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  السادسة والثالثون ـ الدورة الجمعية العمومية

  التنفيذيةاللجنة 

تقرير مرحلي عن تنفيذ برنامج االيكاو العالمي لتدقيق مراقبة السالمة   : من جدول األعمال١٣البند 
 الجوية بموجب النهج التجميعي الشامل

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

  )الواليات المتحدة مقدمة من ورقة(

  بتصوي

  . بالوثيقة المرفقةA36-WP/80ورقة العمل يرجى االستعاضة عن مرفق 



A36-WP/80 
EX/28 
Appendix 
Corrigendum 

  

  المرفق

  للجمعية العمومية بغرض اعتماده مشروع قرار معروض على الدورة السادسة والثالثين

  او العالميبرنامج االيكلتطبيق منهجية رصد مستمرة 
 ٢٠١٠ بعد سنة (USOAP)لتدقيق مراقبة السالمة الجوية 

  إن الجمعية العمومية،

  ؛ في جميع أنحاء العالم سالمة الطيران المدني الدوليتأمين ال يزال يتمثل فيلهدف الرئيسي لاليكاو أن ا إذ تعتبر

  ؛ تطبيق القواعد الدولية يسهم في تحقيق هذا الهدفتعزيز ولما كان

  برنامج عالمي لتـدقيق مراقبـة الـسالمة   إنشاء بأن الدورة العادية الثانية والثالثين للجمعية العمومية قررت       ذكر ت ذوإ
   لمراقبة السالمة؛ ومنهجية ومنسقةوإلزامية، يتضمن قيام االيكاو بتنفيذ عمليات تدقيق منتظمة الجوية

 الجوية قد أحرز نجاحا في الوفاء بالمهمة التي كلفـه بهـا           أن برنامج االيكاو العالمي لتدقيق مراقبة السالمة        تعتبر وإذ
  ؛٦-٣٥ و١١-٣٢  الجمعية العموميةاقرار

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

 عقـب  وتوجهـه  الحاجة الى معالجة الطابع المستقبلي لبرنامج االيكاو العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية       وإذ تدرك 
  ؛٢٠١٠إتمام دورة التدقيق الحالية في سنة 

برنامج االيكاو العـالمي    ل  النهج التجميعي الشامل   في تنفيذ المستمر   النجاحعن تقديرها لألمين العام على      تعرب   - ١
  .لتدقيق مراقبة السالمة الجوية

دمـج  ي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية من أجـل         مالئمة على البرنامج العالم   التغييرات  البإدخال  المجلس  تكلف   - ٢
ة عالمي، عقب إتمام دورة التدقيق الحاليـة فـي سـن      ال المستوى على السالمة وتطبيقها على      عوامل الخطورة مبادئ تحليل   

 بـصفة  امتثال الدول اللتزاماتها في مجال المراقبـة          مدى  دور جديد يتمثل في الرصد المستمر وذلك لتقييم        ضمن،  ٢٠١٠
 .ةمستمر

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

خدمات  —، والملحق الحادي عشر     صالحية الطائرات للطيران   —، والملحق الثامن    تشغيل الطائرات  —والملحق السادس   
 .المطارات —، والملحق الرابع عشر التحقيق في حوادث ووقائع الطائرات —، والملحق الثالث عشر الحركة الجوية

 الى المجلس أن يقدم الى الدورة العادية المقبلة للجمعية العمومية تقريرا عن خطط التنفيـذ العـام لـنهج               تطلب - ٤
 .٢٠١٠ سنة بعديبدأ  الذي سالتدقيق الجديد هذا

  ـ انتهـى ـ


