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   والثالثونالسادسة الدورة —الجمعية العمومية 
  اللجنة الفنية

أعمال متابعة مؤتمر رؤساء الطيران المدني الخاص باإلستراتيجية العالمية للسالمة  : من جدول األعمال٢٥بند ال
  ٢٠٠٦ الجوية لسنة

تقرير مرحلي عن تنفيذ توصيات مؤتمر رؤساء 
 ٢٠٠٦الطيران المدني لسنة 

  )من مجلس االيكاو مقدمة ورقة(

  )١(االضافة رقم 

  المقدمة  - ١
الصادرة ) ٣)  د٣/١تقدم هذه االضافة معلومات حول االجراءات التي اتخذها المجلس بشأن التوصية رقم   ١- ١

، وذلك بعد نشر ورقة العمل )DGCA/06(عن مؤتمر رؤساء الطيران المدني الخاص باالستراتيجية العالمية للسالمة الجوية 
A36-WP/63.  

  االيكاواجراءات المتابعة التي اتخذتها   - ٢
 في المقر (DGCA/06)انعقد مؤتمر رؤساء الطيران المدني الخاص باالستراتجية العالمية للسالمة الجوية   ١- ٢

التي دعت االيكاو الى ) ٣)  د٣/١وكان من بين نتائج هذا المؤتمر التوصية .  ٢٢/٣/٢٠٠٦ الى ٢٠الرئيسي لاليكاو من 
وضع معايير لتحديد " القواعد والتوصيات الدولية وذلك عن طريق  اعداد واعتمادر في ادخال تحسينات على عمليةالنظ

القواعد القياسية ذات األهمية الحرجة لضمان السالمة العالمية والتي ال يمكن قبول االبالغ عن االختالفات بشأنها إال 
الطبيعة الفنية التفصيلية التي ينبغي تحويلها الى توصيات أو حذفها من بصورة استثنائية وتحديد القواعد القياسية ذات 

 على هذه التوصية وكلف لجنة المالحة الجوية ١٥/٦/٢٠٠٦ووافق المجلس في ".  مالحق االيكاو وجعلها مواد ارشادية
  .بدراسة سبل تنفيذها

 وخلصت الى أن ،٢٠/٦/٢٠٠٧ي ة الموضوع وقدمت توصياتها الى المجلس فـدرست لجنة المالحة الجوي  ٢- ٢
يمكن قبول االبالغ عن االختالفات بشأنها إال بصورة  للسالمة والتي البالنسبة تحديد مجموعة من القواعد القياسية الحرجة 

ولكن حددت اللجنة التدابير التي يمكن اتخاذها لتحقيق الهدف من .   نتائج عكسيةتسبب مسألة مضللة وقد تكوناستثنائية 
مل مصغر   ووافق المجلس على انشاء فريق ع.٢٠٠٦ توصية الصادرة عن مؤتمر رؤساء الطيران المدني لسنةهذه ال
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القتصادية واآلثار دراسة من منظور اآلثار العملية والفنية والقانونية وامزيد من اللالمسألة الخضاع متعدد التخصصات 
مل متعدد التخصصات  فريق العحددو.  أن االجراء المقترح وليقدم توصيته الى المجلس بشاتصعيد السياسالناجمة على 

الذي قدمته لجنة المالحة لمبدئي  وأعد الفريق، على أساس االقتراح ا، حاجة الى معالجة المسألة من منظور أوسعوجود
  .بصدد الموضوع لألعمال المقبلة اختصاصاتحدود الجوية، بيانا بالمشكلة و

أكدت عمليات التدقيق التي جرت وفقا للبرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية على : بيان المشكلة  ٣- ٢
 البالغ ،وتتسم طبيعة معظم القواعد والتوصيات الدولية.  لقواعد والتوصيات الدوليةلوجود مستوى كبير من عدم االمتثال 

وتقوم .   مرونة كبيرة في تطبيقهاوفري وال تض بأنها ذات طابع فر،في مالحق االيكاو قاعدة وتوصية ١١ ٠٠٠ددها ع
ولكل قاعدة قياسية وتوصية أثر على السالمة .   أي األحدث بشكل عام، على األداء،القواعد والتوصيات الدولية الباقية

 القواعد الهرمي الواضح بينهيكل يؤدي غياب الو.  ا المالحة الجوية الدوليةأو الكفاءة التي تتسم به/واألمن واالنتظام و
 ال سيما بالنسبة للدول ذات ،التنفيذفي  األولويات ورتيبتفي صعوبات الالقياسية المختلفة المتعلقة بالسالمة الى زيادة 

بالغ عن الذلك، تسمح االتفاقية للدول بالخروج عن القواعد القياسية شريطة قيامها باعالوة على .  الموارد المحدودة
  . قد يؤدي الى تقويض السالمة العالمية والتنسيق ومبدأ االعتراف المتبادلاالختالفات الى االيكاو بما

حتى يتسنى معالجة المسألة التي وردت في بيان المـشكلة الـسالف            : حدود االختصاصات لألعمال المقبلة     ٤-٢
  : مجلس االيكاو بما يلييقومالذكر، 

حتياجات الراهنة للـدول المتعاقـدة مـع      اللض مدى مالءمة أحكام االيكاو المتعلقة بالسالمة        استعرا  )أ  
  .وقدراتها على تنفيذ هذه األحكاملديها نشطة الطيران ألة تعددمراعاة المستويات الم

  . ذات الطابع الفردي مالئمةمالئمة ومتى تكون األحكام القائمة على األداء متى تكوند يحدت  )ب  
األحكام القائمة  تعلق ب المقبولة، خاصة فيما ي   االمتثال  لسبل   مفهوممكن أن يشكل وضع     ض ما ي  استعرا  )ج  

  .على األداء
  .صياغتها وكيفيتهتوقيت ام االيكاو و تقوم عليه أحكيالذمبدأ ال استعراض  )د  
دعم أحكام باستكمال ها أدوات القياس الخاصة بلخطة العالمية للسالمة الجوية وقيام اكيفية تقييم   )ه  

  .سالمة لدى الدولااليكاو واالطار التنظيمي الخاص بال
ح فريق العمل متعدد االختصاصات، وكلف لجنة المالحة الجوية ا، اقتر٥/٩/٢٠٠٧استعرض المجلس، في   ٥- ٢

، خطة حول كيفية احراز مزيد من التقدم بخصوص توصية فريق العمل متعدد ١٨٢أن تقترح على المجلس، أثناء دورته 
 .االختصاصات وتعليقات المجلس عليها

  — انتهـى —


