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  والثالثون السابعةالدورة  -الجمعية العمومية 

  الفنيةاللجنة 

  مسائل أخرى مقدمة للجنة الفنية لتنظر فيها: من جدول األعمال ٤٦ البند

  إلنشاء نظام لقاعدة بيانات يجري استكمالهامبادرة 
  بانتظام يمكن تقاسمها وتكون مأمونة للدول 

  لتأكيد صحة الشهادات واإلجازات
  )كولومبيامن  دمةمقورقة (

  موجز تنفيذي
تهدف ورقة العمل هذه إلى إبراز أهمية تقاسم المعلومات الذي يتيح للدول الحصول على البيانات فـي حينـه   

ؤ بشأن الطائرات التي تقوم بعمليات نقل جوى دولية مقررة أو غير مقررة، أي تقاسم البيانـات  واالتصال الكفُ
سجيل الخاصة بالطائرات، وبشأن تراخيص الطيـارين المتعلقـة بهـذه    بين دول التصميم والتبشأن الصالحية 

  . الطائرات
  : تدعى الجمعية العمومية إلى أن: اإلجراء

  تحيط علما بالمبادرة؛   ) أ
تطلب من اإليكاو وضع مواد إرشادية إلنشاء بوابات علـى اإلنترنـت أو أي وسـائل أخـرى لتقاسـم        ) ب

 المعلومات؛ 
اح بالوصول إلى قاعدة البيانات بمعلومات مستكملة ألغراض تأكيد صحة تحث الدول المتعاقدة على السم  ) ج

  الشهادات واإلجازات؛ 
  . تطلب إلى المكاتب اإلقليمية وضع آليات لتقاسم هذه المعلومات وتيسير البحوث  )د

األهداف 
  : اإلستراتيجية

  .Aبالهدف االستراتيجي تتعلق ورقة العمل هذه 

  . السادسة والثالثين للجمعية العمومية للدورةرير اللجنة التنفيذية ، تق9892الوثيقة   :المراجع
  . لدورة السادسة والثالثين للجمعية العموميةل، تقرير اللجنة الفنية 9899الوثيقة 
  .، الخطة العالمية للمالحة الجوية9750الوثيقة 

  .خطة اإليكاو العالمية للسالمة الجوية
 . AVSECألغراض أمن الطيران المعلومات برامج تكنولوجيا مبادرة العتماد 

                                                        
  . نسخة باإلسبانیة مقدمة من كولومبیا   ١
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 مقدمة  - ١

، فإن نظم المعلومات التي تتيح للدول تقاسم وتبادل )GASP(تمشيا مع خطة اإليكاو العالمية للسالمة الجوية  ١- ١
البيانات تعد ذات أهمية حيوية وتشكل جزءا ال يتجزأ من أي نظام دولي منسق للطيران المدني يتسم بالسالمة واألمان 

  . لكفاءةوا
ومن الجلي أن تقاسم المعلومات أصبح يشكل قضية بالنسبة إلى سالمة وأمن الطيران المدني من جوانب  ٢- ١

 . كثيرة، على نحو ما يمكن التعرف عليه من ورقات البحوث واالستنتاجات التي توصلت إليها الجمعية العمومية األخيرة

للجمعية تقرير اللجنة التنفيذية للدورة السادسة والثالثين  ٣- ١
 ٥٤، البند )9892الوثيقة (العمومية 

بيان موحد عن سياسات وممارسات اإليكاو المستمرة في ما يتعلق بالنقل الجوي، استراتيجية اإليكاو   ١-٣- ا
من بين مجاالت التركيز الرئيسية السبعة ). ٢٠١٦-٢٠١١(، خطة العمل االستراتيجية )ICASS(الطيران أمن الشاملة بشأن 

استراتيجية جديدة ألمن الطيران والمعروفة باسم استراتيجية اإليكاو الشاملة بشأن أمن الطيران، فإن جزء من المحددة ك
تؤكد على تقاسم المعلومات بين الدول على النحو  ٢٠١٦ -٢٠١١خطة العمل االستراتيجية من  ٣مجال التركيز الرئيسي 

  . فيما بينها من أجل زيادة الوعي بمخاطر واتجاهات أمن الطيرانتعزيز تقاسم المعلومات داخل الدول األعضاء و: التالي
  ٨و  ٧، البندان )9899الوثيقة (تقرير اللجنة الفنية  ٤- ١

أشير إلى أن االزدياد المطرد لنمو الحركة الجوية وتعاظم الطلب العام والسياسي لزيادة قدرة نظام   ٥-٨“
إليكاو لمساعدة مجموعات التخطيط والتنفيذ اإلقليمية المالحة الجوية العالمي قد مارست ضغطا كبيرا على ا

وجرى . والدول المتعاقدة في تحقيق أهدافها القاضية بإدخال المزيد من الطائرات إلى األجواء المكتظة بها
  : إبالغ اللجنة بأن أنشطة الكفاءة يجري تنظيمها في نطاق مجاالت رئيسية ثالثة هي

  لهيكليات الطرق الجوية؛ للمجال الجوي واالستخدام األكفأ   ) أ
 تحسين كفاءة المطارات وتعزيز قدراتها؛   ) ب

تحسين كفاءة النظام عن طريق تبادل المعلومات وتطوير األدوات والتقنيات الجماعية لصنع   ) ج
   ).التأكيد مضاف(” .القرار

  ) A36-WP/753( ٢٦و  ٢٥البندان  ١-٤- ١
باالستراتيجية العالمية للسالمة الجوية لسنة  أعمال متابعة مؤتمر رؤساء الطيران المدني الخاص: (٢٥البند  ١- ١-٤- ١

التي قدمتها كولومبيا  A36-WP/201نظرت اللجنة في ورقة العمل ، ]بشأن هذه المسألة [: تقاسم معلومات السالمة. ٢٠٠٦
د الصادر عن مؤتمر رؤساء الطيران المدني الخاص باالستراتيجية العالمية  ٢/١والتي شددت على أهمية االستنتاج 

وأحاطت اللجنة علما أيضا باقتراح كولومبيا . لسالمة الجوية الذي يشير إلى تقاسم معلومات صالحية الطائرات للطيرانل
  . بأن تسهم الدول بالخبراء، إن أمكن، للمساعدة في هذا العمل

 في ما يتعلق بهذه المسألة،. االعتراف بالشهادات واإلجازات التي تصدرها الدول األخرى :٢٦البند  ٢-٤- ١
نظام لقاعدة بيانات شاملة طرحت اقتراحات في مؤتمرات واجتماعات الطيران المدني تدعو إلى بحث إمكانية إنشاء 

ومأمونة ويمكن تقاسمها للدول األعضاء في اإليكاو التي ترغب في تقاسم المعلومات بصورة طوعية بشأن الطائرات التي 
عن طريق شبكة مركزية خاصة ومأمونة تتيح ويمكن الوصول إليها تقوم بعمليات مقررة وغير مقررة فيما بين الدول، 

 . تبادل البيانات في حينه بشأن صالحية الطائرات التي تقوم بعمليات نقل جوي دولية مقررة أو غير مقررة
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حماية بعض سجالت الحوادث والوقائع ونظم جمع ومعالجة بيانات السالمة الجوية مـن أجـل   : ٢٨البند   ٣-٤-١
تحسـينات   A36-WP/97ناقشت الواليات المتحدة في ورقة العمـل  : الثقافة العادلة وبيانات السالمة. لسالمة الجويةتحسين ا

، وسلطت الضوء على الحاجة الى توسـيع  )CAST(السالمة التي تتحقق من خالل الفريق المعني بسالمة الطيران التجاري 
وكان االطالع على البيانات يعد عنصرا من العناصـر  .  الحوادثنطاق بيانات السالمة وتقاسمها لمواصلة خفض معدالت 

الحيوية في تحليل المخاطر، وينبغي أن تتعاون جميع دول االيكاو المتعاقدة على إزالة الحـواجز والعوائـق أمـام تقاسـم     
 .ات بما يخفض وقوع الحوادث والوقائعالبيانات بما يدعم نظم إدارة السالمة ويسمح باتخاذ قرارات تستند الى البيان

شهادات  –، المرفق ز )٣٦/١٣المعاد ترقيمه ليصبح ( ٣٦/١القرار   ٥- ١
   الصالحية للطيران وشهادات الكفاءة وإجازات طواقم قيادة الطائرات

  :الجمعية العمومية تقرر ما يلي إن" 

ران وشهادات الكفاءة واجازات على كل الدول المتعاقدة أن تعترف بصحة شهادات الصالحية للطي  - ١
فيها الطائرة، وذلك  طواقم الطائرات التي أصدرتها أو قررت صالحيتها الدولة المتعاقدة التي سجلت

لغرض الطيران فوق أقاليمها، بما في ذلك الهبوط فيها واالقالع منها، بشرط مراعاة أحكام 
  ؛ من اتفاقية شيكاغو ٣٣و) ب( ٣٢ المادتين

 ول المتعاقدة أن تعترف بالشهادات واالجازات التي أصدرتها أو قررت صالحيتهايجب على الد  - ٢
المتعاقدة التي سجلت فيها الطائرة، وذلك لغرض الطيران فوق أقاليمها،  للدولة بموجب النظم الوطنية

ات منها، ريثما يبدأ سريان القواعد الدولية التي تتعلق بطرز طائر بما في ذلك الهبوط فيها واالقالع
  ".أو بفئات الطيارين

) 9750الوثيقة (الخطة العالمية للمالحة الجوية ، ٢٠٠٧وتماثل خطة اإليكاو العالمية للسالمة الجوية، يوليه   ٦- ١
دادهما بالتعاون الوثيق مع أوساط صناعة الطيران وتقدمان إطارا مشتركا فكال الخطتين تم إع. من حيث نهجها ورؤيتها
الخطة  –) أ(وفي المرفق . على كل من الصعيد اإلقليمي ودون اإلقليمي والوطني والفردي لضمان تنسيق المبادرات
الدول المتعاقدة على تعزيز اإلطار العالمي للسالمة الجوية من خالل ما ، تحث الجمعية العمومية العالمية للسالمة الجوية

  : يلي

ن البلدان وجميع الجهات المعنية بالطيران تبادل المعلومات المالئمة المرتبطة بالسالمة الجوية بي  )أ"
  والجمهور؛ 

  التنفيذ العاجل لنظم إدارة السالمة الجوية في كل صناعة الطيران الستكمال اإلطار التنظيمي الحالي؛   )ب

الترويج لثقافة عادلة من خالل إيجاد بيئة يتم فيها تشجيع وتيسير اإلبالغ وتبادل المعلومات وتُتخذ   )ج
  راءات الوقائية في حينها عندما يتم اإلبالغ عن الثغرات الموجودة؛ضمنها اإلج

  ."اإلبالغ عن البيانات المتعلقة بالحوادث والوقائع المطلوبة لاليكاو  )د

وقد دعت المبادرة الرامية إلى اعتماد برامج لتكنولوجيا المعلومات ألغراض أمن الطيران، والتي قدمتها كولومبيا إلى 
للجمعية العمومية، دعت الجمعية العمومية إلى تعزيز إعداد هذه البرامج التي سيكون من شأنها تمكين الدورة األخيرة 

الدول من الحصول على المعلومات في حينه وعلى نحو يتسم بالكفاءة وتقاسم المعلومات بشأن أمن الطيران المدني 
  . والمخاطر التي تهدده
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   المناقشة  –٢

يها أعاله والمقتبسة من مختلف ورقات العمل بشأن سالمة وأمن الطيران المدني تبين المراجع المشار إل  ١- ٢
وكذلك المناقشات التي دارت خالل الدورة السادسة والثالثين للجمعية العمومية لإليكاو أن هناك اآلن حاجة داخل أوساط 

ولهذا الغرض، فإنه يلزم . هذا القطاع الطيران المدني الدولي إلى تقاسم المعلومات من أجل مواجهة المشاكل الناشئة في
ويمكن وضعها على المواقع الشبكية لهيئات  للدول األعضاء في اإليكاو وجود قاعدة بيانات يجري استكمالها بانتظام

وسيكون الوصول إلى قاعدة البيانات مقيدا ويتم عن طريق مفتاح رمزي تقوم الدولة المتعاقدة بتوفيره . الطيران المدني
ومن شأن هذا األمر أن يسهم بالتأكيد في زيادة كفاءة وأمن واتساق . األخرى التي ترغب في تقاسم المعلومات معهاللدول 

  . نظام الطيران المدني الدولي
، تحث الجمعية العمومية لإليكاو جميع الدول المتعاقدة )A36-6ليصبح  المعاد ترقيمه( ٢٦/١وفي القرار   ٢- ٢

 :على أن تقوم بما يلي

الشروط واإلجراءات الالزمة بالترخيص ومراقبة مسائل السالمة الجوية المرتبطة بعمليات المشغلين  وضع  ) أ
المرخصين بشهادات من دول متعاقدة أخرى واتخاذ اإلجراءات المناسبة عند الضرورة للمحافظة على 

 السالمة الجوية؛ 

رى لغرض الطيران فوق االعتراف بصحة شهادات المشغلين الجويين التي تصدرها الدول األخ  ) ب
أراضيها، بما في ذلك الهبوط فيها واالقالع منها، على أن تكون الشروط التي أعطيت بموجبها هذه 
الشهادات ال تقل عن الحد األدنى الذي نصت عليه القواعد القياسية المحددة في الجزء األول والجزء 

 ؛ الثالث، القسم الثاني من الملحق السادس

أن يواصل وضع المبادئ التوجيهية واإلجراءات الالزمة للتحقق من  ]على العاماألمين  تحث[  )ج
شروط االعتراف بصحة الشهادات واإلجازات، عمال بالمادة الثالثة والثالثين من اتفاقية شيكاغو 

 ؛ والقواعد القياسية المنطبقة

راضيها طبقا التفاقية أن تضع قواعد تشغيلية تنظم قبول المشغلين الجويين األجانب في داخل أ  )د
شيكاغو وبدون تمييز وبالتوافق مع القواعد القياسية والخطوط التوجيهية واإلجراءات الصادرة عن 

 ؛ االيكاو مع مراعاة الحاجة إلى خفض التكاليف واألعباء على الدول المتعاقدة والمشغلين

ول المشغلين الجويين األجانب ألنها تمتنع عن تنفيذ الشروط واإلجراءات التشغيلية االنفرادية لقب أن  )ھ
  . تؤثر سلبا على التطور المنتظم للطيران المدني الدولي

  خاتمة  - ٣
إن إساءة استخدام الطيران ألغراض ارتكاب أفعال جرمية هي أمر يستدعي اتخاذ إجراءات حازمة من   ١- ٣

ت التي من شأنها نزع الثقة من أي دولة فيما جانب مجتمع الطيران المدني ككل، ممثال في اإليكاو، من أجل منع الممارسا
  .ق من هذه الوثائق بصورة مباشرةيتعلق بصالحية ونطاق وثائقها الصادرة في دول أخرى حينما يتعذر التحق

  — انتهى —


