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  المسائل الناشئة —سالمة الطیران من جدول األعمال:  ٣١البند 
، المقدمة من المجلس، والتي توفر لمحة عامة عن تقاریر السالمة التي A38-WP/65استعرضت اللجنة الوثیقة   ١-٣١

، نشرت االیكاو تقاریر سنویة عن االتجاهات والمسائل المتعلقة بأهداف خطة االیكاو ٢٠١١االیكاو. ومنذ عام  أصدرتها
تباقیا للسالمة من خالل اإلبالغ الدوري عن المؤشرات واالتجاهات ذات العالمیة للسالمة الجویة. وتدعم هذه التقاریر نهجا اس

الصلة. ونتیجة لذلك، حددت االیكاو ثالث فئات من الحوادث العالیة الخطورة: فقدان السیطرة أثناء الطیران؛ وارتطام الطائرة 
، یتوقع من المجموعات ٢٠١٤عام من  ابالمرتفعات وهي تحت السیطرة، والحوادث التي تحدث في محیط المدرج. واعتبار 

  قلیم.إاإلقلیمیة المعنیة بسالمة الطیران أن تنشر تقاریر سنویة تتضمن ملخصات التجاهات السالمة في كل 
شورات السالمة الصادرة عن االیكاو، مثل الخطة العالمیة للسالمة الجویة، وتقریر نأحاطت اللجنة علما بمو   ٢-٣١

أعوام.  ةالتي تساعد في تحدید األولویات بالنسبة لكل فترة من ثالثو لة السالمة الجویة العالمیة، االیكاو للسالمة الجویة، وحا
اإلقلیمیة المعنیة بسالمة الطیران  اتفقت على أنه ینبغي على المجلس أن یحث الدول األعضاء على تزوید المجموعاتكما 

  میة، التي من شأنها أن تزید من قیمة التحلیالت العالمیة.لنشر تقاریر السالمة اإلقلیبالمعلومات والموارد الضروریة 
التي تضمنت تقریرا بشأن التقدم المحرز في و ، المقدمة من المجلس، A38-WP/36استعرضت اللجنة الوثیقة و   ٣-٣١

ن المدني. ق في طائرات الطیراائالحمایة من الحر  أجهزةجنة (الهالون) الستخدامها في لتطویر بدائل للهیدروكربونات المه
، بشأن التقدم المتواصل في اتاستبدال الهالون –٩- ٣٧وتضمنت الورقة قرارا مقترحا للجمعیة العمومیة لیحل محل قرار الجمعیة 

في الطیران المدني. ویدعو القرار أیضا الدول إلى تحدید الحرائق  إخماد أجهزةفي  ستمرارقابلة لالالهالون الاتجاه تطویر بدائل 
  . ات، ویدعوها أیضا إلبالغ االیكاو بصورة منتظمة عن احتیاطها من الهالوناونوعیته اتاتها من الهالونورصد احتیاط

مشروع القرار على النحو المقدم في  تؤید، التي A38-WP/140عرضت الوالیات المتحدة األمریكیة الوثیقة و   ٤-٣١
  في مجال الطیران. اتتبدال الهالونلجنة لوضع قواعد الس بإنشاء، وأبلغت اللجنة A38-WP/36الوثیقة 

، المقدمة من المجلس التنسیقي الدولي التحادات صناعات الطیران والفضاء، A38-WP/238شددت الوثیقة و   ٥-٣١
في مقصورة الشحن. ووافق الحرائق  إخماد أجهزةفي  اتعلى أهمیة زیادة تطویر وتحدید موعد مستهدف واقعي الستبدال الهالون

الطیران  نهج تعاوني، یشمل جمیع أصحاب المصلحة، من أجل وضع توصیة لصناعة اتباعقي الدولي على المجلس التنسی
، على ٢٠١٦عام  في وقت یسمح للمجلس بتقدیم تقریر بذلك إلى الجمعیة العمومیة المقبلة في اتطار زمني الستبدال الهالونإل

   .A38-WP/238تم تعدیله في الوثیقة  وكما، A38-WP/36النحو المحدد في مشروع القرار الوارد في الوثیقة 
  :العتمادهفي ضوء المناقشة، وافقت اللجنة على أن تقدم القرار التالي إلى الجلسة العامة و   ٦-٣١

  ات: استبدال الهالون٣١/١القرار 

  بأهمیة أجهزة إطفاء الحرائق لسالمة الطیران؛تسلیمًا 
الونات) تظل العامل الرئیسي المستخدم إلطفاء الحرائق في أجهزة إطفاء بأن الهیدروكربونات المهلجنة (الهوٕادراكًا 

  ؛الحریق على متن الطائرات المدنیة منذ أكثر من خمسین عاماً 
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 ألن استخدامها یسهم في استنفاد طبقة األوزون وتغیر المناخ؛ لم تعد ُتنتج باتفاق عالميالهالونات  ولما كانت

وازدیاد الشواغل  وعدم التیقن منها ن العمل بسبب انخفاض إمدادات الهالونات المتاحةلضرورة إنجاز الكثیر مًا وٕادراك
  المدنیة؛ لدى الدوائر البیئیة إزاء عدم تطویر بدائل الهالونات بالنسبة لجمیع أجهزة إطفاء الحرائق على متن الطائرات

ئق بإعداد قاعدة الحد األدنى لألداء لكل تطبیق لقیام الفریق العامل المعني بحمایة أجهزة الطائرات من الحراًا وٕادراك
  من تطبیقات الهالونات بمشاركة من الصناعة والسلطات التنظیمیة؛

لوجود شروط صارمة لكل تطبیق من تطبیقات الهالونات، في مجال الطائرات على وجه التحدید، یجب ًا وٕادراك
  تلبیتها قبل تنفیذ عملیة االستبدال؛

ع  تصنیع وضع آلیات تسمح بمشاركة الجهات المعنیة في إیجاد حلول مشتركة الستبدال وٕاقرارا منها بأن قطا
الهالونات في إطفاء الحرائق في المحرك/وحدة الطاقة الثانویة ووضع اطارا زمنیا واقعیا لمثل هذا االستبدال في تطبیقات 

  مقصورة البضائع؛ 
م الحصول على الهالونات حالیًا حصریًا من خالل أنشطة یتلحظر إنتاج الهالونات بموجب اتفاق دولي، ًا وٕادراك

االسترداد واالستصالح وٕاعادة التدویر. وبالتالي، ینبغي مراقبة عملیة إعادة تدویر غازات الهالونات بصرامة تفادیًا إلمكانیة 
  تسرب الهالونات الملوثة إلى صناعة الطیران المدني؛

غیر مقبول على البیئة أو الصحة عند ًا على البدائل التي ال تشكل خطر  لضرورة أن تعتمد أي استراتیجیةًا وٕادراك
  مقارنتها بالهالونات التي تحل محلها؛

  فإن الجمعیة العمومیة:
الدول وقطاعات الطیران لدیها على تكثیف تطویر وتطبیق بدائل الهالونات المقبولة في أجهزة إطفاء  تحث  - ١

لمحركات/ ووحدات الطاقة المساعدة ومواصلة العمل نحو تحسین مستوى بدائل ومنع الحرائق في مقصورات البضائع وا
  الهالونات ألجهزة اإلطفاء المحمولة ؛

   ؛على تحدید ورصد مخزون ونوعیة الهالونات تحث الدول  - ٢
وأمانة االیكاو على مواصلة التعاون مع الفریق العامل الدولي المعني بحمایة أجهزة الطائرات من الحرائق  تشجع  -٣

األوزون لدى برنامج األمم المتحدة للبیئة من خالل اللجنة الفنیة لبدائل الهالونات التابعة لفریق الخبراء المعني بالتقییم 
  التكنولوجي واالقتصادي بشأن موضوع بدائل الهالونات في الطیران المدني؛

الطاقة الثانویة وفریق عمل استبدال  الدول على التعاون مع المجموعة الصناعیة لتطبیقات محرك وحدةتشجع - ٤
  الهالونات في مقصورة البضائع الذي أنشأه المجلس التنسیقي الدولي التحادات صناعات الطیران والفضاء؛

الدول على إبالغ اإلیكاو بمخزون الهالونات لدیها، وتكلف األمین العام بتقدیم تقریر عن النتائج إلى  تحث  ٥
   المجلس.

بتقدیم تقریر للدورة العادیة المقبلة للجمعیة العمومیة بشأن وضع إطار زمني الستبدال  المجلس تكّلف -٦  
  الهالونات في أجهزة إطفاء الحرائق في مقصورات البضائع؛ 
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  .٩-٣٧أن هذا القرار یحل محل القرار  تعلن   - ٧

الكفاءة في استخدام اللغة  روطشتنفیذ  مستوىالمقدمة من المجلس، بشان  A38-WP/37استعرضت اللجنة الوثیقة   ٧-٣١
في تنفیذ  وتحقیق تقدم كبیرمستمرة  لجهودالدول  وبذل ٢٠٠٣القواعد القیاسیة في آذار/مارس  ونظرا العتماداإلنجلیزیة.  

كاو ینبغي تشجیع الدول على استخدام أدوات التنفیذ التي أعدتها االی أنهاللجنة على  اتفقتالكفاءة في اللغة اإلنجلیزیة،  شروط
  لم یعد ضروریا. ٥/٣/٢٠١١الكفاءة اللغویة وأن البند المتعلق بالمرونة إزاء الدول غیر الممتثلة لألحكام بحلول  لشروط

  في ضوء المناقشة، وافقت اللجنة أن تعرض القرار التالي على الجلسة العامة العتماده:  ٨-٣١

  تصاالت الهاتفیة الالسلكیةالكفاءة في اللغة اإلنجلیزیة المستخدمة في اال : ٣١/٢القرار 

االیكــاو قــد وضــعت لمنــع وقــوع الحــوادث، أحكامــا للكفــاءة اللغویــة لضــمان إتقــان مســؤولي الحركــة الجویــة  لمــا كانــت
والطیارین وفهمهم للغة اإلنجلیزیة واستخدامهم لها في اتصاالت الهـاتف الالسـلكي، تشـمل شـروط وجـوب تـوفر اللغـة اإلنجلیزیـة 

  ي جمیع المحطات األرضیة التي تخدم مطارات ومسارات جویة معینة تستخدمها الخطوط الجویة الدولیة.بناء على الطلب ف

أن أحكام الكفاءة اللغویة تعزز الشرط الذي وضعته االیكاو باستخدام مصطلحات قیاسیة في جمیـع الحـاالت وٕاذ تدرك 
  التي حددت لها.

  ة لالمتثال لشروط أحكام الكفاءة اللغویة.أن الدول المتعاقدة قد بذلت جهودا كبیر وٕاذ تدرك 

أن بعـض الـدول المتعاقـدة تواجـه صـعوبات جمـة فـي تنفیــذ شـروط الكفـاءة اللغویـة بمـا فـي ذلـك إنشـاء قــدرات وٕاذ تـدرك 
  التدریب واالختبار اللغویة.

ــدرك  یتعــذر علیهــا عملیــا أنــه بموجــب المــادة الثامنــة والثالثــین مــن اتفاقیــة شــیكاغو، فــإن علــى أي دولــة متعاقــدة وٕاذ ت
  االمتثال في كل الوجوه ألي من القواعد القیاسیة أو اإلجراءات الدولیة، أن تبلغ فورا منظمة الطیران المدني الدولي بذلك.

یجب، بموجب المادة التاسعة والثالثین ب) من اتفاقیة شیكاغو، على أي شخص لدیه رخصة ولكنه ال كان ولما 
ضة في القاعدة القیاسیة الدولیة فیمـا یتعلـق بدرجـة الرخصـة أو الشـهادة التـي یحملهـا، یجـب یستوفي تماما الشروط المفرو 

  أن یدون على رخصته أو في ملحق لها بیان كامل بتفاصیل عدم استیفائه لهذه الشروط.

ت بموجب المادة األربعین من اتفاقیة شیكاغو ال یجوز ألي عضو في طاقم الطائرة ممـن لـدیهم شـهاداولما كان 
أو رخص معتمدة على هذا النحو أن یشترك في المالحة الدولیة، إال إذا كـان ذلـك بـإذن مـن الدولـة أو الـدول التـي یـدخل 

  أراضیها:

  :فإن الجمعیة العمومیة

  الدول المتعاقدة على استعمال مصطلحات االیكاو القیاسیة في جمیع الحاالت التي خصصت لها. تحث  - ١
 اللغویة. دعم الدول المتعاقدة في تنفیذها لشروط الكفاءة من المجلس مواصلة تطلبو  - ٢
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وتشجع الدول المتعاقدة على استخدام خدمة االیكاو الختبار اللغة اإلنجلیزیة في مجال الطیران للتحقق من   - ٣

  أدوات اختبار اللغة.
  والكفاءة اللغویة. بشروط االیكاو –وتحث الدول المتعاقدة على استخدام أداة التدریب بعینات المخاطبة   - ٤
  الدول المتعاقدة على مساعدة بعضها البعض في تنفیذها لشروط الكفاءة اللغویة. تحثو  - ٥
  .١٠-٣٧أن هذا القرار یحل محل القرار تعلن   - ٦

وأبلغت بالحوادث األخیرة التي  اإلسالمیةیران إالمقدمة من جمهوریة  A38-WP/69استعرضت اللجنة الوثیقة   ٩-٣١
معلومات غیر صحیحة عن  إرسالبیانات خاطئة نتیجة  ACAS II (TCAS II)تصادم الطائرات  أجهزة تفادي أثناءهاأصدرت 

تصادم الطائرات ینبغي أن تعمل كشبكة أمان موثوق  تفادياالرتفاع من قبل طائرة أخرى وما لذلك من أهمیة سیما وأن نظم 
 إلىشأن هذه المسألة، الرأي الذي تأخذ به اللجنة الفنیة.  ولكن بالنظر تشغیلیة ب إرشادات بإعدادبها.  وأوصت ورقة العمل 

  المجلس للنظر فیه. إلىألمر هذا ا إحالةالمالیة، ینبغي  اآلثار
المقدم من قبل تركیا، بشأن   ١والتصویب رقم  A38-WP/264و  A38-WP/263استعرضت اللجنة ورقتي العمل و   ١٠-٣١

صالحیة األسالیب البیولوجیة والریاضیة لتقدیر  تإلثبابیانات الرحلة وكیف یمكن أن تستخدم التحسینات على نظم رصد تحلیل 
لألشخاص المعنیین بتحلیل بیانات الرحلة من أجل تحقیق  إجازات.  وتقترح الورقتان على الدول أن تنظر في منح اإلرهاق

 (Doc 10 000) دلیل برنامج تحلیل بیانات الطیرانأن درجة أعلى من الجودة.  وأحاطت اللجنة علما بالمعلومات المقدمة وب
  برنامج تحلیل بیانات، بما في ذلك ضمان الجودة والتدریب. إعدادالمنشور حدیثا یتناول شروط 

 أحزمة أمان، المقدمة من الوالیات المتحدة األمریكیة، بشأن A38-WP/99استعرضت اللجنة ورقة العمل و   ١١-٣١
تتناسب  أحزمة أمان األطفالبوضع ممارسات موصى بها لتشجیع المشغلین الجویین على استخدام  األطفال.  وتوصي الورقة

بشأن استخدام أنواع مختلفة من األجهزة والقیام بالبحوث  وٕارشاداتوضع توصیات  إلىمع حجم ووزن الطفل.  ودعت أیضا 
أیضا، المقدمة من االتحاد الدولي لعمال النقل،  A38-WP/287والتصامیم لهذه األجهزة في المستقبل.  وتتناول ورقة  العمل 

للقواعد المتعلقة بتقیید حركة األطفال وٕالغاء االستثناءات لألطفال  اإلرشاداتاألطفال.  وتوصي الورقة بوضع  أحزمة أمان
  جهزة واستخدامها.بشأن تحدید هذه األ اإلرشاداتوضع  إلىالذین یمكن أن یحملوا في أحضان البالغین.  وتدعو الورقة أیضا 

أن األطفال وأنه ینبغي  أحزمة أمانمتجانسة تتناول في ضوء المناقشة، وافقت اللجنة على الحاجة لوضع أحكام   ١٢-٣١
  المجلس أن یضع األحكام المناسبة لتناول هذه المسألة مع أخذ اآلثار المالیة في االعتبار. ُیطلب من

أعضاء  إخضاع، المقدمة من الوالیات المتحدة األمریكیة، بشأن A38-WP/145استعرضت اللجنة ورقة العمل   ١٣-٣١
 إلى اإلشارةعقب وقوع الحادث الختبار الكشف عن تعاطي المواد المخدرة.  وجاء في الورقة أنه على الرغم من  طام القیادة

نهج مشترك لالختبار عقب  إلىحصول االختبار عقب وقوع الحادث في ممارسة موصى بها من جانب االیكاو، فان االفتقار 
  .مخدرةوقوع الحادث یمكن أن یسفر عن عدم قدرة بعض الدول على القیام بتحدید صحیح لوجود اعتالل ناشئ عن مواد 

لتحدید ما اذا الحالیة  اإلرشادیةالقواعد والتوصیات الدولیة والمواد  تراجعاالیكاو  إلىدعوة ورقة العمل  وتتضمن  ١٤-٣١
عضو من أعضاء استخدام المواد من قبل أي  إلشكالیةاالختبار السریع  تشجعضع قاعد قیاسیة محددة كان من الضروري و 

  الدورة التاسعة والثالثین للجمعیة العمومیة. إلى في هذا الشأنالطاقم عقب وقوع حادث طیران وأن یقدم تقریر 
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مخدرة یشكل أمرا بالغ الحساسیة، ویشمل أقرت اللجنة بأن االختبار عقب وقوع الحادث للكشف عن المواد ال  ١٥-٣١

المعلومات الشخصیة.  ولكن اللجنة وافقت على أنه ینبغي للمجلس أن یتابع النظر في هذا  واالطالع علىالقوانین الوطنیة 
  االقتراح في ضوء اآلراء المعبر عنها.

البولیفاریة، التي تقترح بأن تعقد ، المقدمة من جمهوریة فنزویال A38-WP/220استعرضت اللجنة  ورقة العمل   ١٦-٣١
المتمثل في كل خمس سنوات تحقیقا للهدف الرئیسي مرة االیكاو اجتماعات شعبة االیكاو للتحقیق في الحوادث ومنع وقوعها 

یكاو والعالمیة في مجال التحقیق في الحوادث.  وأحاطت اللجنة علما بأن العدید من أدلة اال اإلقلیمیةاألنشطة  التنسیق الفعال
دلیل التحقیق في حوادث ووقائع : A38-WP/220في الورقة  العدید من الشواغل الواردةتساعد الدول على مواجهة  المعمول بها

ودلیل تنظیم التحقیق في ؛ (Doc 9962) التحقیق في حوادث ووقائع الطائرات وٕاجراءاتودلیل سیاسات ؛ (Doc 9756) الطائرات
حلقات عمل بشأن التحقیق في الحوادث ومنع بانتظام قدت ذلك، عُ  إلى إضافة.  (Doc 9946) یةاإلقلیمحوادث ووقائع الطیران 

  .اإلقلیمیةوقوعها باالشتراك والتنسیق مع الدول ومكاتب االیكاو 
أن االجتماعات على  إلى، أشارت A38-WP/220وفي الوقت الذي أقرت فیه اللجنة بأهمیة النقاط المثارة في الورقة   ١٧-٣١
توى الشعبة تستوجب تخصیص موارد هامة، وهي تقرر عندما یكون  عدد كبیر من القواعد والتوصیات الدولیة ضروریا وعندما مس

"تشتمل المهمة على عدد هام من المواضیع ذات النطاق العالمي والتي تكون مخصصة لموضوع واحد أو لمجاالت قلیلة محددة من 
 التوجیهات المتعلقة باجتماعات المالحة الجویة على مستوى الشعبة والنظام الداخلي لعقدهاه المالحة الجویة"، على نحو ما تنص علی

(Doc 8143)  .ومنع وقوعها شبیهة بمنتدیات  الحوادثمن المفید أن تعقد اجتماعات بشأن التحقیق في  إال أن هناك إقرار واتفاق بأنه
في تقدیم الدروس هذه االجتماعات  وستفید.  ٢٠١٣و  ٢٠١٠ عامي فيالتحقیق في الحوادث الدولیة التي عقدت في سنغافورة 

  التحقیقات.المستفادة وأفضل الممارسات خالل إجراء 
ومع أخذ ما ورد أعاله في االعتبار، وفي ضوء اآلثار المالیة لعقد اجتماعات دوریة لشعبة التحقیق في الحوادث   ١٨-٣١

المالیة المترتبة علیه، ینبغي  لألثاروضوع یستدعي المزید من الدراسة، وأنه بالنظر ومنع وقوعها، وافقت اللجنة على أن هذا الم
  المجلس للنظر فیه. إلىأن یحال 

االتحاد األوروبي ودوله األعضاء والدول  باسم، المقدمة من لیتوانیا A38-WP/72استعرضت اللجنة ورقة العمل   ١٩-٣١
ن المدني، والمنظمة األوروبیة لسالمة المالحة الجویة (یوروكنترول).  واطلعت األعضاء األخرى في اللجنة األوروبیة للطیرا

التي  رةأثناء التحقیقات الكبرى في الحوادث والوقائع الخطیاللجنة على الصعوبات الجمة التي تواجهها سلطات التحقیق في 
التحقیق في حوادث  -  ١٣عض أحكام الملحق تنفیذ ناقص لب إلىتتناول طائرة كبیرة، والتي یعتقد بأنها تعود بشكل رئیسي 

من قبل بعض الدول.  وقد أثر ذلك بصورة سلبیة على جودة التحقیقات التي أثرت سلبا بدورها على السالمة.   ووقائع الطائرات
م حادث خطیر لم یت إلىأن محدودیة الموارد و/أو اختالف األولویات في بعض الدول یمكن أن تؤدي  إلىاللجنة  وأشارت

  التحقیق فیه على  النحو الواجب.
عدیدة لتحسین جودة التحقیقات.  وقد استثنیت مسائل تتعلق "بحمایة معلومات السالمة"  إجراءاتوتقترح الورقة   ٢٠-٣١

  كونها متضمنة في عمل فرقة عمل االیكاو المعنیة بحمایة معلومات السالمة.
معظمها سبق وأن تم  أن إلى، مشیرة A38-WP/72ي ورقة العمل التوصیات الواردة ف مضمونوافقت اللجنة على   ٢١-٣١

في بعض  المطروحةبأن الصعوبات  اإلقرارأو یجري وضعه في الوقت الحاضر.  ومع ذلك، تم  ١٣لیه في الملحق إالتطرق 
الیكاو في اطار في بعض الدول، وبأن تحقیقات ا ١٣التحقیقات یمكن أن تنشأ نتیجة نقص في التنفیذ السلیم ألحكام المرفق 

  الرصد المستمر سوف تشكل وسیلة مالئمة لمعالجة هذه النواقص. جنه
بروتوكوالت أو اتفاقات بین التحقق بالحوادث والسلطات القضائیة،  إنشاءبشأن  إرشاداتوفیما یتعلق بوضع   ٢٢-٣١

، لدى للمجلسة أیضا على أنه ینبغي لجن.  ووافقت الرهنا بإتاحة األموالالمجلس هذا المقترح یستعرض وافقت اللجنة على أن 
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مستوى قاعدة قیاسیة لزیادة المساعدة  إلى ١٣من الملحق  ٣-٤- ٥أخذه اآلثار المالیة في االعتبار، أن ینظر في رفع التوصیة 

  في أثناء التحقیقات. اإلثباتمواد جمیع  إلىالتحقیق في الحوادث في الدول من أجل تحقیق وصول غیر مقید  هیئات إلى
وافقت اللجنة على أنه عندما تقرر الدولة التي یقع فیها الحادث أن ال تحقق في واقعة خطیرة، ینبغي أن یتم   ٢٣-٣١

للتحقیق في الحوادث والوقائع.   اإلقلیمیةالمنظمة  إلىدولة أخرى أو  إلىالتفویض بالتحقیق، بالترتیب واالتفاق المتبادل، 
أنه بینما یمكن القیام  إلىاللجنة  وأشارتالمشغل ودولة المصنع.   في التحقیق دولةاهتمام خاص  لدیهاوتشمل الدول التي 

السیادیة للقیام بتحقیق بموجب اتفاقیة الطیران المدني  بمسؤولیاتهابمثل هذا التفویض، یظل متوجبا على الدول مع ذلك الوفاء 
  الدولي.

هیئة التحقیق التابعة لها  استقاللیةلدول على أن تضمن وافقت اللجنة أیضا على أنه ینبغي للمجلس أن یحث ا  ٢٤-٣١
من الناحیة الوظیفیة عن أي جهة یمكن أن تتعارض معها أو تخل بالموضوعیة التي تؤدي بها مهامها؛ وأن تضع الدول 

اریر التحقیق ، بما في ذلك للمساعدة في نشر تقإقلیمیةترتیبات التعاون بین هیئات التحقق لدیها، في شكل شبكة ثنائیة أو 
  .اإلنجلیزیةلكترونیا باللغة إجانب نشرها  إلىالنهائیة في الحوادث والوقائع 

،  المقدمة من الدول األعضاء في منظومة مراقبة سالمة الطیران A38-WP/285استعرضت اللجنة ورقة العمل   ٢٥-٣١
الهوائیة في العلو المرتفع والتدریب ناول الدینامیات وضع قواعد دولیة لتدریب الطیارین وتت إلىوأمنه في الكاریبي، والتي تدعو 

، الجزء تشغیل الطائرات -، والملحق السادس إجازة العاملین - على مهارة قیادة الطائرة على علو مرتفق في الملحق األول 
العملیات  -والجزء الثالث ، الطائرات -الطیران العام الدولي  -، الجزء الثاني الطائرات، النقل الجوي التجاري الدولي - األول 

، وتضمین شروط التدریب المتعلقة بمناولة الطائرة في حالة فقدان بیانات سرعة الهواء أثناء طائرات الهلیكوبتر - الدولیة 
  األجزاء األول والثاني والثالث. -والملحق السادس  الطیران في الملحق األول

دریب على تفادي القلق وضبط النفس للملحق األول، والملحق أن األحكام المقترحة للت إلىأشارت اللجنة   ٢٦-٣١
المرتبطة بها سبق  واإلرشادات، (PANS-TRG, Doc 9868) التدریب - خدمات المالحة الجویة  إجراءاتالسادس، الجزء األول، 

ألجهزة (بما في وتناولت عناصر تدریب على تفادي القلق، بما في ذلك حاالت التعطل على علو مرتفع وفشل المنظومات وا
  سرعة الهواء). إشارةذلك فقدان 

الدول  ثكومنولالمقدمة من لجنة الطیران المشتركة بین حكومات  A38-WP/189استعرضت اللجنة ورقة العمل   ٢٧-٣١
زاویة  إدراجتخفیف النقص في السیطرة أثناء الرحلة من جراء حوادث تحدید الموقع من خالل  إلى تتناول الحاجةالمستقلة، التي 

والتعافي من انهیار.  وتقترح الورقة وضع أحكام تتصل به مؤشرات زاویة  اإلدراكلتحسین قدرة الطیار على  (AOA)الهجوم 
تتناول التدریب على  إرشادیةاللجنة وضع مواد  وأیدتاستخدامها المالئم ضمن برامج تدریب الطیارین.   إلىالهجوم وتتطرق 

.  ولكن في A38-WP/189و  A38-WP/285و  A38-WP/38حو ما ورد في أوراق العمل تفادي القلق وضبط النفس على ن
  المجلس للنظر فیه. إلىضوء اآلثار المالیة، ینبغي تحویل هذا الموضوع 

نظرت اللجنة في المهام المضافة وتكالیف التنفیذ المرتفعة المرتبطة بالتدریب في حالة االنهیار على علو مرتفع   ٢٨-٣١
سرعة الهواء أثناء التحلیق بالنسبة للمشغلین والمنصوص علیها تحت الملحق السادس  إشاراتلطائرة في حالة فقدان ومناولة ا

  المجلس لمزید من الدراسة، مع المسائل المالیة. إلىالجزآن الثاني والثالث.  ووافقت اللجنة على أن تحال هذه المسألة 
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لمقدمة من قبل لجنة الطیران المدني ألمریكا الالتینیة، التي تتضمن ا A38-WP/354استعرضت اللجنة الوثیقة   ٢٩-٣١

الذكیة متاحة مع وظیفة تسجیل بیانات  هواتففي التكنولوجیا حیث أصبحت المعدات المعدلة لل التقدم المحرزمعلومات بشأن 
وتتوفر المعدات وخدمات تحلیل   بیانات النظام العالمي لتحدید الموقع والسرعة وعدة وظائف أخرى. إلىالرحلة باالستناد 

  بیانات الرحلة بكلفة منخفضة وقادرة على كشف األحداث مثل حاالت الهبوط الصعب واختراقات المجال الجوي.
أحیطت اللجنة علما بأنه أثناء التشاور مع فریق خبراء مسجالت الطیران فیما یتعلق باستخدام مثل هذه الحلول   ٣٠-٣١

قلق بالنسبة لنضوج هذه التكنولوجیا التي لم یتم التثبت منها  إبداءعلى بیانات الرحلة ورصدها، تم القلیلة الكلفة للحصول 
ذلك، هناك مسائل تتعلق بحمایة  إلى وباإلضافةلالستخدام في مجال الطیران وال بالنسبة لحمایتها من االنهیار المفاجئ.  

  علومات.معلومات السالمة تجاه االستخدام غیر المالئم لهذه الم
مزید من الوقت لكي ینضج قبل  إلىأحاطت اللجنة علما بهذه المعلومات ورأت أن الموضوع مدار البحث یحتاج   ٣١-٣١

  .أن تنظر فیه الدول
من لجنة الطیران المشتركة بین  المقدمة، ٢و  ١والتصویبین رقم  A38-WP/122استعرضت اللجنة ورقة العمل   ٣٢-٣١

مجلس االیكاو وضع مدونة معاییر لترخیص المطارات.  وحظي االقتراح  إلىستقلة التي تطلب الدول الم ثكومنولحكومات 
بدعم معظم الدول.  وذكرت احدى الدول بأن أحكام االیكاو الحالیة ترصد بما فیه الكفایة معاییر ترخیص المطارات وأنه إذا تم 

ال تؤثر سلبا على الدول والمنظمات ووحدات المراقبة لدى بحیث  التأكد من مرونتها الكافیةوضع معاییر جدیدة، من المهم 
اللجنة بخطة وضعتها االیكاو لتطویر مجموعة أدوات للتنفیذ تتضمن معلومات  إبالغالصدد، تم  وفي هذاسلطات المطار.  

  ذه األدوات.عن الدعم للعروض المقدمة للمساهمة في ه اإلعراب.  وتم في هذا الشأن، ومواد تدریب وٕارشاداتتفصیلیة، 
المالیة في االعتبار، أن یبادر بالعمل  اآلثارفي ضوء المناقشة، وافقت اللجنة على أنه ینبغي للمجلس، مع أخذ   ٣٣-٣١

  النظر في هذه المسألة المطروحة. المعان
االتحاد ، المقدمة من االتحاد الدولي لعمال النقل و ١التنقیح رقم  A38-WP/245استعرضت اللجنة ورقة العمل   ٣٤-٣١

الدولي لجمعیات طیاري الخطوط الجویة، بشأن توجیهات عامة للتعلیم والتدریب لتمكین عمال الطیران من التعرف والتعامل مع 
مالحظة اآلثار على سالمة الطیران  إلىنظام تزوید الهواء في الطائرات.  وتدعو الورقة الجمعیة العمومیة  إلىاألبخرة المتسربة 
نظام تزوید الهواء في الطائرات.  وتطلب أیضا من المجلس العمل على  إلىض ألبخرة الزیوت التي تتسرب الناتجة عن التعر 

تعلیم وتدریب طاقم الرحلة، وطاقم المقصورة، وفني الصیانة على حوادث األبخرة ذات الصلة.  وقد  لزیادة إرشادیةتطویر مواد 
لجمعیات طیاري الخطوط الجویة توفیر الموارد البشریة لهذا المجهود.  عرض االتحاد الدولي لعمال النقل واالتحاد الدولي 

، وافقت اللجنة على أن یقوم إرشادیةمواد  بإعداد.  وفیما یتعلق A38-WP/245ورقة العمل  مضمونووافقت اللجنة على 
  المجلس، مع أخذ اآلثار المالیة في االعتبار، بالنظر في هذا المقترح.

؛ ووكالة سالمة المالحة الجویة في أفریقیا (A38-WP/144)لومات من الوالیات المتحدة األمریكیة قدمت أوراق مع  ٣٥-٣١
  .(A38-WP/123)الدول المستقلة  ثكومنول؛ ولجنة الطیران المشتركة بین حكومات (A38-WP/261)ومدغشقر 
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