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  )سنغافورة (مقدمة من

  التنفیذي الموجز    
حللـة التـي ًا لتحقیق مزید من التحسینات في مجال سالمة الطیران، تعتمد مبادرات السالمة أكثر فـأكثر علـى البیانـات المُ سعی

حالیـــًا ُیجّمـــع كـــل مـــن الـــدول، و  .مثـــل بیانـــات مراقبـــة الحركـــة الجویـــة وبیانـــات الرحلـــة ،تتضـــمن اســـتخدام البیانـــات التشـــغیلیة
البیانـــات وفقـــًا للمجـــاالت  ،مقـــدمي خـــدمات المالحـــة الجویـــة، ومنظمـــات الطیـــرانالتنظیمـــات، وشـــركات الطیـــران، و  يوواضـــع

 الكشـف یـتمقـد  ،البیانات المتأتیـة مـن هـذه المصـادر المتنوعـة علـى صـعید أوسـع نطاقـاً  فلو تیّسر دمج وتحلیل. مالخاصة به
فـي  بعـض الـدول واألقـالیم حالیـاً كر تُفتبقى مستترة.  بخالف ذلك قدالتي و في مجال السالمة  والمخاطر الهشاشة مواطن عن

ظهـر منـافع ُنظـم تبـادل البیانـات وتحلیلهـا جلیـة واضـحة. وتسـعى بیانـات السـالمة وتحلیلهـا. وت اعتماد مثـل هـذه الـُنظم لتبـادل
بـادل بهـدف ت ، وذلـكلـى المسـتوى اإلقلیمـيعلتبادل البیانات وتحلیلهـا  وُنظم هذه الورقة إلى التشجیع على إعداد وتنفیذ برامج

  البیانات اإلقلیمیة وتحلیلها عالمیًا.

  القیام بما یلي:الجمعیة العمومیة  ُیرجى من: اإلجراء
 أن ُتشجع المجموعات اإلقلیمیة لسالمة الطیران أن ُتعد وتُنفذ برامج وُنظم إقلیمیة لتبادل بیانات السالمة وتحلیلها؛  )أ 

  ها،ات السالمة وتحلیلها من خالل الُنظم اإلقلیمیة وفیما بینإلى المجلس أن ُیعد إطارًا لتسهیل تبادل بیان تطلب وأن  )ب 
  الحاجة إلى توفیر ما یلزم من الحمایة لمعلومات السالمة.مراعاة بما في ذلك 

األهداف 
  للسالمة.هدف االستراتیجي بالترتبط ورقة العمل هذه   :االستراتیجیة

اآلثار 
  المالیة:

إلى میزانیة  RASGs)(اإلقلیمیة لسالمة الطیران  المجموعاتتحتاج  ، إذا ما اعُتمدت اإلجراءات الُمقترحة
  وذلك من خالل میزانیة االیكاو واإلسهامات الطوعیة. ،موارد لإلعداد والتنفیذو 
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 مقدمةال - ١

ران، تعتمد مبادرات السالمة أكثر فأكثر على البیانات سعیًا لتحقیق مزید من التحسینات في مجال سالمة الطی ١- ١
فلو تیّسر دمج وتحلیل  .مثل بیانات مراقبة الحركة الجویة وبیانات الرحلة ،المحللة التي تتضمن استخدام البیانات التشغیلیة

شاشة والمخاطر في مجال مواطن اله عن البیانات المتأتیة من هذه المصادر المتنوعة على صعید أوسع نطاقًا، قد یتم الكشف
من " أو "البیانات الضخمةاإلمكانیات عدیدة لكي تقوم أسرة الطیران باالستفادة من و . السالمة والتي بخالف ذلك قد تبقى مستترة

تبادل بیانات السالمة وتحلیلها على لتحلیلها لتعزیز سالمة الطیران. وتسعى هذه الورقة إلى التشجیع على إعداد وتنفیذ ُنظم 
 .بهدف الوصول إلى تبادل البیانات اإلقلیمیة وتحلیلها على المستوى العالمي ،المستوى اإلقلیمي

  المناقشة - ٢

قوم كل من الدول، وواضعي التنظیمات، وشركات الطیران، ومقدمي خدمات المالحة الجویة، ومنظمات یو  ١- ٢
 تتضمن بیانات السالمةعادة ما و  ،كل جهةضمن مجال تخصص  بتجمیع وتحلیل البیاناتكجزء من إدارة السالمة، الطیران 
المدرج والخروج عنه وفقدان إمكانیة الفصل.. الخ) وتقاریر التحقیق في  اقتحاماإلحصاءات عن وقائع السالمة (مثل  النموذجیة

ركة الجویة، تحصیل الكثیر من البیانات من المطارات، واألرصاد الجویة، وُنظم مراقبة الحلإمكانیة  وثمةالحوادث والوقائع. 
 مستوى إدارة السالمة. رفعإلى لتحالیل الُمدمجة لبیانات السالمة النموذجیة والبیانات التشغیلیة ا قد تؤدي ،وُنظم الطائرات. لذلك

إلى معلومات السالمة الخاصة به  عادة . وبما أن كل كیان یصلمن االستفادة التامة من هذه االمكانیةالبد  ٢- ٢
أوجه هشاشة في مجال السالمة ال یمكن إماطة اللثام  ةلسیاق الشامل لحوادث أو مسائل السالمة. وثما إتاحة تعّذرفقد تفقط، 

ُیمكن للدول أن  ،عنها إال بعد أن یتم دمج البیانات من مختلف المصادر وتحلیلها لتعریف االتجاهات األوسع نطاقًا. لذلك
، إذا ما تم المجاالت المتعددة. فمثالً  فيالسیما  ،خدمات التابعین لهاُتجّمع بیانات السالمة والبیانات التشغیلیة من مقدمي ال

دمج وتحلیل وقائع السالمة، وبیانات الرحالت، وبیانات األرصاد الجویة، وبیانات المطارات، وبیانات مراقبة الحركة الجویة من 
وبیانات الرحالت من شركات الطیران التي تستخدم المجال الجوي المعني، یمكن الحصول على  ،مقدم لخدمات المالحة الجویة

إمكانیة قیام مقدمي الخدمات  ،ومن المنافع األخرى النقل الجوي بشكل كامل. اتعملیُمجمل اتجاهات السالمة من وجهة نظر 
 رنة مع اتجاهات السالمة.أدائهم في مجال السالمة مقا لتقییمبصورة منفردة بتحدید المقاییس 

تتمتع بعض الدول حالیًا بُنظم لتبادل بیانات السالمة وتحلیلها. ومن األمثلة عن ُنظم تبادل بیانات السالمة و  ٣- ٢
وتحلیل   بدمج ASIS. یقوم نظام (ASIS)نظام الوالیات المتحدة لتحلیل معلومات سالمة الطیران وتبادلها  ،وتحلیلها الُمدمجة
المتوفرة بشكل  األخرى هیئة الطیران االتحادیة وبیانات الرحالت الصادرة عن شركات الطیران، والبیانات مجموعات بیانات

تقییم آثار أي تعدیالت تطرأ على البیئة التشغیلیة في حدید اتجاهات السالمة و عام، والبیانات الُمحصلة من مصنعي الطائرات لت
 .الوطنيصعید اللتعزیز مستوى السالمة على  ظم مشابهةأخرى حالیًا باعتماد نُ  دول وتُفكرالطیران. 

لیمي لدمج البیانات وُیمكن استكمال هذه الصورة إذا ما ُأعدت مثل هذه الُنظم وُنفذت على الصعید اإلق ٤- ٢
لتبادل إلقلیمیة لنظم والبرامج اأن تضع ا (RASGs) للمجموعات اإلقلیمیة لسالمة الطیران اإلقلیم. وُیمكن تلكدول وتحلیلها من 

أهداف خطة االیكاو العالمیة لسالمة تحقیق تعزیز السالمة و اآلیلة إلى لدعم المبادرات اإلقلیمیة بیانات السالمة وتحلیلها 
ُتشكل صورة عالمیة متسقة. ولتحقیق هذا الهدف، نحتاج إلى إطار و لبیانات اإلقلیمیة المتنوعة وتحلیلها تبادل اوُیمكن  الطیران.

. وینبغي لهذا اإلطار أن یشمل التوحید القیاسي هاقلیمیة وفیما بیناإلُنظم الانات السالمة وتحلیلها من خالل لتسهیل تبادل بی
    ضروریة لمقارنة البیانات وتحلیلها بدقة.تعتبر  ،البیانات وتعریفهاتصنیف مثل  ،نةمعیّ  لعناصر
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 و لتشرع في إعداد إطار لتسهیل تبادلالوقت مناسب لالیكاتخطیط وتطویر الُنظم اإلقلیمیة، فوبما أنه یتم  ٥- ٢
یر التبادل السلس للبیانات فیما یسإعداد وتطویر الُنظم اإلقلیمیة لتهذا اإلطار عملیة وجه وسیُ  .البیانات الُمجمعة إقلیمیاً  وتحلیل

اإلقلیمیة التي ستكون قد  بین األقالیم في المستقبل. وسُیتیح هذا اإلطار تفادي بذل الجهود الُمضنیة في المستقبل لتنسیق الُنظم
 ُأنشئت بدون إطار عالمي.

ألمر حیوي لضمان استمرار  ،السیما من خالل هذه البرامج والُنظم ،ٕان حمایة بیانات ومعلومات السالمةو  ٦- ٢
 أكان ذلك على مستوى الدولة أو اإلقلیم أو العالم. وفي حین تتمتع بعض الدول بتشریعات وطنیة ،نجاح هذه البرامج والُنظم

معالجة بیانات السالمة التي یتم الحصول علیها من  واضحة كیفیة كونت استخدام معلومات السالمة، فقد الكیفیة ُتحدد لها 
عد إرشادات عملیة لحمایة مثل من المفید لالیكاو أن تُ  ،ودول أخرى. وفي هذا اإلطار ةخالل آلیة إقلیمیة أنشأتها هیئات أجنبی

 تبادل وتحلیل بیانات السالمة على المستویین اإلقلیمي والعالمي. وذلك لتسهیل ،هذه المعلومات

 الخالصة - ٣

لدول كي تتمكن اللغایة  انتحصیل وتحلیل بیانات السالمة النموذجیة والبیانات التشغیلیة ذات الصلة، مفید إن ١- ٣
إلعداد برامج وُنظم  غیرها من فرصة أكبربوتتمتع المجموعات اإلقلیمیة لسالمة الطیران  .تعزیز مستوى سالمة الطیرانمن 

ومن مصادر أخرى على الصعید  ،تبادل وتحلیل مثل هذه البیانات الُمحصلة من الدول ومقدمي الخدمات لتیسیرإقلیمیة 
فرصة إلعداد إطار ییّسر تبادل البیانات اإلقلیمیة وتحلیلها على الصعید العالمي. وُیمكن بالیكاو ا ، كما تتمتعاإلقلیمي من جهة

 لحمایة بیانات السالمة. الفعالة لو ُأتیحت السیاسات والتدابیر ،هذه المبادراتنجاح فرص  تعزیز

 التوصیات - ٤

 ُیرجى من الجمعیة العمومیة أن تقوم بما یلي: ١- ٤

لتبادل بیانات السالمة إقلیمیة أن ُتشجع المجموعات اإلقلیمیة لسالمة الطیران على إعداد وتنفیذ برامج وُنظم   )أ 
 وتحلیلها.

بما في ذلك  ،إقلیمیة ب إلى المجلس أن یعد إطارًا ییسر تبادل وتحلیل بیانات السالمة من خالل ُنظمأن تطل  )ب 
  الحاجة إلى توفیر حمایة مناسبة لمعلومات السالمة.مراعاة 

  –انتهى  –


