
A35-WP/7 
EX/3 
10/05/04 

) صفحات٩(  ASSEMBLY35\WP\A.35.WP.007.EX.3\KEM-BC 

 الخامسة والثالثونالدورة ـ  الجمعية العمومية
 اللجنة التنفيذية

 تحسين مراقبة السالمة :١٦الموضوع رقم 
لعمليات التدقيق ضمن برنامج االيكاو العالمي تجميعي شامل االنتقال الى نهج  :٢-١٦الموضوع رقم 

 لمراقبة السالمة

 تجميعي شامل لعمليات التدقيق ضمناالنتقال الى نهج 
 االيكاو العالمي لمراقبة السالمةامج برن

 ملخص
 وما ٢٠٠٤عام في برنامج االيكاو العالمي لمراقبة السالمة وتوسيع تحوي هذه الوثيقة اقتراحات لمواصلة 

نهج تجميعي ب لبرنامجا تنفيذ ٣وتعالج الفقرة .  ٢البرنامج الحالية في الفقرة هذا ويرد ملخص ألنشطة .  بعده
الفقرة هذه وتوضح .  الذي كان متبعا منذ انشاء البرنامج ،ملحقكل حسب تدقيق المن نهج يمثل تطورا ، شامل

عمليات تدقيق مراقبة السالمة من حيث الفعالية والكفاءة واالقتصاد، التجميعي الشامل لتنفيذ فوائد تطبيق النهج 
برنامج شامل متكامل الق حتى يتسنى اط ٢٠٠٤قرار المجلس تأجيل التوسيع المزمع لعام وتبين السبب في 

 من ٥ الفقرة في  العموميةاالجراء المعروض على الجمعيةويرد .  ٢٠٠٥لتدقيق مراقبة السالمة بدءا من عام 
 .هذه الوثيقة

 المراجع
 الملحق األول
 الملحق الثاني
 الملحق الرابع

 الملحق السادس
 الملحق الثامن
 الملحق العاشر

 الملحق الحادي عشر

 لث عشرالثاالملحق 
 الملحق الرابع عشر

 الملحق الخامس عشر
 اتفاقية الطيران المدني الدولي،  Doc 7300 الوثيقة
، قرارات الجمعية العمومية سارية المفعول  Doc 9790 الوثيقة
 )٥/١٠/٢٠٠١في (

 مقدمة -١

زامية ومنهجية ومنسقة عمليات تدقيق منتظمة والأن تنفذ االيكاو  A32-11في قرارها الجمعية العمومية طلبت  ١-١
.  لقواعد والتوصيات الدوليةاعلى تنفيذ الدول من خالل تشجيع السالمة تعزيز مستوى جميع الدول المتعاقدة، بغرض في 
"  الجويةعمليات تدقيق السالمة"عبارة ان البرنامج، كما أن يستمر معناه عمليات التدقيق المنتظمة الخاص بالتفويض هذا و
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حسب ، "في الوقت المناسب"توسيع نطاق البرنامج ولذلك فان .  يق جميع المجاالت المتعلقة بالسالمةبضرورة تدقوحي ت
 .لمستقبفي الال يتجزأ من تطوير البرنامج  أصبح مقبوال بوصفه جزءا، ١٩٩٧مؤتمر رؤساء الطيران المدني لعام توصية 

توسع أن  و،امج العالمي لتدقيق مراقبة السالمةأن تواصل االيكاو البرن A33-8قرار الجمعية العمومية طلب  ٢-١
.  ٢٠٠٤اعتبارا من عام المطارات، والملحق الرابع عشر ـ خدمات الحركة الجوية، لملحق الحادي عشر ـ انطاقه ليشمل 

 ليشمل مجاالت السالمةبأسرع ما يمكن البرنامج هذا األمين العام بأن يجري دراسة عن توسيع نطاق وكلف ذلك القرار 
دون زيادة ذلك ب، وحوادث ووقائع الطائراتفي تحقيق اللملحق الثالث عشر ـ من العناصر الرئيسية وال سيما ا، األخرى

 . هذا التوسعكبيرة في تكاليف
هذا  أكثر مرونة في تنفيذ ااألمين العام نهجيتبع أن )  ١: ( ما يلي أيضاA33-8قرار الجمعية العمومية طلب  ٣-١

البرنامج من استمرار هذا المجلس يضمن أن و)  ٢(تعزيز المكاتب االقليمية، بما في ذلك ،  الطويللالبرنامج على األج
 .الى الميزانية البرنامجية العاديةتدريجيا  هجميع نشاطاتينقل وأن ألجل طويل، الناحية المالية 

برنامج تنفيذ مواصلة ت حول التي دارالمناقشات عن تقريرا الجمعية العمومية نظر على هذه الوثيقة تعرض  ٤-١
تنفيذ عمليات التجميعي الشامل عند  النهج تطبيقعن ، و٢٠٠٤عام االيكاو العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الى ما بعد 

 . وهو نهج التدقيق حسب كل ملحق على حدةنهج الذي كان متبعا منذ انشاء البرنامجالمن بوصفه ارتقاء لتدقيق، ا

 قبة السالمةبرنامج االيكاو العالمي لتدقيق مراي الراهنة فنشطة األ -٢
 المالحق األول والسادس والثامنعلى أساس متابعة العمليات وعمليات التدقيق تنفيذ  ١-٢
والملحق السادس ـ اجازة العاملين الملحق األول ـ على أساس عمليات التدقيق ومتابعة التدقيق تنفيذ ما زال  ١-١-٢

معظم ألنه يشمل  يمثل العنصر الرئيسي للبرنامج، ـ صالحية الطائرات للطيران،حق الثامن  والملعمليات الطائرات،
 :لألسباب التاليةتجاوزا للحدود الوطنية أنشطة الطيران األكثر 

 .في جميع أنحاء العالميطيرون دولة أي في المدربين والمجازين لطيارين ان ا )أ
 في دول أخرىيشغلون طائراتهم دولة متعاقدة ي ألالطائرات المرخصين والتابعين  يمشغلان  )ب

 .كثيرة
كثيرة في دول أخرى يؤدي الى تشغيل هذه الطائرات دولة أي في الطائرات ترخيص وصيانة ان  )ج

 . لعدة دول متعاقدةة الجويتمجاالالعبر و
، وخاصة لى مراقبة السالمةالدول المتعاقدة األخرى عقدرات اهتماما قويا بمدى ولذا فان لكل دولة متعاقدة  ٢-١-٢

الجوية الذي أعربت السالمة وهذا القلق على .  مجالها الجويفي أو ذاتها أراضي تلك الدولة الى طائراتها تطير الدول التي 
الجوية يشمل عمليات تدقيق منتظمة تدقيق مراقبة السالمة لالى انشاء برنامج الذي أدى  والدول ألسباب وجيهة هعنه 

 مكرر ٨٣رقم وفضال عن ذلك قامت معظم الدول المتعاقدة لدى االيكاو بالتصديق على المادة .  منسقةنهجية والزامية ومو
لطيران، الطائرات ل ةاستمرار صالحياالجازة ومسؤوليات نقل مسؤوليات وشرع كثير منها في ، من اتفاقية شيكاغو

تفي ) Doc 7300الوثيقة ( اتفاقية الطيران المدني الدوليلى أن الدول الموقعة عبقاطع تأكيد تحتاج الى وأصبحت هذه الدول 
 .اليهاالموكولة وقادرة على القيام بالمسؤوليات هذه االتفاقية حق بمقتضيات مال
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المالحق الحادي عشر والثالث عشر والرابع عشر على أساس التدقيق  ٢-٢
 ٢٠٠٤اعتبارا من عام 

توسيع نطاق الالزمة لتحضيرية العمال األاألمانة العامة أجرت  ،A33-8لقرار الجمعية العمومية تلبية  ١-٢-٢
اعتبارا من المالحق الحادي عشر والثالث عشر والرابع عشر البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة بحيث يشمل 

كام عديدة في تنفيذ أحيرتبط بتلك األعمال أن تنفيذ أحكام الملحقين الحادي عشر والرابع عشر وتبين من .  ٢٠٠٤ عام
خرائط والملحق الرابع ـ قواعد الجو، ، والملحق الثاني ـ اجازة العاملين ـ الملحق األولوال سيما مختلف المالحق، 

التدقيق   وال يمكن .خدمات معلومات الطيرانوالملحق الخامس عشر ـ اتصاالت الطيران، والملحق العاشر ـ الطيران، 
ن التدقيق على أساس ا، كما عن المالحق األخرىبمعزل فعاال تدقيقا لرابع عشر الملحقين الحادي عشر واأساس على 

 .الملحق الثالث عشر وحده لن يكون اقتصاديا

  الجويةدققي مراقبة السالمةمتدريب  ٣-٢
اضطرت ولذلك .  تدقيق مراقبة السالمةلال تملك االيكاو الموارد الالزمة لتوظيف جميع المدققين الالزمين  ١-٣-٢
 . موظفيها الستكمالأو طويل،قصير ألجل تعارة خبراء من الدول، سواء اسلى ا
موظفي المكاتب االقليمية وتدريب مدققي قسم تدقيق مراقبة السالمة ومسؤولي لتدقيق هو اأنشطة أهم كان أحد  ٢-٣-٢

منتظم ضروري للحفاظ على الب ن التدرياكما .  األقسام ذات الصلة في المنظمة، والخبراء المعارين من الدول المتعاقدة
.  تدقيق مراقبة السالمةقسم رخص بموجبها  التي (ISO)  للتوحيد القياسي المنظمة الدوليةشروطكفاءة المدققين والوفاء ب

 : للسببين التاليين في المستقبلويتوقع أن يزداد تدريب خبراء الدول
حتى  في مختلف المجاالت ةئيسيا للخبرمن الدول مصدرا رال بد من أن يصبح المدققون الوافدون  )أ

 .قيادة خبير من االيكاوبدقيق مراقبة السالمة تيتسنى لهم 
توحيد على وتقاسم الخبرات ونقلها بين خبراء الدول على تساعد الخبراء الوطنيين ان االستعانة ب )ب

بين اون فيما والتعؤدي بصورة عامة الى تعزيز التنسيق ت وس،والتوصيات الدوليةتطبيق القواعد 
 .لدول المتعاقدةالتابعين لالخبراء الفنيين 

 نظم ادارة مراقبة السالمةتنظيم ندوات عن  ٤-٢
نظم ادارة مراقبة السالمة في جميع أقاليم االيكاو مرتين أو ثالث مرات في السنة ندوات عن االيكاو تنظم  ١-٤-٢

 .لمراقبة السالمةفعال في انشاء وادارة نظام بأمثلة عملية يسترشدون بها الحكوميين لتزويد المسؤولين 
لمواصلة عقد تأييدها عن أكثر من مناسبة أعربت الدول المتعاقدة ومجلس االيكاو ولجنة المالحة الجوية في  ٢-٤-٢

اليكاو لوينبغي للدول المتعاقدة، العامة أداة رئيسية لتقديم المساعدة هذه الندوات وقد اعتبرت .  وزيادة عددهاهذه الندوات 
 .فر األموال الالزمةاتو رهنا ب،أن تنظمها بعدد أكبر في المستقبل

 مراقبة السالمة الجويةارشادات لاعداد  ٥-٢
.  توفرها االيكاو للدول المتعاقدةمن أدوات الدعم التي أداة أخرى وتوزيعها الفنية االرشادات يعتبر اعداد  ١-٥-٢
حق ألحكام المالالموحد تضمن التنفيذ الدولية بطريقة متجانسة واعد والتوصيات الدول من تنفيذ القهذه االرشادات تمكن ف
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نشاء وادارة الالزمة الرشادات الاالسالمة الجوية باعداد مراقبة تدقيق ويقوم قسم .   أعدت هذه االرشادات من أجلهاالتي
 .مراقبة السالمةلتدقيق النظم االقليمية 

 تحليل نتائج عمليات التدقيق ٦-٢
النتائج وتسجل فيها لالستنتاجات واالختالفات التي أسفرت عنها عمليات التدقيق، قاعدة بيانات أنشئت  ١-٦-٢

المأخوذة المعلومات وبفضل .   تجريها االيكاومتابعة التدقيق التيعمليات تدقيق والعمليات ظهرت من واالختالفات التي 
التي تم تحديدها واالختالفات الطيران في الدولة والنتائج الفعلية نشاط مستوى المعلومات عن  مثل  ـهذهقاعدة البيانات من 

تبديد المخاوف التي ل تحديد المسارات المحتملةلقسم تدقيق مراقبة السالمة اجراء تحليل مفصل  يصبح بوسع  ـالتدقيقأثناء 
هذه المخاوف حسب ة القدرة على تحديد وقد وفرت قاعدة البيانات لقسم تدقيق مراقبة السالم.  ثارت ازاء السالمة الجوية

لتقييم األثر المحتمل المشتقة على هذا النحو ويمكن استخدام المعلومات .  العناصر األساسية لمراقبة السالمةكل عنصر من 
 ومجموعات الدول أن تضعاليكاو والمنظمات الدولية والدول لبما يتيح سالمة عمليات الطائرات على عدة مستويات، على 

ادارة المالحة الجوية وفرق استفادت وقد .  المخاوف المحددة في مجال السالمةازالة  لألنشطة الرامية الى ألولوياتا
 .التقارير المشتقة من قاعدة البيانات المذكورةمن خبرائها ومجموعات الدراسة التابعة لها 

 برنامج تدقيق مراقبة السالمةتجميعي شامل لتنفيذ نهج اتباع  -٣
 المفهوم ١-٣
، بدءا على حدةملحق كل على أساس تخطط وتنفذ التي نفذت حتى اآلن مراقبة السالمة تدقيق عمليات ت كان ١-١-٣

انشاء في هذا المنهج غرضه وأثبت كفاءته أدى وقد .  المالحق األخرى تدريجياثم ببالمالحق األول والسادس والثامن، 
مراقبة على اتضح أن االستمرار على نفس النهج لتقييم قدرات الدول المتعاقدة  األولية، اال أنه هعملياتوتنظيم البرنامج 

 . أمر يقتضي وقتا طويال وتكاليف باهظةالجويةالسالمة وتنفيذ أحكام السالمة 
كفاءته وفعاليته، وتجديد  ،مراقبة السالمة الجويةتدقيق متين لتواجه المنظمة تحديا يتمثل في تأسيس برنامج  ٢-١-٣

وعلى أساس الخبرة المكتسبة حتى اآلن، يرى المجلس حاليا .  مستوى مقبولعلى بقاء على تكاليف التشغيل االجمالية مع اال
 يركز على تجميعي شاملالى نهج على حدة ملحق كل حسب تدقيق الالبرنامج من نهج هذا  رتقيأن الوقت قد حان لي

أحكاما تتضمن التي جميع المالحق التجميعي الشامل النهج هذا ل وسوف يشم.  للدول على مراقبة السالمةالعامة القدرات 
 .أفضل وأكثر اقتصاداوهذا أمر ، متعلقة بالسالمة

ففي .  من مرحلتينيتكون  ،ق مراقبة السالمةعمليات تدقيلتنفيذ التجميعي الشامل، المعتزم اتباعه النهج ان  ٣-١-٣
الذي مراجعة استبيان أنشطة الطيران ما هي االختالفات، وذلك من خالل المالحق وتنفيذ أحكام يحدد مدى المرحلة األولى 
عن طريق استعراض الوثائق التي كذلك جميع المالحق ذات الصلة، وامتثال مدى من وقوائم التحقق استوفته الدول، 
وفي المرحلة .  سالمةنظام فعال لمراقبة الاستمرار تشغيل  فضال عن  الدوليةتنفيذ القواعد والتوصياتلوضعتها الدولة 

 ،الدولهذه قدمتها تقييم المعلومات التي جرى التدقيق فيها، والثانية ستقوم فرق التدقيق التابعة لاليكاو بزيارة الدول التي 
وسيشمل ذلك تدقيقا لتنظيم وعمليات واجراءات .  االجمالية على مراقبة السالمةالحكومية اجراء تدقيق في الموقع للقدرة و

 .تنفيذ التزاماتها في مجال مراقبة السالمةمن أجل تحديثها ومدى  ، الدولوبرامج
تعقيدها في مدى الشامل وفقا لمستوى أنشطة الطيران والتجميعي سيتم اعداد عمليات التدقيق في اطار النهج و ٤-١-٣

وسيتم . لتي وضعتها الدولة لالضطالع بمسؤولياتها عن مراقبة السالمةاقامة االعتبار لآلليات ا، مع موضع التدقيقالدولة 
الدولة، بما قدمتها لمعلومات الواردة في الوثائق التي امراجعة حجم فريق التدقيق من خالل و تها ووتير الزياراتدتحديد مد
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جميع الدول الى فرق التدقيق فد هو أن تواألساس وخط .  االمتثالمدى  من الطيران وقائمة التحققأنشطة فيها استبيان 
 .حسب الحاجةوستوفد بعثات المتابعة المتعاقدة مرة على األقل كل ست سنوات، 

وهذا .  في اقليمه، دورا رئيسيامكتب مكاتب االيكاو االقليمية، كل ستؤدي وفي اطار النهج التجميعي الشامل،  ٥-١-٣
الوثيق  قق من مدى تنفيذ الدول لخططها التصحيحية، وضبط االتصالالدور الرئيسي هو تنفيذ بعثات متابعة التدقيق للتح

  وسيتدرب موظفو المكاتب االقليمية .كجزء من المهام المنتظمة التي تؤديها هذه المكاتب، وذلك بالدول موضع التدقيق
 .الفنيون على تدقيق مراقبة السالمة الجوية ليشاركوا في التدقيق ومتابعة التدقيق

، ومراعاة للوقت التجميعي الشاملنهج البموجب السالمة ستتحقق من تدقيق مراقبة ء المكاسب التي في ضو ٦-١-٣
 اقترح المجلس ،التدريبي للمدققينالمقرر وتحضير  المراسموضع و االمتثالمدى  من  وقوائم التحققستبيانالالزم العداد اال

بحيث  ٢٠٠٥الى عام  ٢٠٠٤من عام الث عشر والرابع عشر، البرنامج ليشمل المالحق الحادي عشر والثتوسيع هذا تأجيل 
أنشطة أن  هذا الصدد جدير بالذكر فيو.   شيكاغومالحق اتفاقيةمختلف برنامج جميع األحكام المتعلقة بالسالمة في اليشمل 

يشمل المالحق الحادي ع نطاق البرنامج ليتوسلاألعمال التحضيرية هي والتدقيق المتعلقة بالمالحق األول والسادس والثامن، 
 .٢٠٠٥في عام التجميعي الشامل عند اعتماده في النهج كلها أعمال ستدرج  ،عشر والثالث عشر والرابع عشر

 المدققون ٢-٣
 من يا كافاتجميعي شامل أمر يقتضي عددنهج ان تنفيذ عمليات تدقيق مراقبة السالمة تنفيذا فعاال بموجب  ١-٢-٣

وال تستطيع االيكاو أن تتحمل تكاليف توظيف جميع المدققين .  هالت في مختلف مجاالت التدقيقالمدققين ذوي الخبرة والمؤ
بمقتضيات النهج التام وللتغلب على هذه المشكلة، وتقليال للتكاليف الى أدنى حد مع الوفاء .  المطلوبين ألداء هذا العمل

 بمدققين تعيرهم ألجل طويل لفترة ثالث سنوات لتستكمل التجميعي الشامل، تشجع المنظمة الدول القادرة على أن تزودها
 . مدققيها المعينينالمنظمة بهم

 األثر المالي لالجراء المقترح ٣-٣
هذا  احتياجات مالية لتنفيذ ٢٠٠٧ و ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥يتضمن مشروع الميزانية البرنامجية للمنظمة للسنوات  ١-٣-٣

مثلما سبق الشرح تكاليف توظيف جميع الخبراء المطلوبين لن تستطيع تحمل  االيكاوعلى أساس أن النهج التجميعي الشامل، 
لصالح برنامج االيكاو العالمي الميزانية وبالتالي فان االحتياجات التي أدرجت في مشروع .   أعاله١-٢-٣في الفقرة 

قد أعدت استنادا الى ) ٢٠٠٧ و ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥السنوات (لتدقيق مراقبة السالمة الجوية على مدى الفترة الثالثية المقبلة 
 :االفتراضات التالية
ان موظفي برنامج االيكاو العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية سوف يستكملون بموظفين  )أ

، وبمدققين معارين ألجل  ومن المكاتب االقليميةمتخصصين من أقسام أخرى في ادارة المالحة الجوية
 .يكون مكان عملهم مقر االيكاوعلى األقل والفترة الثالثية خدماتهم طوال تمتد طويل من الدول 

 .٢٠٠٥توفير التدريب األولي للمدققين في عام  )ب
في السنة في المتوسط، على أساس انجاز )  بعثة١٦(تنفيذ التدقيق في اثنتين وثالثين دولة متعاقدة  )ج

 .جميع عمليات التدقيق في غضون دورة طولها ست سنوات
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 .السالمة الجوية في كل سنة في المتوسطمراقبة ث ندوات عن ادارة تنفيذ ثال )د
االستفادة بقدر االمكان من المدققين المؤهلين في المكاتب االقليمية والخبراء المعارين ألجل قصير،  )ه

 .وذلك في محاولة لتقليل تكاليف النقل الى أدنى حد
 الميزانية المقترحة لبرنامج تدقيق السالمة مبلغا تقديريا بالنظر الى االفتراضات المذكورة أعاله، تضمنت ٢-٣-٣

ثالثة مالحق  مليون دوالر أمريكي للفترة الثالثية، وهو يكاد يكون نفس المبلغ الذي اقتضاه التدقيق على أساس ٨,٦قدره 
كي في  دوالر أمري١ ٢٠٠ ٠٠٠وبما أن من المتوقع تحقيق وفورات كلية تصل الى نحو .  في المرحلة األولى

بسبب تأجيل التوسع في نطاق هذا البرنامج وبسبب مكاسب الكفاءة، فان التمويل الجديد المطلوب لهذا البرنامج  ٢٠٠٤ عام
 . ماليين دوالر أمريكي٧,٤من ميزانية البرنامج العادي في الفترة الثالثية المقبلة هو حوالي 

 االستنتاجات -٤
 قد أدى ،حتى اآلن في تنفيذ عمليات التدقيقاتبع الذي  ،لى حدةعملحق كل على أساس تدقيق الان نهج  ١-٤

سيقتضي وقتا طويال هذا النمط على نفس لكن االستمرار ،  التدقيقغرضه وأثبت كفاءته لمرحلة االنشاء األولي لبرنامج
 .وتكاليف كثيرة

ذات الصلة هما االرشادات اد ادارة مراقبة السالمة واعدندوات عن لدول عن طريق عقد الى ان تقديم الدعم ا ٢-٤
 . أن يستمر هذا الدعم وينبغي،لدول المتعاقدةالى ادون مقابل بااليكاو  هاالتي تقدمالمساعدة الوحيدة 

بمعزل عن وحدهما و تدقيق الملحقين الحادي عشر والرابع عشراليشمل التوسع في نطاق ال يمكن أن  ٣-٤
 ١-٢-٢في الفقرة مثلما سبق الشرح خرى األمالحق ال باألحكام الواردة في عالقة وثيقةألحكامهما ألن  ،المالحق األخرى

 .في نفس الوقتفي التدقيق على أساس جميع المالحق  النظر ينبغيوأعاله، 
اتفاقية مالحق جميع تدقيق مراقبة السالمة األحكام المتعلقة بالسالمة في التجميعي الشامل لالنهج سيشمل  ٤-٤

لسالمة، النوعية التي تخص احرجة المجاالت ال وعلى ،على مراقبة السالمةللدولة القدرة االجمالية على شيكاغو، وسيركز 
النهج وينطوي هذا .   كل ملحقامتثالمدى األحكام من خالل استعراض قائمة التحقق من جميع تقييم تنفيذ على وكذلك 

على ملحق كل على أساس تدقيق ال اذا ما قورن بنهج الطويلاألجل التكاليف على تحقيق الوفورات في امكانية أيضا على 
 .حدة

 الجمعية العموميةاالجراء المعروض على  -٥
 :ما يليالقيام بالجمعية العمومية يرجى من  ١-٥

األنشطة الحالية لبرنامج االيكاو العالمي لتدقيق عن  ٢المعلومات الواردة في الفقرة أن تحيط علما ب )أ
 . الجويةمراقبة السالمة

نطاق برنامج االيكاو العالمي األكبر لتوسيع عن ال ٣بالمعلومات الواردة في الفقرة أن تحيط علما  )ب
جميع األحكام المتعلقة بالسالمة في على أساس تدقيق الجوية بحيث يشمل اللتدقيق مراقبة السالمة 

 . وذلك بموجب نهج تجميعي شامل،اتفاقية الطيران المدني الدوليالحق ممختلف 
البرنامج من هذا نطاق التوسع في تأجيل عن  ٣بالمعلومات الواردة في الفقرة أن تحيط علما  )ج

 .٢٠٠٥عام  الى ٢٠٠٤ عام
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تطور برنامج االيكاو العالمي لتدقيق مراقبة عن القرار الوارد في مرفق هذه الوثيقة أن تصدر  )د
 المعنية لمتعلقة بالسالمة في المالحقاألحكام اعلى أساس جميع تدقيق الجوية بحيث يشمل الالسالمة 

 .بالسالمة الجوية، وذلك باتباع نهج تجميعي شامل

 ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
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 المرفق
 )A33-8يحل محل القرار ( A35-Xمشروع القرار 

 االنتقال الى نهج تجميعي شامل لعمليات التدقيق ضمن
 مراقبة السالمةتدقيق برنامج االيكاو العالمي ل

 :ومية ان الجمعية العم
 . الهدف الرئيسي لاليكاو ال يزال ضمان سالمة الطيران المدني الدولياذ تعتبر
 . التشجيع على تطبيق القواعد القياسية الدولية يسهم في تحقيق هذا الهدفولما كان

جة والثالثين من اتفاقية شيكاغو تقتضي من كل دولة متعاقدة أن تتعاون لبلوغ أقصى درالمادة السابعة وحيث أن 
ممكنة من التوحيد في األنظمة وأساليب العمل في جميع األمور التي يؤدي فيها هذا التوحيد الى تسهيل المالحة الجوية 

 .وتحسينها
، امج عالمي لتدقيق مراقبة السالمة بأن الدورة العادية الثانية والثالثين للجمعية العمومية قررت انشاء برنواذ تذكر

 .ذ عمليات تدقيق منتظمة والزامية ومنهجية ومنسقةيتضمن قيام االيكاو بتنفي
ا قرار  أن برنامج االيكاو العالمي لتدقيق مراقبة السالمة قد أحرز نجاحا في الوفاء بالمهمة التي كلفه بهاذ تعتبرو

 .A32-11الجمعية العمومية 
قطع بأن الدول المتعاقدة تصرف بأهداف برنامج االيكاو العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية، وهي الواذ تذكر 

 .مسؤولياتها عن مراقبة السالمة تصريفا وافيا
باستمرار أن تراجع بأن المسؤولية النهائية عن مراقبة السالمة تتحملها الدول المتعاقدة التي يجب عليها واذ تذكر 

 .قدراتها على مراقبة السالمة
األجل البرنامج على هذا تمويل المجلس أن يقدم اقتراحات ل طلب من A32-11 بأن قرار الجمعية العمومية واذ تذكر

 .الطويل
البرنامج هذا عن توسيع نطاق دراسة األمين العام بأن يجري قد كلف  A33-8عية العمومية مبأن قرار الجاذ تذكر و
 .بالسالمةالمتعلقة خرى األمجاالت الليشمل 

قدرة البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة أن يضمن ى المجلس ال قد طلب A33-8بأن قرار الجمعية العمومية  واذ تذكر
لى الميزانية البرنامجية اتدريجيا البرنامج هذا جميع نشاطات ينقل وأن األجل الطويل السالمة على االستمرارية المالية على 

 .العادية
شواغل السالمة وفي تقديم  يدتحد دورا فعاال في ى أن تنفيذ البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة أدواذ تدرك

 .لمعالجتهاالالزمة توصيات ال
 .العالميةالجوية  أن التنفيذ الفعال للخطط التصحيحية الحكومية أمر حيوي لتعزيز سالمة المالحة واذ تدرك
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 ليشمل جميع المالحق التي تتضمن  أن مواصلة البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة وتوسيع نطاقهواذ تدرك
 .ذات الصلة بالسالمةالدولية والتوصيات ضروريان لضمان التطبيق المالئم للقواعد أمران  حكاما متعلقة بالسالمةأ

 أن األمين العام قد اتخذ الخطوات المالئمة لضمان انشاء آلية مستقلة لضمان الجودة تستخدم لرصد وتقييم واذ تدرك
 .نوعية هذا البرنامج

 .العام على نجاحه في تنفيذ برنامج االيكاو العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجويةعن تقديرها لألمين تعرب  -١

أن يتم توسيع برنامج االيكاو العالمي لتدقيق مراقبة السالمة بحيث يشمل جميع األحكام المتعلقة بالسالمة  قررت -٢
 .اتفاقية الطيران المدني الدوليمالحق مختلف في 

برنامج االيكاو العالمي لتدقيق مراقبة السالمة بتجديد هيكل ، ١/١/٢٠٠٥بارا من األمين العام، اعتتكلف  -٣
 .عمليات تدقيق مراقبة السالمة في جميع الدول المتعاقدةتجميعي شامل ازاء نهج التباع 

 العناصر األساسية لنظام مراقبةتوضح تقارير تدقيق مراقبة السالمة بحيث بتجديد هيكل األمين العام تكلف  -٤
ـ انشاء وادارة نظام حكومي لمراقبة ) أ(دليل مراقبة السالمة، الجزء  ـ Doc 9734  رقموثيقة االيكاوحسب السالمة 
 .السالمة

 .األمين العام باتباع نهج أكثر مرونة ازاء تنفيذ هذا البرنامج على األجل الطويلتكلف  -٥

 .الجودة المنشأة لرصد وتقييم نوعية هذا البرنامجاألمين العام بأن يدأب على ضمان تحديث آلية ضمان تكلف  -٦

الدول المتعاقدة القادرة بأن تعير موظفين فنيين مؤهلين وذوي خبرة الى االيكاو ألجل طويل جميع تطالب  -٧
 .حتى يتسنى للمنظمة أن تواصل النجاح في تنفيذ هذا البرنامج

، جميع المعلومات والوثائق المتعلقة ي الوقت المناسبفجميع الدول المتعاقدة على أن تحيل الى االيكاو تحث  -٨
 . بفاعلية وكفاءةوذلك لضمان تنفيذ البرنامجوأن تواظب على تحديث هذه المعلومات، باعداد وتنفيذ بعثات التدقيق، 

 الموافقة الى أقصى حد ممكن على مواعيد بعثاتعلى الدول المتعاقدة على التعاون مع االيكاو، وجميع تشجع  -٩
 .سةسالبالبرنامج حتى يسهل تنفيذ المنظمة التي تحددها التدقيق 

جميع الدول المتعاقدة على قبول األهمية القصوى لنتائج تدقيق مراقبة السالمة الجوية والوفاء بالقواعد تحث  -١٠
 .والتوصيات واالجراءات الدولية عند النظر في الحاجة الى اجراء المزيد من تدقيق مراقبة السالمة

مواصلة برنامج االيكاو العالمي لتدقيق مراقبة السالمة وتوسيع ـ  A33-8أن هذا القرار حل محل القرار تعلن  -١١
 .نطاقه

 .البرنامجالعام لهذا تنفيذ ال الى المجلس أن يقدم الى الدورة العادية المقبلة للجمعية العمومية تقريرا عن تطلب -١٢

 ـ انتهـى ـ


