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  والثالثون السابعةالدورة  -الجمعية العمومية 

 الفنيةاللجنة 

  إدارة السالمة وبيانات السالمة  :من جدول األعمال ٢٦رقم  البند

  للهندوطني ج سالمة مبرنا إعداد

  )لهندامن  دمةمقورقة (

  الموجز التنفيذي
في للطيران المدني قبل اإلدارة العامة هند من للوطني  سالمة وتنفيذ برنامجإعداد معلومات بشأن ورقة هذه التعرض 

  .االيكاوالتي وضعتها الدولية الهند طبقا للقواعد والتوصيات 

األهداف 
  :اإلستراتيجية

  .)الطيران المدني الدولي تعزيز سالمة( A بالهدف االستراتيجيمرتبطة ورقة العمل هذه 

  .تنطبقال   :اآلثار المالية
 Doc 9935، )٢٠١٠( ستوى بشأن السالمةالمؤتمر رفيع المتقرير   :المراجع

 ةمقدمال - ١

من  الكاملةويشير إلى المجموعة  .هو نظام إدارة إلدارة السالمة على يد الدولةوطني إن برنامج سالمة  ١- ١
الطيران إدارة سليمة، وفقا إدارة بواسطتها مكن يالتي الوطنية األدوار والتشريعات واإلجراءات والمبادرات واألنشطة 

في مجاالت التنظيم والتحقيق والعمليات وداخل هذا اإلطار، تمارس الهيئات الوطنية مهاما محددة . تفاقية شيكاغوألحكام ا
، وقد وطابعه المعقد التابع للدولة حجم نظام الطيرانوطني مع وافق تنفيذ برنامج سالمة توي. التشغيلية وتقديم الخدمات

 .المدني في الدولةولة عن العناصر الفردية لمهام الطيران يقتضي تنسيقا فيما بين مختلف السلطات المسؤ

  .نظم إدارة السالمةتنفيذ بما في ذلك  يبرنامج السالمة الهند حالةوإعداد وتقدم ورقة المعلومات هذه  ٢- ١
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 إلنشاء برنامج السالمة الخاص بهانهج الهند  - ٢

الفريق المعني ببرنامج "ا هو إنشاء خاص به" طنيوبرنامج سالمة "كان النهج الذي اعتمدته الهند إلنشاء  ١- ٢
 .بمشاركة صناعة شركات الطيران ومقدمي الخدماتالعامة للطيران المدني داخل اإلدارة " وطنيالسالمة ال

تحليل الثغرات إجراء بواسطة وطني مشروع برنامج سالمة إعداد بها الفريق  لفالتي كُتتضمن المهام و ٢- ٢
وطني داخل الدولة وتوثيق النتائج وإعداد خطة تنفيذية لبرنامج سالمة وطني السالمة الونضج عناصر برنامج جود ولتقييم 

  .قائم على أساس تحليل الثغرات
 .وطنيال سالمةالبرنامج إلعداد كدليل  الستخدامها "طيرانخطة "وضع ، ستُتقدم ذكرهوعلى أساس ما  ٣- ٢

بالنظر إلى شركات  ة السالمة وسط مختلف الهيئاتباستعراض لتنفيذ نظم إدارحاليا ويتم أيضا القيام  ٤- ٢
 .وطنيال سالمةالبرنامج وضع المالحة الجوية باعتباره جزءا من خدمات /المطارات/الطيران

االتحادية التابعة للواليات المتحدة خبراء االتحاد األوروبي وإدارة الطيران ويجري أيضا االستعانة ب ٥- ٢
طائرات لاصالحية للسالمة التشغيلية واستمرار  ةالتعاونيشروع برنامج التنمية ميكاو والباوإدارة التعاون الفني األمريكية 

  .لهندوطني لوذلك إلعداد برنامج سالمة وما يماثلها من وكاالت دولية أخرى  (COSCAP-SA)جنوب آسيا  –لطيران ل

 الوضع الراهن –وطني  إعداد مشروع وثيقة برنامج سالمة - ٣

الذي وضعته االيكاو الوطني سالمة الد باستخدام إطار برنامج لهنوطني ل مشروع وثيقة برنامج سالمة ُأعد ١- ٣
بين هذه الوثيقة وتُ .التي وضعتها االيكاوالوطني سالمة البما في ذلك وثيقة تحليل ثغرات برنامج  إرشاداتها في هذا الشأن،و

سالمة القدم مقتضيات برنامج تتي التي وضعتها االيكاو؛ ونتائج تحليل الثغرات الالدولية امتثال الهند للقواعد والتوصيات 
على أساس نتائج الوطني سالمة اللتنفيذ برنامج  "خطة الطيران" مسودةالموارد الموجودة حاليا في الهند وإزاء  الوطني

 .الوطني سالمةالتحليل ثغرات برنامج 

 .الوطني الهندإلنشاء برنامج " خريطة الطريق"الوطني سالمة اليقدم مشروع وثيقة برنامج  ٢- ٣

 نفيذ نظم إدارة السالمةت - ٤

المطارات  زةوإجا المشغل الجويالصيانة وترخيص مؤسسات تتطلب القواعد التنظيمية من حاملي موافقة  ١- ٤
 .إدارة سالمة مقبول بالنسبة للسلطة التنظيمية وااللتزام بهوصيانة نظام إعداد وإنشاء  الحركة الجويةومقدمي خدمات 

 الحركة الجويةوبينما كانت القواعد التنظيمية لتنفيذ نظم إدارة السالمة في المطارات ومقدمي خدمات  ٢- ٤
 مؤسساتبالمشغلين الجويين والمتصلة ، فإن القواعد التنظيمية إلنشاء نظم إدارة السالمة بعض الوقتمعمول بها منذ 

 .  الصيانة تعتبر مسألة مدرجة مؤخرا

لتقديم اإلرشادات بشأن  يةتنظيمقواعد نظم إدارة السالمة، وضعت الهند إلعداد  تقديم اإلرشاداتبغية و ٣- ٤
 .المؤسسات إلنشاء نظام إدارة السالمة من قبلالمرتبطة بسالمة الطيران واإلجراءات واألنشطة العمليات 
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إدارة السالمة نظام ل يةتنظيمالقواعد التمت الموافقة عليها قبل ظهور /قد رخص لهاالمؤسسات وتسليما بأن  ٤- ٤
في نهج مرحلي لتنفيذ نظام إدارة كير ف، فقد تم التمؤسسة ماأن تنفيذ نظام إدارة السالمة ينطوي على تطوير تدريجي في بو

في مراحل نشأتها األولى التي ال تزال الجديدة المؤسسات وتسليما بأن وعالوة على ذلك، . جميع القطاعاتعبر السالمة 
تم التفكير في اعتماد النهج المرحلي بالنسبة لمثل  ، فقدإلرساء قواعد نظام إدارة السالمةالكافي ستحتاج أيضا إلى الوقت 

ثالث سنوات وفقا لنهج وزارة النقل في كندا لضمان تنفيذ نظام إدارة من وتم اعتماد فترة زمنية . هذه المنظمات أيضا
 .السالمة في جميع المجاالت

تقديم اسم الموظف  المؤسسةمن ) أربعة أشهرغضون في (حلة األولى وفي النهج المرحلي، ستتطلب المر ٥- ٤
من موقعا (التنفيذي المسؤول واسم الشخص المسؤول عن تنفيذ نظام إدارة السالمة وبيان االلتزام بتنفيذ نظام إدارة السالمة 

والشروط التنظيمية لنظام إدارة  للمؤسسةووثائق تحليل الثغرات فيما بين النظام الحالي ) الموظف التنفيذي المسؤولطرف 
 .القائمة على أساس تحليل داخلي للثغراتبالمؤسسة السالمة وخطة مشروع التنفيذ الخاصة 

خطة  ها يتضمنإثبات أن نظام، ستحتاج المنظمة إلى )سنة واحدةغضون في ( ،وخالل المرحلة الثانية ٦- ٤
لنظام إدارة السالمة وعملية اإلبالغ بالوقائع مع الالزمة صر دارة السالمة وسياسات وإجراءات موثقة تتعلق بالعناموثقة إل

 .جمع البيانات وتخزينها وتوزيعها وعملية إدارة المخاطر طريقةالعناصر المرتبطة الداعمة مثل التدريب و

إلى إثبات، إضافة إلى العناصر التي تم المؤسسة ستحتاج ، )سنتينغضون في (المرحلة الثالثة، وفي  ٧- ٤
والمناهج المرتبطة بجمع البيانات االستباقي لمخاطر التحديد عملية أيضا لديها أن  ،خالل المرحلة الثانيةفعل بالإبرازها 

موثقة والسياسات أي خطة إدارة السالمة الالالزمة بأن العناصر ستبين وتخزينها وتوزيعها وعملية إدارة المخاطر وأنها 
 .قائمة فعالاالستباقي تحديد المخاطر ع بعد حدوثها والتدريب وعملية واإلجراءات الموثقة وعملية اإلبالغ بالوقائ

بإثبات، إضافة إلى المكونات المؤسسة قيام ) ثالث سنواتغضون في (ستتطلب المرحلة األخيرة والنهائية و ٨- ٤
 التأهبالجودة ول التدريب وضمان ائبأنها عالجت أيضا مس ،المرحلتين الثانية والثالثةالتي تم إثباتها من قبل خالل 

 .لطوارئل

 االستنتاجات - ٥

وتنفيذ نظام إدارة السالمة عبر الوطني سالمة التعتقد الهند، باعتمادها النهج المذكور أعاله، أن برنامج و ١- ٥
  .الدوليالسياق الهندي وفي إدارة سليمة لطيران اللتمكن من إدارة  ماانجازهجميع القطاعات سيتم 

  — انتهى —


