
 إعالن مونتریـال
  بشأن التخطیط لتحسین سالمة الطیران 

  
اتفاقیة الطیران المدني الدولي ومالحقها قد هّیأت اإلطار العام الضروري للتشغیل اآلمن لمنظومة الطیران  لما كانت  
  العالمیة؛

سالمة الطیران تشكل أحد الشروط المسبقة لتحقیق التنمیة المستدامة للنقل الجوي الذي ُیعد أحد العوامل  ولما كانت  
  الُمحفزة للتنمیة االقتصادیة واالجتماعیة؛

الدول األعضاء تتحمل مسؤولیة مشتركة عن سالمة الطیران وال یمكن تحسینها إال من خالل الجهود  ولما كانت  
  ة فیما بین جمیع الجهات المعنیة تحت قیادة منظمة الطیران المدني الدولي (االیكاو)؛التعاونیة والُمنسق

للجهود التي یبذلها المجتمع الدولي من أجل تنفیذ استنتاجات وتوصیات المؤتمر الرفیع المستوى للسالمة الذي  وٕادراكاً   
   ؛٢٠١٠انعقد في عام 

ودور المجموعات اإلقلیمیة للسالمة الجویة والدول األعضاء والشركاء  باإلجراءات التي اتخذتها االیكاو ومع االعتراف  
أهداف وأولویات الخطة العالمیة للسالمة الجویة التي أّیدتها الجمعیة وٕاحراز في مجال سالمة الطیران فیما یخص تحدید 

  العمومیة في دورتها الثامنة والثالثین؛
بأن المالحة القائمة على األداء تشكل األولویة األساسیة في مجال المالحة الجویة وأن اإلشراف  ومع االعتراف  

  التنظیمي الفعَّال یمثل متطلبًا أساسیًا لضمان تنفیذها بصورة آمنة؛
، سبفي التوقیت المناتحدید، البأن األحداث التي وقعت مؤخرًا قد أظهرت ضرورة تحسین القدرة على  ومع االعتراف   

، وكذلك تحسین فعالیة الجهود المبذولة في مجال البحث واإلنقاذ وعملیات ظروفًا اضطراریةلمكان الطائرات التي تواجه 
 االنتشال؛

المالحة الجویة  ومةنظفي م الموّجهة عن بعدلطائرات لاآلمن  االستیعابالتي تنطوي علیها عملیة لتعقیدات ل وٕادراكاً 
  الوطنیة؛

التي تستجیب دقیقة المعلومات التوفیر الماسة إلى الحاجة بأن واقعة إسقاط طائرة مدنیة مؤخرًا قد أثبتت  مع التسلیمو 
تواجهها الطائرات المدنیة التي تحلق فوق مناطق بشأن المخاطر التي لظروف الساعة من أجل الدول وشركات الطیران 

  هذه المعلومات؛مثل ل تبادفضًال عن تعزیز اآللیات الموجودة من أجل النزاعات، 
إلى أن الثقة المتبادلة بین الدول، وكذلك ثقة الجمهور في سالمة النقل الجوي، تتوقفان على القدرة على ومع اإلشارة   

  االطالع على معلومات السالمة المالئمة في التوقیت المناسب؛
ن بین قطاعي الطیران والصحة العامة في بدور الطیران في حاالت طوارئ الصحة العامة وأهمیة التعاو ومع االعتراف   

  التخطیط لعملیات التأّهب والتصدي لألحداث في مجال الصحة العامة؛
بالتحدیات التي تواجهها الدول في بلوغ مستوى النضج الالزم في منظومة مراقبة السالمة وتنفیذ برامج ومع االعتراف   

  مة الجویة؛السالمة الوطنیة إلحراز أهداف الخطة العالمیة للسال
إلى ضرورة استفادة جمیع الجهات المعنیة على النحو الكامل من اإلطار العام للسالمة الجویة، وتطویره وباإلشارة   

بحیث یتسنى تنفیذ إجراءات استباقیة إلدارة السالمة بما یضمن استمرار فعالیتها وكفاءتها في ظل البیئة التنظیمیة واالقتصادیة 
  القرن الحادي والعشرین؛ والتقنیة المتغیرة في
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بضرورة حمایة بعض سجالت الحوادث والوقائع والمعلومات األخرى التي تم جمعها بغرض تحسین ومع االعتراف   
وحفظ مستوى السالمة وما یتصل بها من مصادر ضمانًا الستمرار إتاحة المعلومات لدعم أنشطة إدارة السالمة وعملیات 

  التحقیق في الحوادث؛
بأن تبادل معلومات السالمة أمٌر ضرورٌي لتقییم وتحدید المخاطر المرتبطة بالسالمة التشغیلیة على عتراف ومع اال  

  المستویات الوطنیة واإلقلیمیة والعالمیة؛
برامج التنمیة  اریعمشجویة، و سالمة الللالمجموعات اإلقلیمیة بأن األطر اإلقلیمیة، بما في ذلك ومع االعتراف   

 ةتب اإلقلیمیاالمكو  اإلقلیمیة لمراقبة السالمة الجویة اتالمنظم، و صالحیة الطائرات للطیران مة التشغیلیة واستمرارالتعاونیة للسال
سالمة  تحسین، تمثل آلیات فعَّالة من أجل مساندة الدول في معالجة أوجه القصور في مجال السالمة و للتحقیق في الحوادث

  والتآزر؛ الطیران بصورة تتسم بالتنسیق والتعاون
بأن االستراتیجیات السلیمة لتعبئة الموارد یمكن أن ُتساعد الدول التي تنقصها الموارد على إنشاء نظم ومع االعتراف   

  فعَّالة لمراقبة السالمة؛
 ٢فإن المدیرین العامین للطیران المدني ورؤساء الهیئات األخرى المعنیة، الذین یجتمعون في مونتریـال في كندا من   

  بمناسبة المؤتمر الرفیع المستوى الثاني للسالمة الجویة: ٥/٢/٢٠١٥ إلى
 یلتزمون بالعمل على الخطط الُمتفق علیها خالل هذا المؤتمر عن طریق ما یلي: - ١

برامج التنمیة التعاونیة للسالمة  اریعمشالمشاركة الفعَّالة في أنشطة المجموعات اإلقلیمیة للسالمة الجویة و   )أ 
وغیرها من األطر اإلقلیمیة التي تم إنشاؤها لتیسیر بلوغ  صالحیة الطائرات للطیران التشغیلیة واستمرار

 أهداف الخطة العالمیة للسالمة الجویة؛

لقائمة على االستفادة من جمیع الموارد المتاحة للتعجیل بتوفیر المراقبة التنظیمیة الكاملة على المالحة ا  )ب 
 األداء؛

البدء فورًا بتنفیذ مفاهیم العملیات الخاصة بالنظام العالمي لالستغاثة والسالمة في مجال الطیران   )ج 
(GADSS) حاالت االستغاثة كل دقیقة؛في تتبع الدقیقة و  ١٥، بما في ذلك التتبع العادي كل 

بالطیران المدني الناشئة عن العملیات  البدء بدون إبطاء في تبادل المعلومات المتعلقة بالمخاطر المحدقة  )د 
 فوق مناطق النزاعات أو بالقرب منها؛

تطبیق مبادئ إدارة مخاطر السالمة على برامج السالمة الوطنیة في دولهم، وضمان تطبیق هذه المبادئ   )ه 
 في نظم إدارة السالمة على نطاق منظومة الطیران؛

ال لألهداف الجدیدة، المتوسطة األجل والطویلة األجل، التي التعاون فیما بینهم من أجل تیسیر التنفیذ الفعَّ   )و 
 تنص علیها الخطة العالمیة للسالمة الجویة؛

األخرى في حكوماتها لتأمین التمویل للتنمیة المستدامة للنقل الجوي، ودعم  والهیئاتاالتصال بالوزارات   )ز 
میة المستدامة والغایات ذات الصلة إدراج المساهمات المتعلقة بالطیران ضمن أهداف األمم المتحدة للتن

 بها؛

 وٕان المؤتمر: - ٢

الدول إلى اإلسهام بالخبرات الفنیة في أنشطة المجموعات اإلقلیمیة للسالمة الجویة وتنفیذ  یدعو  )أ 
 مبادراتها الخاصة بالسالمة مع التركیز على أولویاتها؛

قة الجمهور في منظومة الدول والشركاء في مجال سالمة الطیران على الحفاظ على مستوى ث یحث  )ب 
النقل الجوي اآلمنة عن طریق تحسین نظم تتّبع رحالت الطیران، وال سیما فوق المناطق المحیطیة 
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 والنائیة، وتحسین إجراءات البحث واإلنقاذ؛

 بادئ التتبع العالمي وتحدید مواقع الحوادثعلى نشر م لدول واإلیكاو على سبیل األولویةا یحث  )ج 
وفقًا للنظام العالمي لالستغاثة جهود مجال البحث واإلنقاذ واستعادة تسجیالت الرحالت وٕاجراءات 

  والعمل على تطویر هذه المبادئ وتنفیذها؛ (GADSS)والسالمة في مجال الطیران 
اإلیكاو على تیسیر تبادل المعلومات بشأن المخاطر المحدقة بالطیران المدني التي تنشأ عن  یحث  )د 

جمیع المعلومات المتاحة  تبادلالدول على  ویحثیات فوق مناطق النزاعات أو بالقرب منها العمل
  ذات الصلة في هذا الموضوع؛

الدول على تعزیز ترتیبات التصدي للخطر المحدق بالطیران المدني الناشئ عن مناطق  یحث  )ه 
  للمخاطر؛ سلیمة ریق عملیات تقییمالنزاعات عن ط

ة الطائرات المدنیة من خالل التنسیق المدني العسكري كما هو مبین في الدول على ضمان سالم یحث  )و 
  ؛)Cir 330( التعاون المدني/العسكري في إدارة الحركة الجویةالكتاب الدوري الصادر عن اإلیكاو بشأن 

الدول إلى المساعدة على إعداد اإلجراءات التي ُتحّسن معالجة أحداث الصحة العامة یدعو   )ز 
  قطاع الطیران؛والتصدي لها في 

ال للبرنامج العالمي لتدقیق الدول إلى اتخاذ اإلجراءات المناسبة، بناًء على مستوى التنفیذ الفعَّ  یدعو  )ح 
مراقبة السالمة الجویة، للمضي قدمًا في تنفیذ خطط السالمة الوطنیة لدیها، وٕابالغ االیكاو بما ُتحرزه 

  من تقدم في هذا الصدد؛
ما بإدارة السالمة لدعم تنفیذها  الوطنیة وأحكام السالمة ز أحكام خططالدول إلى زیادة تعزی یدعو  )ط 

 ؛)GASP( الخطة العالمیة للسالمة الجویةیتماشى مع أهداف 

الموّجهة الطائرات ب الخاصةالیكاو عند وضع أو تعدیل اللوائح الدول إلى االستعانة بالمواد اإلرشادیة ل یدعو  )ي 
 ؛تشغیل تلك األنظمةالمخاطر المرتبطة ببالمستخدمین وعیة وسیلة رسمیة لتوٕاعداد  ،عن بعد

الدول واالیكاو والشركاء في مجال سالمة الطیران إلى التعاون فیما بینهم لتیسیر معالجة یدعو   )ك 
 القضایا المتعلقة بالطائرات التي تعمل على المستوى الدولي؛

بعض سجالت  حمایةبشأن نة تنفیذ أحكام جدیدة ومحسَّ االیكاو، على الدول، بدعم من  یحث  )ل 
الحوادث والوقائع والمعلومات األخرى التي تم جمعها بغرض تحسین وحفظ مستوى السالمة وما 

 صادر؛یتصل بها من م

والجهات المعنیة بالطیران إلى دعم االیكاو من  جموعات اإلقلیمیة للسالمة الجویةوالم الدول یدعو  )م 
 معلومات؛تبادل العالمي لطار إل اإلعداد التدریجيأجل 

والمجموعات اإلقلیمیة للسالمة الجویة والشركاء في مجال سالمة الطیران وأوساط  الدول یدعو  )ن 
أفضل ب اال سیما من حیث صلتهالصناعة إلى دعم تحدیث الخطة العالمیة للسالمة الجویة و 

تطویر خارطة الجویة، و  السالمةالمعلومات المعنیة بوتبادل األقالیم، في الدول و المتبعة الممارسات 
 ؛الجویةالسالمة واحدة أو أكثر من أجل طریق 

والشركاء في مجال سالمة الطیران وأوساط الصناعة إلى دعم المجموعات اإلقلیمیة  الدول یدعو  )س 
بتعزیز أدوارها كأطر استراتیجیة للتعاون  اإلقلیمیة لمراقبة السالمة الجویة اتالمنظمللسالمة الجویة و 

  والتركیز على األولویات في كل إقلیم؛ أوجه القصورلب على والتنسیق من أجل التغ
وجه ألفي األطر اإلقلیمیة للتصدي  الدول والجهات المعنیة إلى زیادة مشاركته ومساهماته یدعو  )ع 

  سالمة الطیران؛ تحسینفي السالمة و القصور 
یة أنشطة الدول وأوساط الصناعة إلى دعم اإلیكاو في إعداد إطار دولي لتقلیص ازدواج یدعو  )ف 

  ؛ ورقابتها منظمات الصیانة المعتمدةل التراخیصإصدار 
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 یدعو االیكاو إلى القیام بما یلي:   )ص

االستمرار في مساعدة الدول على تنفیذ القواعد والتوصیات الدولیة المتعلقة بالسالمة وٕارساء نظام  - ١
 ؛والتدریب واألدواتفعَّال لمراقبة السالمة الجویة من خالل المزید من المواد اإلرشادیة 

 االستمرار في مساعدة الدول على تنفیذ المالحة القائمة على األداء؛ - ٢

إعداد الصیغة النهائیة لمفهوم التتبع العالمي في إطار النظام العالمي لالستغاثة والسالمة  - ٣
 ، وتولي زمام مبادرة للتنفیذ باستخدام التكنولوجیات القائمة؛(GADSS)في مجال الطیران 

، بشأن تقییمات Cir 330تحدیث مواد إرشادیة، بما في ذلك استعراض الكتاب الدوري وضع و  - ٤
المخاطر التي تواجهها الطائرات المدنیة التي تحلق فوق مناطق النزاعات أو بالقرب منها، فضالً 

 ؛عن إعداد واستضافة مستودع مركزي للمعلومات المتاحة بشأن مناطق النزاعات

المعلومات المستقاة من تحقیقات الحوادث والوقائع والمعلومات التي متابعة عملها في دراسة  - ٥
 ؛الخطیرةالجویة غیر المعتادة أو  بالظواهریقدمها مصنعو الطائرات فیما یتصل 

من خالل صقل  جویةسالمة اللالخطة العالمیة لاالستمرار في مساعدة الدول على إحراز أهداف  - ٦
 ؛مؤشرات أداء السالمة الجویة وتحقیق التناغم فیما بینها بغرض تیسیر الرصد والقیاس

 رصد تنفیذ خطط السالمة الوطنیة من جانب الدول األعضاء؛ - ٧

لوضع اللوائح التنظیمیة من أجل  تجانسنهج ممن اتباع تمكین لوضع أحكام لالتعجیل ب - ٨
ما لدیها من بادل تتمن خالله أن للدول یمكن نتدى وتوفیر م، الموّجهة عن بعدالطائرات 

 وأفضل الممارسات؛ فنیة خبرات

حمایة معلومات بشأن نة أحكام جدیدة ومحسَّ العمل على تحقیق تقدم سریع نحو اعتماد  - ٩
 تنفیذها؛ من أجلودعم الدول  ،عن سجالت الحوادث والوقائع إدارة السالمة، فضالً 

إطار مالئمة لمعلومات السالمة تیسیرًا إلعداد الحمایة ال لتوفیرمناسبة الوسائل ال تأمین -١٠
 ؛تدریجينهج معالمي لتبادل المعلومات عن طریق 

خارطة طریق واحدة أو أكثر،  إعدادالخطة العالمیة للسالمة الجویة من خالل  دعم تنفیذ -١١
 .قائم على البیاناتنهج موالعمل على تطویرها بشكل مستقر باتباع 

تشكیل مجموعة من ق والتیسیر بین الجهات المانحة والشركاء من خالل تولي زمام التنسی -١٢
 تنفیذ سالمة الطیران من أجل تقدیم المساعدة إلى الدول؛ على مساعدةللشركاء ال

إعداد استراتیجیة لحشد الموارد بهدف تعزیز القدرة على المساعدة في التنفیذ والمشاركة في  -١٣
 المستدامة؛إعداد أهداف األمم المتحدة للتنمیة 

بما في ذلك وتحقیق التكامل فیما بینها، تولي زمام األمور في مواءمة األطر اإلقلیمیة  -١٤
بغرض  ،اإلقلیمیة لمراقبة السالمة الجویة اتالمنظمالمجموعات اإلقلیمیة للسالمة الجویة و 

 والغایات اإلقلیمیة؛ )GASP( الخطة العالمیة للسالمة الجویةتحقیق أهداف 

وجود لضمان  اإلقلیمیة لمراقبة السالمة الجویة اتالمنظمورها في تعزیز االضطالع بد -١٥
  ؛الجهات المعنیة تعاون بین الدول وسائر ٕاقامة الإطار منسق و 

وعلى ضوء ما ورد أعاله، أقّر المدیرون العامون للطیران المدني ورؤساء الهیئات األخرى المعنیة والمؤتمر 
 .باألمر أن یعمل على تحقیقها جمیع المعنیین االستنتاجات والتوصیات التي ینبغي

-----------------------------  



  االستنتاجات والتوصیات

  استعراض الوضع الراهن  :١الموضوع 
  النتائج المحققة واألعمال المتبقیة  :١-١الموضوع الفرعي 

  ١/١االستنتاج   - ١
  اتفق المؤتمر على االستنتاجات التالیة:  ١- ١

 :٢٠١٠انعقاد المؤتمر الرفیع المستوى األول للسالمة في عام التقدم المحرز منذ   )أ 

أحیط علما بالتقدم الكبیر المحرز في تطبیق توصیات المؤتمر الرفیع المستوى األول للسالمة في   )١
 وتحقیق أهداف الخطة العالمیة للسالمة الجویة؛ ٢٠١٠عام 

ینبغي بذل المزید من الجهود من أجل التنفیذ الفعال للمبادرات الجاریة للمؤتمر الرفیع المستوى   )٢
  الجویة بالكامل؛للسالمة وتحقیق أهداف الخطة العالمیة  ٢٠١٠األول للسالمة في عام 

  دعم أنشطة المجموعات اإلقلیمیة للسالمة الجویة:  )ب 
من جدول  ١-٣رى تناولها في إطار الموضوع الفرعي [إن االستنتاجات المتعلقة بهذه المسألة قد ج

  أعمال المؤتمر بعنوان "التعاون اإلقلیمي الفعال والمجدي"].
 المراقبة التنظیمیة لتطبیق المالحة القائمة على األداء بصورة فعالة:  )ج 

 نظرا ألن غیاب المراقبة التنظیمیة السلیمة ساهم في التأخیر في تطبیق قرار الجمعیة العمومیة )١
المجاالت ، ینبغي إیالء األولویة اآلن إلى األهداف العالمیة للمالحة القائمة على األداء - -١١-٣٧

   التي قد تنطوي على أكبر قدر ممكن من المنافع في مجال السالمة.
  ١/١التوصیة   - ٢
  اتفق المؤتمر على التوصیات التالیة:  ١- ٢

 :٢٠١٠األول للسالمة في عام  التقدم المحرز منذ انعقاد المؤتمر الرفیع المستوى  )أ 

ینبغي لالیكاو والدول والشركاء في مجال السالمة الجویة أن تواصل العمل بشأن المبادرات   )١
 ؛٢٠١٠الجاریة المنبثقة عن توصیات المؤتمر الرفیع المستوى األول للسالمة في عام 

دارة السالمة بصورة فعالة ینبغي للدول أن تشجع المشغلین الجویین على استخدام عملیات ُنظم إ  )٢
من أجل تحقیق الفوائد المثالیة من حیث السالمة ظم معالجة مخاطر اإلرهاق تطبیق نُ قبل 

  والكفاءة؛
ینبغي لإلیكاو أن تُتیح الوثائق المتعلقة بالسالمة بجمیع لغات المنظمة مع الحرص على اتساق   )٣

 المصطلحات المستخدمة؛
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  اإلقلیمیة للسالمة الجویة:دعم أنشطة المجموعات   )ب 
من جدول  ١- ٣[إن التوصیات المتعلقة بهذه المسألة قد جرى تناولها في إطار الموضوع الفرعي 

 أعمال المؤتمر بعنوان "التعاون اإلقلیمي الفعال والمجدي"].

  المراقبة التنظیمیة لتطبیق المالحة القائمة على األداء بصورة فعالة:  )ج 
ل بالتنفیذ الكامل للمراقبة التنظیمیة على المالحة القائمة على األداء من ینبغي للدول أن ُتعجِّ   )١

خالل االستخدام الكامل لجمیع الموارد المتاحة من أجل تحسین فعالیة قدراتها في مجال مراقبة 
 المالحة القائمة على األداء؛

األهداف العالمیة  - ١١-٣٧ینبغي للدول أن تواصل العمل على تطبیق قرار الجمعیة العمومیة   )٢
المجاالت التي قد تنطوي على أكبر قدر ممكن من مع التركیز على  للمالحة القائمة على األداء

   المنافع في مجال السالمة؛
ینبغي لالیكاو أن ُتكّون صورة واضحة عن مختلف المتطلبات والقدرات واألنشطة الالزمة فیما   )٣

 القائمة على األداء بصورة فعالة.یخص المراقبة التنظیمیة لتنفیذ المالحة 

  مسائل السالمة الناشئة  :٢-١الموضوع الفرعي 
  ١/٢االستنتاج 

  اتفق المؤتمر على االستنتاجات التالیة:  ١- ١
  التتبع العالمي للرحالت  ) أ

واختفاء الطائرة التابعة  AF447طائرة الخطوط الجویة الفرنسیة أبرزت األحداث األخیرة، مثل حادثة  )١
الحاجة إلى وجود أحكام ُتلزم المشغلین الجویین بتحدید موقع  ،MH370لخطوط الجویة المالیزیة رقم ل

 الطائرة في أي وقت وفي أي مكان؛

ینبغي أن تبدأ الدول وسلطات المالحة الجویة وقطاع الطیران في التنفیذ الطوعي للتتبع العالمي  )٢
 ك كمسألة عاجلة؛ للرحالت باالستعانة بالتكنولوجیات المتاحة، وذل

  مناطق النزاعات  ) ب

بشكل مأساوي ضرورة تزوید الدول وشركات الطیران بمعلومات دقیقة وفي  MH17 أبرز فقدان الرحلة )١
  الحین بخصوص المخاطر التي یواجهها الطیران المدني في مناطق النزعات كمسألة عاجلة؛

من أجل تبادل المعلومات الحیویة عن هناك حاجة ُملحة إلى استخدام وتحسین اآللیات المتاحة حالیًا  )٢
القیود المفروضة على استخدام المجاالت الجویة المرتبطة بمناطق النزاعات وضمان وجود عملیات سلیمة 

 لتقییم المخاطر؛

  التنسیق المدني/العسكري  ج)
ینبغي للدول أن تضمن سالمة الطیران المدني من خالل التعاون المدني والعسكري على النحو   )١

 التعاون المدني العسكري في إدارة الحركة الجویة بعنوان المبّین في كتاب االیكاو الدوري 

(Cir 330) وأن تواظب على تحدیث هذا الكتاب الدوري  . 
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  الصحة العمومیة  د)
فیروس اإلیبوال القیمة المستمرة لبرنامج "الترتیب التعاوني لمنع وٕادارة وحدات أثبت اندالع مرض   )١

 الصحة العام في مجال الطیران" وأن هناك حاجة إلي إیجاد الموارد الالزمة لضمان استمراریته.

یمكن للدول أن تستفید من الخبرات المتاحة أصًال في سلطاتها التنظیمیة لتحسین مستوى إدارة   )٢
 الصحة العمومیة التي تؤثر على قطاع الطیران.  أحداث

  األحوال الجویة القاسیة  ه)
هناك حاجة إلى زیادة تحلیل المعلومات المستمدة من عملیات التحقیق في الحوادث والوقائع   )١

لتحدید ما إذا كان من المطلوب إدخال تحسینات على أحكام االیكاو من أجل زیادة التخفیف من 
  المصاحبة لألحوال الجویة القاسیة؛حدة المخاطر 

  مدة التسجیل في مسجالت الصوت في مقصورة الطائرة و)
ینبغي للدول أن تؤید التعدیالت التي اقترحها "فریق خبراء مسجالت الطیران" فیما یخص زیادة مدة   )١

التسجیل في مسجالت الصوت في المقصورة بالنسبة للطائرات الضخمة المصنعة حدیثًا لتصبح 
  ساعة؛ ٢٥

ینبغي لالیكاو أن تضمن أن تكون زیادة مدة التسجیل في مسجالت الصوت في المقصورة هذه   )٢
مصحوبة بالضمانات الالزمة فیما یخص احتماالت استخدام هذه المسجالت، بحیث تقتصر على 

 أهداف الحفاظ على سالمة الطیران أو تحسینها.

  ١/٢التوصیة  -٢
  التوصیات التالیة:اتفق المؤتمر على   ١- ٢

  التتبع العالمي للرحالت   أ)
م العالمي لالستغاثة والسالمة في االنظ"واستخدام  وجه السرعة على نشرعمل على أن تینبغي لالیكاو   )١

ة وفي عادیة وغیر العادیمن أجل تطبیق عملیات التتبع العالمي للرحالت ال (GADSS) "مجال الطیران
الصوت في  تمسجالالمعلومات من  واستخالصأنشطة البحث واإلنقاذ كذا حاالت االستغاثة، و 

 ؛(FDR) بیانات الرحلة الجویة تمسجالو  (CVR) مقصورة القیادة
ینبغي لالیكاو أن تواصل إعداد األحكام القائمة على األداء لتتبع الطائرات العادیة، بما یتیح لقطاع   )٢

اجلة، وحث الصناعة على أن تبدأ في تنفیذ التتبع الطیران خیارات یمكن تنفیذها، وذلك كمسألة ع
 العالمي بصورة طوعیة من خالل استخدام التكنولوجیات المتاحة؛

ینبغي لالیكاو أن تقود مبادرة عالمیة لتطبیق تتبع الطائرات في سیاق متعدد الجنسیات مصمم إلبراز   )٣
 شكل مواد إرشادیة؛أفضل سبل استعمال المعدات المستخدمة الیوم ووضع النتائج في 

ینبغي لالیكاو أن تدّعم عملیات التدریب على البحث واإلنقاذ المرتبطة بسلوك الرحالت الجویة غیر   )٤
 العادیة وٕاطالع المجتمع الدولي على النتائج؛

 –البحث واإلنقاذ والملحق الثالث عشر  –ینبغي لالیكاو أن تستعرض الصلة بین الملحق الثاني عشر   )٥
ائرات وأن توضح ما هي األحكام المناسبة في الحاالت التي تبقى فیها في حوادث ووقائع الطالتحقیق 
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الطائرة مفقودة عند نهایة مرحلة البحث واإلنقاذ وتستمر عملیة البحث لتحدید موقع الطائرة ألغراض 
 التحقیق؛

المخصصات الالزمة خالل ینبغي لالیكاو أن تّشجع الدول واالتحاد الدولي لالتصاالت على مناقشة   )٦
طیف الترددات ما یلزم من لتخصیص ) WRC 15( ٢٠١٥ة لعام لمؤتمر العالمي لالتصاالت الرادیویا

 ، وذلك كمسألة عاجلة؛للتمكن من إجراء عملیات االستطالع العالمي من خالل خدمات الحركة الجویة

 مناطق النزاعات  ب)

ینبغي لالیكاو والدول أن تعمل على تنفیذ االستراتیجیة التي أعدتها "فرقة عمل المخاطر التي یواجهها   )١
بوصفها السبیل إلى تعزیز الترتیبات التي تسمح  (TF-RCZ)الطیران المدني في مناطق النزاعات" 

 بمعالجة المخاطر التي یواجهها الطیران المدني والناشئة عن مناطق النزاعات؛

ینبغي لالیكاو، كمسألة عاجلة، أن تعد مستودعًا مركزیًا مبسطًا على اإلنترنت من أجل إتاحة المعلومات   )٢
التي تسمح بإجراء تقییم المخاطر فوق مناطق النزاعات أو بالقرب منها. وینبغي تحدید بوضوح مصدر 

 هذه المعلومات الموجودة في المستودع؛

د والتوصیات الدولیة واإلرشادات بشأن عملیات تقییم المخاطر بالنسبة ینبغي لالیكاو أن تستعرض القواع  )٣
للرحالت فوق مناطق النزاعات أو بالقرب منها بما یحقق أعلى مستوى ممكن من السالمة في مجال 

 الطیران المدني؛

في  باستعراض األحكام الواردة (AIGP)ینبغي لالیكاو أن تكّلف "فریق خبراء التحقیق في الحوادث"   )٤
  الملحق الثالث عشر مع إیالء االعتبار الواجب للسیناریوهات التالیة:

عندما ال ُتجري دولة وقوع الحادثة التحقیق حسبما هو منصوص علیه في الملحق الثالث عشر وال  )١
  تنوي إسناد مهمة التحقیق إلى دولة أخرى؛

  عندما ال یصدر التقریر الختامي ضمن فترة زمنیة معقولة؛ )٢

  اركة في التحقیق بالنسبة للدول التي لقى مواطنوها مصرعهم أو تعرضوا إلصابات جسیمة؛نطاق المش )٣

ینبغي للدول أن تدعم أنشطة االیكاو لتبادل المعلومات من خالل إتاحة جمیع المعلومات الالزمة عن   )٥
  عاجلة؛المخاطر بالنسبة للعملیات التي تجري فوق مناطق النزاعات أو بالقرب منها، وذلك كمسألة 

  األحوال الجویة القاسیة  ج)

ینبغي لالیكاو أن تواصل العمل على دراسة البیانات والمعلومات المستمدة من عملیات التحقیق في الحوادث   - ١
والوقائع فضًال عن البیانات والمعلومات التي تقدمها الشركات المصنعة للطائرات والمرتبطة باألحداث 

  ؛الجویة غیر العادیة والقاسیة
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ینبغي لالیكاو أن تقّیم، بناء على نتائج الدراسات، مدى الحاجة إلى تحسین أحكام االیكاو المتصلة   - ٢
بصالحیة الطائرات للطیران والعملیات وحمل معدات الكشف من أجل المضي قدمًا في تخفیف حدة مخاطر 

  ؛األحوال الجویة المتغیرة واتخاذ ما یلزم من إجراءات
  عسكريالتعاون المدني/ال  د)

ینبغي للدول أن تضمن سالمة الطیران المدني من خالل التعاون المدني والعسكري على النحو المبّین في  )١
وأن تواظب على  (Cir 330) التعاون المدني العسكري في إدارة الحركة الجویة بعنوان كتاب االیكاو الدوري 

   تحدیث هذا الكتاب الدوري.

  العمومیةالصحة   هـ)
أن ُتبقي على برنامج الترتیب التعاوني لمنع وإدارة أحداث الصحة العمومیة في مجال  كاویینبغي لال )١

لمساعدة الدول على التأھب ألي أحداث جدیدة في مجال الصحة العمومیة  )CAPSCA( الطیران المدني
  ومواجھتھا بسرعة؛ 

لصحة العمومیة في مجال لمنع وٕادارة أحداث اتعمل على دعم برنامج الترتیب التعاوني  أن للدولینبغي  )٢
  ؛سواًء كان ذلك في شكل مالي و/أو عیني )CAPSCA( الطیران المدني

تقوم، عند اإلمكان، باالستعانة بالخبرات المتاحة في اإلدارات الطبیة التابعة لسلطاتها  أن للدولینبغي   )٣
العمومیة التنظیمیة، باإلضافة إلى خبراء الصحة العمومیة اآلخرین، لتحسین مستوى إدارة أحداث الصحة 

 والتصدي لها؛ في قطاع الطیران

  توصیة عامة  و)
أن تقدم معلومات حدیثة عن التقدم المحرز في العمل بشأن المواضیع المشار إلیها أعاله في  ینبغي لالیكاو  )١

 تقریر ُیقَدم إلى الجمعیة العمومیة في دورتها التاسعة والثالثین.

  سالمة الطیران إلدارةنهج المستقبل   :٢الموضوع 

  البرنامج الوطني للسالمة   :١-٢الموضوع الفرعي 

  ٢/١االستنتاج  -١
  اتفق المؤتمر على االستنتاجات التالیة:  ١- ١

 استراتیجیات إدارة سالمة الطیران  )أ 

 ُیعد المنهج القائم على تحدید المخاطر أسلوبًا فعاًال للدول لكي ُتدیر أنشطة الطیران الجدیدة والحالیة؛ )١

 ثمة ضرورة للمزید من المواد اإلرشادیة للدول لكي تضع اللوائح القائمة على األداء؛ )٢

ثمة ضرورة ألحكام جدیدة أو ُمحسنة من جانب االیكاو، فضًال عن التعاون بین الدول، لضمان  )٣
 استیعاب الطائرات الموجهة عن ُبعد بسالمة. 
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 تنفیذ البرامج الوطنیة للسالمة  )ب 

ینبغي رصد تنفیذ ُنظم مراقبة السالمة في الدول وبرامج السالمة الوطنیة للوقوف على التقدم الُمحرز  )١
 غ أهداف الخطة العالمیة للسالمة الجویة؛في بلو 

ثمة حاجة إلى المزید من اإلرشادات وتبادل الخبرات بین الدول لكي تواصل إعداد وتنفیذ البرامج  )٢
 الوطنیة للسالمة؛

 ثمة حاجة إلى مؤشرات أداء السالمة لتمكین الدول من رصد وقیاس األداء. )٣

 ةتحسین األحكام المرتبطة ببرامج السالمة الوطنی  )ج 

بتوحید القواعد والتوصیات الدولیة األساسیة  إدارة السالمة —سمح اعتماد الملحق التاسع عشر )١
 المرتبطة بإدارة السالمة بما یسمح بتطویرها في المستقبل؛

ینبغي أن تسمح التحسینات الُمدخلة على البرامج الوطنیة للسالمة بمساعدة الدول في الجهود التي  )٢
اسمة دمج العناصر الحلتي تشملها الخطة العالمیة للسالمة الجویة، مع تبذلها لتحقیق األهداف ا

مراقبة السالمة مع اإلطار العام للبرنامج الوطني للسالمة بصورة تتیح الثمانیة الواردة ضمن نظام 
 .ةمستدام بصورة داءاأل لتحسینللدول بلوغ مستوى النضج المطلوب في كل مرحلة 

  ٢/١التوصیة   - ٢
    المؤتمر على التوصیات التالیة:اتفق   ١- ٢

 استراتیجیات إدارة سالمة الطیران  أ)

ینبغي لالیكاو أن ُتقّیم جدوى وفوائد توسیع نطاق تطبیق ُنظم إدارة السالمة بحیث تشمل المزید من  )١
 األنشطة الخاصة بالطیران؛

المتعلقة بمشغلي ینبغي لالیكاو أن ُتعد آلیة للتنسیق لمساعدة الدول في معالجة قضایا السالمة  )٢
 الطائرات األجانب؛

 ینبغي لالیكاو أن ُتعد مواد إرشادیة لتسهیل وضع اللوائح القائمة على األداء. )٣
ینبغي لالیكاو أن ُتعّجل بإعداد األحكام التي ُیمكن أن تستخدمها الدول لتنظیم عملیات الطائرات  )٤

یخص المخاطر المرتبطة بهذه الموجهة عن ُبعد في مجاالتها الجویة وتثقیف المنتفعین فیما 
 العملیات.

لطائرات الموجهة عن استخدام تي تتهدد الرحالت الجویة جراء اینبغي لالیكاو أن تتصدى للمخاطر ال )٥
 بالقرب من المطارات؛بدون قواعد تنظیمیة ُبعد 

ت أن تقدم مواد داعمة لمساعدة الدول على التخفیف من المخاطر التي تحدق بالرحاللالیكاو ینبغي  )٦
  .بالقرب من المطاراتلطائرات الموجهة عن ُبعد ااستخدام الجویة جراء 
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 تنفیذ البرامج الوطنیة للسالمة  ب)

ینبغي للدول أن تستخدم أداة االیكاو لتحلیل الثغرات في برامج السالمة الوطنیة والتقییم الذاتي الوارد  )١
 لرصد هذه البرامج وتنفیذها؛البرنامج العالمي لتدقیق مراقبة السالمة الجویة، وذلك تیسیرا في 

ینبغي لالیكاو أن ُتعد إرشادات وآلیات لتبادل أفضل الممارسات الستخدامها في تنفیذ البرامج الوطنیة  )٢
 للسالمة؛

عاة المؤشرات الُمستخدمة ینبغي لالیكاو أن ُتحّسن وتُنّسق مؤشرات أداء السالمة المحددة مع مرا )٣
 حالیًا.

 تحسین األحكام المرتبطة ببرامج السالمة الوطنیة  ج)

التي یتكون منها نظام مراقبة السالمة والعناصر األحد  العناصر الحرجة الثمانیةینبغي لالیكاو، عند دمج  )١
واضحة وأن أن تضمن أن تظل العناصر الحاسمة الثمانیة عشر في إطار البرنامج الوطني للسالمة، 

 تشدد على كونها أساس البرامج الوطنیة للسالمة؛

 وینبغي لالیكاو أن تنسق األحكام المتعلقة بجمع بیانات السالمة.  )٢

  حمایة معلومات السالمة  :٢-٢الموضوع الفرعي 

  ٢/٢االستنتاج   - ١
  اتفق المؤتمر على االستنتاجات التالیة:  ١- ١

تقوم هیئات التحقیق في الحوادث بجمع وٕاصدار السجالت خالل عملیات التحقیق التي تتم بغرض تحدید   )أ 
األسباب والعوامل المساهمة في حوادث أو وقائع الطیران لمنع تكرارها. أما ضمان استمرار قدرة هیئات 

وقف على قدرة الدول التحقیق في الحوادث على االستفادة من هذه المعلومات خالل عملیة التحقیق فیت
 على توفیر الحمایة المالئمة لسجالت الحوادث والوقائع؛ 

تعتمد اآللیات االستباقیة المصممة بهدف إدارة سالمة الطیران على جمع وتحلیل وتبادل معلومات السالمة   )ب 
ها في من أجل تحدید المخاطر والتهدیدات التي قد تنجم عنها الحوادث أو الوقائع، ثم التخفیف من حّدت

وقت الحق. ویتوقف نجاح هذا النهج االستباقي في إدارة السالمة الجویة على توفیر الحمایة المناسبة 
 لمعلومات السالمة وما یتصل بها من مصادر للتشجیع على اإلبالغ عنها بصورة ُمجدیة؛

أو تحسین  ُتعتبر حمایة بعض سجالت الحوادث والوقائع وغیرها من المعلومات الُمجمعة بغرض صیانة  )ج 
مستوى السالمة وما یتصل بها من مصادر أداة ُتمكن من تحسین السالمة وینبغي تطبیقها على مستوى 

  التشریعات؛

ساهمت أفرقة الخبراء المتعددة الجنسیات في إعداد اقتراحات لتعزیز أحكام االیكاو بشأن حمایة بعض   )د 
بغرض صیانة أو تحسین مستوى السالمة وما سجالت الحوادث والوقائع وغیرها من المعلومات الُمجمعة 

  یتصل بها من مصادر؛
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یمكن تحقیقه من خالل  وهو ما، الالزمةإن توخي االتساق واالنسجام بین االقتراحات فیما یخص المالحق   )ه 
التوفیق بین أعمال مجموعات الخبراء المعنیة والتعلیقات الواردة من الدول واإلسهامات المقدمة خالل 
المؤتمر، یعد أمرا حاسما في إعداد أحكام جدیدة أو محسنة بشأن هذا الموضوع، وفي اعتمادها وتنفیذها 

تحدید واضح ألنواع المعلومات والمصادر التي یتعین إلى حاجة تنفیذا فعاال. وباإلضافة إلى ذلك، هناك 
 حمایتها وكذلك نطاق ومستویات وحدود الحمایة المنشودة؛

إن التقدم السریع في أعمال االیكاو العتماد أحكام جدیدة ومحسنة بشأن الحمایة الموفرة لبعض سجالت   )و 
السالمة، باإلضافة إلى المساعدة الحوادث والوقائع والمعلومات الُمجمعة بغرض صیانة أو تحسین مستوى 

 الجدیدة هذه، أمور حیویة لتحسین السالمة الجویة؛ أطر الحمایة الُمقدمة إلى الدول لتطبیق

  ٢/٢التوصیة   - ٢
 اتفق المؤتمر على التوصیات التالیة:  ١- ٢

الت أن تكفل االیكاو إحراز تقدم ملموس وسریع نحو اعتماد أحكام جدیدة ومحسنة بشأن حمایة بعض سج  )أ 
الحوادث والوقائع، والمعلومات األخرى المجمعة ألغراض صون وتحسین السالمة ومصادرها ذات الصلة، 
مع الحرص في الوقت ذاته على تحقیق االتساق واالنسجام والوضوح في االقتراحات المطروحة وٕایالء 

 ؛ل حتى تسن أو تعدل تشریعاتها الالزمةاالعتبار لألطر الزمنیة الالزمة للدو 
الجدیدة والمحسنة تیسیرًا طر الحمایة أن تطبق الدول ما یلزم من تعدیالت قانونیة من أجل التنفیذ الفعال أل  )ب 

 إلدارة السالمة واألنشطة المتعلقة بالتحقیق في الحوادث؛
أن تساعد االیكاو الدول في تطبیق األحكام الجدیدة والمحسنة من خالل استراتیجیة تشمل توفیر المواد   )ج 

یة المساعدة واألدوات والحلقات الدراسیة وفقًا الحتیاجات كل إقلیم من األقالیم والرامیة إلى بناء الثقة اإلرشاد
وتوطید التعاون والمساءلة وٕارساء فهم مشترك بین المسؤولین عن السالمة الجویة وهیئات التحقیق في 

لقضائیة في سیاق ثقافة منفتحة الحوادث والجهات التنظیمیة والمسؤولین عن إنفاذ القانون واألجهزة ا
 المعلومات.  لإلبالغ عن

  : تبادل معلومات السالمة٣-٢ الفرعيع الموضو 
  ٢/٣االستنتاج  -١
  اتفق المؤتمر على االستنتاجات التالیة:  ١- ١

إن تبادل المعلومات من الدعائم األساسیة في منظومة النقل الجوي اآلمنة ویعترف به كأداة تمكینیة   )أ 
 ؛(GASP)لتحقیق أهداف الخطة العالمیة للسالمة الجویة 

 تعتمد مبادرات السالمة على فهم واضح لتعریف معلومات السالمة وكیفیة حمایتها؛  )ب 

انونیة الالزمة متوفرة لتمكین الدول والمنظمات من استخدام یتعین أن تكون األدوات والنظم واألطر الق  )ج 
 معلومات السالمة التي یجري تبادلها؛
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ینبغي أن تستند األعمال القادمة إلعداد مبادرات السالمة العالمیة واستراتیجیات التنفیذ إلى جمع وتحلیل   )د 
 وتبادل معلومات السالمة بین الدول والجهات المعنیة في قطاع الطیران؛

 من الضروري اتباع نهج تدریجي إلعداد اإلطار العالمي لتبادل المعلومات؛  )ه 

على  إلقلیمیة لتبادل معلومات السالمةهناك إقرار بفوائد إتاحة المعلومات المجّمعة من خالل اآللیات ا  )و 
  المستوى العالمي. 

  ٢/٣التوصیة   - ٢
  اتفق المؤتمر على التوصیات التالیة:  ١- ٢

على تیسیر اتباع نهج تدریجي من أجل إعداد إطار عالمي لتبادل المعلومات فیما یخص  أن تعمل االیكاو  )أ 
 للسالمة؛ تحدید مشكالت السالمة األساسیة وغیرها من أنواع المعلومات الهامة بالنسبة

أن تشرع االیكاو في إجراء دراسة لتقییم مدى الحاجة إلى تطویر الموقع اإللكتروني الخاص بنهج الرصد   )ب 
تمر في إطار البرنامج العالمي لتدقیق مراقبة السالمة لیصبح مركزًا جامعًا للبیانات ویتسم بقدر أكبر المس

من الشفافیة بحیث یكّمل األعمال التي تقوم بها االیكاو والدول األعضاء من خالل نهج الرصد المستمر 
ة الطیران وغیرها من مجموعات والنظام اإللكتروني لإلبالغ عن المعلومات والمجموعات اإلقلیمیة لسالم

 العمل؛

أن تنظر االیكاو في إعداد آلیة لتقییم مدى االلتزام بمدونة قواعد السلوك بشأن تبادل واستخدام معلومات   )ج 
 السالمة؛

أن ُتعد الدول أسالیب لجمع وتبادل بیانات السالمة التشغیلیة، فضًال عن منهجیة موحدة إلدارة مخاطر   )د 
 اإلجراءات المرتبطة باستمرار صالحیة الطائرات للطیران؛ السالمة من أجل تنسیق

أن ُتعد االیكاو قاعدة بیانات تشمل التوصیات المرتبطة بالسالمة ذات األهمیة العالمیة وأن ُتعجل باتخاذ   )ه 
 ما یلزم من إجراءات لتوفیرها على موقع إلكتروني مالئم تابع للمنظمة.

  مة الجویة: تطور الخطة العالمیة للسال٤- ٢الفرعي الموضوع 

  ٢/٤استنتاج 
  اتفق المؤتمر على االستنتاجات التالیة:  ١- ١

 .٢٠١٦- ٢٠١٤للفترة  الخطة العالمیة للسالمة الجویةتحدیث   أ)
خطة من شأن خارطة (خارطات) الطریق في مجال السالمة أن تساعد الدول واألقالیم على تطبیق ال )١

 ؛العالمیة للسالمة الجویة

تضافر جهود جمیع الجهات المعنیة بما یعزز  العالمیة للسالمة الجویة خطةالتتطلب عملیة تحدیث  )٢
 بصورة مستمرة ومستقرة. تطورها
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  ٢/٤التوصیة   - ٢
  اتفق المؤتمر على التوصیات التالیة:  ١- ٢

 .٢٠١٦-٢٠١٤للفترة  الخطة العالمیة للسالمة الجویة تحدیث   ) أ
ینبغي لإلیكاو أن تقوم، بالتعاون مع الدول والمجموعات اإلقلیمیة للسالمة الجویة والشركاء في مجال  )١

للخطة السالمة الجویة وقطاع الطیران، بإعداد (خارطة) خارطات الطریق في مجال السالمة دعمًا 
 ؛العالمیة للسالمة الجویة

ت اإلقلیمیة للسالمة الجویة والشركاء في مجال ینبغي لإلیكاو أن تقوم، بالتعاون مع الدول والمجموعا )٢
السالمة الجویة وقطاع الطیران، بوضع منهجیات لتحدید أهداف وأولویات السالمة في المستقبل من 

ضرورة استمراریة و بیانات السالمة التشغیلیة مع مراعاة الخطة العالمیة للسالمة الجویةأجل تحدیث 
 .ةواستقرار ھذه الوثیقة االستراتیجی

  اإلقلیمي: تیسیر المزید من التعاون ٣الموضوع 
  : التعاون اإلقلیمي الفعال والمجدي١-٣الموضوع الفرعي 

  ٣/١االستنتاج   - ١
  اتفق المؤتمر على االستنتاجات التالیة:  ١- ١

 التعاون اإلقلیمي من أجل تحسین السالمة في الدول  أ)
ع الشركاء في  )١ سالمة الطیران، بما في ذلك الدول المانحة والمنظمات الدولیة، وقطاع  مجال یشجَّ

والمؤسسات المالیة على دعم جهود االیكاو لمساعدة الدول على تحسین سالمة الطیران عن  الطیران
 على الصعید اإلقلیمي؛والتضافر طریق تعزیز التنسیق والتعاون 

 على المساعدة في التنفیذ؛ اتهالموارد من أجل تعزیز قدر تحتاج االیكاو إلى وضع استراتیجیة لتعبئة ا  )٢
أن تشارك االیكاو في إعداد األهداف اإلنمائیة المستدامة لألمم  األمور الجدیرة بالتشجیعمن  )٣

 المتحدة؛
ع على تقدیم التبرعات لصندوق تنمیة الموارد البشریة )٤  .یشجَّ

 المنظمات اإلقلیمیة لمراقبة السالمة الجویة  ب)
السالمة والمانحین أمر ضروري مجال وجود إطار منسق ومشترك وتعاون بین الدول والشركاء في  )١

 لتیسیر إنشاء منظمات إقلیمیة لمراقبة السالمة واستدامة تطورها؛
دور االیكاو أساسي في تقدیم التوجیه واالستعراض وتبادل المعلومات وأفضل الممارسات بشأن  )٢

أوجه القصور وزیادة الفعالیة، ودعم الدول في  معالجةالسالمة من أجل المنظمات اإلقلیمیة لمراقبة 
 تحقیق أهداف السالمة العالمیة.
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في عالم الطیران المعاصر وهي  تشكل واقعًا متزایداً  المنظمات اإلقلیمیة لمراقبة السالمةأصبحت  )٣
المنظمات تتلقى ؛ وینبغي أن السالمةمجال والشركاء في تستحق عنایة خاصة من اإلیكاو والدول 

 في األقالیم النامیة دعما إضافیا؛ اإلقلیمیة لمراقبة السالمة
 الترخیص وأنشطة منظمات الصیانة المعتمدة في مجال المراقبة  ج)

یتعین على االیكاو، بالتعاون مع الدول وصناعة الطیران، إعداد إطار عام دولي ومبادرة إقلیمیة  )١
مجال إصدار التراخیص وأنشطة منظمات الصیانة المعتمدة في للمساعدة في الحد من االزدواجیة في 

 مجال المراقبة.

  ٣/١التوصیة   - ٢
  اتفق المؤتمر على التوصیات التالیة:  ١- ٢

 التعاون اإلقلیمي من أجل تحسین السالمة في الدول  )أ 
الطیران صناعة و سالمة الطیران، بما في ذلك الدول المانحة والمنظمات الدولیة، مجال یقوم الشركاء في أن   )١

والتضافر  بمساعدة الدول على تحسین سالمة الطیران عن طریق تعزیز التنسیق والتعاون ،والمؤسسات المالیة
 ؛في إطار سیاسات واستراتیجیات وآلیات االیكاو في مجال السالمة

 في المساعدةتقدیم التنسیق والتیسیر لصالح المانحین والشركاء بشأن قیادة مساعي تتولى االیكاو أن   )٢
 التنفیذ في مجال سالمة الطیران في الدول؛

مجموعة شركاء معنیة بالمساعدة على التنفیذ في مجال سالمة الطیران وذلك  تشكیلتنظر االیكاو في  أن )٣
باالستناد إلى شبكة المساعدة التعاونیة في مجال السالمة الموجودة، بهدف تبادل المعلومات في مجال 

 ؛وتعبئة الموارد واالتفاق على مؤشرات النتائج وعلى الغایاتالمساعدة والتعاون 

تقوم االیكاو بوضع استراتیجیة لتعبئة الموارد وخطة تنفیذ لزیادة الموارد وأنشطة المساعدة والقدرة أن  )٤
 على المساعدة في التنفیذ؛

حسین السالمة وتنفیذ تقود االیكاو عملیة المواءمة والتنسیق بین المبادرات اإلقلیمیة الرامیة إلى تأن  )٥
 ارك فیهاوتحقیق أهداف السالمة اإلقلیمیة، التي تش العالمیة للسالمة الجویةأهداف خطة االیكاو 

وبرامج  وعات اإلقلیمیة للتخطیط والتنفیذوالمجم اإلقلیمیة للسالمة الجویة اتمجموعاللجان التوجیهیة لل
یمیة لمراقبة والمنظمات اإلقل یة الطائرات للطیراناستمرار صالحالتنمیة التعاونیة للسالمة التشغیلیة و 

للتحقیق في الحوادث  ةیمیاإلقل تللمنظماولجان الطیران المدني اإلقلیمیة التابعة  السالمة الجویة
 الطیران، مع تجنب االزدواجیة والثغرات؛التدریب على ومنظمات  والوقائع

المجموعة اإلقلیمیة للتنفیذ والتخطیط والمجموعة یقوم كل إقلیم بوضع وتعزیز آلیات التنسیق بین أن  )٦
 الالزمة؛ األدلة اإلجرائیةو  الكتیبات جمیعة للسالمة الجویة، ویدِرج ذلك في یاإلقلیم

بزیادة مشاركتهم ومساهمتهم في االیكاو واآللیات  وصناعة الطیرانتقوم الدول والمنظمات الدولیة أن  )٧
  ؛الشریكة في مجال السالمة اإلقلیمیة
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أن تواصل الدول والمنظمات الدولیة والصناعة دعمها ألنشطة المجموعات اإلقلیمیة للسالمة الجویة  )٨
برفع مستوى مشاركتها فیها وزیادة المساهمة التي تقدم لها من حیث الموارد، بما في ذلك الخبراء 

اإلقلیمیة للسالمة  الفنیین، والتشجیع على تنفیذ المزید من أنشطة السالمة التي تضطلع بها المجموعات
  الجویة؛

  أن تشارك االیكاو في وضع أهداف األمم المتحدة للتنمیة المستدامة؛ )٩
أن تزید الدول والمنظمات الدولیة واإلقلیمیة من مساهماتها المقدمة إلى صنادیق تبرعات االیكاو، بما  )١٠

 في ذلك صندوق سالمة الطیران وصندوق تنمیة الموارد البشریة.

 اإلقلیمیة لمراقبة السالمة الجویةالمنظمات   )ب 

لدعم المنظمات اإلقلیمیة لمراقبة السالمة الجویة، وذلك برنامج ل عینیة طوعیة بمساهماتتزوید االیكاو   ) أ
  من خالل ما یلي:

دعمها بإنشاء مجموعة عمل، للنظر في سبل تجمیع مهام المنظمات  ربما أمكنإجراء دراسة،  )١
یة في عالقتها بإطار االیكاو اإلقلیمي للسالمة وزیادة سلطاتها، اإلقلیمیة لمراقبة السالمة الجو 

واستحداث آلیات تمویل مستدام، وٕاجراء عملیات دمج لهذه المنظمات وٕابرام اتفاقات بینها، وتطویر 
مشاریع برامج التنمیة التعاونیة للسالمة التشغیلیة واستمرار صالحیة الطائرات للطیران بحیث تتحول 

قلیمیة لمراقبة السالمة الجویة، ورفع تقریر بنتائج كل ذلك للجمعیة العمومیة لالیكاو في إلى منظمات إ
 دورتها التاسعة والثالثین؛

 - )، الجزء (ب) ٩٧٣٤الواردة في دلیل االیكاو لمراقبة السالمة (الوثیقة تحسین المواد اإلرشادیة  )٢
 إنشاء وٕادارة المنظمات اإلقلیمیة لمراقبة السالمة الجویة.

لمشاریع التعاون الدولي لتغطیة أنشطة وبرامج  ة الدعمینبغي أن تقدم الجهات المعنیة وشركاء التنمی )٣
 عمل المنظمات اإلقلیمیة لمراقبة السالمة الجویة.

  لمؤسسات الصیانة المعتمدة بالنسبة قبةار مأنشطة إصدار التراخیص وال  )ج 

دعمها  أمكنإجراء دراسة، ربما ب لمساعدة الدولعمل برنامج الل عینیة طوعیة بمساهماتتزوید االیكاو   )١
في دواجیة ز االوضع إطار عالمي ومبادرات إقلیمیة للحد من  للنظر فيعمل، مجموعة  بتشكیل

أنشطة إصدار الشهادات والمراقبة بالنسبة لمؤسسات الصیانة المعتمدة، واإلبالغ عن النتائج إلى 
  .العمومیة لالیكاوالدورة التاسعة والثالثین للجمعیة 

  —انتهى  —
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