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  الفنیة المسائل األخرى المعروضة على نظر اللجنةمن جدول األعمال:  ٣٨البند 

المقدمة من مجلس االیكاو، والتي تضمنت ملخصًا عن األعمال المنجزة  A38-WP/38نظرت اللجنة في الوثیقة   ١-٣٨
سالیب غیر الكیمائیة لتطهیر مقصورة الركاب منذ انعقاد الدورة السابعة والثالثین للجمعیة العمومیة في مجال استخدام األ

حاطت علما بأن األسالیب غیر الكیمائیة للتطهیر من الحشرات ما زالت أالت الدولیة. و ومقصورة القیادة من الحشرات في الرح
عداد. واتفقت اللجنة على أنه ینبغي عرض أي تطورات على االیكاو، فضًال عن منظمة الصحة العالمیة في الحاالت قید اإل

شارت أیضًا إلى أمائیة للتطهیر من الحشرات، ولكنها المناسبة. وأیدت اللجنة القیام المزید من العمل بشأن األسالیب غیر الكی
منظمة الصحة العالمیة، ٕارشادات عتبر، في حالة استخدامها وفقًا للتوجیهات العامة و تُ  ائي من الحشراتیأن مواد التطهیر الكیم

ل فیما یتعلق بالتأثیر ظلت هناك شواغ في آن واحد وأنه ینبغي االستمرار في استخدامها. ومع ذلك،بصفة عامة آمنة وفعالة 
حد البدائل المحتملة، مخصص أبلغت اللجنة بأن الغرض من الستار الهوائي الذي یظل أُ على صحة الركاب واألطقم. و 

صدد بدخول الركاب فقط وأنه یقترح إضافة شبكات على األبواب األخرى. وتجري بحوث مبشرة بالخیر  أبوابالستخدامه عند 
هوائي والشبكات. واتفقت اللجنة أیضًا على أنه ینبغي أن تطلب االیكاو من منظمة الصحة العالمیة استخدام كل من الستار ال

أن تضیف موضوع األسالیب غیر الكیمائیة للتطهیر من الحشرات في برنامج عمل الفریق االستشاري الذي شكلته مؤخرًا 
  لمكافحة ناقالت األمراض.

التي قدمتها إندونیسیا والتي تناولت فیها أنشطة بناء القدرات في مجال  A38-WP/225ولدى استعراض الوثیقة   ٢-٣٨
ضطلع بها مركز تنمیة الموارد البشریة في مجال النقل الجوي التابع لوزارة النقل االنقل الجوي وتنمیة الموارد البشریة التي 

ألولیات بین أنشطة بناء ل. وفیما یتعلق بترتیب احرزته إندونیسیا في هذا المجاأبإندونیسیا، أحاطت اللجنة علما بالتقدم الذي 
في المقام القدرات الخاصة بتنمیة الموارد البشریة وتیسیر وتنسیق هذه األنشطة، أحاطت اللجنة علما بأن هذه المسؤولیات تقع 

  على عاتق األقالیم والدول الفردیة. األول
  ).WP/224الدول المستقلة ( كومنولثالمشتركة بین ) ولجنة الطیران WP/139وُقدمت ورقتا عمل من نیبال (  ٣-٣٨
البولیفاریة)، والتي  –التي قدمتها فنزویال (جمهوریة  257و 256و A38-Wp/156ونظرت اللجنة في ورقات العمل   ٤-٣٨

د إرشادات بهدف تحسین السالمة فضًال عن إعداّتعلم اإللكتروني لدورات االیكاو على اإلنترنت اقترحت فیها إعداد مبادرات ال
بأهمیة ومزایا إمكانیة التعلم  االعتراف). ومع STPsلبرامج التدریب على ُنظم إدارة السالمة في شكل دورات التدریب القیاسیة (

في هذا المجال. وأحاطت اللجنة علما أیضًا بأن االیكاو تعد حالیا  فنزویالحرزته أعن بعد، أحاطت اللجنة علما بالتقدم الذي 
  .٢٠١٤ یة مجمعة عن إدارة السالمة وسوف یبدأ توفیرها خالل الربع الثاني من عامدورة إلكترون

التي قدمتها إندونیسیا واقترحت فیها أن تنظم االیكاو دورات  A38-WP/174واستعرضت اللجنة أیضا الوثیقة   ٥-٣٨
 علىوافر تدریب إلكتروني على الكومبیوتر تدریبیة للدول األعضاء بشأن مالحق االیكاو. وقامت األمانة بإبالغ اللجنة الفنیة بت

تطبیق مختلف المالحق، حتى وٕان لم تقدم  عن العالمي لتدقیق مراقبة السالمة باإلضافة إلى توفیر بعض اإلرشادات جالبرنام
  االیكاو تدریبًا محددًا بشأن المالحق كٍل على حدى.

بعض أنشطة لریة الدومینیكیة واقترحت فیها إجراء تقییم التي قدمتها الجمهو  A38-WP/148وناقشت اللجنة الوثیقة   ٦-٣٨
قُترح أیضًا إعداد آلیة االتدریب، بما یشمل مستویات األداء أثناء العمل، للسماح بإجراء تقییم للمتدربین في بیئتهم التشغیلیة. و 

المشاركون القدرات التي یكتسبونها  لجمع المعلومات عن الطریقة التي یطبق بها "تستخدم فیها منهجیة برنامج "ترینیر المتقدم
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والمواقف والتطبیق أثناء العمل. واعترفت اللجنة بأهمیة لمهارات للمعارف واخالل التدریب وكیفیة قیاس مستوى النقل الفعلي 

ق هذه على أن تقوم األمانة العامة بتنسی االتفاق. وتم A38-WP/148قیاس مدى فّعالیة التدریب وأیدت التوصیات في الوثیقة 
  ."التوصیات مع اللجنة التوجیهیة المسؤولة عن برنامج "ترینیر المتقدم

  ).١والتصویب رقم  A38-WP/143وقدمت مؤسسة أمریكا الوسطى لخدمات المالحة الجویة (ورقة معلومات   ٧-٣٨
مراجعة  أن ینظر في سالتي قدمتها الهند وطلبت فیها من المجل A38-WP/143ونظرت اللجنة في الوثیقة   ٨-٣٨

المطارات، مع  - الواردة في المجلد األول بعنوان تصمیم وتشغیل المطارات من الملحق الرابع عشرو  ،معاییر أسطح حد العوائق
في أن یشرع  لس. واتفقت اللجنة على أنه ینبغي للمجةمراعاة القدرات المالحیة وقدرات األداء الحالیة بالنسبة للطائرات الراهن

  موضوع، مع مراعاه اآلثار المترتبة على الموارد.العمل بشأن هذا ال
عن تجربة الهند الناجحة بشأن المدارج شبه المتوازیة وأعمالها بصدد  A38-WP/153وُقدمت أیضًا الوثیقة   ٩-٣٨

ات طلبت اللجنة من المجلس أن ینظر في تعدیل اإلرشادو  النموذج الحسابي األولي الذي ُأعد من أجل استخدامه في المستقبل.
)، مع مراعاة أنه ینبغي دراسة Doc 9643( دلیل العملیات المتزامنة على المدارج اآللیة المتوازیة وشبه المتوازیةالتي سترد في 

  المخاطر على النحو السلیم.
التي قدمتها جمهوریة كوریا والتي تطلب فیها من االیكاو أن تواصل  A38-WP/298ونظرت اللجنة في الوثیقة   ١٠-٣٨

ها بشأن إعداد قواعد قیاسیة لمناطق السالمة النهائیة على المدارج من خالل بحث تحلیالت بیانات الحوادث وتحلیالت أعمال
الجدوى االقتصادیة. وشددت اللجنة على أنه ینبغي التركیز على المنهج الشامل لمعالجة سالمة المدارج، ولیس مجرد مناطق 

یقاف ارد في برنامج العمل الحالي لالیكاو، والذي یتضمن سبًال أخرى مثل أجهزة اإلالسالمة النهائیة على المدارج، كما هو و 
مطارات في مختلف أنحاء العالم، من الصعب الیضا بأنه في بعض أوتقییم حالة أسطح المدارج واإلبالغ عنها. وُأحیط علمًا 

مع اإلحاطة بأن هذا و الحضریة من قیود. توسیع نطاق منطقة السالمة النهائیة على المدارج بسبب ما تفرضه المناطق 
وصت اللجنة بمراعاة اقتراحات جمهوریة كوریا على أعلى برنامج عمل االیكاو في الفترة الثالثیة القادمة،  الموضوع كان مدرجاً 

  النحو الالزم.
خروج عن المدارج ، التي قدمتها أیضًا جمهوریة كوریا عن تدابیر منع الA38-WP/302ورقة العمل  اقُترح فيو   ١١-٣٨

التشغیلیة للرحالت والمزید من اإلجراءات التدریبة  الجودةغیر المستقرة، إضافة أحكام عن ضمان  االقتراببسبب عملیات 
حاطت اللجنة علما بالمعلومات المقدمة وخلصت ). وأDoc 9841( لقیادةدلیل اعتماد منظمات تدریب أطقم األطقم الرحالت في 

شر مؤخرًا الذي نُ  ودلیل برنامج تحلیل بیانات الطیران) Doc 9859( ودلیل إدارة السالمةع عشر إلى أن الملحق التاس
)Doc 10000( على البیانات مع  ةمعالجة مسألة إعداد برامج التدریب المبنیلرشادات إ تتضمن ما یكفي من أحكام و  وثائق

  مراعاة اإلجراءات الرسمیة لتحدید المخاطر والتخفیف من حدتها.
عاملین حاصلین على التي قدمته إندونیسیا وتناولت فیها ضرورة وجود  A38-WP/151ونظرت اللجنة في الوثیقة   ١٢-٣٨

اقتراحا بإعداد شروط لترخیص العاملین  اً أیض تدریب جید في مجال المالحة الجویة في الدول األعضاء. وتضمنت هذه الوثیقة
ي مجال نظم معلومات الطیران والعاملین في مجال إلكترونیات سالمة المالحة الجویة والعاملین في مجال تصمیم إجراءات ف

قد أعدت، بالتعاون مع االتحاد الدولي لرابطات  بأن االیكاو . وذّكرت اللجنةإجازة العاملین –الطیران في الملحق األول 
مج عامة عن قدرات هؤالء العاملین كوسیلة لتشجیع التدریب العالي المستوى والموحد على برا ،إلكترونیات سالمة الحركة الجویة

كان هناك ما یبرر من منظور السالمة إعداد أحكام حول ما إذا المستوى العالمي. ولم تتوصل اللجنة ألي توافق في اآلراء 
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ل في الوقت الحالي. وأشارت اللجنة إلى عدم وجود دولیة إلجازة العاملین خارج نطاق التخصصات التي یشملها الملحق األو 

أحكام دولیة إلجازة العاملین تمنع الدول أو األقالیم من وضع الشروط الوطنیة الخاصة بها في مجال منح التراخیص أو 
لى إعداد اإلجازات. واتفقت اللجنة على أن ُیطلب من المجلس، إذا سمحت الموارد، بتحدید مدى الحاجة من منظور السالمة إ

  أحكام دولیة إلجازة العاملین خارج النطاق الحالي للتخصصات التي یشملها الملحق األول.

التي قدمتها اإلمارات العربیة المتحدة وسلطت الضوء فیها على الخطر  A38-WP/252ونظرت اللجنة في الوثیقة   ١٣-٣٨
أن ارتفاع عدد  إلى شیر في ورقة العملن المدني. وأُ من الطیراأالكبیر الذي تشكله أجهزة بث أشعة اللیزر على سالمة و 

الحاالت التي استخدمت فیها أشعة اللیزر تقتضي اتخاذ إجراءات على المستوى العالمي للحد من المخاطر المرتبطة باستخدام 
تخذ اآلن إجراءات مثل هذه األجهزة التي تبث أشعة اللیزر بدون قواعد تنظیمیة. وأحاطت اللجنة علما بأن عددا من الدول ی

نه یمكن تحقیق أكثر من ذلك بكثیر، وخاصة فیما یخص أللتخفیف من حدة المخاطر التي تشكلها أجهزة بث أشعة اللیزر، و 
. ومع ذلك، إذا كانت هناك حاجة ساریةال ةن الجنائییانو اتخاذ اإلجراءات القانونیة الالزمة ضد مرتكبي هذه األفعال بموجب الق

عتبارات باال، اتفقت اللجنة على إحالة هذه المهمة إلى المجلس للمزید من البحث، رهنا بمعالجة مواضیع أخرىو إلى قیام االیكا
  المالیة.

التي قدمتها الیابان ووصفت فیها طریقة االستفادة من نظام إدارة  A38-WP/359ونظرت اللجنة في الوثیقة   ١٤-٣٨
سونامي الذي وقع مؤخرا بسبب تالجویة تحضیرا للكوارث الطبیعیة مثل ال األزمات ومعدات حاالت الطوارئ لمراقبة الحركة

. ودعت في هذه الورقة الجمعیة العمومیة إلى تشجیع الدول على تقدیم أفضل ما ٢٠١١الزلزال الذي ضرب الیابان في عام 
استباقیة ضد مثل هذه األحداث،  واإلحاطة علما بأهمیة وضرورة اتخاذ إجراءات ،لدیها من ممارسات فیما یخص إدارة األزمات

  والنظر في برامج التصدي لحاالت الطوارئ وتحضیر معدات الطوارئ لمراقبة الحركة الجویة.  ،بما فیها الكوارث الطبیعیة
التي قدمتها جمهوریة كوریا على أحكام الطوارئ أو الخطط المعدة لهذا الغرض  A38-WP/325وركزت الوثیقة   ١٥-٣٨

عداد مواد إرشادیة شاملة إموجهة إلى االیكاو لكي تنظر في  ةتلف مالحق االیكاو. وتضمنت الوثیقة دعو والواردة في مخ
بوصفها لضمان التخطیط السلیم للتصدي لحاالت الطوارئ في الدول بحیث یتم الربط بین مختلف المالحق ذات الصلة بها، 

  الموجودة لدى مقدمي الخدمات.عملیة مستقلة عن األحكام المنفصلة للتصدي لحاالت الطوارئ 
التي قدمتها إندونیسیا وعرضت فیها معلومات عن كیفیة تحسین قدرات  A38-WP/149ونظرت اللجنة في الوثیقة   ١٦-٣٨

. وسلطت الوثیقة التي تكثر فیها المخاطرالدول لتنظیم عملیات اإلخالء واستقبال المساعدة في أعقاب الكوارث في المناطق 
طار برنامج "إعداد المطارات للتصدي إاالستفادة من المطارات التي یجري التركیز فیها على الكوارث في  یةكیف الضوء على

للكوارث" وطلبت من االیكاو أن تعد مواد إرشادیة بشأن اإلجراءات التشغیلیة للمطارات الموجودة في المناطق التي تكثر فیها 
  المخاطر.

، وبالنظر إلى التأیید الكبیر من A38-WP/14 و A38-WP/325و A38-WP/359وفیما یتعلق بورقات العمل   ١٧-٣٨
الدول لضرورة التقدم في العمل بشأن مختلف جوانب التصدي لحاالت الطوارئ، اتفقت اللجنة على أنه ینبغي للمجلس أن یشرع 

  في العمل للتعمق في دراسة هذه المواضیع، مع مراعاة الموارد المطلوبة.
اللتین قدمتهما كندا وعرضت فیهما مفهوم أجهزة A38-WP/364 و A38-WP/132جنة في الوثیقتین ونظرت الل  ١٨-٣٨

االستطالع التابع التلقائي التي تستفید من التكنولوجیات الموجودة حالیا (األقمار الصناعیة  إذاعة االستقبال الفضائیة لنظم
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التغطیة الالزمة للمراقبة بالنسبة لخدمات الحركة الجویة في العالم.  وأجهزة إذاعة االستطالع التابع التلقائي) بما یسمح بتوفیر

عملیات الطائرات  سییرویمكن لهذا المفهوم أن یّحسن السالمة ویساهم بشكل كبیر في إدارة المجال الجوي بمزید من الكفاءة وت
لنائیة التي لیس من المجدي أو العملي على االرتفاع األمثل واستخدام الطرق المفضلة وخفض استهالك الوقود في المناطق ا

ستخدم فیه فیها استخدام االستطالع األرضي. وأحاطت اللجنة علما بأن نظام إذاعة االستطالع التابع التلقائي الذي تُ 
الصادرة عن المؤتمر الثاني عشر للمالحة الجویة، وأنه رهنا بالتحقق من  ١/٩التكنولوجیات الفضائیة كان موضوع التوصیة 

ضاف إلى الخطة العالمیة للمالحة الجویة، حتى وٕان كانت إذاعة االستطالع التابع التلقائي التي هذا المفهوم، سوف یُ  دوىج
تستخدم فیها التكنولوجیات الفضائیة مذكورة في الطبعة الرابعة من الخطة العالمیة للمالحة الجویة كما ُأشیر إلى ذلك سابقا. 

إحالة النظر في مسألة إعداد أحكام االیكاو وموادها اإلرشادیة إلى المجلس، رهنا باالعتبارات  واتفقت اللجنة على أنه ینبغي
  المالیة، وأحاطت علما بأنه ینبغي أن تكون هذه األعمال قائمة على اعتبارات األداء إلى الحد الممكن.

التعاون المدني العسكري. وُدعیت التي قدمتها جمهوریة كوریا بشأن  A38-WP/326واستعرضت اللجنة الوثیقة   ١٩-٣٨
االیكاو في هذه الوثیقة إلى النظر في المساهمة في المؤتمرات التي یمكن فیها مناقشة بعض األمثلة عن التعاون المدني 
العسكري ومناقشتها وتبادلها فیما بین الدول األعضاء. وتم التذكیر بأنه، كما ورد ذلك في توصیات المؤتمر الثاني عشر 

حة الجویة والبیان الموحد بسیاسات االیكاو المستمر وما یتصل بها من ممارسات في مجال المالحة الجویة، بدأت االیكاو للمال
نه ینبغي للمجلس أن أالعمل في مختلف المناطق لتشجیع الدول على تحسین التعاون المدني العسكري. واتفقت اللجنة على 

رشادیة عن االستخدام المرن للمجال الجوي وتصمیم المجال الجوي وتشغیله البیني یتعمق في دراسة الحاجة إلى إعداد مواد إ
ومراعاة مبادئ صنع القرارات بصورة تعاونیة لدى تبادل المعلومات بین الشركاء المدنیین والعسكریین واستخدام إدارة تدفق 

د النظر في هذا الموضوع أن یراعي االعتبارات الحركة الجویة لزیادة كفاءة استخدام المجال الجوي. ویتعین على المجلس عن
  المالیة. 

وجمهوریة كوریا  (A38-WP/346 Revision 1)والهند  (A38-WP/117)من جانب نیبال معلومات وقدمت ورقات   ٢٠-٣٨
(A38-WP/308)  ومنغولیا(A38-WP/324).  

- - - - - - -  - - -  
  


