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  والثالثون الثامنةالدورة  -الجمعیة العمومیة 
  الفنیةاللجنة 

 :من جدول األعمال ٢٧البند رقم 
  :من جدول األعمال ٣٠البند رقم 

 اتالسیاس – سالمة الطیران 
  التنفیذدعم  – سالمة الطیران 

في مجال من خالل الشراكات العالمیة لسالمة الجویة النهوض با
  العالميعلى الصعید  لسالمةا

  )الوالیات المتحدة (مقدمة من

  التنفیذي الموجز    
تحقیـق مـن أجـل سالمة في مجال ال لدى قطاع الطیرانة یالحكوم نماذج الشراكةاإلعداد الناجح لالوالیات المتحدة من  تستفید

العمــل نحــو الحــد مــن  یســتمر، هــذه باســتخدام نمــاذج الشــراكةو هــدف تخفــیض عــدد الحــوادث الممیتــة فــي الوالیــات المتحــدة. 
هج الطوعیـة السـالمة التـي تسـاعد فـي الـنُ في مجال ودعم الشراكات بتعزیز الوالیات المتحدة قوم تو . الحوادث الممیتةمخاطر 

 الجویـةلسـالمة فـي مجـال ا ز الشـراكات العالمیـةیـعز تـم تسالمة. ونتیجـة لـذلك، التهدد  التي الشدیدةلتحدید وتخفیف المخاطر 
ســالمة اللتحلیــل  ةهــج منســقنُ تاحــة اتبــاع ال طیــرانال وقطــاعالحكومــة التعــاون بــین زیــادة بفــي جمیــع أنحــاء العــالم، ممــا یســمح 

ســالمة لالمعنیــة با ةاإلقلیمیــ المجموعــاتوتعمــل ، وفهــم مخــاطر الســالمة الحرجــة، ورصــد تعزیــزات الســالمة. ةشــاملبصــورة 
منظمــة لإطــار الســالمة ماشــى مــع بمــا یتفــي المنــاطق اإلقلیمیــة فــي العــالم  الحــوادث الممیتــة) لمعالجــة خطــر RASG( الجویــة

وضع وتنفیذ برامج العمـل التـي تـدعم ب الجویةلسالمة المعنیة با ةاإلقلیمی وتقوم المجموعات). االیكاوالطیران المدني الدولي (
 االعتبــارات)، ومــع ذلــك، یجــب تنــاول GASP( خطــة االیكــاو العالمیــة للســالمة الجویــةألداء التــي وضــعتها لــاألطــر اإلقلیمیــة 
قـوي والتبـادل الفعـال لمعلومـات السـالمة. التعزیز التعاون من أجل حمایة مثل هذه المصادر عن البیانات و  غالخاصة باإلبال

خطـة االیكـاو العالمیـة للسـالمة ، تدعم الوالیات المتحـدة هـدف الحاسمة في مجال السالمةنجاح مثل هذه الشراكات ب اً اعترافو 
لسـالمة المعنیة با ةاإلقلیمی المجموعاتمعدل الحوادث العالمیة من خالل االعتماد على عمل من ستمر شكل مللحد ب الجویة
  حسب الضرورة عندما تحدث تطورات قد تستدعي التغییر. للسالمة الجویة خطة االیكاو العالمیة وتعدیل الجویة
، خطـة االیكـاو العالمیـة للسـالمة الجویــة علــى تعـدیالت إدخـال لعمــل مـع الـدول علـىاالجمعیـة العمومیـة  ُیرجـى مـن: اإلجـراء

إلـى اعتمـاد اإلجـراءات الموصـى بهـا  العمومیـة حسب االقتضاء، عندما تحـدث تطـورات قـد تسـتدعي التغییـر وتـدعو الجمعیـة
  ؛ "حمایة مصادر معلومات السالمة".المعنونة في ورقة عمل الوالیات المتحدة

األهداف 
  .سالمةهدف االستراتیجي في مجال البالترتبط ورقة العمل هذه   :االستراتیجیة

اآلثار 
  .یزانیةفي مشروع الم المشروع هذاتوقع تغطیة من الم  المالیة:

في اإلبالغ عن كفاءة ال): ٣ مبادرة السالمة العالمیة( IIIمبادرة ال) ٢٠٠٧خطة االیكاو العالمیة للسالمة الجویة ( ●  المراجع:
  حوادث؛الخطاء و األ
: اقتراح تعدیل ٣ مبادرة السالمة العالمیة، مشروع تینبلدان األمریكی، اإلقلیمیة المعنیة بالسالمة الجویة ةالمجموع ●

  حمایة مصادر معلومات السالمةلتشریعات الطیران 
  االستنتاجات والتوصیات، ٢٠١٠لعام  لمؤتمر الرفیع المستوى بشأن السالمةل WP/85ورقة العمل  ●
  بشأن تبادل معلومات السالمةالصادرة عن االیكاو  قواعد السلوك ●
  ات السالمةحمایة مصادر معلوم بشأن A38-WP/102ورقة العمل  ●
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 مقدمةال - ١

تحسین سالمة ٕالى الحوادث و  تمعدالمن دنى حد ممكن أالوالیات المتحدة باستمرار إلى تحقیق تسعى  ١- ١
 المعنیة بالسالمة. األخرىالمنظمات و  طیرانوقطاع ال ةالحكوم الطیران المدني من خالل نهج تعاوني إلدارة السالمة بین

تحدید من أجل لسالمة سلیم لاعتمادنا على تحلیل إن فتنفیذها، جري یو  جاهزةنظم إدارة السالمة بما أن و  ٢- ١
كون سیسالمة في مجال الالتحسینات تتبع المرتبطة بها، و مخاطر نظام الطیران المدني، والتخفیف من العلى ر السالمة اخطأ

السالمة  في مجال الحفاظ على شراكاتمن خالل ن الكفاءة لنقل الجوي. ویتحقق هذا النوع مل ةفعالة و آمنإلدامة بیئة  األساس
تحلیل السالمة وأفضل  في مجالالطیران، والتعاون قطاع معلومات السالمة الحرجة إلى الجهات المعنیة بعن واإلبالغ 

 .أداء السالمة وتنفیذ استراتیجیة التخفیفرصد الممارسات، و 

 المناقشة - ٢

  الحوادثلحد من معدالت ا لمن أجالسالمة  في مجال الشراكات
تواصل خفض معدل الحوادث الممیتة في الوالیات المتحدة و إمكانیة سالمة في مجال الشراكات الأتاحت  ١- ٢

السالمة في مجال شراكات یرجع الفضل لبعض التنفیذ. و التحلیل والتخفیف و ال لمن أجالمخاطر من خالل نهج طوعي  تخفیض
 ٨٠عملیات التجاریة، في الوالیات المتحدة بأكثر من لالحوادث، ل) في خفض معدل CASTمثل فریق سالمة الطیران التجاري (

تحلیل المخاطر للقیام بمجتمع الطیران مساعدة في هذا النهج التعاوني إلدارة السالمة ویستمر . ١٩٩٧في المائة منذ عام 
 المستخلصة التابعة لهح والدروس معاییر النجافریق سالمة الطیران التجاري عزز ستراتیجیات للحد من المخاطر. وقد الوتنفیذ ا

التعاون، وتبادل المعلومات، وأفضل الممارسات.  المزید منمن  اآلنفي جمیع أنحاء العالم، ویستفید مجتمع الطیران العالمي 
لرامیة ا ماإلقلیمیین في جهودهء لشركالالتعلیم والدعم فریق سالمة الطیران التجاري لجهود التوعیة توفر دولي، وعلى الصعید ال

تدرك ، فریق سالمة الطیران التجاريأعمال وبفضل الخبرة المكتسبة من السالمة.  في مجال إلى إقامة شراكات مماثلة
 .هذه الشراكات في خفض معدل الحوادث العالميالتي تضطلع به سالمة الدور الحاسم المعنیة بالمجموعات ال

ات قدر وٕادراك أهمیة جمع البیانات، واعتماد اللنمو، في ا السالمةالمعنیة باإلقلیمیة المجموعات  وكلما استمرت ٢- ٢
من المهم أن تستمر و المخاطر. من تخفیف لالسالمة وتنفیذ التحسینات لالمتعلقة بمخاطر السب الثقة في تحدید تستكف، یةتحلیلال

 .نظام السالمةأداء  سینات فيرصد التحتها على اوقدر في تحدید المخاطر  اخبراتهفي تنمیة هذه المجموعات اإلقلیمیة 

 دعم التنسیق والتعاون لمن أجسالمة في مجال الالشراكات 

وتحلیل القیاسي،  توحیدالسالمة و السیاسة بشأن الأولویات السالمة الجویة داخل الوالیات المتحدة إطار تدعم  ٣- ٢
 بینالسالمة من خالل الجهود المشتركة بشأن عمل الغلب برامج أُیضطلع ب. و سالمةفي مجال ال والتنفیذالرصد السالمة، و 

 .السالمةفي مجال  فیما یتعلق باإلنجازاتلتوفیر التنسیق الضروري  طیرانالقطاع و  ةالحكوم

سالمة في مجال المثل هذه الشراكات  لسالمةل ستباقیةاالدارة اإل ثقافة تحول إلىد الأكّ في السنوات األخیرة، و  ٤- ٢
برامج مثل أنظمة بشأن التنسیق الجهود  لمن أجلتعاون بین جمیع الجهات المعنیة ا ىلإمن خالل خلق حاجة حیویة  الجویة

نظام لسالمة الستبقى هذه الجهود مكونات أساسیة لمتطلبات و شهادات السالمة. منح إدارة السالمة، وتحدیث المالحة الجویة، و 
 اتخبراء من الحكومویمكن للالتقنیات الحدیثة.  باستخداملطیران اجمیع تخصصات تطور الطیران العالمي، خاصة مع استمرار 

إجراء  من أجل، واعتماد أفضل الممارسات والعمل معا في مجاالت األداء الرئیسیة خلصةالدروس المست بادلت طیرانالقطاع و 
 .هاواستخدامالجویة سالمة في مجال الالسالمة من خالل االعتماد على الشراكات في مجال لمخاطر الیل اتح

وآسیا والمحیط الهادئ، مبادرات  یتینمریكاأل بلدان، مثل السالمةالمعنیة باإلقلیمیة المجموعات وضعت وقد  ٥- ٢
من خالل هذا و . التصدي لمعدالت الحوادث الممیتة على أساس جمع البیانات وتحلیلها في مناطقهمن أجل اتعزیز السالمة ل
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أهداف خطة االیكاو العالمیة للسالمة الجویة. تحقیق الرامیة إلى دعم ها لمجموعات اإلقلیمیة تنسیق جهود دولیمكن لالعمل، 
المعنیة  األخرى ةفرقاألو فریق سالمة الطیران التجاري اتصاالت متینة مع أعضاء بإقامة هذه المجموعات اإلقلیمیة أیضا وتقوم 

تشجع الوالیات المتحدة مثل هذه و . المجتمع الدوليسائر أنحاء بحیث یمكن تبادل المعلومات بسهولة أكبر في  السالمةب
في  الجویةسالمة المعنیة بال ةاإلقلیمی المجموعاتیمكن أن تستمر بحیث  والدول األعضاء االیكاوتعمل مع وف الشراكات وس

 .الذي حققته نجاحاالستفادة من ال

 بشكل فعال تحلیل المخاطر والرصد والتنفیذلقیام بالسالمة لفي مجال الشراكات 

صل وامتالعمل الالسالمة على فهم مشترك لكیفیة تحلیل السالمة و  في مجال العالمیة نجاح الشراكاتیعتمد  ٦- ٢
بیانات السالمة، دون توفر بو . اأساسی اأمر السالمة  بشأن بیانات الحرجةالإعداد التقاریر وجمع وتظل مسألة السالمة. في مجال 

استكشاف الفرص المتاحة بالدول األعضاء تقوم ذلك، فمن الضروري أن . ولالسالمةفي مجال  مناسبة اعتباراتتقدیم یمكن ال 
 السالمة. بشأن معلوماتاللتعزیز تبادل 

یجب أن تكون و یجب على مجتمع الطیران معالجتها. مسألة مهمة السالمة  بشأن معلوماتالحمایة وتظل  ٧- ٢
والتحلیل والتحقیق  ،والعملیات منح الشهادات،جمع البیانات من أجل إجراء إدارة السالمة في مجاالت تاحة القائمة الحمایة 

، االیكاوالعمل في هذا المجال تحت رعایة ویجري االستخدام.  سوءضرر دون اإلبالغ الطوعي  یتموضمن بیئة حیث یمكن أن 
 هاكلاهذه الحمایة ضمن هی ثو حدیة لدول على استكشاف كیفوسوف تستمر الوالیات المتحدة في دعم هذه الجهود وتشجیع ا

 .ةالقانونی

 الخالصة - ٣

إلى التي تهدف  ٢٠١٣ لعام خطة االیكاو العالمیة للسالمة الجویةلالوالیات المتحدة المبادئ األساسیة تؤید  ١- ٣
وتشجع  الجویةسالمة المعنیة بال ةاإلقلیمی المجموعاتمن خالل االعتماد على عمل باستمرار خفض معدل الحوادث العالمي 

، حسب خطة االیكاو العالمیة للسالمة الجویة على تعدیالت إدخال علىعلى مواصلة العمل مع الدول العمومیة الجمعیة 
  .االقتضاء، عندما تحدث تطورات قد تستدعي التغییر

الوالیات المتحدة جهود  تدعم، السالمة بیاناتمصادر مع استمرار المناقشات والدراسات في مجال حمایة و  ٢- ٣
مایة مصادر ح" ورقة عمل الوالیات المتحدةن في جراءات على النحو المبیّ اإلإلى اتخاذ  العمومیة ، وتدعو الجمعیةاالیكاو

 ".معلومات السالمة

  –انتهى  –


