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 ) صفحات٧(  

  والثالثونالسادسة الدورة —الجمعية العمومية 

  

  التنفيذيةاللجنة  تقرير
  عن

   من جدول األعمال١٢البند 
  )مقدم من رئيس اللجنة التنفيذية(

  وتوصي الجلسة العامـة     من جدول األعمال   ١٢ بشأن البند  المرفقوافقت اللجنة التنفيذية على التقرير      
  .١٢/٢ و١٢/١القرارين  باعتماد

  . بعد إزالة هذه الصفحة، ينبغي وضع هذه الورقة في مكانها المناسب في حافظة التقرير:مالحظة
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  لإلستراتيجية الموحدةتقرير مرحلي عن تنفيذ برنامج اإليكاو   : من جدول األعمال١٢البند 

لتقريـر  االتقرير الذي قدمه مجلس االيكاو بـشأن موضـوع          في   اللجنة التنفيذية في جلستها الثانية       نظرت  ١-١٢
 الى ذلك، كانت هنـاك ثـالث        وباإلضافة).  WP/53ورقة العمل    ( الموحدة لإلستراتيجيةالمرحلي عن تنفيذ برنامج االيكاو      

  .WP/147  وWP/127 و WP/91و  ورقات عمل مقدمة من الدول والمراقبين وهي ورقات العمل

 الموحـدة  لإلستراتيجيةا برنامج االيكاو  التي اضطلع به   اإلجراءات، تناول المجلس    WP/53في ورقة العمل      ٢-١٢
 اإلستراتيجية برنامج   إطاروأبرز التقرير أيضا األنشطة المضطلع بها في        .  منذ الدورة الخامسة والثالثين للجمعية العمومية     
الخاصـة  ت   المعلومـا  تشاطر وتبـادل   لمراقبة السالمة، و   اإلقليمية األجهزةالموحدة فيما يتعلق بتقديم المساعدة الى الدول و       

ودت اللجنـة   وز.  "مجلس استعراض نتائج التدقيق   " الداعمة لعمل    واإلجراءات، والشفافية، والشراكات والتحالفات،     بالسالمة
  موحدة لسد ثغـرات الـسالمة الجويـة   إستراتيجيةوضع  ٧-٣٥ليحل محل القرار    األول  أيضا بقرارين للجمعية العمومية،     

  ." والتنميةفيذدعم التن" فرع إنشاءواآلخر بشأن 

، شددت منظمة السياحة العالمية على أن سالمة وأمن الطيران والسياحة ليـست        WP/127وفي ورقة العمل      ٣-١٢
يرتبط ف.   واسعة بالنسبة لالقتصاد العالمي    تشعباتلها أيضا   بل  مأساة إنسانية،   وقوع  تفادي  أجل  فقط من األهمية البالغة من      

مـن  مساهمة أكبر   فرص العمل واالستثمار    توفير   و اإلجماليساهم في الناتج المحلي     ت، التي   الطيران ارتباطا وثيقا بالسياحة   
الدول النامية، حيث تعتبر السياحة النشاط الرئيسي في        على  وينطبق هذا بشكل خاص     .  أغلبية األنشطة االقتصادية األخرى   

، بما في ذلك جميع     ة السفر نية بالسالمة واألمن وسهول    مع هانإوبالنظر الى مهمة منظمة السياحة العالمية، ف      .  قطاع الخدمات 
 منظمة السياحة العالمية ثقافة سالمة وأمن الـسفر         شجعوعالوة على ذلك، ت   .  على المستويين الدولي والمحلي    وسائل النقل 

وبينت الورقـة   .  والسياحة على أعلى مستويات الحكومة وصناعة الطيران نظرا ألهميتها االجتماعية واالقتصادية الحاسمة           
العالقة الوثيقة بين الطيران والسياحة بشأن المسائل المتعلقة بالسالمة واألمن والتسهيالت وتحث على التعاون الوثيق بـشأن           

  .هذه المسائل بين مجتمعي الطيران والسياحة

مراقبـة الـسالمة    لإقليمية، أفادت دول اتحاد أفريقيا الشرقية بأنها أنشأت وكالة  WP/147وفي ورقة العمل  ٤-١٢
 وأمن الطيران المـدني  ةوتشرف هذه الوكالة على سالم.  للمجموعةالتابعة متخصصة ال إحدى المؤسساتواألمن باعتبارها  

أفريقيا الشرقية من أجل تحسين سالمة الطيـران فـي   في في المنطقة، وتقدم التقارير عن الجهود التي تبذلها الدول الشريكة    
  .المنطقة

الطيـران  هيئة سلطات   " بالنيابة عن الدول األعضاء في       ،، أفادت توغو والسنغال   WP/91 العمل   وفي ورقة   ٥-١٢
ر القمر، قد اتفقت على التعـاون       وسط أفريقيا، بما فيها مدغشقر وجز      دولة من غرب و    ١٧ بأن   ،"المدني ألفريقيا ومدغشقر  

تحسين مراقبـة   ١٣-٢٩رار الجمعية العمومية لاليكاو    بغية تعزيز السالمة الجوية في أفريقيا وفقا لق       الهيئة   هذه   إطارضمن  
 إنشاء: ، بما يشمل المجاالت التالية    الهيئة المتخذة والجهود التي بذلتها      اإلجراءاتوتقدم الورقة تقريرا عن     .  السالمة الجوية 

،  والـسادس والثـامن  األولسلطات مشتركة للطيران المدني، ووضع مجموعة أولية من اللوائح فيما يتعلق بمالحق االيكاو         
 الثاني والرابع والعاشر والحادي عشر      امج تدريبي، ووضع مجموعة أخرى من اللوائح فيما يتعلق بمالحق االيكاو          نوتنفيذ بر 

  .والثالث عشر والخامس عشر
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 الموحـدة   اإلسـتراتيجية  بتقرير المجلس المرحلي عـن برنـامج         شعور من الرضا  وأحاطت اللجنة علما ب     ٦-١٢
دعـم التنفيـذ   وأفادت وجهة النظر المدروسة بـأن برنـامج       .  دعم التنفيذ والتنمية   فرع   إلنشاءتأييدها القوي   وأعربت عن   

من شأنه أن يرشد االيكاو في معالجة العديد من المشاكل المرتبطة بعدم تنفيـذ القواعـد والتوصـيات                  و هام للغاية    والتنمية
  .الدولية في العديد من الدول

، اقترحت اللجنة تعزيـز     WP/53بورقة العمل   ) ب(و  ) أ( في المرفقين    ة القرارين الواردين  في أثناء معالج    ٧-١٢
 وتوفير موارد إعارة الخبراءالبرنامج نظرا ألهميته وذلك عن طريق إعادة تخصيص الموارد من داخل المنظمة ومن خالل              

ة أن وضع أهداف محـددة وجـداول زمنيـة       ذلك، اعتبرت اللجن   إلى وباإلضافة.  أخرى من جانب الدول القادرة على ذلك      
  .لتحقيقها سيساهم في زيادة تعزيز البرنامجواضحة 

يكـاو، وأن الـشفافية     لالللغاية   الثغرات المتصلة بالسالمة يمثل مجال نشاط هام         سدوأكدت اللجنة على أن       ٨-١٢
بأن يشمل التقرير الـسنوي عـن   اقتراح قُدم أيضا و.  هذا المجالتحسين ضرورية لمن األمور ال نتائج التدقيق   والكشف عن   

، تحديد الثغـرات التـي   ٧-٣٥الثغرات العالمية في البنية األساسية وآليات المراقبة، على النحو المطلوب في القرار المعدل      
 بـشأن مـستويات   إرشـادات وضـع  مهمة االيكاو تحدد وطلبت اللجنة كذلك أن    .   على سبيل األولوية   ةعالجالم إلىتحتاج  
  . هيئة الطيران المدنيفي سلطات الالزمة للمهام المتعلقة بالسالمة ف المثاليةالتوظي

 الثغرات المحددة عن طريق برنامج االيكاو العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية، أعربت             سد الى   باإلشارة  ٩-١٢
 اإلقليميـة الخطة التنفيذية   "، مثل   قليميةاإل ودون   قليميةاإلخطط  ال وضعل األولوية   إعطاءأيضا اللجنة عن اعتقادها بأنه ينبغي       

وفي هذا الصدد، أعربـت     .  مناطق أخرى يحتذى به في    والتي يمكن أن تكون نموذجا       " في أفريقيا  رانيطالشاملة لسالمة ال  
.  ١٧/٩/٢٠٠٧الخطة فـي    هذه   لمشروع القرار الذي وضع أثناء االجتماع الرفيع المستوى المعقود بشأن            تأييدهااللجنة عن   

 كمـا ورد فـي    على النحو الواجب  لسالمةامراقبة  للقيام ب  األخرى   اإلقليمية ودون   اإلقليميةكما أحاطت اللجنة علما بالجهود      
الطيران المدني ألفريقيا ومدغشقر ووكالة مراقبـة سـالمة وأمـن        سلطات   بشأن أنشطة    WP/147 و   WP/91ورقتي العمل   

  .اليالطيران المدني في أفريقيا الشرقية على التو

فـي  الـواردين   ،  ١٢/٢ و   ١٢/١القرارين  تقدم   اللجنة على أن     اتفقتوعند اختتام عملها بالنسبة لهذا البند،         ١٠-١٢
  .اماعتمادهمن أجل لى الجلسة العامة إ، WP/53بالورقة ) ب(و ) أ(المرفقين 
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  ١٢/١القرار 
   لسد ثغرات السالمة الجويةةموحدال اإلستراتيجية

  ،الجمعية العموميةإن 
  .أحد األهداف الرئيسية للمنظمة ومازال يتمثل في تأمين سالمة الطيران المدني الدولي في جميع أنحاء العالملما كان 

  .ىمسؤولية تأمين سالمة الطيران المدني الدولي تقع أيضا على الدول المتعاقدة، جماعات وفرادولما كانت 
بعة والثالثين من اتفاقية الطيران المدني الدولي بالتعاون من أجل كل دولة متعاقدة تتعهد وفقا للمادة السالما كانت و

 فيما يتعلق بالطائرات والعاملين والمطارات التنظيموواإلجراءات والقواعد اللوائح أقصى درجة ممكنة عمليا من التوحيد في 
تسهيل المالحة الجوية إلى  ، وذلك في جميع المسائل التي يؤدي فيها هذا التوحيدالفرعيةخدمات الوالطرق الجوية و

  .وتحسينها

تحسين سالمة الطيران المدني الدولي على النطاق العالمي يتطلب التعاون النشط من جانب أصحاب  ولما كان
  .كافة المصلحة

 لسالمة الطيرانجهازا القانوني والتشغيلي لكي تنشئ الدول المتعاقدة اإلطار اتفاقية شيكاغو ومالحقها توفر  ولما كانت
 الثقة واالعتراف المتبادلين، وتلزم جميع الدول المتعاقدة بتنفيذ القواعد والتوصيات بقدر ما يكون ذلك إلىالمدني يستند 

  .ممكنا من الناحية العملية، والقيام على نحو مالئم بمراقبة السالمة الجوية
أن العديد من الدول المتعاقدة لم يتمكن بعد ى إلنتائج البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية تشير  ولما كانت

  .من وضع نظام وطني مرض لمراقبة السالمة الجوية
 قد قدم توصيات التاحة وصول الجمهور إلى المعلومات المناسبة ٢٠٠٦مؤتمر رؤساء الطيران المدني لسنة ولما كان 

 بخصوص السالمة المحددة من شواغل الرئيسيةللتغلب على البشأن عمليات تدقيق مراقبة السالمة ووضع آليات اضافية 
  .خالل البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية

 من خالل المحددة بغرض سد الثغرات الدول التي تحتاجهاتنسق وتيسر تقديم المساعدة إلى أن  بوسع االيكاو ن كامالو
  .برنامج االيكاو العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية

 التسهيل المالي الدولي لسالمة الطيران قد أنشئ لمساعدة الدول المتعاقدة على تمويل المشاريع المتعلقة كانولما 
بالسالمة الجوية لسد الثغرات المحددة أساسا من خالل البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية، والتي ال يمكنها 

  .عليهاتخصيص الموارد المالية الضرورية لها أو الحصول 
 بأنه قد ال يتوافر للدول المتعاقدة جميعها الموارد البشرية والفنية والمالية المطلوبة للقيام بمراقبة السالمة تقروإذ 

  .المالئم الجوية على النحو
سالمة ، بما في ذلك المنظمات االقليمية لمراقبة ال لمراقبة السالمة الجويةإقليمية ودون إنشاء أجهزة إقليمية بأن  تقروإذ
التزاماتها بموجب اتفاقية شيكاغو ألنه يحقق لها ب يمكن أن يكون مفيدا جدا في مساعدة الدول األعضاء لالمتثال الجوية،

  .الحجموفورات بفضل  التجانسالمزيد من 
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مراقبة بأن المساعدة المتاحة للدول المتعاقدة التي تواجه صعوبات في سد الثغرات التي كشفتها عمليات تدقيق                  تقر وإذ
 جميع الدول المتعاقـدة     تشترك فيها  موحدة   إستراتيجية درجة كبيرة من خالل وضع       إلىالسالمة الجوية سوف يتم تعزيزها      
  .الطيران المدنيعمليات وااليكاو واألطراف األخرى المعنية ب

ات التي لـديها اتفاقـات مـع    المنظمومن بينها   والدوليةاإلقليميةالمنظمات عمليات التدقيق التي تقوم بها   بأن    تقر وإذ
األوروبيـة  منظمـة   ال وبرنامج   )ياتااأل(واالتحاد الدولي للنقل الجوي      (EASA)االيكاو مثل وكالة السالمة الجوية األوروبية       

  .سهم في تعزيز السالمة، ت)يوروكنترول(لسالمة المالحة الجوية 
  .  النقل الجويشبكةائم سالمة  دعإحدىمثالن تبادلها ي بأن شفافية معلومات السالمة و تقروإذ
التي يتم تشغيلها في إحـدى الـدول تـوفر          جنبية  للطائرات األ التسجيل ودولة المشغل    هوية دولة    بأن معرفة     تقر وإذ

  .عملياتتلك الية لمراقبة حيومعلومات 

  :تقرر ما يلي
ات الحيوية التي تتعلق بالسالمة      جميع الدول المتعاقدة على أن تتبادل مع الدول المتعاقدة األخرى المعلوم           تحث  -١

  .والتي لها تأثير على سالمة المالحة الجوية الدولية، وعلى أن تيسر االطالع على جميع معلومات السالمة ذات الصلة
مراقبة السالمة  عمليات   الدول المتعاقدة على االستفادة الكاملة من معلومات السالمة المتاحة عند قيامها ب            تشجع  -٢

 .عمليات التفتيش المنصوص عليها في المادة السادسة عشرة من اتفاقية شيكاغوسياق سيما في الجوية، وال

 بما فيها عمليات الطـائرات  إقليمها متابعة جميع عمليات الطائرات في داخل    إلى الدول المتعاقدة بالحاجة     تذكر  -٣
  .ية المالئم عند الضرورة للحفاظ على السالمة الجواإلجراءاألجنبية واتخاذ 

 الواحدة والعـشرين الدول المتعاقدة أن تتبادل بياناتها المرتبطة بتسجيل الطائرات لدى االيكاو وفقا للمادة          تحث    -٤
  . نظام تبادل المعلوماتترعىالمجلس التي طبقا لقواعد من اتفاقية شيكاغو و

لمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية      األمين العام أن يواصل تعزيز التنسيق والتعاون بين البرنامج العا          إلىتطلب    -٥
  .وبرامج التدقيق التي تؤديها منظمات أخرى في مجال سالمة الطيران

 فـي سـياق    الـدول المتعاقـدة،      إلخطـار  جراءاتبتطبيق واستعراض، حسب االقتضاء، اإل    المجلس  تكلف    -٦
قواعد والتوصـيات   فيما يخص ال  أي دولة   لدى  وجود قصور بالغ     من اتفاقية شيكاغو، في حالة    ) ي الرابعة والخمسين  المادة

  لكي تتخذ الدول األخرى ما يلزم من اجراءات بطريقة مناسبة وفـي       الدولية الصادرة عن االيكاو بخصوص السالمة الجوية      
  .الوقت المناسب

  .لمراقبة السالمة الجويةاإلقليمية دون  واإلقليميةالمجلس بأن يستمر في النهوض بمفهوم المنظمات تكلف   -٧
 بمبـادرات   اإلمكـان ، والقيام حسب    اإلقليميدون   و اإلقليميالتعاون  وتعزيز   ى زيادة الدول المتعاقدة عل   تحث  -٨

الشراكة مع الدول األخرى والصناعة ومقدمي خدمات المالحة الجوية والمؤسسات المالية وأصحاب المـصلحة اآلخـرين                
 نظام أكثر أمانا للطيران المدني الدولي واالضطالع علـى نحـو      ةإقام إلىلتعزيز قدرات مراقبة السالمة الجوية بما يفضي        

  .كدولةأفضل بمسؤولياتها 
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 من أجل التعاون على وضع حلول للمـشكالت    إقليمية  دون  أو إقليمية شراكات   إقامة الدول على تعزيز     تشجع  -٩
 لمراقبة  األجهزة اإلقليمية أن تشارك في      وعلى  في مجال مراقبة السالمة الجوية      كدولة المشتركة بما يتيح للدول بناء قدراتها     

  . الدعم الملموس لتعزيزها وتوطيدهاإليها وأن تقدم  لمراقبة السالمة الجويةاإلقليمية، بما في ذلك المنظمات السالمة الجوية
 الدول المتعاقدة على تعزيز سالمة الطيران باعتبارها عنصرا أساسيا من عناصر األولويات الوطنيـة               تشجع  -١٠

  .وأعمال التخطيط والتشغيل االجتماعية واالقتصاديةو
  .اليكاو لسد ثغرات السالمة الجويةا االستفادة من خدمات إلى الدول المتعاقدة تدعو  -١١
 إلـى  الدول المتعاقدة التي تواجه صعوبات في تمويل التدابير الضرورية لسد ثغرات السالمة الجويـة   تـدعو   -١٢

  . المؤسسات المالية، بحيث تشمل بنوك التنمية والجهات المانحة األخرىوفرهاتتي االستفادة من فرص التمويل ال
بنوك التنمية والجهات المانحة األخرى، أن يعد تقريرا سنويا عن الثغرات في          بالتعاون مع   المجلس،  من   بلطت  -١٣

 علـى   المعالجـة لى  إات التي تحتاج    وعلى وجه الخصوص تحديد الثغر    البنية األساسية للطيران وآليات المراقبة في العالم،        
مساعدة الجهات المانحة على تحديد الفرص االستثمارية وتخصيص الـدعم المقـدم مـن الـدول                من أجل   سبيل األولوية،   

  . المتعاقدة
 التي يمكن اتخاذها علـى المـستوى الـوطني    اإلجراءات من األمين العام أن يواصل بحث سبل تحديد        تطلب  -١٤

  . الجويالنقل إدارة في مجال مراقبة السالمة الجوية في وإجراءاتها لمساعدة الدول على تطوير قدراتها اإلقليميوالمستوى 
المثاليـة  لتوظيـف   اوضع إرشادات بشأن مـستويات      تحديد مهمة   المجلس بأن يكلف األمين العام ب      إلىتطلب    -١٥
  . الطيران المدنيفي سلطاتلمهام المتعلقة بالسالمة داء االالزمة أل
  . لضمان استمرار فعاليتهدعم التنفيذ والتنمية المجلس بأن يعزز برنامج تكلف  -١٦
  .٧-٣٥ أن هذا القرار يجب قرار الجمعية العمومية تعلن  -١٧

  ١٢/٢القرار 

   سالمة الطيران— دعم التنفيذ والتنميةتنفيذ برنامج 
  الجمعية العمومية،إن 

   على حد سواء؛ىدا وفراتعاجم ،الدول المتعاقدةهو مسؤولية  دوليالالطيران المدني تأمين سالمة  لما كان

   سالمة الطيران المدني الدولي تعتمد أيضا على التعاون النشط من أصحاب المصلحة كافة؛ولما كانت
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 التنفيذ الفعال لخطة االيكاو العالمية للسالمة الجوية يتطلب تعزيز جهود التعاون من قبل االيكاو والدول ولما كان
  :متعاقدة والصناعة وأصحاب المصلحة كافةال

 الثغرات المتعلقة سدبوسع االيكاو أن تلعب دورا قياديا في تسهيل تنفيذ القواعد والتوصيات الدولية و لما كانو
  .بالسالمة

رات ، اإلستراتيجية الموحدة لسد ثغ٧-٣٥ بأن الجمعية العمومية في دورتها الخامسة والثالثين اعتمدت القرار وإذ تقر
  .السالمة الجوية
  .االيكاوالموحدة في اإلستراتيجية قد اتخذ خطوات لتأسيس برنامج األمين العام  بأن وإذ تقر

  :تقرر ما يلي
  :على أساس ما يلي دعم التنفيذ والتنميةبرنامج باستمرار تنفيذ المجلس  كلفت  - ١

  .الشفافية وتبادل المعلومات األساسية بالنسبة للسالمة  )أ
  .إنشاء أجهزة مراقبة السالمة اإلقليمية وتقديم المساعدة إلى الدولز تعزي  )ب
  .تحليل وتبادل معلومات السالمة  )ج
الشراكة مع الدول المتعاقدة والصناعة وأصحاب المصلحة اآلخرين في تنسيق وتيسير تقديم   )د

 عن طريق برنامج المساعدة المالية والفنية الى الدول التي تحتاجها بغرض سد الثغرات التي تحدد
  .االيكاو العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية

عن طريق تحديد وإعـادة تخـصيص المـوارد داخـل            دعم التنفيذ والتنمية  برنامج  مجلس بتعزيز   الكلف  ت  -٢
  .وضع أهداف محددة بوضوحوالمنظمة 
اعـارة   مـن خـالل       والتنمية دعم التنفيذ برنامج   القادرة على أن تدعم       المجلس بزيادة تشجيع الدول    تكلف  -٣
  . وتوفير موارد أخرى حتى يتم تنفيذه بنجاحالخبراء
بغـرض   )FSIX( "تبادل معلومات السالمة الجويـة نظام  " المجلس بتأييد األعمال المؤدية إلى تحسين        تكلف  -٤

  .صناعة وأصحاب المصلحة كافةوالل المتعاقدة تسهيل تبادل المعلومات األساسية بالنسبة للسالمة، اذا اقتضى األمر، بين الدو
 التـي  اإلجـراءات بمواصلة تحليل المعلومات ذات الصلة واألساسية بالنسبة للسالمة لتحديد        المجلس تكلف  -٥

  . ثغرات السالمةتعمل على سديمكن اتخاذها إزاء الدول التي لم 
  .ومية بشأن تنفيذ البرنامج بشكل شامل الدورة العادية القادمة للجمعية العمإلىالمجلس أن يقدم تقريرا إلى  تطلب  -٦

  — انتهى —




