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 قضايا في سالمة الطيران  :البند الخامس
 
   

  )GASP(التنقيحات المقترحة على الخطة العالمية لسالمة الطيران مراجعة 
 

 )مقدم من السكرتارية(
 

  موجز
 

للجمعية العامة توجيهات إلى منظمة  37الجلسة  أعطت
إيكاو بمراجعة الخطة العالمية لسالمة الطيران 

)GASP) ( القرارA37/4 .( وآان آخر تحديث لهذه
الورقة موجزًا عن تعرض هذه . 2007الوثيقة في عام 

 .التنقيحات المقترحة على هذه الخطة
  

   .3اإلجراء المطلوب من هذا االجتماع مبّين في الفقرة 
  
 مقدمة .1

 
اآلمن والمنظم للطيران المدني من تسعى منظمة إيكاو إلى تحقيق الهدف المتمثل في التطوير  1.1

وبإدراك أهمية وضع إطار عالمي . األخرىخالل التعاون بين الدول المتعاقدة واألطراف المعنية 
لدعم األهداف االستراتيجية لمنظمة إيكاو من أجل سالمة واستدامة نظام النقل الجوي، فقد 

تعرض ورقة المعلومات . 1997عام ) GASP(وضعت المنظمة خطة عالمية لسالمة الطيران 
 .عن التنقيحات المقترحة على هذه الوثيقة العالمية هذه ملخصًا

 
 :إعادة النظر في الخطة العالمية لسالمة الطيران .2

 
، في نسختها األخيرة التي وافق )GASP( لقد آان المقصود بالخطة العالمية لسالمة الطيران 2.1

، أن تكون بمثابة وثيقة سياسة من المستوى الرفيع في توجيه 2007عليها المجلس في يوليو 
. لية وتم التعامل معها في البداية على هذا األساسجهود الدول وصناعة الطيران والمنظمات الدو

وأنظمة إدارة  )SSP(وفي ضوء آخر التطورات المتعلقة بتنفيذ برنامج السالمة في آل دولة 
، (SARPs)، فضًال على المعايير المرتبطة بها والممارسات الموصى بها )SMS(السالمة 
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ران بشكل يعكس صورة أفضل عن أصبح من الضروري تحديث الخطة العالمية لسالمة الطي
تم إعداد هذه النسخة لتوفير اإلطار الضروري . المقدمة ويتيح استخدام مبادئ إدارة السالمة

واألدوات المساعدة، وسوف يتم إنجازه بالتوازي واالنسجام مع خارطة الطريق العالمية نحو 
) A37 آما يشير القرار (للجمعية العامة  37وقد أشارت الجلسة . (GASR)سالمة الطيران 

إلى عزمها على مواصلة تطبيق الخطة العالمية لسالمة الطيران آأداة لتعزيز السالمة من خالل 
ترآيز العمل حيث تشتد الحاجة إليه، آما وجهت المجلس إلى تحديث الخطة العالمية لسالمة 

لسالمة الطيران في ترد التنقيحات المقترحة للخطة العالمية . 2011الطيران بحلول ديسمبر 
 .الملحق بورقة العمل هذه )أ(التذييل 

 
 اإلجراء المطلوب من االجتماع .3

 
 :االجتماع مدعو إلى 3.1

 
a(   التذييل إدراج ملخص التنقيح المقترح على الخطة العالمية لسالمة الطيران في)الملحق  )أ

 .بهذه الوثيقة
 

b(  المتعلق بتحديث الخطة العالمية لسالمة دعوة الدول والمنظمات المعنية لمتابعة العمل
 :الطيران، من أجل

 
 .وضع خطة لتنفيذ الخطة العالمية المقترحة لسالمة الطيران )1

 
المقترحة في  )GSIs( استعراض مجاالت ترآيز الخطة من أجل إقامة روابط مع )2

 .الخطة العالمية المنقحة لسالمة الطيران
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  )أ(التذييل 

  الخطة العالمية لسالمة الطيران

 

لسالمة الطيران أن يسهل تطور الخطة آوثيقة استراتيجية من خالل  الخطة العالميةمن شأن تعزيز  .1
الترآيز على تنسيق وتنفيذ نشاطات السالمة بين منظمة إيكاو والدول األعضاء فيها والمنظمات 

ترتيب لوسوف تمثل هذه الوثيقة توجيهات . الدولية المرافقة والمنظمات اإلقليمية وقطاع الطيران
وأهداف السالمة العالمية  ان مع تحقيق هدف السالمة العالميرد سالمة الطيراألولويات وتوزيع موا

 .المرافقة التي تم تقييمها وورد ذآرها في آل جلسة من جلسات الجمعية

يجري حاليًا وضع خطة عالمية معززة لسالمة الطيران بناء على منهج مرآزي بحيث يكون  .2
وسوف تربط . يص المعدل العالمي لحوادث الوفاةموضوع الوثيقة هو الهدف العام المتمثل في تقل

وسوف . بهذا الهدف العام أهداف قابلة للقياس في السالمة العالمية لدى منظمة إيكاو والدول األعضاء
تشمل هذه األهداف المقياس العام لتقليل المعدل العالمي لحوادث الطيران إلى أخفض مستوى ممكن 

على االتجاهات السلبية في موضوع السالمة  يتم اختيارها بناًء ينةمعلكنها سوف تحدد أهدافًا أساسية 
الرائدة مؤشري السالمة كل من ل من خالل تحليالت السالمة المتكاملة المستمرة جلية تصبحوالتي 

آذلك سوف تكون هذه األهداف ديناميكية وقد تتغير مع تحديد القضايا الناشئة في مجال . والمتأخرة
تضع الخطة سوف فضًال على ذلك، . السالمة وإدارة قضايا السالمة الحالية حتى مستوى مقبول

التنفيذ المرافقة للخطة العالمية لسالمة الطيران قياسات عالمية للسالمة للتأآد من مراقبة استراتيجيات 
 .إن آانت تحقق الهدف المرجو فعليًا بغية معرفة

سوف تقوم المجموعات اإلقليمية لسالمة الطيران التي تم إنشاؤها مؤخرًا بوضع وتنفيذ برنامج عمل  .3
حيث تقوم . يدعم إطارًا إقليميًا ألداء إدارة السالمة على أساس الخطة العالمية لسالمة الطيران

ت اإلقليمية لسالمة الطيران بدور ملتقى تعاوني إقليمي يدمج بين الجهود المبذولة على المجموعا
المستوى العالمي واإلقليمي ودون اإلقليمي والوطني وعلى مستوى قطاع الطيران لمتابعة تعزيز 

 .سالمة الطيران عبر العالم
وفي إطار . ات السالمة العالميةيتوقع أن يتم تناول األهداف العالمية للسالمة من خالل تنفيذ مبادر .4

تم إعادة هيكلة مبادرات السالمة العالمية بحيث ت، سوف هذه اإلعادة للخطة العالمية لسالمة الطيران
. تشمل استراتيجيات شاملة لتنفيذ مبادرات السالمة العالمية تضمن استمرار تعزيز السالمة العالمية

ن قياسات قائمة على األداء لمراقبة فعالية مبادرات آما سوف تشمل الخطة العالمية لسالمة الطيرا
 .السالمة العالمية وإسهاماتها نحو تحقيق أهداف السالمة العالمية

ومن شأن تعزيز الخطة العالمية لسالمة الطيران أن يدخل مفهوم نضج مراقبة السالمة في حين  .5
 المتوافرة لدىسوف يصبح الترآيز في تنفيذ مبادرات السالمة العالمية مع الوقت مرتبطًا باإلمكانيات 

العالمي لتدقيق  وسوف يكون قياس النضج مستندًا إلى نتائج البرنامج. نظام مراقبة السالمة في الدولة
لتحديد أولويات الدول في تنفيذ مبادرات ) LEI(نقص فعالية تنفيذ  مع النظر فيمراقبة السالمة 
أن يتحسن  ،مبادرات السالمة العالمية هذهالدول تدريجيًا لمع تنفيذ  ،ومن المتوقع. السالمة العالمية

 .السالمة في آل دولةبشكل يؤدي إلى نجاح تنفيذ برامج نظمها لمراقبة السالمة نضج 
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وأخيرًا، سوف يتم تنسيق التغييرات على الخطة العالمية لسالمة الطيران مع مجموعة استراتيجية  .6
نأمل أن تقوم هذه المجموعة والهيئات اإلقليمية والدول بتنقيح خريطة و السالمة في قطاع الطيران

الخطة العالمية المنقحة لسالمة الطريق العالمية نحو سالمة الطيران من أجل وضع خطة تنفيذ 
مجاالت الترآيز الموضوعة في خريطة الطريق والتي يجب أن تحوي روابط مباشرة إلى  الطيران

 .نحو سالمة الطيران

 

-END- 


