
A35-WP/232 
EX/93 
27/09/04 

) صفحات٣(  ASSEMBLY35\WP\A.35.WP.232.EX.93\AES-mm 

 الخامسة والثالثون الدورة — الجمعية العمومية
 تنفيذيةلاللجنة ا

  الجويةتحسين مراقبة السالمة :١٦  رقمالبند
االنتقال الى نهج النظم لعمليات التدقيق في برنامج االيكاو العالمي لتدقيق مراقبة  :٢-١٦  رقمالبند

 السالمة الجوية

  في تدقيق السالمة الجويةالنهج النظامي 
 )أسترالياة من مقدمقة وثي(

 ملخص
قة من جديد على دعم أستراليا لتحرك االيكاو نحو اعتماد نهج نظامي لتـدقيق              ثيتؤكد هذه الو  

 المبكر والسريع للنهج النظامي في جميـع        تأييدهاويتضح دعم أستراليا من خالل      .  السالمة
 المشـغلين   التزام لمدى   ، وفي تسيير عمليات التدقيق    للسالمة الجوية جوانب الشبكة التنظيمية    

األسـترالية،  التشـغيلية   استخدام نظم ادارة السالمة في العمليات       األستراليين، والتشجيع على    
 ومع ذلك، تعتـرف   .  نظامي الدارة السالمة في ترخيص وتشغيل المطارات      في اعداد نهج    و

قتـرح أن تنظـر     أن أستراليا تقر بأن النهج النظامي قد ال يكون مثاليا في جميع الحاالت، وت             
 . المختلفة وتطبيق مجموعة من أنواع التدقيقايجادااليكاو في 
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  مقدمـة -١

خلفية العملية المقترحة لتوسيع نطاق برنامج االيكاو العالمي لتدقيق مراقبة  عن كثيرةتوجد وثائق  ١-١
النشاء البرنامج بصورة رسمية ليغطي المالحق للجمعية العمومية  الدورة الثانية والثالثين  قرار أثناءصدرفقد .  السالمة

لتوسيع نطاق البرنامج ليشمل للجمعية العمومية  في الدورة الثالثة والثالثين  آخر قراروصدراألول والسادس والثامن، 
 . المالحق الحادي عشر والثالث عشر والرابع عشر

هو ضمان تنفيذ الدول المتعاقدة السالمة ي من البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة كان الهدف األساسو ٢-١
الصادرة عن االيكاو والمرتبطة بالسالمة، وذلك من خالل اجراء عمليات تدقيق منتظمة للقواعد القياسية والتوصيات 

مجموعة محدودة  على أساس تزامااللوهذه الوصفة الجراء عمليات التدقيق عن مدى .   للسالمة الجويةومنهجية ومنسقة
وسيسمح توسيع نطاق .   لمستوى السالمة العام في الدولةمتكاملمن المعايير قد تؤدي أحيانا الى اجراء استعراض غير 
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ة العامة عن طريق اجراء تحديد سريع للمشاكل في الصوربتدقيق باضافة النهج النظامي في مجال الاستراتيجية االيكاو 
وسيعطي ذلك نظرة شاملة لشبكة .  شروط التي تنطوي عليها الكثير من األحكام المتداخلة في المالحقبال تزامااللتقييم مدى 

 . متطورة للغايةطيران بها وآليات مراقبة السالمةال صناعات  تكونوهذا النهج مالئم خاصة لدول.  الطيران في الدولة

على بيعتها قد تحتوي أجزاؤها أو الشبكة بأكملها  شبكة بطأيهو أن والمبدأ األساسي في النهج النظامي  ٣-١
بأكمله، عن طريق استعراض الصورة العامة بدال من الشبكة بأكملها أو النظام فالتدقيق على مستوى النظام .  األخطاء

لى عن طريق استخدام نموذج مقبول للقياس عليه، من المرجح أن يساعد عتحديد أجزاء معينة لتدقيقها وتسيير التدقيق 
 .كشف أي أوجه قصور وأن يعطي االرشادات الالزمة لتخفيضها أو القضاء عليها

مرتفع من االشراف التنظيمي،  مثلما يعد النهج النظامي قابال للتطبيق على الدول التي يوجد بها مستويو ٤-١
النسبة للعديد من الدول  سبل التغلب على أوجه القصور التي تم تحديدها مسبقا بحولاالرشادات االستفادة من حول فيمكن 

نتيجة لنقص الخبرة الفنية والموارد لتنفيذ خطط عملها الناشئة عن الجولة األولى من عمليات التي تواجه حاليا صعوبات 
 وتحقيق أقصى نتائج ات  وقد تكون بعثات ترسل للمساعدة على التنفيذ وسيلة فعالة لتقديم هذا النوع من االرشاد.التدقيق

 .مع ضمان فعالية استخدام المواردمة بالنسبة للسال

وأثناء تسيير عمليات التدقيق في اطار البرنامج العالمي، تواجه االيكاو موضوع ندرة الموارد والحاجة  ٥-١
وهذا الوضع تواجهه أيضا الكثير من الدول األعضاء في االيكاو، اذ أن وكاالت .  الى االستفادة منها ألقصى درجة

.  ىرواجه أيضا نقصا في الموارد المالية والفنية، بل وتواجه أيضا منافسة مع األولويات الحكومية األخالطيران التابعة لها ت
وأحد سبل عالج هذا الوضع هو أن تعتمد االيكاو نهجا مرنا عند تسيير عمليات التدقيق التابعة لهذا البرنامج العالمي على 

 .أساس كل دولة على حدة

 الوضع الحالي -٢

أستراليا اجراءات سريعة لمعالجة أوجه القصور التي تم تحديدها أثناء عملية التدقيق األصلية في اتخذت  ١-٢
  . التدقيق العالميبرنامجاطار 

ونفذت أستراليا عمليات تدقيق السالمة النظامية بصورة مضطردة على جميع قطاعات صناعة الطيران  ٢-٢
 السالمة بين استخدام عمليات التدقيق المنتظمة حسب الجدول االشراف علىب المتعلقويجمع النهج األسترالي .  بها

الموضوع لها، والتي تنطوي على قيام الجهات التنظيمية بتقييم ما اذا كانت النتائج التي تحققها أي منظمة من منظمات 
والبنية األساسية ة الطيران في مجال السالمة مبنية على نظام متين قادر على االستمرار وينطوي على االجراءات المالئم

 وعمليات تدقيق للمخاطر تتم حسب الحالة استجابة لما قد  من ناحية ومن الناحية األخرىواالدارة ونظم ضمان الجودة
 .يعتبر مخاطرة أو تهديدا

واستكمل النهج النظامي في عمليات التدقيق من خالل حملة توعية واسعة النطاق بشأن تنفيذ نظم ادارة  ٣-٢
لمواد لتوزيع على نطاق واسع الوتم .  في أسترالياالطيران ت هذه المبادرة استقباال طيبا في صناعة   والق.السالمة

 ما تعنيه شبكة السالمة  تفسيراالرشادية التي تنطوي على معلومات مفصلة عن خلفية نظم ادارة السالمة، بما في ذلك
 .وكيفية تنفيذها
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 السالمة في تشغيل وصيانة المطارات، وتدعم بالكامل وأستراليا من كبار مؤيدي استخدام نظم ادارة ٤-٢
وقد أحرزت أستراليا تقدما كبيرا في عملة االنتقال .  طلب االيكاو بتطبيق نظم ادارة السالمة لتعزيز السالمة في المطارات

 .من اصدار اجازات المطارات الى اصدار تراخيص المطارات

 . ك االيكاو نحو النهج النظامي للتدقيقتؤيد بقوة تحرويتضح من كل ذلك أن أستراليا  ٥-٢

في دول االيكاو، هناك اختالفات واضحة في مستويات الموارد الطيران ومن بين ادارات وصناعات  ٦-٢
وهذا ال يعني بأي حال من األحوال أنه نقص في االرادة لالمتثال الى التزامات االيكاو، ولكن مجرد .  واألداء والتشعب

ولمراعاة هذا االختالف، قد .  وهو أن الطيران بند يتنافس مع بنود أخرى في ميزانيات الحكومات الواقع األمرتعبير عن 
 تدقيق مراقبة السالمة أمرا مفيدا، مع تركيز بعثات التدقيق برنامجيكون النهج المرن في عمليات التدقيق التي تتم في اطار 

اليكاو، والبعثات الى الدول األكثر تقدما تكون قادرة على وصف على توفير المساعدة على تنفيذ شروط ا للدول األقل تقدما
 االيكاو والدخول في مزيد من التفاصيل في عمليات التدقيق التي تنطبق على االلتزام بشروطعمليات التدقيق عن مدى 

 .الدول األكبر التي يوجد بها مستوى عال من االشراف التنظيمي

 التأثير المالي لالجراءات المقترحة -٣

 .A35-WP/7يمكن اتخاذ االجراءات المقترحة في سياق الموارد المحددة في ورقة العمل  ١-٣

 الخالصة -٤

تعتبر أستراليا أنه يمكن تقييم صحة أي تنظيم أو نظام متشعب للطيران من خالل النظر الى تدقيق  ١-٤
 .)نظامية(السالمة من وجهة نظر شاملة 

في عمليات التدقيق التي تتم في امكانية استخدام نهج مرن وتعتبر أستراليا أيضا أن هناك فائدة في النظر  ٢-٤
في اطار برنامج تدقيق مراقبة السالمة والتي من شأنها تعزيز الفوائد التي تتحقق بالنسبة للسالمة مع االستفادة الى أقصى 

 .درجة ممكنة من موارد االيكاو والدول على حد سواء

 العمومية االجراء المعروض على الجمعية -٥

 :ما يليالقيام ب الجمعية العمومية ى منيرج ١-٥

 .االحاطة علما بهذه الوثيقة )أ 

 .تدقيق مراقبة السالمةالذي تعتمده االيكاو في عمليات النهج النظامي دعم  )ب 

النظر في الفوائد المحتملة من تطبيق مبادئ برنامج تدقيق مراقبة السالمة عن طريق تفصيل نهج  )ج 
 .عة الطيران في الدولة األوضاع التنظيمية لصناحسبالتدقيق 

 ـ انتهى ـ


