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 اللجنة التنفيذية

  مشروع تقرير

 بشأن
 من جدول األعمال ٢-١٦رقم  و١-١٦رقم  و١٦ رقمالبنود 

مقـدم الـى اللجنـة       ٢-١٦ رقـم و ١-١٦ رقم و ١٦ رقمود  النص المرفق بشأن البن   
 .التنفيذية للنظر فيه
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 وية الجتحسين مراقبة السالمة :١٦البند رقم 
 استراتيجية موحدة الزالة أوجه القصور المتعلقة بالسالمة

بشأن االستراتيجية الموحدة الزالة أوجـه       A35-WP/63في الوثيقة   في جلستها الرابعة،    نظرت اللجنة التنفيذية     ١:١٦
 والنمسـا   ،(A35-WP/86)، والبحـرين    (A35-WP/98)القصور المتعلقة بالسالمة مع الوثائق األخرى التي قدمتها اسـتراليا           

، والواليـات المتحـدة وكنـدا       (A35/WP/242)وا  ـ وسام ،انـ وجزر سليم  ،ا الجديدة ـغيني واـ وباب تي،اـ وكريب ،وفيجي
(A35-WP/227)  ا الوسطى   ـ، ودول أمريك(A35-WP/246)  ،ايكاك ( للطيران المدني  ةـة األوروبي ـواللجن( )A35-WP/147 

 أمريكا الالتينية للطيـران الجـوي   لجنة والدول األعضاء في (A35-WP/73) (IATA)واالتحاد الدولي للنقل الجوي ، )205و
 ).185 وA35-WP/183() الكاك( دولة ٢١البالغ عددها 

عمل المجلس ولجنة المالحة الجوية واألمانة في استحداث وسـائل          بت اللجنة التنفيذية عن تقديرها على       وأعر ٢:١٦
عالم بأسره وصادقت باالجماع على مفهوم االستراتيجية الموحدة الذي تـم االعـراب             ترمي الى تعزيز مراقبة السالمة في ال      

 .A35-WP/63عنه في الوثيقة 
ـ              ٣:١٦  رد فـي الوثيقـة    ـوسلّمت اللجنة بالتحديات التي تواجه الدول أثنـاء تنفيذها لنظم مراقبـة السالمـة كما ي

A35-WP/86 الوثيقة وأقرت بفائدة الحلول الممكنة الواردة في هذه. 
وأحاطت اللجنة علما أيضا بضرورة التوصل الى نهج أكثر مرونة من أجل انشاء منظمات محليـة وتـوفير                   ٤:١٦

ة السالمة الواردة فـي الوثيقـة       ـة عن مهام مراقب   ـ مسؤول اقليميـة فرعية اء منظمات   ـة لتعزيز انش  ـالمساعدات المناسب 
A35-WP/242 .     لسالمة الطيران والحظت    ب المحيط الهادئ  تقدم الملموس الذي أحرزه مكت    وأقرت اللجنة بفائدة هذا النهج وال 

 . وقرارها المرفقA35-WP/63 الذي أبدته دول المكتب للمقترحات الواردة في الوثيقة الكاملالدعم 
 وأحاطـت علمـا     A35-WP/227ودعمت اللجنة مفهوم منظمات مراقبة السالمة االقليمية الوارد في الوثيقـة             ٥:١٦
أن انشاء واستخدام مـواد     ولوحظ أيضا   .  الدعم الملموس لها   رة تشجيع الدول على المشاركة في تلك المنظمات وتقديم        بضرو

 .ارشادية جديدة يمكن أن ييسر من ظهور منظمات اقليمية للسالمة
جمة عن خطط   وناقشت اللجنة الصعوبات التي تواجهها بعض الدول المتعاقدة في تنفيذ التدابير التصحيحية النا             ٦:١٦

وسلّمت اللجنة بفوائد المنظمات االقليمية كالوكالة األمريكيـة لسـالمة الطيـران            . A35-WP/246عملها الواردة في الوثيقة     
(ACSA)في توفير استراتيجية اقليمية بغية حل تلك الصعوبات . 
لتنظيميـة للسـالمة   والحظت اللجنة انجاز اليوروكونترول في تحديـد انشـاء متطلبـات اليوروكـونترول ا        ٧:١٦

(ESARRs)        وبرنامج تنفيذ رصد هذه المتطلبات ودعمها (ESIMS)        ـ  اللجنـة  لضمان التنفيذ الموحد عبر منطقـة  ة األوروبي
واعتبر دعم التعاون بين برنامج االيكاو العالمي لمراقبة تدقيق السـالمة          . A35-WP/147للطيران المدني كما يرد في الوثيقة       

ل لتنظيم السالمة وسائل تهدف لزيادة نجاعة أنشطة مراقبة السالمة الدولية الى أقصى حد في ادارة                ومتطلبات اليوروكونترو 
وصادقت اللجنة على هذه المفاهيم والحظت ضرورة اتخاذ تدابير اضافية لمساعدة الدول في تطوير قدراتها               . الحركة الجوية 

 .واجراءاتها المتعلقة بمراقبة سالمة الحركة الجوية
 عضـوا   ٤١للطيران المدني البالغ عـددها       ة األوروبي اللجنةأحاطت اللجنة علما بآراء الدول األعضاء  في         و ٨:١٦

 بشأن االستراتيجية الموحدة المقترحة لمساعدة الدول األعضاء التي تواجه صعوبات فـي             A35-WP/205الواردة في الوثيقة    
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 الرامي الى زيادة الشفافية واالنفتاح فـي نتـائج التـدقيق           قتراحاالوناقشت تحديدا   .  بالسالمة ةالقصور المتعلق أوجه  تصحيح  
 أحاطـت و. وتوخي المزيد من التحليل واالفصاح عن المعلومات الواردة في نتائج واختالفات تدقيق قاعدة بيانـات االيكـاو          

ة بأوجه القصور الكبيـرة      الخطار جميع الدول المتعاقد    بوضع اجراءات الطلب الى المجلس واألمين العام      ب أيضا    علما اللجنة
والقواعد القياسية المتصلة بالسالمة والممارسات الموصى بها الـواردة فـي           ) ز( ٥٤المتصلة باالمتثال لالتفاقية وفقا للمادة      

 مـن  ٣٨ المادة مجرد عدم امتثال دولة ما للقواعد القياسية في ضوء         وأحاطت اللجنة علما بمالحظات الرئيس بأن         .مالحقها
ها وظيفة الزامية على المجلـس      من الجزء الثاني، فان   ) ز (٥٤ بيد أنه وفقا للمادة      ، لالتفاقية مخالفةشيكاغو، لن يشكل    اتفاقية  
 . تنفيذ ما يوصي به أو يحدده المجلسعدمالدول المتعاقدة عن  أن يبلغ
كماليا ألنشطة الـدول الراميـة      وسلّمت اللجنة بفائدة برنامج تدقيق السالمة التشغيلية لالياتا بوصفه تدبيرا  است            ٩:١٦

 الى تحسـين  ،A35-WP/73 كما يرد في الوثيقة  الذي يستند الى القواعد القياسية لاليكاو،ويرمي البرنامج. الى مراقبة اللوائح  
لسـلطات التنظيميـة فـي    من ا وسيقتضي دعما متواصال شركات الطيرانالسالمة التشغيلية ويقلل عدد عمليات التدقيق بين     

 . بأسره فضال عن االيكاو لكي ينجح حقاالعالم
جوانب ادارة الحركة الجوية المتصلة بتنفيذ برامج السالمة لخدمات الحركة الجوية التي            علما ب  اللجنة   أحاطتو ١٠:١٦

 أحاطت علما و. A35-WP/183تضطلع بها الدول في المجال الجوي والمطارات ضمن نطاق مسؤولياتها كما يرد في الوثيقة               
 في تنفيذ برنامج ادارة جودة خدمات الحركة الجوية فـي            لمنطقة الكاريبي وأمريكا الجنوبية    لمواد االرشادية االقليمية  نجاح ا ب

 ضمان السالمة فـي تـوفير خـدمات        من أجل تنفيذ االيكاو لبرنامج مناسب     لدعم  ال وتجلى نتيجة لذلك     ،دول أمريكا الالتينية  
 .الحركة الجوية

انجازات لجنة الطيران المدني في أمريكا الالتينية ودولها األعضاء فيما يتصل بسـالمة          ب اوأحاطت اللجنة علم   ١١:١٦
طلع بـه منظمـات     ضوبالنظر الى نجاح العمل الجاري الذي ت      . A35-WP/185النقل الجوي العالمي كما توضح ذلك الوثيقة        

 االيكاو المتصلة باالعتماد علـى      ه أهداف وأغراض   صياغة واعادة توجي   اقليمية لمراقبة السالمة فينبغي النظر بامكانية اعادة      
 . السالمةمراقبة االقليمية لتنفيذ األجهزةالمنظمات و

والحظت اللجنة  . AW/63عمل المجلس واألمانة في اصدار الوثيقة       على  وأعربت اللجنة التنفيذية عن تقديرها       ١٢:١٦
لتحسين السالمة والتوصل الى االمتثال للقواعـد       ) الشفافية(ات   المعلوم عنلدول قد بينت بأنها تحبذ االنفتاح       أيضا أن جميع ا   

 . بهاوالتوصياتالقياسية 
 :االجراءات التالية اللجنة التنفيذية اتخذتوبعد مالحظة ما ورد أعاله  ١٣:١٦

 .A35-WP/63دعمت دعما قويا االستراتيجية الموحدة الواردة في الوثيقة  )أ

 ودعمت مشروع القرار وآليـة      ACSA كمنظمة   االقليمية الفرعية ليمية و  مفهوم المنظمات االق   وافقت على  )ب
 . (IFFAS)لسالمة الطيرانالتسهيل المالي الدولي مثل تمويل 

  مع اصدار مواد ارشادية جديدة بشأن انشـاء منظمـات       توجيه مسار أعمالها   االيكاو العادة    أقرت بجهود  )ج
 .٢٠٠٥ التي ستكون متوفرة في نهاية عام (ICAO Doc 9734, Part B) لمراقبة السالمة اقليمية 

 بأن برنامج مشروع التطوير التعاوني والسـالمة التشـغيلية والصـالحية المسـتمرة للطيـران                أقرت )د
(COSCAP) ويجب االستمرار فيه كان مثمرا. 
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(          يمكنهـا أن  أقرت بأهمية التعاون بين الدول وخصوصا الدعم الذي يمكن تقديمه للدول من قبل الدول التي
 .تقدم المساعدة

 .وافقت اللجنة التنفيذية على أن توصي الجمعية العمومية باعتماد القرار المعدل كما هو مبين أعاله ١٤:١٦

 التنفيذيةقرار أعدته اللجنة 
 وتوصي الجمعية العمومية باعتماده

 16/1القرار 
 استراتيجية موحدة الزالة أوجه القصور المتعلقة بالسالمة

 علـى النطـاق     ي سالمة الطيران المـدني الـدول      ومازال يتمثل في تأمين    األهداف الرئيسية للمنظمة     أحد نلما كا 
 .العالمي

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

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

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

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

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

 .، والقيام على نحو مالئم بمراقبة السالمةممكنا من الناحية العملية
لمتعاقدة لم يتمكن بعد مـن       من الدول ا   تشير الى أن العديد   نتائج البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة        ولما كانت 

 . لمراقبة السالمةمرضيوطني وضع نظام 
 . ادارة التعاون الفني في االيكاو يمكنها أن تقدم المساعدة الالزمة للدول التي تحتاج اليهاوبما أن

تعلقـة   التسهيل المالي الدولي لسالمة الطيران قد أنشئ لمساعدة الدول المتعاقدة على تمويل المشـاريع الم  نكاما  لو
 والتـي ال يمكنهـا أن       ،لمي لتدقيق مراقبة السـالمة    اح أوجه القصور المحددة أساسا من خالل البرنامج الع        يبالسالمة لتصح 

 . لهال الموارد المالية الضروريةيص أو تحصيتخص
م بمراقبـة السـالمة   الموارد البشرية والفنية والمالية المطلوبة للقيا بأنه قد ال يتوافر للدول المتعاقدة جميعها      واذ تقر 
 .على النحو المالئم
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لمراقبة السالمة يمكن أن يكون مفيدا جـدا فـي مسـاعدة            الفرعية  االقليمية  و بأن انشاء المنظمات االقليمية      اذ تقر 
 .الحجم والتشجيع على التوحيد بشكل أكبر  وفوراتالدول األعضاء لالمتثال اللتزاماتها بموجب اتفاقية شيكاغو من خالل

 التي تحـددت مـن      أوجه القصور  صعوبات في تصحيح     تواجهبأن المساعدة المتاحة للدول المتعاقدة التي        رواذ تق 
خالل عمليات تدقيق مراقبة السالمة سوف يتم تعزيزها الى درجة كبيرة من خالل استراتيجية موحدة تضم جميـع الـدول                     

 .ات الطيران المدنيالمتعاقدة وااليكاو واألطراف األخرى المعنية وذلك في مجال عملي
 المنظمات االقليميـة والدوليـة   ا بالمساهمات في تعزيز السالمة الناجمة عن عمليات التدقيق التي تضطلع به       اذ تقر 

 وبرنامج  رصد وتنفيذ ومتابعة الشروط التنظيمية للسالمة في اليوروكنترول        لألياتا وبرنامج كبرنامج تدقيق السالمة التشيغلية     
 .طلبات اليوروكنترولتنفيذ رصد ودعم مت

  . دعائم نظام النقل الجوي اآلمنتمثل احدى في معلومات السالمة والمشاركة بأن الشفافية واذ تقر

 :فان الجمعية العمومية
 تتعلـق    التـي  حيويـة المعلومات  ال الدول المتعاقدة األخرى     تقدم الى  جميع الدول المتعاقدة على أن       تحث -١

 تأثير على سالمة المالحة الجوية الدولية، وعلى أن تيسر لتلك الـدول التوصـل الـى جميـع          ربما كان لها  والتي  بالسالمة  
 . السالمة ذات الصلةمعلومات

 الخاصـة   القيام بمهامهـا   الدول المتعاقدة على االستفادة الكاملة من معلومات السالمة المتاحة لدى            تشجع -٢
  من االتفاقية،١٦على النحو المنصوص عليه في المادة بمراقبة السالمة، بما في ذلك أثناء عمليات التفتيش 

 لتسهيل التشارك في معلومات السالمة تلك فيما بـين           المزيد من الوسائل العملية    اعداد المجلس   تطلب الى  -٣
 .الدول المتعاقدة
داخـل   عمليات الطائرات بما في ذلك الطـائرات األجنبيـة           متابعة كل  بالحاجة الى   المتعاقدة  الدول تذكر -٤

 . الضرورة للحفاظ على السالمةاالجراء المالئم عنداقليمها وباتخاذ 
مـن اتفاقيـة   )  ز٥٤ في نطـاق المـادة       جميعا  الخطار الدول األعضاء   اتوضع اجراء بالمجلس   تكلف -٥

 .والمة لاليكا ما للقواعد القياسية والممارسات الموصى بها المتعلقة بالسةشيكاغو في حالة وجود قصور بالغ في امتثال دول
 .لمراقبة السالمة االقليمية الفرعيةونظمات االقليمية  مفهوم المبتعزيزالمجلس  تكلف -٦
 األمين العام أن يواصل تعزيز التنسيق والتعاون بين البرنامج العالمي لمراقبة السالمة وبرامج              تطلب الى  -٧

 .ع االتحاد الدولي للنقل الجوي واليوروكنتروللمنظمات أخرى تتصل بسالمة الطيران والسيما مالتابعة التدقيق 
، والقيام كذلك كلما كان ذلـك       واالقليمي الفرعي  تطوير التعاون االقليمي     زيادةالدول المتعاقدة على     تحث -٨

وأصحاب  ( باعداد مبادرات للشراكة مع الدول األخرى والصناعة ومقدمي خدمات المالحة الجوية والمؤسسات المالية             ممكنا
 اقامة نظام أكثر أمانا للطيران المـدني الـدولي   تعزيز لتعزيز القدرات الخاصة بمراقبة السالمة من أجل    )لحة اآلخرين المص

 .ومن أجل االضطالع على نحو أفضل بمسؤولياتها الفردية
من أجل التعـاون فـي وضـع حلـول     فرعية  اقليمية أو اقليمية شراكات اقامة تعزيز الدول على    تشجع -٩
  . المشتركة لتبني الدول قدراتها الفردية في مجال مراقبة السالمةللمشكالت
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 وأالمنظمات االقليمية لمراقبـة السـالمة   ومساعدة  في تعزيز    القادرة على أن تشارك    جميع الدول    تشجع -١٠
 .ملموس لهاالدعم التقديم 

و الزالة أوجه القصـور المحـددة       الدول الى االستفادة من خدمات ادارة التعاون الفني التابعة لاليكا          تدعو -١١
 .من خالل البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة

 الدول المتعاقدة التي تواجه صعوبات في تمويل التدابير الضرورية لتصحيح أوجه القصور المتعلقة              تدعو -١٢
 التمويل التـي يوفرهـا التسـهيل        صبالسالمة والمحددة من خالل البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة لالستفادة من فر           

 .)ايفاس (المالي الدولي لسالمة الطيران
 استراتيجية موحدة على أساس مبادئ زيادة الشفافية والتعاون والمساعدة، وأن أن ينفذالمجلس مـن    طلبت -١٣

صـناعة والمؤسسـات   ، كلما كان ذلك مالئما، على الشراكة بين الدول والمنتفعين ومقدمي خدمات المالحة الجوية وال          يشجع
المالية وغير أولئك من أصحاب المصلحة لتحليل المسببات ووضع وتنفيذ حلول قابلة لالستمرار من أجل مساعدة الدول فـي   

 . المتعلقة بالسالمةأوجه القصور ازالة
 في توفير المساعدة من خالل المكاتب االقليمية لدعم المنظمات االقليمية           باعتماد نهج مرن   المجلس   تكلف -١٤

المشـاركة  موحدة مع   الستراتيجية  االنظام يتسم بالكفاءة لرصد تنفيذ       المسؤولة عن مراقبة السالمة ولتنفيذ       االقليمية الفرعية و
 . االقليميةالفعالة من جانب المكاتب

 أسلوب تطبيقي
النتـائج واالختالفـات    معلومات من قاعدة بيانات من خاللها  يمكن أن تتاح     سائل التي ايجاد الو ينبغي للمجلس    -١

 . استخدام موقع االيكاو المؤمن على الشبكةعن طريق لجميع الدول المتعاقدة المنبثقة عن عمليات التدقيق

- - - - - - - - -
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  الجويةتحسين مراقبة السالمة :١٦البند رقم 
 االيكاو لتدقيق مراقبة السالمة العالميتقرير عن برنامج  :١-١٦

 فـي  لجدول األعمال المتعلق بالتقدم المحـرز        ١-١٦أحالت الجلسة العامة الى اللجنة التنفيذية النظر في البند           ١:١-١٦
 .تنفيذ برنامج االيكاو العالمي لتدقيق مراقبة السالمة

الـواردة فـي التقريـر    ) ١( واالضافة رقم A35-WP/67 جلستها الثالثة في الوثيقةونظرت اللجنة التنفيذية في   ٢:١-١٦
) IFATCA) (A35-WP/143(المرحلي بشأن تنفيذ البرنامج مع وثائق قدمتها االتحادات الدولية لمراقبـي الحركـة الجويـة                

 المشتركةولجنة الطيران   ) A35-WP/120(ودول جماعة شراكة شرقي أفريقيا      ) A35-WP/236(وجمهورية ايران االسالمية    
 ).A35-WP/124 (بين الدول

تـدقيق  قسـم   العام على عمله وعلى النتائج التي أحرزها        وأعربت اللجنة التنفيذية عن تقديرها وهنأت األمين         ٣:١-١٦
 .A35-WP/67ة الحالية كما ورد ذلك تفصيال في الوثيقة يفترة الثالثالمراقبة السالمة أثناء 

رتياحها ازاء التحسن االجمالي في تنفيذ القواعـد القياسـية والتوصـيات            وأعربت اللجنة التنفيذية أيضا عن ا      ٤:١-١٦
صـالحية   — والملحق الثامن    عمليات الطائرات  —، الملحق السادس    اجازة العاملين  — ١الموصى بها الواردة في الملحق      

 .ألولى لعمليات التدقيق العالمي لتدقيق مراقبة السالمة خالل الدورة اجرى تدقيقها في اطار البرنامج التي الطائرات
 عملهـا أن عددا من الدول تواجـه صـعوبات فـي تنفيـذ خطـط       بقلق أيضا   الحظتبيد أن اللجنة التنفيذية      ٥:١-١٦

 .التصحيحية والقرارات المتعلقة بشواغل السالمة التي حددتها بعثات التدقيق ومتابعة التدقيق
 البرنامج وتوفير المساعدات للـدول سـيتم       نطاق صلة وتوسيع القضايا المتصلة بموا  بأن  وأحاطت اللجنة علما     ٦:١-١٦

 . من جدول األعمال على التوالي١٦ و٢-١٦ في البندين معالجته
 :وخلصت اللجنة التنفيذية الى ما يلي ٧:١-١٦

 . الجمعية الثالثة والثالثوننجحت مهمة االيكاو التي كانت قد كلفتها بها )أ
 .ل المنظمةأعما في ية للغاالسالمة تشكل أولوية هامة )ب
ضرورة مواصلة االيكاو ألنشطتها فيما يتعلق بالتدقيق والتشخيص لتعزيز السالمة ومساعدة الـدول فـي         )ج

 . شواغلها المتعلقة بالسالمةالتغلب على
 

- - - - - - - - -
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  الجويةتحسين مراقبة السالمة :١٦البند رقم 
ي برنامج االيكـاو    ـات التدقيق ف  ـعملي ل النظامي الشامل ج  ـنهالاالنتقال الى    :٢-١٦

 العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية

لعمليـات  شامل   نظامياالنتقال الى نهج    :  كيما تنظر فيه   ٢-١٦أحالت الجلسة العامة الى اللجنة التنفيذية البند         ١:٢-١٦
 .المةمراقبة السالتدقيق في برنامج االيكاو العالمي لتدقيق 

 النظـامي  النهج   الى بشأن االنتقال    A33-WP/7ها الثالث والرابع في الوثيقة      ية التنفيذية في اجتماع   نظرت اللجن  ٢:٢-١٦
) A35-WP/232(الشامل لعملية التدقيق في برنامج االيكاو العالمي لتدقيق مراقبة السالمة مع الوثائق التي قـدمتها اسـتراليا                  

والمجلس العالمي للمطارات   ) ١ والتصويب رقم    A35-WP/106(ندا  والواليات المتحدة وك  ) A35-WP/113(واالتحاد الروسي   
)ACI) (A35-WP/152 ( وجمهورية كوريا)A35-WP/169.( 

 السـالمة ودعمـت    مراقبةوأعربت اللجنة التنفيذية عن تقديرها لعمل األمانة في تنفيذ البرنامج العالمي لتدقيق      ٣:٢-١٦
 كما  ٢٠٠٥ عامشامل لالضطالع بعمليات تدقيق مراقبة السالمة اعتبارا من يناير           ال النظامياالنتقال الى النهج    الى  باالجماع  

 .A35-WP/7 في الوثيقة يرد
مت  وسـلّ  النظـامي  ودعمت أيضا استخدام النهج      A35-WP/232والحظت اللجنة التوصية الواردة في الوثيقة        ٤:٢-١٦

 . الدول في الوفاء بالتزاماتها المتصلة بمراقبة السالمةبضرورة اعتماد نظام مرن لتقديم صورة أكثر شمولة ودقة عن نجاعة
 وتحديـد  بأداء السـالمة  ة المتعلقبأن األعمال النظرية A35-WP/113وأحاطت اللجنة علما فيما يتصل بالوثيقة    ٥:٢-١٦

 االرشادية القائمـة     ودعت الدول واألقاليم الى االستفادة من األحكام والمواد        ، داخل االيكاو  مازالت جارية مستويات مستهدفة   
 .في وضع أهداف لألداء المتصل بالسالمة على الصعيدين الوطني واالقليمي

 انتقال البرنامج العالمي    بشأن A35-WP/106احاطتها علما بالمقترحات الواردة في الوثيقة       وقررت اللجنة لدى     ٦:٢-١٦
 اتفقـت و.  لتـدقيق في ا األساسية  المجاالت التشديد على     الشامل أنه ينبغي مواصلة    النظاميلتدقيق مراقبة السالمة الى النهج      

 للجمعية العمومية الذي يتصل باالنتقـال الـى    مقترح قرارفيا الواليات المتحدة وكندا   بنود اقترحته ادراج  على  اللجنة أيضا   
 . لعمليات التدقيق في برنامج االيكاو العالمي لتدقيق مراقبة السالمةالنهج النظامي الشامل

 الدولي المتعلقة بالتنسيق مع المجلس      A35-WP/152المقترحات الواردة في الوثيقة     ب أيضا   أحاطت اللجنة علما  و ٧:٢-١٦
فـي   الحوادث والوقـائع     باالبالغ عن ق   مقترحات أخرى واردة فيها تتعل     الى أنه من األفضل النظر في     للمطارات وأشارت   

 .ستواصل دراستها للرموزلجنة المالحة الجوية ت علما أيضا بأن وأحاط.   من جدول األعمال٢٤ في اطار البند المطارات
التقدم الذي أحرزته جمهورية كوريا في ميدان مراقبة السالمة نتيجة لتدقيق االيكاو كمـا  ب أحاطت اللجنة علما  و ٨:٢-١٦

 .A35-WP/169يرد في الوثيقة 
 فقد أوصـت  ، البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة   الىدول  ال خبراء   باعارةوفيما يتعلق ببند القرار المتعلق       ٩:٢-١٦

 علـى المـدى     لالعارة مدققين على المدى القصير كما فعلت ذلك بالنسبة          العارةاللجنة أنه ينبغي على االيكاو أن تقدم طلبا         
 .الطويل
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ها أداة هامة لمساعدة الـدول       بأهمية الحلقات الدراسة والعملية والمواد االرشادية بوصف       مت اللجنة التنفيذية  وسلّ ١٠:٢-١٦
في التنفيذ الناجع للقواعد القياسية وأساليب العمل الموصى بها والعناصر الجوهرية لنظام مراقبة السـالمة وفـي التصـدي                   

واقترحت أيضا أنه ينبغي التشديد على وضع آليات لمساعدة الدول في تدريب الموظفين الفنيين وانشـاء                .  لشواغل السالمة 
 .يمية لمراقبة السالمةمنظمات اقل

 الشـامل لالضـطالع     النظاميوالت ودعم الدول المتعاقدة باالجماع بشأن االنتقال الى النهج          ا المد وفي ضوء  ١١:٢-١٦
 فان اللجنة التنفيذية قـد    ،ر هذا البرنامج  ء التي تم االعراب عنها بشأن تطو       اآلرا توحيد وبغية   ،بعمليات تدقيق مراقبة السالمة   

 .A33-8يجب قرار الجمعية العمومية  مشروع قرار للجمعية العمومية لكيعلى الجلسة العامة ح قررت أن تقتر

 التنفيذيةقرار أعدته اللجنة 
 وتوصي الجمعية العمومية باعتماده

 )A33-8يجب قرار الجمعية العمومية ( 2/1-16القرار  

  العالمي لتدقيق مراقبة السالمةبرنامج االيكاو  شامل لعمليات التدقيق ضمننظامياالنتقال الى نهج 
 :ان الجمعية العمومية 

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

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

 .وتحسينها
، تدقيق مراقبة السالمةامج عالمي ل بأن الدورة العادية الثانية والثالثين للجمعية العمومية قررت انشاء برنواذ تذكر

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

 .A32-11الجمعية العمومية 
 الدول المتعاقدة الذي يرمي الى التأكد من أنو العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية، بأهداف برنامج االيكاواذ تذكر 

 .على النحو الواجبمسؤولياتها عن مراقبة السالمة ب تضطلع
بأن المسؤولية النهائية عن مراقبة السالمة تتحملها الدول المتعاقدة التي يجب عليها أن تراجع باستمرار واذ تذكر 

 .مراقبة السالمةقدراتها على 
األجل البرنامج على هذا تمويل  طلب من المجلس أن يقدم اقتراحات لA32-11 بأن قرار الجمعية العمومية واذ تذكر

 .الطويل
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البرنامج هذا عن توسيع نطاق دراسة األمين العام بأن يجري قد كلف  A33-8بأن قرار الجمعية العمومية اذ تذكر و
 .بالسالمةعلقة المتخرى األمجاالت الليشمل 

قدرة البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة أن يضمن الى المجلس  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 تحديد  دورا فعاال في ىأدقد نفيذ البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة  أن تواذ تدرك

 .لمعالجتهاالالزمة توصيات ال
 . أمر حيوي لتعزيز سالمة المالحة الجوية العالميةالخاصة بالدول أن التنفيذ الفعال للخطط التصحيحية واذ تدرك

 ليشمل جميع المالحق التي تتضمن لعالمي لتدقيق مراقبة السالمة وتوسيع نطاقه أن مواصلة البرنامج اواذ تدرك
 .ذات الصلة بالسالمةالدولية والتوصيات  التطبيق للقواعد  حسن لضمانمن األمور الضرورية أحكاما متعلقة بالسالمة

د وتقييم ن الجودة تستخدم لرص أن األمين العام قد اتخذ الخطوات المالئمة لضمان انشاء آلية مستقلة لضماواذ تدرك
 . هذا البرنامججودة

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

حكام المتعلقة بالسالمة  برنامج االيكاو العالمي لتدقيق مراقبة السالمة بحيث يشمل جميع األ نطاقتوسيع قررت -٢
 .٢٠٠٥المتعلقة بالسالمة اعتبارا من عام  اتفاقية الطيران المدني الدولي مالحق في جميع

 برنامج االيكاو العالمي لتدقيق مراقبة السالمة باعادة هيكلة، ١/١/٢٠٠٥األمين العام، اعتبارا من تكلف  -٣
 . المتعاقدة عمليات تدقيق مراقبة السالمة في جميع الدولفي النظامي الشاملنهج الالتباع 

 الواردةأحكام السالمة  على  الشاملالنظامي النهج أن تكون العناصر األساسية فيضمان ب األمين العام تكلف -٤
 صالحية الطائرات —والملحق الثامن ، عمليات الطائرات —، والملحق السادس اجازة العاملين —في الملحق األول 

 والملحق التحقيق في حوادث ووقائع الطائرات —والملحق الثالث عشر  خدمات الحركة الجوية —والملحق الحادي عشر 
قدر االمكان اذا سمحت الموارد بذلك، وجعل كل تقليل الفترة الزمنية بين عمليات التدقيق ، والمطارات —الرابع عشر 

 .ا الدول المتعاقدةوالتأكد من صحة المعلومات التي تقدمه ، التدقيق مرئية بالنسبة للدول المتعاقدةعناصر عمليات

 الحيوية في نظم تقارير تدقيق مراقبة السالمة بحيث توضح العناصر اعادة هيكلةاألمين العام  طلب منت -٥
ـ انشاء وادارة نظام ) أ(دليل مراقبة السالمة، الجزء  ـ Doc 9734 وثيقة االيكاو رقم كما هو وارد في ،مراقبة السالمة

 .حكومي لمراقبة السالمة

 .األمين العام اتباع نهج أكثر مرونة ازاء تنفيذ هذا البرنامج على األجل الطويل ب منطلت -٦
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 لجميع الدول المتعاقدة وأن يتيح متاحةختامية لتدقيق مراقبة السالمة التقارير ال يجعلبأن  األمين العام تكلف -٧
من خالل موقع   نتائج واختالفات التدقيقات قاعدة بيانتمدة منمسالمعلومات ذات الصلة أيضا امكانية االضطالع على ال

 . على شبكة االنترنيتالمؤمنااليكاو 

 يحتوى التقرير الختامي لعمليات التدقيق نتائج التدقيق والتوصيات وخطة عمل الدول وتعليقاتها — مالحظة
 . عمل الدولسم تدقيق مراقبة السالمة بشأن خططفضال عن تعليقات ق

البرنامج  هذا جودة تحديث آلية ضمان الجودة المنشأة لرصد وتقييم يضمن باستمرارن األمين العام بأتكلف  -٨
 .وشفافية جميع جوانب عملية التدقيق

 على المدى موظفين فنيين مؤهلين وذوي خبرة الى االيكاو الى اعارةالدول المتعاقدة القادرة جميع  دعوت -٩
 . بنجاحفيذ هذا البرنامجحتى يتسنى للمنظمة أن تواصل تنالقصير  وأطويل ال

جميع الدول المتعاقدة على أن تحيل الى االيكاو في الوقت المناسب جميع المعلومات والوثائق المتعلقة تحث  -١٠
 .لية وكفاءةاعت، وذلك لضمان تنفيذ البرنامج بفباعداد وتنفيذ بعثات التدقيق، وأن تواظب على تحديث هذه المعلوما

  وفقا للمواعيد بعثات التدقيققبول بقدر المستطاعتعاقدة على التعاون مع االيكاو، وعلى جميع الدول المتشجع  -١١
 .التي تحددها المنظمة حتى يسهل تنفيذ البرنامج بسالسة

 لوفاء بالقواعدلجميع الدول المتعاقدة على قبول األهمية القصوى لنتائج تدقيق مراقبة السالمة الجوية تحث  -١٢
 .مراقبة السالمةلتدقيق ال في الحاجة الى اجراء المزيد من عندما تنظر الدولت واالجراءات الدولية  والتوصياالقياسية

مواصلة برنامج االيكاو العالمي لتدقيق مراقبة السالمة ـ  A33-8حل محل القرار قد أن هذا القرار تعلن  -١٣
 .وتوسيع نطاقه

 لهذا االجماليمقبلة للجمعية العمومية تقريرا عن التنفيذ  الى المجلس أن يقدم الى الدورة العادية التطلب -١٤
 .البرنامج

 ـ انتهـى ـ




