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  ٢٠١٠ السالمة لعامالمؤتمر الرفيع المستوى بشأن 
  ٢٠١٠ابريل  ١ ـ مارس ٢٩مونتريال، 

  موجز المناقشات

  مسائل السالمة األخرى  :٣الموضوع 
  مواءمة القواعد والعمليات لمعالجة مسائل السالمة األخرى  :١-٣الموضوع الفرعي 

HLSC 2010-WPs/9, 32 Revised, 33, 38, 40, 53, 65 and 73 
HLSC 2010-IPs/12, 14 and 17 Revised 

االقرار والتصديق على الموافقات "بعنوان  HLSC 2010-WP/9عرضت على المؤتمر ورقة العمل  -١
 ,WPs/32 Revised(وتمت معالجة الموضوع أيضا في سبع ورقات عمل أخرى ". والتراخيص التي تصدرها الدول األخرى

33, 38, 40, 53, 65 and 73( ل من الواليات المتحدة، والمجلس التنسيقي الدولي التحادات صناعات الطيران مقدمة من ك
وجرى تقديم ثالث . ، وسنغافورة)SRVSOP(، والنظام االقليمي للتعاون في مراقبة السالمة التشغيلية )ICCAIA(والفضاء 

لجنة األفريقية للطيران المدني من قبل أندونيسيا وال IPs/12, 14 and 17 Revised ورقات معلومات ذات صلة بالموضوع
)AFCAC (بالنيابة عن الدول األفريقية. 

لمواءمة  WP/9وأعرب المندوبون في أثناء المناقشة التي تلت عن دعمهم للمقترح المتضمن في ورقة العمل  -٢
ات الصيانة ومؤسس )ATOs( متطلبات ترخيص شهادات المشغلين الجويين، ومتطلبات الموافقة لمنظمات التدريب المعتمدة

وأعرب . ؛ ولكن أثيرت مسألة أن المواءمة ينبغي أن تقوم على أساس متطلبات مبنية على بيانات)AMOs(المعتمدة 
وحثّ . المندوبون أيضا عن تأييدهم لزيادة التعاون الدولي في مجال التصديق على المنتجات واألجزاء المرخّصة بين الدول

 .باستيفاء أحكام الملحق السادس) AOC(مية لمراقبة عمليات المالحة الجوية أحد المندوبين على قيام مواءمة عال

وأعرب مندوبون عديدون عن الموافقة بأن المتطلبات المتعددة تزيد من األعباء التنظيمية على مؤسسات  -٣
. وصناعة الطيران الصيانة المعتمدة، التي من المحتمل أن تقوم بتحويل الموارد وتؤثر سلبيا على البرامج الحرجة للدول

وتم . وذكر هؤالء المندوبين أن إنفاق الموارد ينبغي أن يكون متناسبا مع القدر األكبر من الفوائد التي يمكن الحصول عليها
الثنائية؛ والمراجعات  االعترافاقتراح وسائل مختلفة لتخفيض األعباء على مؤسسات الصيانة المعتمدة مثل إتفاقات 

معلومات تدقيق مراقبة السالمة فيما يتعلق بمؤسسات الصيانة المعتمدة، التي يمكن أن  وتبادلللحسابات؛ المشتركة والنظامية 
. ات يمكن أن تتوقع التدقيق في أعمالها من قبل دول أجنبية على أساس متكررهذه المؤسس بالنظر ألنتكون مفيدة، 

والمنظمات االقليمية لتدقيق السالمة هي إحدى الوسائل األخرى لتحقيق المواءمة على الصعيد العالمي وخفض التكرار في 
 .الجهود
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 التي تقوم بهالموافقة على الصيانة مندوبون أن تركِّز االيكاو جهودها األولية على تنميط نظم تقييم ا واقترح -٤
، سلطة تصديق الحاجة الىالى االيكاو النظر في جدوى تشكيل فريق دراسة لتحديد  طلبوامؤسسات الصيانة المعتمدة، و

وفضال عن ذلك، تبنّى العديد من المندوبين النقاط . اقتراح يحدد نطاق أنشطة التصديق بالنسبة للمنتجات واألجزاء وتقديم
 .بالنسبة الى مواءمة متطلبات نظام إدارة السالمة WP/38أثيرت في ورقة العمل التي 

وشدد عدد من المشاركين على الحاجة الى قواعد قياسية صلبة ومواد إرشادية لدعم نظام مصادقة الدول  -٥
المدى القصير  علىأشاروا الى أنه يمكن و. واالعتراف بالتراخيص والموافقات وشهادات القبول الصادرة عن دول أخرى

وأشار . لنظام نمطي تضعه االيكاو لتقييم موافقات الصيانة التي تقوم بها مؤسسات الصيانة المعتمدة، أن يكون مساعدا للدول
عدد من المندوبين الى ضرورة بذل العناية الواجبة لكي تعترف الدول وتصادق على التراخيص والموافقات وشهادات 

 .القبول الصادرة عن دول أخرى

، أشار الرئيس الى أن هناك تأييدا إجماعيا تم االعراب عنه المتبادلة وجهات النظر إيجازوفي معرض  -٦
. فيما يتعلق بالحاجة لمواءمة القواعد وعملية الموافقة على منظمات الصيانة والتدريب WP/9بالنسبة الى ورقة العمل 

ت مراقبة عمليات المالحة على الثقة ولتسهيل االعتراف بمؤسساأمرا أساسيا للمحافظة  لويعتبر تبادل المعلومات بين الدو
وأقر المؤتمر وأعرب عن دعمه . ومؤسسات الصيانة المعتمدة ومنظمات التدريب المعتمدة لدى الدول األخرى الجوية

اف المالية على الدول وصناعة الطيران، ولالعترو االدارية الستخدام مجموعات سالمة الطيران االقليمية لتخفيض األعباء
، والصيانة المصادق عليها أو منظمات التدريب، وأوصى بتشكيل مجموعة لتطوير إطار قبول لطرازابحاملي شهادات 

 .والمنتجات ،، ونظام إدارة السالمةمنظمات التدريب المعتمدة، ومؤسسات الصيانة المعتمدةو مراقبة عمليات المالحة الجوية

 ـ انتهـى ـ


