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  السادسة والثالثون ـ الدورة الجمعية العمومية

  التنفيذيةاللجنة 

تقرير مرحلي عن تنفيذ برنامج اإليكاو العالمي لتدقيق مراقبة السالمة   : من جدول األعمال١٣ البند
 الجوية بموجب النهج التجميعي الشامل

   الجويةرؤيا لمستقبل البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة
  )٢٠١٠-٢٠٠٥( دورة التدقيق الحالية بعد إتمام

  )الواليات المتحدة مقدمة من ورقة(

  التنفيذيلخص الم

أن يظهر عند  الذي ينبغي (USOAP)  الجويةتتناول ورقة العمل هذه طبيعة البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة
 أصال الى مؤتمر رؤساء الطيران المدني وتتفق مع اقتراح أوروبي قُدم.  ٢٠١٠نهاية دورة التدقيق الحالية في سنة 

، ومفاد ذلك ٢٠٠٦عالمية للسالمة الجوية، الذي عقد في مونتريال في مارس الستراتيجية اللاليكاو الخاص با
 على أساس عالمي في تنفيذ البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة تحليل الخطر على السالمةاالقتراح هو إدخال 

 للتدقيق ودورة لمتابعة التدقيق أن نن قيام االيكاو بجمع كمية هائلة من البيانات من خالل دورتيومن شأ.  مستقبال
يساعد االيكاو كثيرا على إجراء هذه التحليالت واالستمرار في رصد امتثال الدول بشكل أكثر كفاءة وأيضا بشكل 

  .يتسم بالفاعلية على أقل تقدير

  :ى ما يليتدعى الجمعية العمومية ال :اإلجراء
  .المصادقة على هذا المفهوم من حيث المبدأ  )أ

 بهذه الصورة وذلك في الفترة  الجويةتكليف المجلس بإعادة تصميم البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة  )ب
المبني على تحليل الخطر على " الرصد المستمر"الثالثية التالية حتى يمكن البدء في نشاط االيكاو الجديد 

  .٢٠١١المة، وذلك في سنة الس
  .اعتماد القرار الوارد في المرفق بهذه الورقة لتحقيق هذه األغراض  )ج

 األهداف
  :ةاالستراتيجي

  .تعزيز سالمة الطيران المدني العالمي — Aورقة العمل هذه مرتبطة بالهدف االستراتيجي 

اآلثار 
  :المالية

  .ال تنطبق
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 ةمقدمال - ١

، تطورت بعد ذلك جهود االيكاو لرصد االمتثال لتتخذ ١٩٩٥ للتقييم في سنة منذ بداياته كبرنامج طوعي ١- ١
شكل برنامج له طابع إلزامي وعالمي للتدقيق على نطاق كامل، ويشمل اآلن معظم القواعد القياسية والتوصيات الواردة في 

 األساسي لم يطرأ عليه الكثير من وخالل هذا التطور فإن هدف االيكاو.   ملحقا١٨ من مالحق اتفاقية شيكاغو وعددها ١٦
.  التغير، أال وهو تزويد الدول المتعاقدة بمعلومات كافية حتى تصدر أحكاما مستنيرة بصدد حالة امتثال الدول األخرى

 من ٣٣وتستطيع الدول أن تستخدم نتائج التدقيق هذه، على سبيل المثال، عند محاولتها الوفاء بالتزاماتها بموجب المادة 
بصالحية اإلجازات والشهادات التي تصدرها الدول األخرى، ) أو عدم االعتراف(قية شيكاغو بالنسبة لالعتراف اتفا

، التي تتعلق باالعتراف بشهادة المشغل الجوي تشغيل الطائرات —باإلضافة الى القاعدة الجديدة في الملحق السادس 
(AOC)  . المعلومات، فمن المهم أن تكون هذه المعلومات موثوقة وذات ونظرا لالستعماالت المهمة من جانب الدول لهذه

 .توقيت مناسب، وتعالج أكثر الجوانب حرجا في النظم الحكومية لمراقبة السالمة

عالمية للسالمة الجوية الذي عقد في مونتريال، الستراتيجية الفي مؤتمر رؤساء الطيران المدني الخاص با ٢- ١
اء في الجماعة األوروبية، مع اللجنة األوروبية للطيران المدني، والمنظمة ، تناولت الدول األعض٢٠٠٦ في مارس

، مسألة تحسين أساليب عمل االيكاو بالنسبة لبرنامجها العالمي لتدقيق )يوروكنترول(األوروبية لسالمة المالحة الجوية 
، حثت (DGCA/06-WP/11)ء وقد حثت إحدى التوصيات في ورقة العمل المقدمة من هؤالء األعضا.  مراقبة السالمة
أن تقوم بمزيد من التكثيف ألنشطة التحقيق التي تقوم بها في إطار البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة "االيكاو على 

الجوية بإعطاء أولوية لعمليات تدقيق أكثر تواترا وتركيزا وفقا ألهمية القواعد والتوصيات الدولية بالنسبة للسالمة الجوية 
وكان الهدف من هذا االقتراح تعزيز أهمية وتوقيت وموثوقية ومن ثم فائدة نتائج التدقيق ".  وامل المخاطر المصاحبةولع

 .ولم يتخذ المؤتمر أي إجراء حول هذا الموضوع.  ضمن البرنامج العالمي

 المناقشة - ٢

ار بالنسبة لطابع إن الوقت اآلن مناسب إلعادة النظر في جوهر هذا االقتراح وما يترتب عليه من آث ١- ٢
واذا .  ٢٠١٠البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية الذي سيظهر عند انتهاء دورة التدقيق السداسية الحالية في سنة 

صادقت الجمعية العمومية على إدخال تغييرات مهمة على البرنامج العالمي كما هو مقترح في ورقة العمل هذه، فإن االيكاو 
 .٢٠١١ وقت كاف إلعادة تشكيل البرنامج وأساليب عمله بحيث يمكن أن يبدأ عملياته في سنة سيكون لديها

ا هائال ، ستكون االيكاو قد جمعت وأتاحت للدول بصورة الكترونية كم٢٠١٠بنهاية الدورة الحالية في سنة  ٢- ٢
وتستخرج هذه البيانات .  حق االيكاو ملحقا من مال١٦من البيانات عن مدى امتثال الدول لألحكام المرتبطة بالسالمة في 

من بروتوكوالت التدقيق التي تعدها أفرقة التدقيق التابعة لاليكاو، ومن االستبيانات عن نشاط الطيران المدني في الدولة 
(SAAQ) االمتثال وقوائم مراجعة (CC)  .والدول ملزمة بأن تقوم دوريا بتحديث الوثيقتين األخيرتين على أساس مستمر. 

، ينبغي أن ٢٠١١م هذا، فإن جهود االيكاو بمجال التدقيق، ابتداء من سنة في ضوء إنشاء خط األساس القيو ٣- ٢
 : يعتمد الواحد منهما على اآلخرنذيليتألف من العنصرين الرئيسين التاليين ال" للرصد المستمر"تتطور لتصبح نشاطا 

بيانات، وتبدأ هذه البيانات التي جمعتها  يتمثل في عملية مستمرة لجمع الاألولالعنصر األساسي   )أ
االيكاو خالل دورتي التدقيق ودورة متابعة التدقيق، وقيام الدول بتحديث بياناتها في استبيان نشاط 

، والمدخالت الواردة من المكاتب (CC) وقائمة مراجعة االمتثال (SAAQ)الطيران المدني في الدولة 
  .يارات ميدانية لغرض التدقيقاإلقليمية، وعند االقتضاء القيام بز
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على وينبغي لاليكاو أن تعد وتطبق .   في تحليل الخطر على السالمةالثانيويتمثل العنصر األساسي   )ب
دة في االيكاو،  عناصر محددة للخطر على السالمة، وذلك على جميع الدول المتعاقالمستوى العالمي

يق مراقبة  العالمية في البرنامج العالمي لتدقحيث تواصل بذلك االلتزام بمبدأعلى أساس مستمر، ب
ويمكن لهذا النهج القائم على البيانات أن يكون حاسما في تقرير الحاجة الى جمع .  السالمة الجوية

بيانات إضافية في مجاالت محددة وتوقيت جمع هذه البيانات، إما من خالل استخدام زيارات ميدانية 
 التركيز على التحقق من صحة وينبغي االستمرار في.  فعلية للتدقيق أو وسائل أخرى تتسم بالفاعلية

 .البيانات واتخاذ اإلجراءات التصحيحية من جانب الدول

، وإيالء "التركيز الحالي على القدرات العامة المتوفرة لدى الدول في مجال مراقبة السالمة"وسوف يستمر  ٤- ٢
ركة الدولية للعاملين في قطاع أي األنشطة التي تنطوي على الح" (األنشطة القابلة للتصدير"االهتمام بعناية أيضا الى 

تشغيل  —، والسادس إجازة العاملين —، والتي تتناولها أحكام المالحق األول )الطيران والحركة الدولية للطائرات
ولن يطرأ أي تغيير على الهدف األساسي للبرنامج العالمي وهو تزويد .  صالحية الطائرات للطيران —، والثامن الطائرات

وتحقيقا لهذا .  ة بمعلومات كافية حتى تتمكن من إصدار أحكام مستنيرة بشأن حالة امتثال الدول األخرىالدول المتعاقد
متاحة بصفة دائمة للدول، مثلما هو الحال اآلن، وذلك على موقع " للرصد المستمر"الهدف، ستكون نتائج نشاط االيكاو 
 .االيكاو المؤمن على شبكة االنترنت

 الخالصة - ٣

 تجميعي بشأن السالمة، ينطوي على إعداد واستخدام عناصر الخطر على السالمة في إن تطبيق نهج ١- ٣
المراقبة الحكومية للسالمة، يشكل نهجا أكثر مالءمة وبالتأكيد أكثر فاعلية للتدقيق، وينبغي أن تطبقه االيكاو في تنفيذ 

وسوف ينتج عن ذلك تركيزا أشد على .  الحاليةالبرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية بعد إتمام دورة التدقيق 
شواغل السالمة األكثر إلحاحا والتي تم اكتشافها في الدول، ويقود الى حل في الوقت المناسب بما يعزز من سالمة الطيران 

 .الدولي

— — — — — — — — 
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  المرفق

  تمادهللجمعية العمومية بغرض اع مشروع قرار معروض على الدورة السادسة والثالثين
  )٦-٣٥يحل محل القرار (

  :النهج التجميعي الشامل من أجل المستقبل
 (USOAP)برنامج االيكاو العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية 

  ،إن الجمعية العمومية

  . في جميع أنحاء العالم سالمة الطيران المدني الدوليتأمين هولهدف الرئيسي لاليكاو أن ا اذ تعتبر

  .ع على تطبيق القواعد الدولية يسهم في تحقيق هذا الهدف التشجيولما كان

المادة السابعة والثالثين من اتفاقية شيكاغو تقتضي من كل دولة متعاقدة أن تتعاون لبلـوغ أقـصى درجـة              وحيث أن   
 الجويـة  ممكنة من التوحيد في األنظمة وأساليب العمل في جميع األمور التي يؤدي فيها هذا التوحيد الى تـسهيل المالحـة      

  .وتحسينها

  بأن الدورة العادية الثانية والثالثين للجمعية العمومية قررت انشاء برنامج عالمي لتـدقيق مراقبـة الـسالمة         واذ تذكر 
  .، يتضمن قيام االيكاو بتنفيذ عمليات تدقيق منتظمة والزامية ومنهجية ومنسقةالجوية

السالمة الجوية قد أحرز نجاحا في الوفاء بالمهمة التي كلفـه بهـا           أن برنامج االيكاو العالمي لتدقيق مراقبة        اذ تعتبر و
  .١١-٣٢ قرار الجمعية العمومية

بأهداف برنامج االيكاو العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية، الذي يرمي الى التأكد من أن الدول المتعاقـدة             واذ تذكر   
  .لواجبتضطلع بمسؤولياتها عن مراقبة السالمة الجوية على النحو ا

بأن المسؤولية النهائية عن مراقبة السالمة الجوية تتحملها الدول المتعاقدة ألنها هي التـي يجـب عليهـا أن            واذ تذكر   
  .تراجع باستمرار قدراتها على مراقبة السالمة الجوية

ورا أساسيا في تحديـد  تنفيذ النهج التجميعي الشامل للبرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية لعب د   أن   تدركواذ  
  .شواغل السالمة وفي تقديم التوصيات لحلها

  . أن التنفيذ الفعال للخطط التصحيحية الخاصة بالدول أمر حيوي لتعزيز سالمة المالحة الجوية العالميةواذ تدرك

 إتبـاع  ،٦-٣٥قرار   أن الدورة الخامسة والثالثين العادية للجمعية العمومية قد طلبت من األمين العام، في ال              واذ تدرك 
  .نهج أكثر مرونة إزاء تنفيذ البرنامج على أساس طويل األجل

الحاجة المترتبة على ذلك لمعالجة طابع ووجهة البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية مستقبال، بعد                واذ تدرك 
  .٢٠١٠إتمام دورة التدقيق الحالية في سنة 
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برنامج االيكاو العـالمي لتـدقيق      ل  النهج التجميعي الشامل    في تنفيذ  النجاحى  عن تقديرها لألمين العام عل    تعرب   - ١
  .مراقبة السالمة الجوية

بإدخال تغييرات مالئمة على البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية لدمج مبادئ تحليـل          المجلس  تكلف   - ٢
مثل في الرصد المستمر وذلك لتقييم امتثال الـدول         عامل الخطر على السالمة وتطبيقها على أساس عالمي في دور جديد يت           

 .اللتزاماتها في مجال المراقبة على أساس مستمر

 المجلس بأن يكفل استمرار دور الرصد المستمر، الذي سينفذ ابتداء من نهاية دورة التدقيق الحاليـة فـي           تكلف - ٣
إجـازة   —ية المتضمنة فـي الملحـق األول        ، استمراره في االحتفاظ كعناصر أساسية بأحكام السالمة الرئيس        ٢٠١٠ سنة

، والملحق الحادي عـشر     صالحية الطائرات للطيران   —، والملحق الثامن    تشغيل الطائرات  —، والملحق السادس    العاملين
 —، والملحـق الرابـع عـشر    التحقيق في حوادث ووقائع الطائرات —، والملحق الثالث عشر   خدمات الحركة الجوية   —

 .المطارات

ع الدول المتعاقدة على أن تحيل الى االيكاو في الوقت المناسب جميع المعلومات والوثـائق المتعلقـة                جميتحث   - ٤
 .بإعداد وتنفيذ بعثات التدقيق، وأن تواظب على تحديث هذه المعلومات، وذلك لضمان تنفيذ البرنامج بفعالية وكفاءة

جميعي شامل لعمليات التدقيق في إطار برنامج        الى نهج ت   االنتقال: ٦-٣٥ أن هذا القرار يحل محل القرار        يعلن - ٥
 .االيكاو العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية

العـام لـنهج    الى المجلس أن يقدم الى الدورة العادية المقبلة للجمعية العمومية تقريرا عن خطط التنفيـذ             تطلب - ٦
 .٢٠١١التدقيق الجديد هذا يبدأ في سنة 

  ـ انتهـى ـ




