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  والثالثون السابعةالدورة  -الجمعية العمومية 
  الفنيةاللجنة 

النظم تقرير عن تنفيذ برنامج االيكاو العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية في إطار نهج   :من جدول األعمال ٢٩البند 
فيما بعد  )USOAP(الشامل وتطور برنامج االيكاو العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية 

  ٢٠١٠عام 

  برنامج للنهج النظم الشامل اإلبالغ عن نتائج 
  ي لتدقيق مراقبة السالمة الجويةمالعال

  )ورقة مقدمة من مجلس االيكاو(

  الموجز التنفيذي
وستكتمل بنهاية  ٢٠٠٥في عام  العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية االيكاولبرنامج نهج النظم الشامل بدأت دورة 

للبرنامج العالمي لمراقبة السالمة الجوية هو تقييم نهج النظم الشامل والهدف من عمليات التدقيق التي تتم في إطار . ٢٠١٠  عام
تنفيذ الدول بصورة فعالة للعناصر الثمانية البالغة األهمية لنظام مراقبة السالمة الجوية وحالة تنفيذ القواعد والتوصيات الدولية 

. السالمة، واإلجراءات المرتبطة بها، فضالً عن المواد اإلرشادية والممارسات ذات الصلة بالسالمةذات الصلة ب لاليكاو
  .عملية ١٦٤ نهج النظم الشاملبلغ عدد عمليات التدقيق التي تم القيام بها في إطار  ٣١/٧/٢٠١٠وبحلول 

يجري بصورة منتظمة تقدير نوعي وكمي للمعلومات الشامل، النظم ومن أجل فهم نتائج عمليات التدقيق التي تتم في إطار نهج 
وقد جمعت هذه . التي تُجمع ألغراض عمليات التدقيق، والنتائج التي يتم التوصل إليها في سياق عمليات التدقيق على حد سواء

لتدقيق التي تتم من دراسة نتائج عمليات ا الثالثة وهي اآلن مدرجة في الطبعة ،٢٠١٠ إلى ٢٠٠٥المعلومات لتشمل الفترة من 
أثبتت أن الثغرات ال تزال ومع أن عمليات التدقيق قد .  ICAO-NETقع المنظمة المتاحة على مونهج النظم الشامل في إطار 

ل ضالثغرات التي تكتشف بفة الطائرات للطيران، فإن معظم يفي مجاالت إجازة العاملين، وعمليات الطائرات، وصالح تشفكت
خدمات المالحة الجوية، وتتعلق بمجاالت تدقيق جديدة، أي المطارات، نهج النظم الشامل تتم في إطار عمليات التدقيق التي 

  .والتحقيق في وقائع وحوادث الطائرات
 .لبرنامج تدقيق مراقبة السالمة الجويةاإلجمالي بالتنفيذ علما  اإلحاطةيدعى المجلس إلى : اإلجراء

  األهداف   .تعزيز سالمة الطيران المدني العالمي -السالمة  :A االستراتيجيالهدف ترتبط ورقة العمل هذه 
 :اإلستراتيجية

 :اآلثار المالية  .يلزم أي موارد إضافيةال 

Doc 9902, Assembly Resolutions in Force (as of 28 September 2007) 
Doc 7300, Convention on International Civil Aviation 
Doc 9734, Safety Oversight Manual, Part A — The Establishment 

 and Management of a State’s Safety Oversight System 
Doc 9735, Safety Oversight Audit Manual 
Electronic Bulletin EB 2009/27 

 :المراجع



 - 2 - A37-WP/36 
  TE/10 

  مقدمةال  -١

 قرار الجمعية( ١٩٩٨مراقبة السالمة الجوية في عام تدقيق أنشأت الجمعية العمومية البرنامج العالمي ل  ١-١
بهدف إجراء عمليات دورية، وإلزامية، ومنتظمة، ومتسقة في مجال مراقبة السالمة الجوية تشمل ) ١١-٣٢ رقم العمومة

أن إجراء ) ٦- ٣٥ العمومية رقم قرار الجمعية( ٣٥، قررت الجمعية في دورتها ٢٠٠٤في عام و . كل الدول األعضاء
عمليات التدقيق في إطار البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية ينبغي أن ينتقل من النهج القائم على كل ملحق على 

وتم توسيع نطاق البرنامج ليشمل األحكام ذات الصلة الواردة في كل المالحق ذات الصلة . شامل نظمحدة إلى نهج 
، وحددت واليته بإجراء عمليات تدقيق تشمل كل الدول بنهاية ٢٠٠٥في يناير النظم الشامل نهج وبدأ العمل ب . بالسالمة

  .٢٠١٠عام 
مراقبة السالمة تدقيق للبرنامج العالمي لنهج النظم الشامل والهدف من عمليات التدقيق التي تتم في إطار   ٢-١

لغة األهمية لنظام مراقبة السالمة الجوية وحالة تنفيذ القواعد الجوية هو تقييم تنفيذ الدول بصورة فعالة للعناصر الثمانية البا
ذات الصلة بالسالمة، واإلجراءات المرتبطة بها، فضالً عن المواد اإلرشادية والممارسات ذات  لاليكاووالتوصيات الدولية 

  .الصلة بالسالمة
  عمليات التدقيق  -٢
 ١٦٤نهج النظم الشامل ، بلغ مجموع الدول التي ُأجريت فيها عمليات تدقيق في إطار ٣١/٧/٢٠١٠ بحلول  ١-٢

عالوة على ذلك، خضعت الوكالة األوروبية لسالمة .  دولة، كما شملت هذه العمليات منطقتين إداريتين خاصتين في الصين
 أوجهل تصحيحية ترمي إلى تالفي وقدمت كل الدول التي خضعت لعمليات تدقيق خطط عم. الطيران إلى عمليتي تدقيق

رغم أنه نهج النظم الشامل عملية تدقيق في إطار  ٢٦وال يزال يتعين إجراء . للتدقيق االيكاوالقصور التي حددتها أفرقة 
بسبب القيود التي تفرضها األمم المتحدة على السفر على نحو  ٢٠١٠سوف ال يتم إنجاز جميع عمليات التدقيق بنهاية عام 

على  االيكاولمتاح على موقع وهو الجدول ا، الجويةير إليه في جدول أنشطة البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة ما ُأش
  .وفي هذه الحاالت، ستُجرى عمليات التدقيق بمجرد أن تتحسن الظروف األمنية . NET -ICAOشبكة اإلنترنت 

ولكل دولها  لاليكاومتاحة بصورة مستمرة نهج النظم الشامل في إطار  تتمونتائج عمليات التدقيق التي     ٢-٢
السالمة  مراقبةتدقيق األعضاء وأصحاب المصلحة اآلخرين ذوي الصلة على الموقع  الشبكي المقيد للبرنامج العالمي ل

. NET -ICAO اوااليكعالوة على ذلك، تصدر تقارير سنوية شاملة وتنشر على موقع  . )http://www.icao.int/soa(الجوية 
الشامل، ويشمل آخر هذه التقارير الفترة النظم وتتضمن هذه التقارير تحليالت لنتائج عمليات التدقيق التي تتم في إطار نهج 

تنفيذ الدول للعناصر الثمانية درجة وتستند التحليالت الواردة في التقارير السنوية إلى . ٢٠١٠يوليه  إلى ٢٠٠٥من أبريل 
على الصعيدين  التي تحدث فيها مشاكل تهدد السالمةالبالغة األهمية لنظام مراقبة السالمة، وتساعد على تحديد المجاالت 

هذه المعلومات لتقييم آثار  االيكاووتستخدم . العالمي واإلقليمي وعلى مستوى فرادى الدول ومجموعات الدول على حد سواء
السالمة على سالمة الطيران العالمي، والنظر في الخيارات المتاحة لتعزيز امتثال الدول للقواعد  كل الكبيرة التي تهددالمشا

ويمكن استخدام هذه المعلومات لتحديد الدول التي قد تحتاج إلى المساعدة في إنشاء نظم فعالة لمراقبة . والتوصيات الدولية
  .السالمة الجوية

 عملية تدقيق لمراقبة السالمة الجوية ُأنجزت حتى تاريخ ١٦٤ نتائج عمليات التدقيق ويشمل تحليل  ٣-٢
ق بورقة العمل، بلغ المتوسط العالمي لحاالت عدم حوكما يظهر من التذييل المل. الشاملالنظم في إطار نهج  ٣١/٧/٢٠١٠

العنصر البالغ األهمية الذي لم ينفذ بصورة فعالة هو و. في المائة ٤٢,٣ التنفيذ الفعال للعناصر الثمانية البالغة األهمية نسبة
في  اكتشاف ثغراتورغم  . في المائة ٦٠ إذ بلغت نسبة عدم تنفيذه -  تأهيل وتدريب الموظفين الفنيين -  ٤العنصر رقم 

عمليات التدقيق التي ُأجريت  الثغرات التي كشفت عنها، تجدر اإلشارة إلى أن معظم التي خضعت للتدقيقمجاالت الجميع 

http://www.icao.int/soa
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تتعلق بالمجاالت التي لم تخضع لعمليات تدقيق في إطار الدورة األولى لعمليات التدقيق نهج النظم الشامل في إطار 

  ).المطارات، وخدمات المالحة الجوية، والتحقيق في حوادث ووقائع الطائرات(
  المعلومات عن عمليات التدقيق والمشاكل الكبيرة التي تهدد السالمة تبادل  -٣
عن  االيكاوالمعلومات عن السالمة، تُنشر تقارير  وتبادلتمشياً مع تفاني المنظمة وسعيها إلى تعزيز الشفافية   ١-٣

عالوة على ذلك، تُوجد و. االيكاوعمليات التدقيق على موقع شبكي مقيد الدخول ولكنه متاح لكل الدول األعضاء في 
وفيما يتعلق بدورة . معلومات كثيرة عن عمليات التدقيق على موقع شبكي عام خاص بتبادل معلومات سالمة الطيران

التي طُلب  -  دولتين باستثناء – ١٧٦دول البالغ عددها الشامل، استجابت كل الالنظم عمليات التدقيق التي تتم في إطار نهج 
والدول التي لم توافق على تقديم هذه . شر معلومات عن عمليات التدقيق وقدمت هذه المعلوماتمنها الموافقة على ن

   .جمهورية إفريقيا الوسطى وغينيا االستوائية :المعلومات هي
 مع تتبادلعلى أن أيضاً االيكاو  دأبتالتقارير عن عمليات التدقيق مع الدول األعضاء،  تبادلوباإلضافة إلى   ٢-٣

التي الكبيرة  إحدى المشاكلوقد يتم تحديد . تحديدهاتهدد السالمة والتي تم  الكبيرة التيمشاكل المعلومات عن ال هذه الدول
تكون هناك مشكلة ": كما يلي ه المشكلةالشامل، ويتم تعريف هذالنظم السالمة في أثناء عملية تدقيق تتم في إطار نهج  تهدد

التي خضعت لعملية تدقيق لحامل ترخيص أو اعتماد بممارسة ما يرتبط بهذا كبيرة تهدد السالمة عندما تسمح الدولة 
الترخيص أو االعتماد من امتيازات على الرغم من عدم استيفاء الحد األدنى من المتطلبات التي وضعتها الدولة 

ر على سالمة الطيران والمنصوص عليها في القواعد القياسية الواردة في مالحق اتفاقية شيكاغو مما يؤدي إلى خطر مباش
  ."المدني الدولي

، عندما تُحدد مشكلة كبيرة تهدد السالمة تُمنح EB 2010/7 ا تم شرحه في النشرة اإللكترونيةوعلى نحو م  ٣-٣
في حالة عدم اتخاذ إجراءات فورية لحل المشكلة الكبيرة و. إجراءات تصحيحية فورية التخاذالدولة مهلة زمنية قصيرة 

مراقبة السالمة الجوية تدقيق السالمة، تُنشر معلومات عنها على الموقع الشبكي المقيد الدخول للبرنامج العالمي لالتي تهدد 
وال تشطب المشكلة الكبيرة التي تهدد السالمة من الموقع الشبكي   http://www.icao.int/soa: لتطلع عليها كل الدول األعضاء

دولة التي حددت فيها مشاكل كبيرة  ١٨دول البالغ عددها ومن بين ال.  كلة قد تم حلهامن أن المشااليكاو إال بعد أن تتأكد 
دول في حل هذه  خمس الشامل، نجحتالنظم ضطلع بها في إطار نهج تهدد السالمة في سياق عمليات التدقيق التي ي

غير أن هذه المشاكل الكبيرة التي تهدد . وإما بعد النشر بفترة وجيزة، المشاكل إما قبل نشر المشكلة على الموقع الشبكي
  .، وتعمل األمانة العامة حاليا معها لحل أوجه القصور هذهدولة ١٣ السالمة ال تزال قائمة في

بأن  ٢٠١٠أبريل  ١مارس إلى  ٢٩وأوصى المؤتمر الرفيع المستوى الذي عقد في مونتريال في الفترة من   ٤-٣
المعلومات عن  تبادلى زيادة الشفافية، بما في ذلك الكيفية التي يمكن أن يتم بها عن التدابير الرامية إلااليكاو تبحث 

. المشاكل الكبيرة التي تهدد السالمة مع الجمهور على نحو يساعده على اتخاذ قرار مستنير بشأن سالمة النقل الجوي
وستُعرض هذه اآللية . هذه المعلومات للجمهوربوضع آلية لتوفير لاليكاو هذه التوصية، ستقوم األمانة العامة بوبهدف األخذ 

  .١٩١على المجلس للموافقة عليها في دورته 

  مراقبة السالمة الجوية بخالف عمليات التدقيقتدقيق أنشطة البرنامج العالمي ل  -٤
  الجوية السالمةمراقبة تدقيق للبرنامج العالمي ل ISO 9001-2008ترخيص   ١-٤
إعداد دراسة عن إنشاء آلية مستقلة لضمان الجودة ) ٨-٣٣أنظر قرار الجمعية (للجمعية  ٣٣طلبت الدورة   ١- ١-٤

ووفقاً للتوصيات الواردة في الدراسة، منح قسم تدقيق مراقبة . وتقديم تقرير للمجلس بشأن ذلك جودة البرنامج،لرصد وتقييم 
  .ISO 9001-2000يص الترخ ٢٠٠٢في عام لاليكاو السالمة الجوية التابع 

http://www.icao.int/soa
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تم توسيع نطاق الترخيص ليشمل فرع  ٢٠٠٨وتم تجديد هذا الترخيص في عدد من المناسبات، وفي أكتوبر   ٢- ١-٤
لفرع تدقيق السالمة واألمن بما في ذلك قسم تدقيق مراقبة  ISO 9001-2008وتم تجديد الترخيص . تدقيق السالمة واألمن
شمل هذا الترخيص تنظيم عمليات مراقبة السالمة، وإجراء هذه العمليات، واإلبالغ وي . ٢٠١٠ ويونيالسالمة الجوية في 

، وتنظيم الحلقات الدراسية، واالضطالع الجوية مراقبة السالمةتدقيق بشأنها، وتدريب المدربين التابعين للبرنامج العالمي ل
 إلصدارت شركة مودي ـ أمريكا الشمالية ـ وقد أجر.  ع ذات الصلة بمراقبة السالمةباألنشطة الرئيسية األخرى للفر

  .آخر عملية تدقيق في مجال الصيانة ٢٠٠٩في أكتوبر ) Moody Certification of North America( الشهادات
  تدريب المدققين  ٢-٤
البرنامج العالمي  إطارفي التي تنظم مدققي االيكاو بنجاح دورة تدريب المدققين مدقق من يجب أن يكمل كل   ١- ٢-٤

، والتدريب أثناء لتدقيق مراقبة السالمة الجوية الجودةإدارة بما في ذلك التدريب على نظام الجوية لتدقيق مراقبة السالمة 
ووفرت االيكاو مجموعة من المدققين المؤهلين بفضل تنظيم دورات تدريب .  العمل الذي يتم في أثناء مهمة التدقيق الفعلية

من هذه الدورات دورة  ١٥ تم تنظيم، ٢٠٠٥لعمليات التدقيق في عام نهج النظم الشامل ومنذ بداية دورة .  قيندورية للمدق
وتضم .  والمنظمات الدولية ،الدول األعضاء، واإلقليميةخبيرا من المقر الرئيسي لاليكاو، والمكاتب  ٢٩٠تدريب أكثر من و

  .مدققا عامال ٧٨في الوقت الحالي  قائمة البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة
  الجوية تنظيم الحلقات الدراسية وحلقات العمل ذات الصلة بمراقبة السالمة  ٣-٤
حلقات دراسية وحلقات عمل  الجوية البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة إطارأعدت االيكاو ونظمت في   ١- ٣-٤

، الجوية مراقبة السالمةإدارة مجموعة من المواضيع بما فيها نظم  وقد تناولت هذه الحلقات.  تتعلق بمراقبة السالمة
عالوة على ذلك، طلب من االيكاو تقديم الدعم للمؤتمرات .  السالمةإدارة عمليات الطائرات وصالحيتها للطيران، ونظم و

  .واإلقليميةالمدني الدولية طيران والحلقات الدراسية وحلقات العمل التي تنظمها الدول األعضاء في االيكاو، ومنظمات ال
والموظفين من الدول  وتوفر الحلقات الدراسية وحلقات العمل ذات الصلة بمراقبة السالمة التي تنظمها االيكاو للمسؤولين

  .الجوية نظام فعال لمراقبة السالمةوإدارة إنشاء في األعضاء أمثلة عملية يسترشدون بها 
 الجوية البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة إطاروتعتبر الحلقات الدراسية وحلقات العمل التي تعقد في   ٢- ٣-٤

، بلغ ٢٠٠٥لعمليات التدقيق في عام نهج النظم الشامل ومنذ بداية دورة .  للدول األعضاء مساعدات عامةأداة مهمة لتقديم 
ها أربع حلقات نظمت على أساس استرداد التكاليف بناء على طلب الدول حلقة من ١٧مجموع الحلقات الدراسية التي نظمت 

  .دولة وست منظمات دولية ٨٥مسؤوال من  ٧٩٢وشارك في هذه الحلقات الدراسية ككل .  األعضاء في االيكاو
  الجوية تتعلق بمراقبة السالمة إرشاديةمواد  إعداد  ٤-٤
على نحو فعال هي  الجوية االيكاو تنفيذ نظم مراقبة السالمة ى التي يمكن أن تدعم بهارالطرق األخ إحدى  ١- ٤-٤

متاحة اآلن، وال تزال الطبعات  الجوية المتعلقة بمراقبة السالمة اإلرشاديةوالمواد .  للدول األعضاء اإلرشاديةتوفير المواد 
دليل و )Doc 9734( سالمة الجويةة الـمراقبجهاز حكومي ل وإدارة إنشاءـ الجزء ألف ـ  دليل مراقبة السالمةالجديدة من 

  .الرصد المستمرعتماد نهج استعدادا الفي الوقت الحاضر  اإلعدادقيد  )Doc 9735( تدقيق مراقبة السالمة الجوية
  األعضاء للبرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية الدعم الذي تقدمه الدول  ٥-٤
والمنظمات الدولية للبرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية  يعتبر الدعم الذي تقدمه الدول األعضاء  ١- ٥-٤

وكان هذا الدعم الذي ال يقدر بثمن يقدم عن طريق انتداب خبراء على .  عنصرا أساسيا من عناصر التنفيذ الفعال للبرنامج
نهج ومنذ بداية دورة  . الشامللنظم انهج  إطارضطلع بها في يين القصير والطويل للمساعدة في عمليات التدقيق التي ينالمد

خبيرا منتدبا ألجل طويل للعمل في البرنامج، بينما بلغ  ١٣، قدمت تسع دول ٢٠٠٥لعمليات التدقيق في عام النظم الشامل 
  .دولة ٧٥مجموع الدول التي قدمت خبراء منتدبين آلجال قصيرة 
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   واإلقليميةوضع ترتيبات للتعاون مع الكيانات الدولية   ٦-٤
قع معها مذكرة تعاون، وتشمل هذه المنظمات الوكالة لمنظمات التي وامع  تهما برح البرنامج ينسق أنشط  ١- ٦-٤

، واتحاد النقل الجوي )يوروكنترول(، والمنظمة األوروبية لسالمة المالحة الجوية )EASA(األوروبية لسالمة الطيران 
  .)IAC(، ولجنة المالحة الجوية المشتركة بين الدول )ياتاأ(الدولي 

ترتيب بين البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية والمفوضية األوروبية يقضي إلى وتم التوصل   ٢- ٦-٤
سالمة  قاعدة بيانات المفوضية لتقييمإلى لتبادل المعلومات المتعلقة بمراقبة السالمة، بما في ذلك الوصول  إجراءبوضع 

األخرى مع واإلقليمية يتم توقيع المزيد من هذه االتفاقات مع الكيانات الدولية  ومن المتوقع أن).  SAFA(الطائرات األجنبية 
  .توجه البرنامج العالمي صوب تنفيذ نهج الرصد المستمر

دة وتعديل االتفاقات القائمة وأوصى المؤتمر الرفيع المستوى المعني بالسالمة االيكاو بالدخول في اتفاقات جدي  ٣- ٦-٤
العبء على الدول من جراء عمليات  تخفيفالمعلومات السرية عن السالمة مع الكيانات والمنظمات الدولية بغية  تبادلبشأن 

الطيران إدارة ووقعت االيكاو بالفعل مع  . التدقيق أو الرصد المتكررة، والحد من االزدواجية المنهجية ألنشطة الرصد
نوايا إعالن ) ياتاأ(للواليات المتحدة األمريكية، ومفوضية االتحاد األوروبي، واتحاد النقل الجوي الدولي  )FAA(االتحادية 

لتبادل إطارا وستضع هذه األطراف في الشهور المقبلة .  بشأن وضع اتفاق عالمي لتبادل المعلومات عن السالمة
ار التقنية، والسرية، والقانونية والسياسية، فضال عن أهمية وتوقيت المعلومات التي اآلث اإلطاروسيتناول .  المعلومات

  .تجمع
  الخالصة  -٥
كل منها  بإبرامأظهرت الدول األعضاء في االيكاو دعمها للبرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية   ١-٥

وبفضل هذا .  خطط عملها التصحيحية في الوقت المحددمذكرة تفاهم مع االيكاو قبل خضوعها لعمليات التفتيش، وتقديم 
وستكون لهذه .  لعمليات الدقيقنهج النظم الشامل دورة  إطارالجهد المتواصل، تم جمع كمية كبيرة من المعلومات في 

يات الدولية المعلومات فائدة عظيمة للدول وااليكاو على حد سواء فيما يتعلق بتقييم حالة التنفيذ بالنسبة للقواعد والتوص
   .لاليكاو، وتنفيذ الدول بفعالية للعناصر البالغة األهمية لنظام مراقبة السالمة

٢-٥  التي كشفت عنها عمليات  للثغراتتحليل دقيق  إجراءتمكنت االيكاو من .  معتوبفضل المعلومات التي ج
، وكذلك بغية ترتيب الحلول اتتطلب اهتماما خاصالمجاالت التي تحدث فيها مشاكل تهدد السالمة والتي التدقيق بهدف تحديد 

لدول األعضاء ا تتمكنالمعلومات الدقيقة، والوقائعية، والمقدمة في الوقت المناسب  وبفضل توفير . المحتملة حسب أولوياتها
ا العمل غير أن هذ.  السالمة والتي تم تحديدها دومجتمع الطيران بصورة عامة من المساعدة في حل المشاكل التي تهد

سيتحول البرنامج العالمي لتدقيق  ،ولهذا الغرض.  يتطلب أن تستكمل بصورة منتظمة المعلومات التي تجمعها االيكاو
نهج رصد مستمر على النحو المحدد  إلى ٢٠١٠في ديسمبر نهج النظم الشامل مراقبة السالمة الجوية بمجرد اكتمال دورة 
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