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١٨/١١/٢٠١٩ Ref.: AN 8/17-19/84 

 "لسالمةل الثالثالرفيع المستوى ؤتمر الم": الموضوع
  )HLSC 2021( ٢٠٢١لعام 

ال ـت وٕارسالها إلى مونتريتعليقا: إبداء الاإلجراء المطلوب
 ۲۱/٢/٢٠٢٠بحلول 

 تحية طيبة وبعد،

في  ةالمنعقد ٢١٢من دورتها  ةالثالث لسةجالوافقت في قد ني إبالغكم بأن لجنة المالحة الجوية ــفُ يشرّ  -١
المؤتمر الرفيع المستوى الثالث على التشاور مع الدول المتعاقدة والمنظمات الدولية المعنية بشأن تنظيم  ٢٢/١٠/٢٠١٩

البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة "السالمة الجوية وتطّور عناصر . وسيشمل هذا المؤتمر جميع ٢٠٢١لعام  سالمةلل
) أ( المرفق يتضمن. و الجوية ةمالحالالمرتبطة بمسائل نخبة من الو  )CMA( وفقًا لنهج الرصد المستمر )USOAP(الجوية 
المتوخاة منه عات التوقّ و  هشعار و  المقترح ٢٠٢١ لعام "سالمةللالثالث المستوى المؤتمر الرفيع " عقد الحاجة إلىعن  تفاصيل
 .يةتنظيمٕاجراءاته الو  هوتوقيت

كون وسي ربعين للجمعية العمومية لإليكاوالدورة الحادية واألخالل السنة التي تسبق المؤتمر هذا نعقد وسي -٢
رفيعة المستوى. المجموعة من التوصيات بشأن اتفاق الخروج بإلى تفضي التي ة لالمفصَّ فنية المناقشات لل حفلمبمثابة 

ما ستّطلع الجمعية العمومية خالل دورتها الحادية واألربعين ع. و للموافقة عليهاسُتعرض هذه التوصيات على مجلس اإليكاو و 
المتعلقة بالخطط التركيز على المسائل من لجمعية العمومية اهذا النهج مّكن يُ . وسمذكور من نتائجالمؤتمر ال توصل إليه

في هذا الصدد إلى قرار مجلس تجدر اإلشارة ة. و ديدالمشورة الفنية السعلى  بناءً ستراتيجية والسياسات والقضايا االالعالمية 
 ية العموميةدورات الجمعكيفية استناد و رفيعة المستوى العقد االجتماعات في المنظمة بعها ــالتي تتّ ممارسة الاإليكاو بشأن 

 ).C-DEC 210/6 ر محضر القراراتنظا(.إليها

مقرر عرضها على نظر ال رشاديةاإللمواضيع لقائمة أولية مستقبل الطيران، تم إعداد  علىز يركفي ضوء التو  -٣
) المعلومات ج( المرفق هذه القائمة بينما يتضمن )ب( المرفقيتضمن و . ٢٠٢١لعام  سالمةللالثالث المؤتمر الرفيع المستوى 

 تحليلهاو الردود األخرى  معالحقًا وتجميعه عداد ردكم مساعدتكم على إل. و االهدف منههذه المواضيع و  صدرماألساسية عن 
 ت سردية.تعليقاأي تعزيزه ب) و د( المرفقملء االستبيان الوارد في منكم  رجىيُ  ،من قبل اللجنة أولويتها وترتيب
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المناقشة جميع  ضم، يجب أن تاً وترابط اً أصبح أكثر تعقيدو  تطور بسرعةي ذينظام الطيران الفي ظّل و   -٤
المالحة الجوية اضيع تقدم ملموس. كما سيتم مناقشة مو إحراز بما يضمن صات والنظر في جميع التخصّ  الجهات المعنية

من مشاركة واسعة النطاق ومتنوعة، كما سيتم التطّرق إلى مواضيع المالحة الجوية. ولتيسير ما يلزم المؤتمر.  شعارالمتعلقة ب
السالمة  سياقفي فسيتم تناولها األمن والبيئة  ثلم حول الشعار المقترح. أما المواضيع المؤتمرُيــتــوخى تنظيم مناقشات 

 .المالحة الجويةو 

، ٢٠٢١لعام سالمةللالثالث المؤتمر الرفيع المستوى  تها خاللالمقترح مناقشاضيع بالنظر إلى تنوع المو و   -٥
 ن في مجاالت السالمة والمالحة الجوية.يصخصّ تن المفنييحضور الخبراء المن الضروري سيكون 

 ةواصلعلى ملجنة اللمساعدة  ۲۱/٢/٢٠٢٠ هموعد أقصاكم في ؤسستآراء حكومتكم/متصلني أرجو أن و  -٦
الثالث المؤتمر الرفيع المستوى  الحاجة إلى عقدستنظر اللجنة في  ،تتعليقا. وفي ضوء ما يرد من هذا الشأنالنظر في 

وتاريخ ومكان ومدة انعقاده  المؤتمر جدول أعمالاالتفاق على  تم، وٕاذا ثبتت تلك الحاجة، سي٢٠٢١يونيو في  سالمةلل
 التنظيمية.ٕاجراءاته و 

 .لوا سيادتكم بقبول فائق االحترامتفضّ  

 فانغ ليو
 ةالعام ةاألمين

 :المرفقات
 عن الحاجة إلى عقد المؤتمر وشعاره والتوقعات المتوخاة منه  تفاصيل   — (أ)   

 وتوقيته وٕاجراءاته التنظيمية  
إدراجها في جدول أعمال  رالمقرّ لمواضيع لة اإلرشاديقائمة ال — (ب)

 )٢٠٢١( سالمةللالثالث المؤتمر الرفيع المستوى 
 النتائج المتوخاةو شعار المؤتمر  صدرمساسية عن األمعلومات ل — (ج)
المؤتمر الرفيع عروضة للمناقشة خالل استبيان بشأن المواضيع الم — (د)

 )٢٠٢١( سالمةللالثالث المستوى 



 

 

 AN 8/17-19/84كتاب المنظمة ب) أ( المرفق

  المتوخاة منه توقعاتاله و شعار الحاجة إلى عقد المؤتمر و  عن تفاصيل
 يةتنظيمٕاجراءاته الوتوقيته و 

 المؤتمر عقدالحاجة إلى  -١

ضّم المستوى المالئم من كبار إلى  ٢٠٢١لعام  للسالمةالثالث المؤتمر الرفيع المستوى  هدفي - هدفال ١-١
ٕاعداد التوصيات والقرارات و اآلراء في توافق لخروج بوغيرها من الهيئات الوطنية لالمسؤولين داخل هيئات الطيران المدني للدول 

 المؤتمر أيضاً شكل وسي المؤتمر.شعار بشأن أهم القضايا المتعلقة بالسالمة واألمور المتصلة بالمالحة الجوية فيما يخص 
الدروس بناًء على  لمضي قدماً لطريق ال تمهيدو تحديد األولويات المواضيع الرئيسية و حول حشد الجهود ل لجهات المعنيةل فرصةً 

ن فنييحضور الخبراء المن الضروري ، سيكون المؤتمرهذا  تها خاللالمقترح مناقشاضيع ع المو بالنظر إلى تنوّ و . المستفادة
 .ن في مجاالت السالمة والمالحة الجويةيصصّ تخالم

الدورة الذي انعقد قبل عام من انعقاد  )AN-Conf/13( "للمالحة الجويةالمؤتمر الثالث عشر "على غرار و  ٢-١
جمعية لقبل الدورة الحادية واألربعين ل ٢٠٢١لعام  "للسالمةالرفيع المستوى الثالث المؤتمر "عقد نسي، ةموميلجمعية العاألربعين ل
قبل الُشعب ن بأهمية عقد اجتماعات على مستوى ياألربع تهادور الجمعية العمومية لإليكاو خالل ت أقرّ وقد اليكاو. العمومية ل

ممارسة التطبيق المجلس يواصل خالل دورتها األربعين أن يكاو إلالعمومية لجمعية لكما طلبت ا .العمومية الجمعية دورةانعقاد 
ل المنظمة اعمستراتيجي أللتخطيط االًا لدعمالعمومية الجمعية دورة  قبل انعقادعلى مستوى الُشعب عقد اجتماع بعة في المت

على لمساعدة لفترة الثالثية الالحقة واخالل اية جو المالحة السالمة وال شمليكاو التي تلإل ميزانية البرنامج العادي توجيهو 
. وبالتالي، ستتمكن اللجنة الفنية وُعمق هذه المناقشة العمومية الجمعيةدورة خالل  فنيةلمناقشة الص لالمخصّ وقت ال صليتق
ة والسياسات والقضايا الجديدة التي المعنيالخطط العالمية المسائل المتعلقة بيكاو من تركيز مناقشتها على إلالعمومية لجمعية لل

 .ةمؤقتالفترة ال خاللنشأت 

 :٢٠٢١لعام  للسالمةالمؤتمر الرفيع المستوى الثالث المقرر عرضها في مواضيع لل ةاإلرشاديقائمة ال ٣-١
 .األساسيةمعلومات الالمرفق (ج) ويتضمن  لمواضيعلرشادية اإلقائمة الالمرفق (ب) يتضمن 

 التطّورتحقيق  :المؤتمرشعار  -٢

 ترابطالسالمة والكفاءة والسرعة والمواضيع ن الطيراناول ، يتمفي عالم اليو فر". التطوّ  تحقيقالمؤتمر هو " شعارُ  ١-٢
بحلول و . ةكبير  زيادة الطلب على النقل الجوي في المستقبل القريبمن المقرر أن يشهد قطاع الطيران بسرعة و وينمو البيني. 

من العالمي. باإلضافة إلى ذلك، على المستوى حركة نقل الركاب السنوية وحجم الشحن حجم تضاعف يتوقع أن يُ ، ٢٠٣٠عام 
"التنقل غير المأهولة وذكاء االصطناعي والطائرات ، بما في ذلك تطبيق القطاع الطيرانن التغيرات التكنولوجية السريعة في شأ

جديدة لألعمال أن ج و نماذج وُنهواستحداث  الطيرانٕاضفاء الطابع الرقمي على ل و ـتالكُ  سلالجوي في المناطق الحضرية" وسال
تعزيز القدرة ا البّد من القيام بعدة أمور من ضمنهتسارع التطور في مجال الطيران، وفي ظّل تؤثر جميعها على الطيران. 

العمليات واإلجراءات الحالية (بما في ذلك إصدار مستوى وتحسين  ج تدريبية جديدةنهو  وضعالتحتية و  ىالتنظيمية والبن
في الوقت نفسه، من المهم التأكد من أن و الت. هذه التحوّ من أجل اعتماد الترخيص والموافقات) عمليات و شهادات الاإلجازات و 

حوار والبد من إقامة ة السالمة. المرتبطة بمراقبمسؤوليات المهام و الباالضطالع بفعالية على القدرة جميع الدول األعضاء لدى 
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ينبغي أن يشمل هذا الحوار الدول والمنظمات و التعاون وتبادل الخبرات. على توطيد لتشجيع لشامل على المستوى االستراتيجي 
كما دعا إلى المتحدة منظومة األمم الوكاالت المعنية التابعة لالخاص واألوساط األكاديمية و  الحكومية وغير الحكومية والقطاع

  ."االبتكار في مجال الطيران" وكذلك المبتكرين غير التقليديين ٢٧-٤٠مومية قرار الجمعية العذلك 

مناقشة ضّم اليجب أن ت ،اً وترابط اً والذي أصبح أكثر تعقيدنظام الطيران المتطور بسرعة، في ظّل  – التطبيق ٢-٢
المالحة الجوية اضيع كما سيتم مناقشة مو . ملموسإحراز تقّدم بما يضمن صات والنظر في جميع التخصّ  الجهات المعنيةجميع 

الشعار حول  المؤتمرمناقشات م يتنظوخى ــتُيــومتنوعة،  النطاق مشاركة واسعة ما يلزم من ولتيسير. المؤتمر شعارالمتعلقة ب
 المالحة الجوية. السالمة و  سياقفي فسيتم تناولها األمن والبيئة  ثلم مواضيعأما ال المقترح.

 من المؤتمر توخاةالملتوقعات ا -٣

 الجهات المعنيةتيح الفرصة للدول األعضاء و التي تيكاو لإل ةرسميمن االجتماعات الالمؤتمر  تبريع: التوقعات ١-٣
وتيرة التطورات السريعة التكيف مع ب اتسمح له جويةسالمة اللمن أجل وضع استراتيجية عالمية ل اً في مجال الطيران للعمل مع

حول  ةالطيران العالمي أوساطوجهات نظر حشد األولويات و رسم و ُيسهم في تحديد ا. وسمواكبتهالطيران المدني و مجال في 
 توجيهللتخطيط االستراتيجي على المستويات العالمي واإلقليمي والوطني، و  اً حافز المؤتمر كما سيشكل األهداف الرئيسية. 

  .الالحقةية فترة الثالثلخالل افاءة المالحة الجوية سعة وكالسالمة و  شمليكاو التي تميزانية البرنامج العادي لإل

والمجموعات اإلقليمية ّصصة اإليكاو من تخطيط برامج عمل مجموعات الخبراء المتخفسُتمّكن نتائج المؤتمر أما  ٢-٣
 .)PIRGs(اإلقليمية للتخطيط والتنفيذ  توالمجموعا ) RASGs(للسالمة الجوية 

المؤتمر الرفيع المستوى الثالث " كوني، س)AN-Conf/13( المؤتمر الثالث عشر للمالحة الجوية على غرارو   ٣-٣
اتفاق على مجموعة من التوصيات رفيعة الخروج ب إلىفضي التي تُ  مفصلةللمناقشات الفنية ال محفلبمثابة  ٢٠٢١ "للسالمة

العمومية سيتم بعد ذلك إطالع الدورة الحادية واألربعين للجمعية و . للموافقة عليهاسُتعرض على مجلس اإليكاو التي المستوى 
التركيز على العمومية من ية لجمعاهذا النهج ويمّكن . ٢٠٢١ السالمة المؤتمر الرفيع المستوى الثالث بشأن على نتائج 

 .ةديدالمشورة الفنية السبناًء على القضايا االستراتيجية 

 يةتنظيمٕاجراءاته الالمؤتمر و توقيت  -٤

وٕاصدار الشهادات  إجازة العالمينبما في ذلك ، سيتناول المؤتمر جميع عناصر السالمة: التوقيت والتنظيم ١-٤
"البرنامج العالمي  باإلضافة إلى تطور، وٕادارة السالمة ونقل البضائع الخطرة لطيرانصالحية الطائرات لو  للطائرات وتشغيلها

مالحة الجوية ال. كما سيتم النظر في مسائل )USOAP CMA(لتدقيق مراقبة السالمة الجوية" وفقًا لنهج الرصد المستمر 
عليقات التي ترد من الدول والمنظمات الدولية. عدد اللجان في المؤتمر في ضوء التالبّت في سيتم و المؤتمر.  شعارب المتصلة

، الـمونترياإليكاو ب في مقرّ  مذكورالمؤتمر ال قترح عقديُ ، يهبناًء علو خمسة أيام عمل. إلى المؤتمر ووفقًا للتقديرات، سيحتاج 
 .٥/٦/٢٠٢١إلى  ١من وذلك 

فرصًة لعرض  ،٣١/٥/٢٠٢١في  ُتعقدالطيران، بشأن  اتفعاليإحدى ال شّكلتوخى أن تيُ قبل انعقاد المؤتمر، و  ٢-٤
 .٢٠٢١ للسالمةالمؤتمر الرفيع المستوى الثالث أحدث المستجّدات وتبادل الخبرات والمعارف وتوجيه المناقشات خالل 

— — — — — — — —



 

 

 AN 8/17-19/84 المنظمةكتاب ب )ب( المرفق

 جدول أعمال إدراجها في رالمقرّ  اضيعلمو لة اإلرشاديقائمة ال
 ) ٢٠٢١( للسالمةالمؤتمر الرفيع المستوى الثالث 

 االستراتيجية والسياسة العامة -١

 ٢٠٢٥-٢٠٢٣للفترة  "الخطة العالمية للسالمة الجوية"طبعة 

االتجاه االستراتيجي العالمي للسالمة وتوفر  )GASP ،Doc 10004( "الجوية لسالمةلالخطة العالمية "د حدّ تُ  ١-١
وتنسيق الجهود  ضافرتوبالتالي ضمان ، وضع وتنفيذ خطط التنفيذ اإلقليمية ودون اإلقليمية والوطنيةمّكن من اإلطار الذي ي

 المدني الدولي.مستوى سالمة الطيران حسين الرامية إلى ت

"مجموعة الدراسة المعنية بالخطة العالمية  هتم الذي أحرز التقدّ المؤتمر هذا من المزمع أن يستعرض و  ٢-١
رتبطة التحديات الم لىعتعليقات البداء فرصة إل أيضاً شكل سيو . العالميةالخطة هذه تنقيح بشأن  )GASP-SG( للسالمة الجوية"

والتحديات التنظيمية  الخطورةة شديد لفئاتبخصوص احات اقتر االوكذلك  )GASP( "الخطة العالمية للسالمة الجوية"تنفيذ ب
 .)GASP( "العالمية للسالمة الجوية الخطة"والقضايا الناشئة التي سيتم النظر فيها في 

 )NASP( الجوية للسالمةتنفيذ الخطة الوطنية 

بأهمية التنفيذ  "يكاو للسالمة والمالحة الجويةالتخطيط العالمي لإل" قــرّ : يُ ١-٤٠ ةة العموميقرار الجمعي  ٣-١
 لسالمةلوطنية الخطط الوتنفيذ تعمل الدول على وضع أن وينّص على اإلقليمية والوطنية.  السالمة الجويةالفعال لخطط 

جهود الأن يستعرض المؤتمر تأثير توقع ويُ . )GASP( "الخطة العالمية للسالمة الجوية"هداف وذلك وفقًا أل، )NASPs( الجوية
التخطيط االستراتيجي في إدارة نحو والعمل للسالمة الجوية خطط الوطنية العلى وضع يكاو لمساعدة الدول اإلالتي تبذلها 

 ن اإلقليمي والوطني.مستوييلتحديات الجديدة على الاة مواجهو  السالمة الجوية

 الطيرانمجال االبتكار في 

هذه وتنطوي . برّمته الطيران قطاعالجديدة ومفاهيم التشغيل متاحة بسرعة في كنولوجيات أصبحت الت ٤-١
والقدرة على تحمل التكاليف ُسبل االستفادة واألمن واالستدامة و  السالمة الجويةمستوى إمكانات كبيرة لتحسين على االبتكارات 

التالي، وب. في مجال الطيران أكثر كفاءة وتبسيطاً ية عمليات تنظيمتحقيق إلى ذلك ؤدي يفي جميع أنحاء العالم. كما يمكن أن 
مكن تحقيق فوائدها الطيران إجراءات في الوقت المناسب لرصد وتقييم هذه التطورات بحيث يُ أوساط تخذ تأن مهم جّدًا من الف

على المستوى  شامل حوارإقامة يواصل المؤتمر  توقع أنويُ منذ البداية.  "عدم ترك أي بلد وراء الركب"مما يؤدي إلى  المحتملة
الجهات الفاعلة غير  التعاون وتبادل الخبرات فيما يتعلق باالبتكار. وسيشمل هذا الحوار أيضاً توطيد ى االستراتيجي يشجع عل

 التقليدية في مجال الطيران.

 ر اللجنة الفنيةتطوّ 

ز فقط ما إذا كان ينبغي أن يركّ السيما ، العمومية ر اللجنة الفنية للجمعيةتوقع أن يناقش المؤتمر تطوّ يُ  ٥-١
 ُشعب.على مستوى الجتماعات االخالل ة فنيالمسائل المناقشة رك تعلى أن تُ العامة والسياسة  االستراتيجيةعلى 
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 توحيد المقاييس -٢

 القدرة التنظيمية

الجديدة ومفاهيم كنولوجيات االبتكارات والت تطبيقحركة و ال ونموّ لألعمال نماذج الجديدة في ظّل ال  ١-٢
لطيران اوالعمليات واإلجراءات الحالية لضمان تطوير  يةالتدريبنهوج التعزيز القدرة التنظيمية و ما يدعو إلى هناك ، التشغيل
ج و نهالو الترخيص وعمليات جازات إصدار اإلعدة أمور من ضمنها  ستشمل هذه التحسيناتو . بما يتسم بالسالمة المدني
 .يةالتدريب

 إدارة المخاطر

ف واالستجابة للمخاطر أن القدرة على التكيّ قرار بفي إطار اإلو . ات مستمرةر ينظام الطيران تغييشهد   ٢-٢
سيناقش المؤتمر التحديات الجديدة المرتبطة بتطور ، للسالمةبالنسبة  حاسمٌ  الطيران أمرٌ مجال الجديدة والتغيرات السريعة في 

تي يتم جديدة من الطائرات الال طرازاتالو  الركابتي يتسبب فيها والمخاطر ال وكذلك تلك المتعلقة بنقل البضائع الخطرة الطيران
بفعالية ة ذلك إدار ية وكيف، ةديالجد تكنولوجيات الوافدةمن ال اغير المأهولة وغيرهطائرات وٕادارة حركة ال في مواقع جديدة تشغيلها

 ة.من العواقب الوخيم لحدّ ل

 التنفيذ والدعم  -٣

ف مع الوتيرة السريعة للتطور في مجال الطيران للتكيّ أساليب يكاو والدول األعضاء إيجاد إلينبغي ل  ١-٣
 قطاع الطيرانالشراكات الحالية والمشاركة مع نطاق توسيع من الضروري سيكون و واالحتياجات المتزايدة للدول األعضاء. 

على اإلقليمي لمساعدة الدول على المستوى لمناقشة كيفية تعزيز آليات دعم التنفيذ  حفالً المؤتمر مشكل سيو . بشكل استباقي
 وٕادارة السالمة.وقائع السالمة والتحقيق في الحوادث والمراقبة بعض األنشطة والمهام المرتبطة بمهام وأنشطة االضطالع ب

 ةمراقبالرصد والأنشطة   -٤

 ج الجديدةو ة والنهمراقبال

العمليات  نموّ  تناولة "التعاونية" لمراقبتم طرح مفهوم جديد لل، العمومية خالل الدورة األربعين للجمعية  ١-٤
من المزمع أن يواصل المؤتمر و والتطورات التكنولوجية.  ج التشغيلية والتدريبيةو لنهلألعمال وا نماذج الجديدةالو ، عبر الحدود

المرتبطة ات مسؤوليالمهام و الفعالية باالضطالع بعلى القدرة جميع الدول األعضاء التأكد من أن لدى كيفية مناقشة عن ال
 مراقبة السالمة.ب

 )CMA(وفقا لنهج الرصد المستمر  )USOAP(ر البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة تطوّ 

ى حيث تم االنتقال إلقدين منذ أكثر من عِ  )USOAP( "البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة"تم إطالق   ٢-٤
البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية وفقًا " يواصلو . ٢٠١٣في يناير  )CMA(رصد المستمر التنفيذ الكامل لنهج ال
 النضج والتحسين والتوسع. )USOAP CMA( لنهج الرصد المستمر

 )USOAP CMA( "البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية وفقًا لنهج الرصد المستمر"لتمكين و  ٣-٤
في  ل الطيران المدنييشهدها مجاستي في ضوء التحديات والتحوالت المواكبًا للمستجدات و  فعاالً يصبح عنصرًا من أن 
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لبرنامج العالمي لتدقيق مراقبة لـ ةصالمخصّ  ةستشاريمجموعة االنتائج البناًء على سيستعرض المؤتمر: التطورات ، المستقبل
مجموعة الخبراء المعنية  تنفيذ توصياتالقائم لوالوضع ؛ )USOAP CMA( السالمة الجوية وفقًا لنهج الرصد المستمر

والتحسينات  ؛)USOAP( قبة السالمة الجويةاباالستعراض الهيكلي لنهج الرصد المستمر في إطار البرنامج العالمي لتدقيق مر 
 .على األجل الطويل لبرنامجاالتنظيمية الناجمة عن تطور 

 المالحة الجوية سعة وكفاءة   -٥

سينظر المؤتمر في مسائل ، اً وترابط اً أصبح أكثر تعقيدو  تطور بسرعةذي يالطيران ال نظامفي ظّل   ١-٥
الدورة  أو )AN-Conf /13( ولم يتناولها بالفعل المؤتمر الثالث عشر للمالحة الجوية، الشعار المطروحالمالحة الجوية المتعلقة ب

 للمنظمة.برنامج العمل الحالي في إطار أو للجمعية العمومية األربعون 

 القضايا الناشئة  -٦

تتعلق بالسالمة والمالحة قد تنشأ و أي قضايا تناول الالزمة لتوصيات ٕاعداد السيقوم المؤتمر بتحديد و   ١-٦
 الجوية.

— — — — — — — —



 

 

 AN 8/17-19/84 المنظمةكتاب ب )ج( المرفق

 النتائج المتوخاةو صدر شعار المؤتمر مساسية عن األمعلومات ال

 المقدمة -١

وفر أكثر وي. على المستوى العالمي في األنشطة االقتصادية والتنمية دور رئيسيبالطيران قطاع ضطلع ي  ١-١
قطاع و تريليون دوالر في الناتج المحلي اإلجمالي العالمي.  ٢,٧ساهم بأكثر من يبينما ، العالم عبرمليون وظيفة  ٦٥,٥من 

هامة تحّرك  أداة ويعتبر أيضاً ، حيث يربط األشخاص وينقل البضائع في جميع أنحاء العالم، ال يتجزأ من المجتمع الطيران جزءٌ 
تتسم بالسالمة العالم من خالل عمليات  عبرن مستوى معيشة الناس ما يحسّ وهو ، لنمو االقتصادي والتنمية المستدامةا

 ة.والموثوقي

التأكد من سالمة وأمن وكفاءة واستدامة يتمثل أحد العناصر الرئيسية للحفاظ على أداء الطيران المدني في و    ٢-١
 اً هدفل ــفيشكّ سالمة نظام النقل الجوي العالمي مستوى تحسين أما . على المستويات العالمي واإلقليمي والوطنيعمليات ال

لمنظمة باستمرار على معالجة وتعزيز سالمة الطيران العالمي من خالل األنشطة تعمل او يكاو. لإل اً أساسيو  اً توجيهي اً استراتيجي
 .)GASP( "جويةسالمة اللالخطة العالمية ل"دة في واألهداف المنسقة المحدّ 

التحسين المستمر  ويعتبر. على مستوى السالمة ديدةجمبادرات الالز على تطوير وتنفيذ ــيكاو تركّ ال تزال اإلو    ٣-١
لتنمية بادفع ال ما يخصدور رئيسي فيالقيام بلضمان استمرار النقل الجوي في  اً أساسي عنصراً في سالمة الطيران العالمي 

 االقتصادية واالجتماعية المستدامة في جميع أنحاء العالم.

 الحفاظ على مستقبل الطيران  -٢

ز التنمية واالبتكار حفّ يالعالمي و ُسبل الربط عزز يو  اتعطلّ على التيبعث و في التنامي  قطاٌع آخذٌ  الطيران   ١-٢
، إذ دنالتنقل بين القارات والمُ يتجاوز نطاق طيران اآلن قد أصبح الو سعى باستمرار إلى تعزيز سالمتها وكفاءتها. يواألعمال و 

 دن.على التنقل داخل المُ  اً ر وسيؤثر قريبيتطوّ بات 

الطيران اليوم يشهد قطاع أسرع اليوم من أي وقت مضى و فهي ر في مجال الطيران المدني وتيرة التطوّ أما    ٢-٢
مثل الذكاء االصطناعي والطائرات ، بعض التحوالت الرئيسية. ويشمل ذلك زيادة نشر وتطبيق االبتكارات والتكنولوجيات الجديدة

تزايد حركة الركاب والبضائع والعمليات الجديدة و ؛ الطيرانوٕاضفاء الطابع الرقمي على ؛ و"التنقل الجوي الحضري"غير المأهولة 
نبغي التي ي قصوىاألولوية التؤكد هذه التغييرات التي تنطوي عليها التأثيرات الجوهرية كما أن عبر الحدود ونماذج األعمال. 

 فوائدها االجتماعية واالقتصادية بشكل كامل. من أجل بلوغ وتحقيقها لتطوير الطيران إيالؤ 

تسارع تطور وفي ظّل ة. مقبلالسنوات الخالل تحديات رئيسية عدة الطيران مواجهة يتعين على أوساط سو    ٣-٢
وتحسين  جديدة يةتدريبوضع نهوج و  التحتية ىتعزيز القدرة التنظيمية والبنالبد من القيام بعدة أمور من ضمنها ، لطيرانا

هذه من أجل اعتماد الترخيص والموافقات) عمليات و شهادات الاإلجازات و (بما في ذلك إصدار  اليةالعمليات واإلجراءات الح
لتشغيل وٕادارة جميع نظم وقدرات الطيران  أمٌر هامٌ ة تطور الكفاءات المو ذات المهارات القوى العاملة كما أن إتاحة . التحوالت
 الجديدة.

بفعالية ضطالع درة على االقالء جميع الدول األعضالدى من المهم التأكد من أن ، في الوقت نفسهو    ٤-٢
لتحقيق كل هذه التحسينات مراعاة ينبغي و بوظائفها ومسؤولياتها المتعلقة بإدارة السالمة بدعم من موظفين أكفاء ومؤهلين. 

نظام عالمي لرصد  في )CMA( المستمررصد الوفقًا لنهج  )USOAP( ةة الجويلبرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمتطّور ا
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وكذلك ، يكاوالطائرات في الدول األعضاء في اإلوقائع مراقبة السالمة والتحقيق في حوادث/لتحقيق القدرات المرتبطة بالطيران 
، بدعم من الدول األعضاء فيها، كاوواصل اإلينبغي أن تُ ي، عليه وبناءً ة. وطنيم في تنفيذ برامج السالمة التقدّ ا ُتحرزه من م

كي يتسنى  )NLCB( "الركبوراء دعم مبادرة "عدم ترك أي بلد في إطار تقديم المزيد من المساعدة المباشرة إلى البلدان النامية 
 .الذي يتسم بالسالمة والموثوقية النقل الجويمن الفوائد االجتماعية واالقتصادية الهامة  تحقيقجميع الدول ل

 ما يدعو بإلحاح إلىهناك ، لمستقبلية ستؤثر على جميع مجاالت الطيرانالت ان التحديات والتحوّ أل ونظراً   ٥-٢
لتحديات اة مواجهو  جويةسالمة الالعلى التخطيط االستراتيجي في إدارة  اً الطيران العالمي في العمل مع أوساطضمان استمرار 

والمنظمات  اإليكاوواصل الدول األعضاء في ستُ ، للسالمةالثالث خالل المؤتمر الرفيع المستوى و ، الجديدة. وفي هذا الصدد
 يكاو.إلالعمومية لجمعية لالذي بدأ خالل الدورة األربعين لو مستقبل الطيران  حولالحوار الجهات المعنية  الدولية وغيرها من

 ةتوخاالنتائج الم -٣

في مجال الطيران  المعنيةالجهات الطيران المدني بالدول و هيئات المؤتمر فرصة لكبار المسؤولين في  تيحسي  ١-٣
 :األمور التالية واالتفاق بشأنهالمناقشة التوصيات المتعلقة ب

 االتجاه االستراتيجي العالمي للسالمة؛ )أ 

 لتحديات الجديدة على المستوى الوطني؛اة مواجهو  جويةسالمة الالالتخطيط االستراتيجي في إدارة  )ب 

 ؛الفعالة ة "التعاونية"مراقبكيفية ضمان ال )ج 

 "البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية وفقًا لنهج الرصد المستمر"كفاءة تعزيز كيفية  )د 
)USOAP-CMA(؛ 

 االبتكار؛على مستوى التعاون وتبادل الخبرات  وطيدت )ه 

اإلجازات بما في ذلك إصدار العمليات واإلجراءات الحالية مستوى كيفية تعزيز التدريب وتحسين  )و 
 الطيران؛مجال سريعة في من أجل اعتماد التغييرات الالترخيص والموافقات) عمليات و  شهاداتالو 

 من العواقب لحدّ ر في مجال الطيران لإدارة التحديات والمخاطر المرتبطة بالتطوّ العمل بفعالية على  يةكيف )ز 
 ؛الوخيمة

 اإلقليمي؛ على المستوى آليات دعم التنفيذ  )ح 

 خرى.األ مسائلال )ط 

 رفيعة المستوىالالمالحة الجوية أو مؤتمرات مثل ، ُشعبعلى مستوى الــأظهرت التجربة أن عقد اجتماعات وقد   ٢-٣
المؤتمر الرفيع المستوى  يشكلسو ل المنظمة. عماللتخطيط االستراتيجي أل هامٌ  أمرٌ العمومية الجمعية دورة قبل انعقاد ، للسالمة
ي إلى االتفاق على مجموعة من التوصيات رفيعة فضفصلة التي تُ مللمناقشات الفنية الحفًال م ٢٠٢١لعام  للسالمةالثالث 

ما لحادية واألربعين عالجمعية العمومية خالل دورتها اسيتم إطالع و . للموافقة عليهاسُتعرض على مجلس اإليكاو المستوى التي 
لتركيز على العمومية الجمعية اهذا النهج ويمّكن . من نتائج ٢٠٢١لعام  للسالمةالمؤتمر الرفيع المستوى الثالث توّصل إليه 

وكذلك على أي قضايا ، ةديدلى المشورة الفنية السبناًء عوالمسائل المتعلقة بالسياسات والقضايا االستراتيجية  الخطط العالمية
 .ةالمرحلة المؤقت خاللجديدة نشأت 

— — — — — — — —



 

 

 AN 8/7-19/84لكتاب المنظمة  )د( المرفق

 المؤتمر مناقشة خالللة لعروضالممواضيع الاستبيان بشأن 
 )٢٠٢١( للسالمةلرفيع المستوى 

 الدولة/المنظمة _____________________________________
 
 مرحلة نضج المواضيع -١

 (باء) المرفقالمواضيع حسب 

 المسائل

 مالحظات
أ) ناضجة 

 ب) أولوية النظر فيها وتتطلب الحل
 تهدف إلىج) 

 المساهمة
 بوثائق

 ال نعم تبادل آراء مفيد مستصوب ضروري ال نعم المواضيع

          ة الجويةسالمالخطة العالمية لل -١

تنفيذ الخطة الوطنية للسالمة  -٢
 الجوية

         

          االبتكار  في مجال الطيران -٣

          تطور اللجنة الفنية -٤

          القدرة التنظيمية -٥

          إدارة المخاطر -٦

          التنفيذ والدعم -٧

          مراقبة والنهوج الجديدةال -٨

تطّور البرنامج العالمي لتدقيق  -٩
مراقبة السالمة الجوية 

)USOAP ( وفقًا لنهج الرصد
 )CMA( المستمر

         

          سعة وكفاءة المالحة الجوية -١٠

          الناشئة قضاياال -١١
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 المقترحة  المواضيع األخرى -٢

 وصف الموضوع أ)
 
 
 
 
 

 
 أن يتخذها المؤتمر اإلجراءات التي ُيقترح ب)
 
 
 
 
 

 
 الموضوع في جدول األعمالم إدراج رات التي تدعّ المبرّ  ج)
 
 
 
 
 

 

 تنظيم المؤتمرالحاجة إلى  -٣

في  للسالمةرفيع المستوى إلى تنظيم مؤتمر  ما يدعوهل هناك  ،بالنظر إلى ما سبق
 ؟٢٠٢١يونيو 

 
  ال  نعم

 مشاركة المبتكرين غير التقليديين في مجال الطيران. -٤

أعمال المؤتمر الرفيع المستوى الثالث بشأن لمشاركة في التقليديين في مجال الطيران لهل ينبغي دعوة المبتكرين غير  
   ؟٢٠٢١ السالمة 

  ال  نعم

 - انتهى -
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