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 والثالثون الثامنةالدورة  —الجمعیة العمومیة 

  اللجنة الفنیة  تقریر
  عن

  من جدول األعمال ٢٩و ٢٨و ٢٧و ٢٦بنود العن و الجزء العام 
  (مقدَّم من رئیس اللجنة الفنیة)

  

من  ٢٩و ٢٨و ٢٧و ٢٦البنود الجزء العام وعن  أّقرت اللجنة الفنیة التقریر المرفق عن
  .٢٧/٢و ٣٧/١بأن تعتمد الجلسة العامة القرار  ىوصیُ جدول األعمال. و 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مالحظة: بعد إزالة هذه الصفحة، ینبغي وضع هذه الورقة في مكانها المناسب في حافظة التقریر.

  صفحة) ١٦(
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  إلى الجمعیة العمومیة الفنیةتقریر اللجنة 

  معلومات عامة
  .٢٠١٣أكتوبر  ١سبتمبر إلى  ٢٦جلسات في الفترة من  سبعة فنیعقدت اللجنة ال  - ١

عیة العمومیة. وانتخبت للجنة في الجلسة العامة الثانیة للجم ا) رئیسالدین أ. رحمان (مالیزیا أزهار السید انتخب  - ٢
ثنیة من جزر تللرئیس بناء على ترشیح من تركیا وبنائبا أول سید بیوتر أولوفسكي (بولندا) ة في جلستها األولى الفنیاللجنة ال

ثنیة من جزر تویس كوامبرا بوش (بولیفیا)، بناء على ترشیح من تركیا وبالبهاما. وانتخبت اللجنة أیضا لواء الكتیبة الجویة ل
  للرئیس. اثانی انائبالبهاما، 

  ة.فنیجلسة أو أكثر من جلسات اللجنة الوفدا مراقبا  ٤٥دولة متعاقدة و ١٧٠ن من نحو حضر ممثلو و   - ٣
وعمل السید م. العامري، نائب  حة الجویة.كانت أمینة اللجنة الفنیة السیدة نانسي ج. غراهام، مدیرة إدارة المالو   - ٤

 مدیر، رصد وٕادارة السالمة، والسید ف. غالوتي، نائب مدیر، وضع المعاییر والهیاكل في مجال السالمة كنائبین ألمینة اللجنة.
  وعملت السیدة دنیز كوبر مساعدة للجنة وكذلك كل من:

  )AGA(لسید ي. وانغ، رئیس قسم المطارات ا
  )AIG(السید م. كوستا، رئیس قسم التحقیق في الحوادث 

  )AST(دي، رئیس قسم التدریب على سالمة الطیران االسید م. حم
  .)ATM(السید ك. دالتون، رئیس قسم إدارة الحركة الجویة 

  )CMO(. غوردجي، رئیس قسم الرقابة والرصد المستمر هالسید 
  )DGS( قسم البضائع الخطرة رئیسة. روني، السیدة ك

  )IIM(ر. ماكفارلن، رئیس قسم االتصاالت والمالحة واالستطالع  السید
  )OPS(م. فوكس، رئیس قسم عملیات الطیران  السید
  )ISD/SAF(السالمة  -، رئیس قسم دعم التنفیذ والتنمیة فریدنبورغ .م السید
  )ISM(المتكاملة للسالمة  اإلدارةج. إلسون، رئیس قسم  السید
  )MED(إیفانس، رئیس قسم طب الطیران أ.  السید

  )MET(، رئیس قسم األرصاد الجویة بروك. ج الدكتور
  )SAST(اح، رئیس وحدة أدوات الدول لسالمة الطیران ي. فتّ  السید

  .لالیكاوأفراد آخرین من األمانة العامة و 
  جدول األعمال وترتیبات العمل

ة والثالثین للجمعیة ثامنالدورة ال خاللوافقت الجمعیة العمومیة على وقف إعداد محاضر لجلسات اللجنة الفنیة   - ٥
 العمومیة.

  نظرت اللجنة الفنیة في بنود جدول األعمال التالیة:و   - ٦
  ٢٠١٢و ٢٠١١و ٢٠١٠تقاریر المجلس السنویة المقدمة إلى الجمعیة العمومیة عن السنوات   :٢٦البند 
  السیاسة العامة –سالمة الطیران   :٢٧البند 
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  توحید المقاییس –سالمة الطیران   : ٢٨البند 
  الرصد والتحلیل –سالمة الطیران   : ٢٩البند 
  دعم التنفیذ –سالمة الطیران   : ٣٠البند 
  القضایا الناشئة –سالمة الطیران   :٣١البند 
  السیاسة العامة –المالحة الجویة   :٣٢البند 
  توحید المقاییس –المالحة الجویة   : ٣٣البند 
  الرصد والتحلیل –المالحة الجویة   : ٣٤البند 
  دعم التنفیذ –المالحة الجویة   :٣٥البند 
  القضایا الناشئة –المالحة الجویة   :٣٦البند 
  )AFI(خطة  لتقدم المحرز بخصوص الخطة التنفیذیة اإلقلیمیة الشاملة للسالمة الجویة في أفریقیاا  : ٣٧البند 
  فنیةخرى المعروضة على نظر اللجنة الالمسائل األ  :٣٨البند 

  .حسب بنود جدول األعمال في تذییل هذا التقریرالفنیة مدرجة الوثائق وورقات العمل المرتبطة بأعمال اللجنة   - ٧
بت تّ قرات التالیة. ورُ ترد اإلجراءات التي اتخذتها اللجنة الفنیة فیما یتعلق بكل بند من بنود جدول األعمال في الفو   - ٨

  .الفنیة المواد حسب تسلسل بنود جدول األعمال التي نظرت فیها اللجنة
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 ٢٠١١و ٢٠١٠من جدول األعمال: تقاریر المجلس السنویة المقدمة إلى الجمعیة العمومیة عن السنوات  ٢٦البند 
 ٢٠١٢و

استعرضت اللجنة الفنیة األجزاء التي تقع ضمن نطاق اختصاصها من تقاریر المجلس السنویة المقدمة إلى   ١-٢٦
ومن التقریر اإلضافي الذي یغّطي األشهر الستة األولى من  ٢٠١٢و ٢٠١١و ٢٠١٠الجمعیة العمومیة عن السنوات 

  .)(Supplement ووثیقة اإلضافة 10001 و 9975 و Doc 9952(الوثائق  ٢٠١٣  العام
وأحاطت اللجنة علمًا، بدون أن تبدي تعلیقات، باألعمال المنفذة في مجال المالحة الجویة خالل السنوات الثالث   ٢-٢٦

الماضیة، على النحو المبّین تحت بندي "السالمة" و"حمایة البیئة والتنمیة المستدامة للنقل الجوي" من األهداف االستراتیجیة في 
 وأعربت عن امتنانها.مجال النقل الجوي، 

 
 

 ----------   
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 السیاسة العامة  –من جدول األعمال: السالمة الجویة  ٢٧البند 

المقدمة من المجلس، والتي تتضمن استراتیجیة شاملة للسالمة  ،A38-WP/92استعرضت اللجنة ورقة العمل   ١-٢٧
الجویة. وقدمت الورقة الطبعة األولى من الخطة العالمیة المنقحة للسالمة الجویة كي توافق الجمعیة العمومیة علیها. وتحافظ 

ویجرى تعدیلها  ٢٠٠٧س في عام الخطة العالمیة المحّدثة للسالمة الجویة على االستمراریة مع النسخة التي قبل بها المجل
رفیعة المستوى لتعزیز األداء فیما  تمكینیةإلدخال األهداف القریبة والمتوسطة والطویلة األجل التي تستخدم فیها أربعة عناصر 

  یتصل بالسالمة. 
وجود  المقدمة من الجمهوریة الدومینیكیة، والتي تشیر إلى ضرورة ،A38-WP/249واستعرضت اللجنة الورقة   ٢-٢٧

عملیات منسقة عالمیا للتخطیط االستراتیجي، بما في ذلك إیالء األولویة لهدفي الكفاءة والسالمة. ودعت الورقة إلى الموافقة 
على الخطة العالمیة للسالمة الجویة، والخطة العالمیة للمالحة الجویة، فضال عن وضع إطار إقلیمي لترتیب األولویات فیما 

  الخطة العالمیة للمالحة الجویة. بین حزم التحسینات في 
، المقدمة من أعضاء اللجنة األفریقیة للطیران المدني، والتي توفر تقریرا A38-WP/213واستعرضت اللجنة الورقة   ٣-٢٧

. وأوضحت الورقة أن الدول األفریقیة تؤید ٢٠١٢عن نتائج مؤتمر الوزراء المعني بالسالمة الجویة المعقود في تموز/یولیو 
قة الجمعیة العمومیة على الخطة العالمیة للسالمة الجویة، وطلبت إلى جمیع الدول تحقیق الغایات القریبة األجل بحلول مواف

على وضع خرائط الطریق فیما یتصل بتنفیذ الخطة العالمیة للسالمة الجویة، وحثت  االیكاو. وحثت الورقة أیضا ٢٠١٧عام 
  تصلة بتلك الخطة. الدول األفریقیة على تنفیذ األهداف الم

وأیدت جمیع الوفود التي أخذت الكلمة فكرة التصدیق على الخطة العالمیة لسالمة الطیران. وجرى تسلیط الضوء   ٤-٢٧
في تیسیر  )RSOOsوالمنظمات اإلقلیمیة لمراقبة السالمة الجویة ( )RASGs( على دور المجموعات اإلقلیمیة للسالمة الجویة

   ، وأیضا على ضرورة العمل اآلن على وضع خرائط طریق إقلیمیة.اإلقلیمي تنفیذ الخطة على الصعید
، A38-WP/249وجـرى التسـلیم بضـرورة المـواءمة بین التنـفیذ والتخـطیط االسـتراتیجي، وُأعرب عن التأیید للورقة   ٥-٢٧

حة الجویة، وكذلك اإلطار اإلقلیمي لترتیب التي دعت إلى الموافقة على الخطة العالمیة للسالمة الجویة، والخطة العالمیة للمال
األولویات فیما بین حزم التحسینات على الخطة العالمیة للمالحة الجویة. وعالوة على ذلك تكلمت وفود عدیدة مؤیدة للورقة 

A38-WP/213 والجهات المعنیة بالطیران في أفریقیا.  االیكاو، التي شددت على ضرورة التعاون المستمر بین  
، وافقت على التوصیة بأن A38-WP/213و A38-WP/249و A38-WP/92وبعد أن استعرضت اللجنة الورقات   ٦-٢٧

توافق الجمعیة العمومیة على الطبعة األولى من الخطة العالمیة المنقحة للسالمة الجویة (الخطة العالمیة للسالمة الجویة، 
سالمة. واتفقت اللجنة على أن توصي بإجراء تعدیالت على القرارین )، وأهدافها، ودعم المبادرات المتعلقة بال10004الوثیقة 

كي یبینا التوجیه االستراتیجي العالمي المنسق في مجالي السالمة والمالحة  ١٢-٣٧و ٤-٣٧الحالیین للجمعیة العمومیة 
  الجویة. 

إلى الفوائد الناشئة عن  ، المقدمة من الوالیات المتحدة، والتي تشیرA38-WP/98واستعرضت اللجنة الورقة   ٧-٢٧
اإلقلیمیة لسالمة الجویة للتصدي لألخطار التي  االیكاوالتعاون فیما بین الحكومات والصناعة، بما في ذلك أعمال مجموعات 

تتهدد السالمة على الصعید الوطني. وأشارت الورقة إلى ضرورة تحسین عملیة اإلبالغ عن المسائل المتصلة بالسالمة، وأهمیة 
ائل حمایة مناسبة لمصادر هذه المعلومات كوسیلة لتعزیز التبادل الناجع والفعال لمعلومات السالمة. وأیدت الورقة وضع وس

المبادئ الواردة في الطبعة األولى من الخطة العالمیة المنقحة للسالمة الجویة، وشجعت على التعاون في وضع التعدیالت في 
  المستقبل. 
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، المقدمة من لیتوانیا باسم االتحاد األوروبي والدول األعضاء فیه والدول A38-WP/84ة واستعرضت اللجنة الورق  ٨-٢٧
األعضاء األخرى في اللجنة األوروبیة للطیران المدني، والمنظمة األوروبیة لسالمة المالحة الجویة (یوروكنترول). وقدمت هذه 

یة إلى كفالة تحقیق الفوائد التي یمكن جنیها عن طریق التعاون الورقة منظورا إقلیمیا لترتیبات السالمة، ودعت الجمعیة العموم
، والسیما في نهج الرصد المستمر وفي الملحق االیكاواإلقلیمي والمنظمات اإلقلیمیة لمراقبة السالمة على نحو كاف في أنشطة 

  التاسع عشر بشأن إدارة السالمة.
منظمة خدمات المالحة الجویة المدنیة بشأن الخطة ، المقدمة من A38-WP/191واستعرضت اللجنة الورقة   ٩-٢٧

العناصر التمكینیة لتعزیز األداء فیما یتصل بالسالمة في الخطة العالمیة وعالوة على أهمیة العالمیة للسالمة الجویة وتطورها. 
قترحت الورقة وضع آلیة شددت الورقة على قیمة المبادرات التي ینفذها قطاع الطیران والجهات المعنیة. واللسالمة الجویة، 

استحداث أدوات للتخطیط واتخاذ القرارات ووضع خرائط طرق  للتنسیق بین هذه الجهات ولتجمیع مبادرات السالمة وذلك بغیة
لمساعدة المجموعات اإلقلیمیة للسالمة الجویة والدول والصناعة في تحقیق االتساق في األولویات وتخصیص الموارد في إطار 

  یة لسالمة الطیران. الخطة العالم
التي تدعو إلى تعزیز  A38-WP/191و A38-WP/98و A38-WP/84وُأعرب عن تأیید واسع النطاق للورقات   ١٠-٢٧

التعاون اإلقلیمي ووضع مواد توجیهیة لتیسیر تنفیذ الخطة العالمیة للسالمة الجویة. وأعرب أحد المندوبین عن القلق إزاء تواتر 
اقترح تنقیح الخطط العالمیة مرة كل ثالث سنوات. وأعربت الدول بعد ذلك عن الحاجة إلى أن تحدد التعدیالت على الخطة، و 

بمستوى مناسب لمشاركة الدول إجراءات محددة لتعدیل الخطة العالمیة للسالمة الجویة في المستقبل، مع السماح  االیكاو
  . والمنظمات الدولیة

اتفقت على اقتراح تعدیالت على قرار الجمعیة العمومیة الحـالي  A38-WP/84وبعد أن استعرضت اللجنة الورقة   ١١-٢٧
). ٨-٣٧من جدول األعمال لالطالع على النص المنقح لقرار الجمعیة العمومیة  ٣٠البند  إلى تقریر(یرجى الرجـوع  ٨-٣٧

فیما یتعلق لیمیة لمراقبة السالمة الجویة والمنظمات اإلقواتفقت اللجنة كذلك على إعادة تأكید وتعزیز فوائد التعاون اإلقلیمي 
  العالمي لتدقیق مراقبة السالمة وأحكام الملحق التاسع عشر.  االیكاوبتنفیذ نهج الرصد المستمر لبرنامج 

واستنادا إلى ما جرى من مناقشات، على تأیید وضع  A38-WP/191واتفقت اللجنة، بعد أن استعرضت الورقة   ١٢-٢٧
الجهات المعنیة، فضال عن التعدیالت المقبلة على  لتحقیق مشاركةارسات في الصناعة، وٕانشاء آلیة واستخدام أفضل المم

الخطة العالمیة للسالمة الجویة. وسیحال إلى نظر المجلس، مع مراعاة حدود المیزانیة، االقتراح الرامي إلى وضع أدوات 
مة الجویة والدول والصناعة في تحقیق االتساق بین األولویات للتخطیط واتخاذ القرارات لمساعدة المجموعات اإلقلیمیة للسال

وتخصیص الموارد في إطار الخطة العالمیة للسالمة الجویة، وكذلك تجمیع قائمة بما یوجد من مبادرات السالمة والدروس 
  المستفادة. 

على أن  A38-WP/191و A38-WP/98و A38-WP/84و A38-WP/92واتفقت اللجنة بعد أن استعرضت الورقات   ١٣-٢٧
ه في كانون الثاني/ینایر المزمع عقدو  االیكاو الذي أعلنت عنهالمؤتمر الرفیع المستوى المعني بالسالمة  تشمل نقاط تركیز

توصیات بتعدیالت على الخطة العالمیة للسالمة الجویة یجري وضعها عن طریق عملیة  جملة أمور من بینها تحدید ٢٠١٥
  تشاوریة مع الدول والمنظمات الدولیة. 

الحالي والمستقبلي  العمل، التي قدمتها أسترالیا والتي تتناول A38-WP/173 واستعرضت اللجنة ورقة العمل  ١٤-٢٧
مة وحمایتها على النحو المالئم. وتضمنت الورقة تقریرا عن العمل الذي قامت به لالیكاو فیما یتصل باستخدام معلومات السال

)، التي ُأنشئت بغرض تقدیم توصیات لوضع SIP TFفرقة العمل المتعددة التخصصات المعنیة بحمایة معلومات السالمة (
وأشارت الورقة إلى أهمیة  مات السالمة.أو تعزیز االحكام الموجودة لدى المنظمة لحمایة معلو  االیكاوأحكام جدیدة من جانب 

المالئمة بالنظر في العمل الذي اضطلعت به فرقة العمل عند وضع أو تعزیز األحكام والمواد  االیكاوكفالة أن تقوم أجهزة 
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على نحو یعكس ما حققته  ٣- ٣٧و ٢-٣٧اإلرشادیة. وأوصت الورقة كذلك بإدخال تعدیالت على قراري الجمعیة العمومیة 
  ة العمل من إنجاز في أداء مهامها. فرق
التي قدمتها البرازیل، والتي تعرض النهج الذي تتبعه البرازیل فیما  A38-WP/223واستعرضت اللجنة ورقة العمل   ١٥-٢٧

استراتیجیین تنفذهما  بإجراءینیتصل بحمایة معلومات السالمة. واقترحت الورقة أن تقوم الدول األخرى بالنظر في األخذ 
ازیل بالفعل، یشمالن إدخال تعدیالت على التشریعات في مجال الطیران والقیام ببرامج تدریبیة للقضاة ومن یتولون منصب البر 

المدعي العام تتناول دور الجهاز القضائي في سالمة الطیران. وطلبت الورقة من الجمعیة العمومیة إقرار اقتراح بأن تقوم 
  یما یتصل بحمایة معلومات السالمة لدعم المبادرات التعلیمیة المذكورة.بوضع مواد إرشادیة إضافیة ف االیكاو

، التي قدمتها جمهوریة كوریا والتي تتناول تنفیذ A38-WP/280, Revision 1واستعرضت اللجنة ورقة العمل   ١٦-٢٧
للدول بإدراج المبادئ  بوضع توصیات االیكاوضمانات للمخبرین في إطار نظام لإلبالغ الطوعي. واقترحت الورقة أن تقوم 

غیر العقابیة في تشریعاتها بدال من جعلها مبادئ إرشادیة إداریة. وتطلب الورقة كذلك القیام بوضع بمبادئ إرشادیة إلیجاد 
  الثقافة العادلة وتیسیرها، إلى جانب الئحة موحدة بالقضایا التي ینبغي أن تخضع لإلبالغ اإلجباري أو الطوعي عن الحوادث.

، والتي تتناول حمایة A38-WP/102 واستعرضت اللجنة ورقة العمل التي قدمتها الوالیات المتحدة والبرازیل  ١٧-٢٧
مصادر معلومات السالمة. وناقشت الورقة الحاجة إلى تأمین أنواع مختلفة من الحمایة لمصادر معلومات السالمة وشجعت 

  على وضع مواد إرشادیة في مسعى لتنفیذ أوجه الحمایة القانونیة حتى یتسنى تبني مبادئ ناجحة إلدارة السالمة. 
التي قدمها االتحاد الدولي لعمال النقل بشأن إقامة الثقافة العادلة  A38-WP/296ة العمل واستعرضت اللجنة ورق  ١٨-٢٧

في نظم اإلبالغ. وطلبت الورقة من الجمعیة العمومیة أن تعترف بالدور القیم الذي تقوم به الثقافة العادلة في السالمة الجویة 
أیضا إلى  االیكاونظم اإلبالغ غیر العقابیة. ودعت الورقة و  دلةرصد واستعراض مسألة إقامة الثقافة العا االیكاووطلبت من 

للدول التي لم تقم بعد بالعمل  تحدید أي عوائق من شأنها أن تحول دون تنفیذ نظم اإلبالغ غیر العقابیة وأن توفر مواد إرشادیة
  بهذه النظم.

 A38-WP280و A38-WP/223و A38-WP/173، وA38-WP/102وبعد أن استعرضت اللجنة ورقات العمل   ١٩-٢٧
Revision 1 وA38-WP/296  التي تعكس النتائج  ٣-٣٧و ٢-٣٧وافقت على التعدیالت المقترحة لقراري الجمعیة العمومیة

م فرقة العمل المعنیة بحمایة معلومات السالمة، التي ینبغي أن یسترشد بها العمل المستقبلي الذي تقو  والتوصیات الصادرة عن
وأقرت الجمعیة العمومیة كذلك  ، ومنه بالخصوص مواصلة تطویر الملحق التاسع عشر.في هذا الصدد اواالیكبه هیئات 

بأهمیة إعداد مواد إرشادیة إضافیة یمكن أن تستخدم الطالع خبراء السالمة الطیران والسلطات القضائیة بالحاجة إلى كفالة 
  التوازن بین حمایة معلومات السالمة واستخدامها. 

وفیما یتعلق بالمبادرات في مجال حمایة مصادر المعلومات من نظم اإلبالغ الطوعي عن الحوادث وفي مجال   ٢٠-٢٧
تعزیز ثقافة السالمة، اتفقت اللجنة على إحالة هذه المسائل على المجلس لبحثها ومواصلة تطویر القواعد والتوصیات الدولیة 

  والوثائق الداعمة. 
  . A38-WP/80رقة المعلومات قدمت األمانة العامة و و   ٢١-٢٧
 وفي ضوء المناقشة التي جرت وافقت اللجنة على عرض القرار التالي على الجلسة العامة العتماده:  ٢٢-٢٧

  حمایة بعض سجالت الحوادث والوقائع  :٢٧/١القرار 
  الغرض الرئیسي للمنظمة هو ضمان سالمة الطیران المدني الدولي في جمیع أنحاء العالم؛ لما كان
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  من الضروري التسلیم بأن الغرض من التحقیق في الحوادث والوقائع لیس إلقاء اللوم أو تحمیل المسؤولیة؛ ولما كان
ضرورة إتاحة جمیع المعلومات ذات الصلة لمحققي الحوادث لتسهیل تحدید األسباب و/أو العوامل المساهمة في  وٕاذ تدرك

  الحوادث والوقائع بما یتیح اتخاذ اإلجراءات الوقائیة؛
  أن منع وقوع الحوادث أمر ضروري للمحافظة على الثقة المستمرة في النقل الجوي؛ وٕاذ تدرك
مهور سیظل مركزا على إجراءات التحقیق التي تجریها الدولة، بما في ذلك طلبات االطالع على سجالت أن انتباه الج وٕاذ تدرك

  الحوادث والوقائع؛
أن حمایة بعض سجالت الحوادث والوقائع من االستخدام غیر المناسب أمر ضروري لضمان التوفیر المستمر لجمیع  وٕاذ تدرك

  لمستقبل؛المعلومات ذات الصلة لمحققي الحوادث في ا
أن استخدام المعلومات المستقاة من التحقیقات في الحوادث، في المحاكمات العقابیة، والمدنیة، واالداریة والجنائیة وٕاذ تدرك 

  لیست طریقة للحفاظ على السالمة الجویة أو تحسینها؛
 تكون كافیة، ومع اإلحاطة علما أن التدابیر المتخذة حتى اآلن لضمان حمایة بعض سجالت الحوادث والوقائع قد ال وٕاذ تدرك
  إلرشادات قانونیة وغیر ذلك من اإلرشادات لمساعدة الدول في هذا الصدد؛ االیكاوبإصدار 

 
 

بالملحق الثالث عشر، واإلضافة (ب) بالملحق التاسع عشر ستواصل (ه) أن اإلرشادات القانونیة الواردة في اإلضافة  وٕاذ تدرك
  نفیذ وسائل لحمایة سجالت بعض الحوادث والوقائع من االستخدام غیر المناسب؛مساعدة دول عدیدة على وضع وت

أن ثمة حاجة لتحقیق توازن بین الحاجة لحمایة معلومات السالمة والحاجة إلقامة العدل بصورة سلیمة، وٕالى أن وبالنظر إلى 
مصدر، وكذلك مع الهدف من وراء إفشاء  الحمایة ینبغي أن تكون على مستوى یتناسب مع طبیعة المعلومات التي یوفرها كل

  هذه المعلومات؛
بالمزید من  االیكاوأن سلطات التحقیق في الحوادث وسلطات الطیران المدني أقرت بالحاجة ألن تقوم  وٕاذ تضع في االعتبار

  الدراسة بشأن حمایة معلومات السالمة؛
ال بالتوصیات الصادرة عن المؤتمر الرفیع المستوى ألمن الطیران بأن فرقة العمل المعنیة بحمایة المعلومات المنشأة عم وٕاذ تقر
والتوصیات فیما یتعلق باالستخدام المناسب لمعلومات  االستنتاجاتقد أصدرت عددًا من  ٢- ٣٧وطبقا للقرار  ٢٠١٠لعام 

  السالمة وحمایتها بغرض النظر فیها: 

  فإن الجمعیة العمومیة: 
تمرار بمراجعة قوانینها ولوائحها وسیاساتها الرامیة إلى حمایة بعض سجالت الدول المتعاقدة على االس تحث  - ١

 الحوادث والوقائع وعلى تعدیلها حسب االقتضاء إلزالة العوائق التي تعرقل عملیات التحقیق في الحوادث والوقائع، وذلك
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ومات المستمدة من نظم جمع ومعالجة ، مع مراعاة اإلرشادات القانونیة لحمایة المعل١٣من الملحق  ١٢-٥امتثاال للفقرة 
  ؛االیكاوبیانات السالمة التي أصدرتها 

المجلس بأن یقوم، مع األخذ في االعتبار استنتاجات وتوصیات فرقة العمل المعنیة بحمایة المعلومات تكلف   - ٢
تقدم حقیقي نحو إعداد أحكام ومواصلة العمل استنادا إلى هذه االستنتاجات والتوصیات، باتخاذ ما یلزم من خطوات إلحراز 

المواد اإلرشادیة ذات الصلة قبل انعقاد الدورة العادیة والتاسع عشرة ووضع الثالث عشر  ینجدیدة و/أو معدلة في الملحق
  المقبلة للجمعیة العمومیة.

  .٢-٣٧أن هذا القرار یحل محل القرار تعلن   - ٣

  حمایة المعلومات المستمدة من نظم جمع ومعالجة بیانات   :٢٧/٢القرار 
  السالمة من أجل الحفاظ على السالمة الجویة وتحسینها

  الهدف األساسي للمنظمة مازال متمثال في تأمین سالمة الطیران المدني الدولي في العالم أجمع؛ لما كان
  المعنیة في شبكة الطیران؛أهمیة التبادل الحر لمعلومات السالمة بین الجهات  وٕاذ تدرك
أن حمایة معلومات السالمة من االستعمال غیر المالئم أمر ضروري لضمان استمرار توافر معلومات السالمة  وٕاذ تدرك

  واتخاذ التدابیر الوقائیة السلیمة في الوقت المناسب؛
جراءات اإلنفاذ العقابیة وقبول هذه إزاء االتجاه نحو استعمال معلومات السالمة لفرض الجزاءات وإ  وٕاذ یساورها القلق

  المعلومات كأدلة في اإلجراءات القضائیة؛
أهمیة وجود بیئة متوازنة ال ُتفرض فیها الجزاءات نتیجة لإلجراءات التي اتخذها الموظفون التشغیلیون والتي  وٕاذ تالحظ

  الجسیم أو االنتهاكات المتعمدة؛ تتناسب مع خبرتهم وتدریبهم ولكن ُتفرض عندما یتعذر التسامح في حالة اإلهمال
أن استخدام معلومات السالمة ألغراض غیر أغراض السالمة قد یعیق توفیر هذه المعلومات بما یؤثر تأثیرا ضارا  وٕاذ تعي

  على السالمة الجویة؛
على  من الضروري تحقیق التوازن بین الحاجة إلى حمایة معلومات السالمة والحاجة إلى إقامة العدلوٕاذ تعتبر 

السلیم، وأن الحمایة ینبغي أن تكون على مستوى یتناسب مع طبیعة المعلومات التي یوفرها كل مصدر، وكذلك مع   النحو
  الهدف من وراء إفشاء هذه المعلومات؛

 أن التقدم التكنولوجي قد جعل من الممكن إنشاء نظم جدیدة لجمع بیانات السالمة ومعالجتها وتبادلها، مما نتج وٕاذ تدرك
  عنه ظهور مصادر متعددة لمعلومات السالمة تعد ضروریة للحفاظ على السالمة الجویة وتحسینها؛

أن القوانین الدولیة الحالیة، باإلضافة إلى القوانین والقواعد والسیاسات والممارسات الوطنیة في كثیر من الدول،  وٕاذ تالحظ
  االستخدام غیر المناسب؛ قد ال تعالج بشكل واف طریقة حمایة معلومات السالمة من 
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بإصدار ومواصلة إعداد مواد إرشادیة قانونیة تهدف إلى مساعدة الدول على سن قوانین ولوائح  االیكاوقیام  وٕاذ تالحظ
وطنیة، الستحداث سیاسات وممارسات داعمة، لحمایة المعلومات المستمدة من نظم جمع ومعالجة بیانات السالمة بما 

  النحو السلیم؛  یسمح بإقامة العدل على
واإلضافة (ب) بالملحق التاسع عشر بالملحق الثالث عشر (ه) أن اإلرشادات القانونیة الواردة في اإلضافة  وٕاذ تدرك

دول عدیدة على وضع وتنفیذ وسائل لحمایة المعلومات التي تجمع من نظم جمع ومعالجة بیانات ستواصل مساعدة 
  السالمة؛
  بدراسات متواصلة بشأن حمایة معلومات السالمة؛ االیكاوأن سلطات الطیران المدني أقرت بالحاجة ألن تضطلع وٕاذ تعي 
بأن فرقة العمل المعنیة بحمایة المعلومات المنشأة عمال بالتوصیات الصادرة عن المؤتمر الرفیع المستوى ألمن  وٕاذ تقر

داً من االستنتاجات والتوصیات فیما یتعلق باالستخدام المناسب قد اصدرت عد ٣- ٣٧وطبقا للقرار  ٢٠١٠الطیران لعام 
  لمعلومات السالمة وحمایتھا بغرض النظر فیھا:

  فإن الجمعیة العمومیة: 
كل الدول المتعاقدة على االستمرار في فحص تشریعاتها الحالیة وأن تعّدل حسب الضرورة أو تسن القوانین  تحث  - ١

لممارسات الداعمة لحمایة المعلومات المستمدة من جمیع نظم جمع ومعالجة بیانات واللوائح وتستحدث السیاسات وا
  .االیكاوالسالمة، وذلك باالستناد قدر اإلمكان إلى اإلرشادات القانونیة وغیر ذلك من اإلرشادات الصادرة عن 

مع األخذ وتنفیذ إرشادات،  المجلس على التعاون مع الدول المتعاقدة والمنظمات الدولیة المختصة على إعدادتحث   - ٢
في االعتبار استنتاجات وتوصیات فرقة العمل المعنیة بحمایة المعلومات واألعمال األخرى المستندة إلى ھذه االستنتاجات 

، لالستفادة منها في إنشاء نظم فعالة لإلبالغ عن أمور السالمة وٕایجاد بیئة متوازنة یمكن فیها االطالع بسهولة والتوصیات
لمعلومات القیمة المستمدة من كل نظم جمع ومعالجة بیانات السالمة ذات الصلة مع احترام مبادئ إقامة العدل على ا

  وحریة المعلومات.
المجلس بأن یتخذ الخطوات المالئمة للتأكد من تعزیز أحكام حمایة المعلومات التي تجمع من نظم جمع تكلف   - ٣

االعتبار استنتاجات وتوصیات فرقة العمل المعنیة بحمایة المعلومات واألعمال مع األخذ في ومعالجة بیانات السالمة، 
، من أجل ضمان واستدامة توافر معلومات السالمة المطلوبة إلدارة األخرى المستندة إلى ھذه االستنتاجات والتوصیات

ات المعنیة بالسالمة والسلطات السالمة والحفاظ علیها وتحسینها، مع األخذ في االعتبار وجوب قیام تفاعل بین السلط
  القضائیة في نطاق ثقافة اإلبالغ المفتوح.

  .٣- ٣٧أن هذا القرار یحل محل القرار تعلن   - ٤
  

----------------  
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 التوحید القیاسي  –من جدول األعمال: سالمة الطیران  ٢٨البند 

، المقدمة من المجلس، والتي تعرض آخر A38-WP/82في إطار هذا البند، استعرضت اللجنة الفنیة ورقة العمل   ١-٢٨
الجدید في مجال إدارة السالمة. وتبرز هذه الورقة أهمیة إدارة السالمة على مستوى  االیكاوالمستجدات عن اعتماد وتنفیذ ملحق 

الدول على المشاركة بفعالیة في المجموعات اإلقلیمیة  االیكاوالدولة وتسهل تطور أحكام إدارة السالمة في المستقبل. وتشجع 
حق التاسع عشر وتقّدم تقریرا عن تنفیذ أحكام إدارة السالمة على للسالمة الجویة، التي ستحدد األنشطة دعمًا لتنفیذ خطة المل

  المستوى اإلقلیمي. 
، المقدمة من الصین، والتي تبرز خبرتها في تنفیذ نظم إدارة A38-WP/200واستعرضت اللجنة الفنیة الورقة   ٢-٢٨

النظم في المطارات باستخدام إجراءات وأدوات  السالمة بالنسبة للمشغلین الجویین ووحدات مراقبة الحركة الجویة وتطبیقها لهذه
التدقیق المتقدمة في مجال نظم إدارة السالمة. وقد أوصت هذه الورقة بوضع معاییر متسقة عالمیا لتدقیق أداء نظام إدارة 

باألداء الفعلي السالمة، لكي تسترشد بها الدول لمراقبة فعالیة تنفیذ نظام إدارة السالمة وأوصت بأن تواصل الدول اهتمامها 
 لنظام إدارة السالمة، بما یمّكن نظام إدارة السالمة من تحقیق النتائج المنتظرة. 

، المقدمة من االتحاد الروسي، وفیها دعوة إلى الجمعیة العمومیة A38-WP/329واستعرضت اللجنة الفنیة الورقة   ٣-٢٨
خص اتخاذ التوصیات والتدابیر في مجال السالمة. باإلضافة كي توصي المجلس بالتعجیل بإعداد واعتماد طریقة موحدة فیما ی

التحقیق في  -من الملحق الثالث عشر ١٢-٦و ١١-٦إلى ذلك، اقترحت هذه الورقة منح صفة القاعدة القیاسیة للتوصیتین 
من ضمان  ، مع مراعاة أحكام الملحق التاسع عشر فیما یتعلق بالدول التي تحدد مستوى مقبولحوادث ووقائع الطائرات

  السالمة.
، المقدمة من الوالیات المتحدة، والتي اقترحت أن ُتدمج العناصر A38-WP/96واستعرضت اللجنة الفنیة الورقة   ٤-٢٨

الثمانیة الحاسمة لنظام الدول لمراقبة السالمة والعناصر األحد عشر لبرنامج الدول للسالمة من أجل إعداد إطار موحد، وأن 
نشطة المنفذة في إطار نهج الرصد المستمر للبرنامج العالمي لتدقیق مراقبة السالمة. باإلضافة إلى ذلك، تعكس هذا اإلدماج األ

  نظام إدارة السالمة. الدول بتناولت الورقة دعم إعداد المعاییر الالزمة لتیسیر قبول 
ولیفاریة، والتي تقترح وضع ، المقدمة من جمهوریة فنزویال البA38-WP/199واستعرضت اللجنة الفنیة الورقة   ٥-٢٨

إرشادات وتنظیم حلقات دراسیة وحلقات عمل من أجل تناول مسألة تطبیق نظم إدارة السالمة بالنسبة لصغار مقدمي الخدمات. 
، التي تبرز الحاجة إلى تنظیم حلقات عمل إضافیة من أجل A38-WP/255هي الورقة  ثانیةوقدمت جمهوریة فنزویال ورقة 

سقة للسالمة ورسم أهداف مشتركة توافق علیها الدول في األقالیم وتصمیم مؤشرات لمستویات عالمیة مقبولة وضع مؤشرات من
  وسُتحال هذه االقتراحات إلى المجلس بسبب مالها من آثار على المیزانیة.للسالمة ألغراض برامج الدول للسالمة. 

ن لیتوانیا باسم االتحاد األوروبي ودوله األعضاء ، المقدمة مA38-WP/77واستعرضت اللجنة الفنیة الورقة   ٦-٢٨
المنظمة األوروبیة لسالمة المالحة الجویة ي، ومن وغیرها من الدول األعضاء في اللجنة األوروبیة للطیران المدن

بادل الخبرات وت باع نهج مرحلي في تنفیذ إدارة السالمةاتّ وأّیدت الورقة . ، على حد ما عرضتها المملكة المتحدة(یوروكونترول)
وسیلة للتحقق من أن المزایا التي ینطوي علیها الملحق التاسع عشر ، باعتبار ذلك وأفضل الممارسات على المستوى اإلقلیمي

  متاحة للدول التي تطبق نظم مراقبة السالمة مع مستویات متباینة من النضج. 
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)، CANSOظمة خدمات المالحة الجویة المدنیة (، المقدمة من منA38-WP/206واستعرضت اللجنة الفنیة الورقة   ٧-٢٨
وتشدد على أهمیة تعزیز ثقافة السالمة والحاجة إلى إدراج هذه المبادئ في المراحل المتتالیة إلعداد القواعد والتوصیات الدولیة 

  واإلرشادات وكذلك فیما یخص تطبیق نظام إدارة السالمة.
دعم واسع النطاق للملحق التاسع عشر عني بإدارة السالمة، وكان هناك وأثنت اللجنة على عمل فریق الخبراء الم  ٨-٢٨

وللنهج المرحلي للتنفیذ الوارد في الخطة العالمیة للسالمة الجویة، التي تحدد أولویات النظم األساسیة لمراقبة السالمة داخل كل 
  جدول األعمال).من  ٢٧دولة من الدول كشرط مسبق لتنفیذ برنامج الدولة للسالمة (انظر البند 

لالزمة األدوات واإلرشادات اإلضافیة ا عمل وأیضا وضعدراسیة وحلقات تنظیم حلقات مندوبون عن أهمیة  وشدد  ٩-٢٨
كما أحیط علما بالدور الذي تقوم به المجموعات اإلقلیمیة  ، باعتبار ذلك مسألة عاجلة وذات أولویة.لدعم تنفیذ إدارة السالمة
ید احتیاجات كل إقلیم من األقالیم، مع تیسیر تبادل الخبرات واإلبالغ عن التقدم المحرز على المستوى لسالمة الطیران في تحد

  اإلقلیمي.
العناصر الثمانیة الحاسمة لنظام الدول لمراقبة السالمة والعناصر األحد عشر لبرنامج  دمج ووافقت اللجنة على  ١٠-٢٨

الدول للسالمة من أجل إعداد إطار موحد. غیر أن دوًال أوضحت ضرورة العمل على اإلبقاء على العناصر الثمانیة الحاسمة 
وستتم إحالة هذه المسألة على المجلس إلبداء  الجویة. وتحقیق المواءمة الكاملة بین اإلطار المدمج والخطة العالمیة للسالمة

  مزید النظر فیها.
وأشارت اللجنة إلى اعتماد الملحق التاسع عشر وٕالى العمل الجاري في مواصلة وضع أحكام بشأن إدارة السالمة،    ١١-٢٨

. وأشارت أیضا إلى لبرنامج الدول للسالمةو العناصر الحاسمة لنظام الدول لمراقبة السالمة بما في ذلك النظر في العالقة بین 
 )RASGs( المجموعات اإلقلیمیة للسالمة الجویةوشجعت الدول على المشاركة بنشاط في  ١٩استراتیجیة تنفیذ الملحق 

  )، حیث ینبغي تفادي االزدواجیة في الجهود التي ال طائل من ورائها.RSOOsوالمنظمات اإلقلیمیة لمراقبة السالمة الجویة (
طلبات تنظیم حلقات العمل والحلقات  سُتحالالتدریبیة على إدارة السالمة،  االیكاوتنقیح مواد  اآلنوفیما یجري   ١٢-٢٨

  المیزانیة.وذلك رهنا بالقیود المفروضة على مخصصات الدراسیة على نظر المجلس، 

لروسي، أشارت إلى الدعم الذي تم ، المقدمة من االتحاد اA38-WP/329وبعد أن استعرضت اللجنة ورقة العمل   ١٣-٢٨
اجتماع شعبة التحقیق في الحوادث ومنع (المقترحتین في  ٦/٦-١و ٦/٥-١اإلعراب عنه. وأشارت هذه الورقة إلى التوصیتین 

من  ٦في المرفق  ٦/٥-١قد تم التطرق بصفة خاصة إلى التوصیة اللتین أحرزتا تقدما تبعا لذلك. و ) ٢٠٠٨وقوعها لعام 
، صدرت نسخة غیر منّقحة في Doc 9756اإلبالغ ( -من دلیل التحقیق في حوادث ووقائع الطائرات، الجزء الرابعانیة الطبعة الث

وسُتدرج أعمال التصنیف الخاصة بتوصیات السالمة في  ٦/٦- ١). وقد قام االتحاد األوروبي بتحسین التوصیة ٢٠١٣یونیو 
(المذكور أعاله) أیضًا التوصیة  ٦) في الوقت المناسب. ویتناول المرفق ADREPلإلبالغ عن الحوادث والوقائع ( االیكاونظام 

  للتعجیل بوضع واعتماد طریقة موحدة إلضفاء الصبغة الرسمیة على توصیات وتدابیر السالمة.
الملحق الثالث عشر إلى ضمن  ١٢-٦و ١١- ٦بهما الممارستین الموصى اقتراح برفع مستوى  أیضاوناقشت اللجنة   ١٤-٢٨

مستوى القاعدة القیاسیة فضًال عن توضیح الربط بین هذه األحكام وأحكام الملحق التاسع عشر المتصلة بضمان سالمة الدولة 
  والموافقة على إحالتها إلى المجلس للنظر فیها.
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، )A38-WP/141)، والجمهوریة الدومینیكیة (A38-WP/365ولقد ُقدمت ورقة معلومات أیضًا من كل من كندا ( ١٥-٢٨
) ومن A38-WP/248) (ASECNA)، ووكالة سالمة المالحة الجویة في إفریقیا ومدغشقر (A38-WP/95والوالیات المتحدة (

  ).A38-WP/80األمانة العامة (
  

 -------   
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 الرصد والتحلیل –من جدول األعمال: سالمة الطیران  ٢٩البند 

المقدمة من المجلس، والحظت التقدم المحرز في التنفیذ العام  A38-WP/50استعرضت اللجنة ورقة العمل   ١-٢٩
العالمي لتدقیق مراقبة السالمة الجویة، بما في ذلك األنشطة التي تم االنتهاء منها خالل مرحلة االنتقال خالل  االیكاولبرنامج 

ینایر سنتین إلى نهج الرصد المستمر، والتنفیذ التام لنهج الرصد المستمر للبرنامج العالمي لتدقیق مراقبة السالمة الجویة في 
وأیدت اللجنة األنشطة المستمرة لنهج الرصد المستمر للبرنامج العالمي لتدقیق مراقبة السالمة الجویة،  .٢٠١٣كانون الثاني/ 

وحثت الدول على مواصلة التعاون في تنفیذه. وأیدت اللجنة أیضا قرار المجلس عن تشاطر الشواغل البارزة في مجال السالمة 
  . ٢٠١٤كانون الثاني/ینایر  الجویة، التي لم تحل حتى اآلن، مع الجمهور بدءا من

المقدمة من الجمهوریة الدومینیكیة بشأن المرحلة األولى من تنفیذ  A38-WP/150واستعرضت اللجنة ورقة العمل   ٢-٢٩
، واتفقـــــت على أن من األهمیـــــــة بمكان وضع توجیهات لمدققي البرنامج العالمي لتدقیق مراقبة السالمة الجویة ١٩الملحق 

وقد أوصت األمانة العامة بقبول الخیار  بها فیما یتعلق بإدارة السالمة. ىوصتنفیـــــذ القواعد القیاسیة وأسالیب العمل المُ بشأن 
المقدمة من فنزویال  A38-WP/209واتُفق كذلك، لدى استعراض الورقة  هذه الوثیقة.(ج) من جملة الخیارات الثالثة الواردة في 

د توجیهیة تحدد السمات التقنیة لإلطار اإللكتروني لنهج الرصد المستمر، وتوفیر توجیه واضح عن على أنه ینبغي إعداد موا
  كیفیة تشغیله واستخدامه. وستحال هذه المسألة إلى المجلس الستعراضها نظرا لما یترتب علیها من آثار على المیزانیة. 

افورة، وأشارت إلى تجربة سنغافورة في تنفیذ نهج المقدمة من سنغ A38-WP/205واستعرضت اللجنة ورقة العمل   ٣-٢٩
الرصد المستمر، واتفقت على أنه ینبغي أن تواصل الدول األعضاء دعم نهج الرصد المستمر للبرنامج العالمي لتدقیق مراقبة 

  السالمة الجویة ووضع نظم وعملیات توفر التركیز الالزم على التزاماتها. 
التي توفر آخر المستجدات بشأن برنامج تدقیق  A38-WP/110ل الجوي ورقة العمل وقدم االتحاد الدولي للنق  ٤-٢٩

السالمة التشغیلیة المعزز المقدم من االتحاد. وأعربت اللجنة عن تأییدها لبرنامج تدقیق السالمة التشغیلیة وأوصت بأن تواصل 
كمصدر تكمیلي للمعلومات المتعلقة بأنشطة الدول  دعمها للبرنامج والعناصر اإلضافیة الواردة في البرنامج المعزز االیكاو

  لمراقبة السالمة الجویة. 
المقدمة من كولومبیا، أن من األهمیة بمكان الفصل  A38-WP/304وذكرت اللجنة، لدى استعراضها ورقة العمل   ٥-٢٩

مناسب في األسئلة المتعلقة بین مهام الجهات التنظیمیة ومقدم الخدمات، واتفقت على أن یرد هذا التمییز على النحو ال
  .إدارة السالمة – ١٩ببروتوكول نهج الرصد المستمر الجدید بشأن خدمات المالحة الجویة المتصلة بالملحق 

المقدمة من البرازیل باسم الدول األعضاء في نظام التعاون في  A38-WP/147واستعرضت اللجنة ورقة العمل   ٦-٢٩
ریكا الالتینیة، بدعم من الدول األعضاء في لجنة أمریكا الالتینیة للطیران المدني التي اإلشراف على السالمة الجویة في أم

ناقشت ضرورة وضع نظام عالمي لإلبالغ عن البضائع الخطرة. وأعربت اللجنة عن تقدیرها للمعلومات المقدمة عن النظام 
األمانة  أن بضائع الخطرة التي تم إطالقها. وُأشیر إلىالعالمي لإلبالغ عن حوادث/وقائع البضائع الخطرة ومبادرات التوعیة بال

العامة تعمل مع فریق خبــــراء البضائع الخطرة على إعداد هذا النظام، وستأخذ في االعتبار المعلومات المستقاة من الورقة 
A38-WP/147  على مواصلة  الیكاوا وأوصت اللجنة بحث .مركز التنسیق األوروبي لنظم اإلبالغ عن الحوادث والوقائعومن

  أعمالها في وضع نظام عالمي لإلبالغ عن البضائع الخطرة. 



  A38-WP/410 
  P/29 

٢٩البند  تقریر عن   29-2 

  

 

المقدمة من المجلس بشأن وضع خطة استراتیجیة لتطور األدوات  A38-WP/91واستعرضت اللجنة ورقة العمل   ٧-٢٩
یة، باإلضافة إلى الحاجة إلى اإللكترونیة ألوساط الطیران العالمیة. وُأشیر إلى التقدم المحرز في استحداث أدوات إلكترون

مواصلة التطور بغیة تلبیة احتیاجات الدول األعضاء والجهات المعنیة، ودعم تخطیط وتنفیذ االستراتیجیات العالمیة، بما فیها 
الخطة العالمیة للسالمة الجویة والخطة العالمیة للمالحة الجویة. وأوصت اللجنة بأن تحث الجمعیة العمومیة الدول على 

، وتقدیم الدعم المستمر والمشاركة بنشاط في االیكاوتخدام األدوات اإللكترونیة المتوفرة عند تقدیم بیانات الطیران إلى اس
  استحداث األدوات اإللكترونیة، بتقدیم التعلیقات وتشاطر المعارف والخبرات ذات الصلة. 

والتي اقترحت وضع قواعد قیاسیة ومواد  المقدمة من جامایكا A38-WP/309واستعرضت اللجنة ورقة العمل   ٨-٢٩
توجیهیة إلصدار تراخیص مقدمي خدمات المالحة الجویة. وحظي االقتراح بتأیید الجمهوریة الدومینیكیة والبرازیل. وأكدت 
األمانة العامة على أن إصدار تراخیص مقدمي خدمات المالحة الجویة مسألة أساسیة مكثفة سبقت مناقشتها في الماضي. 

والدول األعضاء. وأوصت اللجنة في هذا الصدد بتقدیم طلب إلى  االیكاوترتب علیها نتائج هامة في المیزانیة لكل من وست
المجلس للنظر في ما إذا كان ینبغي في هذه المرحلة وضع القواعد القیاسیة والمواد التوجیهیة إلصدار تراخیص مقدمي خدمات 

  تي قد تنشأ فیما یتصل بالمیزانیة. المالحة الجویة، مع مراعاة المسائل ال
وأحاطت اللجنة علما بالمسائل والتحدیات المتصلة بتحلیل بیانات السالمة الجویة واستخدام أدوات السالمة   ٩-٢٩

وسلمت أیضا بأّن االنتقال من النهج الشامل للنظم إلى نهج . A38-WP/284اإللكترونیة كما قدمتها جمهوریة كوریا في الورقة 
واتُفق الرصد المستمر والتنفیذ الناج إلطار إدارة السالمة االستباقي مازاال یشكالن صعوبات وعبء إداري على كاهل الدول. 

نیة استخدام األدوات المزید من التوجیهات للدول األعضاء، وأن تواصل تحسین إمكا االیكاوعلى أن من المفید أن تضع 
. االیكاواإللكترونیة، والتماس السبل لتیسیر تبادل البیانات بین أدوات السالمة اإللكترونیة التي تضعها الدول األعضاء و 

  وستحال هذه المسألة إلى المجلس الستعراضها نظرا لما یترتب علیها من أثار على المیزانیة. 
المقدمة من سنغافورة على أنه ینبغي التشجیع على وضع وتنفیذ  A38-WP/137واتُفق لدى استعراض ورقة العمل   ١٠-٢٩

البیانات والتحلیالت اإلقلیمیة على الصعید  تبادلبرامج ونظم لتشاطر وتحلیل بیانات السالمة الجویة على الصعید الوطني بغیة 
لخدمة الطیران على وضع وتنفیذ برامج ونظم  العالمي. وقبلت اللجنة باالقتراح الذي یرمي إلى تشجیع المجموعات اإلقلیمیة

إقلیمیة لتشاطر بیانات السالمة وتحلیلها. واُتفق كذلك على وضع إطار ییسر تشاطر بیانات السالمة وتحلیلها عن طریق النظم 
م. وستحال هذه اإلقلیمیة وعبرها، ویوفر الوسیلة الالزمة للحمایة الكافیة لمعلومات السالمة الناتجة عن هذه البرامج والنظ

  المسألة إلى المجلس الستعراضها نظرا لما یترتب علیها من آثار على المیزانیة. 
المقدمة من الوالیات المتحدة، واتفقت على أنه ثمة حاجة لنظام  A38-WP/111واستعرضت اللجنة الوثیقة   ١١-٢٩

إلجراءات، من أجل تقییم القدرة على إدارة المخاطر في لمؤشرات أداء السالمة یأخذ في االعتبار الترابط بین مقاییس النتائج وا
نظام النقل الجوي. وأوصت اللجنة في هذا الشأن بأن ینظر المجلس في وضع منهجیة لتحدید مؤشرات أداء السالمة. وأحاطت 

لثالث وهي نتائج اللجنة علما باقتراح لوضع طریقة لقیاس السالمة تستند إلى األساس الذي یقوم علیه سلوك نظام المراحل ا
السالمة الرفیعة المستوى، وسلوك مقدم الخدمة، وأنشطة الوكالة التنظیمیة. وستحال هذه المسألة إلى المجلس الستعراضها نظرا 

  لما یترتب علیها من آثار على المیزانیة. 
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تحاد األوروبي، واللجنة المقدمة من لیتوانیا باسم اال A38-WP/85وسلمت اللجنة، لدى استعراضها ورقة العمل   ١٢-٢٩
األوروبیة للطیران المدني، والمنظمة األوروبیة لسالمة المالحة الجویة، بأن الحاجة تقوم، باإلضافة إلى تشاطر بیانات 
السالمة، إلى اتباع نهج موحد على نطاق الصناعة إلدارة معارف السالمة، استنادا إلى أسس برامج السالمة الخاصة بالدول، 

  یكاو.الجدید لال ١٩ة السالمة الخاص بالمشغلین، وهیكل الملحق ونظام إدار 
)؛ A38-WP/239البولیفـاریة) ( –)؛ وفنـزویال (جمهوریـة A38-WP/228وقُـدمت ورقـات معـلومات مـن إندونیسـیا (  ١٣-٢٩

في اللجنة األوروبیة  ل األعضاء)؛ ولیتوانیا باسم االتحاد األوروبي والدول األعضاء فیه، وغیرها من الدو A38-WP/342( وفیتنام
  ).A38-WP/78للطیران المدني، والدول األعضاء في المنظمة األوروبیة لسالمة المالحة الجویة (یوروكنترول) (

    

  — انتهى —
  
  
  


