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 النص االسباني مقدم من قبل فنزویال.  ١

  والثالثون الثامنةالدورة  -الجمعیة العمومیة 
  الفنیةاللجنة 

  التوحید القیاسي -سالمة الطیران  :٢٨البند رقم 

المقبولة لسالمة الطیران بالنسبة لبرامج  المستویات العالمیة
  جمیع الدول للسالمة الجویة

  )قبل جمهوریة فنزویال البولیفاریةمقدمة من ورقة (

  التنفیذي الموجز
ومصــالح الــدول فــي تجســید مســتویات مقبولــة للســالمة الجویــة، وذلــك بهــدف  قطــاع الطیــرانتســاعد ردود الفعــل مــن جانــب 

.  وأنه ألمر بالغ األهمیة أن الذاتیة من جانب الدول والمواقفتحقیق االنسجام في المستوى بالنسبة للجمیع وتحاشي التمییز 
وبهــدف تنفیــذ بــرامج الــدول یكــون هــذا التطــور موحــدا مــن أجــل الحفــاظ علــى مســتوى ســالمة مقبــول مــن قبــل جمیــع الــدول، 

  للسالمة بصورة فعالة ووفقا ألهداف خطة االیكاو العالمیة للسالمة الجویة.
  الجمعیة العمومیة مدعوة إلى: اإلجراء:
 تحیط علما بالمعلومات الواردة في هذه الورقة؛  )أ 
 تحث االیكاو على اتخاذ االجراءات الضروریة من أجل:و   )ب 

  ه الورقة؛ذفي هالنظر في المعلومات الورادة   )١
تشجیع تنظیم حلقات العمل وعقد االجتماعات من أجل وضع مؤشرات منسـقة للسـالمة وأهـداف مشـتركة و   )٢

  توافق علیها الدول في األقالیم؛
   تصمیم مؤشرات لمستویات عالمیة مقبولة للسالمة ألغراض برامج الدول للسالمة.و   )٣

األهداف 
  :االستراتیجیة

   .بالهدف االستراتیجي للسالمةترتبط ورقة العمل هذه 

اآلثار 
  المالیة:

  .ال توجد آثار مالیة

  (Doc 9859) (SMM) دلیل ادارة السالمة الجویة  المراجع:
   (Doc 1004) (GASP) خطة االیكاو العالمیة للسالمة الجویة

 مقدمةال  ١

السنوات األخیرة بتنفیذ برنامج الدولة للسالمة كوسیلة القواعد والتوصیات الدولیة لالیكاو في أوصت أحكام  ١- ١
 لتحدید مستویات مقبولة ألداء السالمة بالنسبة لكل دولة.
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الدول في  إرشادمعلومات عامة بهدف  السالمة إدارةدلیل  (Doc 9859)أدخلت التعدیالت األخیرة على الوثیقة  ٢- ١
 فیما یتعلق بتطویر مستویات مقبولة ألداء السالمة. وٕارشاداتیر معای إدخالجانب  إلىمجال تطویر برامج الدولة للسالمة 

، على توفیر اإلقلیمیة، وبدعم من مكاتب االیكاو أقالیمهاوجماعیة في  إفرادیةوتقوم الدول بالعمل بصورة  ٣- ١
 في مجال برامج الدول للسالمة. قطاع الطیرانالتدریب للمسؤولین الحكومیین وفنیي 

تم تصمیم مستویات أداء السالمة المقبولة بقیادة االیكاو ومساهمات من جانب وتوصي هذه الورقة بأن ی ٤- ١
الدول.  ویفترض في مستویات السالمة هذه أن تكون ذات طبیعة عالمیة ومقبولة من كل دولة.  وینبغي على الدول 

، على إقلیمالدول في كل  أن توحد جهودها من أجل توحید مؤشرات سالمة أساسیة مشتركة لجمیع وقطاع الطیرانوالمنظمات 
 .احتیاجاتهاأن تعتمد كل دولة مؤشرات خاصة وفق 

 مناقشة - ٢

تمخضت تجارب الدول في تنفیذ برامج الدولة للسالمة عن نهج مختلفة لوضع مستویات أولیة ومن ثمة  ١- ٢
 أهداف للسالمة:

الوقائع أو الحوادث الخطیرة.  وتشكل عملیة  مثل الشدیدةتناولت نقطة االنطالق األحداث ذات العواقب   )أ 
التحقیق في الحوادث من جانب السلطات المحققة بحكم التعریف أسلوبا استرجاعیا لتقییم المخاطر.  

 اإلسهاموتتمتع بعض الدول بمؤسسات قویة للغایة ذات خبرة واسعة في التحقیق بالحوادث من شأنها 
التحقیق  -وصف األحداث.  وقد جاء في الملحق الثالث عشر ببیانات وتصنیفات للسالمة تستخدم في 

، أنه "یجب على الدولة أن تنشئ قاعدة بیانات عن الحوادث ٤-٨، الفقرة في حوادث ووقائع الطائرات
 في مجال السالمة أوجه القصور الفعلیة أو المحتملةوالوقائع لتسهیل التحلیل الفعال للمعلومات عن 

 إجراءاتعن الوقائع، وتحدید أي  باإلبالغذلك تلك المستمدة من نظمها الخاصة  والواردة فیها، بما في
وقائیة الزمة".  وٕاذا لم یكن لدى الدولة برنامج للسالمة، ینبغي أن تكون أهدافها المباشرة قائمة على 

ة فیها اتجاهات الحوادث في تلك الدولة.  ویمكن أن یستغرق استخراج تقاریر الحوادث والتوصیات الوارد
وقتا طویال، األمر الذي یجعل عملیة تحدید األسباب وتحلیلها، وبالتالي استخالص مؤشرات للسالمة، 
عملیة طویلة وغیر فعالة.  وتقضي استراتیجیة أخرى باستخدام بیانات وتقاریر من دول ومنظمات أخرى، 

عكس الظروف الفعلیة للدولة یمكنها مع ذلك أن تخدم كمرجع أو نقطة انطالق، على الرغم من أنها ال ت
 المعنیة.

(الوقائع والحوادث الخطیرة).  ویشكل بلوغ  الشدیدةیمكن تحلیل قواعد بیانات األحداث ذات العواقب   )ب 
الكوارث في أي صناعة.  ومن أجل  إلحصائیاتمعدل خطیر من الوقائع أو الحوادث قاسما مشتركا 

یق من عملیات الطیران، والهبوط، والصیانة، والترحیل، بلوغ هذا المعدل، ینبغي أوال تحدید العدد الدق
وغیرها.  ولكن هذا األمر یمكن أن یكون صعبا ألن العدید من وحدات الصناعة ال تستخدم نظاما موحدا 

ذلك، فان الشخص أو الوحدة التنظیمیة التي تقوم بجمع بیانات التشغیل  إلى وباإلضافةلجمیع البیانات.  
 أو الموارد البشریة. أو التمویل أو السیاحة ة معینة غیر السالمة مثل شؤون الضریبةیمكن أن تخدم وظیف

توجد حالیا مؤشرات وأهداف للسالمة ذات طابع عام.  وقد وضعت االیكاو، من خالل البرنامج العالمي   )ج 
امج، لتدقیق مراقبة السالمة الجویة، مؤشرات لقدرات مراقبة السالمة على أساس عملیات تدقیق البرن

تستطیع الدول استخدامها كمرجع لتحدید األهداف في خطط عملها التصحیحیة.  وقد تم بالفعل وضع 
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حیث "تحث الدول المتعاقدة والمنظمات  ٤-٣٧أهداف على نحو ما ورد في قرار الجمعیة العمومیة 
صحاب المصلحة لمراقبة السالمة الجویة والمنظمات الدولیة المعنیة على العمل مع جمیع أ اإلقلیمیة

على تطبیق أهداف الخطة العالمیة للسالمة الجویة وأهداف منهجیة خریطة الطریق العالمیة للسالمة 
وتحدد الخطة العالمیة للسالمة حوادث الطائرات".  لخفض عدد ومعدالت الجویة وتنفیذ هذه المنهجیات 

یكون في أي من أقالیم االیكاو  الهدف التالي الذي یقضي بأنه یجب أن ال ٢٠١١-٢٠٠٨الجویة للفترة 
.  وتبین البیانات المعدة لخطة ٢٠١١معدل حوادث یفوق ضعفي المعدل العالمي بحلول نهایة عام 

انخفاضا في معدالت حوادث الطائرات نتیجة تحدید الموقع  ٢٠١٣االیكاو العالمیة للسالمة الجویة لعام 
(LOC-I) سیطرة وارتطام الطائرات بالمرتفعات وهي تحت ال(CFIT)  ٢٠١١والحوادث الممیتة في فترة -
مقارنة مع الفترة السابقة.  غیر أن الحوادث الممیتة الناجمة عن ارتطام الطائرات بالمرتفعات  ٢٠١٢

 ٢٠١٢و  ٢٠١١بالمائة من مجموع الحوادث الممیتة لعامي  ٣٠وهي تحت السیطرة قد ازدادت بنسبة 
 الممیتة أكثر من غیرهااألمر الذي یجعل هذه الفئة من الحوادث  )،٢٠١٣(خطة االیكاو للسالمة الجویة 

بالنسبة لفترة السنتین.  وتعتبر هذه البیانات قیمة في قیاس اتجاهات الحوادث، ولكن هذا الهبوط في 
المعدالت لم یكن جزءا من أي قیمة أو قیاس تم تحدیدها بمقتضى المبادرات اآلنفة الذكر.  ولیس من 

یدا بید،  وقطاع الطیرانا كان قد تم بلوغ الهدف الكمي أم ال.  وفي حال عملت الدول الواضح ما اذ
على هذا  باإلمكانویصبح  اإلقلیميوضع مؤشرات مشتركة للسالمة على المستوى  باإلمكانیصبح 

 األساس وضع األهداف.

 االستنتاجات - ٣

.  وتوفر خبرة فنزویال في هذا وقطاع الطیرانیتطلب تنفیذ برنامج الدولة للسالمة دوام المشاركة بین الدول  ١- ٣
 مجاالت تبصر مفیدة أمام الدول المعنیة والمنظمات وأفرقة العمل.المجال 

ومن المستحسن أن تقوم االیكاو بوضع مؤشرات عالمیة للسالمة بالتعاون الوثیق مع الدول والمنظمات  ٢- ٣
اشي التضارب بین الدول التي لدیها مستویات متفاوتة للسالمة اإلقلیمیة من أجل ضمان التنمیة المستدامة للنقل الجوي وتح

 المقبولة.

ینبغي االضطالع باألنشطة في كل األقالیم لدعم الدول في وضع مؤشرات سالمة مشتركة.  ویمكن لمثل و  ٣- ٣
یة وأن تساعد في هذه األنشطة أن تعزز من مبادرات التوحید القیاسي إلدارة السالمة في خطة االیكاو العالمیة للسالمة الجو 

 تحقیق أهداف هذه الخطة لتنفیذ برامج الدول للسالمة.

  –ى ــانته –
 


