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  والثالثون الثامنةالدورة  —الجمعیة العمومیة 

  

   اللجنة الفنیة تقریر
  عن

  من جدول األعمال ٣٨و ٣٧و ٣٦و ٣٥ دو البن
  

وُیوصـى بـأن  .من جدول األعمـال ٣٨و ٣٧و ٣٦و ٣٥د و عن البنالمرفق أّقرت اللجنة الفنیة التقریر 
  .٣٧/١تعتمد الجلسة العامة القرار 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

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





38-WP/413 
P/32 

٣٥تقریر عن البند  35-1  

  
 دعم التنفیذ  –من جدول األعمال: المالحة الجویة  ٣٥البند 

المقدمة من المجلس والمتصلة باألولویات واألهداف اإلقلیمیة في  A38-WP/88استعرضت اللجنة وثیقة العمل   ١-٣٥
مجال المالحة الجویة، واتفقت على ضرورة إیالء األولویة للتنفیذ اإلقلیمي للتحسینات التشغیلیة للمالحة الجویة عن طریق 

قلیمیة للتخطیط والتنفیذ بالقیام، وحدات حزم التحسینات في منظومة الطیران. وطلبت اللجنة إلى المجلس تكلیف المجموعات اإل
الصادرتین عن مؤتمر المالحة الجویة الثاني عشر، بتحدید أولویات وأهداف المالحة الجویة  ٦/١٢و  ٦/١وفقا للتوصیتین 

؛ وتبادل المبادرات الناجحة فیما بین هذه المجموعات؛ واستخدام مجموعات التفاعل المحددة، حسب ٢٠١٤بحلول أیار/مایو 
ضاء، لمعالجة مسألة اتساق خطط المالحة الجویة في المناطق المجاورة التابعة للمجموعات اإلقلیمیة للتخطیط والتنفیذ؛ االقت

واستحداث آلیة للتنسیق في كل إقلیم بین المجموعات اإلقلیمیة للتخطیط والتنفیذ والمجموعات اإلقلیمیة لسالمة الطیران لضمان 
  األعمال. اتساق اإلجراءات وتفادي تداخل 

وذكرت اللجنة أنه یلزم، استنادا إلى الخطة العالمیة المنقحة للمالحة الجویة وٕاطار حزم التحسینات في منظومة   ٢-٣٥
اإلجراءات اإلقلیمیة التالیة، باالتساق مع المتطلبات ما یلزم من باتخاذ  ٢٠١٤الطیران، القیام في موعد غایته أواسط عام 

الختالفات اإلقلیمیة وتجنب االزدواج في الجهود: تنقیح خطط المالحة الجویة اإلقلیمیة مراعاة ة لالعالمیة المتسمة بالمرون
وخطط التنفیذ ذات الصلة، وتحقیق االتساق في اختصاصات المجموعات اإلقلیمیة للتخطیط والتنفیذ وبرامج العمل، وتحدید 

صد التنفیذ واإلبالغ عنه من خالل لوحات متابعة األداء على أولویات ومؤشرات ومقاییس وأهداف إقلیمیة للتنفیذ، وقیاس ور 
  الصعید اإلقلیمي، وٕادراج النتائج اإلقلیمیة في التقریر العالمي عن المالحة الجویة. 

: إیالء ٢- ٥- ٣تحقیق اإلجراءات اإلقلیمیة المحددة في  یساعد فيوأشارت اللجنة إلى أن من شأن ما یلي أن   ٣-٣٥
ت اإلقلیمیة والوحدات ذات الصلة من حزم التحسینات في منظومة الطیران واختیارها؛ والتعاون من أجل التنفیذ األولویة للتحسینا

اإلقلیمي الناجع والفعال، والتنسیق بین المجموعات اإلقلیمیة للتخطیط والتنفیذ والمجموعات اإلقلیمیة لسالمة الطیران في نفس 
الدروس المستفادة وأفضل الممارسات بین  وتبادلزدواج؛ وتحقیق المواءمة وتجنب اال التضافرالمنطقة من أجل تحقیق 

  المجموعات اإلقلیمیة للتخطیط والتنفیذ في مختلف المناطق. 
المقدمة من كولومبیا، وأشارت إلى أن كولومبیا أیدت وطبقت نهج  A38-WP/312واستعرضت اللجنة ورقة العمل   ٤-٣٥

حسینات في منظومة الطیران واستحداث خمس عشرة وحدة من وحدات حزم التحسینات في التحسینات التشغیلیة في حزم الت
منظومة الطیران وفقا لالحتیاجات التشغیلیة. وأشارت اللجنة إلى األعمال الجاریة لوضع مجموعة مشتركة من المؤشرات 

  لتحقیق االتساق في عملیات اإلبالغ عن التحسینات التشغیلیة وتقییم أهدافها.
من جدول األعمال من لجنة  ٣٠، المقدمة من قبل في إطار البند A38-WP/259واستعرضت اللجنة ورقة العمل   ٥-٣٥

أمریكا الالتینیة للطیران المدني، وحثت الدول على دعم الجهود اإلقلیمیة المبذولة في أمریكا الجنوبیة من أجل التنمیة المأمونة 
  في مجالي السالمة التشغیلیة والمالحة الجویة.  ٢٠١٦هداف لعام والمنظمة للطیران المدني، من خالل وضع أ

المقدمة أیضا من لجنة أمریكا الالتینیة للطیران المدني، والمتصلة  A38-WP/355واستعرضت اللجنة ورقة العمل   ٦-٣٥
التشغیلي إلدارة الحركة الجویة  بالدعم المقدم لتنفیذ نظام إقلیمي إلدارة الحركة الجویة ومواصلة هذا الدعم، مع مراعاة المفهوم

والدعم التكنولوجي لكل من االتصاالت والمالحة واالستطالع لتنفیذ الخطة العالمیة للمالحة الجویة. وشجعت لجنة أمریكا 
حظي  الالتینیة للطیران المدني في تلك الورقة الدول وأوساط الطیران الدولیة على اإلحاطة علما بالنموذج الجید المستخدم والذي

  بدعم اإلیكاو. 
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المقدمة من اللجنة األفریقیة للطیران المدني والتي قدمت مقترحات  A38-WP/211واستعرضت اللجنة ورقة العمل   ٧-٣٥

شمل المناطق النامیة، وتعزیز التعاون بما في ذلك تنسیق األنشطة تالبحث والتطویر ل الفوائد الناجمة عن أعماللتوسیع نطاق 
  والتطویر مع اللجان اإلقلیمیة للطیران المدني. التنفیذیة للبحث 

، المقدمة أیضا من اللجنة األفریقیة للطیران المدني بشأن تخفیف A38-WP/212واستعرضت اللجنة ورقة العمل   ٨-٣٥
الجهات أوجه الضعف في النظام العالمي للمالحة بواسطة األقمار الصناعیة. وطلبت الورقة من اإلیكاو أن تقوم، بالتعاون مع 
یستخدم  المعنیة ذات الصلة، بتناول استراتیجیة تنفیذ النظام العالمي للمالحة بواسطة األقمار الصناعیة في المناطق التي ال

  اإلشارات.  مفیها حتى اآلن نظام عالمي لتقوی
الجویة في ، المقدمة من وكالة سالمة المالحة A38-WP/247 Revision No. 1واستعرضت اللجنة ورقة العمل   ٩-٣٥

أفریقیا ومدغشقر، وأشارت إلى التقدم المحرز في تنفیذ المالحة القائمة على األداء في منطقة أفریقیا والمحیط الهندي، وأشادت 
لتنفیذ فكرة إنشاء مكتب لبرنامج إجراءات الطیران لمساعدة الدول في تعجیل التنفیذ. وأقرت بأن برنامج إجراءات  باالیكاو

أن یكلل بالنجاح إال من خالل التزام دول المنطقة بالبرنامج ودعمها له، على النحو الذي تجري مناقشته أیضا  الطیران ال یمكن
  من جدول األعمال. ٣٧في إطار البند 

المقدمة من منظمة خدمات المالحة الجویة المدنیة والتي تناولت  A38-WP/195واستعرضت اللجنة ورقة العمل   ١٠-٣٥
لمجموعات اإلقلیمیة للتخطیط والتنفیذ والدول ومقدمي خدمات المالحة الجویة والمشغلین بتحدید أولویات الحاجة إلى قیام ا

الحتیاجات لوأهداف تتفق مع الخطة العالمیة للمالحة الجویة. وأحاطت اللجنة علما باالقتراح الرامي إلى إجراء تحلیل 
مثل تحلیل االحتیاجات والتبعیة وٕاعداد دراسات الجدوى وتحلیل  لتدریب على مواضیعتوفیر االتبعیة، واقتراح العالقات و 

  التكالیف بالمقارنة بالمزایا. 
)، ومؤسسة أمریكا الوسطى لخدمات المالحة A38-WP/146وُقدمت ورقات معلومات من الوالیات المتحدة (  ١١-٣٥

ة للطیران المدني، والمنظمة األوروبیة لسالمة )، ولیتوانیا باسم االتحاد األوروبي، واللجنة األوروبیA38-WP/233الجویة (
  ). A38-WP/282) (یوركنترولالمالحة الجویة (

المقدمة من سنغافورة، وحثت الدول على أن تشارك بنشاط في  A38-WP/162واستعرضت اللجنة ورقة العمل   ١٢-٣٥
 وجود حم. وأیدت اللجنة أیضا الحاجة إلىعملیة تحدیث إدارة الحركة الجویة في المناطق ودعمها عن طریق االبتكار والتال

تحقیق االتساق والتشغیل المتبادل على الصعید  من أجللتنسیق جهود تحدیث إدارة الحركة الجویة عبر المناطق،  عام إطار
  العالمي.

قر، المقدمة من وكالة سالمة المالحة الجویة في أفریقیا ومدغش A38-WP/253واستعرضت اللجنة ورقة العمل   ١٣-٣٥
وأشارت إلى اإلجراءات التي اضطلعت بها الوكالة في إطار تحسین خدمة اتصاالت الطیران المتحركة باستخدام نظم التردد 

  العالي جدا من بعد وغیرها من الخدمات المتصلة عبر محطة طرفیة ذات فتحة صغیرة جدا. 
)، ووكالة سالمة A38-WP/344و  A38-WP/341)، والهند (A38-WP/210وُقدمت ورقات معلومات من الصین (  ١٤-٣٥

  ).A38-WP/244المالحة الجویة في أفریقیا ومدغشقر (
  

— — — — — — —
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  المسائل الناشئة —من جدول األعمال: المالحة الجویة  ٣٦البند 

، المقدمة من نیبال، التي دعت إلى توفیر قواعد قیاسیة تحدد A38-WP/121استعرضت اللجنة ورقة العمل   ١-٣٦
الشروط الالزمة للموافقة على الطراز أو ترخیص التصمیم من أجل امتثال تصمیم معدات خدمات الحركة الجویة لمبادئ 

البولیفاریة)،  -  وریة، المقدمة من فنزویال (جمهA38-WP/243العوامل البشریة المعتمدة. واستعرضت اللجنة أیضًا ورقة العمل 
المتعلقة بالوثیقة اإلرشادیة للترخیص لخدمات المالحة الجویة. ونظرت اللجنة في: الصعوبات التي تكتنف مثل هذه القواعد 
القیاسیة واإلرشادات حیث ال توجد  سوابق حالیًا واحتمال إعاقة التجدید والمنافسة والحاجة إلى العمل واسع النطاق لدعم وضع 

ه القواعد القیاسیة عندما تكون الموارد محدودة للغایة. وكان ثمة بعض التأیید للنیة المعرب عنها في كال هاتین الورقتین مثل هذ
من صندوق سالمة  كبیرة الحجمالمیزانیة لن تسمح بالتقدم في الفترة الثالثیة القادمة بدون منح  مواردولكن اللجنة الحظت أن 
  ثر من الدول لهذا العمل.الطیران تقدمها واحدة أو اك

، المقدمة من اإلمارات العربیة المتحدة، التي أوصت بالمزید من A38-WP/265استعرضت اللجنة ورقة العمل و   ٢-٣٦
التوحید القیاسي لتبادل البیانات الرقمیة في إطار تنسیق االیكاو وتنمیتها لإلرشادات والمواد التدریبیة الرامیة لزیادة قابلیة 

  لبیني وتبادل بیانات الطیران. التشغیل ا
المقرر دخوله حیز خدمات معلومات الطیران،  -) للملحق الخامس عشر٣٧ذّكرت اللجنة بأن التعدیل رقم (و   ٣-٣٦

یحتوي على مواصفات أداء موسعة النطاق تتعلق بالتبادل الرقمي لمعلومات الطیران وبأن هذا  ١٤/١١/٢٠١٣التطبیق في 
). AIXMلنموذج تبادل البیانات المنبثق عن نموذج تبادل معلومات الطیران ( الجاري اإلعدادإعاقة النهج تم إتباعه لعدم 

والحظت اللجنة إنه في حین أن هدف اعتماد نموذج تبادل محدد هو زیادة التوحید القیاسي وقابلیة التشغیل البیني، فسینطوي 
 ٣٧/١٥في هذا الصدد، ذّكرت اللجنة أیضًا بقرار الجمعیة العمومیة على وضع وتنفیذ وابقاء قاعدة قیاسیة فنیة مفصلة. و أیضا 

الذي أوصى بأنه ینبغي لمجلس االیكاو أن یشجع إعداد وتحدیث المواصفات العامة لمستویات النظم والتشغیل واألداء وأن 
للتوصیات بالمزید من  یواصل البحث عن أفضل السبل المالئمة لوضع وترجمة ومعالجة ونشر المواصفات الفنیة. وبالنظر

تحسین االتساق والقابلیة للتشغیل البیني لتبادل بیانات الطیران الرقمیة، ستحیل اللجنة هذه إلى مجلس االیكاو لكي تنظر فیها 
االنتقال من خدمة  مواصلةرشادات من أجل ) واإلSARPsحالیًا بوضع القواعد والتوصیات الدولیة (التي تقوم فرق الخبراء 

  ).SWIMووضع وتنفیذ إدارة المعلومات على صعید المنظومة (  )AIM) إلى إدارة معلومات الطیران (AISالطیران ( معلومات
 )A38-WP/281(اإلسالمیة)  - )، وٕایران (جمهوریةWP/192وA38-WP/190 ( ورقات معلومات من الصین وُقدمت  ٤-٣٦

  ).WP/241ووكالة سالمة المالحة الجویة في أفریقیا ومدغشقر (
مفهوم  عن ، المقدمة من االتحاد الروسي، التي قدمت معلوماتA38-WP/337استعرضت اللجنة ورقة العمل و   ٥-٣٦

الطائرات الموجهة عن بعد في  الستخدامها في استیعاباالتحاد الروسي الستخدام الشبكات المحمولة جوًا والمنظمة ذاتیًا 
لمؤتمر المالحة الجویة  ١/١٠علما بالفوائد المحتملة للمفهوم والعالقة بالتوصیة وأحاطت اللجنة  ،المجال الجوي الُمراقب مدنیاً 

. وطلبت اللجنة أن یدرس مجلس "شبكات البیانات الالسلكیة المنظمة ذاتیاً  -االستطالع التابع التلقائي" بعنوان الثاني عشر
 ویة.لمالحة الجلالعالمیة خطة لاالیكاو االقتراح كجزء من التنقیح المقبل ل

— — — — — — —
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التقدم المحرز بخصوص الخطة التنفیذیة اإلقلیمیة الشاملة   من جدول األعمال:  ٣٧البند رقم 
 للسالمة الجویة في أفریقیا (خطة اقلیم أفریقیا والمحیط الهندي)

الخطة المقدمة من المجلس، التي وفرت تقریرا مرحلیا عن  A38-WP/67نظرت اللجنة في ورقة العمل   ١-٣٧
، بما في ذلك تفاصیل عن اإلنجازات التنفیذیة اإلقلیمیة الشاملة للسالمة الجویة في أفریقیا (خطة اقلیم أفریقیا والمحیط الهندي)

كینیا. وحظیت الورقة بالتأیید، كما بالسنغال ونیروبي بلالیكاو في داكار  یناإلقلیمی ینالمحققة فیما یتصل بتنفیذها بقیادة المكتب
قامت اللجنة، اعترافا منها بضرورة بذل المزید من الجهود لمعالجة الشواغل البارزة في مجال السالمة والثغرات الرئیسیة األخرى 

یع االیكاو والشركاء في السالمة الجویة على تقدیم دعمهم للدول ذات الصلة بالسالمة في إقلیم أفریقیا والمحیط الهندي، بتشج
الخطة التنفیذیة اإلقلیمیة  الستمراراألفریقیة للتغلب على أوجه القصور المذكورة. وأوجزت الورقة أیضا الشروط المطلوبة 

في فترة الثالث سنوات المقبلة استنادا الشاملة للسالمة الجویة في أفریقیا (خطة اقلیم أفریقیا والمحیط الهندي) وتوسیع نطاقها 
والتي  ٢٠١٢نیجیریا في یولیو بإلى القرارات واألهداف المعتمدة خالل المؤتمر الوزاري المعقود بشأن السالمة الجویة في أبوجا 

  .٢٠١٣الحقا مؤتمر رؤساء دول  وحكومات االتحاد األفریقي في ینایر  أّیدها
دعم التنفیذ  —من جدول األعمال: المالحة الجویة  ٣٥شة سابقة بخصوص البند وتم التذكیر بأنه خالل مناق  ٢-٣٧

(WP/247) كانت اللجنة قد طلبت من الدول في إقلیم أفریقیا والمحیط الهندي تقدیم موارد من الموظفین و/أو دعم مالي بصورة ،
لقیام بمهامه بصفة كاملة. ووافقت اللجنة في هذا یكون قادرا على ا (FPP)ملحة للتعجیل بإنشاء مكتب لبرنامج إجراءات الطیران 

   .A38-WP/67الصدد على إدماج هذا األمر في مشروع القرار المقدم في ورقة العمل 
اتحاد  التي قدمتها النیجر والتي سلطت الضوء على إنشاء A38-WP/353واستعرضت اللجنة ورقة العمل   ٣-٣٧

. والهدف من االتحاد هو كفالة استحداث تدریب على ٢٠١٣في أبریل ) AATO( الطیرانعلى  للتدریب األفریقیةالمنظمات 
الطیران رفیع المستوى وموحد وذلك من خالل التعاون بین أعضائه والتشجیع على تبادل الخبرات الفنیة. وتلقت الورقة دعما 

ن تعود بالفائدة على مسؤولي سالمة الطیران واسعا كما هنأت اللجنة الدول األفریقیة على هذه المبادرة الفریدة التي من شأنها أ
في المنطقة.  وُأشیر إلى أن الخطة التنفیذیة اإلقلیمیة الشاملة للسالمة الجویة في أفریقیا سوف تواصل دعمها التحاد المنظمات 

الحالیة في مجال األفریقیة للتدریب على الطیران، وذلك من خالل توفیر التوجیه فیما یتصل بوضع خطة لمعالجة االحتیاجات 
  التدریب في أفریقیا. 

، التي قدمها أعضاء اللجنة األفریقیة للطیران المدني (لجنة A38-WP/213والحظت اللجنة أن ورقة العمل   ٤-٣٧
  السیاسة العامة. –من جدول األعمال: السالمة الجویة  ٢٧أفكاك)، قد تم تقدیمها في إطار البند 

، المقدمة من إثیوبیا نیابة عن اللجنة األفریقیة للطیران المدني A38-WP/214وعند استعراض ورقة العمل   ٥-٣٧
)، أشارت اللجنة إلى التقدم المحرز في AFI-CIS(لجنة أفكاك)، بخصوص خطة المفتشیة التعاونیة ألفریقیا والمحیط الهندي (

ة المصممة إلیجاد مجموعة من مفتشي الخطة والتحدیات المتصلة بها والمساعدة المقدمة لها إلى جانب فوائد تلك الخط
. وأثنت اللجنة على عملیة تبادل الخبرات التي سمحت بها لجنة أفكاك من خالل إدارة وتنفیذ المشاریع أفریقیاالسالمة في 

 یفادبإالخاصة بالمفتشین، وأیدت التزام االیكاو بمواصلة دعم الخطة. وفي حین الحظت اللجنة أن دوال بعینها قد قامت بالفعل 
الخطة بتقدیم  تساندالمفتشین للمشاركة في خطة المفتشیة التعاونیة ألفریقیا والمحیط الهندي، أهابت بجمیع الجهات المعنیة أن 

الموارد الالزمة لتدریب المفتشین الذین یندرجون تحت لواء خطة المفتشیة التعاونیة وإلیفاد البعثات في المستقبل في إطار 
  الخطة المذكورة.

  اعتماده: من أجلوفي ضوء المناقشة، وافقت اللجنة على رفع القرار التالي إلى الجلسة العام   ٦-٣٧
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  الخطة التنفیذیة اإلقلیمیة الشاملة للسالمة الجویة في أفریقیا  :٣٧/١القرار 
ضر ت التيیط الهندي الخطیرة في إقلیم أفریقیا والمح أوجه القصوراالیكاو مستمرة في أداء دورها القیادي لتقلیل  لما كانت

  بتشغیل الطیران المدني الدولي وباستمرار تنمیته؛
الخطة التنفیذیة اإلقلیمیة الشاملة للسالمة الجویة في أفریقیا  بأن اإلجراءات التي اتخذتها االیكاو في إطار وٕاذ تحیط علما

  السالمة الجویة في القارة؛(خطة إقلیم أفریقیا والمحیط الهندي) بدأت تظهر تقدما إیجابیا في تعزیز 
  بارتیاح التقدم الكبیر الذي حققته الدول األفریقیة فیما یتعلق بتحسین مستواها في مجال مراقبة السالمة؛تسجل و 
بأن النجاح في تحقیق كامل أهداف الخطة التنفیذیة اإلقلیمیة الشاملة للسالمة الجویة في أفریقیا یعتمد أساسا على الجهود  تقرو 

  بذلها الدول األفریقیة ذاتها؛التي ت
بأن العدید من الدول المتعاقدة في إقلیم أفریقیا والمحیط الهندي ال تزال، رغم الجهود التي تبذلها، تحتاج في المستقبل تقر و 

 القریب، إلى استمرار الدعم الفني و/أو المالي من االیكاو وغیرها من الجهات المعنیة لالمتثال لشروط اتفاقیة شیكاغو
  ومالحقها؛

وأنه لمراقبة السالمة یتسم بالفعالیة واالستدامة،  اً وطنی اً نظام أن تدعمبأنه لیس بوسع العدید من الدول األفریقیة، بمفردها،  تقرو 
 ؛(RSOOs)مراقبة السالمة لبالتالي حثها ودعمها على إنشاء منظمات إقلیمیة ینبغي 

لالجتماع اإلقلیمي الخاص للمالحة الجویة ألفریقیا والمحیط الهندي بشأن إنشاء وكاالت إقلیمیة  ٤/٥إلى التوصیة  تشیرو 
بما یمّكن الدول من الوفاء  (RSOOs)إلى جانب إعداد منظمات إقلیمیة لمراقبة السالمة  (RAIAs)للتحقیق في الحوادث 

  ادث من خالل التعاون وتبادل الموارد؛بالتزاماتها الدولیة في مجال التحقیق في الحو 
 إقلیمیةووكاالت  (RSOOs) منظمات إقلیمیة لمراقبة السالمةلدول األفریقیة إلنشاء ابأن االیكاو تدعم العدید من  تحیط علماو 

  ؛ (RAIAs)للتحقیق في الحوادث 
المؤتمر الوزاري بشأن سالمة الطیران سالمة الطیران في أفریقیا الذي تم اعتماده خالل شأن بإعالن أبوجا بوتحیط علما 

  ؛٢٠١٢المعقود في أبوجا في یولیو 
بأهداف سالمة الطیران التي اعتمدت أثناء المؤتمر الوزاري بشأن سالمة الطیران الذي ُعقد في أبوجا في نیجیریا  تحیط علماو 

  ؛٢٠١٣وأیدته الجمعیة العمومیة لالتحاد اإلفریقي في ینایر  ٢٠١٢في یولیو 
بأن خطط عمل االیكاو التي وضعت لبعض الدول المتعاقدة ستكون بمثابة منطلق لتقدیم المساعدة المباشرة، ط علما تحیو 

بالتنسیق مع الجهات المعنیة األخرى لحل الشواغل البارزة في مجال السالمة لدیها باإلضافة إلى الثغرات الرئیسیة األخرى في 
  مجال السالمة؛

نشئت في إقلیم أفریقیا والمحیط الهندي ستظل تحتاج إلى أُ  التي أو على إنشائها العمل بدألیمیة التي أن المنظمات اإلقتالحظ و 
  دعم االیكاو في المستقبل القریب وٕالى أن یتوطد إنشاؤها وتعتمد على دعمها الذاتي؛

قدم المساعدة إلى  الدول في إقلیم بفائدة مواصلة  التنسیق، برعایة االیكاو، بین  أنشطة جمیع  الجهات المعنیة التي ت تقرو 
  أفریقیا والمحیط الهندي؛

بأن االیكاو ستحتاج إلى موارد إضافیة لكي تنجح في االضطالع بتوفیر الدعم الذي تقدمه للدول في إقلیم أفریقیا والمحیط  تقرو 
  الهندي؛
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  ؛الطیران في إقلیم أفریقیا والمحیط الهنديأن المكاتب اإلقلیمیة القویة ستكون محفزا إیجابیا لتعزیز سالمة  تالحظو 

 فإن الجمعیة العمومیة:

  بالجهود الكبیرة التي بذلتها الدول والمنظمات اإلقلیمیة األفریقیة لتعزیز السالمة الجویة؛ ترحب  - ١
یق األهداف الدول المتعاقدة في إقلیم أفریقیا والمحیط الهندي التي قبلت خطط عمل االیكاو على االلتزام بتحق تحث  - ٢

  المبینة في الخطط من خالل حل الثغرات الرئیسیة ذات الصلة بالسالمة بما في ذلك الشواغل البارزة في مجال السالمة؛
جمیع الدول المتعاقدة في إقلیم أفریقیا والمحیط الهندي على االلتزام بإنشاء المنظمات اإلقلیمیة المعنیة بمراقبة تحث   - ٣

، حسب االقتضاء، وتسریع وتیرة هذه العملیة (RAIAs)والوكاالت اإلقلیمیة للتحقیق في الحوادث  (RSOOs)السالمة الجویة 
  ؛ممكنةطریقة أفضل وتعزیز التعاون في جمیع أنحاء اإلقلیم من أجل استخدام الموارد المتاحة ب

الدول المتعاقدة في إقلیم أفریقیا والمحیط الهندي على االمتناع عن ازدواجیة الخدمات المقدمة نتیجة لالنضمام  تحث  - ٤
  إلى أكثر من منظمة إقلیمیة واحدة معنیة بمراقبة السالمة الجویة؛

الدول المتعاقدة في إقلیم أفریقیا والمحیط الهندي على تنفیذ توصیات المجموعة اإلقلیمیة للتخطیط والتنفیذ في  تحث  - ٥
  ؛(RASG-AFI)واجتماعات الفریق اإلقلیمي للسالمة الجویة ألفریقیا  (APIRG)أفریقیا والمحیط الهندي 

طة ذات األولویة التي حددتها المجموعة اإلقلیمیة للتخطیط الصناعة والهیئات المانحة على دعم تنفیذ األنشو الدول تحث   - ٦
  ؛(RASG-AFI) والمجموعات اإلقلیمیة المعنیة بسالمة الطیران (APIRG) والتنفیذ في أفریقیا والمحیط الهندي

یة اإلقلیمیة الدول وقطاع الطیران والجهات المانحة على تقدیم المساهمات، النقدیة والعینیة، لتنفیذ الخطة التنفیذ تحث  - ٧
  المجلس باإلقرار بجمیع تلك المساهمات؛ وتكلفالشاملة للسالمة الجویة في أفریقیا، 

الدول األفریقیة واالیكاو واللجنة األفریقیة للطیران المدني أن تعالج بصورة مشتركة أوجه القصور في مجال  تحث  -٨
  السالمة التي تم تحدیدها؛

اف سالمة الطیران التي حددها المؤتمر الوزاري بشأن سالمة الطیران الذي ُعقد مدى تحقیق أهدالمجلس برصد  تكلف  -٩
  ؛٢٠١٢في أبوجا في یولیو 

المجلس بضمان استمرار اضطالع االیكاو بدور قیادي في تنسیق األنشطة والمبادرات واستراتیجیات التنفیذ  تكلف  -١٠
التي تهدف بالتحدید إلى تنفیذ المشاریع ذات األولویة بما یحقق التحسن المستمر في سالمة الرحالت في إقلیم أفریقیا والمحیط 

  ت الصلة وفقا لذلك؛الهندي وتخصیص الموارد للمكاتب اإلقلیمیة ذا
برصد وقیاس حالة التنفیذ في إقلیم أفریقیا والمحیط الهندي على مدى فترة السنوات الثالث وتقدیم  المجلستكلف   -١١

  تقاریر إلى الدورة العادیة القادمة للجمعیة العمومیة بشأن التقدم المحرز؛
خاص باإلقلیم التدعم إنشاء مكتب برنامج إجراءات الطیران الدول المتعاقدة في إقلیم أفریقیا والمحیط الهندي أن  تحث  -١٢
  موظفین معارین ومساعدة مالیة كمسألة عاجلة لإلسراع بتنفیذ مفهوم المالحة القائمة على األداء في المنطقة؛ب

  .٧-٣٧أن هذا القرار یحّل محل القرار  تعلن -١٣
— — — — — — —
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 من جدول األعمال: المسائل األخرى المعروضة على نظر اللجنة الفنیة ٣٨البند 

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

یمائیة للتطهیر من الحشرات ما زالت ومقصورة القیادة من الحشرات في الرحالت الدولیة. وأحاطت علما بأن األسالیب غیر الك
قید اإلعداد. واتفقت اللجنة على أنه ینبغي عرض أي تطورات على االیكاو، فضًال عن منظمة الصحة العالمیة في الحاالت 

إلى المناسبة. وأیدت اللجنة القیام المزید من العمل بشأن األسالیب غیر الكیمائیة للتطهیر من الحشرات، ولكنها أشارت أیضًا 
أن مواد التطهیر الكیمیائي من الحشرات ُتعتبر، في حالة استخدامها وفقًا للتوجیهات العامة وٕارشادات منظمة الصحة العالمیة، 
آمنة وفعالة بصفة عامة في آن واحد وأنه ینبغي االستمرار في استخدامها. ومع ذلك، ظلت هناك شواغل فیما یتعلق بالتأثیر 

وُأبلغت اللجنة بأن الغرض من الستار الهوائي الذي یظل أحد البدائل المحتملة، مخصص  على صحة الركاب واألطقم.
الستخدامه عند أبواب دخول الركاب فقط وأنه یقترح إضافة شبكات على األبواب األخرى. وتجري بحوث مبشرة بالخیر بصدد 

نبغي أن تطلب االیكاو من منظمة الصحة العالمیة استخدام كل من الستار الهوائي والشبكات. واتفقت اللجنة أیضًا على أنه ی
أن تضیف موضوع األسالیب غیر الكیمائیة للتطهیر من الحشرات في برنامج عمل الفریق االستشاري الذي شكلته مؤخرًا 

  لمكافحة ناقالت األمراض.

بناء القدرات في مجال  التي قدمتها إندونیسیا والتي تناولت فیها أنشطة A38-WP/225ولدى استعراض الوثیقة   ٢-٣٨
النقل الجوي وتنمیة الموارد البشریة التي اضطلع بها مركز تنمیة الموارد البشریة في مجال النقل الجوي التابع لوزارة النقل 
 بإندونیسیا، أحاطت اللجنة علما بالتقدم الذي أحرزته إندونیسیا في هذا المجال. وفیما یتعلق بترتیب األولیات بین أنشطة بناء
القدرات الخاصة بتنمیة الموارد البشریة وتیسیر وتنسیق هذه األنشطة، أحاطت اللجنة علما بأن هذه المسؤولیات تقع في المقام 

  األول على عاتق األقالیم والدول الفردیة.
  ).WP/224) ولجنة الطیران المشتركة بین كومنولث الدول المستقلة (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

اقترحت فیها إعداد مبادرات الّتعلم اإللكتروني لدورات االیكاو على اإلنترنت بهدف تحسین السالمة فضًال عن إعداد إرشادات 
). ومع االعتراف بأهمیة ومزایا إمكانیة التعلم STPsمة في شكل دورات التدریب القیاسیة (لبرامج التدریب على ُنظم إدارة السال

عن بعد، أحاطت اللجنة علما بالتقدم الذي أحرزته فنزویال في هذا المجال. وأحاطت اللجنة علما أیضًا بأن االیكاو تعد حالیا 
  .٢٠١٤الل الربع الثاني من عام دورة إلكترونیة مجمعة عن إدارة السالمة وسوف یبدأ توفیرها خ

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

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

أنشطة  التي قدمتها الجمهوریة الدومینیكیة واقترحت فیها إجراء تقییم لبعض A38-WP/148وناقشت اللجنة الوثیقة   ٦-٣٨
التدریب، بما یشمل مستویات األداء أثناء العمل، للسماح بإجراء تقییم للمتدربین في بیئتهم التشغیلیة. واقُترح أیضًا إعداد آلیة 
تستخدم فیها منهجیة برنامج "ترینیر المتقدم" لجمع المعلومات عن الطریقة التي یطبق بها المشاركون القدرات التي یكتسبونها 
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ب وكیفیة قیاس مستوى النقل الفعلي للمعارف والمهارات والمواقف والتطبیق أثناء العمل. واعترفت اللجنة بأهمیة خالل التدری
. وتم االتفاق على أن تقوم األمانة العامة بتنسیق هذه A38-WP/148قیاس مدى فّعالیة التدریب وأیدت التوصیات في الوثیقة 

  ن برنامج "ترینیر المتقدم".التوصیات مع اللجنة التوجیهیة المسؤولة ع
  ).١والتصویب رقم  A38-WP/143وقدمت مؤسسة أمریكا الوسطى لخدمات المالحة الجویة (ورقة معلومات   ٧-٣٨
التي قدمتها الهند وطلبت فیها من المجلس أن ینظر في مراجعة  A38-WP/143ونظرت اللجنة في الوثیقة   ٨-٣٨

المطارات، مع  - لمجلد األول بعنوان تصمیم وتشغیل المطارات من الملحق الرابع عشرمعاییر أسطح حد العوائق، والواردة في ا
مراعاة القدرات المالحیة وقدرات األداء الحالیة بالنسبة للطائرات الراهنة. واتفقت اللجنة على أنه ینبغي للمجلس أن یشرع في 

  ه اآلثار المترتبة على الموارد.العمل في هذا الشأن، بما یشمل التخصصات الفنیة الالزمة، مع مراعا
عن تجربة الهند الناجحة بشأن المدارج شبه المتوازیة وأعمالها بصدد  A38-WP/153وُقدمت أیضًا الوثیقة   ٩-٣٨

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

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

لعمل الحالي لالیكاو، والذي یتضمن سبًال أخرى مثل أجهزة اإلیقاف السالمة النهائیة على المدارج، كما هو وارد في برنامج ا
وتقییم حالة أسطح المدارج واإلبالغ عنها. وُأحیط علمًا أیضا بأنه في بعض المطارات في مختلف أنحاء العالم، من الصعب 

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

  النحو الالزم.
 ، التي قدمتها أیضًا جمهوریة كوریا عن تدابیر منع الخروج عن المدارجA38-WP/302واقُترح في ورقة العمل   ١١-٣٨

بسبب عملیات االقتراب غیر المستقرة، إضافة أحكام عن ضمان الجودة التشغیلیة للرحالت والمزید من اإلجراءات التدریبة 
). وأحاطت اللجنة علما بالمعلومات المقدمة وخلصت Doc 9841(دلیل اعتماد منظمات تدریب أطقم القیادة ألطقم الرحالت في 

الذي ُنشر مؤخرًا  ودلیل برنامج تحلیل بیانات الطیران) Doc 9859( رة السالمةودلیل إداإلى أن الملحق التاسع عشر 
)Doc 10000 وثائق تتضمن ما یكفي من أحكام وٕارشادات لمعالجة مسألة إعداد برامج التدریب المبنیة على البیانات مع (

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

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

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

المستوى العالمي. ولم تتوصل اللجنة ألي توافق في اآلراء حول ما إذا كان هناك ما یبرر من منظور السالمة إعداد أحكام 
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 دولیة إلجازة العاملین خارج نطاق التخصصات التي یشملها الملحق األول في الوقت الحالي. وأشارت اللجنة إلى عدم وجود
أحكام دولیة إلجازة العاملین تمنع الدول أو األقالیم من وضع الشروط الوطنیة الخاصة بها في مجال منح التراخیص أو 
اإلجازات. واتفقت اللجنة على أن ُیطلب من المجلس، إذا سمحت الموارد، بتحدید مدى الحاجة من منظور السالمة إلى إعداد 

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

التي قدمتها اإلمارات العربیة المتحدة وسلطت الضوء فیها على الخطر  A38-WP/252ونظرت اللجنة في الوثیقة   ١٣-٣٨
عدد الكبیر الذي تشكله أجهزة بث أشعة اللیزر على سالمة وأمن الطیران المدني. وُأشیر في ورقة العمل إلى أن ارتفاع 

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

تشكلها أجهزة بث أشعة اللیزر، وأنه یمكن تحقیق أكثر من ذلك بكثیر، وخاصة فیما یخص للتخفیف من حدة المخاطر التي 
اتخاذ اإلجراءات القانونیة الالزمة ضد مرتكبي هذه األفعال بموجب القوانین الجنائیة الساریة. ومع ذلك، إذا كانت هناك حاجة 

هذه المهمة إلى المجلس للمزید من البحث، رهنا باالعتبارات  إلى قیام االیكاو بمعالجة مواضیع أخرى، اتفقت اللجنة على إحالة
  الموارد. فیما یخصالمالیة. وعرضت وكالة السالمة الجویة األوروبیة في هذا الصدد تقدیم المساعدة 

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

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

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

والواردة في مختلف مالحق االیكاو. وتضمنت الوثیقة دعوة موجهة إلى االیكاو لكي تنظر في إعداد مواد إرشادیة شاملة 
لضمان التخطیط السلیم للتصدي لحاالت الطوارئ في الدول بحیث یتم الربط بین مختلف المالحق ذات الصلة بها، بوصفها 

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

ا المخاطر. وسلطت الوثیقة الدول لتنظیم عملیات اإلخالء واستقبال المساعدة في أعقاب الكوارث في المناطق التي تكثر فیه
الضوء على كیفیة االستفادة من المطارات التي یجري التركیز فیها على الكوارث في إطار برنامج "إعداد المطارات للتصدي 
للكوارث" وطلبت من االیكاو أن تعد مواد إرشادیة بشأن اإلجراءات التشغیلیة للمطارات الموجودة في المناطق التي تكثر فیها 

  طر.المخا
، 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 
  اعاة الموارد المطلوبة.في العمل للتعمق في دراسة هذه المواضیع، مع مر 

اللتین قدمتهما كندا وعرضت فیهما مفهوم أجهزة A38-WP/364 و A38-WP/132ونظرت اللجنة في الوثیقتین   ١٨-٣٨
االستقبال الفضائیة لنظم إذاعة االستطالع التابع التلقائي التي تستفید من التكنولوجیات الموجودة حالیا (األقمار الصناعیة 
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تطالع التابع التلقائي) بما یسمح بتوفیر التغطیة الالزمة للمراقبة بالنسبة لخدمات الحركة الجویة في العالم. وأجهزة إذاعة االس
ویمكن لهذا المفهوم أن یّحسن السالمة ویساهم بشكل كبیر في إدارة المجال الجوي بمزید من الكفاءة وتسییر عملیات الطائرات 

مفضلة وخفض استهالك الوقود في المناطق النائیة التي لیس من المجدي أو العملي على االرتفاع األمثل واستخدام الطرق ال
فیها استخدام االستطالع األرضي. وأحاطت اللجنة علما بأن نظام إذاعة االستطالع التابع التلقائي الذي ُتستخدم فیه 

للمالحة الجویة، وأنه سوف ُیضاف إلى الصادرة عن المؤتمر الثاني عشر  ١/٩التكنولوجیات الفضائیة كان موضوع التوصیة 
الخطة العالمیة للمالحة الجویة، حتى وٕان كانت إذاعة االستطالع التابع التلقائي التي تستخدم فیها التكنولوجیات الفضائیة 

نبغي إحالة مذكورة في الطبعة الرابعة من الخطة العالمیة للمالحة الجویة كما ُأشیر إلى ذلك سابقا. واتفقت اللجنة على أنه ی
النظر في مسألة إعداد أحكام االیكاو وموادها اإلرشادیة إلى المجلس، وأحاطت علما بأنه ینبغي أن تكون هذه األعمال قائمة 

  على اعتبارات األداء إلى الحد الممكن.
. وُدعیت التي قدمتها جمهوریة كوریا بشأن التعاون المدني العسكري 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 

حد بسیاسات االیكاو المستمر وما یتصل بها من ممارسات في مجال المالحة الجویة، بدأت االیكاو للمالحة الجویة والبیان المو 
العمل في مختلف المناطق لتشجیع الدول على تحسین التعاون المدني العسكري. واتفقت اللجنة على أنه ینبغي للمجلس أن 

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

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

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

  -انتهى  -
  

 


