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  والثالثون الثامنةالدورة  -الجمعیة العمومیة 
  ةفنیالاللجنة 

  دعم التنفیذ –سالمة الطیران   :٣٠رقم د البن
  دعم التنفیذ –المالحة الجویة   :٣٥البند رقم 

  ١إعالن بوغوتا
لجنة أمریكیا الالتینیة في عضوا  ٢٢ اعدده غالدول األعضاء البال(ورقة مقدمة من 

 )٢للطیران المدني

  التنفیذي جزالمو 
لنهج القائم على تحقیق النتائج وفقا للخطة العالمیة ا لدعمتتضمن ورقة العمل هذه معلومات عن األنشطة في إقلیم أمریكا الالتینیة 

ا لسالمة الطیران والخطة العالمیة للمالحة الجویة. وتجدر اإلشارة إلى أن االجتماع الثالث عشر لهیئات الطیران المدني إلقلیم أمریك
، الذي یهلتوقیع عللإعالن بوغوتا ) سیعرض على نظر الدول ٥/١٢/٢٠١٣إلى  ٣من  كولومبیا،بالجنوبیة (المزمع عقده في بوغوتا 

فترة السنوات الثالث المقبلة. وتدعم دول إقلیم أمریكا الالتینیة الخطط العالمیة خالل تلتزم الدول بموجبه بتحقیق مجموعة من األهداف 
إلى األساس  النتائج استناداً تحقیق العالمیة لسالمة الطیران والخطة العالمیة للمالحة الجویة واألعمال القائمة على  في إطار الخطة

إعالن بوغوتا ودعم الجهود المبذولة طالع على وتشجع الجمعیة العمومیة على اال ".هقیاس تستطعلم ما  تحسینه ال یمكن"المنطقي 
   ن ومنتظم.آمتحقیق تنمیة الطیران المدني بشكل  لفي سبیم أمریكیا الجنوبیة على المستوى اإلقلیمي في إقلی

  :قیام بما یليال الجمعیة العمومیة مدعوة إلى اإلجراء:
  ؛علومات الواردة في هذه الورقةمأخذ علما بالأن ت  أ)

أمون ومنتظم من خالل تحدید أهداف دعم الجهود المبذولة على المستوى اإلقلیمي لتحقیق تنمیة الطیران المدني بشكل متأن   ب)
  .في مجاالت السالمة التشغیلیة والمالحة الجویة ٢٠١٦عام 

األهداف 
  اإلستراتیجیة:

     .نمیة المستدامة للنقل الجويمایة البیئة والتة للسالمة، وحف االستراتیجیاهداألترتبط ورقة العمل هذه ب

  .تجمیع ومعالجة المعلومات المتریةعلى األمانة العامة  لمساعدةسنوات الثالث أربعة أشهر/أشخاص خالل فترة ال  اآلثار المالیة:
  .الخطة العالمیة للمالحة الجویة ،Doc 9750الوثیقة   المراجع:

  .الخطة العالمیة لسالمة الطیران، Doc 10004الورقة 

                                                                 
  اللغة اإلسبانیة مقدمة من لجنة أمریكا الالتینیة للطیران المدني. ١
ادور، وغواتیماال، األرجنتین، وأروبا، وبلیز، وبولیفیا، والبرازیل، وشیلي، وكولومبیا، وكوستا ریكا، وكوبا، والجمهوریة الدومینیكیة، وٕاكوادور، والسلف ٢

  ، ونیكاراغوا، وبنما، وباراغواي، وبیرو، أوروغواي وفنزویال.وهندوراس، وجامایكا، والمكسیك
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 المقدمة - ١

تحقیق النتائج في الخطة العالمیة  بإدراج النهج القائم علىعن ترحیبها  عرب دول إقلیم أمریكا الجنوبیةتُ  ١- ١
  .لسالمة الطیران والخطة العالمیة للمالحة الجویة واألعمال الیومیة لألمانة العامة

 ت المجموعة اإلقلیمیة للتخطیط والتنفیذ في إقلیمي الكاریبي وأمریكا الجنوبیةفي إطار دعم هذا النهج، تحّولو  ٢- ١
 موافقةآلیات المنظمة تقوم على المشاریع، حیث ُیستعان ب إلى االجتماعات إلى من منظمة وظیفیة یستند جزء كبیر من أعمالها

 بأهمیة دون االستهانة، عدمن خالل المؤتمرات عن بُ التخاذ القرارات الالزمة واستخدام التكنولوجیا لتنظیم االجتماعات  ةالسریع
  .االجتماعات المباشرةو  تصاالتاال
وب العمل الجدید، یمكن إبراز المزایا التي ینطوي علیها هذا النهج یجري استكمال أسلما یزال وفي حین  ٣- ١

  .الخطة العالمیة للمالحة الجویة علتكییفه م
وعمل الفریق اإلقلیمي لسالمة الطیران للبلدان األمریكیة، الذي یضم إقلیم أمریكا الالتینیة، منذ تأسیسه على  ٤- ١

ثالثة ویتضمن مجموعة المؤشرات أعّدت بصورة تعاونیة. ویجري طبعته ال حیث صدرتإعداد تقریر سنوي بشأن السالمة، 
 أداة ُتستخدم في توافق اآلراءهو بمثابة طبیعتها (إما تفاعلیة أو استباقیة أو تنبؤیة). وهذا التقریر حسب تنظیم المعلومات 

مریكیة على تنسیق جهوده في وتساعد جمیع الجهات الفاعلة المختلفة داخل الفریق اإلقلیمي لسالمة الطیران للبلدان األ
 .اتخاذ إجراءات الزمة ،معلومات السالمة التشغیلیةقتضي، وفقا لالمجاالت التي ت

  التحلیل - ٢
استحداث طریقة فعالة  بصددأن إقلیم أمریكا الجنوبیة  التقدم المحرز في هذه العملیاتفي ضوء یتأكد لنا  ١- ٢

وعلى مستوى السعة. غیر أنه إلى جانب هذه الجهود، ینبغي تحدید  مة التشغیلیةالتحسینات الالزمة في مجال السال إلدارة تنفیذ
 هال یمكن تحسین"  األهداف الواضحة لفترة السنوات الثالث المقبلة وعلى الدول االلتزام بتحقیقها، استنادا إلى األساس المنطقي

  ".هقیاستستطع ما لم 
لتوقیع على إعالن بوغوتا خالل االجتماع الثالث عشر ولهذا الغرض، یسعى رؤساء الطیران المدني إلى ا ٢- ٢

  .لهیئات الطیران المدني إلقلیم أمریكا الجنوبیة المزمع عقده خالل األسبوع األول من دیسمبر في بوغوتا بكولومبیا
  في المجاالت التالیة: ٢٠١٦هذا اإلعالن أهدافا ینبغي تحقیقها بحلول عام  شملیو  ٣- ٢
  السالمة التشغیلیة ١- ٣- ٢

  ؛المة التشغیلیة (التنفیذ الفعال من جانب الدولة)رصد الس  )أ 
  ؛)مغادرةعملیة كل ملیون في الحوادث والوقائع الخطرة (عدد الحوادث   )ب 
كنسبة اختراق المدارج والخروج عنها حاالت الخروج عن المدارج واختراقها(الحوادث المقترنة ب حاالت  )ج 

  ؛مئویة من مجموع الحوادث)
  ؛)ةعتمدت الدولیة المترخیص المطارات (عدد المطارا  )د 
 [تنفیذ المرحلة األولى من برامج الدول للسالمة والتأكد من المة/نظام إدارة السالمةالدول للسبرنامج تنفیذ   )ه 

  ؛جمیع مقدمي الخدمات لنظام إدارة السالمة]تنفیذ 
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  )باستخدام المقاییس( سعةال ٢- ٣- ٢
 في إطاراالقتراب یة من المطارات الدولیة (النسبة المئو المالحة القائمة على األداء في المنطقة النهائیة   )أ 

  ؛)إجراءات االقتراب باإلرشاد الرأسي
في إطار (النسبة المئویة من الطرق/المجال الجوي ثناء الطریق الحة الجویة القائمة على األداء أالم  )ب 

  ؛)لمالحة الجویة القائمة على األداءا
عملیات في إطار /مناطق المراقبة النهائیة دولیة(النسبة المئویة من المطارات العملیات النزول المستمر   )ج 

  ؛)النزول المستمر
عملیات في إطار /مناطق المراقبة النهائیة (النسبة المئویة من المطارات الدولیةعملیات الصعود المستمر   )د 

  ؛)الصعود المستمر
یكاو لتقدیر وفورات أداة االباستخدام تقدیرات وفورات/خفض الوقود بالنسبة النبعاثات ثاني أكسید الكربون   )ه 

  ؛الوقود
ات في مجال الوحدات/المطارات الدولیة التي تقدم خدم(النسبة المئویة من  إدارة تدفق الحركة الجویة  )و 

  ؛)تدفق الحركة الجویة  إدارة 
لى إمات الطیران و خدمة معلمن االنتقال ( )(النسبة المئویة من العناصر المطلوبة إدارة معلومات الطیران  )ز 

لى إدارة معلومات إمات الطیران و خدمة معل ) التي تیسر االنتقال منمعلومات الطیران خارطة إدارة
  .تنفیذ المرحلة األولى) – الطیران

لدعم تحقیق هذه األهداف، یعتمد إقلیم أمریكا الجنوبیة على المساعدة المتواصلة من االیكاو والمشروعین و  ٤- ٢
الثاني على اآللیة  ویركزتنفیذ الخطة العالمیة للمالحة الجویة  هایدعم أحدث ، حیاإلقلیمیین الرئیسیین في مجال التعاون الفني

  .اإلداریة للمنظمة اإلقلیمیة لمراقبة السالمة (النظام اإلقلیمي للتعاون في مجال مراقبة السالمة)
ب أن . ویجمرتفع نمو معدلخالل السنوات األخیرة إقلیم أمریكا الجنوبیة قطاع النقل الجوي في سجل قد و  ٥- ٢

المجالین قد ُأدخلت على یكون هذا النمو مشفوعا بتحسینات على مستوى السالمة التشغیلیة وكفاءة نظام إدارة الحركة الجویة. و 
المعدالت على المقترنة بالحفاظ  االلتزام على أعلى المستویات لمواجهة التحدیاتوٕان كان من الضروري تحسینات كبیرة؛ معًا 

 .القطاعالمطردة للنمو في هذا 

  -انتهى  -


