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  والثالثون الثامنةالدورة  -الجمعیة العمومیة 
  الفنیةاللجنة 

  مسائل الناشئةال – سالمة الطیران   :من جدول األعمال ٣١البند رقم 

  ألطفالاالوسائل اآلمنة لتقیید حركة 
  )الوالیات المتحدة (مقدمة من

  التنفیذي الموجز    
مجموعة لل ٢٠١٥إلى  ٢٠١٢ من لسنواتا في برنامج عملاألطفال  الوسائل اآلمنة لتقیید حركةمسألة بإدراج االیكاو قامت 

العمومیـة الجمعیـة مـن ریـد تلـى معالجـة و إأن هـذا الموضـوع یحتـاج بـالوالیـات المتحـدة وتقر . الركاب سالمة مقصورةالمعنیة ب
  .الركاب سالمة مقصورةالمعنیة ب مجموعةى اللإتقدم التوجیه أن تأكد على أهمیته و أن 

  :القیام بما یليالجمعیة العمومیة  ُیرجى من: اإلجراء
الوسائل اآلمنة لتقیید حركة استخدام على دولي تشجع شركات النقل الجوي إعداد ممارسات موصى بها على الصعید ال  أ)

  ؛كل طفل على متن الطائراتووزن حجم بما یتناسب مع  األطفال
  ؛ینلمشغلل فعالة وٕاجراءاتالوسائل اآلمنة لتقیید حركة األطفال أنواع مختلف ٕارشادات تتناول استخدام توصیات و تقدیم   ب)
   .یةمیم المستقبلاتصالبحوث و الإلى ًا استنادالوسائل اآلمنة لتقیید حركة األطفال  استیعاب االبتكارات في  ج)

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

اآلثار 
  .ال تنطبق  یة:المال

  ال توجد.  المراجع:

 مقدمةال - ١

ه من للرضع واألطفال الصغار على متن الطائرات التجاریة تعتقد الوالیات المتحدة أناآلنقل الضمان من أجل  ١- ١
 ./الحجممناسب من حیث السنالاألطفال  وسائل تقیید حركةنظام واسطة بهؤالء الركاب حركة  تقییدینبغي 

األطفال الصغار عند  تقیید حركةستوجب قوانین توجود عدید من األماكن في العالم ومن الشائع اآلن في ال ٢- ١
 واستخدمأن یأطفال صغار تنقلین بصحبة ماألشخاص الطلب من یُ في معظم الحاالت، سو في الواقع، و في السیارات.  التنقل
خالل حمایة من العلى متن الطائرة كاب الر جمیع لوفر وینبغي أن تالمطار. وٕالى  من التنقلند األطفال ع تقیید حركةنظم 

 .هممناسبة لسنهم وحجم وسائل تقیید
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  المناقشة - ٢
 إدارةمدیر إلى ًا خطاب) EASA( السالمة الجویة األوروبیةوكالة فیذي لالمدیر التن وجه ٢٠١٢في عام  ١- ٢

بشأن  اتقد خططت أي إجراءاو االیكعما إذا كانت فیه ستفسر ی) االیكاوالمالحة الجویة في منظمة الطیران المدني الدولي (
اآلباء  هاواجهیوالتحدیات التي الدولیة ز و الرمتقاسم إلى انتشار اتفاقات الخطاب  . وأشارالوسائل اآلمنة لتقیید حركة األطفال

اآلباء  الخطاب القلق من أنأثار ، وللذكرلحمایة أطفالهم الصغار. المسموح بها طرق ال ون معرفةحاولوهم یالمسافرین 
جمیع أنحاء العالم"، والتمس  متسقة فيجویة السالمة الالتطبیق قواعد  منهمطلب أن یُ  نو وقعتأطفالهم، "ی بصحبةالمسافرین 
ن إشراك "... إ على وجه التحدید، ذكر خطاب المدیر التنفیذيو لمساعدة. تقدیم افي هذا المجال ل مشاركة االیكاوالخطاب 
على ثقة بأن أي  جمهور المسافرین. وأنا جانبون بالتأكید أنجع وسیلة لتحقیق ما هو متوقع من في هذه المسألة سیك االیكاو
من قبل المسافرین بشكل أفضل بكثیر نفذ سیو ًا كون مفهومران سیسلطات الطی جانبتوصیات من ال/أو قواعد والوضع لنشاط 
 ."، وذلك أفضلدور قیاديب بل وحتىالتنسیق، بكاو االیقامت إذا  أكثر من قبل المشغلین، دعمبإدراك و أن یحظى جوا، و 

مناسب جهاز أن تقید حركته بواسطة كب، بغض النظر عن العمر أو الحجم، الكل ر ًا أكثر أمانسیكون و  ٢- ٢
الوسائل اآلمنة لتقیید حركة بالمواقف في الوالیات المتحدة فیما یتعلق تغیرت الماضیة، ثالثین في السنوات الو لحجم. بالنسبة ل

شراء واستخدام هذه األجهزة على أساس یقومون بسالمة و الالرعایة اآلن صالح  وومقدمویدرك اآلباء في السیارات.  طفالاأل
 .ذلك القوانین التي عززت االمتثال إلى أبعد منالخمسین  الوالیات، تبنت معظم داخل الوالیات المتحدةو یومي. 

 الوسائل اآلمنة لتقیید حركة األطفالباستخدام ًا نهم أكثر أما أن األطفالب ومن األهمیة بمكان االعتراف ٣- ٢
 من خالل وضعتقود المسیرة ة مرة أخرى أن یوكاالت الحكومویجب على ال. همووزن همتناسب مع حجمتي تالالمرخصة 

مجال  فيتنسیق مع الدول األخرى لتجنب إرسال رسائل مختلطة التسهیل االنتقال و بغیة  عوائق الفنیةسیاسات سلیمة وٕازالة ال
شركات ویجب على متناسقة. الدولي، نتیجة للقواعد غیر على الصعید الأطفال صغار  بصحبةلركاب المسافرین لسالمة ال

دعم ا بأهمیة هذه المسألة والقیام بدورهأن تردد المجموعات التجاریة، والنقابات، ومنظمات السالمة الجویة األخرى و الطیران، 
 .ة في رحالتهمومساعدة اآلباء ومقدمي الرعای

  –انتهى  –


