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  والثالثون السابعةالدورة  -الجمعية العمومية 

  الفنيةاللجنة  تقرير
  عن

  من جدول األعمال ٤٦البند 

  )الفنيةمقدم من رئيس اللجنة (

  .من جدول األعمال ٤٦البند وافقت اللجنة الفنية على التقرير المرفق بشأن 

  .اسب في حافظة التقريربعد إزالة هذه الصفحة، ينبغي وضع هذه الورقة في مكانها المن: مالحظة
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  مسائل أخرى مقدمة للجنة الفنية لتنظر فيها  :من جدول األعمال ٤٦البند 
، المقدمة من المجلس، عن جهود االيكاو الرائدة بشأن تحذيرات A37-WP/131نظرت اللجنة في ورقة العمل   ١- ٤٦

او في معالجة تهديد سحابة الرماد البركاني للطيران وأبرزت الورقة دور االيك.  وتفادي الرماد البركاني على النطاق العالمي
على رصد البراكين  )IAVWOPSG( واعترفت بأهمية إشراف المجموعة المعنية بمراقبة البراكين على الطرق الجوية الدولية

البركاني لكشف تحت الطرق الجوية الدولية وأشارت على وجه التحديد، كمعلم رئيسي، إلى تعيين تسعة مراكز الخطارات الرماد 
  .  ومتابعة والتنبؤ بحركة سحب الرماد البركاني

، أدخلت بموافقة أصحاب المصلحة عتبات ٢٠١٠أبريل /يسلندي في نيسانلثوران اآلأوضحت الورقة أنه خالل ا  ٢- ٤٦
وبغية النظر في .  يتجريبية لتركيزات الرماد البركاني، سمحت باستئناف العمليات في بعض المناطق التي لوثها الرماد البركان

شمال المحيط األطلسي أضفت الطابع /استخدام هذه العتبات التجريبية، أنشأت االيكاو فرقة عمل معنية بالرماد البركاني ألوروبا
خطة طوارئ الرماد البركاني القليمي أوروبا وشمال الرسمي على االستخدام اإلقليمي للعتبات التجريبية عن طريق ادراجها في 

وفي نفس الوقت، أنشأت االيكاو فرقة عمل دولية معنية بالرماد البركاني لوضع إطار عالمي إلدارة المخاطر  .األطلسي المحيط
على السالمة سيتيح تحديد مستويات مأمونة لتركيزات الرماد البركاني من أجل العمليات في المجال الجوي الملوث بالرماد 

لذي اتبعه اقليما أوروبا وشمال المحيط األطلسي الذي يستند إلى استخدام عتبات تركيز وأكدت الورقة على أن النهج ا. البركاني
الرماد البركاني يخضع للتأكد من صحته وتقييمه من جانب فرقة العمل الدولية المعنية بالرماد البركاني وعلى أنه من السابق 

  .إطار رصد البراكين تحت الطرق الجوية الدولية ألوانه التكهن بما إذا كان يمكن تطبيق مثل هذا النهج عالميا ضمن
، المقدمة من بلجيكا، نيابة عن االتحاد األوروبي والدول األعضاء فيه والدول A37-WP/199ورقة العمل  أيدت  ٣- ٤٦

خدمة  — ٣نترول، الحاجة الستعراض أحكام الملحق وروبية للطيران المدني ومن يوروكاألخرى األعضاء في اللجنة األ
ودعت الورقة أيضا  ؛في ضوء التحسن المحدد لمنتجات مراكز اخطارات الرماد البركاني رصاد الجوية للمالحة الجوية الدوليةاأل

الذي يقوم به الصانعون بشأن الجاري في االعتبار العمل  أن تأخذااليكاو لتشجيع فرقة العمل الدولية المعنية بالرماد البركاني على 
   . تحمل الرمادمستويات 

أعربت الورقة، استنادا إلى الخبرة من ثوران ايافيااليوكول، عن التأييد الدماج معلومات األرصاد الجوية ذات   ٤- ٤٦
الصلة في نظم لتخطيط الطيران وادارة انسياب الحركة الجوية، وشددت على أهمية المزيد من نظر االيكاو في منافع اتباع نهج 

  .يكاو العالمية للمالحة الجويةإلدارة شبكة منسقة في سياق خطة اال
يسلندا لرصد أي ثوران بركاني وسحابة الرماد الناتجة آ  ُ       ست خدم في االى أن الرادار المتحرك  أحد المندوبينأشار   ٥- ٤٦

وأثار مندوب آخر . عنه الى حين أن يتسنى تركيب رادار ثابت وأعرب عن رغبته في شكر ايطاليا وايسلندا على هذا التركيب
لحاجة الى عالقات مباشرة بين مراكز ومكاتب التنبؤ التي تصدر نشرات السجمت، وأهمية أن تقيم االيكاو صلة مباشرة موضوع ا

  .أكثر مع المنظمة العالمية لألرصاد الجوية وعملها
اعترفت اللجنة بأن المسائل المثارة متعددة التخصصات ومتشعبة، وبأنه من المطلوب أن يبذل جميع أصحاب   ٦- ٤٦
وجرت الموافقة على أنه ينبغي أن تستمر االيكاو في أداء دور رائد في مواصلة .  مصلحة جهودا كبيرة للتصدي لهذه التحدياتال

تطوير رصد البراكين تحت الطرق الجوية الدولية وفي تنسيق الجهود الحراز تقدم في المسائل المتعلقة بالرماد البركاني التي 
  .لمعنية بالرماد البركاني والمجموعة المعنية بمراقبة البراكين على الطرق الجوية الدوليةتعالجها فرقة العمل الدولية ا

ومن اتحاد النقل الجوي الدولي  )A37-WP/226(قدمت أيضا ورقتا معلومات بهذا الصدد من الواليات المتحدة   ٧- ٤٦
  ).A37-WP/231) (األياتا(
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مقدمة من اإلمارات العربية المتحدة، والتي توصي بأنه ينبغي ، الA37-WP/177نظرت اللجنة في ورقة العمل   ٨-٤٦

وأوصت االيكاو أيضا بأن . للدول البدء في تنفيذ خدمات دون اقليمية للبحث واإلنقاذ لتعزيز نظام البحث واإلنقاذ العالمي
بع دون اإلقليمي من خالل تدعم الدول في جهودها لتسهيل وتنسيق خدمات البحث واإلنقاذ المعاد تنظيم هياكلها وفقا للطا

وفي .  إنشاء مشروع بحث وإنقاذ عالمي مختص بتثقيف الدول وتشجيعها على إنشاء خدمات دون اقليمية للبحث واإلنقاذ
ن البنود غير مدرجة في برنامج عمل االيكاو الممول حاليا دها لالقتراحات من حيث المبدأ، فإحين أعربت اللجنة عن تأيي

  .س للمزيد من االستعراض   ُ             وست حال الى المجل
                                      ّ                   ، المقدمة من الواليات المتحدة، والتي حث ت االيكاو على إنشاء A37-WP/147نظرت اللجنة في ورقة العمل   ٩-٤٦

                                                                                                       فرقة عمل تطو عية للنظر في دور االيكاو في التأهب واالستجابة لحاالت الطوارئ وعلى مساعدة الدول على وضع برنامج 
 ١١المواد ذات الصلة في الملحق  استعراض                       وشج ع القرار االيكاو على . جابة لحاالت الطوارئللتدريب على التأهب واالست

وشجع الدول على العمل معا لوضع خطط لالستجابة  لغرض المواءمة مع المالحق األخرى، خدمات الحركة الجويةـ 
  .لضمان اتخاذ اجراءات في الوقت المناسب وحسنة التنسيق خالل أوقات الطوارئ

، المقدمة من كولومبيا، في دور الطيران المدني فيما يتعلق بالكوارث A37-WP/200نظرت ورقة العمل   ١٠-٤٦
ومع ذلك ركزت على ادراج مبادئ خطة االستجابة للكوارث في خطة المالحة الجوية العالمية وخطط المالحة . الطبيعية
  .االقليمية

.                          ُ                            لى دورها الرئيسي فيما اعت رف بأنه وظيفة أساسية للمنظمةأعربت اللجنة عن تأييدها لحفاظ االيكاو ع  ١١-٤٦
واعترفت اللجنة أيضا بأنه، في حين أن تدابير الطوارئ التفصيلية للتعامل مع مجموعة متنوعة أكبر من األحداث قد تكون 

من ذلك أنها قد حال مثاليا، جرى أيضا تأكيد أن محاولة معالجة كل احتمال في خطط الطوارئ قد تكون تحديا واألهم 
وعلى الرغم من ذلك، وافقت اللجنة على أنه ينبغي أن يستعرض مجلس . تتطلب تمويال غير متوافر في الوقت الحالي

االيكاو هذه المتطلبات في سياق ما يتوافر من أموال وعلى أنه ينبغي استرعاء نظر المجموعات االقليمية للتخطيط والتنفيذ 
  .لمجلس، لمحتويات الورقتينالتابعة لاليكاو، من خالل ا

، المقدمة من جمهورية كوريا، والتي ناقشت التعامل مع تعليقات A37-WP/130نظرت اللجنة في ورقة العمل   ١٢-٤٦
الدول على مشروع التقرير الختامي عن التحقيق في حوادث الطائرات بعد توزيعه على الدول المعنية لالدالء بتعليقاتها عليه 

إذا "وتحقيقا لهذه الغاية، فإنه . التحقيق في حوادث ووقائع الطائراتـ  ١٣من الملحق  ٣- ٦لفقرة حسب ما ورد في ا
   ّ                                                                                                                 تسل مت الدولة القائمة بالتحقيق تعليقات، فعليها إما أن تعد ل مشروع التقرير النهائي بحيث يشمل جوهر التعليقات، أو إذا لم 

واقترحت الورقة أن التعليقات ذات الطابع الفني والمتعلقة بتوصيات ." هائييتم اتفاق، فعليها أن ترفق التعليقات بالتقرير الن
ودعت الورقة ألن تضع االيكاو آليات جديدة .             ُ           ُ                                            السالمة، إذا أ رفقت، قد ت عام ل على أنها غير هامة وبذلك ي صرف النظر عنها

  .تهدف الى معالجة المسائل التي تسببها مثل هذه الحاالت لعدم االتفاق
تعالج على نحو سليم  ١٣لم توافق اللجنة على االقتراح وبدال عن ذلك الحظت أن األحكام الحالية للملحق   ١٣-٤٦

                          ّ                                                         وفي حالة توصيات السالمة، عل ق مندوبون بأنه على الدول التي تتلقى هذه التوصيات أن تنظر . التنسيق الالزم بين الدول
                                            واعترفت اللجنة بأن األحكام التي ع د لت منذ وقت . ها غير عملية للتنفيذباهتمام في تأثير تنفيذ مثل هذه التوصيات وقد تعتبر

لمعالجة توصيات السالمة، بصورتها المعدلة خالل اجتماع شعبة التحقيق في الحوادث ومنع وقوعها  ١٣قريب في الملحق 
  .، مالئمة٢٠٠٨في عام 

ية كوريا، والتي اقترحت أنه ينبغي أن تضع ، المقدمة من جمهورA37-WP/125نظرت اللجنة في ورقة العمل   ١٤-٤٦
االيكاو متطلبات لألجهزة االلكترونية المحمولة، فضال عن مواد توجيهية لتنسيق األنظمة بصدد استخدام األجهزة 
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والحظت الورقة القلق المتزايد بشأن التداخل الكهرومغناطيسي الذي تسببه األجهزة االلكترونية . االلكترونية المحمولة
  .حمولة في أجهزة الطائرات عندما يستخدمها الركابالم
                                                                                              في حين الحظت اللجنة أنه و ضعت مواصفات فنية لمعايير االختبار لتحديد مدى مناعة هيكل الطائرة وأجهزة   ١٥-٤٦

استخدام  على               وبعض الدول نص ت وكالة السالمة الجوية األوروبية  أنالكترونيات الطيران ضد األجهزة االلكترونية المحمولة، و
سيكون من الصعب على االيكاو التنظيم أو فرض التوحيد الفني على المحمولة على متن طائرات معينة، األجهزة االلكترونية 

الحظت اللجنة أن االجراءات التشغيلية ستستمر على أساس التخفيف من االستخدام  وإذ.              ُ                    األجهزة التي ت جلب على متن الطائرات
ناقشة باالعتراف بأن المهمة واسعة النطاق وبأن المزيد من تحديد كيفية التمويل سيتعين توجيهه الى غير السليم، اختتمت الم

  .المجلس كجزء من االستعراض الجاري لخطة األعمال
التي وصفت اإلجراءات المتخذة على الصعيد الوطني لمعالجة  A37-WP/219قدمت جمهورية كوريا ورقة العمل   ١٦- ٤٦

.  التي يتم تشغيلها داخل مجالها الجويوناشئة عن العدد الكبير من نظم الطائرات التي تطير بدون طيار مسائل السالمة ال
م الطائرات واسترعت ورقة العمل النظر إلى أنه ال توجد حاليا قواعد قياسية دولية وممارسات متفق عليها لعمليات طيران نظ

وأوصت االيكاو بإدراج وضع .  ع اطر تنظيمية وطنية بناء على تقديرها، ولذلك تقوم الدول فرادى بوضالتي تطير بدون طيار
  .بغية دعم جميع الدول التي تواجه هذه المسألة الجديدة المتعلقة بالسالمة م الطائرات التي تطير بدون طيارإطار تنظيمي لنظ

نظم الطائرات التي تطير بدون تنظيمي ل إلطارأعرب عدة مندوبين عن تأييدهم للورقة، والحظوا أن ثمة حاجة   ١٧- ٤٦
، وأنه يضع إطارا تنظيميا، ٢٠٠٧وأبلغ األمين اللجنة بأن فريق دراسة نظام الطائرة التي تطير بدون طيار أنشئ في عام . طيار

نظم الطائرات وقد أعد الفريق الكتاب الدوري المعنون .  غير أن هذا النشاط خارج ميزانية البرنامج العادي وهو غير ممول
في وقت يتيحه  (ICAO-NET)، وعرضت نسخة من مشروعه النهائي على شبكة (Circ 328) (UAS) تطير بدون طيار  التي

بيد أن اللجنة الحظت أن الكتاب الدوري ال يشكل وثيقة ملزمة، وأن هناك حاجة إلى   .للدورة السابعة والثالثين للجمعية العمومية
التنظيمي للدول، ولدعم الدمج اآلمن لنظم الطائرات التي تطير  اإلطارتعجال لدعم معايير موحدة يلزم وضعها على وجه االس

وبالنظر إلى أن دوال كثيرة قامت بأعمال هامة في هذا المجال، فقد جرى تشجيع اللجنة .  بدون طيار في مجال جوي غير تمييزي
  .على دعم االيكاو عن طريق تقديم المواد المتاحة ومن خالل التبرعات

، المقدمة من االتحاد الروسي، والتي تدعو المجلس لدراسة إمكانية A37-WP/266نظرت اللجنة في ورقة العمل   ١٨- ٤٦
استخدام الوسائل البديلة لإلبالغ عن موقع الطائرات المستغيثة عوضا عن استخدام أجهزة االرسال المحددة للموقع عند الطوارئ 

وأعرب كل من المجلس   .تشغيل الطائرات — ٦، اقتراح إعداد تعديل للملحق ألمروإن اقتضى ابالنسبة إلى الطيران العام، 
  .عن تأييدهما لهذا العمل (IAC)الدولي لرابطات مالكي الطائرات والطيارين، ولجنة الطيران المشتركة بين الدول 

ت وإما عن حطام الطائرات وسائل لتوفير المعلومات إما عن الطائرا االيكاو تناولتأحاطت اللجنة علما بأن   ١٩- ٤٦
و التي تكون فيها البيانات طريق أجهزة االرسال لتحديد موقع الطوارئ المركبة على مسجالت طيران قابلة للنشر، أ  عن

وأحاطت اللجنة علما بأن فريق الخبراء العامل التابع .  مستمرة أو مشغلة لبيانات الطيران إرسالفي رسائل من عمليات   مدرجة
  .        ُ ّ                                                                              سارسات ك ل ف حاليا مهمة تطوير طريقة عمل ومواصفات أجهزة اإلرسال الجديدة لتحديد موقع الطوارئ -لكوسباس 

وحثت الورقة االيكاو على استعراض متطلبات حمل جهاز االرسال لتحديد موقع الطوارئ في ضوء الخبرة   ٢٠- ٤٦
ووافقت اللجنة على أن هناك حاجة إلى استعراض أداء .  المستمدة من موثوقية جهاز االرسال لتحديد موقع الطوارئ في الحوادث

بيد أنه جرى التأكيد على .  أجهزة االرسال لتحصين موقع الطوارئ، وينبغي لهذا االستعراض أن يشمل النظر في بدائل عملية
فترة ذلك خالل لتمويل محدد فليس هناك مرة أخرى، و.  أنه ينبغي قبل النظر في هذه البدائل وضع معايير تقوم على األداء
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الثالث سنوات المقبلة وسيستعرض المجلس ذلك كجزء من االستعراض المتواصل لخطة األعمال، مع مالحظة أن الفريق العامل 

وأحاطت اللجنة علما أيضا بأن أمين اللجنة سيقترح أنه ينبغي  .سارسات أحرز تقدما في هذه المسألة –للخبراء في نظام كوسباس 
  .بالمشاركة في أعمال فريق الخبراء العامل) IAOPA(الدولي لرابطات مالكي الطائرات والطيارين                أن ي سمح للمجلس 

، المقدمة أيضا من االتحاد الروسي، والتي تطلب من المجلس A37-WP/268نظرت اللجنة في ورقة العمل   ٢١-٤٦
عند وجود دوامات اضطراب  ين الطائراتب مباشرة أعمال االيكاو بشأن وضع أحكام ومواد ارشادية للحدود الدنيا للفصل

وأنه ينبغي تكليف مجموعة الدراسة التابعة لاليكاو والمعنية باالضطراب الظلي بدراسة مسألة وضع توجيهات لترخيص 
  .وينبغي أيضا إنشاء قاعدة بيانات لاليكاو من أجل الوقائع المتعلقة بدوامات االضطراب الظلي. الطائرات

علما بأن قاعدة البيانات المقترحة، وكذلك البنود اإلضافية المقترح اضافتها إلى برنامج عمل  وأحاطت اللجنة  ٢٢-٤٦
وأحاطت اللجنة علما أيضا بأن مجموعة . الظلي في مجال الطيران غير ممولة باإلضطرابمجموعة الدراسة المعنية 

بأن االتحاد الروسي قد رشح عضوا في تلك و ٢٠١٠نوفمبر /الدراسة المذكورة ستعقد اجتماعها األول في تشرين الثاني
نشرها، علما بأنها قد تفيد في تقدم العمل الجاري لووافقت اللجنة على أنه ينبغي إحالة ورقة العمل إلى المجلس .  المجموعة

  .  لفريق الدراسة
كاو إلى جمع ، المقدمة من االتحاد الروسي، والتي دعت االيA37-WP/273ونظرت اللجنة في ورقة العمل   ٢٣-٤٦

لغرض  وتحليل ونشر المعلومات في الوقت المناسب عن ممارسات التفتيش على المشغلين األجانب في جميع أنحاء العالم
وأوصت الورقة المجلس أيضا بوضع مبادئ لمنع االستخدام غير السليم .  تنسيق التفتيش على ساحة وقوف الطائرات
وأشارت اللجنة أيضا إلى أهمية اتخاذ اجراءات .  يات تفتيش الطائرات األجنبيةللمعلومات التي تحصل عليها الدول من عمل

.  لضمان السالمة حيثما تشير عمليات التفتيش على ساحة وقوف الطائرات إلى عدم االمتثال لمعايير السالمة الدولية
  .وأعرب العديد من المندوبين عن تأييدهم لذلك، وسيحال هذا العمل إلى المجلس

المتصل مباشرة بقواعد السلوك المتعلقة  A37-WP/273وإذ وافقت اللجنة على االقتراح الوارد في ورقة العمل   ٢٤-٤٦
للمزيد من  إلى الفريق العامل المكلف بوضع قواعد السلوك األمر يحيل المجلس هذامعلومات السالمة، أوصت بأن  بتبادل
  .النظر
، المقدمة من كولومبيا، التي اقترحت وضع أدلة للتوجيه A37-WP/89استعرضت اللجنة ورقة العمل   ٢٥-٤٦

والتخطيط االستراتيجي على النطاق العالمي إلدارة حركة النقل المتعدد الوسائط المستندة إلى تطوير نظم المالحة بواسطة 
ة بنظم المالحة العالمية وتشجيع التنسيق بين الهيئات الدولية، بما في ذلك االيكاو واللجنة الدولية المعني )GNSS( السواتل

خارج  ، ورغم أنه يقعأن الموضوع ينطوي على ميزة كبيرةإلى ت اللجنة شاروأ.  بواسطة السواتل التابعة لألمم المتحدة
فان المنظمة ستتناول الجوانب المتعلقة بالطيران في إطار إدارة حركة النقل المتعدد الوسائط من خالل أفرقتها نطاق االيكاو 

وستقوم االيكاو أيضا بالتنسيق مع المنظمات الدولية المعنية، من .  وستقوم باعداد األحكام والمواد التوجيهية الالزمة المعنية،
  .ة السواتل، على نحو ما تقوم به في مجاالت أخرى كثيرةاللجنة الدولية المعنية بنظم المالحة العالمية بواسطقبيل 
، المقدمة من كولومبيا، التي تؤكد على الحاجة ألهداف تشغيلية A37-WP/163واستعرضت اللجنة ورقة العمل   ٢٦-٤٦

وفي هذا الصدد، طلبت الورقة أيضا .  مشتركة في وضع التدابير التخفيفية من أجل المطارات باالستناد إلى حاالت السالمة
مة ومقاييسها واستخدامها المشترك من االيكاو تحديث المبادئ التوجيهية ووضع منهجية للتطبيق الموحد لتقييم حاالت السال

 المجلس الدولي للمطاراتعمال التي تقوم بها اإليكاو حاليا، والتي حظيت بدعم وأحاطت اللجنة علما باأل .بين الدول
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التي تتناول اإلجراءات الالزمة لإلدارة التشغيلية " المطارات –إجراءات خدمات المالحة الجوية "إعداد الوثيقة  في
  .حاالت السالمة وإجراءات تقييمها/بما في ذلك المنهجية الخاصة بإجراء دراسات عن الطيرانللمطارات، 

  .(A37-WP/88)ورقة العمل  لجنة الطيران المشتركة بين حكومات كمنولث الدول المستقلةوقدمت   ٢٧-٤٦
                    أن تعد  مواد إرشادية إليكاو با الى ه                       ، وتحتوي على اقتراح موج A36-WP/175وقدمت كولومبيا ورقة العمل   ٢٨-٤٦

للدول تسمح لها بالوصول إلى قواعد البيانات مواد إرشادية الستحداث مداخل أو أساليب أخرى تتعلق بتبادل المعلومات و
وانصب التركيز على أهمية تبادل جميع . واإلجازات الشهاداتمع المعلومات المستحدثة بغرض تأكيد مدى صحة 

ووافقت اللجنة على أن ذلك سيشكل إسهاما ينبغي أن تنظر إليه فرقة العمل . وى السالمةالمعلومات الضرورية لتحسين مست
  ).من جدول األعمال ٢٥انظر البند (متعددة التخصصات المعنية بتبادل المعلومات عن السالمة 

بأن اإليكاو                                                                                  ّ  وأعربت اللجنة عن دعمها لتوسيع نطاق نظم اإليكاو لتبادل المعلومات تحقيقا للسالمة وذك رت  ٢٩-٤٦
وتقوم هذه الوحدة في الوقت الحالي . أنشأت مؤخرا وحدة جديدة مخصصة إلعداد أدوات السالمة للدول باستخدام الحاسوب

لدول، وشهادات ابإعداد نظام للتمكين من الحصول على قواعد بيانات تتضمن معلومات مستمدة من سجالت طائرات 
ووافقت اللجنة على أنه نظرا . طة بكل شهادة من شهادات المشغل الجويالمشغل الجوي ومواصفات العمليات المرتب

للموارد اإلضافية الالزمة لتوسيع نطاق الجهود التي تبذلها اإليكاو لتبادل المعلومات والمجموعة الواسعة من المعلومات 
  .المطلوبة، البد للمجلس أن يقوم بترتيب األولويات

المقدمة من لجنة الطيران المشتركة بين الدول، التي اقترحت  A37-WP/83استعرضت اللجنة ورقة العمل   ٣٠-٤٦
الحاجة إلى ترخيص معدات المطار وأثناء الطريق كإجراء فعال لضمان االمتثال للقواعد والتوصيات الدولية الصادرة عن 

ات فيما ال توجد أحكام ، يتضمن أحكاما بشأن ترخيص المطارالمطاراتـ  ١٤وأشارت الورقة الى أن الملحق . االيكاو
اتصاالت ـ  ١٠والملحق  خدمات األرصاد الجوية للمالحة الجويةـ  ٣مماثلة في مالحق االيكاو األخرى كالملحق 

ووافقت اللجنة على إحالة االقتراح الى . بشأن ترخيص معدات المطارات وأثناء الطريق الطيران السلكية والالسلكية،
 .العام للمهمات التي ينبغي القيام بهاالمجلس لينظر فيه ضمن السياق 

  ).A37-WP/87(قدمت الهند أيضا ورقة معلومات   ٣١-٤٦
، المقدمة من الجماهيرية العربية الليبية والدول األعضاء في الهيئة A37-WP/213استعرضت اللجنة الوثيقة   ٣٢-٤٦

  .ين طبيينالعربية للطيران المدني بشأن شمول أطقم الرحالت الجوية الدولية موظف
ولوحظ أنه رغم أن أغلبية حاالت تحويل مسار الطيران أسبابها طبية، ليس من الواضح كم من عمليات   ٣٣-٤٦

اللجنة بأن معظم حاالت األمراض المعدية كانت  وعلمت. التحويل يمكن تفاديها عن طريق وجود طبيب على متن الطائرة
على و .                                                     ، إن لزم األمر، أن تواكب مسافرا ي عر ف أن لديه حالة طبيةعديمة األعراض وقت السفر وأن مرافقة طبية ينبغي

                                               ّ                                                           الرغم من االرتفاع الظاهري في عدد المسافرين المسن ين والضعفاء في السنوات القليلة الماضية، إال أنه ليس هناك من 
   .ولم يحصل االقتراح على الدعم. بيانات تشير الى ارتفاع نسبة عمليات التحويل ألسباب طبية

المقدمة من الواليات المتحدة والتي تطلب من االيكاو إجراء مراجعة  A37-WP/78نظرت اللجنة في الوثيقة   ٣٤-٤٦
للقواعد والتوصيات الدولية لمعالجة مسألة معلومات استمرار صالحية الطيران اإللزامية التي تتضمن معلومات أمنية 

ة الحساسة الخاصة بنقاط ضعف تصميم الطائرات وسعت الوثيقة وكان هناك قلق خاص بشأن المعلومات األمني. حساسة
  .للتوصل الى توافق آراء بشأن حماية تلك المعلومات والوسائل المناسبة لنقلها من سلطة الى أخرى
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من حيث المبدأ، على الرغم من التعبير عن شواغل بشأن احتمال الحد من توزيع  االقتراحاللجنة دعمت   ٣٥-٤٦
الجوية للطائرات  الطواقمصالحية الطيران التي قد تكون بالتالي متوافرة لجميع المشغلين وأعضاء ل لزاميةاإل متطلباتال

 فيوأشار مندوب آخر الى أنه ينبغي أخذ جميع النواحي المتعلقة بالسالمة في الحسبان، . الذين قد يحتاجون الى المعلومات
واتفقت اللجنة على أن هذا الموضوع بحاجة الى المزيد . حية الطيران                        ّ                     ضوء التداول الحالي المعق د لمعلومات استمرار صال

  .على نحو مالئم لمهماتامن الدراسة وأن هذه المسألة ينبغي إحالتها الى مجلس االيكاو لتحديد 

                                                       المقدمة من االتحاد الدولي لعمال النقل بشأن تأثير التعر ض  A37-WP/230 ورقة العملاستعرضت اللجنة   ٣٦-٤٦
عرض الوثيقة الى أنه يتعين الطلب من الدول مراجعة في أثناء ر وأشي. ء الرحلة على سالمة الطيرانأثنا في رة النفطألبخ

على أحداث انبعاث هواء سام من صمامات المحركات، بما في  ية والحرص على اطالع أعضاء الطواقمالوثائق المرجع
وأعرب اثنان من  .                             ّ         ظمة ادارة السالمة التابعة لمشغ ل الطائرةذلك ضرورة التبليغ عن هذا النوع من األحداث عبر أن

  .المندوبين عن تأييدهما للمفاهيم التي تضمنتها هذه الورقة

                                                                                                      لم يدعم العديد من المندوبين الوثيقة والقرار الوارد فيها، وأشاروا الى أن التعر ض ألبخرة النفط هو واحد من   ٣٧-٤٦
حاليا، الزامية وطوعية، لتيسير التبليغ وتحليل األحداث المتعلقة بسالمة الطيران، بما  مخاطر عديدة وأن هنالك أنظمة قائمة

ولذلك فليس من المطلوب إجراءات اضافية خاصة باألحداث المتعلقة باألبخرة، رغم دعم . في ذلك أنظمة ادارة السالمة
  .ودراسته األبحاث بشأن هذا الموضوعمواصلة 

، المقدمة من الهيئة العربية للطيران المدني، والتي تقترح إلغاء A37-WP/135العمل نظرت اللجنة في ورقة   ٣٨-٤٦
.  القيود على شراء أو استخدام الطائرات وقطع الغيار بسبب التهديد الذي تفرضه مثل هذه القيود على السالمة الجوية

.  لمتضمنات بخالف السالمة وحدهاوالحظت اللجنة أن الموضوع مسألة متشعبة ومحرجة وحساسة تنطوي على عدد من ا
والحظت اللجنة أيضا أن كوبا قدمت .  وأدت المسألة إلى آراء قوية لكل جانب، ولكنها أيضا مسألة ال تستطيع اللجنة حلها

وتقرر أن يسترعي رئيس اللجنة نظر رئيس المجلس إلى .  إلى اللجنة االقتصادية (A37-WP/312 (EC/27))ورقة مماثلة 
لة، بما في ذلك اآلراء المعرب عنها في اللجنة االقتصادية والشواغل التي أعربت عنها كوبا ودول أخرى بصدد تلك المسأ

وأحاطت اللجنة الفنية علما بهذه .  في هذه المسألة في مناسبات سابقة" مساعيه الحميدة"عدم إحراز تقدم، الذي بذلت 
  .لى نظر رئيس المجلسالمعلومات واتفقت على إحالة هذه المسألة الحساسة ا

                                                                                                          بالنظر إلى الورقات العديدة المقدمة إلى اللجنة الفنية التي اقترحت بنودا لبرنامج العمل غير ممولة حاليا، شد د   ٣٩-٤٦
بإنشاء صندوق سالمة  (A37-WP/239 (AD/17))أمين اللجنة على األهمية التي يمثلها بالنسبة للمنظمة قيام مجلس االيكاو 

.  ف هذا الصندوق هو تحسين سالمة الطيران المدني عن طريق اتباع نهج قائم على األداء في تقديم المساعدةوهد.  الطيران
وستحد اآللية من التكاليف اإلدارية بينما تضمن أن المساهمات الطوعية في الصندوق تستخدم بطريقة مسؤولة ومفيدة وفي 

المتعاقدة والمنظمات الدولية والجمهور واألفراد من القطاع الخاص     ّ                            وحث  األمين العام أيضا جميع الدول.  الوقت المناسب
  .المرتبطة بالطيران المدني الدولي على تقديم مساهمات طوعية في صندوق سالمة الطيران

) A37-WP/205(، واالتحاد الروسي )A37-WP/91و  ُ )A37-WP/133                               ق د مت ورقات معلومات أيضا من الهند   ٤٠-٤٦
 ).A37-WP/204(وفنزويال 

  ـ انتهى ـ




