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  والثالثون الثامنةالدورة  -الجمعیة العمومیة 
  الفنیةاللجنة 

  التوحید - سالمة الطیران   :٢٨البند رقم 

  ملحق جدید وخطوات جدیدة –الملحق التاسع عشر 
والدول األعضاء  ١ودوله األعضاء باسم االتحاد األوروبي لیتوانیا(ورقة مقدمة من 

المنظمة األوروبیة لسالمة المالحة من ؛ و ٢في اللجنة األوروبیة للطیران المدنياألخرى 
 )الجویة (یوروكونترول)

  التنفیذي الموجز
في إلى تجمیع المتطلبات القائمة یهدف الملحق التاسع عشر الجدید، الذي سیدخل حیز التنفیذ في وقت الحق هذا العام، 

والمتطلبات المتعلقة بحمایة بیانات السالمة. وقد بدأ  )SMSوُنظم إدارة السالمة ( )SSPإطار برامج السالمة الوطنیة (
العمل بالفعل على إصدار نسخة ثانیة من الملحق لم ُیتفق بعد على محتواها. وتستكشف هذه الورقة عدة أفكار لسبل 

لدعم العملي لتنفیذ برامج السالمة الوطنیة بمختلف مستویات نضجها من ضمان تطویر النسخة القادمة بوسائل تشمل ا
  حیث االمتثال لشروط السالمة. 

ُتعرض التوصیات التالیة، المتعلقة بتطویر النسخة القادمة من الملحق التاسع عشر الجدید وتأمین دعم دولي  اإلجراء:
  :لتنفیذه، كي تنظر فیها الجمعیة العمومیة

الدول على النظر في وضع برامج تنفیذیة لتبادل التجارب المتعلقة بُنظم إدارة السالمة (في  ینبغي تشجیعأ) 
  المناطق وفیما بینها) وٕاحاطة الجهات التنظیمیة بمتطلبات هذه النظم؛

ینبغي أن یشجع المجلس تنسیق وتعزیز جودة التدریب على تنفیذ برامج السالمة الوطنیة وُنظم إدارة السالمة، ب) 
  سائل تشمل تعزیز نهج یتبنى "ثقافة السالمة"؛بو 

ج) ینبغي أن ینظر المجلس في اعتماد نهج مرحلي لتنفیذ ُنظم إدارة السالمة، في إطار الملحق التاسع عشر، 
حرصًا على توفیر المزایا التي یتیحها الملحق التاسع عشر لجمیع الدول على اختالف مستوى نضجها من حیث 

  مة.االمتثال لشروط السال
  )الجزء (بدلیل مراقبة السالمة،  ،Doc 9374الوثیقة   المراجع:

  ٢-٣الملحق التاسع عشر،  القسم 
  ٢٠١٠أ الصادرة عن المؤتمر الرفیع المستوى بشأن السالمة لعام ٣/٣التوصیة 

 .٢١-٣٧و ٨-٣٧و ٥-٣٧للجمعیة العمومیة لالیكاو  ٣٧قرارات الدورة 

                                                                 
إستونیا، فنلندا، فرنسا، ألمانیا، الیونان، هنغاریا، أیرلندا، إیطالیا، التفیا، لتوانیا،  الدانمرك،النمسا، بلجیكا، بلغاریا، كرواتیا، قبرص، الجمهوریة التشیكیة،  ١

 لكسمبرغ، مالطة، هولندا، بولندا، البرتغال، رومانیا، سلوفاكیا، سلوفینیا، إسبانیا، السوید، المملكة المتحدة. 
، موناكو، الجبل األسود، النرویج، سان مارینو، صربیا، سویسرا، جمهوریة مولدوفا ألبانیا، أرمینیا، أذربیجان، البوسنة والهرسك، جورجیا، آیسلندا، ٢

 جمهوریة مقدونیا الیوغسالفیة السابقة، تركیا، أوكرانیا.
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 مقدمةال - ١

 ملحق جدید

فریق خبراء جدید یتألف من  وقد عملعاما.  ٣٠سیصبح التفاقیة شیكاغو ملحقًا جدیدًا للمرة األولى منذ ١- ١
منظمات دولیة، ویغطي جمیع التخصصات في مجال الطیران، على أساس مسودة تمت صیاغتها  ٧دولة و ٢٠ممثلین عن 

وتنوه الدول التي تقدم هذه الورقة بالجهود یومًا.  ٩٠ن من مواد متوفرة الفعل، لیصدر مشروعًا جدیدًا للملحق في غضون أقل م
صوتًا دون معارضة  ٣٣االستثنائیة التي بذلتها أمانة االیكاو إلصدار الملحق التاسع عشر الذي اعتمده مجلس االیكاو بأغلبیة 

 .٢٠١٣في فبرایر 

ا بتنفیذ الملحق الجدید والعمل ومن المهم اآلن عدم التوقف عند هذه المرحلة األولى من العمل وٕانما مواصلته ٢- ١
  على إصدار نسخته الثانیة في الوقت ذاته.

  ١٩محتوى الملحق 
تتطلب النسخة األولى من الملحق إجراءات جدیدة محدودة جدًا من الجهات التنظیمیة أو القطاع. غیر أنها  ٣- ١

ات ضمن أولویات الدولة، فتتیح وثیقة واحدة وحمایة البیان وبرامج السالمة الوطنیة تسعى إلى رفع أهمیة ُنظم إدارة السالمة
متسقة تغطي جمیع هذه المسائل وتعزز التوحید بین الممارسات والتوصیات الدولیة ذات الصلة في مختلف المجاالت. ویعكس 

متزایدة  هذا النهج القناعة بأن إدارة السالمة هي السبیل األمثل لتحقیق تحسینات متواصلة في مجال السالمة وسط بیئة طیران
  التعقید. ویشمل الملحق جمیع التخصصات مما یحتم تكیفه مع مختلف ُنهج إدارة المخاطر.

  التنفیذ
ینطوي تنفیذ الملحق على تعدیل وثائق االیكاو ومواد التدریب. وقد بدأ فریق الخبراء كذلك في مناقشة إمكانیة  ٤- ١

  علیه الدول في مختلف مراحل نضج االمتثال للمتطلبات.یتضمن توصیات بما یتعین أن تركز اعتماد نهج مرحلي للتنفیذ 
وقد تود الدول اقتراح برنامج دولي ألنشطة الدعم من أجل تحسین مستویات قبول الملحق وما یالقیه من  ٥- ١

برامج السالمة الوطنیة لتیسیر تبادل الخبرات والتثقیف بشأن هذه ُنظم إدارة السالمة و نجاح. وقد یتخذ ذلك شكل خبراء في 
ُنظم البرامج والُنظم في الدول واألقالیم وفیما بینها. كما قد یتخذ شكل إجراءات لتعزیز جودة التدریب المتاح عالمیًا بشأن تنفیذ 

. وقد ُنظم إدارة السالمة، مثل البرامج التي یتیحها القطاع لتأهیل مقدمي خدمات التدریب التجاریین في مجال إدارة السالمة
عل التوجیهات والمواد الداعمة التي یمكن استكمالها بأدوات إضافیة كتلك التي ینتجها فریق التعاون الدولي أتاحت االیكاو بالف

، ویمكن تعزیز هذه الثقافة ُنظم إدارة السالمةفي مجال إدارة السالمة. ولثقافة السالمة أهمیة فائقة أیضًا، خاصة في مجال تنفیذ 
  بوسائل تراعي االعتبارات الثقافیة.

 

 توجیهات بشأن النسخة القادمة من الملحق التاسع عشر - ٢

 األهداف العامة

لم یحدد فریق الخبراء بعد محتوى النسخة القادمة من الملحق التاسع عشر. وشأن النسخة الحالیة، ینبغي أن  ١- ٢
یسیة المتعلقة یكون الهدف صیاغة نص بسیط وعملي قابل لالستخدام ویتفادى المصطلحات المعقدة ویركز على المسائل الرئ

السالمة  لُنظم إدارةوقد یتضمن مثًال وصالت لإلرشادات المتعلقة بالمفاهیم واألدوات التي تدعم التنفیذ الناجح بسالمة الطیران. 
من قبیل مفهوم "ثقافة السالمة". وحال االنتهاء من مشروع النسخة القادمة للملحق، سیتعین على فریق الخبراء العمل على 

 ید من المواد اإلرشادیة، كتحدیثات دلیل إدارة السالمة ودلیل مراقبة السالمة.إصدار المز 
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  التطابق مع طموحات االیكاو األخرى

من المهم تحقیق التطابق بین الملحق التاسع عشر ووثائق االیكاو وأهدافها األخرى من أجل التوصل إلى  ٢- ٢
الواضح أن مفاهیم مثل مراقبة السالمة ونهج الرصد المستمر ومستوى مجموعة مواد متسقة ومترابطة تستفید منها الدول. ومن 

السالمة المقبول وغیرها من المفاهیم ال تقتصر على الملحق التاسع عشر. غیر أنه ما دام هذا الملحق یتناول جمیع هذه 
المستمر على سبیل  الجوانب، فمن المفید أن یشجع الملحق على جمع البیانات على نحو یتطابق مع أهداف نهج الرصد

المثال. ویتعین أن یحفظ الملحق هیكله البسیط والواضح ویظل سهل االستخدام بالنسبة للدول. كما یتعین أن یشدد على أهمیة 
اعتماد نهج شمولي إلدارة السالمة على مستوى الدولة (دون أن تتحمل الدولة نفسها مسؤولیة عملیات مقدمي الخدمات بطبیعة 

  الحال).
النظر في اعتماد نهج مرحلي للتنفیذ (انظر أدناه) على غرار المبدأ الذي ورد وصفه في الخطة  ویمكن ٣- ٢

العالمیة لسالمة الطیران. ویتعین بالطبع تنسیق هذا الجهد مع أفرقة مراقبة السالمة في االیكاو. وكما حدث في إطار إعداد 
ي تواصًال مكثفًا مع أفرقة االیكاو األخرى، مثل فریق العمل النسخة الحالیة للملحق التاسع عشر، فإن أي تطور الحق یقتض
  المعني بحمایة سالمة المعلومات، وأخذ مدخالتها بعین االعتبار.

  نهج التنفیذ المرحلي
یتمثل الهدف من اعتماد نهجي مرحلي إزاء التنفیذ في إنتاج مواد تسمح بمشاركة الدول على اختالف   ٤- ٢

لشروط السالمة. ویمكن لهذا النهج مثال اقتراح إجراءات تنفیذ مختلفة على الدول حسب مستویات مستویات نضج امتثالها 
نضج امتثالها، مما یتیح للدول في مراحل النضج المبكرة تحقیق االمتثال المطلوب من أجل التركیز على تنفیذ الممارسات 

  نسیق متأنیة قبل أن یتسنى تنفیذه.والتوصیات الدولیة الجوهریة. ویتطلب هذا النهج عملیة تطویر وت
 

 الحاجة إلى برنامج دعم دولي - ٣

 دعم الدول األعضاء

ُنظم إدارة السالمة تحل محل ال یخلو نهج إدارة السالمة من إمكانیة إساءة تفسیره. فقد ُیقترح بالخطأ مثًال أن  ١- ٣
أن االمتثال لشروط السالمة الحالیة تشمل جزءًا  حد من أهمیتها، مع إن المواد اإلرشادیة لالیكاو تشدد علىشروط االمتثال أو ت

غیر كافیة أو لم ُتعط األولویة المتثال شروط السالمة،  ُنظم إدارة السالمةأساسیًا من نظام إدارة المخاطر. وٕاذا كانت الخبرة في 
فعة من المعرفة ومهارات ات مرتیتطلب مستوی ُنظم إدارة السالمةفإن مستویات السالمة قد تتدهور بدًال من تعزیزها. والعمل مع 

عوامل تمكین هامة جدیدة من جانب القطاع والجهات التنظیمیة معًا. وتشكل ُنظم إدارة السالمة (وبرامج السالمة الوطنیة) 
 لتنفیذ نهج رصد مستمر تشغیلي بالكامل.

ان الذین یستوعبون هذه یقتضي نجاح ُنظم إدارة السالمة االلتزام والتدریب والدرایة، ولكن عدد مهنیي الطیر  ٢- ٣
ویتعین إعداد المفتشین الذین یؤدون مهام مراقبة السالمة في الدول إعدادًا جیدًا كي یتسنى لهم النظم بشكل جید ال یزال قلیًال. 

ظم تقییم ُنظم إدارة السالمة بفعالیة. وقد یتعین توفیر تدریب متخصص لهم على اآللیات المعنیة كي یتسنى لهم تقییم فعالیة نُ 
إدارة السالمة أثناء أنشطة المراقبة الروتینیة. وقد یكون مفیدًا لذلك تنظیم دورات تدریبیة مشتركة بین القطاع والسلطات المعنیة 
لتیسیر التوصل إلى فهم مشترك لسبل الحكم على فعالیة نظام إدارة السالمة. ویمكن تنظیم هذا التدریب على أساس إقلیمي 

وهناك تجارب بالفعل في أوروبا للمساعدة التي یقدمها خبراء ُنظم إدارة السالمة لمفتشي الدولة في ألغراض خفض التكلفة. 
 تقییم هذه الُنظم. 
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 تدریب القطاع

یقتضي تنفیذ ُنظم إدارة السالمة بفعالیة توفر الخبرة الالزمة في القطاع. ومع أن هناك الكثیر من المدربین   ٣- ٣
محتوى هذا التدریب وجودته یتفاوت كثیرًا. ومع ازدیاد أهمیة ُنظم إدارة السالمة، فقد یكون من واالستشاریین التجاریین فإن 

المفید النظر في ما إذا كانت برامج التأهیل التي یقدمها القطاع یمكن أن تحسن اتساق ومالءمة التدریب المتاح لمقدمي 
وسائل تشمل تجمیع الخبرات واألدوات والبیانات في منظمات الخدمات. ویمكن تشجیع قبول مبادرات القطاع في هذا المجال، ب

 مثل اتحاد النقل الجوي الدولي واتحاد شركات الطیران األوروبیة ومؤسسة سالمة الطیران.

  مواد الدعم
سیكون لمواد دعم مستخدمي الملحق التاسع عشر أهمیة متزایدة مع تطور تنفیذ ُنظم إدارة السالمة. وقد     ٤- ٣

لدعم المقدم من فریق الخبراء إلعداد النسخ المقبلة من دلیل إدارة السالمة، وتعمیم المواد واألدوات المطورة على یشمل ذلك ا
عن الصعید الدولي (كتلك التي ینتجها فریق التعاون الدولي في مجال إدارة السالمة)، وٕاصدار كتیبات سهلة االستخدام 

أو إدارة السالمة الستخدامها عبر شبكة االنترنت أو على الهواتف الذكیة، إلى  مواضیع محددة، وتطویر أدوات لتقییم المخاطر
جانب المواد األخرى أو الممارسات الفضلى التي قد تنشأ ویمكن إتاحتها بمصادر متعددة في إطار خطة منسقة. وینبغي كذلك 

سائل النموذجیة الستخدامها في وضع خطة اتصاالت واسعة النطاق تغطي في جملة أمور توفر مجموعة متسقة من الر 
 اإلحاطات المحلیة والمؤتمرات والمقاالت الصحفیة المتعلقة بالطیران.

 الخالصة - ٤

عرض التوصیات التالیة، المتعلقة بتطویر النسخة القادمة من الملحق التاسع عشر الجدید وتأمین دعم دولي  ١- ٤
  لتنفیذه، كي تنظر فیها الجمعیة العمومیة:

الدول على النظر في وضع برامج تنفیذیة لتبادل التجارب المتعلقة بُنظم إدارة السالمة (في ینبغي تشجیع   أ) 
  المناطق وفیما بینها) وٕاحاطة الجهات التنظیمیة بمتطلبات هذه النظم؛

ینبغي أن یشجع المجلس تنسیق وتعزیز جودة التدریب على تنفیذ برامج السالمة الوطنیة وُنظم إدارة   ب)   
  وسائل تشمل تعزیز نهج یتبنى "ثقافة السالمة"؛السالمة، ب

ینبغي أن ینظر المجلس في اعتماد نهج مرحلي لتنفیذ ُنظم إدارة السالمة، في إطار الملحق التاسع عشر،   ج) 
حرصًا على توفیر المزایا التي یتیحها الملحق التاسع عشر لجمیع الدول على اختالف مستوى نضجها من حیث 

  السالمة.االمتثال لشروط 

  –انتهــى  –
  


