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   والثالثونالسادسة الدورة -الجمعية العمومية 
  لجنة الفنيةلا

أعمال متابعة مؤتمر رؤساء الطيران المدني الخاص باإلستراتيجية العالمية للسالمة  : من جدول األعمال٢٥البند 
  ٢٠٠٦ الجوية لسنة

   الدوليةلقواعد والتوصيات واإلجراءاتا
  استشراف المستقبل –الصادرة عن االيكاو 

  ، ١دولها األعضاء و الجماعة األوروبيةنيابة عنالبرتغال تقدمها رقة و(
  )وروكنتروليمنظمة من  و٢في اللجنة األوروبية للطيران المدنياألعضاء  ىخراألل الدومن و

  الملخص التنفيذي
عندما عديدة دول ها  الوعي بالمشكالت التي تواجهإلى زيادةالسالمة الجوية  برنامج االيكاو العالمي لتدقيق مراقبة ىدأ

 جراء نمالمتعاقدة  الدول هاوتناقش هذه الورقة بعض المسائل التي تواجه.  اتفاقية شيكاغو وفق بالتزاماتهاوفاء لا تحاول
 الستنتاجات تهامتابعفي سياق االيكاو  اتخذتها وتستعرض اإلجراءات التي ،يد نظام المالحق والقواعد والتوصيات الدوليةتعق

اقتراحات   وتقدم، في هذا الشأن٢٠٠٦الخاص باالستراتيجية العالمية للسالمة الجوية لسنة الطيران المدني ء مؤتمر رؤسا
  .العتمادهالجمعية العمومية يعرض على مشروع قرار على أساس أعمال المستقبل  لحو

  :ييرجى من الجمعية العمومية أن تقوم بما يل: اإلجراء
  .لورقة بمحتويات هذه اعلماتحيط أن   )أ

  .من قراراتهاورقة العمل هذه إلدراجها في قرار بمرفق ال االقتراحات الواردة في درسأن ت  )ب
األهداف 

  :اإلستراتيجية
  ".العالميالطيران المدني سالمة  تعزيز — سالمةال" A ورقة العمل هذه مرتبطة بالهدف االستراتيجي 

  .نطبقال ت  :الماليةاآلثار 
   دوليالالطيران المدني تفاقية ا، Doc 7300  :المراجع

Doc 9848 ، ٢٠٠٤ أكتوبر ٨في (القرارات سارية المفعول الصادرة عن الجمعية العمومية(  

                                                             
فيا تيطاليا والإيرلندا وآريا والمانيا واليونان وهنغأستونيا وفنلندا وفرنسا وإنمرك واشيكية والدتالنمسا وبلجيكا وبلغاريا وقبرص والجمهورية ال  ١

 الدول البالغ ه جميع هذ. سبانيا والسويد والمملكة المتحدةإ وهولندا وبولندا والبرتغال ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وة ومالطرغبمتوانيا ولكسيول
  .يوروبية للطيران المدن اللجنة األيعضاء فأيضا أ يدولة ه ٢٧عددها 

 وجمهورية مقدونيا اناكو والنرويج وصربيا وسويسرندا ومولدوفا وموآيسلذربيجان والبوسنة والهرسك وكرواتيا وجورجيا وأنيا ويرمأانيا وبلأ  ٢
  .الفية السابقة وتركيا وأوكرانياوساليوغ
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 المقدمة - ١

قواعد وتوصيات وإجـراءات دوليـة    اتفاقية شيكاغو من االيكاو أن تعتمد منتطلب المادة السابعة والثالثون   ١- ١
   .تهالياعلمالحة الجوية وانتظامها وفسالمة ابل تصعدد من المهام التي تتتعلق ب

في تعزيز السالمة الجويـة العالميـة    مهمة اتقدمت القواعد والتوصيات الدولية الصادرة عن االيكاو مساهم  ٢- ١
ـ ال عدد كبير جدا من القواعد والتوصـيات واإلجـراءات           يوجدولكن  .  تهالياعها وف  واتساق تبادليالللتشغيل  ها  قابليتو  ةدولي
، الحركة الجويـة   بعض المواصفات الفنية شديدة التفصيل مثل معدات إدارة          عالوة على  المالحة الجوية،    خدماتبة  خاصال

 جـراء إ  الدول بدون  أن تنفذه  رضتفالنظام الذي ي   نما فقد ،وبإيجاز.  متثال لها اال في الدول تقييم     المنظمونالتي ال يستطيع    
  .في الدول ذات الظروف المختلفةتطبيق ال قابليته للهيكله الداخلي وكبير لاستعراض 

 ،تثير القلـق  ت  مجاال  في دول كثيرة   السالمة الجوية لتدقيق مراقبة   البرنامج العالمي اإللزامي    حددت بموجب    ٣- ١
لـدى    على معايير السالمةاإلشراف المالئمة نظم  الوطنية وغياب   نظم   في ال  بصورة منتظمة االيكاو  تنفيذ أحكام   عدم  تشمل  

وتسعى المادة السابعة والثالثون في االتفاقية إلى توفير أعلى درجة عملية ممكنة من التوحيد بين               .  يةجهات التشغيل الوطن  
ويتضح من نتائج عمليات التدقيق التي جرت وفقـا للبرنـامج    .   والقواعد واإلجراءات والتنظيم   األنظمةالدول المتعاقدة في    

الواسع من  التنوع أدىكما .  االيكاون  مةالصادر األحكامالكبير من  عددال للتكيف مع    تعمل جاهدة حتى اآلن أن دوال كثيرة      
 األحكام التي تنطبـق عليهـا     بفي دول كثيرة    يقن  تعدم ال إلى   في بلدان مختلفة     التطور لنظم الطيران  نطاق و الحجم و الحيث  

 .قواعد القياسيةتثال للاالممقارنة مع   لالمتثال للتوصياتأولوية منخفضةوتعطي بعض الدول  ،وتلك التي ال تنطبق

يوجـد   وال.   الدول االرتباك لدى هذا  وجود  هو السبب في    الراهن  لمالحق  اهيكل   قد يكون    ، ذلك عالوة على  ٤- ١
التـشغيل  والسالمة واالنتظـام   المتمثل في    –الغرض من القواعد والتوصيات الدولية المختلفة       ما يشير إلى    في هذا الهيكل    

مناسـب  الهرمـي   ال  من التدرج  هيكلخلو ال بسبب   بعض األحكام معقدة تعقيدا ال داعي له         قد أصبحت و –ة  ءفاكالتبادلي وال 
  .المواصفات الفنية المفصلةاحتياجات  يلبيالذي 

األوروبية إلـى أن    ت حتى اآلن الدول     ظهرالتي  السالمة الجوية   دفعت نتائج البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة        ٥- ١
حـق لـدى   ام المالنظ سلسلة من االقتراحات الستعراض ٢٠٠٦لذي انعقد في مارس االطيران المدني   تقدم لمؤتمر رؤساء    

حتـى اآلن فـي     االيكـاو   ها  ت بشكل أكبر وتعلق على الجهود التي بذل        هذه الورقة بعض هذه المسائل     عرضوتست.  االيكاو
 الجمعيـة العموميـة  على  مشروع قرار طرحتمستقبل، وللستشرافا ا وتقترح ، استنتاجات وتوصيات مؤتمر السالمة  جةعالم

  .لتنظر فيه

 ٢٠٠٦لسنة الطيران المدني منذ مؤتمر رؤساء االيكاو التعليق على اإلجراءات التي اتخذتها  - ٢

وضع "يكاو إلى   اال،  ٢٠٠٦مؤتمر رؤساء الطيران المدني لسنة       هاصدر، التي أ  ٣)  د ٣/١دعت التوصية    ١- ٢
إال فـي   ختالفات عنهـا    ا إبالغ قبلال ي السالمة العالمية والتي    مان  ضل الحرجةمعايير لتحديد القواعد القياسية ذات األهمية       

 حـذفها مـن   صـيات أو    وتإلى  تحويلها  ينبغي   التي   التفصيليةة  ينلقواعد القياسية ذات الطبيعة الف    اتحديد   استثنائية و  حاالت
 ." مواد إرشاديةوجعلهاااليكاو مالحق 

 الذي  ،أن النظام الحالي  على  ع للجنة المالحة الجوية      تاب فريق عامل مخصص   اتفقبعد دراسة هذه المسألة      ٢- ٢
ـ ين،  أو في حاالت الـضرورة    في حاالت عدم إمكان تطبيقها عمليا       القياسية  االيكاو  قواعد   عن   بالخروجيسمح للدول     ويط

ـ  واتفق الفريـق    .الدولبعض  ل المتاحة في ضوء الموارد المحدودة      ال سيما السالمة العالمية،   تقويض  إمكانية  على    ل العام
 .مواد إرشادية وتوصيات أإلى قياسية القواعد  العديد من ال تحويليةعلى إمكان المخصص أيضا
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أوصـى  بالطريقة التـي  القواعد القياسية صنيف  محاولة لتةعن قلقه من أن أيأعرب الفريق العامل إال أن   ٣- ٢
تعـرف بأنهـا ذات    للقواعد القياسية التي الأولوية منخفضة تمنح بعض الدول تجعل قد الطيران المدني  مؤتمر رؤساء    ابه

.   مشاكل عدم االمتثال ويقوض التنسيق واالعتـراف المتبـادل         فاقمر الذي سيؤدي إلى ت    ماأل ،ضمان السالمة ل رجةحة  أهمي
 . الراهنة المفروضة محل القواعد القياسيةقائمة على األداءقواعد قياسية إحالل الفريق هو لدى حبذ الموكان الحل 

ن آليات وجدوى االنتقال إلى نظام القواعد القياسـية         عمة  اهالسئلة   أنه ال بد من اإلجابة على بعض األ        إال ٤- ٢
فـي  المفروضة  القواعد القياسية محل القواعد القياسية     هذه كيف يمكن إحالل  بعد  لم يتضح    أنه   ال سيما والقائمة على األداء    
 تجاه النهج   رباح أك يرتشعر با  الدول ذات الموارد المحدودة، مازالت ت      ماال سي يبدو أن دوال كثيرة،     كما   ،فترة زمنية معقولة  

للقواعـد  نظـام ذي طبقتـين   بـروز   تفاديوااليكاو الحفاظ على وحدة نظام ضرورة بمكان  يةهمإن من األ  و.  المفروض
 ضـرورة رأى  ي  الطيـران المـدن   مؤتمر رؤسـاء     ولكن.  بعض القواعد مهمة واألخرى اختيارية    بموجبه  عتبر  القياسية ت 

 عنها في الظروف االسـتثنائية    اتختالفالا باإلبالغ عن يمكن السماح   التي   ، للسالمة الحرجةالمحافظة على القواعد القياسية     
 .ية إلى توصيات أو مواد إرشاديةالفناألحكام  تحول األحكام األكثر تفصيال وفي حين ،فقطالقصوى 

 استشراف المستقبل - ٣

ـ  قرار  ب) أ(المرفق  منطوق   من   ٣الفقرة  د إلى األذهان    أن نعي  يكون من المفيد     قد ١- ٣  ١٤-٣٥ ةالجمعية العمومي
 أن تشتمل القواعد والتوصيات على أحكام عامة وصلت إلـى  – في حالة نظم الطيران المعقدة      –يجب  "التي تنص على أنه     

اء وتحدد أيضا مستويات السالمة     مرحلة النضج واالستقرار وأن تحدد الشروط على مستوى النظم والمتعلقة بالتشغيل واألد           
 يجب أن توضع في مرفقـات المالحـق المواصـفات الفنيـة     ،وبالنسبة لهذه النظم.  المطلوبة والقدرة على التشغيل البيني    

الالزمة لتحقيق هذه الشروط ويجب أن توضع في المالحق مالحظات تشير إلى أي مواصفات فنيـة تفـصيلة ذات صـلة            
الجمعيـة العموميـة   هذا الجزء من قرار ا لتنفيذ ثابت وكانت االيكاو ستتبنى نهجا صارما    وإذا  ."  صدرت في وثائق منفصلة   

 فـي صـيغة      مفصلة فنيةمواصفات   على   اع نطاقه ليشمل جميع المالحق التي تحتوي حالي       يسوت لوإن كان يفض  ،  ١٤-٣٥
 من القواعد القياسية الرئيسية رفيعة المستوى بدون        أسهل مجموعة   أمامقد تجد الدول نفسها قريبا      فقواعد وتوصيات دولية،    

 .لكفاءةالتنسيق أو اأن يؤدي ذلك إلى ارتباك وانخفاض في 

  . محدد  ملحق أن يعالجها التركيز على المخاطر التي يفترض      أكثر ب  بشكل   ةممه ال هيمكن أن تعالج االيكاو هذ     ٢- ٣
 المالئمـة األخـرى     عملياتالمصادر وال على   و ،ت في الحوادث  لتحقيقااالعتماد على ا  ب المثذلك،  ب قياملة ل يدوهناك سبل عد  

حدد تـدابير   أن ت عندما تحدد المخاطر يمكن عندئذ      ف).   المخاطر تخفيفنتائج   السالمة وتقييم المخاطر و    التي تشمل حاالت  (
المشار إليهـا  متطلبات هي الو" ماألداء على مستوى النظ  متطلبات  والمتطلبات الوظيفية    "هيالتدابير  تلك   ستصبحو: هاتخفيف

.   في ظروف استثنائية   ات الحرجة إال  بطلتعن تلك الم  ومن البديهي أال يسمح باإلبالغ عن االختالفات         . ١٤-٣٥في القرار   
 ترشيدإلى  هذا النهج   مكن أن يؤدي    وي.  أحكام فنية أكثر تفصيال في المالحق أو المواد اإلرشادية ذات الصلة           إدراجويمكن  

ي ؤديقد  في الوقت ذاته، وهو ما    لقواعد القياسية   ل" ذي طبقتين "ظهور نظام   احتمال  أي خطر من    والى تفادي   النظام الراهن   
عملية ترشـيد  يمكن أن تساعد و.   للسالمةالحرجة إلى مجموعة القواعد القياسية األساسية التي ال تنتمي  القواعد   إهمالإلى  

 . على األداءالقائمة القواعد القياسية إلىالقواعد والتوصيات الدولية ذاتها في االنتقال 

وتوضيح الغـرض   تبسيطه  والحالي  المالحق   لاليكاو أن تجري أيضا استعراضا دقيقا ومستمرا لهيكل          ينبغي ٣- ٣
وفي إطار هذه العمليـة     .   والكفاءة التشغيل التبادلي  السالمة واالنتظام و   تشملمن القواعد والتوصيات الدولية المختلفة التي       

 . في دول عديدةظيموظيفة التنتقديم الخدمة وبين ه تم الفصل أنحقيقة األخذ بعين االعتبار ينبغي 
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لنظم التي امثل  ،لخبرات المكتسبة من الممارسات اإلقليمية في وضع القواعد      في ا اليكاو  ا نظرويستحسن أن ت   ٤- ٣
اإلرشـادات غيـر    انتهـاء ب   و تنفيذ القواعد ومواصفات التـرخيص    مرورا ب والرئيسية   بالمتطلبات   بدءا اهرميهيكال   تشمل

معظم المواصفات الفنية إما فـي  وضع  يمكن أن تبينما ،إرشادات غير ملزمة   اليكاوبالنسبة ل تكون التوصيات   سو . الملزمة
وعندئذ سيكون  .  لهيئات الصناعة إدارتها  ترك  ت ، أن  في حالة األحكام األكثر تفصيال     أو،  "االيكاومواصفات   "هيفئة جديدة   

 . من الترتيب الهرميمختلفةعلى مستويات للوثائق بالنسبة  القرار تخاذمختلفة العمليات االيكاو لدى 

 الحـد مـن عـدد    هـدف بي أنشطتها لوضع القواعد  نى نهجا أكثر تمييزا وحسما ف     بت لاليكاو أن ت   غيينبكما   ٥- ٣
 وضـع  بقوة منالتركيز ل يحوتمن المستحسن   و.  تقتصر على ما يلزم فقط لتعزيز السالمة      بحيث  المالحق  على  تعديالت  ال

وينبغـي  .   بالنسبة للقواعـد الجديـدة     ةشاورمة ال عمليات على   تحسينإدخال  وكذلك   ،قواعد جديدة إلى تنفيذ القواعد الراهنة     
ـ  ائـده ل وف من حيث أنه مبرر تمامان اضمتأثيره لل مسبق يماإخضاع كل اقتراح جديد لتحليل نظاليكاو  ل  هلـسالمة وعواقب

ـ أبـرامج عمـل   تفاصـيل  في أن تدقق لجنة المالحة الجوية لوينبغي .  مفرطةأعباء يحمل الدول  ال  وأنه  االقتصادية    ةفرق
وتوصيات دولية جديدة إلـى تحريـر المـوارد    ضع قواعد تقليل وسيؤدي كما .   في اعتبارها هذا األمر وأن تأخذ   الخبراء  

 . الدوليةفي مساعدة الدول على تنفيذ القواعدجدا جودة أعلى يمكن أن تكون فعالة ذات الستخدامها في وضع مواد إرشادية 

جراء إيمكن  ثم  .   مراقبة السالمة الجوية    حول ملحق جديد شر  في ن ر  ظتن لاليكاو أن    ينبغي ،فضال عن ذلك  و ٦- ٣
الـسالمة  جعل ملحق مراقبة    بهدف  السالمة الجوية   البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة     لمعايير المستخدمة في    لمفيد  استعراض  

.   للتحقق  منتظمة  أساليب دةالدولية الجدي القواعد والتوصيات   أن تشمل   وينبغي  .  للسالمة كل عملية تدقيق  ل نواةالجديد  الجوية  
السالمة  سييسر تطبيق هذه القواعد والتوصيات الجديدة إجراء عمليات التدقيق في إطار البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة             لذاو

 . ن أهمية نتائجهاسحيوالجوية 

  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
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  المرفق
  قرارمشروع  -الدورة السادسة والثالثون للجمعية العمومية 

لى وجه االستعجال مسألة إعادة تشكيل       ع يعالجاأن  ب ،على التوالي  ،المجلس واألمين العام   جمعية العمومية التكلف  
وأن  ١٤-٣٥الجمعية العموميـة  من قرار ) أ( المرفق  منطوق من٣وفقا لما دعت إليه الفقرة  شيكاغو  اتفاقية  هيكل مالحق   

  .ديدةجالقياسية القواعد الفي كيفية تحسين عملية وضع ينظرا 
  : بما يلي، لتأدية هذه المهمة، القيامالمجلس واألمين العامويطلب من 

هـي  التـدابير   ستصبح   المخاطر و  تلك ثم تحديد تدابير تخفيف      ،تحديد المخاطر الرئيسية بأسلوب منتظم      )أ 
ـ وهي المتطلبات المشار إليها في قرار " معلى مستوى النظالمتطلبات الوظيفية ومتطلبات األداء  " ة الجمعي

وفقـا للبرنـامج   جـري  عملية التدقيق التي تل اأن تشكل أساس لتلك المتطلبات   وينبغي  .  ١٤-٣٥العمومية  
إال فـي   متطلبـات   ال هـذه    عنيسمح باإلبالغ عن االختالفات     ال  أوينبغي  العالمي لتدقيق مراقبة السالمة     

 .ظروف استثنائية

أي تفادي  ، و النظام الحالي وترشيد   ،ات صلة أكثر تفصيال في ضمائم أو مواد إرشادية ذ       فنية  حكام  وضع أ   )ب 
، تنتميال  إهمال القواعد التي    وهو يؤدي إلى    للقواعد القياسية   "  طبقتين يذ " نظام ظهورمن احتمال   خطر  
 . للسالمةالحرجةإلى مجموعة القواعد القياسية األساسية  بالتالي،

والتوصيات الدولية المختلفة مـع     الغرض من القواعد    وتبسيطه وتوضيح   حالي  الالمالحق  هيكل  مراجعة    )ج 
 فـي دول  التطورات األخيرة مثل الفصل بين تقديم الخدمات والمراقبـة التنظيميـة      األخذ بعين االعتبار ب   

 .عديدة

عتمادا على نمط النظم اإلقليمية الراهنـة لوضـع   امتطلبات للهرمي الل الهيك االنتقال إلى  النظر في مزايا    )د 
ترتيـب  المختلفة مـن    على مستويات   القرار بالنسبة للوثائق    التخاذ   مختلفةااليكاو ال عمليات  في   ،القواعد

 .التعقيدبنسبة متناقصة من الهرمي و

 إصدار قواعد قياسية جديدة إلى تنفيذ       من األولوياتالهادفة إلى تحويل    سياسة االيكاو الراهنة    أقوى ل تنفيذ    )ه
 .القواعد القياسية الراهنة

ـ نللتحليل ال دعوى ظاهرة الوجاهة    عد القياسية الجديدة التي توجد لها        القوا النظر في كيفية إخضاع     )و   يماظ
تحمـل  ال  نهـا   للسالمة وعواقبها االقتصادية وأ    فائدتهاللتأثير لضمان أنها مبررة تماما من حيث        المسبق  
 .ثقيلةأعباء الدول 

الدول علـى تنفيـذ    مساعدة فدهب تحسين نوعية ووضوح المواد اإلرشادية الصادرة عن االيكاو       لالسعي    )ز 
 . الدوليةهاتوصياتااليكاو وقواعد 

 . نشر ملحق جديد عن مراقبة السالمةالنظر في  )ح 

  ى ـــ انته


