذه أنه ما تزال ت ستخلص ا  .، والمواد اإلرشاديةالمرتبطة اإلجراءاتو

دة من قبيل االستنتاجات ترتبط بمجاالت جديللطيران، فإن معظم  اتملين، وعمليات الطائرات وصالحية الطائرإجازة العا
  .المطارات وخدمات المالحة الجوية والتحقيق في حوادث ووقائع الطائرات

المتعاقدة على مراقبة السالمة إنشاء نظام لرصد قدرة الدول على وسينطوي مفهوم نهج الرصد المستمر  ٢- ١
م مستوى سالمة أنشطة وستقوم اإليكاو، في ضوء تطبيق نظام الرصد هذا، باعتماد نهج متناسق ومتسق لتقيي  .باستمرار

 .الطيران وتقدير قدرات إدارة السالمة

 مناقشةال - ٢

 برنامج اإليكاو العالمي لتدقيق مراقبة السالمة ١- ٢

في  ٤٢بلغ نسبة لعناصر الحاسمة الثمانية الفعال لتنفيذ اليفيد تحليل نتائج التدقيق أن المتوسط العالمي لعدم  ١-١- ٢
أما في  . الفعال ، أعلى نسبة من عدم التنفيذيب الموظفين الفنيينردوت تأهيل، ٤المائة وقد سجل العنصر الحاسم رقم 

الذي  ١في المائة، وباستثناء العنصر الحاسم رقم  ٥٠لجميع العناصر الحاسمة تفوق  الفعالفريقيا، فإن نسبة عدم التنفيذ أ
 ،باإلضافة إلى ذلك . فريقياأقلقا في تبقى من أكثر المجاالت  ٨و  ٦و  ٤في المائة، فإن العناصر الحاسمة  ٤٠تبلغ نسبته 

 .عدم تنفيذ العناصر الحاسمة ومعدل الحوادثمسألتي قد يوجد ترابط بين 

لديها بأسرع ما يمكن، سيكون من المهم أن توافق الدول على  العيوبفريقية من معالجة لتمكين الدول األو ٢-١- ٢
 .إلقليماألهداف التي يمكن أن تحققها جميع الدول بشكل معقول في هذا ا

أخذت بالفعل اإلجراء الالزم والتزمت بتنفيذ  قدفريقية، في لهذه المسألة بالنسبة للدول األونتيجة للطابع الجد ٣-١- ٢
في نجامينا  )لجنة أفكاك(اللجنة األفريقية للطيران المدني بين اإليكاو والمنعقد التوصيات المتفق عليها في االجتماع األخير 

وتعمل اإليكاو حاليا على بلورة مشاريع اقتراحات لمتابعة توصيات هذا االجتماع،   .)A37-WP/140انظر ورقة المعلومات (
مراقبة السالمة في هذه الدول  عيوبوكذلك  الشواغل البارزة في مجال السالمةالتي ترمي في المقام األول إلى حل 

 .مجلس استعراض نتائج التدقيق ا علىحاليالمطروحة و

، سواء بغرض تحقيق التفيذ الفعال التمويل ه ينبغي ضمانهذا االلتزام أوضح أن غير أنه بالرغم من أن ٤-١- ٢
 التسهيل المالي الدولي للسالمة الجوية أو من وكاالت التمويل أو صندوقمن الدول المتلقية نفسها أو من الدول المانحة، كان 

 .يكاوإلل

ي حددها البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة الت العيوبمعالجة لفريقيا أويجري اآلن صياغة عدة مبادرات في  ٥-١- ٢
مشروع برنامج التنمية التعاونية للسالمة و ،فريقيا والمحيط الهنديأبرنامج التنفيذ الشامل إلقليم السالمة، مثل أنشطة 

 .المنظمة االقليمية لمراقبة السالمة الجويةو التشغيلية واستمرار صالحية الطائرات للطيران
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فريقيا؛ وهناك حاجة قوية لوضع خطة رئيسية للتدريب في أالهامة في  شواغلا من الويشكل التدريب واحد ٦-١- ٢
ولجنة أفكاك،  لإليكاو،التابع  فريقيا والمحيط الهنديأبرنامج التنفيذ الشامل إلقليم ولتحقيق هذا الغرض، ينبغي ل  .القارة

أن على فريقيا أوجميع الجهات المعنية التي تساعد قليمية ، واللجان االقتصادية اإلالمنظمة االقليمية لمراقبة السالمة الجويةو
 .تركز جهودها نحو تحقيق هذا الهدف

 االنتقال إلى تطبيق نهج الرصد المستمر ٢- ٢

فريقية عن قلقها إزاء اإلطار األ ول، أعربت الد٢٠١٠المؤتمر الرفيع المستوى بشأن السالمة لعام خالل  ١-٢- ٢
يتعلق باالنتقال الى تطبيق نهج الرصد المستمر، نظرا للجهود التي تبذلها الدول نتين فيما المتمثل في سالزمني المقترح 

 .بشأن تقويم نتائج البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة وتنفيذ برنامج سالمة الدولة

يتعين على مجلس االيكاو "الصادرة عن هذا المؤتمر تنص على أنه ) ب( ١/٢وبالرغم من أن التوصية  ٢-٢- ٢
يتعين على المجلس تقديم تقرير في هذا الشأن و . تقالية وتعديل مدته حسب االقتضاءدم المحرز في أثناء الفترة االنرصد التق

                                                                                                                  إلى الدورة السابعة والثالثين والدورة الثامنة والثالثين للجمعية العمومية لاليكاو بشأن التقدم المحرز في التحو ل إلى نهج 
 .الفترة الزمنية القصيرةهذ إزاء  هاقلق برحت تعرب عنيقية ما فر، فإن الدول األ"الرصد المستمر

فريقية أن تعتمد اعتمادا كبيرا على مساعدة المقر الرئيسي هذه األهداف، يتعين على الدول األولتحقيق  ٣-٢- ٢
ذه، ينبغي أن والحالة ه. بدورها عبئا إضافيا على موارد المكاتب اإلقليمية ضعلإليكاو والمكاتب اإلقليمية لإليكاو التي ست

جمع البيانات الالزمة لنهج فريقيا بموارد هامة من أجل مساعدة الدول وأتحظى المكاتب اإلقليمية لإليكاو ال سيما في 
 .المستمر الرصد

يجب عدم التقليل من شأن متطلبات التدريب في إطار نهج الرصد المستمر خالل المرحلة االنتقالية، و ٤-٢- ٢
 .والخبراء اآلخرين والموظفين الذين تعينهم الدول معنيين بالرصد المستمربالنسبة للمنسقين الوطنيين ال

عدد من أكبر قليمية لإليكاو بشأن نهج الرصد المستمر لتمتد إلى ينبغي توسيع نطاق حلقات العمل اإلو ٥-٢- ٢
 .جميع االقاليم فيالدول 

  االستنتاج - ٣
تود أن تقترح على الجمعية العمومية أن  دعمها لنهج الرصد المستمر، لكنهامن جديد فريقية الدول األ ؤكدت ١- ٣

  .تأخذ في االعتبار اإلجراءات التالية
  .قاليم على تنفيذ نهج الرصد المستمر خالل المرحلة االنتقاليةم قدرة الدول واأل             لإليكاو أن تقي  ينبغي ١-١- ٣
 .ينبغي لإليكاو أن تنفذ تحليل التكاليف والمنافع لتنفذ نهج الرصد المستمر بفعاليةو ٢-١- ٣

ى تطبيق تاجها الدول لتحقيق االنتقال إلغي لإليكاو والدول المتعاقدة أن تحدد التكاليف اإلضافية التي تحينبو ٣-١- ٣
 .نهج الرصد المستمر واآلثار المترتبة على التمويل

ينبغي لإليكاو أن تساعد على مواصلة اتباع نهج الرصد المستمر المتعلق بالبرنامج العالمي لتدقيق مراقبة و ٤-١- ٣
 .دون خلق ثغرات على مستوى التنفيذوإنجاحها االنتقال سهيل عملية لموازاة مع نهج النظم الشامل لتالسالمة با

  ـ انتهى ـ


