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  ٢٠١٠لعام متابعة المؤتمر الرفيع المستوى بشأن السالمة ل  :من جدول األعمال ٢٥البند 
  ٢٠١٠تنفيذ توصيات المؤتمر الرفيع المستوى بشأن السالمة للعام   ١- ٢٥
المقدمة من المجلس والتي تتضمن تقريراً عن اإلجراءات   A37-WP/74استعرضت اللجنة الفنية ورقة العمل   ١- ١- ٢٥

احتوت ورقة العمل على . )HLSC 2010( ٢٠١٠المتّخذة بشأن تنفيذ توصيات المؤتمر الرفيع المستوى بشأن السالمة للعام 
  .معلومات بشأن النتيجة واإلنجاز المتّصلين بكّل إجراء باإلضافة إلى اآلثار المالية

وشدد العديد . دعم جميع المندوبين الذين تناولوا الكلمة بشأن هذا الموضوع اإلجراءات التي اتخذها المجلس  ٢- ١- ٢٥
  .خاص بالسالمة وأشاروا إلى استعداد دولهم للمشاركة في وضعه من المندوبين على أهمية وضع ملحق جديد

أقرت اإلعالن واالستنتاجات ف A37-WP/74استعرضت اللجنة الفنية المعلومات الواردة في ورقة العمل   ٣- ١- ٢٥
من قبل  واإلجراءات المتخذة بهذا الشأن ٢٠١٠المؤتمر الرفيع المستوى بشأن السالمة للعام الصادرة عن  اتوالتوصي

  .المجلس ولجنة المالحة الجوية
  مبادرات السالمة الناشئة عن الحوادث األخيرة  ٢- ٢٥
التي تتضمن تقريراً بشأن والمقدمة من األمين العام  A37-WP/73ورقة العمل  الفنية استعرضت اللجنة  ١- ٢- ٢٥

حول الموضوع  ٢٠١٠وى بشأن السالمة للعام اإلجراءات المتخذة بناء على التوصيات الصادرة عن المؤتمر الرفيع المست
: وتعالج هذه التوصيات مواضيع رئيسية ثالثة ).مبادرات السالمة الناشئة عن الحوادث األخيرة(من جدول األعمال  ٢-٣
تحسين مراقبة ورصد رحالت ؛ إلى بيانات الطيران الالزمة لدعم التحقيقات في الحوادث والوقائع الوصول حسينت

وتوفير خدمات البحث واإلنقاذ المالئمة في الوقت المناسب وحيث  ،نائية/الطائرات العاملة في مناطق محيطيةواتصاالت 
؛ مراجعة المتطلّبات القائمة بشأن أنشطة مقصورة القيادة والقائمة المرجعية وتصميم إجراءات التشغيل تدعو الحاجة

  .الموحدة
المقدمة من لجنة الطيران المشتركة بين حكومات كمنولث  A37-WP/245استعرضت اللجنة الفنية ورقة العمل   ٢- ٢- ٢٥

بواسطة السواتل لدعم خدمات البحث واإلنقاذ والتحقيقات  الرحلةبشأن تطبيق النقل المستمر لبيانات ) IAC( الدول المستقلّة
ن االيكاو وضع القواعد والتوصيات تدعو ورقة العمل هذه الجمعية العمومية إلى دعم هذا المفهوم والطلب م. في الحوادث

  .الدولية الداعمة
المؤتمر الرفيع المستوى بشأن السالمة  توصيات كان هناك دعم واسع لإلجراءات التي اتخذها المجلس إثر  ٣- ٢- ٢٥

بالنسبة إلى  ٢٠١٨لعام في ا قررةالم تطبيقاريخ الووأعرب أحد الوفود عن قلقه حيال ت. حول هذا الموضوع ٢٠١٠للعام 
وأشار وفد آخر إلى . ٢٠١٥في العام  تطبيقواقترح أن يكون تاريخ ال المحسنة )ULB(تحديد الموقع تحت الماء  ةأجهز

دعمه المبدئي لإلجراء ولكنّه شدد على أن وضع القواعد والتوصيات الدولية يجب أن يتم وفقاً لمبادئ إدارة السالمة وأن 
  .يكون قائماً على تقييم الخطر

المقررة الواردة فيه وحثّت الدول وأصحاب اللجنة الفنية علماً بالتقرير وأقرت أنشطة االيكاو  تطأحا  ٤- ٢- ٢٥
وطلبت اللجنة من المجلس أن يأخذ في الحسبان . المصلحة اآلخرين على اتخاذ اإلجراءات التي تدعو إليها التوصيات
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الخاص بالقواعد والتوصيات الدولية  لتطبيقها بشأن تاريخ اوالتعليقات التي أدلي ب WP/245المقترح الوارد في ورقة العمل 

  .وإمكانية تسريع العمل والحاجة إلى اتّباع نهج قائم على الخطر المتعلّقة بأجهزة تحديد الموقع تحت الماء
  تبادل معلومات السالمة  ٣- ٢٥
التي تقترح بشكل مشروع قرار المقدمة من المجلس و A37-WP/60اللجنة الفنية ورقة العمل  تاستعرض  ١- ٣- ٢٥

بناء استخدام وتبادل معلومات السالمة ب خاصةمدونة سلوك وضع للجمعية العمومية سلسلة من المبادئ الرفيعة المستوى ل
  .٢٠١٠للعام  الرفيع المستوى بشأن السالمة المؤتمرالصادرة عن  ٢/٣على التوصية 

المقدمة من بلجيكا نيابةً عن االتحاد األوروبي ودوله  A37-WP/81استعرضت اللجنة الفنية ورقة العمل   ٢- ٣- ٢٥
ورقة العمل هذه عرضت . اليوروكونترولمن الدول األعضاء األخرى للمؤتمر األوروبي للطيران المدني ومن األعضاء و

للعام  رفيع المستوى بشأن السالمةالستنتاجات المؤتمر ال مع إيالء اهتمام خاصآراء أوروبا بشأن أولويات اإليكاو في مجال السالمة، 
رفيع المستوى ال بإسهاب توصيات المؤتمر تالشفافية، وتناولبشأن لجمعية العمومية لاقتراح قرار تضمنت ورقة العمل  كما .٢٠١٠

  .جداروكفاءة موظفي الطيران وسالمة الم للسالمة لدولةاجديد بشأن إدارة  ملحقفيما يخص وضع  ٢٠١٠للعام  بشأن السالمة

بشأن شفافية بيانات السالمة المقدمة من الواليات المتحدة  A37-WP/103استعرضت اللجنة الفنية ورقة العمل   ٣- ٣- ٢٥
في الشكل  لجمهور المسافرين قائمة الدول التي لديها شواغل بارزة في مجال السالمةوالتي تشدد على أهمية توفير االيكاو 

مكان  في النتائج الحالية للبرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية من االيكاو نشر ورقة العمل هذه تطلبكما  .المالئم
اتخاذ قرارات سفر بجمهور المسافرين ل مما يسمحتلك النتائج  لمعنىتفسير واضح  مع على موقعها الشبكي أكثر بروزا

  .مستنيرة
أستراليا بشأن صالحيات فريق متعدد  مة منالمقدA37-WP/122 استعرضت اللجنة الفنية ورقة العمل   ٤- ٣- ٢٥

سلسلة مبادئ واقترحت أخذها في الحسبان لدى تحديد  هذه قدمت ورقة العمل. معني بحماية معلومات السالمة التخصصات
  .صالحيات الفريق المتعدد التخصصات

دولة  ٥٣يقية للطيران المدني باسم اللجنة األفر المقدمة من A37-WP/124استعرضت اللجنة الفنية ورقة العمل   ٥- ٣- ٢٥
وشددت  ،كّل شخص اعتباري تطبيق مدونة السلوك على هذه العمل ةاقترحت ورقو. أفريقية بشأن مبادئ مدونة السلوك

على ضرورة أن تتضمن بيانات بشأن طبيعة ونطاق وأساليب تبادل معلومات السالمة فضالً عن مستويات الحصول على 
  .ألجله استخدامها الذي يمكن ضالمعلومات والغر

توفير المعلومات للجمهور ليتمكّن من اتخاذ قرارات  :الذي أعقب ذلك على مسألتين رئيسيتينالنقاش  ركّز  ٦- ٣- ٢٥
  .سفر مستنيرة ووضع االيكاو مدونة سلوك بشأن استخدام معلومات السالمة وتبادلها

ر العديد من المندوبين بأن المؤتمر الرفيع المستوى بشأن السالمة فيما يتعلّق بتوفير المعلومات للجمهور، ذكّ  ٧- ٣- ٢٥
الئحة البلدان التي لديها شواغل بارزة في مجال طلب من مجلس االيكاو تدارس الطريقة التي يمكن فيها توفير  ٢٠١٠للعام 

رغم  ،ورأى مندوبون آخرون. أنودعا إلى اتخاذ اإلجراءات المالئمة بهذا الش ،السالمة للجمهور بشكٍل قابٍل لالستخدام
 .على ذلك عواقب سلبية غير مقصودة عدم ترتّبلضمان  حذرأنّه يتعين على االيكاو التصرف ب ،دعمهم لمبدأ زيادة الشفافية

الفرق التي سيتم إنشاءها التخاذ قرار بشأن مختلف نواحي تبادل  يجب أن تنظر فيها هذه المسألة برمتها أنواتفق على 
  .معلومات السالمة واستخدامها وحمايتها
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إال أن وجهات النظر تباينت . السالمة ل معلوماتدوضع مدونة سلوك بشأن تباعلى دعم  إجماع كان هناك  ٨- ٣- ٢٥
نظراً ضمن إطار اللجنة الفنية المسألة  هذه من المستحيل حّلوإذ الحظ الرئيس أنّه سيكون . بشأن نطاق المدونة وطبيعتها

  :وقت، اقترح مسار العمل التالي الذي وافقت عليه اللجنةاللضيق 
  سة العامة؛الجل خاللتقدم اللجنة الفنية القرار التالي العتماده   ) أ

الحالية للجمعية  والتي قدمت خالل الدورة المتعلقة بهذا الموضوع اتجميع ورقات العمل والمناقش  ) ب
يجب أن توضع بتصرف فرقة  ٢٠١٠للعام شأن السالمة بالرفيع المستوى  المؤتمرخالل العمومية و

  .المجلس لدى اعتماد مدونة السلوكبتصرف العمل التي تضع مدونة السلوك و

  أعدته اللجنة الفنية وأوصت باعتماده من قبل الجمعية العموميةقرار 

  مبادئ مدونة السلوك بشأن تبادل معلومات السالمة واستخدامها:  ٢٥/١القرار 
  الدول األعضاء تتحمل بشكل جماعي وفردي مسؤولية ضمان سالمة الطيران المدني الدولي؛ لما كانت

بنـي  اتفاقية الطيران المدني الدولي ومالحقها توفر اإلطار القانوني والتشغيلي الذي يمكن للـدول األعضـاء أن ت  ولما كانت 
عليه نظاما لسالمة الطيران المدني يقوم على الثقة واالعتراف المتبادلين، وهو ما يقتضي قيام كل الدول األعضاء بواجباتهـا  

  في تنفيذ القواعد والتوصيات الدولية، وفي مراقبة السالمة الجوية على النحو المناسب؛
ر في سالمة النقل الجوي تتوقف على االطالع علـى المعلومـات   بأن الثقة المتبادلة بين الدول، وكذلك ثقة الجمهو وإذ تذكر

  المالئمة في مجال تنفيذ القواعد والتوصيات الدولية؛
بأن توخي الشفافية وتبادل هذه المعلومات دعامتان أساسيتان إلقامة نظام نقل جوي سليم، وأن أحد أهـداف تبـادل    وإذ تذكر

  وعلى المستوى العالمي لشواغل السالمة بصورة متسقة وواقعية وشفافة؛المعلومات هو االستجابة على مستوى الدولة 
بأنه من شأن معلومات السالمة التي توجد في حوزة الدول كل على حدة ولدى قطاع الطيران ومنظمات الطيـران   وإذ تسلم

ئة، وتتيح فرصـة للقيـام   والمتعلقة بوجود أخطار تشغيلية تقدم منظورا أكثر وضوحا حول مكامن المخاطر الموجودة والناش
  بتدخالت في الوقت المناسب لتحسين السالمة عندما يتم تبادل تلك المعلومات وتتخذ إجراءات على أساسها بشكل جماعي؛

بأن هناك حاجة لوضع مبادئ خاصة بسرية المعلومات وشفافيتها لضمان استخدام معلومـات السـالمة اسـتخداما     وإذ تسلم
تحسين سالمة الطيران ال غير، وليس ألغراض أخرى غير مالئمة، بما في ذلك لتحقيـق مزايـا   مالئما ومنصفا ومتسقا، ل

  اقتصادية؛
أن استخدام تلك المعلومات ألغراض غير األغراض المرتبطة بالسالمة قد يحول دون تقديم تلك المعلومات، مـع   وإذ تدرك

  ما سيترتب علي ذلك من أثر سلبي على سالمة الطيران؛
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  :ية العموميةفإن الجمع
إلى المجلس أن يعد مدونة سلوك لتبادل معلومات السالمة واستخدامها، باالستناد إلى المبـادئ التاليـة، فـي    تطلب   -١

  :جملة أمور

تجمع الدول األعضاء معلومات السالمة ذات الصلة والمناسبة وتتبادلها لضمان وفائها بمسؤولياتها الفردية   )أ
  المة الطيران المدني الدولي؛والجماعية بفعالية لصالح س

العمليات التي تخضع لمراقبتها في امتثال تام للقواعـد  أن  عضاء معلومات السالمة لضمانالدول األ تستخدم  )ب
 وغير ذلك من اللوائح المنطبقة؛ الدولية والتوصيات

مـات السـالمة   اسـتخدام معلو : تكفل الدول األعضاء وصناعة الطيران ومنظمات الطيران المدني ما يلي  )ج
 المتبادلة بطريقة مالئمة ومنصفة ومتسقة، واستعمالها فحسب لتحسين سالمة الطيران؛ 

تتوخى الدول األعضاء الحذر في الكشف عن المعلومات، على أن تراعي أيضـا الحاجـة إلـى الشـفافية       )د
 واحتمال أن يعرقل هذا الكشف توفير المعلومات في المستقبل؛

اء التي لم تستلم المعلومات الخاصة بالسالمة من دولة أخرى، علـى تـأمين سـريتها    توافق الدول األعض  )ه
 .وعلى االمتثال لمبادئ بخصوص السرية توازي تلك التي تطبقها الدولة مصدر المعلومات

  وضع قواعد وتوصيات االيكاو الدولية  ٤:  ٢٥
والتي تقترح المطالبة بإجراء عمليات  نيوزيلندا منالمقدمة  A37-WP/114استعرضت اللجنة الفنية ورقة العمل   ١- ٤:  ٢٥

وتوصي ورقة العمل هذه بشكل مشروع قرار للجمعية . واعد والتوصيات الدولية الجديدةقتقييم لآلثار خالل وضع ال
 الخاصةقترحات بالم ينشرح وتوثيق السياق والتبرير المتعلّقبهدف  عملية تنظيمية لتقييم اآلثاربأن تنفّذ االيكاو  العمومية

  .سالمةالوضع قواعد وتوصيات دولية جديدة، وفقا لتوصيات المؤتمر الرفيع المستوى بشأن ب
، A37-WP/114ورقة العمل ل عن دعمها المبدئيبشأن هذا الموضوع  جميع الوفود التي تناولت الكلمة أعربت  ٢- ٤:  ٢٥

. ة تقييم متين لآلثار واقترح اعتماد نهج التنفيذ على عدة مراحلإقامالذي تنطوي عليه ولكن بعضها أشار إلى العبء الكبير 
المؤتمر الرفيع المستوى بشأن السالمة، كان قد طلب من لجنة المالحة الجوية وأشير أيضاً إلى أن المجلس، عمالً بتوصيات 

ياً وستراجعها لجنة المالحة الدراسة جارية حال. ٢٠١١األولى للعام  دورتهتقديم دراسة جدوى بشأن هذا الموضوع خالل 
  .٢٠١٠الجوية خالل دورة خريف 

ه بدالً من اتفقت اللجنة على أنّ جراءات التي اتخذها المجلس بشأن هذا الموضوع،اإللمناقشة وا في ضوء  ٣- ٤:  ٢٥
يمكن فيها لاليكاو التي األفضل التخاذ قرار بشأن الطريقة  في الموقعهذه المسألة للمجلس بما أنّه  وضع قرار، ينبغي ترك

  .على أساس احتياجات المنظّمة الملحة ونتائج دراسة الجدوى ،لدعم إقامة عملية تقييم لآلثار هامواردتخصيص 
  ورقات المعلومات  ٥:  ٢٥
  :أحاطت اللجنة الفنية علماً بورقات المعلومات التالية  ١- ٥:  ٢٥
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A37-WP/140  متهام اللجنة األفريقية للطيران الالتي قدة على التقدة العموميمدني والتي تطلع الجمعي

  ألفريقية في مجال سالمة الطيران؛الذي أحرزته الدول ا
    A37-WP/289  ةمتها أستراليا بشأن بعض المحاذير الخاص؛"العادلةبالثقافة "التي قد 

  A37-WP/313 مها المجلس الدولي للمطارات بشأن سالمة المطارات؛التي قد  
A37-WP/315  متها الواليات المتحدة بشأن وجهات نظر الواليات المتحدة فيما يتعلّقالمؤتمر بالتي قد

اقتراح من أجل استجابة فعالة لمسائل السالمة التي تم : ٢٠١٠المنعقد في  الرفيع المستوى بشأن السالمة
  .التعرف إليها

  -انتهى-


