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 وحدة الزالة أوجه القصور المتعلقة بالسالمةماستراتيجية 

 ملخص
 صعوبات في تصحيح تعترضها استراتيجية موحدة لمساعدة الدول التي    تشرح هذه الورقة  

، المعدة استجابة للقـرار     وتشتمل االستراتيجية الموحدة  . المتعلقة بالسالمة أوجه القصور   
A33-9،    ووضع ما يناسـب     األسباب الجذرية  المشكالت وتحليل    لتشخيص على طريقة ،

 أو علـى     الفرعـي  الحالة من الحلول وأساليب التنفيذ على المستوى االقليمي أو االقليمي         
ون والمساعدة مبادئ أساسية لهذه     والشراكة والتعا وتشكل زيادة  الشفافية     . مستوى الدولة 
 .وسوف تلعب المكاتب االقليمية لاليكاو دورا قياديا في تنفيذ االستراتيجية. االستراتيجية

 . الجمعية العموميةلنظريشتمل المرفق على مشروع قرار عن هذا الموضوع 
 .٩ في الفقرة االجراء المعروض على الجمعية العموميةويرد 
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 مقدمة -١

التغلب على الثغرات المحددة من خالل البرنـامج          بعنوان  الصادر عن الجمعية العمومية    A33-9 القرار   أشار ١-١
أن بعض الـدول ليسـت لـديها    الى ، سالمة والتشجيع على ضمان جودة مشروعات التعاون الفنيالعالمي لتدقيق مراقبة ال   

وقد طلبت الجمعية العمومية الى األمـين       .  الموارد، مالية كانت أو بشرية، للتغلب على أوجه القصور لديها بدون مساعدة           
محدودية الموازنية بقدر المستطاع، من أجـل       العام ضمان استعمال كل الخبرة المتوافرة لدى المنظمة مع مراعاة ظروف            

 . تقديم المساعدة الى الدول ذات االحتياج
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 معقبا على تقرير مرحلي بشأن البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة، عن            ١٧١أعرب المجلس في الدورة      ٢-١
أوجه جراءات الخاصة بها وتصحيح     القلق لما وصلت اليه النسبة المئوية للدول التي أثبتت عدم مقدرتها على تنفيذ خطة اال              

 التـي   أوجه القصور ولذلك طلب المجلس الى األمين العام اعداد استراتيجية لمساعدة الدول وحثها على اصالح              .  القصور
 .جرى تحديدها

أوجـه  تقترح هذه الورقة اجراء تتخذه االيكاو لمساعدة الدول، في اعداد حلول قابلة لالستمرار للتغلب على                 ٣-١
.   من خالل زيادة الشفافية والتعاون والمساعدةأوجه القصوروتتضمن استراتيجية موحدة لتناول  .  المتعلقة بالسالمة  القصور

وهناك عنصر آخر في االستراتيجية هو اقامة شراكة بين االيكاو والدول ومستعملي المجال الجـوي، ومقـدمي خـدمات                   
 األطراف في المسؤولية من أجل االحتفاظ بنظام آمن للنقل الجوي           وتتشارك جميع تلك  .  المالحة الجوية وصناعة الطيران   

الدولي، ولديها دور في االسهام في نظام عالمي متصل يخص مراقبة السالمة وذلك بصورة تتسم بالشفافية، مـن خـالل                    
من أجـل تحسـين     والمؤسسات المالية بدورها من الشركاء في مساعدة الدول         .  التشارك في المعلومات المتعلقة بالسالمة    

 .برامج مراقبة السالمة لديها

 بيان المشكلة -٢

، A35-WP/67كما تبين في التقرير المرحلي بشأن تنفيذ البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة بورقة العمل                ١-٢
مة مشجعة ولقـد     من جدول األعمال، تعتبر نتائج البرنامج بصفة عا        ١٦التي ستعرض على اللجنة التنفيذية ضمن البند رقم         

 أن معظم الدول المتعاقدة ال يزال يحقق تقدما في تنفيذ خطـط             ٣١/٧/٢٠٠٤ حتى    بعثة متابعة نفذت   ١٥٣لـ  كشف تحليل   
غير أنه بينما تعد تلك النتائج مشجعة، يالحـظ         .   المتعلقة بالسالمة  أوجه القصور االجراءات التصحيحية لديه والتغلب على      

 السالمة التـي تحـددت وقـت    أوجه القصور في مجاللم يحقق تقدما مرضيا في التغلب على      مع القلق أن عددا من الدول       
 بالمائة من الدول التي جرى لها التدقيق تشهد صـعوبات           ٣٠وتبين بعثات متابعة التدقيق أن نحو       .  عمليات التدقيق المبدئية  

شغيلية والعاملين الفنيين المؤهلين وحل مشكل المسائل       في تنفيذ خطط اجراءاتها التصحيحية فيما يتعلق بالقواعد التنظيمية الت         
 أن  ويجـب مالحظـة   .  عين من مستويات التنمية   ولم تقتصر المشكلة على أي اقليم بعينه أو مستوى م         .  المتصلة بالسالمة 

لتصـحيحية   اتقدم أي خطط باالجراءات لم  من ورقة العمل المذكورة أعاله،١-١-٢، مذكورة في الفقرة ثماني دول متعاقدة  
 .األولية لهامنذ عملية التدقيق 

وكشفت عمليات التدقيق أيضا مشكالت تتصل بالتنظيم، تنبع أساسا من عدم التزام بعض الحكومات بالـدعم                 ٢-٢
 تلك، تتضمن العواقب عدم صحة وعـدم كفايـة          القصوروحيث توجد أوجه    .  بصورة كافية لسلطات الطيران المدني لديها     

 .ا يستتبعه ذلك من جوانب قصور تتصل بالسالمةمراقبة السالمة وم

 التنفيذ الموحد -٣

يتوقع من الدول المتعاقدة أن تضمن سالمة العمليات الجوية من خالل التنفيذ الموحد للقواعد القياسية وأساليب     ١-٣
مسؤولية اقامة وتأدية مراقبة وفي هذا السياق تقع على الدول .   من االتفاقية٣٧العمل الموصى بها ولالجراءات، وفقا للمادة   

 .السالمة الخاصة بها في جميع المجاالت المتصلة بسالمة الطيران



A35-WP/63 
EX/20 - 3 -  

 االعتراف المتبادل -٤

تتيح اتفاقية الطيران المدني الدولي ومالحقها االعتراف القانوني واالطار التشغيلي لقيام الدول المتعاقدة ببناء               ١-٤
فعلى سبيل المثال، تطلب المادة الثالثة والثالثون من        .   الثقة واالعتراف المتبادلين   نظام لسالمة الطيران المدني مؤسس على     

االتفاقية الى الدول المتعاقدة أن تعترف بسريان شهادات صالحية الطائرات للطيران وتراخيص العاملين التي تصـدرها أي                 
لوثائق معادلة للحد األدنى من القواعد القياسية  دولة متعاقدة أخرى، شريطة أن تكون المقتضيات التي صدرت في ظلها تلك ا            

وذلك يقتضي أن تصل الدول، قبـل أي اعتـراف الـى الشـعور            .  الموضوعة بموجب االتفاقية أو تفوق ذلك الحد األدنى       
 ويمكن أن يجري أداء ذلـك    .  بالرضى عن مستوى التزام الدول األخرى بأحكام االيكاو وبما يتم تقديمه من مراقبة للسالمة             

التي تقوم بها االيكاو تدقيق مراقبة السالمة عمليات العمل اما مباشرة عن طريق االتصاالت الثنائية أو من خالل تحليل نتائج     
والتقارير تلـك تتـيح   .  وتلك النتائج متاحة لجميع الدول المتعاقدة في شكل تقارير تدقيق موجزة   .  فيما يخص الدول المعنية   

وتقع علـى عـاتق   .  التي تواجه صعابا في االحتفاظ بقدرتها وأدائها في مجال مراقبة السالمةمعلومات للتعرف على الدول  
 .  الدول المتعاقدة مسؤولية المساعدة في جهود مراقبة السالمة العالمية من خالل زيادة اليقظة واتخاذ اجراء مالئم

 االفصاحالشفافية وزيادة  -٥

انشاء برنامج عالمي لاليكاو لتـدقيق مراقبـة   ية العمومية والمعنون     الصادر عن الجمع   A32-11طلب القرار    ١-٥
أن يتم اصدار   :  " والذي انطلق بموجبه برنامج االيكاو العالمي لتدقيق مراقبة السالمة، في الفقرة األولى من منطوقه              السالمة

 ".نتائج التدقيق بقدر أكبر من الشفافية ودرجة أكبر من االفصاح

للنتائج واالختالفات المنبثقـة    كاو ضمن البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة قاعدة بيانات          ولقد أعدت االي   ٢-٥
.   بشكل دقيق   القصور التي تؤثر على السالمة     لمعرفة أوجه  التدقيق   نتائجمن أجل تحليل    وذلك   (AFDD) عن عمليات التدقيق  

غير السرية وتقارير متابعة التدقيق الموجزة على جميع الـدول  وبخالف الممارسة الحالية القائمة على توزيع تقارير التدقيق        
المتعاقدة من خالل كتاب من المنظمة، فان المعلومات االضافية من قاعدة بيانات االستكشافات واالختالفات يمكن توفيرهـا                 

 .لجميع الدول المتعاقدة من خالل استخدام موقع االيكاو المؤمن على الشبكة

ية، بينما يفي بمقتضيات البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة فيما يخص السرية والنزاهـة،          ان مبدأ الشفاف   ٣-٥
غير أنه قد اتضح أن المعلومات االضافية المتصلة بالسالمة مثـل عمليـات             .  فانه مبدأ خدم مجتمع الطيران بصورة جيدة      

 وتقارير الحوادث والوقائع قد تكون أيضـا ذات فائـدة   الفحص لألرصفة، وبرامج التدقيق التي تقوم بها جهات غير االيكاو، 
، فقـد تقـوم      المقدمة من خالل تقارير التـدقيق      وعلى أساس تلك المعلومات وأيضا على أساس المعلومات       .  بالنسبة للدول 

 الجويين   القصور المتعلقة بالسالمة واتخاذ اجراءات مالئمة تؤثر على بعض المشغلين          أوجهسلطات الطيران المدني بتحديد     
 .فرض قيود اضافية على دخول مجالها الجوياألجانب مثل 

ينبغي أن تسهل االيكاو قيام الدول بتحليل المعلومات المتعلقة بالسالمة، بما في ذلك المعلومات المتضمنة في                 ٤-٥
ـ  تقارير التدقيق، لكي تتمكن الدول من معرفة أسماء الدول التي ال تفي بالمتطلبات الصادرة عـن اال               مين سـالمة  أيكـاو لت

وهذا العمل في حد ذاته يمثل تنبيها لجميع الدول المعنية، ومن بينها الدول التي تسمح بعمليات في مجالها الجـوي           . الطيران
ويسهل ذلك العمل كذلك اتباع نهـج متعـدد األطـراف لتطبيـق أي     . يقوم بها مشغلون من دول ال تلتزم بمتطلبات االيكاو    

وسوف يكون العمل المتعدد األطراف أفضـل مـن االجـراءات        . جة أوجه القصور المتعلقة بالسالمة    اجراءات الزمة لمعال  
 .االنفرادية التي ربما رأت الدول ضرورة لها لخدمة مصالح السالمة في فضائها الجوي
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 أوجـه القصـور    معالجـة  لضمان   شروط اضافية والدول مسؤولة عن اتخاذ االجراءات بما في ذلك فرض           ٥-٥
أوجـه  والمعلومات المتعلقة ب.   الطيران على النطاق العالميلالبقاء على سالمةوالشفافية عنصر أساسي  .  لقة بالسالمة المتع

.   على المشغلين يجب أن تصبح متاحة لجميـع الـدول المتعاقـدة            شروط اضافية  المتصلة بالسالمة وما يعقبها من       القصور
وربما سهل من هـذه المسـاعدة       .  ي التوصل الى هذا النوع من المعلومات       هناك دور لاليكاو لمساعدة الدول ف      وربما كان 

 من خالل موقـع   اتاحتهاتمتلكها منظمات لها مصداقيتها،     التي   بالسالمة و  الخاصة الوصالت التي تربط بمواقع الشبكة       اتاحة
 .االيكاو المؤمن

 مفيدة أيضا للـدول الراغبـة فـي تقـديم          ا كانت فربمأما الشفافية المتزايدة المشار اليها في الفقرات السابقة          ٦-٥
 .المساعدة الى الدول التي تواجه صعوبات وذلك بأسلوب أكثر تركيزا وفعالية

 تعزيز األداء الخاص بمراقبة السالمة -٦

ان تقديم الدعم الى الدول في تنفيذ خطط اجراءاتها التصحيحة ليس بالفكرة الجديدة في االيكاو فبعض الـدول           ١-٦
نظمات األخرى ظل يقدم الدعم الى الدول عند طلبها لذلك، ولقد كان ذلك في معظم الحاالت مـن خـالل مشـروعات                  والم

.  أوجه القصورغير أن هذا النهج لم يتسم دائما بالكفاءة والفاعلية كما كان مستهدفا في مجال تصحيح .  مساعدة تقنية مكرسة 
وااليكاو، كشريك، يمكـن  .  اعداد وتنفيذ الحلول في نهج عملي بدرجة أكبروالنهج الخاص بالشراكة وارد لتحليل األسباب و     

 المتصلة بالسالمة والتي تنشأ عن عدم كفاية مراقبـة          أوجه القصور أن تساعد في اعداد حلول تتسم باالستدامة للتغلب على          
حيث يتحقق االلتزام مـن جانـب       غير أن هذا النهج ال يمكن أن ينجح اال          .  السالمة في الدول فرادى أو مجموعات الدول      

 .الحكومات وحيث تجري المحافظة على ذلك االلتزام

وعمليات الشراكة تلـك    .  نجحت عمليات الشراكة بين الدول في تعزيز قدرات مراقبة السالمة للدول فرادى            ٢-٦
 أو أكثر لمساعدة هيئة ربما اقتصرت على مشروع قطري للتعاون التقني حيث يتاح الخبراء المكرسون من جهة دولة مانحة             

 .حكومية في اعداد وتنفيذ قدرات مراقبة السالمة لديها

وينطوي نوع آخر من عمليات الشراكة على اشتراك مجموعة من الدول في الخبراء من أجل اعداد القواعد                  ٣-٦
ج صالحية الطائرات باستمرار    ويعتبر برنامج التطوير التعاوني للسالمة التشغيلية وبرنام      .  التنظيمية واالجراءات والتدريب  

 اللذين أعدتهما ادارة التعاون الفني التابعة لاليكاو ونفذتهما في العديد من األقاليم الفرعية، مثالين لهـذا             (COSCAP)للطيران  
وتلك المشروعات أتاحت أمورا من بينها التدريب الخاص بسالمة الطيران للعاملين الحكـوميين فـي               .  النوع من الشراكة  

 .  قبة السالمة وعمليات التشغيل الجويمرا

أقام عدد من الدول شراكة أوثق من خالل انشاء منظمة دون اقليمية مسؤولة عن تأدية مهام مراقبة السالمة                   ٤-٦
 والنظام االقليمي للتعـاون  (AAMAC)ومن أمثلة تلك المنظمات وكالة الطيران المدني ألفريقيا ومدغشقر        .  لدولها األعضاء 

، ونظـام مراقبـة سـالمة     (LACAC) لدى لجنة الطيران المدني ألمريكا الالتينية        (SRVSOP)بة السالمة التشغيلية    في مراق 
 ومنظمة سالمة الطيـران للمحـيط   (ACSA) ووكالة أمريكا الوسطى لسالمة الطيران     (RASOS)الطيران االقليمي للكاريبي    

وفي حالة تلك الوكالة األخيرة على وجه التحديد، اعتمدت قواعد تنظيمية مشتركة وتقوم مجموعة أساسية   .  )PASO(الهادئ  
اقليمية من المفتشين المؤهلين في مجال عمليات الطيران وصالحية الطائرات للطيران بتأدية طائفة كاملة من مهام التفتـيش              

وقد أدى ذلك الترتيب الى حصول نتائج ملموسة فـي بعثـات متابعـة        . الخاصة بسالمة الطيران نيابة عن الدول المشاركة      
 .التدقيق الخاصة بالبرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة
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 للمشكالت المستمرة التي تواجه تنفيذ مراقبة السالمة بفعاليـة واعـداد حلـول قابلـة                ان األسباب الجذرية   ٥-٦
لشراكة يضم ادارة المالحة الجوية، والمكتب االقليمي المعني التابع لاليكاو لالستمرار أمر يحتاج الى تحليل في نهج خاص با        

والمكاتب االقليمية باعتبارها الذراع التشغيلية لاليكاو والمطلعة على البيئة االقليمية بمقدورها تحديد العلـل         .  والدول المعنية 
ويجب أن يكون للمكاتب االقليميـة      .  د تلك المكاتب  التي تكمن وراء الصعوبات التي تشهدها الدول في اطار مجاالت اعتما          

دور قيادي في حفز التعاون بين الدول في وضع الحلول للمشكالت المشتركة وفي جعل عمليات الشراكة والحلـول تـأتي                    
يـة  ويتوقع للمجموعات االقليم  .  وهذا يتضمن انشاء مؤسسات دون اقليمية لمراقبة السالمة       .  متوافقة مع الظروف المحددة   

 .  للتخطيط والتنفيذ أن تسهم في عملية التعاون تلك

وادارة التعاون الفني في وضع يسمح لها بطلب وتقديم الخبرة وتحديد الموارد االضافية المطلوبـة العـداد                  ٦-٦
) الـدول (وتلك الحلول تحتاج الى أن توضع وفقا لمستوى ودرجة تعقيد النشاطات الخاصة بالطيران فـي الدولـة        .  الحلول

 .المعنية والى أن تصاغ كخطط لألعمال لها مهام محددة بوضوح يمكن انجازها وأطر زمنية ومراحل

وفي اطار االستراتيجية الموحدة، ال تقتصر عمليات الشراكة على الدول وااليكاو وحسب، بل يجب أن تحفز                 ٧-٦
المالحة الجوية وغير ذلـك مـن أصـحاب         المنظمة التعاون والشراكة بين الدول وصناعة الطيران وجهات تقديم خدمات           

والدول من حيث المبـدأ ال    .  المصلحة وكذا المؤسسات المالية بهدف مساعدة الدول في تحسين مراقبة السالمة الخاصة بها            
غير أنـه بامكـان     )  مكررا ٨٣باستثناء ما تقتضيه المادة     (يمكن أن تنيط أحدا باالضطالع بمسؤولياتها عن سالمة الطيران          

 تكليف سلطات أخرى ببعض المهام والواجبات أو احالتها اليها أو تكليف كيانات معينة باالتفاق المتبادل بالقيام بمهام قد  الدول
وحتى في حالة هذا النقل للمهام فأي دولة تكلف جهة ما بهذا            .  تساعد الدول في االضطالع بمسؤولياتها عن مراقبة السالمة       

 . منها٢٨ولية بموجب االتفاقية على سبيل المثال ضمن اطار المادة التكليف ستظل مسؤولة تمام المسؤ

 التنفيذ -٧

والتنسيق عموما سوف يتاح    .  يعد تنفيذ الحلول المستديمة هو الجانب الحيوي للغاية من جوانب االستراتيجية           ١-٧
هات المانحة وبالترتيب لتقديم الخبـرة      من خالل ادارة المالحة الجوية لكي تقوم ادارة التعاون الفني بالمساعدة في تحديد الج             

أوجـه  ونظرا الى أن تعزيز مراقبة السالمة يتصل بصورة مباشـرة ب          .  وبادارة المشروعات التنفيذية على النحو المطلوب     
 المتعلقة بالسالمة التي تحددت من خالل البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة، يمكن الحصول على تمويل الحلول     القصور

أو المنح من العديد من المانحين أو آليات التمويل بما فيها التسهيل       /لدائمة من خالل عمليات الشراكة عن طريق القروض و        ا
 .ومن الجهات التي قد ترغب الدول في تقديم طلب اليها بطبيعة الحال) ايفاس(المالي الدولي لسالمة الطيران 

لتي تقدم ذكرها المكاتب االقليمية التي قـد تتبـين وجـود أيـة              سوف تقوم بمتابعة التقدم في تنفيذ الخطط ا        ٢-٧
صعوبات تطرأ في تلك العملية بما في ذلك الحدود الزمنية ومراحل المسار الرئيسية، وتقدم البيانات المرتجعة وذلك الى مقر       

يتم تلقيها من المكاتب االقليميـة      وبالمثل، سوف يستخدم الشركاء البيانات العائدة التي        .  االيكاو والشركاء المعنيين اآلخرين   
 .  لتعديل خطة األعمال على النحو المطلوب للتغلب على الصعاب التي تجري مواجهتها

، المصمم لتقديم المساعدة باتاحة أمثلة عمومية خاصة بـاالجراءات          (FSEP)وبرنامج تعزيز سالمة الطيران      ٣-٧
والتفاصيل المتعلقة ببرنـامج تعزيـز سـالمة    .  اطار أية شراكة تتصورالفنية، يمكن أن يستخدم في تنفيذ االستراتيجية في      
 .  من جدول األعمال٢٤ التي ينتظر أن تبحث ضمن البند A35-WP/60الطيران متضمنة في ورقة عمل الجمعية العمومية 
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مة، يجب أن  المتصلة بالسالأوجه القصورولضمان أقصى قدر من الفعالية لالستراتيجية الموحدة للتغلب على      ٤-٧
.  ولتحقيق تلك الغاية، يجب أن ينفذ المجلس نظامـا للمتابعـة الفعالـة            .  يجري رصد تنفيذ تلك االستراتيجية بصورة وثيقة      

 .والمكاتب االقليمية قد تقوم بدور رئيسي في هذه العملية، ومن المتصور أن يقدم األمين العام تقارير منتظمة الى المجلس
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 األثر المالي -٨

.  وف يتحقق تنفيذ تلك االستراتيجية أساسا من خالل اعادة تخصيص الموارد بدال من اضافة موارد جديـدة       س ١-٨
.  ٥ الفقـرة  مغـزى غير أن بعض النفقات قد يجري بذلها من جهة األمانة في اعداد تقنيات للتشارك في المعلومات لتنفيـذ                 

 بشـأن   A35-WP/35التكنولوجية األخرى المحددة فـي الوثيقـة        واالدماج بعناية لمقتضيات التكنولوجيا هذه في المقتضيات        
وفي حالة .  الكفاءة والفعالية ال بد وأن يسمح لألمانة بادارة تلك التكاليف في اطار الميزانية المقترحة على الجمعية العمومية               

 . الواردة بالميزانيةسوف تطلب األمانة الدعم الفني من الدول البقاء هذه التكلفة في حدود المستويات، الضرورة

 العموميةاالجراء المعروض على الجمعية  -٩

 :ان الجمعية العمومية مدعوة الى ما يلي ١-٩

 التي واجهتها بعض الدول فـي     ، بخصوص الصعوبات  ٢أن تحيط علما بالمعلومات الواردة في الفقرة         )أ 
 . الخاصة بها التصحيحيةاالجراءاتتنفيذ خطط 

 .في المسؤولية لتعزيز مراقبة السالمة على النطاق العالمي الدول تشاركأن توافق على  )ب 

 المسـاندة  المتعلقة بالسالمة وتقر المبادئ      أوجه القصور أن تقر مفهوم االستراتيجية الموحدة لتصحيح        )ج 
 . وهي المبادئ التي تصفها هذه الورقة والتعاون والمساعدة، والشراكة،التي تشمل زيادة الشفافية،

أوجـه   الزالةلمتضمن في المرفق بورقة العمل هذه والمتعلق باالستراتيجية الموحدة          أن تعتمد القرار ا    )د 
 . المتعلقة بالسالمةالقصور

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
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 مرفق
A35 —  مشروع قرار 

  المتعلقة بالسالمةأوجه القصور استراتيجية موحدة الزالة

 علـى النطـاق   يمة الطيران المـدني الـدول    سال ومازال يتمثل في تأمين    األهداف الرئيسية للمنظمة     أحد لما كان 
 العالمي،

بشكل جماعي وفردي على  أيضا ضمن مسؤولية الدول المتعاقدة  هو سالمة الطيران المدني الدولي    تأمين ولما كان 
 ،السواء

 من أجـل   وفقا للمادة السابعة والثالثين من اتفاقية الطيران المدني الدولي بالتعاون             تتعهد  كل دولة متعاقدة   وبما أن 
 فيمـا يتصـل بالطـائرات والعـاملين         واالشـراف  والقواعد واالجراءات    عمليا من التوحيد في النظم    أقصى درجة ممكنة    

  المالحة الجوية أن يسهل فيها   جميع المسائل التي من شأن التوحد        في وذلك   ، الجوية والخدمات المعاونة   الطرقوالمطارات و 
 ،ويحسنها

 أصـحاب   يتطلب التعاون النشط من جانـب      المدني الدولي على النطاق العالمي       تحسين سالمة الطيران   ولما كان 
 المصلحة كافة،

 لسالمة الطيران المدني    النشاء نظام  المتعاقدة   للدول االطار القانوني والتشغيلي      توفر االتفاقية ومالحقها  نتولما كا 
 بقدر ما يكـون ذلـك       والتوصيات بتنفيذ القواعد القياسية      جميع الدول المتعاقدة   وتلزم الثقة واالعتراف المتبادلين،     يستند الى 

 ،، والقيام على نحو مالئم بمراقبة السالمةممكنا من الناحية العملية
 من الدول المتعاقدة لم يتمكن بعد مـن  تشير الى أن العديدنتائج البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة       ولما كانت 

 سالمة، لمراقبة المقبولوطني وضع نظام 
  ادارة التعاون الفني في االيكاو يمكنها أن تقدم المساعدة الالزمة للدول التي تحتاج اليها،وبما أن

 التسهيل المالي الدولي لسالمة الطيران قد أنشئ لمساعدة الدول المتعاقدة على تمويل المشاريع المتعلقـة                نكا مالو
 والتـي ال يمكنهـا أن       ،لمي لتدقيق مراقبة السـالمة    ال البرنامج الع  ح أوجه القصور المحددة أساسا من خال      يبالسالمة لتصح 

 ،تخصص أو تحصل لها على الموارد المالية الضرورية
الموارد البشرية والفنية والمالية المطلوبة للقيام بمراقبة السـالمة         بأنه قد ال يتوافر للدول المتعاقدة جميعها         واذ تقر 
 ،على النحو المالئم
 التي تحـددت مـن   أوجه القصور صعوبات في تصحيح  تواجهساعدة المتاحة للدول المتعاقدة التي      بأن الم  واذ تقر 

خالل عمليات تدقيق مراقبة السالمة سوف يتم تعزيزها الى درجة كبيرة من خالل استراتيجية موحدة تضم جميـع الـدول                    
 ن المدني،المتعاقدة وااليكاو واألطراف األخرى المعنية وذلك في مجال عمليات الطيرا

  دعائم نظام النقل الجوي اآلمن، تمثل احدى في معلومات السالمة والمشاركة بأن الشفافية واذ تقر



  A35-WP/63 
  EX/20 
 A-2 Appendix 

 فان الجمعية العمومية
 تتعلق  التيحيويةالمعلومات ال جميع الدول المتعاقدة على أن تتشارك مع الدول المتعاقدة األخرى في تحث -١
على سالمة المالحة الجوية الدولية، وعلى أن تيسر لتلك الدول التوصـل الـى جميـع                ربما كان لها تأثير     والتي  بالسالمة  

 معلومات السالمة ذات العالقة،
 الخاصـة  القيام بمهامهـا  الدول المتعاقدة على االستفادة الكاملة من معلومات السالمة المتاحة لدى      تشجع -٢

  من االتفاقية،١٦لنحو المنصوص عليه في المادة بمراقبة السالمة، بما في ذلك أثناء عمليات التفتيش على ا

 لتسهيل التشارك في معلومات السالمة تلك فيما بين         تطوير المزيد من الوسائل العملية     المجلس   تطلب الى  -٣
 الدول المتعاقدة،

ء االجـرا  األجنبية داخل اقليمها وباتخـاذ       بالحاجة الى ممارسة اليقظة تجاه عمليات الطيران       الدول   تذكر -٤
  الضرورة للحفاظ على السالمة،المالئم عند
، والقيام كذلك كلما كان ذلـك       واالقليمي الفرعي  تطوير التعاون االقليمي     زيادةالدول المتعاقدة على     تحث -٥

 باعداد مبادرات للشراكة مع الدول األخرى والصناعة ومقدمي خدمات المالحة الجوية والمؤسسات الماليـة لتعزيـز                 ممكنا
 اقامة نظام أكثر أمانا للطيران المدني الدولي ومن أجل االضـطالع علـى   تعزيز الخاصة بمراقبة السالمة من أجل    القدرات

 نحو أفضل بمسؤولياتها الفردية،
من أجل التعاون فـي وضـع حلـول         فرعية   اقليمية أو اقليمية     شراكات اقامة   تعزيز الدول على    تشجع -٦

 ها الفردية في مجال مراقبة السالمة، للمشكالت المشتركة لتبني الدول قدرات
 الدول الى االستفادة من خدمات ادارة التعاون الفني التابعة لاليكاو الزالة أوجه القصور المحددة من   تدعو -٧

 خالل البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة،
حيح أوجه القصور المتعلقة     الدول المتعاقدة التي تواجه صعوبات في تمويل التدابير الضرورية لتص          تدعو -٨

 التمويل التي يوفرها التسهيل المالي صبالسالمة والمحددة من خالل البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة لالستفادة من فر     
 ،الدولي لسالمة الطيران

عدة،  المجلس تنفيذ استراتيجية موحدة على أساس من مبادئ زيادة الشفافية، والتعاون والمسـا             تطلب الى  -٩
وأن يحض، كلما كان ذلك مالئما، على الشراكة بين الدول والمنتفعين ومقـدمي خـدمات المالحـة الجويـة والصـناعة                     
والمؤسسات المالية وغير أولئك من أصحاب المصلحة لتحليل المسببات ووضع وتنفيذ حلول قابلة لالسـتمرار مـن أجـل                   

 مة، المتعلقة بالسالأوجه القصور ازالةمساعدة الدول في 
المشاركة الفعالـة مـن   موحدة مع الستراتيجية اال المجلس تنفيذ نظام يتسم بالكفاءة لرصد تنفيذ   تطلب الى  -١٠
  االقليمية،جانب المكاتب
 أسلوب تطبيقي

النتائج واالختالفات  يمكن أن تتاح بها معلومات من قاعدة بيانات ايجاد الوسائل التيينبغي للمجلس  -١
 . وذلك لجميع الدول المتعاقدة من خالل استخدام موقع االيكاو المؤمن على الشبكةالتدقيقالمنبثقة عن عمليات 

 ـ انتهـى ـ




