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  ٢٠١٠السالمة لعامالمؤتمر الرفيع المستوى بشأن 
  ١/٤/٢٠١٠إلى  ٢٩/٣مونتريال، من 

  موجز المناقشات

  المؤتمرافتتاح 

 .أعلن السيد روبرتو كوبيه غونزاليس، رئيس مجلس االيكاو، بوصفه الرئيس بالنيابة، افتتاح المؤتمر - ١

منظمة دولية تسجلوا حتى اآلن  ٢٨دول متعاقدة ومراقبين يمثلون  ١١٠أوضح الرئيس أن مندوبين من  - ٢
 .مشاركا ٤٣٠ االجمالي للمؤتمر، وبذلك أصبح عدد المشاركين

 تقديم مسؤولي األمانة العامة لاليكاو

قدمت السيدة نانسي غراهام، مديرة ادارة المالحة الجوية، األمين العام، السيد ريمون بنجامان، ومديري  - ٣
 .يميين ومسؤولي األمانة العامة لاليكاو الذين سيساعدون في مداوالت المؤتمراألمانة العامة اآلخرين والمديرين االقل

 انتخاب رئيس المؤتمر

رون، تم انتخاب السيد رادو ميرسيا بيرسيانو ثناه رئيس وفد الكامبناء على اقتراح رئيس وفد استراليا، الذي  - ٤
 .رئيسا للمؤتمر بالترحيب العام

العربية المتحدة، الذي ثناه رئيس وفد البرازيل، تم انتخاب الدكتور  بناء على اقتراح رئيس وفد االمارات - ٥
 .ديمورين نائبا لرئيس المؤتمر بالترحيب العام أولوسيغونهارولد 

  اعتماد جدول األعمال والموافقة على برنامج العمل

 .HLSC 2010-WP/1 Revisedبورقة العمل ) أ(اعتمد المؤتمر جدول األعمال المقترح في المرفق  - ٦

 HLSC 2010-WP/1بورقة العمل ) ب(وبناء على ذلك وافق المؤتمر على برنامج العمل الوارد في المرفق  - ٧

Revised  . بالورقة) ج(وجرت االحاطة علما على النحو الواجب بقواعد تيسير المؤتمر المقترحة في المرفق. 
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 يةادارة المالحة الجو ةعرض حالة سالمة الطيران العالمي من جانب مدير

بناء على طلب الرئيس، قدمت مديرة ادارة المالحة الجوية عرضا لحالة سالمة الطيران العالمي بالنيابة عن  - ٨
 :دعت المديرة المؤتمر الى ما يلي) المتاح بموقع المؤتمر على االنترنت(وخالل العرض .  االيكاو

  .نهج الرصد المستمرـ تقديم ارشادات لتطور 
  .لى بيئة الدارة السالمةـ المساعدة في االنتقال ا

  .ـ اسداء المشورة المطلوبة التاحة التبادل الحر لمعلومات السالمة
 .ـ النظر في بدائل من أجل الدول التي على مستويات مختلفة من النضج في مجال السالمة

 أسس سالمة الطيران العالمي  :١الموضوع 

  اطار االيكاو للسالمة  :١-١الموضوع الفرعي 
HLSC 2010-WPs/2, 16 and 45 

HLSC 2010-IP/22 

وعولج .  لينظر فيها المؤتمر" اطار االيكاو للسالمة"المعنونة  HLSC 2010-WP/2تم تقديم ورقة العمل  - ٩
اسبانيا، بالنيابة عن االتحاد األوروبي ودوله األعضاء، : مقدمتين من) WPs/16 and 45(الموضوع أيضا في ورقتي عمل 

ى في اللجنة األوروبية للطيران المدني ومن المنظمة األوروبية لسالمة المالحة الجوية والمجلس خرالدول األعضاء األومن 
، قدمها المجلس IP/22أيضا ورقة معلومات،  الفرعي وربطت بهذا الموضوع.  الدولي لطيران األعمال، على التوالي

 .الدولي للمطارات

قدمت العمليات التنظيمية المنقحة التي تعدها االيكاو الدارة  WP/2جرت االحاطة علما بأن ورقة العمل  -١٠
وفي المناقشة التي أعقبت ذلك، أبدى المندوبون تأييدا واسع النطاق النتقال .  السالمة واستدامة الطيران المدني الدولي

امج الدول للسالمة ونظم البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية صوب نهج الرصد المستمر واستمرار تنفيذ بر
لتبادل معلومات السالمة وانشاء منظمات اقليمية لمراقبة السالمة وانشاء فرق اقليمية عالمي ادارة السالمة ووضع نظام 

 .لسالمة الطيران

رحب المندوبون باالنتقال الى اتخاذ القرارات القائم على البيانات ولكنهم الحظوا أن المعلومات التي توفرها  -١١
او عن طريق تنفيذ برامج الدول للسالمة ستكون بالغة األهمية وأن خطة سالمة الطيران العالمي بما في ذلك مبادراتها االيك

وجرى أيضا التأكيد على أنه ينبغي أن تكون األولويات .  للسالمة العالمية ستحتاج الستعراضها وتنقيحها لدعم تلك الحاجة
 .اقليمية موضع عنايةر من كونها عالمية أكث موضع عنايةاألولى لتدابير 

انشاء نظام عالمي لتبادل معلومات السالمة، فأشار بصدد  WP/16و  WP/2ربط مندوب بين ورقتي العمل  -١٢
وأشير الى أنه سيكون من األكثر واقعية اذا .  الوقائع الخام على مستوى عالمي/الى الصعوبة في تحليل بيانات الحوادث

داخل نطاق مؤسسات الدولة وأن تجمع االيكاو من الدول المعلومات الناتجة عن تحليل مثل هذه كان تحليل البيانات الخام 
 .البيانات

وبروح تبادل المعلومات، أعرب المندوبون عن تأييدهم للحاجة الى شفافية المعلومات لجمهور المسافرين،  -١٣
 .نشاء مثل هذا النظام العامواعتبر هذا تجديديا للغاية من جانب االيكاو ومستجيبا لحاجة أخالقية ال

لوحظ خالل المناقشة أن ثمة حاجة لدمج استراتيجية سالمة طيران األعمال وخطة سالمة الطيران العالمي  -١٤
والدراج .  وبرامج الدول للسالمة نظرا ألن مبادرات سالمة طيران األعمال متوائمة مع مفاهيم اطار السالمة المقترح
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لمندوبون لالعتراف باألنواع المختلفة من الطيران وأنه يتعين مراعاة السمات الخاصة ولكن بيانات طيران األعمال، دعا ا
 .قادرة على االسهام في عمليات تحليل السالمة العالمية ناضجةطيران األعمال على وجه الخصوص لديه نظم 

على أعلى مستوى  لخص الرئيس المناقشة، فالحظ التأييد االجمالي الطار االيكاو للسالمة مع التركيز -١٥
لمعلومات السالمة والتأييد األولي العداد ملحق جديد مخصص لعمليات السالمة، من المقرر مناقشته في اطار الموضوع 

  .٥-٢الفرعي 

 ـ انتهـى ـ


