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 )(GASP الجوية للسالمةخطة االيكاو العالمية  : ٢٤البند 

 (GASP)  الجويةللسالمةالتقرير المرحلي عن خطة االيكاو العالمية  ١:٢٤
 للسالمة، التي تتضمن تقريرا مرحليا عن وضع خطة االيكاو العالمية A35-WP/51استعرضت اللجنة الوثيقة  ١:١-٢٤

جراء المعروض على الجمعية العمومية واعتبرت اللجنة أن اال.  A33-16 المقدمة طبقا لقرار الجمعية العمومية الجوية
) ٢٠٠٤(  الجويةللسالمة من الوثيقة المنقحة لخطة االيكاو العالمية ١-٦-٣ينبغي أن يتضمن أهم البنود الواردة في الفقرة 

 :وبناء على ذلك، فان اللجنة تتخذ االجراء التالي.  WP/51والمرفقة بالوثيقة 
التي تتضمنها ) GASP ( الجويةللسالمةن خطة االيكاو العالمية أن تحيط علما بالتقرير المرحلي بشأ )أ

 . الجويةللسالمة وبالنسخة المرفقة التي جرى تحديثها من وثيقة الخطة العالمية A35-WP/51الوثيقة 
أن تحيط علما بأهم مسائل السالمة الجوية التي حددت من خالل تحليل التجاهات الحوادث األخيرة تتمثل  )ب

 .العطب الفني وهي تحت السيطرة، وفقدان السيطرة وباألرضتطام الطائرات في منع ار
 . الجويةللسالمةتحث الدول على تأييد جهود االيكاو في انجاز أهداف ومهام الخطة العالمية  )ج

،  رحلة الطيران أجهزة تسجيل بياناتاستخدامبشأن ) االتحاد الروسي (A35-WP/116خالل مناقشة الوثيقة  ٢:١-٢٤
أن  االيكاو يقتضي منرأى البعض أن التطور السريع في مجال البرمجيات الدارة برامج تحليل بيانات الطيران يمكن أن 

لطائرات الالزمة اورأى البعض اآلخر أن تخفيض حدود كتلة .   الى مرحلة النضج هذه البرامجلكي تصل مثلنموذجا تعد 
 :في ضوء المناقشة بشأن هذا الموضوع، وافقت اللجنة على ما يليو.  لتشغيل هذه البرامج سيخلف آثارا اقتصادية

 ارشادية لبرامج تحليل بيانات الطيران، مع مراعاة أن تكون هذه البرامج غير ع االيكاو موادأن تض )أ
 .جزائية

 حدود الكتلة للطائرات الالزمة ألن تشملها برامج تحليل بيانات تخفيضأن تدرس االيكاو جدوى  )ب
 .نالطيرا

 مواصفات نظم تسجيل بيانات الطيران، فان تطور، بشأن مراعاة )فرنسا ( A35-WP/144خالل مناقشة الوثيقة ٣:١-٢٤
 الى أن قد أدىاألمين العام، واذ يدعم كفاءة مسجالت الطيران ألغراض التحقيق في الحوادث، أشار الى أن نقص الموارد 

ساعد على الجارية ينبغي أن ت اتطا في السنوات األخيرة، لكن التعيينفريق خبراء مسجالت الرحالت الجوية لم يكن نش
وأوضح أحد الوفود أن هناك عمل كبير قد أنجزته بالفعل المجموعات الصناعية .  معالجة هذه المسألة في المستقبل القريب

حكام مسجالت الطيران الجديدة، وبالنظر الى الوقت الطويل السابق الالزم أل.  بشأن المواصفات الجديدة لمسجالت الطيران
 . العمل بشأن هذه المهمة بأسرع ما يمكنيبدأاعتبر من المهم أن 

 :لكي تعتمدهالجلسة العامة  الى  القرار التالي اللجنةقدمتبالنظر الى المناقشة،  ٤-١: ٢٤
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 قرار أعدته اللجنة الفنية وأوصت بأن تعتمده الجمعية العمومية
 xx/24القرار 

  تسجيل بيانات الطيرانبأجهزة المواصفات المتعلقة ورمراعاة تط
 :ان الجمعية العمومية 
 .  المدني في العالم بأسرهالسالمة الجوية في ضمان يتمثل الهدف األساسي للمنظمة تعتبر أناذ  
 . القواعد القياسية يساهم في تحقيق هذا الهدفوضع  أنواذ تعتبر 
 .ران بأهمية مسجالت بيانات الطيتقرواذ  
 . بضرورة اعداد مواصفات تلك النظمتقرواذ  
استئناف عمله بشأن مسجالت الطيران بأسرع وقت ممكن وأن يعطـي أولويـة    الى   المجلس   توجه -١

 عـدد البـارامترات     وعـدم كفايـة   تقادمها  عن    فضال  النظم واستعادتها  تلكللمشاكل الناجمة عن البحث عن      
 . مقصورة القيادةل وجود تسجيل بالصورةالمسجلة وضرورة 

 . القرار هذا المجلس أن يقدم تقريرا عن الدورة القادمة للجمعية العمومية بشأن تنفيذ الىتطلب -٢ 
، التي اقترحت أن تضع االيكاو نموذجا عالميا A35-WP/157قدمت اللجنة األوروبية للطيران المدني الوثيقة  ٥:١-٢٤

 غير رسمية لوضع توصيات نحو اتصال مجموعة وضحت أنه يمكن االستفادة منوأقياسيا لتنفيذ نظم ادارة السالمة الجوية 
. دارة سالمة الحركة الجويةال  التطبيق الموحد االيكاو في مجال الصادرة عناألحكاماعداد تحقيق تناسق عالمي في 
ة اللتين تناولتا ضرورة  الصادرتين عن المؤتمر الحادي عشر للمالحة الجوي٢/٢ والتوصية ٢/١وذكّرت اللجنة بالتوصية 

 وتنفيذ برامج ادارة السالمة الجوية في خدمة الحركة الجوية، مع مالحظة أن االيكاو بالسالمة العامةوضع اطار خاص 
وأشير أيضا الى أن .  واصلت العمل الالزم من خالل مجموعات خبراء عديدة تابعة للجنة المالحة الجوية واألمانة العامة

.   الحركة الجويةمجال داخلية لمواصلة تناسق أحكام االيكاو المتعلقة بادارة السالمة في عمل مجموعة كلتشاألمانة العامة 
تنفيذ أحكام االيكاو فيما ب  التطبيق الموحدووافقت اللجنة على أن تصدر االيكاو توصيات تتعلق بتحقيق تناسق عالمي في

جموعات اقليمية غير رسمية على القيام بعمل تكميلي، بحيث قد  وتشجيع مالسالمة في مجال الحركة الجويةيخص ادارة 
واتفق أيضا على أنه نظرا لبلوغ عمل االيكاو وهذه المجموعات غير الرسمية مستوى .  تفيد نتائجه االيكاو في انجاز عملها

ة تستفيد منه الدول في تنفيذ النضج، قد يكون من المالئم عقد محفل عالمي العتماد نموذج قياسي يتعلق بادارة السالمة الجوي
 .نظم ادارة السالمة الجوية

 التي أعربت عن آراء مفادها أنه A35-WP/165قدم االتحاد الدولي لرابطات طياري الخطوط الجوية الوثيقة  ٦:١-٢٤
لملحق ينبغي تنسيق اجراءات تحديد مستوى الطيران، وحثت على اعتماد جدول مستويات الطيران المستقيم الواردة في ا

وذكّرت اللجنة بأن المؤتمر الحادي عشر للطيران المدني عالج .    على نطاق عالمي٣، المرفق قواعد الجو -الثاني لاليكاو
هذه المسألة التي تشير، بوجه خاص الى الصعوبات الموجودة في في العالقة الترابطية بين المجاالت الجوية حيث تستخدم 

لدول استخدمت الجداول المترية في مستويات الطيران المستقيم التي تختلف عن جدول وحدات قياسية مختلفة وأن بعض ا
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 تشجع الدول على تطبيق هيكل (4/9)وأحيط علما بأن المؤتمر وافق على اصدار توصية .  االيكاو الوارد في الملحق الثاني
لمعبر عنها باألمتار أو األقدام، على النحو موحد لمستويات الطيران المستقيم طبقا لجداول مستويات الطيران المستقيم وا

وعلمت اللجنة أيضا أن لجنة .  المبين في الملحق الثاني وأن االيكاو اتخذت بالفعل االجراءات الحاطة الدول بهذه التوصية
لى  الصادرة عن المؤتمر الحادي عشر للمالحة الجوية، شجعت االيكاو ع4/10المالحة الجوية، عند استعراض التوصية 

مواصلة دراسة هيكل موحد لمستويات الطيران المستقيم، أنها قررت عدم اتخاذ اجراءات أخرى، ألنه ال يوجد قلق شديد 
إزاء السالمة الجوية يبرر مواصلة بذل الجهود ووافقت اللجنة على أهمية هذه المسألة وأنه سيكون مفيدا جدا للسالمة الجوية 

هيكال موحدا لمستويات الطيران المستقيم طبقا لجداول المستويات الطيران المستقيم والكفاءة اذا ما طبقت جميع الدول 
وفيما يخص ضرورة السير قدما نحو وحدة واحدة  لقياس .  المعبر عنها باألمتار أو األقدام، المبين في الملحق الثاني

نه ال يتوقع احراز أي تقدم في المستقبل االرتفاعات، أقرت اللجنة أن ذلك سيظل هدفا طويل األمد بالنسبة لاليكاو، لك
وبالنظر الى الجوانب المحتملة المتعلقة بالسالمة الجوية، فان اللجنة شعرت بأنه ينبغي التمعن أكثر في هذه .  المنظور
 .حسبما تسمح به الظروفالمسألة 

، تم توضيح أن االشارة الى المةبشأن تجميع وتقاسم بيانات الس) األياتا( A35-WP/192وخالل مناقشة الوثيقة  ٧:١-٢٤
.  تقارير الوقائع تضمنت تقارير صادرة عن طاقم الطيران، وطاقم المقصورة وجهات محتملة أخرى تعنى بتقديم التقارير

 : وعند االقرار بحاجة المجلس الى النظر في مسائل الموارد، اتفقت اللجنة على توجيه المجلس الى ما يلي
 منظمات السالمة، األمر الذي     فيما بين   بيانات الحوادث  الناجمة عن لومات السالمة   وضع أحكام لتبادل مع    )أ

 ؛واالجراءات الجزائية المخاوف بشأن السرية يبدد
 بشكل  المسببةيكاو لكي يتم استخدام تحليل اتجاه الحوادث والعوامل         التوسيع نطاق إدارة بيانات السالمة ل      )ب

 .المة التشغيلية للطيران وإدارتها بشكل أفضلفعال لفهم األخطار التي تحيط بالس
األحكام "ا جمهورية ايران االسالمية بشأن ـ التي قدمتهA35-WP/239ا بالوثيقة ـة علمـأحاطت اللجن ٨:١-٢٤

والبيانات المتعلقة بالوزن والتوازن في تقارير الحوادث والوقائع وملخصات نظام االبالغ ببيانات حوادث ووقائع 
 ."(ADREP) الطيران

 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
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 )(GASP  الجويةللسالمةخطة االيكاو العالمية  :٢٤البند 
 حماية مصادر المعلومات عن السالمة الجوية وحرية تداول هذه المعلومات :١-٢٤

 حماية مصادر المعلومات عن السالمة الجوية وحرية تداول هذه المعلومات ١:١-٢٤
 التي ورد طيها مشروع قرار الجمعية العمومية عن حماية A35-WP/52نظرت اللجنة في الوثيقة  ١-١:١-٢٤

وسوف يشار الى أن عددا من المبادرات داخل مجتمع الطيران . المقدمة بشكل طوعيالمرتبطة بالسالمة الجوية المعلومات 
قات حوادث ووقائع ن تحقي ذلك المعلومات عالمدني الدولي كان يتعلق بحماية مصادر معلومات السالمة الجوية، بما في

وقد تمس الجهود الرامية الى حماية معلومات السالمة التوازن . سوء استخدامهاالطيران ونظم تحصيل بيانات السالمة من 
وخالل المناقشة، تم .  العدالةتحقيقبالغ الحساسية للمصالح بين الحاجة لحماية معلومات السالمة الجوية والمسؤولية عن 

ه أنه من المهم حماية معلومات السالمة المقدمة بشكل طوعي بل وجميع المعلومات األخرى المرتبطة التعبير عن رأي مفاد
 مجملكما تم التعبير عن رأي مفاده أنه من المهم التمييز بين مستويات الحماية التي تطبق، أي أن ليس . بالسالمة

وعبر رأي آخر عن ابراز الطبيعة الحساسة . يةحظى بنفس الدرجة من الحماكن أن يالمعلومات المرتبطة بالسالمة يم
 .A35-WP/52للمسألة وتأييد النهج المتوازن الوارد في الوثيقة 

 :على ضوء المناقشة، وافقت اللجنة على تقديم القرار التالي الى الجلسة العامة العتماده ٢-١:١-٢٤

 قرار أعدته اللجنة الفنية وتوصي بأن تعتمده الجمعية العمومية

 xx/24ار القر
 حماية مصادر المعلومات عن السالمة الجوية وحرية تداول هذه المعلومات

 ان الجمعية العمومية، 
 . المدني الدولي في العالم أجمعالسالمة الجوية الهدف األساسي للمنظمة مازال متمثال في تأمين لما كان 
 . المصلحة في نظام الطيرانبأهمية التبادل الحر لمعلومات السالمة بين أصحاب واعترافا منها 
 معلومات استمرار توافر بأن حماية معلومات السالمة من االستعمال غير المالئم أساسي لضمان واعترافا منها 

 .اعتماد تدابير وقائية سليمة في الوقت المناسب  التمكن منوبهدفالسالمة ذات الصلة، 
 واجراءات انفاذ القوانين، الجزائيةت السالمة في االجراءات  ازاء االتجاه نحو استعمال معلوماواذ يساورها القلق 

 . في االجراءات القضائيةكأدلةوقبول هذه المعلومات 
 بأن استخدام معلومات السالمة ألغراض أخرى بخالف أغراض السالمة قد يعوق توفير مثل هذه وادراكا منها 

 .السالمة الجويةالمعلومات، مما يؤثر تأثيرا ضارا على 
 العدالة تحقيق تحقيق توازن بين الحاجة الى حماية معلومات السالمة والحاجة الى أن من الضرورياذ تعتبر و 

 .على النحو المالئم
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 بأن التقدم التكنولوجي قد جعل من الممكن انشاء نظم جديدة لجمع بيانات السالمة ومعالجتها واعترافا منها 
 .السالمة الجوية لمعلومات السالمة، التي تعد ضرورية لتحسين وتبادلها، مما نتج عنه ظهور مصادر متعددة

 تعالج قد ال ، أن القوانين الدولية الحالية، باالضافة الى القوانين واللوائح الوطنية في كثير من الدولواذ تالحظ 
 .بشكل كاف حماية معلومات السالمة

وانين واللوائح الوطنية تساعد الدول على سن الق المجلس باعداد االرشادات القانونية المناسبة التي تكلف -١ 
سواء أكانت الزامية أو  بيانات السالمة، ومعالجة  نظم جمعجميع للمعلومات المستمدة منالفعالة  مالئمة حمايةلتوفير 

 . العدالة على النحو المالئم في الدولةبتحقيقمع السماح طوعية، 
لدول المتعاقدة على أن تفحص تشريعها الحالي وأن تعدل حسب الضرورة أو تسن القوانين  كل اتحث -٢ 

بيانات السالمة، وذلك باالستناد،  ومعالجةنظم جمع  جميعللمعلومات المستمدة من الفعالة  مالئمةالواللوائح لتوفير الحماية 
 .قدر االمكان، الى االرشادات القانونية التي تعدها االيكاو

 . المجلس بتقديم تقرير مرحلي الى الدورة المقبلة العادية للجمعية العمومية بشأن هذه المسألةتكلف -٣ 
 التي قدمتها فرنسا والتي سردت بها الصعوبات المرتبطة بحماية A35-WP/228 في الوثيقة نظر االجتماع ٣-١:١-٢٤

أنه  اقترحت WP/228 أحاطت الجلسة علما بأن الوثيقة كما. بيانات السالمة المجمعة في اطار تحقيقات الحوادث أو خارجه
 على أنه يحمي جميع مصادر بيانات السالمة بما في WP/52ينبغي اعتبار مشروع قرار الجمعية العمومية الوارد في الوثيقة 

 .ذلك تلك الخاضعة لألحكام الواردة بالمالحق
اللجنة الفنية للنظر في القسم دعيت ، A35-WP/152ة نظرا ألن اللجنة التنفيذية استعرضت معظم الوثيق ٤-١:١-٢٤

 ،واستنادا الى المناقشات).  ج١٤الخاص بنظم ادارة السالمة واالستنتاجات اضافة الى االجراء المعروض الوارد في الفقرة 
  عنبالغالاتشغيل لدول اعتماد األحكام التنظيمية التي تفرض على مشغلي الطائرات ووكالء الل أنه ينبغي  علىوافقت اللجنة

الى السلطات المختصة ) بما في ذلك ساحة وقوف الطائرات( دولةالجميع الوقائع والحوادث التي تطرأ في مطارات 
 .ومشغلي المطار المعنيين

 .260 و105 و92 وWP/91أحاطت اللجنة علما بالوثائق  ٥-١:١-٢٤
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 )(GASP لجوية اللسالمةخطة االيكاو العالمية  :٢٤البند 
 التقدم المحرز في برنامج االيكاو لمنع ارتطام الطائرات بالمرتفعات وهي تحت السيطرة :٢-٢٤

 التقدم المحرز في برنامج االيكاو لمنع ارتطام الطائرات بالمرتفعات وهي تحت السيطرة ١:٢-٢٤
الناتجة  في عدد الحوادث المميتة  التي ذكرت حدوث انخفاض كبير A35-WP/59قدم األمين العام الوثيقة ١-١:٢-٢٤
وأعربت اللجنة عن مواصلة دعمها لبرنامج االيكاو لمنع ارتطام .   ارتطام الطائرات بالمرتفعات وهي تحت السيطرةعن

 واعتبر أن هذا البرنامج يساهم بشكل كبير في تخفيض معدل الحوادث في .الطائرات بالمرتفعات وهي تحت السيطرة
 .العالم
 المرتبطة بمنع ارتطام الطائرات األحكاماستنادا الى المناقشة، وافقت اللجنة على حث الدول على تنفيذ  ٢-١:٢-٢٤

 استباقية لتجنب بوظيفةبالمرتفعات وهي تحت السيطرة خاصة تلك المرتبطة بأجهزة االنذار باالقتراب من األرض المزودة 
 .ه الرأسي، وتوفير بيانات الكترونية لالرتفاعات والعوائق وتصميم وتنفيذ عمليات االقتراب مع التوجي،االرتفاعات

 التي أبرزت A35-WP/108اضافة الى ذلك، أحاطت اللجنة علما باهتمام بالمعلومات الواردة في الوثيقة  ٣-١:٢-٢٤
ات وهي تحت التحليل الذي أجرته لجنة الطيران المشتركة بين الدول واالجراءات المتخذة لمنع ارتطام الطائرات بالمرتفع

وأثناء تعليق الرابطة الدولية التحادات مراقبي الحركة الجوية على تحليل األخطاء الذي يقوم به مراقبو الحركة . السيطرة
، فانها أشارت الى أن األخطاء المذكورة غير مقبولة وأشارت الى أن A35-WP/108 حسبما ورد في الوثيقة ،الجوية

 . التدابير الالزمةالسلطات المعنية ينبغي أن تتخذ 
 بشأن اعداد المزيد من القواعد واالجراءات الفنية A35-WP/243عبرت ايطاليا عن آرائها في الوثيقة  ٤-١:٢-٢٤

المرتبطة بالتوجيه الرأسي لعمليات االقتراب، ودعت الجمعية العمومية الى تكليف المنظمة باعداد قواعد ومواد ارشادية 
 .ت االقترابلدعم التوجيه الرأسي لعمليا

أشار األمين الى أن برنامج العمل الفني للمنظمة في مجال المالحة الجوية يشتمل بالفعل على اعداد قواعد  ٥-١:٢-٢٤
وطلبت اللجنة من المنظمة االسراع في اعداد مثل هذه القواعد . ومواد ارشادية لدعم التوجيه الرأسي لعمليات االقتراب

 . سنتينغضونتكمل في والمواد االرشادية بغية أن تس
 والتي عرضت نتائج A35-WP/191أحاطت اللجنة علما بالمعلومات التي قدمتها جمهورية كوريا في الوثيقة  ٦-١:٢-٢٤

ناجحة تم الحصول عليها من برامج كفالة جودة عمليات الطيران، مما يحول دون ارتطام الطائرات بالمرتفعات وهي تحت 
 .تراب المتوازنالسيطرة من خالل عمليات االق

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
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 )(GASP  الجويةللسالمةخطة االيكاو العالمية  :٢٤البند 
 برنامج تعزيز السالمة الجوية :٣-٢٤

 برنامج تعزيز السالمة الجوية ١:٣-٢٤
 وأهدافه وعناصره الجويةسالمة ال التي عرضت مفهوم برنامج تعزيز A35-WP/60قدم األمين الوثيقة  ١-١:٣-٢٤
 الطيران المدني، ولتسهيل تبادل عن االجراءات الفنية لمفتشي اداراتوصمم هذا البرنامج بحيث يوفر أمثلة عامة . سيةاألسا

 . والمساعدة المتوفرة بغرض معالجتهاأوجه القصور التي تم تحديدهاالمعلومات فيما يرتبط ب
 .وية ودعمها لبرنامج تعزيز السالمة الجتقديرهاعبرت اللجنة عن  ٢-١:٣-٢٤
، وطلبت الى المجلس تقديم تقرير مرحلي الى الدورة A35-WP/60أحاطت اللجنة علما بالمعلومات الواردة  ٣-١:٣-٢٤

 .العادية التالية للجمعية العمومية بهذا الشأن
تي  فيما يرتبط بالتحديات الA35-WP/204أحاطت اللجنة علما بالمعلومات التي قدمتها باكستان في الوثيقة  ٤-١:٣-٢٤

 .السالمة الجويةتواجه الدول وجهودها لتعزيز 
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 قواعد عالمية لتصميم الطائرات :٢٥البند 
 للسالمة المقدمة من الواليات المتحدة، والوكالة األوروبية  A35-WP/53استعرضت اللجنة الفنية الوثيقة ١:٢٥

مبادرة القواعد العالمية لتصميم الطائرات، التي تهدف الى  بخصوص (JAA)، وسلطات الطيران المشتركة (EASA)الجوية 
والحظت اللجنة أن مجموعة العمل الدولية التي أنشأتها االدارة الفيدرالية للطيران .  ارساء نظام موحد لترخيص الطائرات

(FAA) وسلطات الطيران المشتركة (JAA)رات، وأنها قررت  كانت قد أتمت عمليا بهدف وضع قواعد عالمية لتصميم الطائ
 (FAR's)أن معظم القواعد الوطنية لصالحية الطائرات وترخيصها كانت مستندة الى قواعد الطيران الفيدرالية األمريكية 

وبالنظر الى األنشطة االنتقالية التي تحدث في أوروبا حيث تقوم .   أو أنها شبيهة بها(JAR's)وقواعد الطيران األوروبية 
 للسالمة الجويـة بتحديد شروط الترخيص، ولعدم قدرة سلطـات الطيـران المشاركة على توفير الوكالة األوروبيـة

الموارد ألعمال جديدة، بسبب القضايا األخرى الملحة المتعلقة بالسالمة، فان العمل بشأن عملية الترخيص الموحدة توقف 
 الطيران الفيدرالية وقواعد الطيران األوروبية وتم تشجيع الدول المتعاقدة على استخدام قواعد.  الى أجل غير مسمى

)FAR'sو  JAR's (باعتبارها قواعدها المرجعية لتصميم الطائرات. 

المقدمة من أمانة االيكاو بخصوص اجراءات تنفيذ القرار  A35-WP/61 استعرضـت اللجنة الفنية الوثيقة  ٢:٢٥
A33-11المشترك بين  الجويةللسالمةأن المؤتمر الدولي علما ب اللجنة أحاطتو.  قواعد عالمية لتصميم الطائرات:  بعنوان 

كان قد أكد أن المبادرة الرامية الى ) الواليات المتحدة( في فيالدلفيا ١١/٦/٢٠٠٤ الى ٧الواليات المتحدة وأوروبا من 
تم و.  يد عملية التنسيق المؤتمر نية االيكاو في رصد وتأيالى أجل غير مسمى، ودعمتوقفت قد وضع قواعد عالمية موحدة 

 .الى أجل غير مسمى أن مبادرة القواعد العالمية الموحدة قد توقفت  على في هذا االجتماعالتأكيد
 التي قدمها االتحاد الدولي للنقل الجوي بشأن االستعراض A35-WP/69 كذلك الوثيقة  اللجنةاستعرضت ٣:٢٥

 عن  الطيرانوأحاطت اللجنة علما بآراء صناعة. A33-11مومية رقم  عن تطبيق قرار الجمعية الع الطيرانالشامل لصناعة
 . ومواصلة العمل بشأنها أنشطة التنسيق العالميةفي األولويات تحديدالحاجة الى 

 التي قدمتها جمهورية ايران االسالمية تتعلق بأهمية الجهود المشتركة للدول A35-WP/267كانت الوثيقة  ٤:٢٥
.  للطرازات لوضع أسلوب عالمي منسق للتصميم والبناء وعملية اصدار االجازات بالنسبةبناء في التصميم والالكبرى

 . مشاركة االيكاو في هذا التنسيقوضرورةوأحاطت اللجنة علما بالحاجة الى نهج منسق دولي 
وسلطات ) FAA(كبير من التنسيق في العمل بين الهيئة الفدرالية للطيران القدر بالأحاطت اللجنة علما  ٥:٢٥

وأشارت . كما تم التوصل الى درجة من النضج) EASA (لسالمة الجويةوالوكالة األوروبية ل) JAA(الطيران المشتركة 
وأشير الى أن قواعد الطيران الفدرالية . اللجنة الى الحاجة لنهج دولي منسق اضافة الى مشاركة االيكاو في التنسيق

 الواقع  األمرمن حيثي والقواعد الصادرة عن الوكالة األوروبية لسالمة الطيران هاألمريكية وقواعد الطيران األوروبية 
 شروطاال أن هذه القواعد ليست الوسيلة الوحيدة الستيفاء . يمكن أن تستخدمها معظم الدول وليس جميعهاو  عامةقواعد

واعد القياسية والتوصيات كوسيلة من وسائل واعترفت اللجنة بأنه يمكن الربط بين اللوائح التنظيمية المفصلة والق. السالمة
االلتزام باألحكام ولكن ال ينبغي أن توضع في المالحق، وذلك تمشيا مع االقتراحات المقدمة لتعديل سياسة االيكاو بشأن 

 بدال لذلك، اتفق على أنهو).  من جدول األعمال٢٢ البند  من التقرير بشأن٤:٢٢انظر الفقرة (المواصفات الفنية المفصلة 
االعتراف بأن كما تم . التراخيصمن اتباع نموذج تصميم عالمي واحد، توجد حاجة للتركيز على عملية مشتركة الصدار 

الى وجود كما توجد حاجة . التراخيصستفيد بشكل كبير من مثل هذه العمليات المشتركة الصدار صناعة الطيران سوف ت
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 المشتركة، وأن االيكاو التراخيص، كأساس لعملية اصدار ترفا بها عالميامجموعة مشتركة من الشروط األساسية ويكون مع
ياق أحاطت وفي هذا الس.  بناء على ذلكصالحية الطائرات للطيران الواردة في الملحق الثامن ـ الشروطينبغي أن تراجع 

 سوف ،٢٠٠٦ن تدرج في عام  التي من المخطط أ،)Doc 9760 (دليل صالحية الطائرات للطيران اللجنة علما بأن تعديالت
 . واالنتاجاتتتطرق الى عمليات ترخيص الطراز

 :لجمعية العمومية أن تشجع الدول على ما يليل ه ينبغياستنادا الى ما تقدم، وافقت اللجنة على أن ٦:٢٥
تحديد األحكام التي يمكن تنسيقها والتي وصلت الى مرحلة من النضج بحيث يمكن اصدارها وترتيب  )أ 

 . وتنفيذهاولويات فيما بينهااأل
بناء على اجراءات الترخيص، تزويد االيكاو بالشروط األساسية المشتركة التي يمكن اضافتها في  )ب 

 .الملحق الثامن بوصفها اجراءات مشتركة للترخيص
 .من الجهات المصنعة ومستخدمي المجال الجويمشاركة ال زيادةالدعوة الى  )ج 

 
 

 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 



A35-WP/305 
TE/53 

٢٦تقرير عن البند  26-1  
 

 

 قرارات الجمعية العمومية التي يجب توحيدها أو اعالن عدم سريانها :٢٦لبند رقم ا

 بشأن قـرارات الجمعيـة   A35-WP/33بالوثيقة ) ب( كانت الجلسة العامة قد أحالت الى اللجنة الفنية المرفق     ١:٢٦
 سريان القـرار  انتهاءلس بأن يعلن  سريانها، ووافقت اللجنة على توصيات المجانتهاءالعمومية التي يجب توحيدها أو اعالن   

A22-14 سرع من الصوت في الخدمة التجاريةاألطائرات ال بخصوص المشكالت الفنية واالقتصادية المتعلقة بادخال. 

 - انتهى -
 




