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 المعلومات األساسية عن المؤتمر

 المدة -١

 للسالمة  الطيران المدني الخاص باالستراتيجية العالمية     الدكتور أسعد قطيط، رئيس المجلس، مؤتمر رؤساء         افتتح ١-١
ـ        في قاعة الجمعية العمومية      ٢٠/٣/٢٠٠٦الجوية، في الساعة التاسعة من صباح         يبمقر منظمة الطيران المدني الـدولي ف

 .مونتريال

 التمثيل -٢

 . منظمة دولية٢٦ دولة متعاقدة و١٥٣ مشاركا من ٥٦٧حضر هذا المؤتمر  ١-٢

 المسؤولون -٣

 .انتخب الدكتور أسعد قطيط رئيسا لهذا المؤتمر عقب افتتاح المؤتمر ١-٣

 أمانة المؤتمر -٤

مـين هـم    وكـان مستشـارو األ     . أمينا لهـذا المـؤتمر    فوس مدير ادارة المالحة الجوية      . عمل السيد وليام ر    ١-٤
وكان مساعدو األمين . المي رئيس قسم السالمة الجوية. هايل نائب رئيس ادارة المالحة الجوية، والسيد ب  .ف. ارينوس ك م السيد
 قسم  ،كيروز منسق الشؤون االدارية والتدريب    . كوستا رئيس قسم التحقيق في الحوادث ومنع وقوعها، والسيد أ         .  السيد م  هم

مورينـو   .د فوس رئيس وحدة سياسات ومعايير التدريب على أعمال الطيران، والسيد         . أ. والسيد م ،  تدقيق مراقبة السالمة  
هيربست رئيس وحدة برنامج االستراتيجية . ، والسيد ج، قسم السالمة الجويةمنسق برنامج السالمة الجوية والعوامل البشرية     

 .الموحدة

.  والخـدمات سينغ مدير ادارة الشؤون االدارية. هات السيد أنفذت الترتيبات االدارية العامة لهذا المؤتمر بتوجي     ٢-٤
ازراتـي  . ج. بيالييف رئيس فرع اللغات والنشـر، بمسـاعدة السـيدة ر          . ن. وأشرف على تقديم خدمات اللغات السيد ي      

) الفرنسـي سـم   قال(بـاتلز   . ج. ، والسيد ب  )والنشرقسم اللغة االنجليزية    (ويلسون  . قسم الترجمة الفورية، والسيد د     رئيس
القسـم  (والسيد مرتضى الباقر    ) القسم االسباني (دي كوادرا ليندستروم    . ، والسيدة أ  )القسم الروسي (غاباكوف  . أ .ف والسيد
 ).القسم الصيني(لي . ، والسيد ك)العربي

، يـة خـدمات المكتب  البالنش رئـيس قسـم المـؤتمرات و       . نفذ الترتيبات المادية لهذا المؤتمر كل من السيد م         ٣-٤
 رحماني المسؤول باالنابة عن قسم مراقبة الوثـائق،         .زاجوريتيس المسؤول المساعد بقسم المؤتمرات والسيدة د      . ر سيدةوال

ا رئيس  يكوبرد .بوديه المشرف على وحدة التوزيع الداخلي، والسيد س       . داوو رئيس وحدة الطباعة، والسيد ج     . د. والسيد ج 
ولون آخرون متخصصون من األمانة العامة لاليكـاو مشـورتهم الـى هـذا     وقدم مسؤ .  والمكتبة والمحفوظات  شبكةقسم ال 

 .المؤتمر حسب االقتضاء

 اقرار جدول األعمال -٥

 .أقر المؤتمر في جلسته األولى جدول األعمال الذي أحاله المجلس اليه ١-٥
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 ترتيبات العمل -٦

لـى الـدول قبـل انعقـاد     أعلن المؤتمر في جلسته األولى قبوله للجدول الزمني لألعمال الذي كان قد أرسل ا            ١-٦
 .المؤتمر

لمالحة الجويـة   ا اجتماعات    الى توجيهات"أنشأ المؤتمر مجموعة تنسيقية طبقا ألحكام الوثيقة الصادرة بعنوان           ٢-٦
، واجتمعت هذه المجموعة طوال انعقاد المؤتمر، وتكونـت         (Doc 8143) "لتصريف أعمالها من نوع الشعبة والنظام الداخلي      

وتمكنـت  . عدي أمين المؤتمر وممثلي مختلف أقسام األمانة العامة التي قدمت خدماتها الى المـؤتمر من أمين المؤتمر ومسا 
 .هذه المجموعة من تنسيق أنشطة المؤتمر، مستعينة في ذلك بالخدمات والتسهيالت المتاحة

 الكلمات االفتتاحية -٧

 رئيس المجلس ١-٧

يشرفني أن أعلن افتتاح مـؤتمر  ) االيكاو(الدولي بالنيابة عن المجلس واألمين العام لمنظمة الطيران المدني         
رؤساء الطيران المدني الخاص باالستراتيجية العالمية للسالمة الجويـة، وأن أرحـب ترحيبـا حـارا بصـاحب الشـرف               

 .كانون وزير النقل والبنية األساسية والمجتمعات في كندا وبجميع المشاركين في هذا المؤتمر لورنس
 هو توفيق اآلراء حول استراتيجية عالمية للسالمة الجوية فـي القـرن الحـادي               الغرض من هذا المؤتمر   

، لكن ست حوادث كبيرة ١٩٤٤كانا أكثر األعوام سالمة منذ انشاء االيكاو في عام          ٢٠٠٤ و ٢٠٠٣ذلك ألن العامين    . والعشرين
وهـذه الحـوادث تـذكرة     بكامله ٢٠٠٤وقعت في أغسطس وسبتمبر من العام الماضي وراح ضحيتها عدد أكبر من وفيات عام   

 مـا زالـت   ١٩٩٩مراقبة السالمة الجوية منذ عام     في وقتها بأن الثغرات المنهجية التي كشفها البرنامج العالمي لتدقيق            جاءت
ما وهذه الحوادث تذكرنا أيضا بأننا ال يمكننا أن نعتبر السالمة الجوية مسألة مفروغا منها وبأنه ال مجال للتواكل عند                  . قائمة

 .لمجال لم يوجد قط ولن يوجد أبدايتعلق األمر بالسالمة الجوية، ألن هذا ا
فقد أظهرت األخبار الناس الذين يبحثون عـن ردود علـى           . ان رد فعل الجمهور يوطد أهمية هذه الرسالة       

 تـدابير لزيـادة     وان كانت الحكومات قد نفذت بالفعل     . أسئلة مقلقة، ويعبرون عن غضبهم ألن بعض السلطات لم تقدم الرد          
ولو ظل سوء الفهم بال     . السالمة الجوية في مجاالتها الجوية، فان اجراءاتها لم تكن دائما مفهومة أو مقبولة لدى دول أخرى               

وبوسـع رؤسـاء   . معالجة ألدى الى تآكل النظام الذي ساند سالمة تطوير الطيران الدولي على مدى الستين سنة الماضـية     
 .قشوا مع بعضهم بدال من االعتماد على بعضهم لتحسين السالمة الجويةالطيران المدني أن يتنا

وهذه المسألة تستحق المعالجة بصراحة وحسم في هذا االجتماع، ألن السالمة الجوية ال تنجز اال من خالل                 
م الذي يـربطكم  واالستراتيجية التي ستضعونها في هذا المؤتمر يجب أن تقوي النظا. رؤساء الطيران العاملين كشبكة واحدة   

ويجب أن يكون السـلك النـاظم   . ويجب التسليم في هذه االستراتيجية بأن ضعف الواحد هو ضعف للجميع        . جميعا ببعضكم 
لهذه االستراتيجية هو الشفافية، ألن الشفافية وحرية تبادل المعلومات فيما بينكم ومع الجمهور هما األساس لتهبوا الى العمل                  

 .دوا في اجراءاتكم، وتعززوا ثقة الجمهورهبة رجل واحد، وتتعاض
وستتمكنون مـن توطيـد عمليـة    . وستضعون أنفسكم في موقف االتحاد ضد من يقوضون السالمة الجوية   

ألن المشغل الخطر الذي يفلت من مراقبة أي        . االعتراف بمشغلي الطائرات األجنبية ومراقبة طائراتهم في أراضي كل منكم         
 .وفي هذه المعركة أنتم الحلفاء المدافعون عن السالمة الجوية. ال يفلت من مراقبة رئيس آخررئيس طيران مدني ينبغي أ
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بناء على ذلك ال يكفي تعزيز هذا النظام بدون تعزيز مكوناته التي هي قدرات هيئاتكم على مراقبة السالمة                  

وال بد لكل . ية أو الفنية أو المالية الضروريةوهذا أمر مهم بصفة خاصة للدول المتعاقدة التي تعوزها الموارد البشر         . الجوية
وهذه المنظمات ال تنشـأ     . رئيس طيران مدني أن يدعم اآلخر من خالل تنفيذ منظمات اقليمية دائمة لمراقبة السالمة الجوية              

 .اال بتنسيق الجهود بين االيكاو والدول والصناعة والمانحين
والصناعة ومؤسسات التمويل تعاونا تاما لتوفير المسـاعدة    يجب أن تتعاون هيئات الطيران المدني الوطنية        

وااليكاو هي أيضا مستعدة دائما لالسهام في تنسيق المساعدات         . الفنية واالرشادات في مجال الطيران في جميع أنحاء العالم        
 الالزمـة لمراقبـة      بحيث يتسنى للدول أن تبني قدراتها      – اذا كانت هذه المساعدات هي النهج المفضل         –متعددة األطراف   

 .السالمة الجوية وأن تطبق ممارسات السالمة الجوية على جميع مكونات أجهزة النقل الجوي
وان كان تدقيق مراقبة السالمة الجوية أمرا فعاال في تحديد االجراءات التصحيحية الالزمة والتشجيع علـى        

بد من   وال. ضا توفير القدرة على ادخال التحسينات الالزمة      ومن األهمية بمكان أي   . اتخاذهـا، فانه ال يمثل هدفا في حد ذاته       
تقييم الموارد المخصصة لعمليات التدقيق ولالجراءات التصحيحية تقييما دقيقا، اذ ال ينبغي أن يستأثر التدقيق بموارد ضخمة                 

 .يمكن صرفها على تحسين مستوى السالمة الجوية
 سنة مـن حيـاتي      ٥٣ضون بضعة أشهر بعد أن قضيت       سيداتي وسادتي، انني سأتقاعد من االيكاو في غ       

فقد اعتبـرت دائمـا أن الحادثـة        . لخدمة هذه المنظمة الممتازة، وطوال حياتي المهنية كانت السالمة الجوية شغلي الشاغل           
واح ورفـاه  وانني مثلكم جميعا مكلف برسالة نبيلة هي حماية أر. الواحدة تمثل افراطا، وأن الوفاة الواحدة أيضا تمثل تفريطا   

لقد بذلنا كل ما في وسعنا، ويجب أن نواصل بذله لضمان وصولهم الى مقاصـدهم سـالمين معـافين،                 . جمهور المسافرين 
 .ولضمان عدم وقوع أي وفيات أو اصابات على األرض بسبب حوادث الطائرات

ان فـي   . ية لمواطني بلدانكم  أنتم حماة هذه الوسيلة الفعالة التي تحقق التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقاف          
أيديكم أنتم وسيلة المحافظة على سالمة النقل الجوي وكفاءته لكل من يسافر على طائرات شركاتكم ويسير عبر مطـاراتكم                   

 .ويسافر خالل مجاالتكم الجوية
 وتستطيعون معا انقاذ األرواح وتجسيد رؤية اتفاقية شيكاغو وهـي انشـاء           . أنتم معا تشكلون شبكة عالمية    

ومعا تستطيعون وضع استراتيجية عالمية . نظام للطيران العالمي قادر على النهوض بالسالم والتفاهم بين شعوب وأمم العالم          
 .للسالمة الجوية ستمثل التركة التي سيرثها العالم في العقود القادمة

ستراتيجية العالمية معكـم    اننا بحاجة الى استراتيجية تدفعنا الى التحرك، ولذلك فاني أتطلع الى بناء هذه اال             
 .على مدى األيام القليلة المقبلة

 األمين العام ٢-٧

.  سيداتي وسادتي، بالنيابة عن األمانة العامة لاليكاو أود أن أشكركم على حضوركم هذا المـؤتمر العملـي             
 النظـام العـالمي   ومن الضروري أن تسفر مناقشاتكم وقراراتكم عن نتائج ملموسة لحل المسائل التي مازالت تقوض سالمة   

 .للنقل الجوي
وتالحظون أن كلمة الرئيس وكلمتي     .  ان جدول أعمال هذا المؤتمر مضغوط ليشجع تبادل اآلراء بصراحة         

االفتتاحيتين قصيرتان وأن البيانات العامة التي جرى العرف على أن يلقيها المشاركون شفويا قد ألغيت العطاء المزيد مـن                   
  وال شك في أن مداخالت المشاركين ضرورية وتستحق التشجيع، ولكننا نرجوكم التعاون معنـا       .الوقت للحوار والمداوالت  

 .على جعلها موجزة ودقيقة ومركزة على توفيق اآلراء حول بنود جدول األعمال
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 –كد لكم جميعا أنه ما أن يستعرض المجلس استنتاجات وتوصيات مؤتمركم هذا، ستعمد األمانة العامة                ؤوأ
 . الى تنفيذ كل منها في حينه وبطريقة مبنية على التعاون والجدوى االقتصادية–ر بقيادتها التي أفتخ

تها االيكاو بدأت تحول األمانة بالفعل الى منظمة أكثـر    ضععمال التي و  ألان األهداف االستراتيجية وخطة ا    
مستويات من شـأنها أن تحسـن الكفـاءة         على جميع ال  جديدة  فقد شرعنا في اتباع أساليب عمل       .  اتجاها نحو تحقيق النتائج   

كما أن التكامل األفقي بين المقر الرئيسي والمكاتب االقليمية المعتمدة          . واالنتاجية في ظل االستخدام الحذر للموارد المحدودة      
وبفضل اجراءات المراجعة المتأصلة نضمن تسوية أنشـطتنا بصـفة          .  لدى دولكم يجعل االيكاو في متناول كل واحد منكم        

وبهذه .  بلدانكم وأقاليمكميدورية حتى يتسنى لنا تقديم دعم أفضل لجهودكم الرامية الى تحسين سالمة عمليات النقل الجوي ف         
المناسبة سنوزع عليكم مذكرة واستبيانا بشأن أهداف االيكاو االستراتيجية، ألن االيكاو تريد التماس آرائكم حول هذا المجال                 

 .ل باستيفاء االستبيان واعادته قبل مغادرتكمولذلك نرجوكم التفض.  المهم
وغيـرهم  وقبل أن أختتم كلمتي، أود أن أشكر وأهنئ السيد بيل فوس، مدير ادارة المالحة الجوية، وفريقه                 

موظفي األمانة العامة الذين أبدوا همة كبيرة وعملوا وقتا طويال لضمان نجاح المؤتمر في وضع اسـتراتيجية عالميـة                   من  
 .جوية في القرن الحادي والعشرينللسالمة ال

 معالي لورانس كانون ٣-٧
  كندا—نية األساسية والمجتمعات بوزير النقل وال

 مقدمةال
بصفتي وزير النقل والبنية األساسية والمجتمعات في كندا، يشرفني أن أرحب بكم فـي مـؤتمر رؤسـاء                  

 .اليكاوالطيران المدني الخاص بسالمة الطيران المدني في الدول األعضاء في ا
 .١٩٤٥ويسعدني بصفة خاصة أن أرحب بكم هنا في مدينة مونتريال التي ظلت مقر االيكاو منذ سنة 

 .محبا بكم في هذا الوطن
 بنـاء  ١٩٤٣ أغسـطس ان العالقات التي تربط كندا بااليكاو يعود تاريخها الى مؤتمر كيبيك الذي عقد في          

شرشل في منتصف حرب عالمية النشاء منظمة علـى شـاكلة األمـم    على اقتراح قدمه الرئيس روزفلت ورئيس الوزراء ت       
 .المتحدة تتولى بعض جوانب الطيران المدني الدولي

 . جيدا على مر السنينجهداوقد بذلت كندا والبلدان األعضاء األخرى 
 .لكن أمامنا الكثير الذي يجب أن نعمله لنضمن أن نظام الطيران العالمي سيظل مأمونا أساسا

هذا الهدف يجب أن نعزز السالمة الجوية من خالل تضافر جهود جميع الدول المتعاقدة وصـناعة                ولبلوغ  
 .النقل الجوي فيها

وهذه هي الطريقة الوحيدة التي تمكنا من المحافظة على ثقة الجمهور في سالمة النقل الجـوي، ألن هـذه                   
 .الثقة هي األساس الذي يضمن دفعة الصناعة

 .تمر سيساعدكم على التحرك قدما صوب بلوغ هذا الهدف المشترك في أن هذا المؤوال شك
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 جدول األعمال

أود في البداية أن أعرب عن اعجابي بجدول األعمال الموضوع لليومين التاليين، وأتمنى لكم النجاح الباهر                
 .في أعمالكم

يم وآخر، والصعاب ويسعدني بصفة خاصة أنكم ستدرسون التفاوت في مستويات السالمة الجوية بين كل اقل       
 .الناشئة عن ازدياد الحركة الجوية وعولمة هذه الصناعة

لقد اتضح في مجال الطيران المدني، مثله كمثل مجاالت كثيرة أخرى أن التعاون الدولي هو مفتاح النجـاح         
 .في االقتصاد الحديث

ولذلك ال بد مـن رسـم   وأصبح التحرر من القيود التنظيمية هو أيضا عامال حاسما في الطيران العصري،      
 .العالقة الراهنة بين الصناعة والسلطة الحكومية رسما جديدا

وانكم لعلى حق اذ تقولون أن جميع األطراف والحكومات ومقدمي الخدمات وشركات الطيران ينبغـي أن                
 .يفهموا مسؤولياتهم ويتحملوها بالكامل

. عضاء والصناعة، وتشجع نظام النقـل الجـوي  اننا جميعا نفهم أن المصلحة المشتركة تربط بين الدول األ       
 .عدة مبادرات لتعزيز السالمة الجويةوالصناعة ولهذا السبب اتخذت الدول األعضاء 

لكن المبادرات الرامية الى ضمان المزيد من السالمة الجوية كانت لألسف تفيد في كل مرة دولة واحدة أو                  
ولذلك فانكم على حق في دراستكم لهذا      .  بادرات لم تعم الجميع بالتساوي    مجموعة واحدة من الدول، بمعنى أن فوائد هذه الم        

 .الموضوع الذي لو ترك بال حل الزداد التفاوت في مستوى السالمة الجوية بين العديد من الدول
 . وستركزون أيضا على الحاجة الى الشفافية وتبادل معلومات السالمة الجوية

 .وهذا خيار حكيم
حسين تبادل المعلومات عن السالمة الجوية فيما بين الدول المتعاقـدة سيسـاعدها علـى    اذ ال شك في أن ت    

 .تحسين مراقبتها للسالمة الجوية
.  ان االلتزام بالشفافية وتبادل المعلومات ليس بالضرورة قرارا طبيعيا أو سهال على الشركات أو الحكومات              

 .ج فيقتضي وقتا وجهدا لتدبير المعلومات والرد على المسائل العامةألن االشراف الدقيق قد يعني مواجهة تحديات من الخار
تحسين سجالت السـالمة الجويـة فـي        في فسيفساء   لكن االشراف الدقيق يشكل أيضا قطعة ال غنى عنها          

 . المستقبل، وهذا ما نحاوله جميعا
د أثبتنا هذا االلتزام مثال عندما ولق.  ان كندا ملتزمة التزاما راسخا بمبادئ الشفافية وتبادل معلومات السالمة        

أذنّا لاليكاو بنشر ما لديها من معلومات عن تدقيق السالمة الجوية الذي جرى في كندا وجهودنا التنظيمية صوب التصـدي                    
 .لتحديات السالمة الجوية التي واجهت نظام الطيران الكندي

راءات لضمان الشفافية، وان من دواعي  االيكاو مستعد التخاذ المزيد من االج    مجلس ومما يشجعني أن أرى   
 .سرور حكومتنا أن تتعاون في هذا المجال
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 الطيـران االتحاديـة   ادارةبل أود أن أضيف هنا أيضا أن وزارة النقل الكندية ستوقع ابان هذا المؤتمر مع         
  السالمة تبادل معلومات دولي ل النظام  الاألمريكية اتفاقا لوضع الصالحيات والشروط الالزمة لكي تشارك وزارتنا الكندية في            

 .ة الطيران االتحادية األمريكيةادارالذي أنشأته 
لكن الحكومات، مهما كانت نيتها حسنة ومهما كان عددها كبيرا، لن تتمكن بمفردها من تهيئة البيئة الجديدة                 

 . المطلوبة لتحسين انسياب المعلومات
 يعني أيضا أن يصبح المسؤولون عن أعمـال مؤسسـات           ان التزامنا بتحقيق المزيد من الشفافية والمساءلة      

 .الطيران المدني مسؤولين ومساءلين عن سياسات وسجالت السالمة الجوية

 نظام ادارة السالمة الجوية
 منجـزات  —  في سياق العمل التعاوني على تحسين سجالت السالمة —أود أن أشير أيضا الى أننا أنجزنا        

 .عالمي لمراقبة السالمة الجويةمهمة أوضحها برنامج االيكاو ال
، وساقت بذلك دليال على قيمته      جديدذلك ألن كندا كانت أول دولة جرى فيها التدقيق بموجب نهج تجميعي             

 .وأهميته
 .وال بد من بذل المزيد من الجهود

 .ألننا بحاجة الى االعتماد على األطر التنظيمية الراهنة والتركيز على ممارسات تفادي المخاطر
ذا يعني تغيير طريقتنا جميعا في أداء األعمال، لنتحول من مجرد السالمة علـى المسـتوى التشـغيلي                  وه

 .صوب ضمان السالمة في النظام بأسره
 .، جزءا كبيرا من الحلSMSوتعتبر كندا نظام ادارة السالمة، المعروف بالمختصر 

وبالرغم من هذا االلحاح    .   السنين المقبلة  م ادارة السالمة مطلوبة بالحاح لتعزيز برامجنا على مدى        األن نظ 
 . من الحلجزءا لتعزيز السالمة الجوية، وانما الوحيد أن أوضح لكم أن كندا ال تعتبر نظام ادارة السالمة الحل دأو

ويرتكز لب نظام ادارة السالمة الى فكرة اعطاء أداء السالمة األولوية األولى في صناعة الطيـران وفـي                  
تكمن في تحميل كل شخص في كل هيئـة         بأسره  اء النظام   زيبدو هذا بديهيا لبعضنا، لكن قيمة النهج الشامل أ        وقد  .  االيكاو

 . من الرئيس التنفيذي الى الميكانيكي العامل على أرضية الورشة–مسؤولية ضمان السالمة 
عنـي ثقـة أكبـر      والسالمة األفضـل ت   .  والمنافع واضحة .  وهذا يمثل تحوال ثقافيا كبيرا في عدة هيئات       

 . هذا في كندالولقد جربنا ك.  وصفقات أفضل، ال في الطيران وحده بل وفي جميع قطاعات السالمة
فقد رأت مثال مؤسسات الطيران الكندية التي نفذت نظام ادارة السالمة أن مستويات السالمة ارتفعت كمـا                 

 .ارتفعت مستويات الصفقات
. وأصلحت المشاكل الصغيرة قبل أن تسـتفحل      .  تتحول الى حوادث  لماذا؟  ألنها أكتشفت المخاطر قبل أن        

 .وبتقليل المخاطر تنخفض أقساط التأمين وتزداد الثقة، ال في القطاع العام فحسب بل وفي الصناعة بأسرها أيضا
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 األمتعة

يكـاو  بصفتي الوزير الجديد للنقل والبنية األساسية والمجتمعات في كندا، اشتد عزمي عندما علمـت أن اال             
حددت مهمة كبيرة لمجتمع الطيران، وهي أن تتمكن جميع البلدان في موعد أقصاه أول يناير من هذه السـنة مـن تطبيـق          

 .الفرز األمني على جميع األمتعة المسجلة على الرحالت الجوية الدولية
وتجاوزت هـذه   وقد عملت كندا حثيثا على احترام هذا الموعد بل          .  وهذه مرحلة أساسية في أمن الطيران     

 .المهمة بخطوة أخرى هي تطبيق الفرز األمني على األمتعة المسجلة على الرحالت الجوية الداخلية أيضا
ففي السنة الماضية قام فريق التدقيق التـابع      .  وان كنا فخورين بهذا االنجاز فاننا نعلم أن العمل لم ينته بعد           

 .هالنتيجة وعمدنا الى تنفيذ توصياتوقد سعدنا ب.  لاليكاو باستعراض برنامجنا األمني
ونحن بصدد وضع برامج معززة لتقييم الركاب وبرامج أمنية جديدة للبضائع الجوية، وذلك فـي محاولتنـا       

 .الدائبة لحماية المسافرين من خطر االرهاب
ل بـال كـل    فهذه مسائل تشغ  .  ماما العلم أنها ليسب وحدها في هذا االلتزام بالسالمة واألمن         تان كندا تعلم    

 .وها نحن نتقدم باطراد حتى وان كان العمل غير سهل.  واحد منا وتهم شخصيا جميع المسافرين بطريق الجو
 .فالتوقعات السكانية مثال تجعلنا نعتقد أن اطار السالمة لن يدوم

اهدنا ازدياد ألن الحركة الجوية ستنمو، وسينمو بالتالي عدد الحوادث ما لم نجد سبيال لتقليله، خاصة وأننا ش       
 . ال بد من تفاديه في المستقبل٢٠٠٥في الحوادث في سنة طفيف 

وسـتدور  .  الطيران المدني في نظم   سالمة  اللذلك يجب أن نسعى مع بعضنا لنحاول دائما تحسين مستوى           
دريب والعمـل   أعمال هذا المؤتمر حول تأمين ثقة الناس في الطيران، والعثور على حلول ابتكارية، وشحذ الهمم وحشد الت                

 . االلتزام بالحاجة الى توخي الشفافية، وهي أهم بندلالمضني، بل وحو
وهذا المؤتمر يخص االلتزام بالسالمة فوق كل شيء وجعل السالمة ثقافة وممارسة في جميع الهيئات، ألن                

 .تزام بالسالمةعالم األعمال اليوم يقتضي من كل مدير عام ومن كل رئيس تنفيذي مداومة التفاهم وتأكيد االل
 .وهذا هو معنى القيادة

فهذه المنظمـة لهـا     .  واذا أردنا توجيه هذه الحلول من أعلى الى أسفل التضح جليا أن دور االيكاو حاسم              
 .تاريخ عريق ولكن أمامها أيضا تطورات عالمية يجب أن تواكبها وأن تثبت دورها القيادي ازاءها

هداف يجب أن ندرسها اذا أردنا حقا أن نحمي حـق الركـاب فـي            وفي هذا السياق أعتقد أن هناك ثالثة أ       
 .الصعود الى طائرات تتميز بالسالمة واألمن

ويجب أن نجدد التزامنا بالعمـل مـن خـالل االيكـاو           .  الهدف األول هو ادراك أن هذه الصناعة عالمية       
وهذه النهج الجديدة يجـب أن تشـمل   .  ةتجديد وتحسين سجالت السالمة الراهنلوالمنظمات األخرى على اعداد نهج جديدة     

 .تبادل المعلومات الحيوية عن السالمة فيما بين الدول األعضاء في االيكاوفي الشفافية زيادة 
ويجب أن تكون .  الهدف الثاني هو اعتناق المفهوم الذي يقضي بأن السالمة أمر من اختصاص كل شخص           

 الطيران والمطارات مثلما هو أولوية في حظائر الطائرات وفي أجوائنـا         لهذا الهدف أولوية في قاعات المغادرة في شركات       
 .وفي مجلس االيكاو
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 وممارسـات  دالهدف الثالث هو أن نقبل أن المحافظة على السالمة في األجواء لن تأتي لمجرد وضع قواع               
 المستويات الجديـدة للمسـاءلة   جديدة في مجال السالمة أو لتجديد القواعد والممارسات الراهنة فحسب بل وستأتي أيضا من    

 .والشفافية في الحكومات وفي هذه الصناعة
 .وانني لعلى يقين من أن مجلس االيكاو قادر وعازم على اثبات دوره القيادي في هذا الصدد

 الخالصة
 اننا نعلم جميعا أن الركاب لن يطيروا بطائرة، وال ينبغي لهم أن يطيروا بطائرة، اذا لم يشـعروا باألمـان،    

 .بصرف النظر عن االغراءات أو الحوافز أو األسعار الخاصة
ونعلم أيضا أن لكل راكب الحق في الصعود الى طائرة تتميز بالسالمة واألمن ولـن يحـدث ذلـك اال اذا               

 .تضافرت جهودنا
 .وانني على يقين راسخ من أنه ما من أداة للتعاون والعمل الدولي أفضل من االيكاو

ة بوصفكم رؤساء الطيران المدني في بلدانكم لكنني أعلم أيضا أنكم ملتزمون بجديـة              وان مسؤوليتكم مضني  
 .وقوة بأداء هذه المهمة

وفي الختام أرجو أن يساعدكم هذا المؤتمر على انجاز مهمة يقدرها ماليين الناس أيما تقدير عبـر جميـع                   
 .القارات

 .وشكرا لكم
 
 

- - - - - - - -
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 قائمة الممثلين

CD  —  س الوفدرئي  
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iv-1 جدول أعمال المؤتمر وشروحه-٤  
 

 

 المؤتمر وشروحهجدول أعمال 

 حالة السالمة الجوية في الوقت الحاضر :١الموضوع رقم 
لكن الحاجة تقضي بادخال مزيد من التحسينات على .  مازال النظام العالمي للطيران مأمونا أساسا

اعد ذلك في الحفاظ وسوف يس.  سالمة الطيران من خالل اجراءات منسقة تقوم بها جميع الدول المتعاقدة وصناعة الطيران
 .على ثقة الجمهور في سالمة النقل الجوي، وهو أمر ال غنى عنه الزدهار صناعة الطيران

 الجويةسالمة ال العالمية واالقليمية في مجال االتجاهات :١-١الموضوع 
ة ان التفاوت الشديد في مستويات السالمة الجوية بين اقليم وآخر، والتحديات الناشئة من زيادة الحرك

وعولمة الصناعة، واستمرار الصعوبات التي تواجهها الدول في وضع وتجديد نظام لمراقبة السالمة الجوية يتسم بالكفاءة، 
وحدود نظام مراقبة جوية يستند حصرا على االمتثال، هي أمثلة على مواضيع ينبغي أن تناقش لضمان تحسين سالمة 

 .ات الحاليةوسوف يقدم عرض عن االتجاه.  الطيران باستمرار
  مراقبة السالمة الجويةحالة :٢-١الموضوع 

أجريت عمليات التدقيق األولي في اطار برنامج االيكاو العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية في 
 الى ٢٠٠١ دولة من سنة ١٦٢وأجريت عمليات متابعة التدقيق في .  ٢٠٠١ الى سنة ١٩٩٩دولة من سنة  ١٨١
يكاو اآلن عمليات التدقيق النظامية وفقا لجميع أحكام السالمة الواردة في المالحق المرتبطة وبدأت اال.  ٢٠٠٤ سنة

ونتيجة لعمليات تدقيق .  بالسالمة، مع التركيز على العناصر الحرجة الثمانية في النظم الحكومية لمراقبة السالمة الجوية
وفي .  يكاو الكثير عن حالة النظم الحكومية لمراقبة السالمةمراقبة السالمة الجوية بااليكاو، عرفت الدول المتعاقدة واال

 .اطار هذا الموضوع من جدول األعمال، سوف تعرض النتائج والمالحظات واالتجاهات
 الصناعة ومبادرات الدول :٣-١الموضوع 

ر في ان التعاون الدولي هو سبيل بناء نظام نقل جوي يتسم بمزيد من السالمة والحفاظ على ثقة الجمهو
ولدى الدول وصناعة الطيران مصلحة مشتركة في ازدهار شبكة النقل الجوي، وقد اتخذت العديد من .  هذه السالمة

اال أنه في العديد من الحاالت ال تعود هذه المبادرات بالنفع إال على دولة واحدة أو .  المبادرات الرامية الى تعزيز السالمة
وبغية التوصل الى أفضل النتائج، ينبغي تجنب .  م تقاسم ثمرة العمل فيما يتعدى ذلكمجموعة من الدول في كل مرة وال يت

وسوف .  ازدواج الجهود ونقص الكفاءة والحاالت التي ال تتوفر فيها المواد المرتبطة بالسالمة للدول التي هي بحاجة اليها
 . جدول األعمالتعرض طبيعة هذه المبادرات المرتبطة بالسالمة في اطار هذا الموضوع من

 تحسين السالمة الجوية :٢الموضوع رقم 
سوف يستعرض المؤتمر الحلول المحتملة للتحديات التي تم تحديدها خالل الجزء األول من جدول 

وازدادت صعوبة .  وسوف تكون الحاجة الى الشفافية والمشاركة في معلومات السالمة هي محور المناقشات.  األعمال
وبالتالي يلزم البحث عن نهج .  المة بشكل كبير بسبب استخدام النهج التنظيمية الحالية وقلة المواردتحسين مستويات الس

 .جديدة ومبتكرة
  معلومات السالمةوتبادلالشفافية  :١-٢الموضوع 

وتبادل .   من ضمن الدعائم الرئيسية لسالمة نظام النقل الجويوتبادل معلومات السالمةان الشفافية 
سالمة بين الدول المتعاقدة من شأنه أن يساعد كل دولة على االضطالع بمهام مراقبة السالمة بشكل يتسم معلومات ال
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وسوف تناقش الحاجة الى اطالع الصناعة .  وسوف ينظر المؤتمر في ما يعيق التدفق الحر لمعلومات السالمة.  بالكفاءة
 .والجمهور على تلك المعلومات

 الجوية سالمةالادارة  :٢-٢الموضوع 
ان االمتثال للقواعد والتوصيات الدولية المرتبطة بالسالمة هو الركيزة األساسية لسالمة الطيران المدني 

فقد أدت الصناعة المتوسعة بشكل سريع والموارد المحدودة لدى سلطات المراقبة الجوية الى زيادة صعوبة .  الدولي
ومن الضروري .  لسالمة الذي يعتمد فقط على االمتثال للقواعد التنظيميةاالستمرار في العمل بكفاءة وفعالية بنهج ادارة ا

وأفضل مثال على هذا النهج هو نظم ادارة السالمة، واستنادا .  اكمال النهج التنظيمي الدارة السالمة بنهج قائم على األداء
وفي اطار هذا الموضوع، .  ساس عالميالى النضج الذي وصل اليه مفهوم نظام ادارة السالمة، ينبغي تعزيز تنفيذه على أ

سوف يقوم المؤتمر بمناقشة عامة وتقديم التوصيات بشأن السبل المتاحة أمام الدول الستكمال نهجها التنظيمية القائمة الدارة 
 سياق وسيناقش المؤتمر أيضا حلقة الوصل األساسية بين الهيئات التنظيمية والمشغلين في.  السالمة بنهج قائم على األداء

 .نظم ادارة السالمة
 لسد ثغرات السالمة الجوية الموحدة ةاالستراتيجي :٣-٢الموضوع 

وترمي استراتيجية االيكاو .  احتاجت دول كثيرة الى المساعدة على تعزيز قدراتها على مراقبة السالمة
ى تسخير موارد االيكاو والمانحين ، ال٧-٣٥الموحدة لسد ثغرات السالمة الجوية، والتي صدر بها قرار الجمعية العمومية 

.  والدول المتعاقدة لتعزيز مراقبة السالمة بصفة عالمية وسد ثغرات السالمة الجوية من خالل التعاون الفني وااللتزام
ذ وتركز االستراتيجية الموحدة قدرا كبيرا من أعمالها على تسهيل الجهود التعاونية االقليمية واالقليمية الفرعية بغية تنفي

وسيلتمس المؤتمر من الدول والصناعة التزامها بتأييد فكرة تأسيس .  حلول قابلة لالستمرار تساعد الدول في هذا الشأن
 .منظمات اقليمية ومنظمات اقليمية فرعية لمراقبة السالمة

 في اطار برنامج االستراتيجية الموحدة سوف يتم تحليل ثغرات السالمة التي كشفها البرنامج العالمي
وتشمل .  لتدقيق مراقبة السالمة الجوية، وذلك لمساعدة الدول التي ال تستطيع أن تسد ثغرات السالمة على النحو المالئم

المساعدة في هذا الصدد تحديد الدول أو مجموعات الدول التي ترغب في انشاء وادارة منظمات اقليمية أو منظمات اقليمية 
وسوف يستدعي ذلك التزام الدول بدعم هذه المبادرات اليجاد .  ب المصلحة اآلخرينفرعية لمراقبة السالمة بدعم من أصحا

وبذلك .  على أن يوفر برنامج االيكاو للتعاون الفني المساعدة هو أيضا.  حلول فعالة وقابلة لالستمرار لمراقبة السالمة
 .   المرتبطة بالسالمةتسهل االيكاو سد ثغرات مراقبة السالمة في الدول، وتعزز االمتثال لألحكام

 تبادل االعتراف :٤-٢موضوع ال
،  الطائراتتفتيش: ١٦المادة (سوف يناقش المؤتمر التنفيذ الفعال لتبادل االعتراف وفقا التفاقية شيكاغو 

 وفي اطار هذا.  واألحكام ذات الصلة) االعتراف بالشهادات والرخص: ٣٣، والمادة  التسجيلتقارير: ٢١والمادة 
 سوف ينظر المؤتمر في وضع ارشادات للمعايير المشتركة التي تستخدمها الدول في تحديد مدى استيفاء القواعد الموضوع

 .والشروط األخرى المنطبقة والالزمة لالعتراف

 تعزيز مراقبة السالمة :٥-٢الموضوع 
راقبة السالمة تعتمد احدى الدعائم األساسية لضمان وتعزيز السالمة بشكل كبير على قدرة الدول على م

وقد عاد .  ومن المهم أن تواكب مراقبة السالمة التنظيمية توسع الصناعة ونموها.  الجوية بطريقة تتسم بالكفاءة واالستمرار
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ومع توسع برنامج االيكاو العالمي لتدقيق .  تدقيق االيكاو االلزامي لمراقبة السالمة بالنفع على كفاءة وفعالية مراقبة السالمة
السالمة الجوية ليشمل جميع األحكام المرتبطة بالسالمة في جميع المالحق المتصلة بالسالمة، تصبح أفضل وسيلة مراقبة 

 .للعمل هي التزام الدول المتعاقدة بالمشاركة الكاملة وقبول عمليات التدقيق في الموقع حسب الجدول الذي وضعته االيكاو
بة السالمة، خاصة في جوانب المتابعة المستمرة ومعالجة بالنسبة ألي دولة لديها ثغرات بالغة في مراق

المسائل المرتبطة بالسالمة، يوجد خطر متزايد ألن الناقلين الجويين التابعين لها قد ال يلتزمون بأحكام السالمة وقد ال تكون 
األجل القصير، ألمكن وضع واذا تعذر سد ثغرات مراقبة السالمة على .  الطائرة المسجلة لديها بحالة تمكنها من الطيران

ترتيبات لنقل واجبات مراقبة السالمة من دولة المشغل أو دولة السجل الى سلطة أخرى باتفاق ثنائي يسجل لدى مجلس 
ويمكن تطبيق هذا النهج لضمان استمرار تقديم الخدمات الجوية الدولية األساسية الى أن تستطيع الدولة المعنية سد .  االيكاو

والغرض من ذلك هو تلبية احتياجات العالم الى نقل جوي يتسم بالسالمة واالنتظام والكفاءة .  ة السالمةثغرات مراقب
واالقتصاد، مع ضمان االحترام الكامل لحقوق الدول المتعاقدة واعطاء كل دولة متعاقدة فرصة عادلة لتشغيل شركات 

 . الطيران الدولي
ر المباشر الذي تستطيع االيكاو أداءه لضمان الكفاءة بناء على ما تقدم سوف يناقش المؤتمر الدو

 .واالستمرار في مراقبة السالمة الجوية، واالمتثال التام لألحكام المرتبطة بالسالمة

 ما وراء اطار العمل الحالي :٣الموضوع رقم 

  السالمة للقرن الحادي والعشرين العمل في مجالاطار :١-٣الموضوع 

لتنظيمية سمة رئيسية في عالم الطيران المعاصر وهو يقتضي منا أن نعيد أصبح التحرر من القيود ا
وفي اطار هذا النظام الذي يتزايد فيه التحرير، يتعين على كل .  رسم العالقة بين صناعة الطيران والسلطة الحكومية

ادلة في مجالي السالمة  أن يتفهموا تماما التزاماتهم المتب—من حكومات ومقدمي الخدمات وشركات طيران  —األطراف 
وهذا الموضوع له أهمية خاصة في الحاالت التي تشغل فيها شركات .  واألمن ومراقبتهما وأن يفوا بهذه االلتزامات

الطيران بواسطة أطراف متعددة من دول مختلفة، أو عندما يكون مقر الطائرة والمكان الذي تشغل منه مختلفا عن دولة 
مع ذلك تظل الدولة هي المسؤولة أوال وأخيرا عن السالمة واألمن، بغض النظر عن تغير و.  السجل أو دولة المشغل

ومن األهمية بمكان في هذا السياق ضمان قدرة اطار السالمة على تلبية االحتياجات المتغيرة .  ترتيبات التنظيم االقتصادي
 .في عالم الطيران المدني الدولي

- - - - - - - - 
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 ملخص المناقشات 1-1

 

 

 ملخص المناقشات

  المؤتمرافتتاح
 .أعلن الدكتور أسعد قطيط، رئيس مجلس االيكاو ورئيس المؤتمر باالنابة، افتتاح المؤتمر -١

 تقديم مسؤولي األمانة العامة لاليكاو
 .قدم الدكتور الطيب شريف األمين العام مسؤولي األمانة العامة لاليكاو الذين سيقدمون خدماتهم للمؤتمر -٢

 انتخاب رئيس المؤتمر
 .انتخاب الدكتور أسعد قطيط بالتزكية رئيسا للمؤتمرتم  -٣
 منظمة دولية، قد سجلوا ١٧ دولة متعاقدة، ومراقبين يمثلون ١٢٤أوضح رئيس المؤتمر أن مندوبين من  -٤

 . شخصا٤٦٠أسماءهم في هذا المؤتمر حتى اآلن، بما جعل مجموع عدد المشاركين 

 لزمني لألعمالاعتماد جدول األعمال والموافقة على الجدول ا
 .DGCA/06-WP/1بورقة العمل ) أ(اعتمد المؤتمر جدول أعماله المقترح في المرفق  -٥
بورقة العمل ) ب(وافق المؤتمر تبعا لذلك على الجدول الزمني ألعماله بصيغته الواردة في المرفق  -٦

DGCA/06-WP/1 .بورقة العمل ) ج(قترح في المرفق وأحاط المؤتمر علما على النحو الواجب بنظام تصريف أعماله الم
 .المذكورة

 حالة السالمة الجوية في الوقت الحاضر :١الموضوع رقم 
 االتجاهات العالمية واالقليمية في مجال السالمة الجوية :١-١الموضوع 

DGCA/06-WPs/2 (and Corr. No. 1), 11 (and Corr. No. 1), 
18 and 23 Revised 
DGCA/06-IPs/36 and 48 

وارتبطت بمناقشة هذا ). ١( وتصويبها رقم DGCA/06-WP/2عرضت على نظر المؤتمر ورقة العمل  -٧
 هاوتصويب) مقترحات الدخال مزيد من التحسينات على السالمة الجوية عالميا (WP/11الموضوع أيضا ورقة العمل 

االستعداد لضغوط  (WP/23 Revisedوورقة العمل ) حالة السالمة الجوية في أفريقيا (WP/18ورقة العمل و ،)١( رقم
 IP/36وارتبطت أيضا بهذا الموضوع ورقتا المعلومات ). الحركة الجوية في المستقبل في اقليم آسيا والمحيط الهادئ

 .IP/48و
وعند النظر في االجراء المقترح في .  حددت محور المناقشةWP/2أحاط المؤتمر علما بأن ورقة العمل  -٨

عمال مشتركا )  ب١-٤اقتراح بأن يكون النهج الشامل واالستباقي للسالمة الجوية المذكور في الفقرة  منها، بدر ٤الفقرة 
فقد رأى المؤتمر أن جميع المعنيين، وهم )  ج١-٤أما االجراء المعروض في الفقرة . بين االيكاو والدول والصناعة

 .هجيشملون الدول والصناعة ومقدمي الخدمات، مسؤولون عن وضع هذا الن

 التي – من حيث الموارد والتدريب والثقافة التنظيمية –أدلت بعض الوفود بمالحظات حول الصعوبات  -٩
 .حكام مالحق اتفاقية شيكاغوألمتثال الواجهت الدول األفريقية في مساعيها من أجل ا
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. مي لمراقبة السالمة الجويةتم ايضاح أن برنامج األياتا لتدقيق السالمة التشغيلية يكمل برنامج االيكاو العال -١٠
ولكنه شدد على أن . والحظ الرئيس بشأن هذه النقطة أن التعاون الوثيق قائم بين هاتين المنظمتين في مجال عمليات التدقيق

 .الدول هي المسؤول األول واألخير عن السالمة الجوية

. ي نوقشت احتوت عدة مسائل مشتركةلخص الرئيس المناقشة التي دارت مالحظا أن ورقات العمل األربع الت -١١
الفرعية لمراقبة السالمة الجوية، وما لهذه المنظمات من مزايا، وقال ان هذه واالقليمية أحدها مسألة المنظمات االقليمية 

وهناك مسألة ثانية تتعلق بمبدأ زيادة الشفافية، ). ٣-٢في اطار الموضوع (المسألة ستدرس في وقت الحق من هذا المؤتمر 
أما فيما يتعلق باالستنتاجات الواردة في ورقة . ٧-٣٥ من منطوق قرارها ١٣وقد عالجتها الجمعية العمومية في الفقرة 

 ). أعاله٨انظر الفقرة (، فقد أكد الرئيس أنها ستشمل التغييرات المقترحة في أثناء المناقشة WP/2العمل 

 حالة مراقبة السالمة الجوية :٢-١الموضوع 
DGCA/06-WP/3 
DGCA/06-IPs/7 and 32 

وارتبطت بهذا ). حالة مراقبة السالمة الجوية (DGCA/06-WP/3عرضت على نظر المؤتمر ورقة العمل  -١٢
 تم تقديم معلومات محدثة عن عدة أمور WP/3وعند شرح ورقة العمل ). IP/32 ورقم IP/7رقم (الموضوع ورقتا معلومات 

تي ستجرى بموجب النهج التجميعي الشامل في ثالث دول لم يكن التدقيق قد جرى فيها ومن بينها عمليات التدقيق المقبلة ال
 .من قبل بموجب برنامج االيكاو العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية

في مجرى المناقشة شرح بعض المندوبين المشاكل المرتبطة بالسالمة الجوية في دولهم، والجهود الجارية  -١٣
 .ت المطلوبةلحلها، والمساعدا

واسترعى . لخص الرئيس اآلراء التي تم تبادلها في المناقشة مالحظا أن التعليقات كانت مثيرة جدا لالهتمام -١٤
 ودعا الدول التي لم يتم التدقيق فيها بموجب برنامج االيكاو العالمي لتدقيق WP/3 من ورقة العمل ٤االنتباه الى الفقرة 

ل التي لم تقدم خطة اجراءاتها التصحيحية ولم يتسن بالتالي ايفاد بعثات متابعة التدقيق اليها، مراقبة السالمة الجوية، والدو
والدول التي قدمت خطة اجراءاتها التصحيحية ولم يتسن ايفاد بعثة متابعة اليها لعدة أسباب، أن تتعاون مع االيكاو تعاونا 

 من تلك الورقة جزءا من ١-٥كل االجراء المقترح في الفقرة واقترح الرئيس أن يش. تاما وأن تتخذ االجراءات المقررة
والحظ الرئيس أن بعض النقاط التي أثيرت . استنتاجات وتوصيات المؤتمر بشأن هذا الموضوع، ووافق المؤتمر على ذلك

 . وفي المناقشة سوف توضع في الحسبان عند النظر في الورقات األخرى ذات الصلةWP/3في ورقة العمل 

 مبادرات الدول والصناعة :٣-١وع الموض
DGCA/06-WPs/4, 16, 21, 36 and 37 
DGCA/06-IPs/1 Revised, 7, 11, 12, 
13, 14, 15, 17, 24, 27, 32, 33, 37, 38, 
41 (and Corr. No. 1) and 46 

ج وقد عول). مبادرات الدول والصناعة (DGCA/06-WP/4عرضت بعد ذلك على نظر المؤتمر ورقة العمل  -١٥
مقدمة من ) WP/37 ورقم WP/36 ورقم WP/21 ورقم WP/16 ورقم WP/11رقم (هذا الموضوع في خمس ورقات عمل 

 دولة عضوا في لجنة أمريكا الالتينية ٢١الواليات المتحدة، والمجلس الدولي لرابطات مالك الطائرات والطيارين، و
 ا فضال عن ست عشرة ورقة معلومات تتعلق بهذا الموضوعهذ. ، وجمهورية كوريا، على التوالي)الكاك(للطيران المدني 
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(DGCA/06-IPs/1 Revised, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 24, 27, 32, 33, 37, 38, 41 (and Corrigendum No. 1) and 46) . وعند شرح ورقة
األمانة العامة عن خريطة الطريق  التي قدمتها IP/1 Revised تم استرعاء انتباه المؤتمر الى ورقة المعلومات WP/4 العمل

التابعة للصناعة، تحت قيادة " المجموعة المعنية باستراتيجيات السالمة الجوية"للسالمة الجوية العالمية، والتي أعدتها لاليكاو 
وأحاط المؤتمر علما بأن االيكاو تعكف اآلن على تنفيذ خريطة الطريق هذه من خالل لجنة المالحة الجوية . األياتا

 . والمجلس

لخص الرئيس المناقشة التي دارت مالحظا أن عددا من الورقات الجيدة قد عرض على المؤتمر وحظي  -١٦
 حظيت بقبول جيد ركز بصفة خاصة على الحاجة الى أن تؤدي DGCA/06-WP/4وقال ان ورقة العمل . بتعليقات بناءة جدا

وأبرز الرئيس اقتراحا بأن . ات واالقليمية في مجال السالمة الجويةااليكاو دورا تنسيقيا لمختلف المبادرات متعددة الجنسي
يؤكد المؤتمر من جديد على أن تؤدي االيكاو دورا رئيسيا في تنسيق الجهود لكي تتيح للدول األعضاء االستفادة من جميع 

طريق للسالمة الجوية العالمية وأكد الرئيس أن خريطة ال. المزايا الكامنة في مبادرات السالمة الجوية الراهنة والمقبلة
 .قوي حظيت بدعم

هناك نقطة أخرى كانت موضع تركيز، هي الحاجة الى أن تواصل االيكاو ادراج نتائج أعمال مختلف  -١٧
المجموعات االقليمية المعنية بالسالمة الجوية في القواعد والتوصيات واالرشادات الدولية الصادرة عن االيكاو بخصوص 

ية، وأن يقوم المجلس والدول المتعاقدة لدى االيكاو بازالة الحواجز القانونية، وحماية المعلومات المحللة السالمة الجو
من ورقة العمل )  ج١-٤و)  ب١-٤والمتقاسمة عن عمليات الطائرات وحوادثها، على النحو المطلوب في الفقرتين 

DGCA/06-WP/16راح قدم في أثناء المناقشة، ينبغي أن تعاد صياغة االجراء وبناء على اقت.  التي قدمتها الواليات المتحدة
 التي قدمها المجلس الدولي لرابطات مالك الطائرات والطيارين عن WP/21من ورقة العمل )  ب١-٥المقترح في الفقرة 

واعد التنظيمية، اآلثار السلبية المحتمل أن تصيب سالمة الطيران العام من جراء عدة أمور وال سيما اضافة المزيد من الق
 .فهم ألن اعادة الصياغة ستزيل أي سوء

، DGCA/06-WP/36الحظ الرئيس نقطة أخرى أثارتها لجنة أمريكا الالتينية للطيران المدني في ورقة العمل  -١٨
لرئيس وهي ضرورة قيام مكاتب االيكاو االقليمية بتقديم المساعدات الى الدول من أجل سد ثغرات السالمة الجوية، وشدد ا

على أن المكاتب االقليمية تشكل جزءا ال يتجزأ من مقر االيكاو، وأن المنظمة ككل ينبغي أن تقدم جميع المساعدات 
 التي قدمتها جمهورية كوريا عن النظام الذي وضعته لتتبع القواعد والتوصيات WP/37ثم أشار الى ورقة العمل . المطلوبة

 .ى أن تنفيذ القواعد والتوصيات الدولية أمر ال غنى عنه لسالمة الطيران المدنيالدولية الصادرة عن االيكاو، وشدد عل

 تحسين السالمة الجوية :٢الموضوع رقم 
 الشفافية وتبادل معلومات السالمة :١-٢الموضوع 

DGCA/06-WPs/5 Revised, 11 (and Corr. 
No. 1), 22 (and Corr. No. 1), 23 Revised, 
26 (and Corr. No. 1), 29 (and Corr. No. 1), 
30 Revised, 35 and 39 
DGCA/06-IPs/24, 26, 34 and 39  

الشفافية وتبادل "الصادرة بعنوان  DGCA/06-WP/5 Revisedعرضت على نظر المؤتمر ورقة العمل  -١٩
، )١ رقم هايبوتصو( WP/22و )١ رقم هاوتصويب( WP/11 وعولج هذا الموضوع أيضا في ورقات العمل. "معلومات السالمة

، WP/39و، WP/35 و، WP/30 Revised و، )١وتصويبها رقم ( WP/29، و)١وتصويبها رقم ( WP/26و، WP/23 Revisedو
 .IP/39 وIP/34 وIP/26و IP/24   وارتبطت بهذا الموضوع أيضا ورقات المعلومات.وقام مقدموها بشرحها
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، وعن ضرورة توخي DGCA/06-WP/5 Revisedعمل الأعرب عدد من المندوبين عن تأييدهم التام لورقة  -٢٠
الشفافية وتبادل المعلومات من أجل تعزيز السالمة الجوية وتحسين المساعدات التي تقدم لسد الثغرات، وتهيئة أساس أفضل 

 .لالعتراف المتبادل ورعرعة ثقة الجمهور، وبالتالي ضمان استمرارية الطيران المدني

ذلك عن قلقهم من أن يسيء الجمهور فهم المعلومات المستمدة من عمليات التدقيق أعرب بعض المندوبين مع  -٢١
التي جرت في اطار برنامج االيكاو العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية، ورأوا أن هذا األمر اذا اقترن بخطر اساءة 

ولذلك أيد بعض المندوبين . فائدةاستخدام هذه المعلومات سوف يقوض ثقة الجمهور فيسفر عن ضرر أكثر مما يسفر عن 
أن يكون االطالع على تقارير برنامج مراقبة السالمة الجوية قاصرا على الدول المتعاقدة ومن خالل موقع مأمون على 

ورأى مندوب واحد أن تقارير الدورة األولى لتدقيق مراقبة السالمة الجوية قد أصبحت اآلن قديمة واذا وضعت .  االنترنت
ولهذا السبب . االيكاو على االنترنت لشكلت معلومات مضللة عن حالة قدرات الدول على مراقبة السالمة الجويةعلى موقع 

 .ينبغي أن تستكمل هذه المعلومات بالمعلومات الراهنة التي قدمتها الدول المعنية

ن يدرس في ضوء قيل ان وضع أي شرط لتبادل المعلومات بين الدول عن ثغرات السالمة الجوية ينبغي أ -٢٢
وفي هذا الصدد شدد المندوبون على الحاجة الى تقديم المساعدة على المستوى . قدراتها على سد هذه الثغرات بسرعة
وبالرغم من التسليم بأن مستوى الشفافية سوف يزداد كلما تحسنت مستويات قدرات . االقليمي والمستوى االقليمي الفرعي

ة على أن الشفافية وتبادل المعلومات أمران حاسمان دائما لضمان السالمة الجوية وثقة مراقبة السالمة، تم التشديد بقو
 . جمهور المسافرين

شدد المندوبون على أن أي معلومات تنشر على الجمهور ينبغي أن تكون موحدة قياسيا ووقائعية وال لبس  -٢٣
.  أن تضع االيكاو استراتيجية لالفصاح عن هذه المعلوماتوقيل أيضا انه ينبغي. فيها، وذلك تفاديا للخلط أو اساءة التفسير

وأيد بعضهم انشاء قاعدة بيانات مركزية في االيكاو لجمع المعلومات التي تتطوع الدول بتقديمها، وعززوا ضرورة اطالع 
النشاء جهاز الدول على المعلومات الموثوقة والموقوتة عن ملكية الطائرات والسيطرة عليها، وكان هناك تأييد أيضا 

 . من اتفاقية شيكاغو٢١مركزي يقدم المعلومات في اطار المادة 

، وأبرزوا ١٧-٣٥أثنى عدد من المندوبين على األعمال التي تمت حتى اآلن لتنفيذ قرار الجمعية العمومية  -٢٤
رشادات قانونية بشأن وردا على سؤال بشأن هذا الموضوع قال الرئيس ان مسودة ا.  الحاجة الى حماية بيانات السالمة

حماية المعلومات المستمدة من بيانات السالمة ونظم المعالجة سوف توزع عما قريب على الدول، وأنها متاحة اآلن لالطالع 
 .عليها في موقع االيكاو على االنترنت

مة أوضح مندوبون كثيرون ضرورة حماية مسؤولي الطيران الذين يقدمون المعلومات الحرجة عن السال -٢٥
ورأى مندوبون كثيرون أن تتشاور االيكاو مع .  ومسألة السرية تستحقان الدراسة" الثقافة السليمة"وقالوا ان مسألة .  الجوية

 .الدول لدراسة كيفية بدء تنفيذ الثقافة السليمة

سب لخص الرئيس المناقشة التي دارت مشددا على الحاجة الى العمل في داخل اطار اتفاقية شيكاغو وح -٢٦
من اتفاقية )  د٤٤وأشار في هذا الصدد الى النقاط األساسية المذكورة في المادة . التوجيهات التي قدمتها الجمعية العمومية

، وأشار أيضا الى قرار "احتياجات شعوب العالم الى نقل جوي يتسم باألمان واالنتظام والفعالية واالقتصاد"شيكاغو، وهي 
سلم بأن الشفافية وتبادل المعلومات يشكالن ركيزتين أساسيتين لكي يتسم نظام النقل الجوي  الذي ٧-٣٥الجمعية العمومية 

وقال ان هناك تأييدا تاما لتبادل معلومات السالمة فيما بين الدول، وأنه يدرك وجود قلق بشأن اتاحة معلومات .  بالسالمة
م المعلومات المحدثة الى االيكاو، وشجع الدول على اتاحة السالمة للجمهور، واقترح اعطاء الدول مهلة أقصاها سنتان لتقدي

تقييم نتائج البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية، فقد الحظ /أما فيما يتعلق بموضوع تصنيف.  معلوماتها للجمهور
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 أشار اليها بعض المندوبين وقال الرئيس ان النقاط الموضوعية التي.  الرئيس أن مجلس االيكاو سيدرس هذه المسألة بعناية
 . ستكون موضع دراسةWP/35 وDGCA/06-WP/22في ورقتي العمل 

وأكد مندوبون كثيرون دعمهم المستمر لمبدأي الشفافية .  كان هناك تأييد عام للملخص الذي أدلى به الرئيس -٢٧
ت، لكن بعض المندوبين لم يشعروا ورحبوا بمهلة السنتين المقترحة لتحديث المعلوما.  وتبادل المعلومات بين الدول

واقترح مندوب واحد تكليف االيكاو بانشاء نظام الدارة المعلومات يمكن .  باالرتياح لفكرة اتاحة معلومات السالمة للجمهور
والحظ مندوب آخر أن اخطارات السفر ومسائل التأمين قد .  من خالله تحديد المعلومات التي تتاح في نهاية مهلة السنتين

 .تأثر هي أيضا تأثرا سلبيا بما يسفر عن منافسة غير شريفةت

لم يؤيد بعض المندوبين فكرة تأخير نشر معلومات السالمة على الجمهور، ورأوا أن هذه العملية يجب تبدأ  -٢٨
ح عن وقيل ان االفصا.  مباشرة وتنتهي قبل انعقاد الجمعية العمومية المقبلة، وذلك للمحافظة على مصداقية االيكاو

المعلومات للجمهور كثيرا ما يساعد الدول التي تحتاج الى المساعدة والتمويل، وأن هناك قلقا من أن مهلة السنتين قد 
 .تعود على تلك الدول بفائدة جمة ال

 بشأن تصنيف DGCA/06-WP/11أعرب بعض المندوبين عن قلقهم ازاء االقتراح الوارد في ورقة العمل  -٢٩
لعالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية، وأشاروا الى أن هذا البرنامج قد نشأ ردا على نظم تصنيف كانت نتائج البرنامج ا

وقدم أحد المندوبين فكرة مختلفة وهي أن التصنيف يشكل بالفعل عامال قائما، وأن من األفضل .  بعض الدول قد بدأتها
مجلس االيكاو سوف يضع هذه المسألة موضع المزيد من وأحاط المؤتمر علما بأن . لاليكاو أن تضع نظاما خاصا بها

 .الدراسة

لوحظ أن البنك الدولي يوجه تمويله الى مشاريع البنية األساسية للطيران، وتم االعراب عن األمل في  -٣٠
  أما فيما .استمرار هذا التمويل وفي أن يركز البنك الدولي على المبادرات االقليمية الرامية الى تعزيز السالمة الجوية

. يتعلق بقرارات االستثمار فقد شدد المراقب ممثل البنك الدولي على أن الشفافية وتبادل المعلومات يشكالن عاملين رئسيين
وفيما يتعلق بموضوع االستثمار في الطيران أشار الرئيس الى أن البنك الدولي قد اقترح أن تنشر االيكاو تقريرا سنويا عن 

 .ية والمساعدات المطلوبةبنية الطيران األساس

 الجويةادارة السالمة  :٢-٢الموضوع 
DGCA/06-WPs/6, 12, 15, 19, 24 Revised, 32 and 38 
DGCA/06-IPs/2, 3, 4, 8, 9, 20, 21, 22, 23, 30, 43 
and 44 

تنفيذ نظم ادارة السالمة في " الصادرة بعنوان DGCA/06-WP/6عرضت على نظر المجلس ورقة العمل  -٣١
 WP/32 وWP/24 Revised وWP/19 وWP/15وWP/12  وWP/11وارتبطت بهذا الموضوع سبع ورقات عمل ". لدولا
األخرى في اللجنة األوروبية للطيران المدني  المقدمة من النمسا بالنيابة عن الجماعة األوروبية والدول األعضاء WP/38و

من المجلس الدولي لطيران األعمال، ومن الدول األفريقية، ومنظمة يوروكونترول، ومن الواليات المتحدة، ومن كندا، و
. دولة عضوا في لجنة أمريكا الالتينية للطيران المدني، ومن المجلس الدولي للمطارات، ومن اليابان، على التوالي ٢١ومن 

. (IPs/2, 3, 4, 8, 9, 20, 21, 22, 23, 30, 43 and 44)وفضال عن ذلك، ارتبطت بهذا الموضوع اثنتا عشرة ورقة معلومات 
 (Doc 9859)دليل ادارة السالمة  تمت االحاطة علما بأنه تم توزيع نسخ باللغة االنجليزية من WP/6وعند شرح ورقة العمل 

 لم Doc 9859ورغم أن الوثيقة رقم . ICAO-Netالصادر عن االيكاو وبأن هذا الدليل منشور على موقع االيكاو الداخلي 
وتم تقديم .  على األكثر٢٠٠٦ باللغة االنجليزية، فان نسخها ستتوفر بجميع اللغات في نهاية مايو تتوفر حتى اآلن اال

، ٢٠٠٧ و٢٠٠٦ ومن بينها برنامج دورات التدريب على نظام ادارة السالمة في السنتين أمورعن جملة معلومات اضافية 



 6-1 ملخص المناقشات 

لمشاركون الراغبون في عقد دورات اضافية الى ودعي ا.  ١٥/٥/٢٠٠٦وستعقد أول دورة من هذا النوع في نيروبي في 
وتم استرعاء االهتمام الى كُشك نظم ادارة السالمة في ردهة المبنى، . اخطار األمانة العامة بذلك وتوفير الموارد الالزمة

ثم .  تدريبوتشجيع المشاركين على ابالغ األمانة العامة بما اذا كانت دولهم تحتاج الى التدريب أو قادرة على رعاية ال
استعرضت ورقات العمل األخرى التي قدمت في اطار هذا الموضوع، وكانت جميعها في غاية الدعم ألنشطة المنظمة 

 .WP/6المتعلقة بتنفيذ نظم ادارة السالمة في الدول بالصورة المعروضة في ورقة العمل 

ة دورات التدريب على نظم ادارة في المناقشة التي دارت حول هذا الموضوع قدمت عروض عديدة الستضاف -٣٢
وأكد عدة مشاركين على الحاجة الى تحديث الملحق .  السالمة، أو لتقديم التدريب ومواد التدريب ومشورة الخبراء

بالصورة التي اقترحت في ورقة  ) الطائرات—الطيران العام الدولي (، الجزء الثاني )عمليات الطائرات( السادس
وأعرب عدد من المتحدثين عن دعمهم لالقتراح الوارد .  عبر عن واقع عمليات الطيران العام ليDGCA/06-WP/19 العمل

ومع ذلك كان هناك رأي مفاده أن .   باعداد ملحق جديد يخص اجراءات السالمة على وجه التحديدWP/11في ورقة العمل 
أكد عدد قليل من المشاركين على الحاجة الى و.  تعد االيكاو بدال من ذلك ارشادات شاملة عن تنفيذ نظم ادارة السالمة

 .وضع ارشادات خاصة لصغار المشغلين

 حول أنشطة DGCA/06-WP/6مالحظا الدعم باالجماع لورقة العمل ، عرض رئيس المؤتمر ملخصا لآلراء -٣٣
رة السالمة، بالصورة المبينة وأكد الفوائد التي ستنجم عن تنفيذ نظم ادا.  االيكاو لتحسين تنفيذ نظم ادارة السالمة في الدول

وأشار الرئيس الى المالحظات التي عرضها المراقب ممثل منظمة يوروكونترول بخصوص .  WP/15في ورقة العمل 
مشورة الخبراء التي تقدمها تلك المنظمة للندوات وحلقات االيكاو االقليمية بشأن نظم ادارة السالمة، وبخصوص تبادل 

انظر ورقة (وأشار الرئيس الى االقتراح الذي قدمه ممثل منظمة يوروكونترول .  وتقليلها األخطارالخبرات معها حول تقييم 
ومتحدثون آخرون بأن تعد االيكاو ملحقا جديدا يخص اجراءات السالمة الجوية ويشمل أحكام مراقبة ) WP/11العمل 

حظ الرئيس أنه قد اقترح في آخر جلسة عقدها المجلس السالمة الجوية، وتقييم السالمة الجوية، وادارة السالمة الجوية، وال
، بوصفه رئيسا للمجلس، النظر في اعداد ملحق من هذا السبيل بشأن نظم ادارة السالمة )١٧٧ من الدورة ١١الجلسة (

 ذلك وأشار الى التعليقات التي طرحت في أثناء المناقشة الحالية ومفادها أن تعد المنظمة بدال من.  ومراقبة السالمة
دات شاملة بشأن نظم مراقبة السالمة، بهدف ادراج مفهوم نظم ادارة السالمة في المالحق عند تعديلها لتأخذ شكال ارشا

يعتمد على األداء، وأشار الرئيس الى أن اعداد ذلك الملحق الجديد ووضع ارشادات اضافية أمران ال يتعارضان مع 
وأشار الى النقطة التي أثيرت بشأن الحاجة الى .  في الوقت المناسببعضهما، ويمكن لألمانة العامة والمجلس النظر فيهما 

وأشار الى التعليقات التي أبديت بشأن . تنسيق قواعد السالمة عالميا، والحظ أن لجنة المالحة الجوية تنظر في ذلك التنسيق
 لصغار المشغلين، وأشار الى الحاجة الى مواصلة اعداد ارشادات لتنفيذ نظم ادارة السالمة، مثل االرشادات النوعية

االرشادات الحالية التي ستستعراض باستمرار وتحدث حسب الحاجة الدخال المزيد من التحسينات على تنفيذ نظم ادارة 
 .السالمة، التي تعد، كما أكد العديد من المتحدثين، أداة هامة لتعزيز السالمة الجوية

  السالمة الجويةاالستراتيجية الموحدة لسد ثغرات :٣-٢الموضوع 
DGCA/06-WPs/7, 11 (and Corr. No. 1), 17, 23 Revised, 
28 Revised, 29 (and Corr. No. 1) and 31 
DGCA/06-IPs/16, 18, 31, 45 and 47 

االستراتيجية الموحدة " الصادرة بعنوان DGCA/06-WP/7عرضت على نظر المؤتمر بعد ذلك ورقة العمل  -٣٤
 WP/17 ، و١ وتصويبها رقم WP/11(وارتبطت بهذا الموضوع ست ورقات عمل ".  لجويةلسد ثغرات السالمة ا

 المقدمة من النمسا بالنيابة عن الجماعة األوروبية )WP/31 Revised  وWP/29  وWP/28 Revised  وWP/23 Revised و
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ومن األرجنتين وشيلي ومصر األخرى في اللجنة األوروبية للطيران المدني ومنظمة يوروكونترول، والدول األعضاء 
وفرنسا والهند وهولندا ونيجيريا وباكستان وأعضاء مجلس ادارة التسهيل المالي الدولي للسالمة الجوية، ومن مجموعة دول 

في   دولة عضوا٢١آسيا والمحيط الهادئ األعضاء في مجلس االيكاو، ومن الدول األفريقية، ومن البنك الدولي، ومن 
وع خمس ورقات معلومات ـذا الموضـوارتبطت أيضا به.  تينية للطيران المدني، على التواليأمريكا الال لجنة

(DGCA/06-IPs/16, 18, 31, 45 and 47)  .ورقة العمل وعند شرح WP/7معلومات تبادل امج ن تم تقديم عرض عن بر
 . على االنترنتالسالمة الجوية الذي استهلته االيكاو

ت حول هذا الموضوع تم االعراب عن التأييد لبرنامج االستراتيجية الموحدة، وبرنامج في المناقشة التي دار -٣٥
الراسخ، وفكرة انشاء منظمات اقليمية ومنظمات اقليمية فرعية لمراقبة السالمة الجوية، وبرنامج االيكاو لتبادل " كوسكاب"

وتم التسليم بقيمة تنسيق المساعدات . DGCA/06-WP/7معلومات السالمة الجوية، وهي جميعا مشروحة في ورقة العمل 
ذلك ألن هذا التنسيق يضمن، هو وشفافية المعلومات، أفضل . التي تقدم الى الدول من خالل برنامج االستراتيجية الموحدة

وساد شعور بأن االيكاو في أفضل موقع لتسهيل تبادل المعلومات عن طريق برنامج تبادل . مساعدة كلما قضت الحاجة بها
واعتبر . وكان هناك اقتراح بأن يشمل هذا البرنامج قائمة بشهادات المشغلين الجويين الدوليين. علومات السالمة الجويةم

أيضا انشاء المنظمات االقليمية والمنظمات االقليمية الفرعية لمراقبة السالمة الجوية نهجا جيدا لكي تفي الدول بالتزاماتها 
 .، على أن توضع في االعتبار المؤسسات االقليمية الراهنةفي مجال مراقبة السالمة الجوية

 مثل البنك –تطرقت المناقشة الى عدة مسائل أخرى، ومن بينها دور الصناعة وبعض المؤسسات المالية  -٣٦
وقال بعض . وتفاوتت اآلراء حول فاعلية التسهيل المالي الدولي للسالمة الجوية.  في تمويل مشاريع السالمة–الدولي 

وشدد آخرون على أن تظل هذه اآللية مستقلة . المندوبين ان هذا التسهيل المالي يشكل آلية تمويل مفيدة وتستحق التشجيع
وكانت هناك تحفظات ازاء اقتراح يرمي الى اتباع نهج اقليمي المركزي لتنفيذ عمليات . حتى ال تؤثر على موارد االيكاو

وكانت هناك مسألة . ية العمومية قد شددت على أن تكون عمليات التدقيق عالميةالتدقيق، وهي تحفظات من منطلق أن الجمع
 .أخيرة هي أهمية استقاللية سلطات الطيران المدني للنجاح في مراقبة السالمة الجوية

لخص الرئيس المناقشة التي دارت مشددا على أن االقتراحات المقدمة بخصوص برنامج االستراتيجية  -٣٧
والحظ أن المؤتمر قد أعرب عن . ٧-٣٥اقشات التي دارت حولها لم تتجاوز اطار قرار الجمعية العمومية الموحدة والمن

واقترح الرئيس اضافة . DGCA/06-WP/7 من ورقة العمل ١-٦تأييده التام لجميع االجراءات المعروضة في الفقرة 
، أن يوصي المؤتمر بأن تشجع الدول ٧-٣٥مومية  من منطوق قرار الجمعية الع١٤بناء على الفقرة : االجراءات التالية

واستنادا الى . انشاء المزيد من المنظمات االقليمية والمنظمات االقليمية الفرعية توخيا لتعزيز قدرات مراقبة السالمة الجوية
 التخاذ الترتيبات ، أن تشجع االيكاو الدول على توطيد تعاونها على المستوى الثنائي والمستوى االقليميWP/11ورقة العمل 

المالئمة للوفاء بااللتزامات التي تعهدت بها بموجب اتفاقية شيكاغو، وال سيما كلما رأت أن تخصيص الموارد البشرية 
وعلى أساس . والفنية والمالية المطلوبة ألداء مراقبة السالمة الجوية على النحو الوافي أمرا غير ضروري أو غير مالئم

، أن تحسن االيكاو فاعلية أدوات المساعدة WP/11 وورقة العمل ٧-٣٥رار الجمعية العمومية  من منطوق ق١٢الفقرة 
الفنية، بما فيها التسهيل المالي الدولي للسالمة الجوية، وأن تزيد التنسيق والمشاركة مع مكاتبها االقليمية لتقديم الدعم الفني 

، أن تعتمد االيكاو أساليب عمل تتيح WP/11 وورقة العمل ٧-٣٥وعلى أساس قرار الجمعية العمومية . األكثر فاعلية
واقترح الرئيس . المشاركة التامة من جانب المنظمات االقليمية المسؤولة عن مراقبة السالمة الجوية في أعمال االيكاو الفنية

تخذ بأسرع ما يمكن أيضا اضافة بند آخر للتشديد على أهمية استقاللية سلطات الطيران المدني، وحث الدول على أن ت
 .التدابير التشريعية المالئمة لهذا الغرض
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 تبادل االعتراف :٤-٢الموضوع 
DGCA/06-WPs/8, 13 and 27 

كما عرضت .  هافيعلى المؤتمر لكي ينظر " تبادل االعتراف" بعنوان DGCA/06-WP/8عرضت ورقة العمل  -٣٨
ا بنفس الرتباطهمالمقدمة من الدول األفريقية على المؤتمر  WP/27الورقة  المقدمة من الواليات المتحدة وWP/13الورقة 

 .الموضوع قيد المناقشة
 على أعضاء الوفودوعلق العديد من .  DGCA/06-WP/8كان هناك تأييد عام لالجراءات المقترحة في الورقة  -٣٩

وأحيط علما بأن الدول .  قل الجويالشواغل المتزايدة بشأن أعالم المواءمة للطيران، التي تشكل خطرا على سالمة الن
أن األحكام والمواد االرشادية ب االقراروفي هذا الشأن، تم .  واألجنبية المحليةبحاجة لتعزيز السالمة الجوية للعمليات 

 . األجنبية من شأنها أن تكون مفيدةات على مراقبة عمليات الطائرللمساعدة
واقترح ادراج .  DGCA/06-WP/8 من الورقة ١-٤د الفقرة بأنه تم تأييملخصه أحاط الرئيس علما في  -٤٠

 ووضع برنامج ، لتشغيل شركات النقل الجوي األجنبية وفقا لالتفاقيةلوائحأنه ينبغي على الدول اصدار : االجراءات التالية
االجراءات المتفق واستنادا الى .  لمراقبة هذه الشركات والبدء في اتخاذ اجراءات عندما تطرأ شواغل مرتبطة بالسالمة

اضافة الى ذلك، ينبغي اعداد .  ثنائية بين الدولالعليها، أوصى رئيس المؤتمر بادراج فقرة مرتبطة بالسالمة في االتفاقات 
 .أحكام ومواد ارشادية عن موضوع مراقبة عمليات الطائرات األجنبية في أسرع وقت ممكن

) االعتراف بالشهادات والرخص( من اتفاقية شيكاغو ٣٣ المادة أن تنفيذالى في النهاية، أشار رئيس المؤتمر  -٤١
على مفهوم أن المقتضيات التي أصدرت قائمة  هذه الثقة غير أن.  هو احدى الركائز األساسية للسالمة وهو قائم على الثقة

 التي قد تقرر من وقت معادلة أو أعلى من الحد األدنى للقواعد القياسية"اعتمدت بمقتضاها تلك الشهادات أو الرخص  أو
 .٣٣، حسبما تقتضيها المادة "آلخر تطبيقا لهذه االتفاقية

  السالمة الجوية مراقبةتعزيز :٥-٢الموضوع 
DGCA/06-WPs/9, 11 (and Corr. No. 1), 
14 Revised, 25, 28 Revised, 33 and 35 
DGCA/06-IPs/5, 6, 19, and 42  

 WP/11وارتبطت بهذا الموضوع ورقة العمل . DGCA/06-WP/9 عرضت على نظر المؤتمر ورقة العمل -٤٢
التزامات الدولة بمراقبة  (WP/14وورقة العمل ) مقترحات الدخال مزيد من التحسينات على السالمة الجوية عالميا(

: دولالوفاء بالتزامات ال (WP/28وورقة العمل ) وضع حلول اقليمية للسالمة الجوية (WP/25وورقة العمل ) السالمة
تحسين السالمة الجوية من خالل استراتيجية  (WP/33، وورقة العمل )ضرورة لتعزيز السالمة الجوية: التعاون بين الدول

 ).تحسين السالمة الجوية (WP/35وورقة العمل ) االيكاو الموحدة والشفافية
الدول وأصحاب المصلحة  بأن ينشئ كل من DGCA/06-WP/9ناقش المؤتمر المقترح الوارد في ورقة العمل  -٤٣

وكان هناك تأييد عام لدراسة هذه . اآلخرون هيئة جامعة لمفتشي السالمة الدوليين وغيرهم من خبراء مراقبة السالمة الجوية
 .المسألة بطريقة أكمل مع مراعاة عدة أمور ومن بينها االعتبارات التشغيلية والقانونية والمالية

 ،DGCA/06-WP/11في اجراءات التدقيق، التي وردت في ورقة العمل مات االقليمية فيما يتعلق بمسألة دور المنظ -٤٤
قيل ان اجراءات برنامج االيكاو العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية قد وضعت على أساس مبدأ العالمية وتطبيق نفس 

أثير مشاركة المنظمات االقليمية على وينبغي من هذا المنطلق اجراء دراسة بعناية لت. منهجية التدقيق على جميع الدول
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وكان هناك اقتراح بدراسة موضوع آخر هو تصنيف نتائج برنامج االيكاو العالمي لتدقيق مراقبة . اجراءات التدقيق هذه
 .وكان هناك تأييد للمزيد من دراسة هذه الفكرة، وتم االعراب أيضا عن القلق ازاء هذا الموضوع. السالمة الجوية

تعلق بتقسيم مسؤوليات مراقبة السالمة الجوية بين دولة التسجيل ودولة المشغل، سلم المؤتمر بأن هذا فيما ي -٤٥
التقسيم قد يعترض استمرارية مراقبة عمليات شركات الطيران ويثير موضوع مسؤولية سلطات الطيران في أي وضع من 

 .هذا القبيل
وشدد . DGCA/06-WP/9 من ورقة العمل ١-٦ التام للفقرة لخص الرئيس المناقشة التي دارت مالحظا التأييد -٤٦

على أن تخصيص الموارد لبرنامج االستراتيجية الموحدة والدارة المساعدات المباشرة التي تقدم الى الدول سوف يكون 
ائل التي أثيرت في وقال ان المس. موضع مناقشة في مجلس االيكاو عند النظر في الميزانية البرنامجية للفترة الثالثية المقبلة

 بشأن ادارة برنامج المساعدات التشغيلية سوف توضع في االعتبار عند النظر في WP/28 من ورقة العمل ١٢-٣ الفقرة
المساعدات التي تقدم مباشرة الى الدول في حالة انشاء هيئة جامعة لمفتشي السالمة الدوليين وغيرهم من خبراء مراقبة 

 التي حثت المجلس على ممارسة وظائفه WP/11من ورقة العمل )  و١-٦ئيس الى الفقرة وأشار الر. السالمة الجوية
 من اتفاقية شيكاغو، وقال ان المجلس قد وضع اجراءات لتنفيذ ٥٤من المادة ) والفقرة ك) االلزامية المقررة في الفقرة ي

 .تعاقدة بها كلما حدثت أي حالة من هذا القبيلبعد اجراء تحريات مسهبة للحاالت المكتشفة وابالغ الدول الم)  ي٥٤المادة 

 اطار العمل في مجال السالمة للقرن الحادي والعشرين :١-٣الموضوع 
DGCA/06-WPs/10, 11 (and Corr. No. 1), 17, 20 
and 31 Revised 
DGCA/06-IPs/10 and 35 

 في مجال السالمة للقرن اطار العمل" بعنوان DGCA/06-WP/10عرضت على نظر المؤتمر ورقة العمل  -٤٧
، WP/20، وWP/17، و)١وتصويبها رقم  (WP/11(وارتبطت أيضا بهذا الموضوع أربع ورقات عمل ".  الحادي والعشرين

المقدمة من النمسا بالنيابة عن الجماعة األوروبية والدول األعضاء فيها والدول األخرى األعضاء في ) WP/31 Revisedو
ن المدني ومنظمة يوروكنترول، ومن أعضاء مجلس ادارة التسهيل المالي الدولي للسالمة الجوية، اللجنة األوروبية للطيرا

هذا فضال عن .  دولة عضوا في لجنة أمريكا الالتينية للطيران المدني، على التوالي٢١ومن منظمة السياحة العالمية، ومن 
 ).IP/35 وIP/10(أن ورقتي معلومات ارتبطتا أيضا بهذا الموضوع 

وكان هناك تسليم بأن تعريف . DGCA/06-WP/10كان هناك تأييد عام للتوصيات الواردة في ورقة العمل  -٤٨
ينبغي أن يدرس في ضوء االتفاقات والممارسات التجارية الراهنة، على أن يعاد النظر على وجه الخصوص " دولة المشغل"

 .الذي تنفذ فيه المراقبة التشغيليةمن منطلق المكان " مكان العمل الرئيسي"في معنى المصطلح 
تبادل المؤتمر اآلراء بعد ذلك حول كيفية تحسين اطار العمل الذي وفرته اتفاقية شيكاغو لاليكاو من أجل  -٤٩

ونوقشت المزايا والمساوئ المحتملة من جراء توسيع اطار العمل الراهن لكي يشمل قدرات . التصدي لتحديات المستقبل
وبدرت آراء بضرورة الترويج في جميع أنحاء العالم لثقافة السالمة وجعلها .  انشاء هيئة تفتيش مستقلةاالنفاذية ويتضمن

سمة متأصلة في جميع مبادرات السالمة الجوية المقبلة، وبأن فكرة انشاء سجل عالمي لبيانات شهادات المشغلين الجويين 
 .فكرة تستحق المزيد من االستطالع

قشات التي دارت مؤكدا أن المندوبين قد أعلنوا قبولهم للتوصيات الواردة في ورقة العمل لخص الرئيس المنا -٥٠
DGCA/06-WP/10 . هذا فضال عن التوصيات التي وردت في ورقة العملWP/11 بشأن اعداد وتقييم القواعد والتوصيات 

صيات الدولية في المستقبل على الصناعة وهذه التوصيات تخص على وجه التحديد تقييم مدى تأثير القواعد والتو. الدولية
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واألطراف األخرى، واالستفادة بطريقة منهجية أكثر من التوصيات التي نشرتها هيئات التحقيق في الحوادث، وتحديد 
األهمية الحرجة للقواعد والتوصيات الدولية، ووضع قواعد وتوصيات دولية جديدة لمعالجة مسألتي ادارة السالمة ومراقبة 

وشاطر الرئيس اآلراء التي تم االعراب عنها بضرورة االستفادة من خبرة منظمة شقيقة لاليكاو هي المنظمة . مةالسال
 .البحرية الدولية، فيما يخص الجنسية الوهمية

الحظ الرئيس أن القرن الحادي والعشرين هو مستهل عصر العولمة الذي يمس مجتمع الطيران بل وجميع  -٥١
وان كانت العولمة قد حظيت بالترحيب بوصفها فرصة لتحسين السالمة الجوية .  والثقافية واالجتماعيةالدوائر االقتصادية

 .وتوسيع نطاق النقل الجوي، فال بد من االستمرار في حماية حقوق جميع المشاركين في الطيران المدني
 .ان في القرن الحادي والعشرينلتعاونه وعمله الشاق من أجل مستقبل الطيرأعرب الرئيس عن شكره للمؤتمر  -٥٢

 ما يستجد من أعمال
 .عرض أحد المندوبين موجزا عن حالة الطيران المدني في دولته -٥٣
ردا على سؤال بشأن االرشادات التي تساعد رؤساء الطيران المدني على تخطيط التدابير الواجب اتخاذها اذا  -٥٤

ما بأن المنظمة أعدت معلومات عن هذا الموضوع وسوف توزعها على اجتاحت انفلونزا الطيور العالم، أحاط المؤتمر عل
 .المندوبين

بالنظر الى أهمية تنفيذ نظام ادارة السالمة من أجل ضمان السالمة الجوية، قال األمين العام ان باالمكان  -٥٥
موقع االيكاو المفتوح للجمهور  من (Doc 9859) ادارة السالمةب  االيكاو الخاصدليلتفريغ نسخة الكترونية بدون مقابل من 

 .على االنترنت، وأن النسخة الورقية يمكن شراؤها بتكلفة اسمية

 االستنتاجات والتوصياتالموافقة على 
 WP/46 الى DGCA/06-WP/40استعرض المؤتمر االستنتاجات والتوصيات الواردة في ورقات العمل  -٥٦

 .واعتمدها بعد أن عدلها

 سالمة الجوية في الوقت الحاضرحالة ال :١الموضوع رقم 
 الجويةسالمة ال العالمية واالقليمية في مجال االتجاهات :١-١الموضوع 
  مراقبة السالمة الجويةحالة :٢-١الموضوع 
 الصناعة ومبادرات الدول :٣-١الموضوع 

DGCA/06-WP/40 

 .١-٢المنبثقة عن الفقرة ) ج و) ب و) أدخل المؤتمر بعض التعديالت على التوصيات الواردة في الفقرات أ -٥٧

 تحسين السالمة الجوية :٢الموضوع رقم 
 الشفافية وتبادل معلومات السالمة :١-٢الموضوع 

DGCA/06-WP/41 

، أضاف المؤتمر فقرة )١ )ب ١-١باالضافة الى التغييرات التي أدخلت على االستنتاج الوارد في الفقرة  -٥٨
وأدرج المؤتمر عدة تغييرات على .   اطالع الجمهور على معلومات السالمةكامأحبشأن ) ٣ )ب ١-١فرعية جديدة برقم 
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، وأضاف توصيتين جديدتين بشأن استمرار تبادل نتائج ١-٢المنبثقة عن الفقرة ) وج) وب) التوصيات الواردة في الفقرات أ
لدول والمانحين من تقديم المساعدات التدقيق الذي يجري بموجب النهج التجميعي الشامل وبشأن الشفافية كوسيلة لتمكين ا

 .بسرعة وفاعلية لسد ثغرات السالمة الجوية

 الجويةسالمة الادارة  :٢-٢الموضوع 
DGCA/06-WP/42 

 من االستنتاجات وأدخل ١-١المنبثقة من الفقرة ) ج ، و)٣ )أدخل المؤتمر عدة تغييرات على الفقرات أ -٥٩
عن جهود االيكاو الرامية الى تحديث )  فقرة جديدة فرعية برقم ج١-٢رة  وأضاف تحت الفق١-٢تغييرات على الفقرة 

 ). ب١-٢  وأضاف مالحظة تحريرية جديدة تحت الفقرة الفرعية .الجزء الثاني من الملحق السادس

 لسد ثغرات السالمة الجوية الموحدة ةاالستراتيجي :٣-٢الموضوع 
DGCA/06-WP/43 

على ضرورة ) ٧ ) أ الفرعية من التوصيات، وشدد في الفقرة١-٢ى الفقرة أدرج المؤتمر عدة تغييرات عل -٦٠
 .قيام الدول باثبات عزمها السياسي على سد ثغرات السالمة الجوية

 تبادل االعتراف :٤-٢موضوع ال
DGCA/06-WP/44 

ديدة جفرعية  من االستنتاجات، أضاف المؤتمر فقرة ١-١رات طفيفة على الفقرة ـباالضافة الى تغيي -٦١
بشأن ظهور الجنسيات الوهمية والعمليات غير القانونية واألنشطة االجرامية التي تهدد سالمة الطيران ) ٣ ) ب١-١ برقم

 .المدني

أضاف المؤتمر توصيتين احداهما بشأن موضوع الجنسيات الوهمية والعمليات غير القانونية، والثانية عن  -٦٢
وأدخل المؤتمر أيضا تغييرات طفيفة على بعض .  ظر انفرادي على العملياتالتشاور بين الدول واألطراف قبل فرض ح

 .١-٢التوصيات الواردة في الفقرة 

 تعزيز مراقبة السالمة :٥-٢الموضوع 
DGCA/06-WP/45 

 .DGCA/06-WP/45اعتمد المؤتمر االستنتاجات والتوصيات بصغتها الواردة في ورقة العمل  -٦٣

 ار العمل الحاليما وراء اط :٣الموضوع رقم 
  السالمة للقرن الحادي والعشرين العمل في مجالاطار :١-٣الموضوع 

DGCA/06-WP/46 

 يخص الحاجة الى حشد الموارد من المؤسسات المالية ١-١أضاف المؤتمر استنتتاجا جديدا الى الفقرة  -٦٤
 .والمانحين للمساعدة على تحسين سالمة الطيران المدني
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، وأضاف ١-٢ الفقرة وعلى المالحظة التحريرية تحتغييرات على التوصيات الراهنة أدخل المؤتمر ت -٦٥
 بشأن مضاعفة جهود االيكاو لدراسة التطورات المقبلة في مراقبة السالمة الجوية على ضوء عولمة تين جديدتينتوصي

جوية ويشمل األحكام المالئمة اعداد ملحق جديد مخصص الجراءات السالمة ال، وبشأن النظر في الطيران المدني الدولي
 .بخصوص مراقبة السالمة الجوية وتقييم السالمة الجوية وادارة السالمة الجوية

 االعالن

 . واعتمدها بعد أن عدلهاDGCA/06-WP/47استعرض المؤتمر مسودة االعالن الواردة في ورقة العمل  -٦٦

ن الى ديباجته تتعلقان باالعتراف بالشهادات أدخل المؤتمر بعض التغييرات على االعالن، وأضاف فقرتي -٦٧
 .واالجازات الصادرة من دول أخرى، وبدور االيكاو في تسوية الخالفات

الترويج للثقافة السليمة، : الى منطوق االعالن تخص ما يليجديدة أضاف المؤتمر أيضا ثالث فقرات  -٦٨
 .ت الدول لعزمها السياسي على سد ثغرات السالمة الجويةة من دول أخرى، واثبارواالعتراف بالشهادات واالجازات الصاد

 كلمات الشكر

بعد أن أنهى المؤتمر نظره في االستنتاجات والتوصيات واالعالن، فوض رئيسه سلطة اعتماد ملخص  -٦٩
 .المناقشات

لمراقب الموفد والمكسيك وباكستان والمملكة العربية السعودية، وكذلك اوهنغاريا أعرب ممثلو كندا واثيوبيا  -٧٠
من اللجنة األفريقية للطيران المدني، عن تقديرهم للروح القيادية والحكمة التي تحلى بها الرئيس طوال المؤتمر وطوال 

وقدم المؤتمر شكره أيضا الى األمين العام واألمانة .   الدوليالسنين التي قضاها في خدمة االيكاو ومجتمع الطيران المدني
 . والى حكومة كندا وبلدية مونتريال على حسن ضيافتهماالعامة على جهودهم،

 .شكر الرئيس المندوبين على ما أبدوه من تعاون ومساعدة طوال انعقاد هذا المؤتمر وطوال عمله في االيكاو -٧١
 
 

- - - - - - - - 
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 االعالن

وب للوفـاء باحتياجـات      اتفاقية الطيران المدني الدولي ومالحقها قد هيأت االطار الضروري المطل          لما كانت 
 السالمة في أي نظام عالمي للطيران،

  رؤساء الطيران المدني يتحملون مسؤولية جماعية عن سالمة الطيران المدني الدولي،ولما كان
 ألن اطار السالمة الجوية يجب أن يفيد جميع أصحاب المصلحة فائدة تامـة وأن يتطـور باسـتمرار        وادراكا

 وكفاءته في ظل البيئة التنظيمية واالقتصادية والفنية المتغيرة في القرن الحادي والعشرين،لضمان استمرارية فاعليته 
  الشفافية وتبادل المعلومات في مجال السالمة الجوية دعامتان أساسيتان لسالمة نظام النقل الجوي،وباالشارة الى أن

 ذات الصلة هي التي تنظم اعتراف الدولة بصـحة           من اتفاقية شيكاغو والقواعد القياسية     ٣٣المادة  وباالشارة الى أن    
 الشهادات واالجازات الصادرة عن الدول األخرى،

 دور االيكاو في فض المنازعات،وباالشارة الى 
 ألن الثقة المتبادلة بين الدول، هي وثقة الجمهور، في سالمة النقل الجوي تتوقف على مدى االطـالع            وادراكا

 سالمة الجوية،على المعلومات الوافية عن ال
 ألن السالمة الجوية تشكل مسؤولية مشتركة وألن تحسينها في العالم لن يتسنى اال بقيادة االيكاو وبذل                 وادراكا

 الجهود التعاونية والتعاضدية والمنسقة فيما بين جميع أصحاب المصلحة،
ينها أمر يتطلب نهجا تعاونيـا       ألن ادخال المزيد من التحسينات على السالمة الجوية في الدول وفيما ب            وادراكا

 واستباقيا لتحديد وادارة األخطار التي تهدد السالمة الجوية،
 :فان رؤساء الطيران المدني

 :بتوطيد االطار العالمي للسالمة الجوية عن طريق ما يلييلتزمون  -١
ب المصـلحة   تبادل المعلومات المناسبة عن السالمة الجوية بأسرع ما يمكن بين الدول وجميع أصـحا              )أ

اآلخرين في الطيران والجمهور، بما في ذلك االفصاح بأسرع ما يمكن عن معلومـات نتـائج تـدقيق                  
 ،٢٣/٣/٢٠٠٨مراقبتهم للسالمة الجوية وفي موعد ال يتجاوز بأي حال 

 ممارسة مراقبة السالمة الجوية على مشغليهم الجويين في ظل االمتثال التام للقواعد والتوصيات الدولية،        )ب
والتأكد بأنفسهم من أن المشغلين األجانب الذين يشغلون طائراتهم في اقليمها موضوعون تحت المراقبـة    

 الوافية من دولتهم، واتخاذ االجراءات المناسبة حسب االقتضاء للمحافظة على السالمة الجوية،
  التنظيمي الراهن،التعجيل بتنفيذ نظم ادارة السالمة الجوية في صناعة الطيران استكماال لالطار )ج
وضع حلول قابلة لالستمرار في مجال السالمة الجوية، بما فـي ذلـك انشـاء أو تعزيـز المنظمـات             )د

 .والمبادرات االقليمية واالقليمية الفرعية لمراقبة السالمة الجوية

 .النهوض بثقافة سليمة )ه
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 :هذا وان المؤتمر

ة وحدها ال على امكانية كسب المزايا االقتصـادية عنـد    الدول الى أن تعتمد على اعتبارات السالم    يدعو -٢
 االعتراف بصحة الشهادات واالجازات الصادرة عن الدول األخرى،

 الدول وااليكاو وصناعة الطيران والمنظمات المانحة الى توجيه الموارد صـوب اعـداد حلـول                يدعو -٣
 ،لمراقبة السالمة الجوية باستمرار

 اعة الطيران الى دعم التنفيذ المنسق لنظم ادارة السالمة الجوية، الدول وااليكاو وصنيدعو -٤
 : االيكاو الى القيام بما يلييدعو -٥
أن تنشئ وتدعم بنشاط آليات لتبادل المعلومات تتيح تدفق معلومات السالمة الجوية بال قيد بـين جميـع                )أ

 أصحاب المصلحة في الطيران،
 ستراتيجية لنقل معلومات السالمة نقال فعاال الى الجمهور، ا٢٠٠٦أن تضع في موعد أقصاه يونيو  )ب
 من اتفاقية شيكاغو التاحة المعلومات عن تسـجيل الطـائرات وعـن             ٢١أن تنشئ آلية بموجب المادة       )ج

 مشغلي الطائرات، 
 ٣٣ من شروط االعتراف بصحة الشهادات واالجازات وفقا للمادة       أن تضع وتنفذ ارشادات اجراءات للتحقق        )د

 ،من اتفاقية شيكاغو
أن تدرس امكانية اعداد ملحق جديد بشأن مراقبة السالمة الجوية، وتقييم السالمة الجوية، وادارة السالمة              )ه

 الجوية،

 الدول الى اثبات عزمها السياسي على سد ثغرات السالمة الجوية، وأن تنشئ حسب االقتضاء هيئة                يدعو -٦
 . الصالحيات والتمويل الوافي لضمان المراقبة الفعالة للسالمة الجويةمستقلة للطيران المدني وتعطيها كافة

 الدول وصناعة الطيران الى تنسيق مبادراتها في مجال السالمة الجوية تنسيقا وثيقا مـع االيكـاو                 يدعو -٧
 .لضمان تحقيق أمثل المنافع للسالمة الجوية العالمية والتقليل من ازدواج الجهود

 

- - - - - - - -
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 الستنتاجات والتوصياتا

 حالة السالمة الجوية في الوقت الحاضر :١الموضوع رقم 
 الجويةسالمة ال العالمية واالقليمية في مجال االتجاهات :١-١الموضوع 
  مراقبة السالمة الجويةحالة :٢-١الموضوع 
 الصناعة ومبادرات الدول :٣-١الموضوع 

 ١/١ االستنتاج -١
 :تنتاجات التاليةوافق المؤتمر على االس ١-١

 السالمة الجوية )أ
بالرغم من أن النقل الجوي وسيلة مأمونة جدا للنقل، مازالت الحاجة تقضي بالمزيد من خفض عدد 
الحوادث، وال سيما الحوادث المميتة، للمحافظة على ثقة الجمهور في سالمة النظام العالمي للنقل 

 .الجوي
 مراقبة السالمة الجوية )ب

ورة األولى من برنامج االيكاو العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية أن معظم الدول أثبتت الد )١
لكن . المتعاقدة لدى االيكاو قد أحرزت تقدما في تحسين قدراتها على مراقبة السالمة الجوية

بعض الدول مازالت تعوزها القدرة على الممارسة السليمة لمسؤولياتها في مجال مراقبة 
ية بل وقد ال يتمكن بعضها أبدا من حشد الموارد البشرية والمالية وممارسة حجم السالمة الجو

ولذلك فمن . األنشطة الضروري لدعم انشاء جهاز مستقل فيها لمراقبة السالمة الجوية
الضروري التشجيع على اتباع نهج مثل انشاء المنظمات االقليمية لمراقبة السالمة الجوية ألنها 

الموارد الضرورية لتنفيذ مسؤوليات كل دولة منها في مجال مراقبة السالمة تتيح للدول تقاسم 
 .الجوية

ان عدم قيام عدد صغير من الدول بتقديم خطط اجراءاتها التصحيحية أو معلومات عن حالة  )٢
وينبغي لهذه الدول أن تتعاون مع االيكاو تعاونا تاما . تنفيذ خططها التصحيحية أمر مثير للقلق

 .ذ االجراءات المقررةوأن تتخ
 مبادرات الدول والصناعة )ج

وقد . من األمور المشجعة أن الدول والصناعة اتخذت مبادرات عديدة لتحسين السالمة الجوية )١
أحاط المؤتمر علما باهتمام بالمبادرات التي عرضتها عليه مختلف المجموعات االقليمية المعنية 

 التجاري، وفريق عموم البلدان األمريكية للسالمة فريق سالمة الطيران(بالسالمة الجوية 
الجوية، والمبادرة المشتركة الستراتيجيات السالمة، والمحطة األرضية لخدمات الطيران، 
والفريق االقليمي للسالمة الجوية في شمال آسيا، والفريق االقليمي للسالمة الجوية في جنوب 

ومختلف أنشطة الصناعة مثل ) نوب شرق آسياآسيا، والفريق االقليمي للسالمة الجوية في ج
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 التابع للمجلس الدولي IS-BAOبرنامج تدقيق السالمة التشغيلية الذي أنشأته األياتا، وبرنامج 
لطيران األعمال، وال سيما البرنامج الذي وضعته جمهورية كوريا للمساعدة على رصد امتثال 

أيضا بأن بيانات السالمة الجوية التي تجمعها وأحاط المؤتمر علما . القواعد والتوصيات الدولية
هذه المبادرات تعد مفيدة جدا للدول عندما تحضر أو تنفذ أنشطة مراقبة السالمة الجوية أو 

 .عندما تطور أنشطة السالمة الجوية
ان مبادرات الدول والصناعة لتحسين السالمة الجوية مفيدة وفعالة، لكن قدرتها الكاملة ال تتحقق  )٢

ما بسبب عدم تحديد األولويات، وبسبب ازدواج الجهود، وبسبب أوجه النقص في دائ
ولذلك فان الدروس المستفادة والحلول التي وجدت في مختلف األماكن وانطوت . االتصاالت

وقد رحب . على درايات واجراءات وتقنيات، قد ال تكون موضع تقاسم بطريقة مفيدة للجميع
اء مشروع خريطة الطريق للسالمة الجوية العالمية الذي أعدته المؤتمر في هذا االطار بانش

الصناعة بناء على طلب االيكاو، ألن هذا المشروع سيوفر األساس الالزم لكي تضع االيكاو 
 .اطارا عالميا لتنسيق سياسات ومبادرات السالمة الجوية

غي أن تخضع هذه القواعد كلما أسفر المزيد من المبادرات عن وضع قواعد تنظيمية اضافية، ينب )٣
 .المقترحة لتقييم األخطار وتحليل الجدوى االقتصادية للتحقق من صالحيتها الكاملة

ينبغي لاليكاو أن تحلل توصيات مختلف مجموعات السالمة الجوية االقليمية، وأن تجري تقييما  )٤
د والتوصيات لها لتحدد ما اذا كانت بعض جوانب تلك التوصيات تستحق االدراج في القواع

 .واالرشادات الدولية الصادرة عن االيكاو
أكد المؤتمر من جديد على دور االيكاو المركزي في تأمين التنسيق الضروري للجهود عبر  )٥

 .جميع أنشطة الدول والصناعة

 ١/١ة التوصي -٢
 :وافق المؤتمر على التوصيات التالية ١-٢

 السالمة الجوية )أ
تحسين السالمة الجوية، وخفض عدد الحوادث وعدد الحوادث المميتة وعدد ينبغي أن يظل المزيد من 

الوفيات، هدفا يحتل أعلى أولوية في أعمال االيكاو، ألنه يقتضي نهجا شامال واستباقيا ومنسقا بين 
 .االيكاو والدول والصناعة ومقدمي الخدمات

 مراقبة السالمة الجوية )ب
وبالنظر الى .  من جانب الدول تشكل دعامة أساسية للسالمة الجويةان المراقبة السليمة للسالمة الجوية

استمرار الصعوبات التي تواجه عدة دول وما تسفر عنه من ضرورة حصول تلك الدول على 
المساعدة، ينبغي لاليكاو والدول والصناعة والمنظمات المانحة أن توجه مواردها صوب انشاء حلول 

 .ة السالمة الجويةقابلة لالستمرار في مجال مراقب
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 مبادرات الدول والصناعة )ج
ينبغي لاليكاو، بالتعاون مع جميع الدول وأصحاب المصلحة، أن تواصل اعداد نهج متكامل لمبادرات 
السالمة الجوية، وذلك على أساس خريطة الطريق للسالمة الجوية العالمية ألنها تشكل اطارا عالميا 

 .الجويةلتنسيق سياسات ومبادرات السالمة 

 تحسين السالمة الجوية :٢الموضوع رقم 
 الشفافية وتبادل معلومات السالمة : ١-٢الموضوع 

 ٢/١ االستنتاج -١
 :وافق المؤتمر على االستنتاجات التالية ١-١

 حصول الدول والصناعة على المعلومات والمساعدات )أ
 لجميع الدول المتعاقدة وينبغي. ان الشفافية هي حجر الزاوية في صرح السالمة الجوية )١

وأصحاب المصلحة المعنيين أن يتعاونوا لضمان الحصول على المعلومات التي تقتضيها االدارة 
ويقتضي المزيد من التحسينات في السالمة الجوية مزيدا من تبادل . السليمة للسالمة الجوية

حاب المصلحة في معلومات السالمة الجوية فيما بين الدول المتعاقدة وااليكاو وجميع أص
 .الطيران المدني

 .ان تبادل المعلومات فيما بين الدول المتعاقدة أمر ال غنى عنه للمحافظة على الثقة المتبادلة )٢
ان تنفيذ الشفافية من جانب سياسة الدولة ازاء مستوى مراقبتها للسالمة الجوية يشكل دليال  )٣

لديها، وحافزا للدول األخرى والمانحين واضحا على ادراك الدولة ألي مواطن ضعف قد تكون 
 .على تقديم المساعدات

 اطالع الجمهور على المعلومات )ب

ينبغي أن يتمكن الجمهور من االطالع بدون تأخير على المعلومات الضرورية ليتخذ قراره عن  )١
مع و. علم ازاء مدى سالمة النقل الجوي، بما في ذلك معلومات تدقيق مراقبة السالمة الجوية

ذلك ستحتاج بعض الدول الى وقت أطول لتحديث نظمها وجعلها قادرة على اتاحة معلومات 
 .التدقيق للجمهور

ينبغي أن تتبع االيكاو استراتيجية البالغ معلومات السالمة الجوية المستمدة من تقارير البرنامج  )٢
ينبغي أال تستخدم المعلومات و. العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية ابالغا فعاال الى الجمهور

 .اال ألغراض السالمة الجوية وحدها

 .رأى المؤتمر أن االجراء الذي تتبعه االيكاو الطالع الجمهور على معلومات السالمة مناسب )٣
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  من اتفاقية شيكاغو٢١تنفيذ المادة  )ج
لملكية والسيطرة ينبغي لكل دولة متعاقدة أن تحصل على معلومات موثوقة وموقوتة عن التسجيل وا

 .بخصوص الطائرات المشغلة عادة في المالحة الدولية

 الشفافية وتبادل المعلومات عن صالحية الطائرات للطيران )د
ان تنفيذ قاعدة بيانات مركزية تسهل تبادل المعلومات في حينها عن صالحية الطائرات المشغلة  )١

 .ن السالمة الجويةفي عمليات النقل الجوي التجاري، يشكل وسيلة لتحسي
ان االتصال وتبادل المعلومات عن صالحية الطائرات للطيران بين دول التصميم ودول  )٢

 .التسجيل أمر ال غنى عنه للسالمة الجوية

 ٢/١ة التوصي -٢
 :وافق المؤتمر على التوصيات التالية ١-٢

 حصول الدول والصناعة على المعلومات والمساعدات )أ
ائج التدقيق الذي جرى بموجب النهج التجميعي الشامل مفتوحة أمام جميع ينبغي أن تظل نت )١

 .الدول المتعاقدة
في الدول المتعاقدة، وذلك من أجل " الثقافة السليمة"ينبغي للمجلس أن يسهل تنفيذ نظم ابالغ  )٢

التشجيع على تبادل المعلومات عن الحوادث والوقائع وجميع المعلومات األخرى المتعلقة 
أن تهيئ بيئة تشجع وتسهل تقديم التقارير وتبادل " الثقافة السليمة"وينبغي لهذه . سالمة الجويةبال

 .المعلومات
ينبغي للدول أن تتوخى الشفافية التامة لتمكين الدول األخرى والمانحين من تقديم المساعدة  )٣

 .بمزيد من السرعة والفاعلية لسد ثغرات السالمة الجوية
 أن ينظر في اعداد تقرير سنوي عن بنية الطيران األساسية والتحسينات ينبغي للمجلس )٤

 .المطلوبة فيها، وذلك لمساعدة المانحين على تخصيص الدعم الذي تحتاجه الدول المتعاقدة

 اطالع الجمهور على المعلومات )ب
ليات األولية ينبغي حث الدول على اعطاء موافقتها لكي تنشر االيكاو بأسرع ما يمكن نتائج العم )١

لتدقيق مراقبة السالمة الجوية أو نتائج متابعة التدقيق، وذلك باتباع الشكل المختصر الوارد في 
ويجوز للدول أن تسمح لاليكاو بنشر التقارير الختامية عن . DGCA/06-IP/39ورقة المعلومات 

 . تدقيق مراقبة السالمة الجوية، المستمدة من دورة التدقيق األولية
بغي أن تتاح للدول التي تتبادل معلومات االيكاو عن مراقبة السالمة الجوية فرصة تقديم ين )٢

تعليقاتها على التقدم الذي أحرزته بعد اجراء التدقيق فيها، وذلك لنشرها في القسم المخصص 
 .لمعلومات التدقيق في موقع االيكاو على االنترنت
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 اجراءات مستمرة تتيح اطالع الجمهور على ٢٠٠٦ينبغي للمجلس أن يضع في مايو ويونيو  )٣
المعلومات ذات الصلة عن عمليات تدقيق مراقبة السالمة الجوية التي أجريت بموجب النهج 

 .التجميعي الشامل

أعاله، ينبغي للدول أن تأذن لاليكاو بأن ) ٣رهنا بوضع هذه االجراءات المقترحة في الفقرة  )٤
الصلة عن عمليات تدقيق مراقبة السالمة الجوية التي تنشر على الجمهور المعلومات ذات 
على أن تنشر هذه المعلومات بموجب نموذج موافقة . أجريت بموجب النهج التجميعي الشامل

 .مستقل

 نتائج البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة لتقييم وتصنيفينبغي للمجلس أن يضع نظاما  )٥
مراقبة السالمة الجوية، وذلك لتقييم قدرة كل دولة متعاقدة الجوية حسب العناصر الحرجة لنظام 

، وأن يقدم تقريرا عن ذلك الى  بدون تصنيف أو ترتيب الدولعلى مراقبة السالمة الجوية
 .٢٠٠٧الجمعية العمومية في سنة 

ينبغي للدول المتعاقدة أن تعطي موافقتها على نشر المعلومات ذات الصلة في أقرب وقت ممكن  )٦
وبعدئذ تصدر االيكاو نشرة صحفية تذكر . ٢٣/٣/٢٠٠٨ك، على أي حال، في موعد أقصاه وذل

فيها أسماء الدول التي لم تأذن بنشر نتائج التدقيق الذي جرى فيها، وتضع هذه النشرة الصحفية 
وينبغي تقديم تقرير مرحلي الى كل دورة من . في موقع االيكاو المفتوح للجمهور على االنترنت

 .٢٠٠٧المجلس والى الدورة السادسة والثالثين للجمعية العمومية في سنة دورات 

  من اتفاقية شيكاغو٢١تنفيذ المادة  )ج

ينبغي للمجلس أن يضمن أن الدول المتعاقدة تحصل على معلومات موثوقة وموقوتة عن التسجيل 
بغي للدول المتعاقدة أن وين. والملكية والسيطرة بخصوص الطائرات المشغلة عادة في المالحة الدولية

تتعاون مع االيكاو على تقديم المعلومات المطلوبة وفقا للخطوط التوجيهية واالجراءات التي توضع 
 .لهذا الغرض

 الشفافية وتبادل المعلومات عن صالحية الطائرات للطيران )د

يتسنى للدول ينبغي للمجلس أن يدرس امكانية انشاء برنامج تطبيقي موسع لقاعدة بيانات حتى  )١
المتعاقدة أن تتبادل بصفة طوعية معلومات صالحية طيران الطائرات المشغلة عادة في 

 .العمليات الدولية

ينبغي لدول التصميم ودول التسجيل أن تعقد اتفاقا بخصوص صالحية الطائرات للطيران، على  )٢
شجيع تبادل المعلومات ، وذلك لت(Doc 9760) دليل صالحية الطائرات للطيرانالنحو المبين في 

 .فيما بين الدول عن صالحية الطائرات للطيران
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 ادارة السالمة الجوية :٢-٢الموضوع 
 ٢/٢ االستنتاج -١
 :وافق المؤتمر على االستنتاجات التالية ١-١

 نظم ادارة السالمة )أ

تؤدي ان منظمات الطيران المدني، بما فيها هيئات الطيران المدني، تعمل تحت الضغوط ل )١
 .الصالحيات المسندة اليها بموارد دائبة النقصان، وبالتالي فانها تواجه مسائل الكفاءة

ان نظام ادارة السالمة يزود منظمات الطيران المدني بنهج يعتمد على البيانات لوضع  )٢
األولويات للموارد بحيث توجه صوب تبديد شواغل السالمة الجوية التي تنطوي على أكبر 

 .لي، وصوب األنشطة التي يرجح أن تحقق أكبر عائد من الموارد المستثمرةخطر احتما

 :دلت الخبرة المكتسبة على أن فوائد نظام ادارة السالمة تشمل ما يلي )٣

 .خفض معدالت الوقائع والحوادث —
المزيد من الكفاءة التشغيلية، مثل قلة العودة الى بوابات المغادرة وقلة الغاء الرحالت  —

 .ةالجوي
تحسين معنويات الموظفين نتيجة لتمتعهم بالمزيد من السلطة ورؤيتهم للنتائج من خالل  —

 .نظام ادارة السالمة
 .خفض أقساط التأمين —
تحقيق وفورات ملموسة للمشغلين، ألن معرفة المخاطر التشغيلية ومنع وقوع الحوادث  —

 .يسفران عن وفورات ضخمة
وتكتفي . ألن المشغلين يديرون أنشطتهم اليومية بأنفسهمقلة التدخل بأعمال المراقبة،  —

 .الهيئة التنظيمية باالشراف على مدى فاعلية النظم

ان االمكانات الكاملة لنظام ادارة السالمة لن تتحقق اال اذا اعتمدت مفهومه جميع الدول  )٤
 منظمات المتعاقدة في جميع أنحاء العالم، واعتمده من خالل الدول أكبر عدد ممكن من

ولكي يتحقق هذا التنفيذ العالمي ينبغي للدول أن تعي تماما مفهوم نظام ادارة السالمة . الطيران
 .وأن تحصل على جميع المعلومات عنه وعن الوسائل واألدوات الالزمة لتنفيذه

 ينبغي النظر في اعداد ارشادات اضافية وتنظيم ندوات وحلقات عملية لمساعدة الدول والمشغلين )٥
وتسهيال لذلك ينبغي االعتماد على الخبرة الراهنة المتوفرة لدى . على تنفيذ نظام ادارة السالمة

 .الدول والمنظمات الدولية الخبيرة باعداد وتنفيذ نظام ادارة السالمة
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 النظر في اعداد ملحق جديد باتفاقية شيكاغو يخص اجراءات السالمة الجوية )ب
عة مالحق اتفاقية شيكاغو بملحق محدد يتضمن األحكام المالئمة ينبغي النظر في استكمال مجمو

 .لمراقبة السالمة الجوية وتقييم السالمة الجوية وادارة السالمة الجوية
 ث الجزء الثاني من الملحق السادستحدي )ج

 —  من الملحق السادس الطائرات—الطيران العام الدولي : أكد المؤتمر الحاجة الى تحديث الجزء الثاني
 .تشغيل الطائرات

 ٢/٢ ةالتوصي -٢
 :وافق المؤتمر على التوصيات التالية ١-٢

 نظم ادارة السالمة )أ

 .ينبغي أن تنفذ الدول نظم ادارة السالمة في جميع التخصصات المتعلقة بالسالمة الجوية )١

تدريبية، وذلك ينبغي أن تشرع الدول في تعاون بعيد األثر مع االيكاو لتنظيم برنامج الدورات ال )٢
أو بتقديم خدمات خبراء ادارة السالمة الجوية لدعم فرق /برعاية احدى دورات التدريب السبع و

 .االيكاو

ينبغي أن تتبادل الدول المعلومات الالزمة للمضي قدما في تنفيذ نظام ادارة السالمة من خالل  )٣
 .تقديم مشورة الخبراء واألدوات والوسائل األخرى

 تلتزم الدول بتنفيذ نظام ادارة السالمة بأسرع ما يمكن في جميع أنحاء العالم استنادا ينبغي أن )٤
 .الى األحكام ذات الصلة التي أقرها مجلس االيكاو

ينبغي أن يواصل مجلس االيكاو عمله من أجل وضع مواد تدريبية وارشادية وغيرها من  )٥
 .فيذ نظام ادارة السالمةاألدوات التي تمكن الدول المتعاقدة من االسراع بتن

 اعداد ملحق جديد باتفاقية شيكاغو يخص اجراءات السالمة الجوية النظر في )ب

ينبغي أن تدرس االيكاو المزيد من تنسيق شروط ادارة السالمة، وأن تنظر في اعداد ملحق جديد 
جوية وتقييم مخصص الجراءات السالمة الجوية ويشمل األحكام المالئمة بخصوص مراقبة السالمة ال

 .السالمة الجوية وادارة السالمة الجوية

 التي وردت تحت ٣/١من التوصية ) أعاله مطابقة للفقرة حالتوصية الواردة  — مالحظة تحريرية
 .١-٣ الموضوع

 .ينبغي أن تواصل االيكاو جهودها الرامية الى تحديث الجزء الثاني من الملحق السادس )ج
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  الموحدة لسد ثغرات السالمة الجويةاالستراتيجية :٣-٢الموضوع 

 ٢/٣ االستنتاج -١
 :وافق المؤتمر على االستنتاجات التالية ١-١

 المساعدات التي تقدم الى الدول )أ

بالرغم من عمليات التدقيق وبعثات متابعة التدقيق التي تمت في اطار البرنامج العالمي لتدقيق  )١
وظ من الدول من تنفيذ خطط اجراءاتها التصحيحية مراقبة السالمة الجوية، لم يتمكن عدد ملح
 .والوفاء بالتزاماتها في مجال السالمة الجوية

ان برنامج االستراتيجية الموحدة الذي وضعته االيكاو يشكل أداة قيمة لتنسيق تقديم المساعدات  )٢
 هذا البرنامج أن وبوسع. الى الدول المتعاقدة وانشاء المبادرات االقليمية لمراقبة السالمة الجوية

 .يضمن تقديم أحسن المساعدات

ان التركيز الخاص ينصب على أهمية اعطاء االستقاللية لهيئات الطيران المدني، ألن غياب  )٣
 .هذه االستقاللية يشكل عائقا خطيرا أمام تنفيذ مراقبة السالمة الجوية في بعض الدول

 االقليمية لمراقبة السالمة الجوية تمثل وسائل ان الشراكات االقليمية والمنظمات أو المبادرات )٤
جيدة لتمكين الدول من الوفاء بالتزاماتها في مجال مراقبة السالمة الجوية، ومن تحقيق نتائج 

 .طويلة األجل وقابلة لالستمرار بدعم من مختلف أصحاب المصلحة

جوية بوصفه آلية تمويل ينبغي تنسيق التمويل الذي يقدمه التسهيل المالي الدولي للسالمة ال )٥
والتمويل الذي يقدمه المانحون الدوليون اآلخرون، من أجل الحصول ) بوصفه أداة تنفيذ ال(

 .على أفضل النتائج

ال بد لاليكاو من أن تحسن فاعلية مساعداتها الفنية وزيادة مشاركة مكاتبها االقليمية في هذه  )٦
 .ثر فاعلية وتدريب الخبراء الوطنيينالمساعدات حتى يتسنى تقديم الدعم الفني األك

 تبادل المعلومات )ب

ان تبادل المعلومات الحرجة عن السالمة الجوية فيما بين الدول المتعاقدة التي تمارس مهام  )١
مراقبة السالمة الجوية يعزز التوحيد القياسي ويحسن تنفيذ تدابير السالمة ويقلل من ازدواج 

 .الجهود

 الذي استهلته االيكاو على االنترنت، يشكل )FSIX(علومات السالمة الجوية ان برنامج تبادل م )٢
وسيلة عملية لتسهيل تبادل المعلومات المتعلقة بالسالمة الجوية فيما بين الدول األعضاء 

 .والصناعة
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 ٢/٣ة التوصي -٢
 :وافق المؤتمر على التوصيات التالية ١-٢

 تقديم المساعدات الى الدول )أ
شجيع الدول المتعاقدة على النهوض بانشاء منظمات اقليمية ومنظمات اقليمية فرعية ينبغي ت )١

 .دعما لتعزيز قدرات الدول على مراقبة السالمة الجوية
لكي تفي الدول المتعاقدة بااللتزامات التي قطعتها على نفسها بموجب اتفاقية شيكاغو، ينبغي لها  )٢

ى اعداد الترتيبات المالئمة ألداء التزامات مراقبة السالمة أن تحسن تعاونها الثنائي واالقليمي عل
 .عندما ال تملك كل منها بمفردها الموارد الكافية البشرية والفنية والمالية

ينبغي للدول المتعاقدة التي تحتاج الى المساعدة أن تنسق طلباتها مع وحدة برنامج االستراتيجية  )٣
لها ستسفر على وجه االحتمال عن النتائج المستصوبة، الموحدة من أجل التأكد من أن خطط عم

ويمكن توجيه المساعدات من خالل مختلف القنوات ومنها . وتحديد أنسب آليات المساعدة
 .برنامج التعاون الفني

ينبغي لاليكاو والدول أن تحسن فاعلية وتنسيق أدوات المساعدة الفنية وآليات التمويل الالزمة  )٤
 .ة الجوية، بما في ذلك التسهيل المالي الدولي للسالمة الجويةلسد ثغرات السالم

ينبغي لاليكاو أن تزيد من مشاركة مكاتبها االقليمية في تقديم المساعدات، بحيث توفر دعما فنيا  )٥
أكثر فاعلية لصالح الدول المتعاقدة، وتشجع انشاء المزيد من المنظمات االقليمية والمنظمات 

 .التي تجري مراقبة السالمة الجويةاالقليمية الفرعية 
ينبغي لاليكاو أن تكيف أساليب عملها بحيث تتيح المشاركة الكاملة من جانب المنظمات  )٦

االقليمية التي تجري مراقبة السالمة الجوية واألعمال الفنية، وأن تطلب من األمين العام طبقا 
ل تعزيز التنسيق والتعاون بين  أن يواص٧-٣٥ من منطوق قرار الجمعية العمومية ٧للفقرة 

برنامج االيكاو العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية وبرامج التدقيق التي تمارسها المنظمات 
 .األخرى في مجال السالمة الجوية

ينبغي للدول المتعاقدة أن تثبت عزمها السياسي على سد ثغرات السالمة الجوية، وذلك بأن  )٧
رع ما يمكن هيئات طيران مدني مستقلة ومتمتعة بكافة الصالحيات تنشئ حسب االقتضاء وبأس

 .وممولة على النحو الوافي لمراقبة السالمة الجوية
ينبغي للدول والهيئات صاحبة المصلحة والمؤسسات المالية، القادرة على العطاء، أن تقدم  )٨

لى المساعدة من برنامج أو المساهمات العينية لدعم الدول التي تحتاج ا/المساهمات المالية و
 .االستراتيجية الموحدة على سد ثغرات مراقبة السالمة الجوية

 )FSIXبرنامج (تبادل المعلومات  )ب
ينبغي تشجيع الدول المتعاقدة والمنظمات الصناعية والمهنية ذات الصلة على تقديم االرشادات 

لي من خالل الموقع الذي فتحته االيكاو والمعلومات المتعلقة بالسالمة الى مجتمع الطيران المدني الدو
 ).FSIXبرنامج (على االنترنت لتبادل معلومات السالمة الجوية 
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 تبادل االعتراف :٤-٢الموضوع 
 ٢/٤ االستنتاج -١
 :وافق المؤتمر على االستنتاجات التالية ١-١

 التحقق )أ
 هذا االعتراف قد قبل االعتراف بصحة الشهادات واالجازات، ال بد من التحقق من أن شروط

استوفيت، أي التحقق من أن هذه الوثائق قد صدرت بموجب شروط تساوي على األقل القواعد القياسية 
 .المنطبقة الصادرة عن االيكاو

 االعتراف بالطائرات األجنبية ومراقبتها )ب
ذلك ان الدولة هي التي يجب عليها أن تضمن السالمة في المجال الجوي القليمها، بما في  )١

 .سالمة عمليات طائرات المشغلين األجانب
من المستصوب وضع اجراءات لتنسيق االعتراف بصحة الشهادات واالجازات، ووضع نهج  )٢

ولهذا الغرض ينبغي لاليكاو أن تعد الخطوط . موحد لمراقبة عمليات الطائرات األجنبية
 .التوجيهية واالجراءات الضرورية

ات غير القانونية واألنشطة االجرامية التي تهدد سالمة الطيران الجنسيات الوهمية والعملي )٣
 .المدني

 بند السالمة الجوية )ج
من المستصوب ادراج بند يخص السالمة الجوية في االتفاقات الثنائية، وتوجد لهذا البند  )١

 .نصوص نموذجية جاهزة
نب، من أجل المحافظة من الضروري اجراء حوار مستمر، ومراقبة المشغلين الجويين األجا )٢

 .على صالحية هذه االتفاقات

 ٢/٤ة التوصي -٢
 :وافق المؤتمر على التوصيات التالية ١-٢

 التحقق )أ
ينبغي للدول أن تتحقق من أن الشروط التي صرفت بها أو اعتمدت بها الدول األخرى الشهادات 

ذلك قبل االعتراف بصحة هذه واالجازات تساوي على األقل القواعد القياسية الدولية المنطبقة، و
 .الوثائق

 االعتراف بالطائرات األجنبية ومراقبتها )ب
ينبغي لاليكاو أن تعد الخطوط التوجيهية واالجراءات الالزمة لمساعدة الدول على ضمان  )١

أقصى درجة ممكنة من التوحيد في شروط االعتراف بصحة الشهادات واالجازات، وفي مراقبة 
 .ألجنبية في أقاليمهاعمليات الطائرات ا
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ينبغي للدول أن تضع قواعد تشغيلية طبقا التفاقية شيكاغو وعلى أساس غير تمييزي لتنظيم  )٢
 .قبول ومراقبة المشغلين الجويين األجانب في أقاليمها

ينبغي للدول أن تنفذ وتعزز مراقبة عمليات الطائرات األجنبية في أقاليمها، وأن تتخذ  )٣
 .بة التي تقتضيها الضرورة للمحافظة على السالمة الجويةاالجراءات المناس

ينبغي للدول أن تقضي على الجنسيات الوهمية وأن تمنع العمليات غير القانونية وامكانية  )٤
تصدير هذه األنشطة من أي دولة أو مجموعة من الدول الى أخرى، وأن تتبادل المعلومات لهذا 

 .الغرض
 بند السالمة الجوية )ج

بغي للدول أن تدرج بندا يخص السالمة الجوية في اتفاقات الخطوط الجوية الثنائية، استنادا ين )١
 .الى النص النموذجي لبند السالمة الجوية الذي وضعته االيكاو

ينبغي عادة للدول واألطراف أن تتشاور فيما بينها قبل أن تشرع في أي أنشطة انفرادية لمنع  )٢
 .العمليات

 زيز مراقبة السالمةتع :٥-٢الموضوع 
 ٢/٥ االستنتاج -١
 :وافق المؤتمر على االستنتاجات التالية ١-١

 البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية )أ
ال بد من التعاون التام من جانب الدول لتشغيل البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية  )١

بد من قبول عمليات التدقيق في الموقع على أساس ولهذه الغاية ال . على المستوى األمثل
 .الجداول التي تعدها االيكاو

ينبغي انشاء آلية اضافية لالسراع بتبديد أهم مخاوف السالمة التي كشفها البرنامج العالمي  )٢
لتدقيق مراقبة السالمة الجوية، وأن تطلب هذه اآللية الى الدول أن تبدد هذه المخاوف في حينها 

 .قة التي وافقت عليها األمانة العامة، وتعديل مذكرة التفاهم العمومية تبعا لذلكبالطري
 االستراتيجية الموحدة )ب

ان االستراتيجية الموحدة لسد ثغرات السالمة الجوية تقتضي جهدا مستمرا من جانب جميع أصحاب 
الجوية واالمتثال التام المصلحة بما يضمن العثور على الحلول الفعالة والمستمرة لمراقبة السالمة 

 .لألحكام المتعلقة بالسالمة الجوية
 المساعدات المباشرة )ج

يقتضي األمر وضع تدابير مؤقتة تضمن اتاحة فرصة عادلة أمام كل دولة متعاقدة لتشغيل خطوط 
ومن المعتزم أن تقوم االيكاو بدور ايجابي في تحديد الدول التي تحتاج الى اجراءات . جوية دولية

ية لتشرع في تعزيز مراقبتها للسالمة الجوية، وأن تتشاور االيكاو مع الدول المعنية من أجل تنفيذ فور
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ولتحقيق هذا الغرض يمكن انشاء هيئة جامعة لمفتشي السالمة . حل مؤقت فوري لمشغليها الجويين
ن جانب الدول وهذا األمر يقتضي تعاونا سخيا م. الدوليين وغيرهم من خبراء مراقبة السالمة الجوية

وينبغي تبعا لذلك اعداد خطة تدير بها االيكاو تقديم . وأصحاب المصلحة القادرين على العطاء
 .المساعدات المباشرة الى الدول والمشغلين الجويين

 ٢/٥ة التوصي -٢
 :وافق المؤتمر على التوصيات التالية ١-٢

 البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية )أ
غي للدول أن تتعاون مع البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية تعاونا تاما يشمل ينب )١

 .قبول عمليات التدقيق في الموقع حسب الجداول التي وضعتها االيكاو
ينبغي لاليكاو أن تنشئ آلية اضافية لالسراع بتبديد أهم مخاوف السالمة الجوية التي كشف عنها  )٢

 .لتدقيق مراقبة السالمة الجوية، وأن تعدل مذكرة التفاهم العمومية تبعا لذلكالبرنامج العالمي 
 االستراتيجية الموحدة وتقديم المساعدات المباشرة )ب

ينبغي لاليكاو أن تنظر في جدوى اعداد خطة تعتمدها الجمعية العمومية في دورتها المقبلة  )١
ى الدول التي مازالت قدراتها على مراقبة لتدير بها االيكاو المساعدات التي تقدم مباشرة ال

السالمة الجوية غير وافية، والى المشغلين الجويين في تلك الدول، وذلك على أساس هيئة 
جامعة لمفتشي السالمة الدوليين وغيرهم من خبراء مراقبة السالمة الجوية الذين تتيحهم الدول 

ه الخطة المسائل التي أثيرت في وينبغي أن تراعي هذ. ويتيحهم أصحاب المصلحة اآلخرون
 . وكذلك الصعاب القانونية والمالية المحتملةDGCA/06-WP/28ورقة العمل 

ينبغي لاليكاو أن تنظر في تخصيص األموال الالزمة لبرنامج االستراتيجية الموحدة، وأن تقدم  )٢
ة للسنوات الثالث المساعدات في مجال مراقبة السالمة الجوية بدون تجاوز الميزانية البرنامجي

 .٢٠١٠  و٢٠٠٩  و٢٠٠٨

 ما وراء اطار العمل الحالي :٣الموضوع رقم 
 اطار العمل في مجال السالمة للقرن الحادي والعشرين : ١-٣الموضوع 

 ٣/١ االستنتاج -١
 :وافق المؤتمر على االستنتاجات التالية ١-١

وأصبح يترك أثرا كبيرا على صناعة أصبح التحرير االقتصادي سمة حاسمة في الطيران المعاصر،  )أ
وال بد من ضمان استمرار وفاء اطار السالمة الجوية باحتياجات تنمية الطيران المدني . الطيران

 .الدولي بسالمة وانتظام
 .وعالقته بالدولة المسؤولة عن مراقبة سالمة رحالته الجوية" المشغل"ال بد من توضيح مفهوم  )ب
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ي محتوى وطبيعة وهياكل مالحق اتفاقية شيكاغو بما يضمن أن قواعد االيكاو ينبغي أن يعاد النظر ف )ج
الدولية تركز على أهداف السالمة، وتعطي في الوقت ذاته مزيدا من المرونة للدول المتعاقدة في 

 .اختيار وسائل تنفيذ هذه القواعد
لتقليل من ازدواج الجهود ال بد من تحقيق مستوى أعلى من تنسيق أنشطة التعاون الفني، من أجل ا )د

 .ومن أجل تحقيق الفائدة ألكبر عدد ممكن من الدول
 .ال بد من حشد الموارد من المؤسسات المالية والمانحين للمساعدة على تحسين سالمة الطيران المدني )ه
 .ان الجنسيات الوهمية موجودة في الطيران المدني اليوم وينبغي أال تقبل )و

 ٣/١ة التوصي -٢
 :وافق المؤتمر على التوصيات التالية ١-٢

بأن يحدد الربط الضروري " المشغل"و" دولة المشغل"ينبغي للمجلس أن ينظر في توسيع نطاق تعريف  )أ
، ألن هذا الربط وسيلة لتحديد "المراقبة التشغيلية"والمكان الذي توجد فيه " محل العمل الرئيسي"بين 

 .لجويةالدولة المسؤولة عن مراقبة السالمة ا
 من اتفاقية شيكاغو، بأن تسجل ٨٣ينبغي للدول المتعاقدة أن تفي بالتزامها المنصوص عليه في المادة  )ب

 .(Doc 6685) لقواعد تسجيل اتفاقات وترتيبات الطيران لدى االيكاو  اتفاقاتها طبقا
لى تنفيذ سياسات ينبغي لاليكاو أن تضع ارشادات لتستعين بها سلطات الطيران المدني في الدول ع )ج

 .اقتصادية وفنية متماسكة
ينبغي لاليكاو أن تنظر في تحسين اجراءات اعداد واعتماد القواعد والتوصيات الدولية، وذلك عن  )د

 :طريق ما يلي
اجراء تقييم منهجي لتأثير القواعد والتوصيات الدولية على الصناعة واألطراف األخرى  )١

 .المعنية
 .نهجية من التوصيات التي تنشرها هيئات التحقيق في الحوادثاالستفادة بطريقة م )٢
وضع معايير لتحديد القواعد القياسية ذات األهمية الحرجة لضمان السالمة العالمية والتي  )٣

يقبل ابالغ اختالفات عنها اال في حاالت استثنائية، وتحديد القواعد القياسية ذات الطبيعة الفنية  ال
 .ي تحويلها الى توصيات أو حذفها من مالحق االيكاو وجعلها مواد ارشاديةالتفصيلية التي ينبغ

ينبغي لجميع أصحاب المصلحة العاملين في تصميم وتمويل المشاريع الرامية الى زيادة السالمة الجوية  )ه
 .دفي البلدان منخفضة الدخل أن يعززوا تعاونهم وأن يتبادلوا المعلومات والخبرة لتفادي ازدواج الجهو

ينبغي للمجلس أن يدرس مسألة الجنسيات الوهمية، واضعا في اعتباره الخبرة التي اكتسبتها المنظمات  )و
 .الدولية األخرى

ينبغي لاليكاو أن تضاعف جهودها الرامية الى التعامل مع التطور المستقبلي لمراقبة السالمة الجوية،  )ز
 .واضعة في اعتبارها عولمة الطيران المدني الدولي
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ينبغي أن تدرس االيكاو المزيد من تنسيق شروط ادارة السالمة، وأن تنظر في اعداد ملحق جديد  )ح
مخصص الجراءات السالمة الجوية ويشمل األحكام المالئمة بخصوص مراقبة السالمة الجوية وتقييم 

 .السالمة الجوية وادارة السالمة الجوية
 

 التي وردت تحت ٢/١من التوصية ) مطابقة للفقرة بأعاله التوصية الواردة  — مالحظة تحريرية
 .٢-٢الموضوع 

 
 

 — انتهى —
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