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  والثالثونالسادسةالجمعية العمومية ـ الدورة 

  تقرير اللجنة الفنية
  عن

   من جدول األعمال٢٩ و٢٨ ينالبند
  )الفنيةمقدم من رئيس اللجنة (

.  من جدول األعمال٢٩ و٢٨وافقت اللجنة الفنية على التقرير المرفق عن البندين 
  .٢٨/٣ و٢٨/٢ و٢٨/١وتوصي الجلسة العامة بأن تعتمد القرارات 

  

  

  

  

  

  .بعد إزالة هذه الصفحة، ينبغي وضع هذه الورقة في مكانها المناسب في حافظة التقرير: مالحظة
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حماية بعض سجالت الحوادث والوقائع ونظم جمع ومعالجة بيانات السالمة الجويـة مـن       : من جدول األعمال٢٨لبند ا
  أجل تحسين السالمة الجوية

  ةالثقافة العادلة وبيانات السالم  ١-٢٨

 التي عرضت تقريرا مرحليا قدمه المجلس عن قرار الجمعيـة           A36-WP/10نظرت اللجنة في ورقة العمل        ١-١-٢٨
 الخاص بحمايـة  ١٧-٣٥ وقرار الجمعية العمومية   ، الخاص بعدم إفشاء بعض سجالت الحوادث والوقائع       ١٧-٣٣العمومية  

 وتتضمن الورقة اقتراحا بتحديث    ، تحسين السالمة الجوية   فبهد ،المعلومات المستمدة من نظم جمع ومعالجة بيانات السالمة       
وتناولت الورقة أيضا اإلرشادات القانونية لحماية المعلومات المستمدة من نظم جمـع ومعالجـة بيانـات                .  هذين القرارين 

  .بالملحق الثالث عشر) ھ(السالمة وهي اإلرشادات الواردة في اإلضافة 

 مشكلة التفسير الخـاطئ لبيانـات       A36-WP/54 بين الدول في ورقة العمل       تركة المش ناقشت لجنة الطيران    ٢-١-٢٨
ضرورة التوصـل    ويشير الى    ،شركات الطيران أو الدول كل على حدة      ب على نحو يضر  السالمة من جانب وسائط اإلعالم      

 .ات الفعلية والبيانات المتوقعةنهج لتقييم السالمة الجوية اعتمادا على البيانالى 

 تحسينات السالمة التي تتحقق مـن خـالل الفريـق        A36-WP/97اقشت الواليات المتحدة في ورقة العمل       ن  ٣-١-٢٨
المعني بسالمة الطيران التجاري وسلطت الضوء على الحاجة الى توسيع نطاق بيانات السالمة وتقاسمها لمواصلة خفـض                 

 وينبغي أن تتعـاون     ،الحيوية في تحليل المخاطر   وكان االطالع على البيانات يعد عنصرا من العناصر         .  معدالت الحوادث 
دعم نظم إدارة السالمة ويـسمح باتخـاذ        ي إزالة الحواجز والعوائق أمام تقاسم البيانات بما         علىجميع دول االيكاو المتعاقدة     

  . البيانات بما يخفض وقوع الحوادث والوقائعالىقرارات تستند 

 على أهميـة  A36-WP/71 في ورقة العمل     (IFATCA) الحركة الجوية شدد االتحاد الدولي لرابطات مراقبي        ٤-١-٢٨
 .تحسين السالمة الجويةلالمحاكمات الجنائية فيها إعاقة تسبب وجود بيئة ال 

 التـي تنـاقش ضـرورة وجـود بيانـات      A36-WP/110قدم المجلس الدولي لطيران األعمال ورقة العمل     ٥-١-٢٨
 جمعـت وعلى الرغم من أن بعض الدول قـد         .   مقبولة على المستوى الدولي    وتعاريف للسالمة في مجال طيران األعمال     

بيانات عامة للسالمة الجوية، لم تكن هناك منهجية مقبولة بشكل موحد أو تعاريف منسقة على المستوى الدولي للتعامل مـع        
ا أن التضارب أو غياب المقـاييس        للسالمة بم  شاغال هذا األمر يمثل     واعتبر أن .  بيانات السالمة في مجال طيران األعمال     

  .ومؤشرات التوجهات جعلت من المستحيل إجراء تقييم ألداء السالمة

 التي قدمتها منظمة خدمات المالحة الجوية المدنية التي تناقش      A36-WP/112 اللجنة ورقة العمل     تاستعرض  ٦-١-٢٨
ين مستوى السالمة الجوية، والتي تؤكـد علـى أن    تحسحوادث السالمة بهدف     عن   وأهمية اإلبالغ أهمية وجود ثقافة عادلة     

تناول القوانين واللوائح الوطنية على النحو المالئم الطريقة التي يتعـين  تاتخاذ اجراءات متابعة أمر مطلوب حاليا لضمان أن     
  .بها حماية معلومات السالمة من االستعمال غير المالئم
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 في التحقيقـات    رية بح معلومات السالمة تي تناقش أهمية تدفق      ال A36-WP/126قدمت أستراليا ورقة العمل       ٧-١-٢٨
وقدمت الورقة معلومات أساسية عن الموضوع بما في ذلك األنشطة التي تنفـذ فـي           .   استنادا على الثقة   ،الخاصة بالسالمة 

  ).تحسين منع الحوادث في الطيران المدني (١٠-٣١أستراليا واقترحت تعديال لقرار الجمعية العمومية 

نيابة عن الجماعـة األوروبيـة      بال A36-WP/232 وورقة العمل    A36-WP/224قدمت البرتغال ورقة العمل       ٨-١-٢٨
وطلبت ورقة العمـل    .  ودولها األعضاء وعن دول أخرى أعضاء في اللجنة األوروبية للطيران المدني وعن يوروكنترول            

A36-WP/224          تجميـع البيانـات   عناصر برامج السالمة لدى الدول و      أن تتخذ االيكاو اجراءات محددة لدعم وتعزيز بعض 
االيكاو والدول المتعاقدة وصناعة الطيران، وأن تبحث أيـضا       المخاطر من قبل    على الصعيد العالمي لتسهيل استخدام نماذج       

. اقـدة بتحليل واستعراض ونشر توصيات السالمة الصادرة عن الدول المتعيسمح في جدوى انشاء هيكل جديد داخل االيكاو      
إليجاد بيئة يحظى فيها اإلبالغ وتقاسم المعلومـات        " ثقافة عادلة "الحاجة الى وجود    على   A36-WP/232 ورقة العمل    وشددت

  .بالتشجيع والتيسير

 التي قدمتها جمهورية كوريا والتي شـددت علـى األهميـة            A36-WP/257نظرت اللجنة في ورقة العمل        ٩-١-٢٨
 وعن دور ودعم االيكاو في إعداد وتوزيع نظـام إبـالغ            ، معلومات السالمة الجوية   بادل وت غالتي يتمتع بها اإلبال   األساسية  

 مثل الوقائع ، وتقاسم معلومات السالمة غير المتعلقة بالحوادث والوقائع الخطيرة       بإبالغ البيانات الكتروني موحد يسمح للدول     
  .الصغيرة واألعطال والتقارير السرية

ل عام اإلجراءات المقترحة في الورقات المقدمة أعاله والتي تتناول أهمية بيانات الـسالمة     أيدت اللجنة بشك    ١٠-١-٢٨
  . للسالمة الجويةوالتوقعاتلدعم النهج االستباقي 

فيما يتعلق بمشروع القرار الخاص بعدم إفشاء بعض سجالت الحوادث والوقائع الذي قدمه المجلـس فـي                   ١١-١-٢٨
نه في الوقت الذي يمكـن فيـه بـشكل معقـول تغييـر              ا القائلحد المندوبين عن رأيه     ، أعرب أ  A36-WP/10ورقة العمل   

 الطيـران، إال    سالمةتحسين  نظم جمع ومعالجة بيانات السالمة بغرض       التشريعات الوطنية لحماية المعلومات المستمدة من       
 أن يشمل مـشروع القـرار صـياغة    وعلى هذا فقد اقترح.  ق على حماية سجالت الحوادث والوقائعبأن األمر ذاته ال ينط    

 في الملحق الثالث عشر بدال من أن تحث الـدول علـى             ١٢-٥مفادها أن التشريعات الوطنية ينبغي أن تعكس روح الفقرة          
  .تغيير تشريعاتها الوطنية

 فـي  يهـا  عل وهي المساهمة التي تم التـشديد ،أقرت اللجنة بمساهمة بيئة الثقافة العادلة في السالمة الجوية        ١٢-١-٢٨
 عدلت نص مشروع قرار الجمعية العمومية الخـاص  ،ونتيجة لذلك، WP/232 وWP/126 وWP/112و WP/71 ورقات العمل 

المعروض في ورقـة    " بحماية المعلومات المستمدة من نظم جمع ومعالجة بيانات السالمة من أجل تحسين سالمة الطيران             "
بالملحق ) ھ(  في اإلضافةالواردةولوحظ أيضا أن المواد اإلرشادية      .  ئم هذا األمر على النحو المال     بين لي A36-WP/10العمل  

 كانت مفيدة في دعم البيئة التي يمكن إنشاء الثقافة العادلة فيها على نحـو               (Doc 9859) دليل إدارة السالمة  الثالث عشر وفي    
افية بشأن تنفيذ نظم ادارة الـسالمة   بغية توفير ارشادات اضDoc 9859 وجرى التشديد على ضرورة تحديث الوثيقة .ناجح

  .وبرامج السالمة لدى الدول

لملحق الثالـث  بـا ) (وسلمت اللجنة بالحاجة الى مواصلة العمل بشأن تنفيذ األحكام الواردة في االضـافة     ١٣-١-٢٨
 قـانون  اجـراء اسـتعراض  فكرة ولم تقبل اللجنة . A36-WP/126 وA36-WP/112عشر بصيغتها الواردة في ورقتي العمل       
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فوري، ولكنها حثت االيكاو على احالة المسألة الى االجتماع العالمي لشعبة التحقيق في الحوادث ومنع وقوعها المقرر عقده                  

وطلبت اللجنة أن تقدم االيكاو تقريرا مرحليا عن هذه المـسألة           . توصياتالجراء تحليل للمسألة قبل تقديم       إل ٢٠٠٨ في سنة 
  .ة العموميةالى الدورة القادمة للجمعي

 A36-WP/110 و A36-WP/97 و A36-WP/54أيدت اللجنة أيضا اإلجراءات الواردة فـي ورقـات العمـل              ١٤-١-٢٨
وفيما يخص اإلجراء المقترح بشأن تعديل الملحق الثالث عشر الوارد في ورقـة العمـل     .  A36-WP/257 و A36-WP/224و

A36-WP/224 التحقيـق فـي     هذا الموضوع في إطار اجتمـاع شـعبة       في   نظرالت اللجنة أنه قد يكون من األفضل        ، شعر 
 أثر مالي وأنه يتعـين      ا  وكان من المفهوم أيضا أن معظم هذه اإلجراءات له          .٢٠٠٨ الذي سينعقد في سنة      (AIG)الحوادث  

  .على مجلس االيكاو أن يتخذ قرارا بشأن إمكانية إدراجها في برنامج عمل المنظمة

، وافقت اللجنة على ضرورة مواصـلة االيكـاو   A36-WP/126ح الوارد في ورقة العمل    فيما يتعلق باالقترا    ١٥-١-٢٨
.  ١٠-٣١ألنشطتها التي تهدف حماية مصادر معلومات السالمة ووافقت على التعديل المقترح لقـرار الجمعيـة العموميـة         

 من الملحق الثالـث     ١٢-٥اض للفقرة   ولكن طُلب توخي الحذر قبل شروع اإلدارة القانونية التابعة لاليكاو في إجراء استعر            
 الملحق الثالـث    في) ھ(واإلضافة   والتضاربات المحتملة بين تلك الفقرة       حوادث ووقائع الطائرات  في  تحقيق  العشر بعنوان   

  .لشعبة التحقيق في الحوادث  المقبلجتماعالووافقت اللجنة على أن المسألة ينبغي أن تحال أوال الى ا.  عشر

  : أيضا بورقات المعلومات التاليةللجنة علماأحاطت ا  ١٦-١-٢٨

 في المملكة المتحدة الذي     Airprox التي قدمتها المملكة المتحدة عن مجلس        A36-WP/108ورقة العمل     )أ
يعد منظمة مستقلة ترعاها وتمولها سلطة الطيران المدني في المملكة المتحدة باالشـتراك مـع وزارة       

  .الدفاع

التي تشرح منـافع النظـام      ) أياتا (الجوي التي قدمها االتحاد الدولي للنقل       A36-WP/111ورقة العمل     )ب
 بما يضمن فعالية نظـم  المترابطةنظم اإلدارة تكامل  الى المتكامل إلدارة شركات الطيران الذي يهدف   

  .إدارة السالمة في تخفيف المخاطر التي قد يكون لها أثر على السالمة التشغيلية

تدقيق السالمة للعمليات األرضية التابع لهـا  برنامج  التي قدمتها األياتا عن  A36-WP/122ورقة العمل     )ج
 برنامج تدقيق لمقدمي الخدمات األرضية يحسن السالمة وجودة العمليات األرضية عـن طريـق      هوو

ية  على المستوى الدولي إلدارة المخاطر التـشغيل المنسقةتنفيذ عملية رسمية منتظمة باستخدام المعايير  
  .والسالمة والذي يخفض الحوادث والوقائع واإلصابات

م الذي أحرزته سلطة الطيران المـدني فـي         لتقد التي تقدم شرحا تفصيليا ل     A36-WP/192ورقة العمل     )د
سنغافورة في عملها إزاء تنفيذ شروط نظام إدارة السالمة بالنسبة للمشغلين الجويين فـي سـنغافورة                

  .ومؤسسات الصيانة المعتمدة

 المبـادرة   التي قدمتها الوكالة األوروبية للسالمة الجويـة والتـي تنـاقش      A36-WP/195ورقة العمل     )ھ
األوروبية للسالمة االستراتيجية وهي شراكة معنية بسالمة الطيـران فـي أوروبـا انطلقـت فـي                  

  .م وكان هدفها زيادة تعزيز السالمة في أوروبا وللمواطن األوروبي في أنحاء العال٢٠٠٦ سنة
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  :وافقت اللجنة في ضوء المناقشات على تقديم القرارات التالية للجلسة العامة العتمادها  ١٧-١-٢٨

  فشاء بعض سجالت الحوادث والوقائعإعدم   :٢٨/١القرار 
  إن الجمعية العمومية،

  . الغرض الرئيسي للمنظمة هو ضمان سالمة الطيران المدني الدولي في جميع أنحاء العالملما كان
  .لقاء اللوم أو تحميل المسؤوليةإ من الضروري التسليم بأن الغرض من التحقيق في الحوادث والوقائع ليس  كانولما

تاحة جميع المعلومات ذات الصلة لمحققي الحوادث لتسهيل تحديـد أسـباب الحـوادث والوقـائع     إ ضرورة   وإذ تدرك 
  .جراءات الوقائيةيتيح اتخاذ اإل بما

  .حوادث أمر ضروري للمحافظة على الثقة المستمرة في النقل الجوي أن منع وقوع الوإذ تدرك
جراءات التحقيق التي تجريها الدولة، بما في ذلك طلبـات االطـالع            إ أن انتباه الجمهور سيظل مركزا على        وإذ تدرك 

  .على سجالت الحوادث والوقائع
ئق أمر ضروري لضمان التوفير المستمر       أن حماية بعض سجالت الحوادث والوقائع من االستخدام غير الال          وإذ تدرك 

  .لجميع المعلومات ذات الصلة لمحققي الحوادث في المستقبل
مـع  وحتى اآلن لضمان حماية بعض سجالت الحوادث والوقائع قـد ال تكـون كافيـة،    أن التدابير المتخذة    وإذ تدرك 
  .لمساعدة الدول في هذا الصدد قانونية  إلرشاداتااليكاو بإصداراإلحاطة علما 

   :تقرر ما يلي
لى حماية بعـض سـجالت الحـوادث        إها وسياساتها الرامية    لوائح الدول المتعاقدة على مراجعة قوانينها و      تحث  -١

زالة العوائق التي تعرقل عمليات التحقيق في الحوادث والوقـائع، وذلـك امتثـاال        والوقائع وعلى تعديلها حسب االقتضاء إل     
، مع مراعاة اإلرشادات القانونية لحماية المعلومات المستمدة من نظم جمع ومعالجـة              من الملحق الثالث عشر    ١٢-٥ للفقرة

  .بالملحق الثالث عشر) هبيانات السالمة التي أصدرتها االيكاو بالصيغة الواردة في اإلضافة 
  .ادية القادمة للجمعية العمومية المجلس بأن يقدم تقريرا مرحليا عن هذه المسألة الى الدورة العتكلف  -٢
  .١٧-٣٣ب القرار أن هذا القرار يجعلن ت  -٢

حماية المعلومات المستمدة من نظم جمع ومعالجة بيانات          :٢٨/٢القرار 
  السالمة من أجل تحسين سالمة الطيران

  إن الجمعية العمومية،

  .ن المدني الدولي في العالم أجمع الهدف األساسي للمنظمة مازال متمثال في تأمين سالمة الطيرالما كان
  .أهمية التبادل الحر لمعلومات السالمة بين الجهات المعنية في شبكة الطيران وإذ تدرك
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 أن حماية معلومات السالمة من االستعمال غير المالئم أمر ضروري لضمان اسـتمرار تـوافر معلومـات          وإذ تدرك 

  .وقت المناسبالسالمة واتخاذ التدابير الوقائية السليمة في ال
 إزاء االتجاه نحو استعمال معلومات السالمة لفرض الجزاءات وإجراءات اإلنفـاذ وقبـول هـذه                وإذ يساورها القلق  

  .المعلومات كأدلة في اإلجراءات القضائية
 ن نتيجة إلجراءات اتخـذها الموظفـون التـشغيليو     تأديبية أهمية وجود بيئة متوازنة ال تتخذ فيها إجراءات          وإذ تالحظ 

  .متعمدةالنتهاكات الجسيم أو االهمال  حالة اإل التسامح فييتعذر خبرتهم وتدريبهم ولكن تتخذ عندما تتناسب مع

 أن استخدام معلومات السالمة ألغراض غير أغراض السالمة قد يعيق توفير هذه المعلومات بما يؤثر تـأثيرا   وإذ تعي 
  .ضارا على السالمة الجوية

قيق التوازن بين الحاجة إلى حماية معلومات السالمة والحاجة إلى إقامـة العـدل علـى                من الضروري تح  وإذ تعتبر   
  .السليم النحو

 أن التقدم التكنولوجي قد جعل من الممكن إنشاء نظم جديدة لجمع بيانات السالمة ومعالجتها وتبادلها، مما نتج        وإذ تدرك 
  .ين السالمة الجويةعنه ظهور مصادر متعددة لمعلومات السالمة تعد ضرورية لتحس

 أن القوانين الدولية الحالية، باإلضافة إلى القوانين والقواعد الوطنية في كثير من الدول، قد ال تعالج بـشكل                   وإذ تالحظ 
  . كاف طريقة حماية معلومات السالمة من االستخدام غير المناسب

ة الدول على سن قوانين ولوائح وطنية لحمايـة       مساعد إلى تهدف    قانونية  قيام االيكاو بإصدار مواد إرشادية     وإذ تالحظ 
  . المعلومات المستمدة من نظم جمع ومعالجة بيانات السالمة بما يسمح بإقامة العدل على النحو السليم

  :تقرر ما يلي

 كل الدول المتعاقدة على أن تفحص تشريعها الحالي وأن تعدل حسب الضرورة أو تسن القوانين واللـوائح      تحث  -١
المعلومات المستمدة من جميع نظم جمع ومعالجة بيانات السالمة، وذلك باالستناد بقدر اإلمكـان إلـى اإلرشـادات                  لحماية  

  .بالملحق الثالث عشر)  هاإلضافةالقانونية الصادرة عن االيكاو بالصيغة الواردة في 

ـ    على إ  المجلس على التعاون مع الدول المتعاقدة والمنظمات الدولية المختصة           تحث  -٢ دعم عداد وتنفيذ إرشادات ت
إنشاء نظم فعالة لإلبالغ بشأن السالمة وإيجاد بيئة متوازنة يمكن فيها االطالع بسهولة على المعلومات القيمة المستمدة مـن            

  . وحرية المعلومات ذات الصلة مع احترام مبادئ إقامة العدل نظم جمع ومعالجة بيانات السالمةكل

  . المقبلة للجمعية العمومية تقريرا عن التقدم المحرز في هذه المسألة العادية الدورة المجلس بأن يقدم إلىتكلف  -٣

  .١٧-٣٥ب القرار  أن هذا القرار يجتعلن  -٤
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  المدني تحسين سبل تفادي الحوادث في الطيران  :٢٨/٣القرار 

  .ي في العالم أجمع الهدف األساسي للمنظمة ال يزال متمثال في تأمين سالمة الطيران المدني الدولبما أن

 عنها، أينمـا وقعـت،     واإلبالغ تحقيقات فورية ومتعمقة في حوادث ووقائع الطائرات         إجراء من الضروري    ولما كان 
ـ على الدول المتعاقدة األخرى  والقيام فورا بتعميم الدروس المستفادة من التحقيقات ـ ومن بينها توصيات السالمة الجوية 

  .كاو ألغراض منع الحوادثالتي يعنيها األمر وعلى اي

  . الجهود المبذولة لتنفيذ التنظيمات غير كافية في حد ذاتها لخفض معدل الحوادثولما كانت

  . استمرار وقوع أنواع متكررة من الحوادث في عمليات النقل الجوي في مختلف أنحاء العالم تالحظوإذ

  .لنقل الجوي خالل السنوات القادمة أنه من المتوقع حدوث زيادة كبيرة في حجم عمليات ا تدركوإذ

 أن االتجاه الثابت نسبيا في معدل الحوادث خالل بضع سنوات ماضية قد يؤدي مع الزيـادة المتوقعـة فـي       درك ت وإذ
  .العمليات الى حدوث زيادة في عدد الحوادث السنوية

 تحديد وتصحيح أكثر فعاليـة      إجراءم   وجود العديد من التحديات أمام المنع الفعال لوقوع الحوادث، وأنه يلز            تدرك وإذ
لألخطار التي يتعرض لها الطيران، وأوجه القصور في النظم، بغية تعزيز الجهود التنظيمية الرامية الى المزيد من الخفض                  

  .في عدد الحوادث ومعدل الحوادث في مختلف أنحاء العالم

  .اإلجراءات غير الجزائية وضمانات السرية أن النظم المفتوحة لتحقيقات السالمة تعتمد على مبادئ وإذ تدرك

 الـى برامجهـا التنظيميـة       إضافة غير جزائية لمنع وقوع الحوادث       إجراءات أن عددا من الدول قد وضع         تدرك وإذ
  .الخاصة بالسالمة الجوية

ل للمبـادئ   أن تقاسم معلومات السالمة المستمدة من نظم التحقيق في السالمة تعتمد على احترام جميع الـدو  وإذ تدرك 
  . على تلك المعلوماتيستند اليها الحصولغير الجزائية وضمانات السرية التي 

  : الجمعية العموميةفإن

  . الى الدول المتعاقدة أن تؤكد من جديد التزامها بسالمة الطيران المدنيتطلب  -١

 المدني الدولي، علـى أن تتخـذ         الدول المتعاقدة، في امتثالها ألحكام الملحق الثالث عشر التفاقية الطيران          تحث  -٢
 المعلومات بما فيها توصيات السالمة الجوية وتعميمهـا  بإبالغ فوريا للتحقيق في حوادث ووقائع الطائرات، وأن تقوم     إجراء

 على الدول المتعاقدة األخرى التي يعنيها األمر وعلى المنظمة، وذلك بهدف زيادة فعالية الجهود التي تبذلها الدول وايكاو في              
  .منع وقوع الحوادث
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 الدول المتعاقدة على بذل كافة الجهود لتعزيز التدابير الخاصة بمنع الحوادث، ال سيما في مجاالت تدريب                 تحث  -٣

 طوعية وغير جزائية، بغية التـصدي للتحـديات الجديـدة التـي             إبالغ المعلومات وتحليلها، وأن تنفذ نظم       وإبالغالعاملين  
  . والتي نشأت عن النمو والتعقيد المتوقعين في الطيران المدني سالمة الطيرانإدارةتعترض 

 لمنـع   إجراءات وتنفيذ   إعداد الدول المتعاقدة على التعاون مع المنظمة، ومع الدول األخرى القادرة، على             تحث  -٤
ـ                  ة قطاعـات   وقوع الحوادث، من شأنها أن تجمع بين المهارات والموارد لتحقيق مستوى عال ومستمر من السالمة في كاف

  .المدني الطيران

 جميع الدول التي تتلقى معلومات السالمة المستمدة من نظم التحقيق في السالمة في دولة أخرى بـاحترام                 تحث  -٥
  . التي أصدرت بمقتضاها الدولة تلك المعلوماتضمانات عدم العقاب والسرية

  .١٠-٣١ب قرار الجمعية العمومية  أن هذا القرار يجتعلن  -٦

  سائل متعلقة بالملحق الثالث عشرم  ٢-٢٨
 التي قدمتها فرنسا وتناقش الصعوبات الناتجـة عـن طـول            A36-WP/125استعرضت اللجنة ورقة العمل       ١-٢-٢٨

  .بعض التحقيقات وتستعرض األحكام الراهنة في الفصلين الخامس والسادس في الملحق الثالث عشر
يد نطاق أحكام الملحق الثالث عشر من حيث المشاركة فـي            اقتراح تمد  تثير تساؤالت عن   آراء   أعرب عن   ٢-٢-٢٨

 يمكن أن يتناول اجتماع شـعبة  ،عالوة على ذلك  .   المعنية دول المغادرة والوصول للرحالت الجوية    الحوادث لتشمل   تحقيق  
 من الملحق   ٦-٦ التوصية الواردة في الفقرة      درجة االقتراح برفع    ٢٠٠٨ الذي سينعقد في سنة   التحقيق في الحوادث ومنعها     

ومن ثم، أحاطت اللجنة علما باقتراح فرنسا ووافقت على إحالة الموضـوع الـى   .  الثالث عشر الى مستوى القاعدة القياسية    
  .٢٠٠٨  في سنة التحقيق في الحوادث ومنعهااجتماع شعبة

  نظام الطائرات بدون طيار  ٣-٢٨
 تقدم اقتراحا لدعم قرار لجنـة المالحـة الجويـة            التي A36-WP/217قدمت الواليات المتحدة ورقة العمل        ١-٣-٢٨

 فـي جـدول أعمـال       دون طيار ووقائعه الخطيرة ومنع تلك الحوادث والوقائع       بإدراج التحقيق في حوادث نظام الطائرات ب      
 عن آراء كثيرة تؤيـد اقتـراح   وتم اإلعراب.  ٢٠٠٨ في سنة لعقدهاجتماع شعبة التحقيق في الحوادث ومنعها الذي يخطط     

ـ ووافقت اللجنة على االقتراح وأحاطت علما بأن الموضوع يعد جزءا من جدول أعمال اجتمـاع     .  واليات المتحدة ال شعبة ال
 الى أن إجراءات عديدة في إطار هذا البند من جدول األعمال قد ُأحيلت الى اجتمـاع   المندوبينوأشار أحد   .  ٢٠٠٨في سنة   

على ضرورة قيام االيكاو والدول     له أسبوع واحد فقط، وشدد       اع كان مخطط   وأحاط علما بأن االجتما    ٢٠٠٨ في سنة شعبة  ال
  .وأيدت اللجنة هذا الرأي بالكامل.  باإلعداد الجيد المسبق لالجتماع بما يسفر عن اجتماع فعال ومثمر

— — — — — — — —  
  



A36-WP/358 
P/56 

٢٩تقرير عن البند  29-1  

 

  

 أجهزة التسجيل في الطائرات  : من جدول األعمال٢٩البند 

التي تحتوي على تقرير مرحلي بشأن العمل الذي تم إزاء           A36-WP/9ة ورقة العمل    استعرضت اللجنة الفني    ١-٢٩
ولوحظ أنه منذ الدورة الماضية للجمعيـة       .  ١٦-٣٥مسجالت الطيران وهو التقرير الذي قدم وفقا لقرار الجمعية العمومية           

يق الخبراء المعني بمسجالت الطيران     العمومية فإن التقدم الذي تم في العمل إزاء مسجالت الطيران قد جرى عن طريق فر              
 وأن  ٢٠٠٨من المتوقع أن تجري لجنة المالحة الجوية استعراضا لهذا العمل في بداية سنة              و.  تابع للجنة المالحة الجوية   وال

  .حكام مسجالت الطيران الى الدول للحصول على تعليقاتهاألتحال مشاريع التعديالت المقترحة 
عة التي يسير بها العمل بشأن مسجالت الطيران وساد شعور بأن العمل كان يتقدم ببطء     ُأثير قلق بشأن السر     ٢-٢٩

م العمل بصورة طيبة منذ الدورة الماضية للجمعية العمومية وجرى التشديد على أهمية مواصلة العمل بهذه                ولكن تقد .  شديد
، بمـا   نبغي إيالء االهتمام الكامل لهذه المعدات      رأي بشأن أهمية مسجالت الصور لتحقيقات الحوادث وأنه ي         وقيل.  السرعة

وأعرب عن رأي آخر يقترح دراسة مـسألة    .  باإلفشاء عن تسجيالت مسجالت الصور     المتصلةفي ذلك مسائل الخصوصية     
  .جمع بيانات الطيران وحمايتها بالنسبة لجميع فئات الطائرات

 بشأن أهمية حث الـدول  A36-WP/187في الورقة أحاطت اللجنة علما بورقة المعلومات التي قدمتها مصر          ٣-٢٩
 كيلـوجرام لمواصـفات مـسجالت    ٥ ٧٠٠ لىزيد عوزن اقالع ي مصنعي الطائرات ذات أقصى      على متثالالعلى فرض ا  

بشأن تحديث الشروط الواردة في الملحق السادس        A36-WP/225بيانات الطيران الواردة في الملحق السادس، وورقة العمل         
التـي قـدمتها     A36-WP/300 العمـل    وأحاطت اللجنة علما بورقة    تسجيل تبلغ ساعتين على كل الطائرات         مدة بالنص على 

  .شأن نظام مسجل بيانات الطيران في الواليات المتحدةب لتطور العمل ا عامتضمن شرحاتوالواليات المتحدة 
ها وافقت على أن اإلجراء المطلوب      أقرت اللجنة الفنية بأن العمل إزاء مسجالت الطيران مازال جاريا ولكن            ٤-٢٩

 . سريانهانتهاء، في ضوء المعلومات المقدمة، قد اكتمل وأن القرار ينبغي إعالن ١٦-٣٥في قرار الجمعية العمومية 

  ـ انتهــى ـ




