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  الرصد والتحليل –سالمة الطيران من جدول األعمال:  ٢٩البند 

المقدمة من المجلس، والحظت التقدم المحرز في التنفيذ العام  A38-WP/50استعرضت اللجنة ورقة العمل   ١- ٢٩
 خالللبرنامج اإليكاو العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية، بما في ذلك األنشطة التي تم االنتهاء منها خالل مرحلة االنتقال 

مج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية في كانون سنتين إلى نهج الرصد المستمر، والتنفيذ التام لنهج الرصد المستمر للبرنا
وأيدت اللجنة األنشطة المستمرة لنهج الرصد المستمر للبرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية،  . ٢٠١٣الثاني/يناير 

ارزة في مجال السالمة وحثت الدول على مواصلة التعاون في تنفيذه. وأيدت اللجنة أيضا قرار المجلس عن تشاطر الشواغل الب
  . ٢٠١٤مع الجمهور بدءا من كانون الثاني/يناير  ،التي لم تحل حتى اآلن ،الجوية
المقدمة من الجمهورية الدومينيكية بشأن المرحلة األولى من تنفيذ  A38-WP/150واستعرضت اللجنة ورقة العمل   ٢- ٢٩

وضع توجيهات لمدققي البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية ة بمكان ـــــــت على أن من األهميـــــ، واتفق١٩الملحق 
واُتفق كذلك، لدى استعراض الورقة  ى بها فيما يتعلق بإدارة السالمة. ـــــذ القواعد القياسية وأساليب العمل الموصـــــبشأن تنفي

A38-WP/209  السمات التقنية لإلطار اإللكتروني لنهج الرصد المقدمة من فنزويال على أنه ينبغي إعداد مواد توجيهية تحدد
نظرا لما يترتب  اإلى المجلس الستعراضه هذه المسألةحال ت. وسالمستمر، وتوفير توجيه واضح عن كيفية تشغيله واستخدامه

  الميزانية.  علىمن آثار  اعليه
لى تجربة سنغافورة في تنفيذ نهج المقدمة من سنغافورة، وأشارت إ A38-WP/205واستعرضت اللجنة ورقة العمل   ٣- ٢٩

تواصل الدول األعضاء دعم نهج الرصد المستمر للبرنامج العالمي لتدقيق مراقبة  ه ينبغي أنالرصد المستمر، واتفقت على أن
  السالمة الجوية ووضع نظم وعمليات توفر التركيز الالزم على التزاماتها. 

تدقيق  برنامج التي توفر آخر المستجدات بشأن A38-WP/110عمل وقدم االتحاد الدولي للنقل الجوي ورقة ال  ٤- ٢٩
السالمة التشغيلية المعزز المقدم من االتحاد. وأعربت اللجنة عن تأييدها لبرنامج تدقيق السالمة التشغيلية وأوصت بأن تواصل 

لمعلومات المتعلقة بأنشطة الدول ل تكميلياإليكاو دعمها للبرنامج والعناصر اإلضافية الواردة في البرنامج المعزز كمصدر 
  لمراقبة السالمة الجوية، وتشجيع الدول األعضاء على استخدامه. 

المقدمة من كولومبيا، أن من األهمية بمكان الفصل  A38-WP/304وذكرت اللجنة، لدى استعراضها ورقة العمل   ٥- ٢٩
المناسب في األسئلة المتعلقة التمييز على النحو ومقدم الخدمات، واتفقت على أن يرد هذا  الجهات التنظيميةبين مهام 

  إدارة السالمة. – ١٩ببروتوكول نهج الرصد المستمر الجديد بشأن خدمات المالحة الجوية المتصلة بالملحق 
المقدمة من البرازيل باسم الدول األعضاء في نظام التعاون في  A38-WP/147واستعرضت اللجنة ورقة العمل   ٦- ٢٩

اإلشراف على السالمة الجوية في أمريكا الالتينية، بدعم من الدول األعضاء في لجنة أمريكا الالتينية للطيران المدني التي 
عن النظام  ةالمقدم علوماتللمناقشت ضرورة وضع نظام عالمي لإلبالغ عن البضائع الخطرة. وأعربت اللجنة عن تقديرها 

األمانة  أن  العالمي لإلبالغ عن حوادث/وقائع البضائع الخطرة ومبادرات التوعية بالبضائع الخطرة التي تم إطالقها. وُأشير إلى
ة من الورق المعلومات المستقاةوستأخذ في االعتبار  ،راء البضائع الخطرة على إعداد هذا النظامــــالعامة تعمل مع فريق خب

A38-WP/147 . اإليكاو على مواصلة أعمالها في وضع نظام عالمي لإلبالغ عن البضائع الخطرة.  وأوصت اللجنة بحث  
المقدمة من المجلس بشأن وضع خطة استراتيجية لتطور األدوات  A38-WP/91ورقة العمل واستعرضت اللجنة   ٧- ٢٩

م المحرز في استحداث أدوات إلكترونية، باإلضافة إلى الحاجة إلى . وُأشير إلى التقدةالطيران العالمي ألوساطاإللكترونية 
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الدول األعضاء والجهات المعنية، ودعم تخطيط وتنفيذ االستراتيجيات العالمية، بما فيها  احتياجات مواصلة التطور بغية تلبية

تحث الجمعية العمومية الدول على والخطة العالمية للمالحة الجوية. وأوصت اللجنة بأن  للسالمة الجويةالخطة العالمية 
وتقديم الدعم المستمر والمشاركة بنشاط في  ،استخدام األدوات اإللكترونية المتوفرة عند تقديم بيانات الطيران إلى اإليكاو

  بتقديم التعليقات وتشاطر المعارف والخبرات ذات الصلة.  ،استحداث األدوات اإللكترونية
اعد قياسية ومواد وضع قو المقدمة من جامايكا والتي اقترحت  A38-WP/309عمل واستعرضت اللجنة ورقة ال  ٨- ٢٩

مقدمي خدمات المالحة الجوية. وحظي االقتراح بتأييد الجمهورية الدومينيكية والبرازيل. وأكدت  توجيهية إلصدار تراخيص
كثفة سبقت مناقشتها في الماضي. مقدمي خدمات المالحة الجوية مسألة أساسية م إصدار تراخيصاألمانة العامة على أن 

كل من اإليكاو والدول األعضاء. وأوصت اللجنة في هذا الصدد بتقديم طلب إلى لوستترتب عليها نتائج هامة في الميزانية 
مقدمي خدمات  صدار تراخيصما إذا كان ينبغي في هذه المرحلة وضع القواعد القياسية والمواد التوجيهية إلالمجلس للنظر في 

  المالحة الجوية، مع مراعاة المسائل التي قد تنشأ فيما يتصل بالميزانية. 
وأحاطت اللجنة علما بالمسائل والتحديات المتصلة بتحليل بيانات السالمة الجوية واستخدام أدوات السالمة   ٩- ٢٩

واُتفق على أن من المفيد أن تضع اإليكاو المزيد من  . A38-WP/284اإللكترونية كما قدمتها جمهورية كوريا في الورقة 
والتماس السبل لتيسير تبادل البيانات بين  ،إمكانية استخدام األدوات اإللكترونيةوأن تواصل تحسين  ،التوجيهات للدول األعضاء

س الستعراضها نظرا لما أدوات السالمة اإللكترونية التي تضعها الدول األعضاء واإليكاو. وستحال هذه المسألة إلى المجل
  يترتب عليها من أثار على الميزانية. 

وضع وتنفيذ  على تشجيعالالمقدمة من سنغافورة على أنه ينبغي  A38-WP/137 العمل ورقةواُتفق لدى استعراض   ١٠- ٢٩
على  اإلقليمية تبرامج ونظم لتشاطر وتحليل بيانات السالمة الجوية على الصعيد الوطني بغية تشاطر البيانات والتحليال

الذي يرمي إلى تشجيع المجموعات اإلقليمية لخدمة الطيران على وضع وتنفيذ برامج  العالمي. وقبلت اللجنة باالقتراح الصعيد
ونظم إقليمية لتشاطر بيانات السالمة وتحليلها. واُتفق كذلك على وضع إطار ييسر تشاطر بيانات السالمة وتحليلها عن طريق 

ية وعبرها، ويوفر الوسيلة الالزمة للحماية الكافية لمعلومات السالمة الناتجة عن هذه البرامج والنظم. وستحال هذه النظم اإلقليم
  المسألة إلى المجلس الستعراضها نظرا لما يترتب عليها من آثار على الميزانية. 

فقت على أنه ثمة حاجة لنظام المقدمة من الواليات المتحدة، وات A38-WP/111واستعرضت اللجنة الوثيقة   ١١- ٢٩
من أجل تقييم القدرة على إدارة المخاطر في  ،الترابط بين مقاييس النتائج واإلجراءاتلمؤشرات أداء السالمة يأخذ في االعتبار 

نظام النقل الجوي. وأوصت اللجنة في هذا الشأن بأن ينظر المجلس في وضع منهجية لتحديد مؤشرات أداء السالمة. وأحاطت 
لجنة علما باقتراح لوضع طريقة لقياس السالمة تستند إلى األساس الذي يقوم عليه سلوك نظام المراحل الثالث وهي نتائج ال

نظرا  ستعراضهاوسلوك مقدم الخدمة، وأنشطة الوكالة التنظيمية. وستحال هذه المسألة إلى المجلس الالسالمة الرفيعة المستوى، 
  ميزانية. لما يترتب عليها من آثار على ال

المقدمة من ليتوانيا باسم االتحاد األوروبي، واللجنة  A38-WP/85 العمل ورقةوسلمت اللجنة، لدى استعراضها   ١٢- ٢٩
األوروبية للطيران المدني، والمنظمة األوروبية لسالمة المالحة الجوية، بأن الحاجة تقوم، باإلضافة إلى تشاطر بيانات 

 ،لى نطاق الصناعة إلدارة معارف السالمة، استنادا إلى أسس برامج السالمة الخاصة بالدولالسالمة، إلى اتباع نهج موحد ع
  الجديد لإليكاو. ١٩الملحق ونظام إدارة السالمة الخاص بالمشغلين، وهيكل 
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)؛ A38-WP/239ارية) (ـالبوليف –ة ـزويال (جمهوريـ)؛ وفنA38-WP/228يا (ـن إندونيسـلومات مـات معـدمت ورقـوقُ   ١٣- ٢٩
في اللجنة  )؛ وليتوانيا باسم االتحاد األوروبي والدول األعضاء فيه، وغيرها من الدول األعضاءA38-WP/342نام (وفييت

  ).A38-WP/78والدول األعضاء في المنظمة األوروبية لسالمة المالحة الجوية (يوروكنترول) ( ،األوروبية للطيران المدني
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