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االجتماع األول لمدراء الطيران المدني في منطقة 

 الشرق األوسط
)DGCA-MID/1( 

 )2011مارس  24- 22أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة، (
 
 

 قضايا في سالمـــة الطيران :  البند الخامس
 

 تنفيذ أنظمة إدارة السالمة
 

 )مقدم من دولة اإلمارات العربية المتحدة(
 
 مقدمة .1

 
إن الغرض من هذه الورقة هو إطالعكم على خبرتنا فيما يتعلق بتجربتنا، رغم قصر مدتها، في تنفيذ   .1.1

 .والمشاآل التي صادفناها أنظمة إدارة السالمة 
 

 النقاش .2
 
، تمشيًا مع متطلبات منظمة إيكاو، بنشر الئحة أنظمة إدارة طيران المدني اإلماراتيةقامت الهيئة العامة لل .2.1

والمطارات ومراقبة ) (AOC’sوالتي تطلبت من مزودي الخدمات مثل  2009السالمة في منتصف عام 
وبسبب الفلسفات الجديدة . مةالحرآة الجوية وشرآات الصيانة االلتزام بمتطلبات أنظمة إدارة السال

المعتمدة، فقد آان واضحًا طوال هذه العملية بأن التعامل مع مشاآل أنظمة السالمة المدنية ذات الصلة لم 
 .يكن سهًال دائمًا سواء بالنسبة لمزودي الخدمات أو هيئة الطيران

 
 :ليوسعيًا إلى حل هذه المشكالت، قامت الهيئة العامة للطيران المدني بما ي .2.2

 
تدريب طاقمها على أنظمة إدارة السالمة وبرنامج السالمة في آل دولة، وهي تسعى حاليًا لتنظيم  .2.2.1

وتجدر اإلشارة إلى أن الهيئة قامت . دورات متخصصة في تقنيات تدقيق أنظمة إدارة السالمة
دورات بإنشاء مرفقها التدريبي الخاص بها وأقامت عالقات مع مزودي خدمات خارجيين لتقديم 

آما تجدر اإلشارة إلى أن الهيئة تستوعب حاليًا موظفي هذا . تدريبية تتالئم مع متطلبات الهيئة
 .القطاع في برامج التدريب التي ترعاها آلما آان ذلك ممكنًا
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من  المعروف أنه يجب أن تعمل أنظمة سالمة الطيران وبرنامج السالمة في آل دولة الدول معًا  .2.2.2
ولتحقيق هذا، فقد أطلقت الهيئة العامة للطيران . مستوى مقبول من السالمةمن أجل تحقيق 

ونأمل أن يسهم هذا . 2010المدني مبادرتها لبرنامج السالمة في آل دولة مجددًا في أآتوبر 
البرنامج إلى حد آبير في تعزيز مستوى  السالمة من خالل االتفاق على أداء السالمة لدى 

التأآيد على تطبيق إشراف ومراقبة قائمين على األداء إضافة إلى مزودي الخدمات وزيادة 
 .اإلشراف اإللزامي

  
وقد تم نشر منهجيات عدم الدقة ضمن قرار أنظمة إدارة السالمة وموادها االستشارية لتوضيح  .2.2.3

ويشمل ذلك طريقة منهجية في قبول أنظمة . المتطلبات المطلوبة من المفتشين ومزودي الخدمات
 .المة بشكل نظاميإدارة الس

  
تم تجديد إجراءات العمل الداخلية في الهيئة إضافة إلى وضع سياسات للتواصل بشأن أنظمة  .2.2.4

 .إدارة السالمة وتدابير جديدة
  

تقوم الهيئة العامة للطيران المدني بعقد اجتماعات دورية مع مختلف مزودي الخدمات لتوضيح   .2.2.5
حيث يتم إقرار خطط . ة بأنظمة إدارة السالمةويشمل ذلك القضايا المتعلق. وحل أية مشكالت

 .العمل في هذه االجتماعات وتجري متابعتها في االجتماعات الالحقة
 

فهم الصعوبات المترافقة مع تنفيذ أنظمة إدارة السالمة، وتبدي الهيئة العامة للطيران المدني  .2.2.6
ه األنظمة في الوقت  مرونة مع مزودي الخدمات الذين لم يتمكنوا من االمتثال لمتطلبات هذ

وقد تم إقرار آلية لمتابعة . المناسب عبر منحهم إعفاءات شريطة وجود مبررات لعدم امتثالهم
 .التقدم في تنفيذ الخطط لدى مزودي الخدمات المذآورين

  
من المتوقع أن يتم تنظيم معظم مزودي الخدمات تحت مظلة أنظمة إدارة السالمة بنهاية عام  .2.2.7

ؤسسات اإلنتاج والتصيميم التي ال ينبغي أن تلتزم بالمتطلبات حتى عام ، عدا فئات م2011
2013. 

 
أنه سيتم تحقيق أنظمة إدارة السالمة وبرنامج السالمة في آل دولة، مع ازدياد نضجها،  يقدَّر .2.2.8

وذلك الجهود التعاونية المستمرة والشراآة بين الهيئة العامة الطيران المدني وقطاع الطيران، 
كن الهيئة من وضع قدمها بقوة على المسار الصحيح نحو تحقيق نظام طيران مدني بحيث تتم

 .آمن
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 اإلجراء المطلوب من االجتماع .3
 
بناء على ما سبق، توصي الهيئة العامة للطيران المدني جميع الدول ببدء برامج لتنفيذ برنامج السالمة في  .3.1

إدارة السالمة وطريقة العمل لدى هيئات  الدول في أقرب وقت ممكن لتفادي اتساع الهوة بين أنظمة
 .الطيران المدني

 
إظهار قدر من المرونة عند التعامل مع هذا تشجيع السلطات على َجسر الفجوة في قطاع الطيران و .3.2

 .المفهوم الجديد
 

تشجيع السلطات على التفكير بتمعن في فئات مزودي الخدمات التي تنظر في تكليفها بمتطلبات أنظمة  .3.3
على سبيل المثال، عليها أن تنظر ما إذا آان من الممكن الحصول على معلومات آافية في . لسالمةإدارة ا

الوقت الحاضر لوضع مؤشرات األداء الرئيسية لدى مؤسسات الصيانة واإلنتاج والتصميم وتحديد 
 .أهداف أداء السالمة لدى مثل هذه المؤسسات

 
يب الموظفين الداخليين على مواضيع تتعلق بأنظمة إدارة أخيراًَ، وليس آخرًا، من األهمية بمكان تدر .3.4

، إذ ال يمكن تحقيق جميع أهداف أنظمة إدارة السالمة وبرانامج السالمة في آل دولة بكاملها السالمة
 .دون االستثمار في تدريب الموظفينب

  
 
 
 

  -أنتهى-
 


