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  دعم التنفیذ –سالمة الطیران : ٣٠البند 

  مع جمیع أصحاب المصلحة. بالتعاونتحسین الرقابة على السالمة من خالل التنفیذ 

اضطلعت  " أنشطة المساعدة التيوأبرز فیها التي قدمها المجلس  A38-WP/66استعرضت اللجنة ورقة العمل   ١-٣٠
لى تحقیق تحسینات في مجال إأفضت هذه األنشطة قد للجمعیة العمومیة. و الدورة السابعة والثالثین  نعقاداو منذ ایكاالبها 

. وقدمت ورقة العمل قالیمواألزمع تنفیذها على مستوى الدول المولویات وأهداف السالمة األتحدید وٕالى السالمة في الدول 
A38-WP/66  أیضا مشروع قرار لیحل محل القرارA3718قلیمي والمساعدة على سد الثغرات التي تشوب السالمة.: التعاون اإل  

 WP/259و WP/231العمل  يتقدمتها الوالیات المتحدة، وورقي الت A38-WP/98واستعرضت اللجنة ورقة العمل   ٢-٣٠
لى المبادرات الرامیة لمعالجة مخاطر السالمة على المستوى إاللتان قدمتهما لجنة أمریكا الالتینیة للطیران المدني، وأشارت 

وقائع الكبیرة الناجمة عن سالمة الطیران من أجل منع الحوادث و/أو البنیة عقلیمي، من خالل المجموعات اإلقلیمیة الماإل
الطائرات بالمرتفعات وهي تحت السیطرة، وفقدان السیطرة أثناء الطیران، فضال عن  رتطاماالمسائل المتعلقة بسالمة المدارج، و 

 سالمة الطیران في األقالیم التابعة لها. وُحثتبنیة عقلیمیة المدعم المجموعات اإلعلى لى تشجیع الدول إالمساعدات الهادفة 
قلیمیة في أمریكا الجنوبیة لتطویر الطیران المدني اآلمن والمنتظم من على تشجیع الجهود اإل WP/259الدول في ورقة العمل 

، ركزت اللجنة A38-WP/215في مجالي السالمة والمالحة الجویة. وفي ورقة العمل  ٢٠١٦خالل وضع األهداف للعام 
قلیم افریقیا والمحیط الهندي من أجل تعزیز قدرات المراقبة في إ داخلقلیمیة اإلفریقیة للطیران المدني على عمل الهیئات اإل

المعلومات  ةوأمنه في الكاریبي ورقالطیران وقدم نظام مراقبة سالمة البارزة في مجال السالمة.  لشواغلوتبدید ا مجال السالمة
A38-WP/328تقلة ورقة العمل الدول المس ث، ولجنة الطیران المشتركة بین حكومات كومنولA38-WP/120، تحاد واال

       .WA38-WP/303والنقدي لغرب أفریقیا ورقة العمل  قتصادياال
التي قدمتها  A38-WP/352التي قدمتها اندونیسیا، وورقة العمل  A38-WP/155واستعرضت اللجنة ورقة العمل   ٣-٣٠

لى إالوالیات المتحدة، وركزت جمیع الورقات على الحاجة  المقّدمین من ١رقم  بیوالتصو  A38-WP/101فیتنام، وورقة العمل 
المفتشین في مجال سالمة الطیران. وأقرت اللجنة أن العدید من الدول تواجه تحدیا في توظیف مفتشي سالمة الطیران المؤهلین 

مهنیین العاملین في مجال المفتشین في عمل برنامج الجیل القادم من الستیعاب تطویر خبرات ا ، وأنحتفاظ بهموتدریبهم واال
أن یوجه المجلس  A38-WP/101الطیران سیساعد في تحسین سالمة الطیران على المستوى العالمي. وطلبت ورقة العمل 

أبلغت األمانة  بشأن الكفاءات الشاملة لمفتشي السالمة وقدرشادیة للحكومات إلعمل على وضع أحكام ومواد لاألمانة العامة 
  مل جار بالفعل.العامة أن ذلك الع

تنسیق التعاون االقلیمي وتقدم المساعدة لكل الدول وأصحاب على كاو العمل یوأبلغت اللجنة أنه لكي تواصل اال  ٤-٣٠
قلیمیة والمؤسسات المالیة وقطاع الصناعة، وینبغي علیها أن تنخرط بقوة في دعم الدول والهیئات اإل في ذلكالمصلحة، بما 

، الذي وافقت اللجنة A38-WP/66لى المساعدة. وكان هذا نقطة تركیز مشروع النص الوارد في ورقة العمل إالدول التي تحتاج 
من جدول  ٢٧طار البند إفي ، المقدمة A38-WP/84قتراحات الواردة في ورقة العمل أنه ینبغي تعدیله لكي یأخذ في االعتبار اال

لمنظمة األوروبیة لسالمة في اي ودوله األعضاء والدول األعضاء األخرى تحاد األوروباألعمال من لیتوانیا بالنیابة عن اال
    .(یوروكنترول)المالحة الجویة 

  المناقشة، وافقت اللجنة أن تقدم القرار التالي لكي تعتمده اللجنة العامة:ضوء  فيو   ٥-٣٠
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وضع أهداف قابلة و ولویات األ المساعدة على سد الثغرات في مجال السالمة عن طریق تحدید السالمة   : ٣٠/١القرار 

  للقیاس

  أحد األهداف الرئیسیة للمنظمة مازال یتمثل في تأمین سالمة الطیران المدني الدولي في جمیع أنحاء العالم؛  لما كان

  مسؤولیة  تأمین سالمة الطیران المدني الدولي تقع أیضا على الدول المتعاقدة، جماعة وفرادى؛  ولما كانت

كل دولة متعاقدة تتعهد وفقا للمادة السابعة والثالثین من اتفاقیة الطیران المدني الدولي بالتعاون لبلوغ أقصى درجة  ولما كانت
اسیة واإلجراءات والتنظیم فیما یتعلق بالطائرات واألفراد والمطارات والطرق ممكنة عملیا من التوحید في األنظمة والقواعد القی

  الجویة والخدمات الفرعیة، وذلك في جمیع المسائل التي یؤدي فیها هذا التوحید إلى تسهیل المالحة الجویة وتحسینها؛ 

  النشط من جانب أصحاب المصلحة كافة؛  تحسین سالمة الطیران المدني الدولي على النطاق العالمي یتطلب التعاون ولما كان

اتفاقیة شیكاغو ومالحقها توفر اإلطار القانوني والتشغیلي لكي تنشئ الدول المتعاقدة جهازا لسالمة الطیران المدني  ولما كانت
ذلك ممكنا من  یستند إلى الثقة واالعتراف المتبادلین، وتلزم جمیع الدول المتعاقدة بتنفیذ القواعد والتوصیات بقدر ما یكون

  الناحیة العملیة، والقیام على نحو مالئم بمراقبة السالمة الجویة؛ 

 في إطاروفقًا لنهج الرصد المستمر التي ُتجرى  تابعة لالیكاوالمنسقة التحقق البعثات و نتائج عملیات التدقیق  ولما كانت
تشیر إلى أن العدید من الدول المتعاقدة لم یتمكن بعد من  (USOAP-CMA)البرنامج العالمي لتدقیق مراقبة السالمة الجویة 

وضع نظام وطني مرض لمراقبة السالمة الجویة، وأنه تم تحدید شواغل بارزة في مجال السالمة لدى بعض الدول المتعاقدة 
(SSCs) ؛  

رات المتعلقة بالسالمة بواسطة تنسیق االیكاو تلعب دورا قیادیا في تسهیل تنفیذ القواعد والتوصیات الدولیة وسد الثغ ولما كانت
  الدعم وتسخیر الموارد بین الشركاء في مجال سالمة الطیران؛

بأن خطط عمل اإلیكاو التي تم إعدادها للدول المتعاقدة الفرادى تستخدم كقواعد لتقدیم المساعدة المباشرة واإلرشادات،  وٕاذ تقر
 (EI)ل البارزة في مجال السالمة وأیضا لمعالجة قلة التنفیذ الفعال بتنسیق مع أصحاب المصلحة اآلخرین، للتصدي للشواغ

  للعناصر الحاسمة؛ 

لدى االیكاو سیاسة بشأن التعاون اإلقلیمي تلتزم بأداء المساعدة والمشورة وأي شكل آخر من أشكال الدعم، بقدر  ولما كان
الدولي، إلى الدول المتعاقدة في اضطالعها بمسؤولیاتها  اإلمكان، في الجانبین الفني والخاص بوضع السیاسات للطیران المدني

وأهداف االیكاو اإلستراتیجیة، من جملة أمور، عبر تعزیز التعاون اإلقلیمي وعبر إقامة  باتفاقیة الطیران المدني الدوليالمتعلقة 
  الشراكات الوثیقة مع المنظمات اإلقلیمیة وهیئات الطیران المدني اإلقلیمیة؛

نه قد ال یتوفر للدول المتعاقدة جمیعها الموارد البشریة والفنیة والمالیة المطلوبة للقیام بمراقبة السالمة الجویة على بأ وٕاذ تقر
  النحو المالئم؛ 

بأن إنشاء هیئات إقلیمیة ودون إقلیمیة لمراقبة السالمة الجویة وسالمة الطیران، بما في ذلك المنظمات اإلقلیمیة لمراقبة  وٕاذ تقر
شیكاغو  اتفاقیةجدا في مساعدة الدول األعضاء لالمتثال اللتزاماتها بموجب  ا، یمكن أن یكون مفید(RSOOs)السالمة الجویة 
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نتیجة للتعاون فیما بین الدول المتعاقدة  انس بفضل وفورات الحجم وتنسیقها على نطاق أوسعألنه یحقق لها المزید من التج

  ؛على إنشاء وتشغیل أجهزة مشتركة لمراقبة السالمة
باالعتراف بالمنظمات اإلقلیمیة لمراقبة السالمة في الملحق التاسع عشر وبدورها في االضطالع بالمهام المفوضة إلیها وٕاذ تُقر 

  إدارة الدولة لشؤون السالمة بالنیابة عن الدول؛ في مجال
بأن المساعدة المتاحة للدول المتعاقدة التي تواجه صعوبات في سد الثغرات التي كشفتها عملیات تدقیق مراقبة السالمة  وٕاذ تقر
تعزیزها إلى درجة كبیرة  سوف یتم ، ال سیما مع إیالء األولویة للدول التي توجد لدیها شواغل بارزة في مجال السالمة،الجویة

واألطراف األخرى المعنیة بعملیات الطیران  واالیكاومن خالل وضع استراتیجیة موحدة تشترك فیها جمیع الدول المتعاقدة 
  المدني؛
بأن المجموعات اإلقلیمیة القائمة المعنیة بسالمة الطیران هدفها هو تحدید األولویات ووضع أهداف قابلة للقیاس  وٕاذ تقر

  تصدي ألوجه القصور المتعلقة بالسالمة في كل إقلیم مع ضمان اتساق اإلجراءات وتنسیق الجهود؛ لل
  فإن الجمعیة العمومیة:

المجلس، في شراكة مع جمیع الشركاء في مجال سالمة الطیران، بتنفیذ برنامج شامل للمساعدة من شأنه  تكلف  - ١
في إطار البرنامج العالمي لتدقیق  نهج الرصد المستمرمساعدة الدول المتعاقدة على سد الثغرات التي تم تحدیدها من خالل 

  لشواغل البارزة في مجال السالمة؛، مع إیالء األولویة إلى تسویة امراقبة السالمة الجویة
المجلس بتعزیز مفاهیم التعاون اإلقلیمي، بما في ذلك تعزیز المنظمات اإلقلیمیة لمراقبة السالمة الجویة  تكلف  - ٢

والمجموعات اإلقلیمیة المعنیة بسالمة الطیران من أجل تعزیز السالمة وتقویة قدرات مراقبة السالمة؛ وأیضا تحدید األولویات 
  ضع األهداف القابلة للقیاس لمعالجة الشواغل البارزة في مجال السالمة وسد الثغرات في مجال السالمة.وو 
المجلس باالستمرار في الشراكة مع الدول المتعاقدة والصناعة وأصحاب المصلحة اآلخرین وتسهیل تقدیم  تكلف  - ٣

میة ودون اإلقلیمیة ومراقبة السالمة الجویة، بما في ذلك المنظمات المساعدة المالیة والفنیة إلى الدول وٕالى هیئات السالمة اإلقلی
اإلقلیمیة لمراقبة السالمة والمجموعات اإلقلیمیة المعنیة بسالمة الطیران، من أجل تعزیز السالمة وتقویة القدرات على مراقبة 

  السالمة؛
للسالمة لتحدید الوسائل الفعالة لتقدیم  المجلس بمواصلة تحلیل المعلومات ذات الصلة واألساسیة بالنسبة تكلف  - ٤

المساعدة للدول وهیئات السالمة ومراقبة السالمة الجویة، بما في ذلك المنظمات اإلقلیمیة لمراقبة السالمة الجویة والمجموعات 
  اإلقلیمیة المعنیة بسالمة الطیران؛ 

والمنظمات لمراقبة السالمة وغیرها من المنظمات تكلف األمین العام بمواصلة تشجیع التنسیق والتعاون بین االیكاو   - ٥
التي تضطلع بأنشطة مرتبطة بسالمة الطیران من أجل تخفیض العبء على الدول بسبب عملیات التدقیق أو التفتیش المتكررة 

  والتقلیل من االزدواج في أنشطة الرصد؛
البارزة في مجال السالمة لضمان عدم حدوث  الدول المتعاقدة على إیالء األولویة القصوى لتسویة الشواغلتحث   - ٦- ٥

مخاطر مباشرة لسالمة الطیران المدني الدولي وتلبیة الحد األدنى من الشروط المحددة في القواعد القیاسیة الواردة في مالحق 
  اإلیكاو؛

المالحة القائمة على الدول المتعاقدة على استخدام برنامج إجراءات الطیران، حیثما یكون ذلك متاحًا، لتنفیذ تحث   - ٧- ٦
  األداء؛

  الدول المتعاقدة على إقامة وتوطید التعاون اإلقلیمي ودون اإلقلیمي لتحقیق أعلى درجات سالمة الطیران؛  تحث  - ٨- ٧
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جمیع الدول المتعاقدة والشركاء المعنیین في مجال سالمة الطیران، حیثما أمكن، مساعدة الدول التي  من تطلب  - ٩- ٨

اسطة الموارد المالیة والفنیة لضمان التسویة الفوریة للشواغل البارزة المحددة في مجال السالمة واالستدامة تطلب المساعدة بو 
  األطول أجًال لنظام الدولة في مجال مراقبة السالمة؛ 

 ومقدمي خدمات المالحة الجویة،الدول المتعاقدة على إقامة الشراكات مع الدول األخرى، والصناعة،  تشجع  -١٠- ٩
المؤسسات المالیة وغیرها من الشركاء في مجال سالمة الطیران بغیة توطید قدراتها في مجال مراقبة السالمة الجویة من أجل و 

  اضطالع الدول بمسؤولیاتها على الوجه األمثل وتعزیز نظام الطیران المدني الدولي اآلمن؛

الدول المتعاقدة على تعزیز إقامة شراكات إقلیمیة أو دون إقلیمیة من أجل التعاون على وضع حلول  تشجع  -١١-١٠
للمشكالت المشتركة بما یتیح للدول بناء قدراتها في مجال مراقبة السالمة الجویة وعلى أن تشارك في الهیئات اإلقلیمیة ودون 

  ؛ (RSOOs)بما في ذلك المنظمات اإلقلیمیة المعنیة بمراقبة السالمة الجویة اإلقلیمیة لسالمة الطیران ومراقبة السالمة الجویة، 

في األمین العام أن یضطلع بدور قیادي في تنسیق الجهود لمساعدة الدول على تسویة الشواغل البارزة من  تطلب  -١٢-١١
ول للحصول على الموارد المالیة من خالل وضع خطط عمل اإلیكاو و/أو مقترحات مشاریع محددة ومساعدة الدمجال السالمة 

  الضروریة لتمویل مشاریع المساعدة هذه؛

إلى المجلس أن یقدم تقریرا إلى الدورة العادیة القادمة للجمعیة العمومیة بشأن التنفیذ اإلجمالي لبرنامج  تطلب  -١٣-١٢
  المساعدة الشامل؛

  .٨- ٣٧الجمعیة العمومیة  قرارأن هذا القرار یحل محل  تعلن   -١٤-١٣

ي على ل شهادة المشغل الجو التي قدمها المجلس بشأن فوائد سج A38-WP/90استعرضت اللجنة ورقة العمل   ٦-٣٠
تخصیص تتطلب ل سجالمشاركة في العلى الرغم من أن لى أنه إ. وقد أشیر ٢٠١٢یكاو في دیسمبر نترنت التي أطلقتها االاال

ي قد وضعته ل شهادة المشغل الجو . وأشارت اللجنة أن سجقد تفوق الفوائدل سجالعائدة للدول من الوٕالى التكلفة الموارد، 
نعقاد الدورة السادسة والثالثین للجمعیة العامة لالیكاو لوضع سجل على االنترنت من شأنه تزوید اثر اقتراح قدم أثناء إیكاو اال

، وتیسیر عملیة غلمتثال دولة المشاوسالمة ومواكبتها التطورات الدول بالشفافیة عن صحة شهادات المشغلین الجویین 
لمعلومات الخاصة لفي الدول األخرى وذلك بتقدیم مستودع مركزي لكي یعملوا شهادة المشغل الجوي على للحائزین الترخیص 

بالمشغل الجوي. وأقرت اللجنة بأن تقدیم البیانات الدقیقة وفي الوقت المناسب من الدول المشغلة الكبرى، سیضع بعض 
دخال البیانات. ووافقت اللجنة على االجراءات المقترحة في ورقة إالتحدیات األولیة وأنه سیتطلب عمل اضافي لتبسیط عملیة 

  قدمها اتحاد النقل الجوي الدولي (االیاتا). ، التيA38-WP/126ت ورقة العمل وأید A38-WP/90العمل 
یة في مالزیادة المتناوأظهرت فیها التي قدمتها االیاتا،  A38-WP/125واستعرضت اللجنة أیضا" ورقة العمل   ٧-٣٠

أقرت اللجنة أن المتطلبات غیر التوثیق الذي تطلبه الدول من أجل ترخیص عملیات شركات الطیران المسجلة في دول أخرى. و 
وافقت اللجنة ، ومیة لالیكاوالعمداري.  وكما حثت الدورة السادسة والثالثون للجمعیة إعبء و المنسقة قد أضافت تكلفة كبیرة 

المرتبطة بالعملیات التي  والمواصفاتعتراف بصالحیة شهادات المشغلین الجویین أنه ینبغي تشجیع الدول على اال على
  تشغیل الطائرات. -٦التي تستوفي الشروط الواردة في الملحق و ا الدول األخرى، أصدرته
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  الموافقة على أجهزة التدریب على الطیران بالمحاكاة:

الدول األخرى  ةعتراف بموافقنشاء نظم لالالتي قدمتها االیاتا حاجة الدول إل A38-WP/142وأوجزت ورقة العمل   ٨-٣٠
، معاییر Doc 9625لى المواد االرشادیة التي ترد في وثیقة االیكاو إاستنادا وذلك  على أجهزة التدریب على الطیران بالمحاكاة

الهلیكوبتر طائرات  - مجلد الثانيالطائرات (الطبعة الثالثة) وال- ١التأهیل ألجهزة التدریب على الطیران بالمحاكاة، المجلد 
على أجهزة التدریب على الطیران من قبل الدول التي یتم  إلى أن غیاب االعتراف بالموافقةولى). وأشارت اللجنة (الطبعة األ

داریة لسلطات الطیران المدني، وفي تكالیف كبیرة لقطاع فیها، قد تسبب في زیادة التكالیف واألعباء اإلاألجهزة  ذهه تشغیل
نشاء نظم االعتراف إلى الدول في إلى أن المساعدة المقدمة إ. كما أشارت اللجنة وانخفاض في توافر أجهزة التدریبالطیران 

، ممكن دعمها من خالل االتحاد الدولي لتدریب Doc9625الوثیقة على أساس بأجهزة التدریب على الطیران بالمحاكاة، 
  الجویة والجمعیة الملكیة للمالحة الجویة.دولي لرابطات طیاري الخطوط الطیارین، المؤلف من االیاتا، واالیكاو، واالتحاد ال

  وعلى ضوء المناقشات التي دارت، قّدمت اللجنة القرار التالي العتماده في الجلسة العامة:   ٩-٣٠

  محاكاةعلى الطیران بال تدریبال أجهزةعلى  موافقة: االعتراف بال٣٠/٢القرار 

المجلد محاكاة الطیران المستخدمة ألغراض التدریب،  أجهزة تأهیل معاییردلیل  -  Doc 9625 وثیقة اإلیكاو نشرت في حین
 ،لقبول األخرىسلطات الدول وسیلة ل) لتوفیر (الطبعة األولى، المروحیات - المجلد الثانيو ) (الطبعة الثالثة، طائراتال - األول
على الطیران  تدریبالمتكررة لجهاز الاألولیة و  التقییمات التي أجرت التي تمنحها الدولة تقییمات متكررة، المؤهالتالقیام ب دون
  ؛محاكاةبال

 غیاب، یعّزز Doc 9625 الوثیقة المنصوص علیه فيتنسیق دولیًا لل آلیة متفق علیها أنه على الرغم من وجود وٕاذ تدرك
  لصناعة؛لدول ولل مرتفعةتكالیف تسّبب بالمتعددة وی محاكاة عملیات التقییمعلى الطیران بال تدریبال أجهزة االعتراف بمؤهالت

 محاكاة بناء علىعلى الطیران بال تدریبال أجهزةعلى  موافقةال لتعرف علىل تنفیذ نظم نحو بطیئاً  هناك تقدماً  أن وٕاذ تدرك
  ؛Doc 9625 الوثیقة في التوجیهات الواردة

  :فإن الجمعیة العمومیة
 محاكاة بناء علىعلى الطیران بال تدریبال أجهزةعلى  لالعتراف بالموافقة على وضع نظم الدول المتعاقدة تحث  - ١

  .Doc 9625 التوجیهات المتوفرة باستخدام الوثیقة
على  تدریبال أجهزةعلى  موافقةبال لالعتراف إنشاء نظم في لدول المتعاقدةل من المجلس مواصلة الدعم تطلب  - ٢

  و؛ محاكاةالطیران بال
على  تدریبال أجهزةعلى  موافقةبال لالعتراف إنشاء نظم في البعضبعضها  مساعدةعلى  الدول المتعاقدة تحث  ٣

  .محاكاةالطیران بال

  ناتحسین التخطیط للتأهب بشأن الصحة العامة في مجال الطیر 
التي قدمتها  A38-WP/299، التي قدمها المجلس، وورقة العمل A38-WP/35واستعرضت اللجنة ورقة العمل   ١٠-٣٠

 ةالتعاونی اتجمهوریة الدومنیكان، وأكدت اللجنة على الفوائد الكبیرة للدول ودعمها لالیكاو من أجل أن تواصل برنامج الترتیب
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و/أو  نظمات الدولیة على المساهمة مالیةوشجعت الدول والم .لمنع وادارة أحداث الصحة العامة في مجال الطیران المدني

وسلمت اللجنة بتعاون االیكاو مع منظمة  لمنع وادارة أحداث الصحة العامة في مجال الطیران. ةالتعاونی تافي الترتیب ةعینی
  الصحة العالمیة ومع سائر الشركاء في تنفیذ هذا البرنامج.

  سالمة والتحقیقات في الحوادث والوقائعالدول للالتعاون االقلیمي بشأن برامج 
، اللتان قدمتهما األرجنتین والیابان على التوالي، WP/323و A38-WP/169ل استعرضت اللجنة ورقتي العم  ١١-٣٠

سالمة أن تتقاسم المعلومات وتتعاون عبر الدول للأنه ینبغي على الدول التي لدیها بعض الخبرات في تنفیذ برامج على ووافقت 
السالمة الجویة، ومشاریع برامج التنمیة التعاونیة قلیمیة لمراقبة قلیمیة المعنیة بسالمة الطیران، والمنظمات اإلالمجموعات اإل

  ر صالحیة الطائرات للطیران أو المحافل اإلقلیمیة المعنیة األخرى لتیسیر تنفیذ برامج الدول للسالمة.للسالمة التشغیلیة واستمرا
تحقیق في الحوادث قلیمیة للإنشاء منظمات إأهمیة ، التي قدمتها كولومبیا A38-WP/339وتناولت ورقة العمل   ١٢-٣٠

المیزانیة التي تواجهها الدول في أداء بو  یةستقاللللحد من المشاكل الراهنة المتعلقة باالوذلك والوقائع في منطقة أمریكا الجنوبیة 
  واجباتها المتعلقة بالتحقیق.

ألهمیة بمكان في نشاء منظمات اقلیمیة للتحقیق في الحوادث والوقائع سیكون من اإلى أن إ اللجنة وأشارت   ١٣-٣٠
ستساعد ضمن جملة أمور، حقیق. و ها في التمساعدة الدول ذات الموارد البشریة والمالیة المحدودة من أجل القیام بواجبات

ستقالل الوظیفي وفي ضمان اال ،ورات الحجمففي الحوادث والوقائع الدول المشاركة في تحقیق و قلیمیة للتحقیق المنظمات اإل
في مارس التي نشرت  (Doc9946)للتحقیقات. ودلیل االیكاو بشأن المنظمات االقلیمیة للتحقیق في الحوادث والوقائع الوثیقة 

قلیم أو ، تتضمن مواد ارشادیة للدول في كیفیة انشاء وادارة منظمة اقلیمیة للتحقیق في الحوادث والوقائع على نطاق اإل٢٠١١
قلیمیة للتحقیق في الحوادث والوقائع، وساعدت إنشاء منظمات عدة مبادرات من مجموعات دول إلحالیا ي. وهناك قلیم الفرعاإل

قلیمیة للتحقیق في الحوادث والوقائع الدول في هذا سالمة الطیران، والمنظمات اإلالمعنیة بقلیمیة االیكاو والمجموعات اإل
  الصدد.

ذا استدعت الحاجة، أن تعدل من أجل السماح إ اجعة األطر القانونیة في الدول، و أنه ینبغي مر على وافقت اللجنة   ١٤-٣٠
توصیات االیكاو ن مستوى االمتثال لقواعد و ی، وذلك لتحسءاق في الحوادث والوقائع حسب االقتضقلیمیة للتحقیإنشاء منظمات إب

قلیمیة للتحقیق في المنظمات اإلتزوید قلیمیة لضمان تعزیز مشاریع التعاون اإلكما وافقت على ضرورة ؛ الدولیة ذات الصلة
  دعم فني ومالي مستدام.بالحوادث والوقائع 

  .A38-WP/343 المعلوماتوفیتنام ورقة  A38-WP/232 وماتعلمقدمت السلفادور ورقة الو   ١٥-٣٠
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