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  الدورة السابعة والثالثون ـالجمعية العمومية 
  ةنيفالاللجنة 

 )٢٠١٠لعام ( السالمةبشأن متابعة المؤتمر الرفيع المستوى   :من جدول األعمال ٢٥البند 

  تقييم اآلثار: إعداد قواعد وتوصيات دولية جديدة

  )لنداينيوزورقة مقدمة من (

  التنفيذي وجزمال
بتنفيذ عملية تنظيمية لتقييم اآلثار من أجل توضيح وتوثيق األسباب وراء اقتراحات تتضمن ورقة العمل هذه اقتراحا 

وتدوين الممارسة التي يجري إعدادها ضمن  العملية المقترحة بتوحيدهذه وتقوم . إعداد قواعد وتوصيات دولية جديدة
  .اإليكاو عمليات
  :أن تقوم بما يلي يرجى من الجمعية العمومية: اإلجراء

" السالمة للقرن الحادي والعشرينالعمل في مجال إطار " ١-٣تحت الموضوع ) د ١-٢بالتوصية  التذكير  ) أ
  ؛"٢٠٠٦لعام  جويةسالمة اللاالستراتيجية العالمية لالخاص بمؤتمر رؤساء الطيران المدني  صادرة عنال

ن المؤتمر صادرة عال" تنفيذ عملية جديدة إلدارة السالمة" ٥-٢تحت الموضوع ) ١) ب ٥-٢التذكير بالتوصية   ) ب
 ؛"٢٠١٠الرفيع المستوى بشأن السالمة لعام 

  ؛في مالحق االتفاقيةجديدة قواعد وتوصيات دولية  بشأن التقييم التنظيمي لآلثار إلعدادالتذييل اعتماد القرار في   )ج
  .٢٠١١حث المجلس على تنفيذ القرار قبل انعقاد الدورة المقبلة لتعديالت المالحق في عام   )د

 األهداف
  :ةاالستراتيجي

  :ةف االستراتيجياهدباألمرتبطة ورقة العمل هذه 
  تعزيز سالمة الطيران المدني العالمي؛ –السالمة   )أ
  تعزيز أمن الطيران المدني العالمي؛ –األمن   )ب
  على البيئة؛ العالمي السلبي للطيران المدني تقليل الى أدنى حد التأثير  –حماية البيئة   )ج
  تعزيز كفاءة عمليات الطيران؛ -ءة الكفا  )د
  .الطيران المدني الدولييحكم تعزيز القانون الذي  –سيادة القانون   )و

ستنطوي عملية اعتماد هذا االقتراح على آثار من حيث التكاليف، بالرغم من أن األمانة العامة   :اآلثار المالية
لية إعداد اللوائح في مجال وستبسط في الوقت ذاته عم. وضع اإلجراءاتفي بالفعل  تشرع

وستعزز كفاءة . الطيران في دول متعاقدة عديدة، وبالتالي تخفيف التكاليف التي تتحملها الدول
  . جديدةدولية العملية العتماد قواعد وتوصيات 

 Directors’ General of Civil Aviation Conference on a Global Strategy for Aviation Safety  :المراجع
(DGCA/06), Doc 9866 
Report of the High-level Safety Conference 2010, Doc 9935 
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 المقدمة - ١

نظاما لتحديد وتقييم  تضمن في الوقت الراهنتإن العملية الدولية المتعلقة بإعداد القواعد والتوصيات الدولية ال  ١- ١
وينقل هذا النهج الحالي تكاليف تحديد هذا األثر من . جيأثر القاعدة القياسية الجديدة على الدول وصناعة الطيران بشكل منه

، إلى السلطات التنظيمية الوطنية، حيث قرارات سياسيةالعامة و ةالسياسمنتدى التخاذ قرارات في مجال  هياإليكاو، التي 
 .لك القاعدة القياسيةتقد يشارك العديد منها بشكل محدود في إعداد 

 المناقشة - ٢

 الخلفية ١- ٢

التنظيمية لندا على عملية لتقييم أثر اللوائح يار العديد من الدول المتعاقدة األخرى، تتوفر نيوزعلى غر  ١-١- ٢
على  يةالتنظيماللوائح تركه توفي ضوء اإلقرار باألثر الذي يمكن أن . الجديدة قبل اعتمادها من قبل الحكومة) والقواعد(

  .دا في اآلونة األخيرة بتعزيز التقيد بعملية التقييملنيالتكاليف والكفاءة االقتصادية، فقد قامت حكومة نيوز
وعند  .ويجري تنفيذ معظم القواعد والتوصيات الدولية لإليكاو بواسطة لوائح الطيران المعمول بها داخليا  ٢-١- ٢

وضيح داخلية، ال توجد في أحيان كثيرة سوى معلومات قليلة لتتنظيمية اعتماد القواعد والتوصيات الدولية ضمن لوائح 
الخيارات وراء الحل الذي اعتمده منتدى اتخاذ القرارات الذي صاغ االقتراح بالرغم من اتخاذ بعض الخطوات حاليا  لحل 

وهو ما يجعل من الصعب جدا، بل من المستحيل، الوفاء باإلجراءات التنظيمية المتعلقة ). ٢- ٢-٢انظر الفقرة (هذه المسألة 
تُـسند الدول الحجج األساسية التي وفي حاالت عديدة، ينبغي أن . ةالجديد يةالتنظيم اللوائح بتقييم اآلثار المطلوبة لتبرير

وبوجه خاص، تنطوي الوثائق الواردة في عملية إعداد . تدعم القاعدة والتوصية الدولية الجديدة أو تروج لها أو حتى تخمنها
  :القواعد والتوصيات الدولية على ما يلي

  ؛ن توضيح المشكلةعمعلومات نقص ال  )أ  
  ؛ن الخيارات األخرى المنظور فيها لحل المشكلة أو األسباب وراء عدم اعتمادهاغياب المعلومات ع  )ب  
  .اآلثار المحددة للتكاليف مقارنة بالمنافع المتوقعة للقاعدة والتوصية الدولية الجديدةدلة التي تدعم قلة األ  )ج  

 هذا منااإليكاو إلى يو المتخذ داخلإلجراء ا  ٢- ٢

الخاص ، أصدر مؤتمر رؤساء الطيران المدني ٢٠٠٦وفي عام  .لة منذ مدةأتدرك السلطات الوطنية هذه المس  ١-٢- ٢
  :التوصيات التالية الجويةلسالمة لالستراتيجية العالمية با

  إطار العمل في مجال السالمة للقرن الحادي والعشرين: ١-٣الموضوع   
  :التالية وافق المؤتمر على التوصيات  ١- ٢

...  
ينبغي لإليكاو أن تنظر في تحسين إجراءات إعداد واعتماد القواعد والتوصيات الدولية، وذلك عن   )د

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

  المعنية؛ 
  تنشرها هيئات التحقيق في الحوادث؛ االستفادة بطريقة منهجية من التوصيات التي  )٢  
وضع معايير لتحديد القواعد القياسية ذات األهمية الحرجة لضمان السالمة العالمية والتي ال   )٣

عنها إال في حاالت استثنائية، وتحديد القواعد القياسية ذات الطبيعة الفنية  يقبل إبالغ اختالفات
  .و حذفها من مالحق اإليكاو وجعلها مواد إرشاديةالتفصيلية التي ينبغي تحويلها إلى توصيات أ

  )يضاف التأكيد(
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 ١٥/٦/٢٠٠٦ومرة أخرى في  (C-DEC 178-1) ٢٣/٥/٢٠٠٦ تاريخ حظيت هذه التوصية بدعم المجلس في  ٢-٢- ٢
(C-DEC 178/14) .ة وقد أصدرت لجنة المالح. ومنذ ذلك الوقت، ُأحرز تقدم طفيف للوفاء بهدف الجزء البارز للتوصية

ثار في تقاريرها المقدمة إلى المجلس التي توصي بشأن اآلحاليا أقساما موجزة تُدرج الجوية إجراء هاما لتنفيذ ذلك؛ و
  . (C-WPs 13504-09, 13513-15)باعتماد التعديالت على مالحق االتفاقية

اء مزيد من التحليل المعمق غير أنه ينبغي إجر .وتعتبر هذه المبادرة خطوة تحظى بالترحيب وإيجابية للغاية  ٣-٢- ٢
قاعدة قياسية جديدة أو معدلة وارتفع عدد من  ٦٢١، أصدرت اإليكاو ٢٠٠٦ومنذ عام . للوفاء بالكامل بهدف التوصية

وفي . ٢٠١٠قاعدة قياسية في عام  ٩٨٤٥إلى  ٢٠٠٦قاعدة قياسية في عام  ٩٧٩١القواعد القياسية السارية لإليكاو من 
ثار اآلوينبغي إجراء تقييم كامل على . يوم ٢.٣٥في كل واحدة و إصدار أو تعديل قاعدة قياسية المتوسط، تواصل اإليكا

  .ذه القواعد القياسية الجديدةهالمتوقعة ل
إن ظهور نهج النظم الشامل المتعلق بالبرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة، إلى جانب الشرط المتعلق به   ٤-٢- ٢

ي مستوى عدم ويقتض. ٣٨عدد االختالفات التي تقدمها الدول بموجب المادة من كبير زاد بشكل تثال، قوائم االمالستكمال 
االمتثال أن بعض القواعد والتوصيات الدولية لإليكاو قد ال تكون مناسبة وربما ينبغي النظر فيها كي تستوفي احتياجات 

إعداد إحدى القواعد والتوصيات الدولية أن يكفل عدم وجود ويمكن إلجراء تقييم صارم لآلثار قبل . الدول وقطاع الطيران
  .أي مشكلة في تنفيذها

الطيران، ينبغي أن تقدم عملية اإليكاو جهاز للحفاظ على سلطة القواعد والتوصيات الدولية لإليكاو ضمن و  ٥-٢- ٢
ة، وفقا لإلجراءات التشريعية في العديد المتعلقة بإعداد واعتماد قواعد قياسية توضيحات وتبريرات كاملة لخياراتها التنظيمي

، والمجلس ولجنة المالحة الجوية واألمانة مقرا لها مونتريالالتي تتخذ اإليكاو وستكون هيئات . من الدول المتعاقدة لديها
  .جراء هذا التحليل التنظيميإلمساعدة ومعلومات في حاجة الى العامة 

 ١مارس إلى  ٢٩الذي انعقد في الفترة من بشأن السالمة رفيع المستوى لة خالل المؤتمر الأنوقشت هذه المسو  ٦-٢- ٢
  :، أصدر المؤتمر التوصيات التالية٥-٢وبموجب الموضوع . أبريل من هذه السنة
  وضع القواعد والتوصيات الدولية وإجراءات خدمات المالحة الجوية؛  )ب
قتراح قواعد وتوصيات دولية جديدة أو ينبغي لإليكاو وضع منهجية لتقييم األثر الستخدامها عند ا  )١

  . إجراءات جديدة لخدمات المالحة الجوية
وينبغي لإليكاو أن تكفل التوزيع واسع النطاق للمعلومات المتوفرة المرتبطة بوضع القواعد   )٢

  .والتوصيات الدولية وإجراءات خدمات المالحة الجوية بواسطة استخدام األدوات والمناهج القائمة
لسالمة وتعزيز بشأن اإلى االستناد إلى توصيات المؤتمر الرفيع المستوى التذييل سعى القرار الوارد في ي  ٧-٢- ٢

ضع نهجا تعاونيا يلزم الدول المتعاقدة بالمساعدة على تحديد أثر القواعد والتوصيات الدولية يو. الممارسة المعمول بها
من استخدام المعلومات التي تقدمها إلى اإليكاو على أساس تحليلها  وفي حاالت عديدة، ستتمكن الدول المتعاقدة. الجديدة

  .التنظيمي لآلثار عند قيامها بتنفيذ القاعدة والتوصية الدولية النهائية في لوائحها التشغيلية في مجال الطيران

  االستنتاج  - ٣
فيما يتعلق بالقواعد والتوصيات نظاما سيكفل وجود تقييم تنظيمي كاف لآلثار التذييل يضع القرار الوارد في   ١- ٣

  .الدولية عند إدخال التعديالت على مالحق االتفاقية

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
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  مشروع قرار

  )٢٠١٠لعام (ؤتمر الرفيع المستوى متابعة الم  :xx/٢٥القرار 
  الجديدة العملية التنظيمية لتقييم اآلثار إلعداد القواعد والتوصيات الدولية

التي تميز الطيران الحديث وأنها تترك أثرا كبيرا على حرير االقتصادي أصبحت واحدة من السمات عملية الت أن إذ تالحظ
  صناعة الطيران؛

الطيران بتطور الخاص شرط الالسالمة يواصل الوفاء بالعمل في مجال أن إطار من  حققهناك حاجة إلى الت أن وإذ تؤكد
  منتظم؛بشكل آمن ولمدني الدولي ا

في اللوائح التشغيلية في مجال الطيران للدول المتعاقدة، حيث الجديدة  دوليةالتوصيات القواعد وال غي إدراجينب هبأن وإذ تقر
  يجب الوفاء بها قبل اعتماد اللوائح الجديدة؛التي تتوفر العديد منها على إجراءات تنظيمية داخلية لتقييم اآلثار 

ران المدني الخاص باالستراتيجية العالمية للسالمة الجوية مؤتمر رؤساء الطيالتوصية الصادرة عن  بأن وإذ تذكر
ومفادها أنه ينبغي لإليكاو أن تقيم بشكل منهجي أثر اعتماد قواعد وتوصيات دولية على صناعة الطيران  ٢٠٠٦ لعام

  واألطراف المعنية األخرى؛
، ومفادها أنه ينبغي لإليكاو أن تضع ٢٠١٠ لعامالسالمة المستوى بشأن التوصية الصادرة عن المؤتمر الرفيع بأن  وإذ تذكر

منهجية لتقييم اآلثار تُستخدم عند اقتراح قواعد وتوصيات دولية جديدة وإجراءات جديدة لخدمات المالحة الجوية، وكذلك 
مات لضمان التوزيع واسع النطاق للمعلومات السياقية المتاحة المرتبطة بإعداد القواعد والتوصيات الدولية وإجراءات خد

   . المالحة الجوية بواسطة استخدام األدوات والمناهج القائمة

  :فإن الجمعية العمومية

المجلس أن يضع ممارسات وإجراءات تساعد لجنة المالحة الجوية، وكذلك أفرقة الخبراء الفنيين  من تطلب  - ١
احات المتعلقة بالقواعد والتوصيات الدولية المساندة واألفرقة العاملة لديها، على التأكد من إطالع المجلس على جميع االقتر

  :الجديدة والمعدلة وإجراءات خدمات المالحة الجوية
  ؛مشكلة التي ينبغي معالجتهااإلظهار الواضح لل  )أ
  ؛الخيارات األخرى التي جرى بحثها واألسباب األساسية وراء عدم اعتماد هذه الخياراتإبراز   )ب
لى أساس قيام األمين العام بتقييم والمعلومات المحصل عليها بواسطة توضيح األثر المحدد لالقتراح ع  )ج

  ؛عملية كتاب المنظمة
سعيه الحصول على مساهمة الدول بشأن القواعد والتوصيات الدولية في ضوء من األمين العام،  تطلب  - ٢

واسطة عملية كتاب المنظمة ، الحصول على معلومات ب)وكذلك إجراءات خدمات المالحة الجوية عند االقتضاء(المقترحة 
  .المقترحة مما يمكن من تحديد أثر القواعد والتوصيات الدولية
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الدول، في إطار نظرها في التعديالت المقترح إدخالها على مالحق اإليكاو، على استشارة الهيئات  حثت  - ٣
ردودها المتعلقة اإليكاو كجزء من  المعنية في قطاعات الطيران لديها من أجل تحديد أثرها وتقديم هذه المعلومات إلى

  .بالتشاور
  :ن العام أن يقوم بما يليياألم من تطلب  - ٤

المساند لآلثار ونشره على الموقع العام للمنظمة، إلى جانب نسخة من تعديل الملحق  التحليلتوحيد   )أ
  المماثل؛

د القواعد والتوصيات الدولية ضمان التوزيع واسع النطاق للمعلومات السياقية المتاحة المرتبطة بإعدا  )ب
وذلك ريثما تُتاح منهجية  وإجراءات خدمات المالحة الجوية بواسطة استخدام األدوات والمناهج القائمة

  .تنظيمية كاملة لتقييم اآلثار

 ـ انتهـى ـ




