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  الثامنة والثالثونالدورة  – الجمعیة العمومیة
  اللجنة الفنیة

 دعم التنفیذ —سالمة الطیران من جدول األعمال:  ٣٠البند 

 تحدیدفي مجال السالمة عن طریق  المقدمة لسد الثغراتالمساعدة 
  قابلة للقیاسالهداف األ وضعو ولویات األ 

  )من مجلس االیكاوورقة مقدمة (

  الموجز التنفیذي
سـعت  ،" السـالمة سـد الثغـرات التـي تشـوبوالمسـاعدة علـى  التعـاون الـدولي "المعنـون ٨-٣٧ًال بقرار الجمعیة العمومیـة عم

لتصـدي ألوجـه القصـور المتعلقـة لاإلیكاو إلى تعزیز التعاون ومساعدة الـدول ودعـم إنشـاء منظمـات إقلیمیـة لمراقبـة السـالمة 
  مراقبة السالمة.على وتعزیز قدرات الدول  الشواغل البارزة في مجال السالمةبالسالمة وتسویة 

تقـدیم المزیـد ل المزمـع بـذلهاهـذه الجهـود  العمـلتستعرض ورقـة  ،)GASP( للسالمة الجویةة العالمیة وتماشیًا مع أهداف الخط
األولویــات  المة عــن طریــق تحدیــدالتصــدي بفعالیــة ألوجــه القصــور فــي مجــال الســعلــى واألقــالیم  الــدولإلــى مســاعدة مــن ال

في مجال السالمة أو لدیها مستویات  بارزةلدیها شواغل  توجد ووضع أهداف قابلة للقیاس. وُتعطى األولویة إلى الدول التي
ستواصــل اإلیكــاو تعزیــز التعــاون المتعلقــة بمراقبــة الســالمة. كمــا  الحاســمةللعناصــر  )LEI(مرتفعــة مــن انعــدام التنفیــذ الفعــال 

والمنظمــات  بســالمة الطیــران المعنیـةاإلقلیمـي مــن أجــل النهـوض بمســتویات الســالمة عــن طریـق دعــم المجموعــات اإلقلیمیــة 
قـرار جدیـد یعـّدل جزئیـًا قـرار  الشـأنفـي هـذا . وُیقتـرح بمهامهـااالضـطالع  علـىومسـاعدتها  الجویـة لمراقبة السالمة اإلقلیمیة

  ویحل محله. ٨-٣٧الجمعیة العمومیة 
  :القیام بما یلي الجمعیة العمومیة ُیرجى من اإلجراء:

سیما في مجال جمعیة العمومیة، ال التي نفذتها اإلیكاو منذ الدورة األخیرة لل بأنشطة المساعدة علماً  تحیطأن   أ)
  المنظمات اإلقلیمیة لمراقبة السالمة ودعم إنشائها وٕادارتها؛ وتشجیعمساعدة الدول 

   .٨-٣٧ القرارفي المرفق لیحل محل  الواردتستعرض التعدیالت المقترحة وتعتمد القرار أن   ب)

 األهداف
  .الهدف االستراتیجي المتعلق بالسالمةترتبط ورقة العمل هذه ب  :ةاالستراتیجی

فـي هـذه الورقـة رهنـًا بـالموارد المتاحـة فـي إطـار المیزانیـة البرنامجیـة العادیـة  إلیهااألنشطة المشار ستُنفذ   اآلثار المالیة:
   .و/أو من المساهمات الخارجة عن نطاق المیزانیة العادیة ٢٠١٦ -٢٠١٤لفترة 

:المراجع  )Doc 9958( ،في  القرارات الساریة المفعول الصادرة عن الجمعیة العمومیة)٨/١٠/٢٠١٠(  
)Doc 9734( ، إنشاء وٕادارة منظمة إقلیمیة لمراقبة السالمة الجویة، الجزء (ب)، مراقبة السالمة الجویةدلیل  

)Doc 10004( ، للسالمة الجویةالخطة العالمیة )٢٠١٣(   
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 المقّدمة - ١

في مجال السالمة، بما في ذلك  سد الثغراتلدعم الدول في  المنفذةتستعرض هذه الورقة أنشطة المساعدة  ١- ١
 وشبهعلى وجه السرعة، وتنسیق األنشطة الرامیة إلى دعم المنظمات اإلقلیمیة  الشواغل البارزة في مجال السالمةتسویة 

ورقة انظر ( المنقحة للسالمة الجویةشیًا مع أهداف الخطة العالمیة اتعزیز السالمة. وتممجال اإلقلیمیة في 
في مجال  سد الثغراتتقترح هذه الورقة أن تواصل اإلیكاو تقدیم المساعدة وتنسیق الجهود اإلقلیمیة ل  ،)A38-WP/92 العمل

 ووضع أهداف قابلة للقیاس.  اتالسالمة عن طریق تحدید األولوی

 الفترة الثالثیة الحالیةطار إ األنشطة الجاریة في - ٢

الشواغل البارزة تسویة لدعم الدول التي تحتاج مساعدة في ، ١/٤/٢٠١٣، حتى خطة عمل ٢٥وضعت اإلیكاو ١- ٢
المعنیة  ةّدت هذه الخطط بالتنسیق مع الدولمستوى مرتفع من انعدام التنفیذ الفعال. وقد ُأعِ  التي لدیها أو في مجال السالمة

هذه  كل خطة من ووافقت الدول المعنیة علىمة. في مجال السال هذه البارزةوجه القصور وأصحاب المصلحة المعنیین لتسویة أ
 الفوریة وقریبةالتزامًا من الدول بتنفیذ األنشطة المقترحة على ثالث مراحل،  تستدعيوهي  ،على المستوى الوزاري الخطط

ئات متعددة على مشاركة هیٕالى و  ،األمثل االستخداماستخدام الموارد المتاحة  إلى األجل وطویلة األجل. كما تدعو الخطط
بما في ذلك المكاتب اإلقلیمیة لإلیكاو والمنظمات اإلقلیمیة لمراقبة السالمة والجهات األخرى التي تقدم مختلف المستویات، 

 المساعدة في هذا المجال.

جه تهدف تحدیدًا إلى تسویة أو و مساعدة لل مقترحة شاریعمالمذكورة، أعّدت اإلیكاو  هاعملخطط  وٕالى جانب ٢- ٢
 هانشرتفقد الموارد الالزمة لتنفیذ هذه المقترحات،  وبالنظر إلىالقصور في مجال السالمة على الصعیدین الوطني واإلقلیمي. 

 ).http://www.icao.int/safety/scan(: على الموقع االلكتروني "شبكة المساعدة التعاونیة في مجال السالمةعلى "اإلیكاو 

تأدیة مهام مراقبة السالمة، لفي الموارد البشریة أو الفنیة أو المالیة  من نقصلمساعدة الدول التي تعاني  كوسیلةو  ٣- ٢
. وعقدت اإلیكاو في هذا المجال ندوة عالمیة في الجویة المنظمات اإلقلیمیة لمراقبة السالمة وتوطید اإلیكاو إنشاء عززت
في الرباط بالمغرب، باالشتراك  ٢٠١٢ظمت ندوة إقلیمیة في دیسمبر ما ن، ك٢٨/١٠/٢٠١١إلى  ٢٦ ، في الفترة من یالرمونت

مع الهیئة العربیة للطیران المدني (أكاك) والمكتب اإلقلیمي لالیكاو في القاهرة. وأعّدت كذلك إرشادات إضافیة عن التمویل 
دعمت كذلك . Doc 9734من وثیقة اإلیكاو  )ب(في الجزء  هذه وُأدرجت نظمات اإلقلیمیة لمراقبة السالمة الجویة،المستدام للم

)، ووكالة مراقبة سالمة PASOاإلیكاو فرادى المنظمات اإلقلیمیة لمراقبة السالمة، مثل منظمة سالمة الطیران للمحیط الهادئ (
 اتفاق بانجولمراقبة السالمة الجویة التابعة لمجموعة منظمة ) لدول جماعة شرق أفریقیا، و CASSOAوأمن الطیران المدني (

)BAGASOO(ألمریكا الالتینیة ، والنظام اإلقلیمي للتعاون في مراقبة السالمة )SRVSOP( من خالل مجموعة أنشطة تشمل ،
إعداد أو تنقیح خطط  من أجلالمشورة الفنیة والمساهمة تقدیم تعیین موظفین فنیین والتدریب واالستعراضات والمشاورات و 

 األعمال.

ران المدني األفریقیة هیئة الطی اتنفذهلأفریقیا والمحیط الهندي قلیم ة المفتشیة التعاونیة إلخطووضعت اإلیكاو  ٤- ٢
لتسویة أوجه القصور التي مبادرة تهدف بشكل رئیسي إلى تقدیم المساعدة الفنیة المباشرة إلى الدول األفریقیة ال وهذه(أفكاك). 
تشكیل مجموعة مشتركة من مفتشي السالمة من اإلقلیم ذاته واالستفادة من  من خاللها في مجال مراقبة السالمة تعاني من

لمكتب اإلیكاو اإلقلیمي في  ةبالسالمة التابع ةق المعنیالفر  بالتعاون مع حالیا بتنفیذ أنشطة هذه الخطة فكاكاألخبراتهم. وتتكفل 
 إطار خطط عمل اإلیكاو. 

سالمة. المختلف الشركاء في مجال تنسق اإلیكاو جهودها مع  الجهود في أنشطة المساعدة ، ازدواجیةولتفادي  ٥- ٢
اجتماعات دوریة من خالل لشبكة المساعدة التعاونیة في مجال السالمة ویتم هذا التنسیق عادًة من خالل الموقع اإللكتروني 

، یالفي مقر اإلیكاو بمونتر عقدت اإلیكاو لهذه الغایة اجتماع شراكة في مجال السالمةو مع شركائها في مجال سالمة الطیران. 
ضرورة توسیع نطاق جهود المساعدة وتعزیزها من خالل الشراكات مع على . وأّكد المشاركون في االجتماع ٢٠/١١/٢٠١٢في 

 . الجهات المعنیة الرئیسیة

http://www.icao.int/safety/scan
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 لتصدي للشواغل في مجال سالمة الطیران على الصعید اإلقلیمي، أنشأللتنسیق األنشطة التي یجري تنفیذها و  ٦- ٢
المنظمات  ما حققته. وتستند هذه المجموعات إلى ٢٠١٠مجلس اإلیكاو المجموعات اإلقلیمیة المعنیة بسالمة الطیران في مایو 

استمرار صالحیة برامج برامج التنمیة التعاونیة للسالمة التشغیلیة و مثل یمیة القائمة المعنیة بالسالمة، قلیمیة ودون اإلقلاإل
لسالمة ل العام طاراإلال یتجزأ من  جزءاً  هذه المجموعات الجویة، وتشكل مات اإلقلیمیة لمراقبة السالمةوالمنظ الطائرات للطیران

لالضطالع بأنشطة منها وضع  الهیكل األساسيفي الخطة العالمیة المنقحة للسالمة الجویة. وتتیح هذه الخطة  الوارد
كل إقلیم ، بغیة النهوض بمستوى سالمة الطیران في اإلجراءات الالزمةألهداف وتنفیذ اوضع االستراتیجیات وتحدید األولویات و 

 ، مع مراعاة االحتیاجات واألولویات والتحدیات والطموحات الخاصة بكل إقلیم.األقالیم من

وجه القصور المتصلة بالسالمة على المستوى اإلقلیمي وعلى مستوى الدولة، ألنتیجة للجهود المبذولة للتصدي و  ٧- ٢
لشواغل البارزة في مجال السالمة بالنسبة لبعض الدول. التصدي ل یكاو من تحقیق تحسینات في مجال السالمة مثلتمكنت اال

ذلك، وضعت االیكاو آلیات فعالة لضمان التصدي في أقرب وقت ممكن لوجوه القصور في مجال السالمة بما  إلىوباإلضافة 
فریقیا والمحیط الهندي. وكجزء من عملیة مزید من التحسین لمبادرات عمل االیكاو وخطة المفتشیة التعاونیة إل طفي ذلك خط

لضمان تشغیل ، مهدت االیكاو الطریق للمنظمات اإلقلیمیة المعنیة بمراقبة السالمة الجویة في مجال السالمة التعاون اإلقلیمي
نشأت االیكاو أیضا مجموعات إقلیمیة وأتوفیر اإلرشادات اإلضافیة بشأن الجوانب المالیة والفنیة.  من خاللأكثر استدامة 

 في الوقت المناسب.ومعالجتها تحدید المسائل الناشئة في مجال السالمة اإلقلیمیة  إلىمعنیة بسالمة الطیران تهدف 

 فترة الثالثیة القادمةلة لأنشطة المساعد - ٣

في مجال مراقبة تعتزم اإلیكاو تكثیف جهودها لمساعدة الدول على تسویة ما تعانیه من أوجه قصور  ١- ٣
في هذا السیاق وضع خطط  وستواصل اإلیكاوفي هذا المجال.  بارزةلدیها شواغل  توجد السالمة، مع إیالء األولویة للدول التي

بفعالیة  القصور لدیهالتقدیم الدعم العملي لهذه الدول في تسویة أوجه  قاعدةعمل للدول التي تحتاج المساعدة، لتكون بمثابة 
 لمناسب. وفي الوقت ا

وسیلة فعالة لتجمیع الموارد الالزمة ك تعملالجویة وتسّلم اإلیكاو بأن المنظمات اإلقلیمیة لمراقبة السالمة  ٢- ٣
سلطت  ٢٠١١في أكتوبر هذه المنظمات شأن بالقصور في مجال مراقبة السالمة. بید أن الندوة التي ُعقدت أوجه لتسویة 

نظمات في مسیرة تأسیسها وتشغیلها. وستواصل اإلیكاو دعم المنظمات اإلقلیمیة الضوء على التحدیات التي تواجهها هذه الم
. وتتطلع خصوصًا إلى مثل هذه المنظماتمجموعة الدول التي تخطط إلنشاء مساعدة و الجویة لمراقبة السالمة القائمة 

على ءلة والنهوض بقدرة هذه المنظمات لتقییم فعالیة هذه المنظمات كوسیلة لتعزیز مستویات المسا المتاحة استكشاف الخیارات
 االضطالع بوالیاتها وتنفیذ برامج عملها.

والعمل مع الجهات  مجال السالمة الجویةوستواصل اإلیكاو القیام بدور قیادي في تنسیق جهود الشركاء في  ٣- ٣
في مجال السالمة. وستواصل اإلیكاو دعم  لدیها تسویة أوجه القصور علىالمانحة لتعبئة الموارد الالزمة لمساعدة الدول 

مع تعزیز تحقیق أمثل للنتائج وتفادي ازدواجیة  اونیة ألفریقیا والمحیط الهنديالمبادرات اإلقلیمیة وتنسیقها، كخطة المفتشیة التع
لشبكة المساعدة ني سیجري تحدیث الموقع اإللكترو و سُتعقد اجتماعات دوریة للشراكة في مجال السالمة، . كما الجهود المبذولة

 .تنسیقهذا الالتعاونیة في مجال السالمة والترویج لها كوسیلة لتعزیز 

تمكیني أساسي في مجال السالمة والمالحة  جانبوتالحظ اإلیكاو أیضًا الحاجة إلى المساعدة على تنفیذ  ٤- ٣
عالمیة في مجاالت تصمیم اإلجراءات الخبرة ال"المالحة القائمة على األداء"، وال سیما في مجال تطویر  ُیعرف باسمالجویة 

 ولتلبیةدارة الحركة الجویة. مجال إتشغیلیة في رات والموافقة على العملیات ومسؤولیة الجهات التنظیمیة، فضًال عن تنفیذ تغیی
على ، كما تعمل في إقلیم آسیا والمحیط الهادي الطیرانإجراءات برنامج أنشأت اإلیكاو لمساعدة، في مجال اهذه االحتیاجات 

 الهندي هذا العام. إلقلیم أفریقیا والمحیط  إجراءات الطیران برنامجإطالق 

التشغیل وبدأت في ممارسة  طورجمیعها  اآلن المجموعات اإلقلیمیة المعنیة بسالمة الطیران دخلتوقد  ٥- ٣
فع اإلیكاو لمواصلة دعم هذه ید مما ،ج الكامللنضامرحلة  إلى بعد بعض المنظمات لم تصلوكما هو متوقع، أنشطتها. 
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المنظمات وتقویتها. ولتبادل اآلراء بشأن مدى استعداد وقدرات المجموعات اإلقلیمیة للتخطیط والتنفیذ والمجموعات اإلقلیمیة 
لجویة، والخطة العالمیة للمالحة ا للسالمة الجویةتحدید األهداف واألولویات وفقًا للخطة العالمیة سالمة الطیران على المعنیة ب

بأن االجتماع  وأوصى، برئاسة رئیس مجلس اإلیكاو. ١٩/٣/٢٠١٣في  یالعقدت اإلیكاو اجتماعا تنسیقیا عالمیًا في مونتر
كن تحدید األولویات التاریخ الذي یم إلى لإلشارة ٢٠١٣خطة في أكتوبر  ة إقلیمیة معنیة بسالمة الطیرانمجموع تقدم كل

هدف سعیًا لتحقیق ال الصناعةات الناجحة؛ والتعاون مع في األداء؛ وتبادل المبادر  الملحوظ وقیاس مدى التحسن واألهداف فیه،
السالمة؛ وتنسیق تقاریر السالمة اإلقلیمیة والعالمیة. وقد تأكدت خالل هذا االجتماع  تحسین مستوى المشترك المتمثل في

اإلقلیمیة للتخطیط والتنفیذ في كل إقلیم  والمجموعات الطیران بسالمةاإلقلیمیة المعنیة  حاجة إلى آلیة تنسیق بین المجموعاتال
لضمان اتساق اإلجراءات وتفادي تكرار الجهود، ومن المقرر عقد اجتماع تنسیق عالمي مرة كل سنتین، حیث ُیخطط لعقد 

 .٢٠١٥االجتماع التالي في ربیع 

 الخالصة - ٤

لتصدي الالزمة لهداف األووضع  األولویاتمساعدة الدول على تحدید في لإلیكاو  یتمثل أحد األدوار الرئیسیة ١- ٤
هذه المساعي  نجاح. غیر أن الشواغل البارزة في مجال السالمةألوجه القصور في مجال السالمة وتحقیقها، ال سیما تسویة 

الموارد من الشركاء في مجال سالمة الطیران من خالل  وتعبئةق الدعم یتوقف إلى حد بعید على قدرة المنظمة على تنسی
وخطة المفتشیة  والمجموعات اإلقلیمیة المعنیة بسالمة الطیران للسالمة الجویةاآللیات القائمة، ومنها المنظمات اإلقلیمیة 

وصندوق سالمة الطیران.  التعاونیة في مجال السالمةلشبكة المساعدة والموقع اإللكتروني  التعاونیة ألفریقیا والمحیط الهندي
الرامیة إلى  الجهات المعنیةهذه المبادرات ودعمها بنشاط الستكمال جهود جمیع تشجیع ومن هذا المنطلق، ستواصل اإلیكاو 

  النهوض بمستوى سالمة الطیران.

- -  - - -  - - -  -   
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  المرفق
  

  للجمعیة العمومیة نیالثامنة والثالثمشروع قرار العتماده في الدورة 

 سد الثغراتالمساعدة على  السالمةالتعاون االقلیمي والمساعدة على سد الثغرات التي تشوب   : ...- ٣٨ ٨- ٣٧القرار 
  أهداف قابلة للقیاس وضعأولویات  تحدیدفي مجال السالمة عن طریق 

  أحد األهداف الرئیسیة للمنظمة مازال یتمثل في تأمین سالمة الطیران المدني الدولي في جمیع أنحاء العالم؛  لما كان

  مسؤولیة  تأمین سالمة الطیران المدني الدولي تقع أیضا على الدول المتعاقدة، جماعة وفرادى؛  ولما كانت

كل دولة متعاقدة تتعهد وفقا للمادة السابعة والثالثین من اتفاقیة الطیران المدني الدولي بالتعاون لبلوغ أقصى درجة  ولما كانت
واعد القیاسیة واإلجراءات والتنظیم فیما یتعلق بالطائرات واألفراد والمطارات والطرق ممكنة عملیا من التوحید في األنظمة والق

  الجویة والخدمات الفرعیة، وذلك في جمیع المسائل التي یؤدي فیها هذا التوحید إلى تسهیل المالحة الجویة وتحسینها؛ 

  ب التعاون النشط من جانب أصحاب المصلحة كافة؛ تحسین سالمة الطیران المدني الدولي على النطاق العالمي یتطل ولما كان

اتفاقیة شیكاغو ومالحقها توفر اإلطار القانوني والتشغیلي لكي تنشئ الدول المتعاقدة جهازا لسالمة الطیران المدني  ولما كانت
ر ما یكون ذلك ممكنا من یستند إلى الثقة واالعتراف المتبادلین، وتلزم جمیع الدول المتعاقدة بتنفیذ القواعد والتوصیات بقد

  الناحیة العملیة، والقیام على نحو مالئم بمراقبة السالمة الجویة؛ 

البرنامج  في إطارنهج الرصد المستمر ل وفقاً التي ُتجرى  تابعة لالیكاوالمنسقة التحقق البعثات و عملیات التدقیق نتائج  ولما كانت
تشیر إلى أن العدید من الدول المتعاقدة لم یتمكن بعد من وضع نظام  (USOAP-CMA) العالمي لتدقیق مراقبة السالمة الجویة
  ؛ (SSCs) لدول المتعاقدةا بعضفي مجال السالمة لدى  بارزةشواغل وأنه تم تحدید ، وطني مرض لمراقبة السالمة الجویة

 بواسطة تنسیق القواعد والتوصیات الدولیة وسد الثغرات المتعلقة بالسالمةتسهیل تنفیذ  االیكاو تلعب دورا قیادیا في ولما كانت
  مجال سالمة الطیران؛الشركاء في الموارد بین  وتسخیرالدعم 

، اإلرشاداتواعد لتقدیم المساعدة المباشرة و الفرادى تستخدم كقلدول المتعاقدة عدادها لتم إبأن خطط عمل اإلیكاو التي  تقروٕاذ 
 (EI) الفعالالتنفیذ  قلة ، للتصدي للشواغل البارزة في مجال السالمة وأیضا لمعالجةأصحاب المصلحة اآلخرینبتنسیق مع 

  ؛ الحاسمةللعناصر 

قد أوصى بأنه ینبغي للدول أن تدعم االیكاو في الجهود الرامیة  ٢٠١٠المؤتمر الرفیع المستوى المعني بالسالمة لعام  ولما كان
إلى تعزیز تطویر واستدامة المنظمات اإلقلیمیة لمراقبة السالمة وأن تشارك وتدعم بنشاط المنظمات اإلقلیمیة لمراقبة السالمة 

  متى ما أمكن؛

كاو سیاسة بشأن التعاون اإلقلیمي تلتزم بأداء المساعدة والمشورة وأي شكل آخر من أشكال الدعم، بقدر لدى االی ولما كان
اإلمكان، في الجانبین الفني والخاص بوضع السیاسات للطیران المدني الدولي، إلى الدول المتعاقدة في اضطالعها بمسؤولیاتها 
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االیكاو اإلستراتیجیة، من جملة أمور، عبر تعزیز التعاون اإلقلیمي وعبر إقامة  وأهداف باتفاقیة الطیران المدني الدوليالمتعلقة 
  الشراكات الوثیقة مع المنظمات اإلقلیمیة وهیئات الطیران المدني اإلقلیمیة؛

مة الجویة على بأنه قد ال یتوفر للدول المتعاقدة جمیعها الموارد البشریة والفنیة والمالیة المطلوبة للقیام بمراقبة السال وٕاذ تقر
  النحو المالئم؛ 

بأن إنشاء هیئات إقلیمیة ودون إقلیمیة لمراقبة السالمة الجویة وسالمة الطیران، بما في ذلك المنظمات اإلقلیمیة لمراقبة  وٕاذ تقر
ة شیكاغو تفاقیضاء لالمتثال اللتزاماتها بموجب إ، یمكن أن یكون مفید جدا في مساعدة الدول األع(RSOOs) السالمة الجویة

  ألنه یحقق لها المزید من التجانس بفضل وفورات الحجم وتنسیقها على نطاق أوسع؛
بأن المساعدة المتاحة للدول المتعاقدة التي تواجه صعوبات في سد الثغرات التي كشفتها عملیات تدقیق مراقبة السالمة  وٕاذ تقر
سوف یتم تعزیزها إلى درجة كبیرة  ،في مجال السالمة بارزةشواغل لدیها  توجد مع إیالء األولویة للدول التيال سیما ، الجویة

المعنیة بعملیات الطیران  ستراتیجیة موحدة تشترك فیها جمیع الدول المتعاقدة واإلیكاو واألطراف األخرىامن خالل وضع 
  المدني؛

تحدید األولویات ووضع أهداف قابلة للقیاس هو المعنیة بسالمة الطیران هدفها القائمة بأن المجموعات اإلقلیمیة وٕاذ تقر 
   ؛ت وتنسیق الجهوداان اتساق اإلجراءألوجه القصور المتعلقة بالسالمة في كل إقلیم مع ضمللتصدي 

  فإن الجمعیة العمومیة:
شأنه من مساعدة لل شامل، بتنفیذ برنامج الشركاء في مجال سالمة الطیرانشراكة مع جمیع المجلس، في تكلف   - ١

نهج الرصد المستمرفي إطار البرنامج العالمي لتدقیق  التي تم تحدیدها من خالل الثغراتسد الدول المتعاقدة على  مساعدة
  ؛في مجال السالمة البارزةالشواغل  تسویةالي مع إیالء األولویة  ،مراقبة السالمة الجویة

، بما في ذلك بغرض تعزیز السالمة ومراقبة السالمةالتعاون اإلقلیمي  مفاهیم مفهومالمجلس بتعزیز  تكلف  - ٢- ١
بسالمة والمجموعات اإلقلیمیة المعنیة  الجویة مراقبة السالمةل تعزیز المنظمات اإلقلیمیة المنظمات اإلقلیمیة لمراقبة السالمة

لمعالجة یضا تحدید األولویات ووضع األهداف القابلة للقیاس وأ ؛من أجل تعزیز السالمة وتقویة قدرات مراقبة السالمة الطیران
  البارزة في مجال السالمة وسد الثغرات في مجال السالمة.الشواغل 

تقدیم كة مع الدول المتعاقدة والصناعة وأصحاب المصلحة اآلخرین وتسهیل االمجلس باالستمرار في الشر  تكلف  - ٣ - ٢
ومراقبة السالمة الجویة، بما في ذلك المنظمات ودون اإلقلیمیة  قلیمیةإلى الدول وٕالى هیئات السالمة اإلالمساعدة المالیة والفنیة 

مراقبة على قدرات ال، من أجل تعزیز السالمة وتقویة والمجموعات اإلقلیمیة المعنیة بسالمة الطیراناإلقلیمیة لمراقبة السالمة 
  السالمة؛

المجلس بمواصلة تحلیل المعلومات ذات الصلة واألساسیة بالنسبة للسالمة لتحدید الوسائل الفعالة لتقدیم  تكلف  - ٤ - ٣
والمجموعات  المساعدة للدول وهیئات السالمة ومراقبة السالمة الجویة، بما في ذلك المنظمات اإلقلیمیة لمراقبة السالمة الجویة

  ؛ بسالمة الطیراناإلقلیمیة المعنیة 
الدول وهیئات السالمة اإلقلیمیة  إلىالمجلس باالستمرار في تنفیذ برنامج دعم التنفیذ والتنمیة لتقدیم المساعدة  تكلف  - ٤

  ودون االقلیمیة ومراقبة السالمة الجویة، بما في ذلك المنظمات اإلقلیمیة لمراقبة السالمة الجویة.
لضمان عدم حدوث  في مجال السالمة البارزةاألولویة القصوى لتسویة الشواغل  إیالءالدول المتعاقدة على تحث   - ٥

في مالحق  الواردةلقواعد القیاسیة ا المحددة في الشروطالحد األدنى من  مخاطر مباشرة لسالمة الطیران المدني الدولي وتلبیة
  اإلیكاو؛
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 على متاحًا، لتنفیذ المالحة القائمة ذلك ، حیثما یكونالطیرانالدول المتعاقدة على استخدام برنامج إجراءات تحث   - ٦
  األداء؛

  أعلى درجات سالمة الطیران؛  لتحقیق التعاون اإلقلیمي ودون اإلقلیمي إقامة وتوطید الدول المتعاقدة على تحث  - ٧ - ٥

التي  ، مساعدة الدولحیثما أمكنفي مجال سالمة الطیران،  المعنیینوالشركاء جمیع الدول المتعاقدة  منتطلب   - ٨
واالستدامة في مجال السالمة المحددة  البارزةللشواغل  الفوریةد المالیة والفنیة لضمان التسویة ر اتطلب المساعدة بواسطة المو 

   مراقبة السالمة؛الدولة في مجال لنظام  أجالً األطول 

 ومقدمي خدمات المالحة الجویة،الشراكات مع الدول األخرى، والصناعة،  على إقامةالدول المتعاقدة  تشجع  - ٩ - ٧
أجل توطید قدراتها في مجال مراقبة السالمة الجویة من وغیرها من الشركاء في مجال سالمة الطیران بغیة والمؤسسات المالیة 

  اضطالع الدول بمسؤولیاتها على الوجه األمثل وتعزیز نظام الطیران المدني الدولي اآلمن؛

الدول المتعاقدة على تعزیز إقامة شراكات إقلیمیة أو دون إقلیمیة من أجل التعاون على وضع حلول  تشجع   -١٠ - ٦
رك في الهیئات اإلقلیمیة ودون مة الجویة وعلى أن تشاللمشكالت المشتركة بما یتیح للدول بناء قدراتها في مجال مراقبة السال

   ؛(RSOOs) مراقبة السالمة الجویةالمعنیة بقلیمیة لسالمة الطیران ومراقبة السالمة الجویة، بما في ذلك المنظمات اإلقلیمیة اإل

في  البارزةلمساعدة الدول على تسویة الشواغل الجهود في تنسیق  قیادياألمین العام أن یضطلع بدور من  تطلب  -١١
 مقترحات مشاریع محددة ومساعدة الدول للحصول على الموارد المالیة/أو من خالل وضع خطط عمل اإلیكاو ومجال السالمة 

  ؛هذهلتمویل مشاریع المساعدة  الضروریة

 برنــامجل اإلجمــالي تنفیــذالة للجمعیــة العمومیــة بشــأن إلــى المجلــس أن یقــدم تقریــرا إلــى الــدورة العادیــة القادمــ تطلــب  -٢١ -٨
  ؛شاملالمساعدة ال

  .٨-٣٧ ٣-٣٦و ٢-٣٦الجمعیة العمومیة  قرار اريقر أن هذا القرار یحل محل تعلن    -١٣ -٩

  
  –ى ــانته –


