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  الدورة الثامنة والثالثون – جمعیة العمومیة ال
  اللجنة الفنیة

  التوحید القیاسي —سالمة الطیران   : من جدول األعمال ٢٨رقم  البند
  السالمة إدارة —التاسع عشر الملحق 

  (ورقة مقدمة من مجلس االیكاو)

  الموجز التنفیذي
 أحكامه تنفیذاالیكاو لبدء خطة و السالمة،  إدارة — التاسع عشر واعتماد الملحق  إعدادبشأن  تعرض هذه الورقة تقریراً 

القواعد  وٕاعداد في مجال الطیران لتنفیذاألخرى ت المعنیة والجهاالمنظمة  أن تتبعهاواالستراتیجیة التي ینبغي 
   .السالمةإدارة في مجال والتوصیات 

  القیام بما یلي:العمومیة  الجمعیة ُیرجى من اإلجراء:
 واعتماده؛ التاسع عشرالملحق  بإعدادأن تحیط علما   )أ 
 ؛التاسع عشر الملحق حكامتنفیذ أ المساعدة علىواستراتیجیة  تنفیذالبدء أن تحیط علما بخطة   )ب 
 إدارةأحكام تنفیذ لتعزیز  مشاركًة نشیطة سالمة الطیرانلاإلقلیمیة المجموعات تشجیع الدول على المشاركة في   )ج 

  التقدم المحرز على المستوى اإلقلیمي.  واإلبالغ عنالسالمة 
األهداف 

  .لسالمةالخاص باترتبط ورقة العمل هذه بالهدف االستراتیجي   االستراتیجیة:

ألنشطة المشار إلیها في هذه الورقة رهنًا بالموارد المتاحة في إطار المیزانیة البرنامجیة ستُنفذ ا  اآلثار المالیة:
   مساهمات خارج نطاق المیزانیة العادیة.و/أو من  ٢٠١٦- ٢٠١٤عادیة لفترة ال

 )٢٠١٠(تقریر المؤتمر الرفیع المستوى بشأن السالمة ، *Doc 9935  المراجع:
*Doc 9859 ، السالمة  إدارةدلیل(SMM)  
Doc 10004 ،* الخطة العالمیة للسالمة الجویة(GASP) 

SL AN8/3-13/30 —  التاسع عشراعتماد الملحق  
  

 المراجع الرئیسیة *

 المقدمة  -١

من  مونتریالعقد في انالذي  (HLSC/2010) ٢٠١٠رفیع المستوى بشأن السالمة لعام الخلص المؤتمر  ١-١
المسؤولیة المباشرة للدول التي تقع تحت السالمة  إدارةعملیات ینبغي أن ترد  هإلى أن ١/٤/٢٠١٠إلى  ٢٩/٣/٢٠١٠

بالنسبة لسالمة الطیران المدني في ملحق واحد.  وباإلضافة إلى ذلك، أوصى أساسیة تعتبر و  األعضاء في االیكاو 
هذا  سُیكرَ هذا الملحق بالتعاون الوثیق مع الدول والمنظمات الدولیة والوطنیة وأن  المؤتمر بأنه یتعین على االیكاو أن تعدّ 

رفیع المستوى بشأن السالمة اللمؤتمر ل ٢/٥والتوصیة  ٢/٥ستنتاج االالسالمة.  (انظر  إدارةوعملیات لمسؤولیات الملحق 
 ). ٢٠١٠ لعام
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، أوصت لجنة ٢٠١٠عام لوى بشأن السالمة رفیع المستالالمجلس بشأن نتائج المؤتمر  إلى افي تقریرهو  ٢-١
تعزیز  تقتصر علىمرحلتین: المرحلة األولى على السالمة  إدارةملحق جدید بشأن  إعدادعملیة  تتمالمالحة الجویة بأن 

مراجعة ینبغي فیها التي ثانیة المرحلة ال تلیهاثم  ،الداعمة وٕاعادة تنظیمها اإلرشادیةالقواعد والتوصیات الدولیة والمواد 
لملحق ا بإعدادهو السماح األسلوب أي تعدیل. وكان الغرض من هذا إدخال  إلىالحاجة  مدى السالمة لتحدید إدارةأحكام 
 .فترة زمنیة قصیرة نسبیاً  خاللالجدید 

 واعتماده التاسع عشرالملحق  إعداد -٢

ملحق  إعدادفیما یخص لتقدیم توصیات  (SMP)السالمة  إدارةلجنة المالحة الجویة فریق خبراء شّكلت  ١-٢
لجنة المالحة الجویة بعد  إلىالسالمة توصیته  إدارةالسالمة.  وقدم فریق خبراء  إدارةجدید بشأن مسؤولیات وعملیات 

  منظمات دولیة. ٦و ادولة عضو  ١٦مشاركا من  ٤٢انعقاد اجتماعه الثاني الذي حضره 

جانب  إلىللملحق الجدید المقترح  ىاألولمراجعتها ، استكملت لجنة المالحة الجویة ١٩٠أثناء دورتها و   ٢-٢
الملحق و ، تشغیل الطائرات — السادسالملحق و ، إجازة العاملین — األولعلى الملحق  إدخالهاالتعدیالت التبعیة المقترح 

 — الثالث عشرالملحق و ، خدمات الحركة الجویة — الحادي عشرالملحق و ، ائرات للطیرانصالحیة الط — الثامن
، وهي المطارات وتشغیل تصمیم — ١، المجلد المطارات — الرابع عشروالملحق  ووقائع الطائراتالتحقیق في حوادث 

تحسین لو فقط  لألغراض الهیكلیةتعدیالت على األحكام المنقولة  إدخالتم و  السالمة.  إدارةتعدیالت ناتجة عن نقل أحكام 
، مع تقدیم الطیران في مالحقها أنشطةواحد من وزیادة الوضوح.  وتم االحتفاظ باألحكام المنطبقة على نوع االتساق 
  المرجعیة المالئمة. اإلشارات

 ةنهائیمراجعة مع الدول والمنظمات الدولیة، أجرت لجنة المالحة الجویة  ُأجریتالتي  اتمشاور العقب و   ٣-٢
  المجلس باعتماد الملحق الجدید. وأوصت ١٩١المقترح أثناء دورتها  التاسع عشرللملحق 

  على النحو التالي: التاسع عشرالسالمة الموحدة في الملحق  إدارةتم تعدیل أحكام و   ٤-٢

درجة قاعدة  إلى (SSP)برنامج الدولة للسالمة العام ل طارإللالمكونة عة العناصر األرب فعترُ   )أ 
 قیاسیة؛

 –األول من الملحق السادس  المستمدة من الجزءو التي تطبقها الدولة سالمة المراقبة  أحكامإن   )ب 
العملیات  -والجزء الثالث من الملحق السادس طائراتال — النقل الجوي التجاري الدولي

 ؛على جمیع مقدمي الخدماتتنطبق أصبحت  ،الهلیكوبتر طائرات - الدولیة

.  الثالث عشرتجمیع وتبادل بیانات السالمة من الملحق و األحكام ذات الصلة بتحلیل  قلتنُ   )ج 
قانونیة لحمایة معلومات  إرشادات" بعنوان الثالث عشرالملحق في ) (ه اإلضافةوتم تكرار 

التاسع ) بالملحق اإلضافة (بأنها على  "نظم تجمیع ومعالجة بیانات السالمةفي  السالمة
 ؛عشر

ع یصنتلیشمل تصمیم و  (SMS)السالمة  إدارةم نظالعام لطار إلاتطبیق تم توسیع نطاق   )د 
 .الطائرات اتطراز 
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 وسُیصبح واجب التطبیق ١٩٨أثناء دورته  إدارة السالمة — التاسع عشرالملحق اعتمد مجلس االیكاو   ٥-٢
  .١٤/١١/٢٠١٣ ابتداء من

 التاسع عشرالملحق  أحكام تنفیذخطة البدء في  -٣

الخاصة بإدارة السالمة واعد والتوصیات الدولیة وضعت االیكاو خطة بدء التنفیذ للتشجیع على تنفیذ الق ١-٣
الخاص  االیكاو موقعوتم تحدیث  .الجویةسالمة لوتماشیًا مع أهداف الخطة العالمیة ل التاسع عشرالملحق اعتماد  لدى

تنفیذ الملحق بشأن تقدیم معلومات قیمة ل http://www.icao.int/SafetyManagementوهو  على اإلنترنتالسالمة  إدارةب
 جدیدة. تطویراتبانتظام مع  هذا الموقع تحدیثوسیجري  التاسع عشر

 إدارةدلیل من ، تم نشر الطبعة الثالثة التاسع عشرحق ولتقدیم مزید من الدعم للبدء في تنفیذ المل ٢-٣
 إدارةبرنامج الدولة للسالمة ونظام  إلطاريالسالمة طبقا  إدارةدلیل . وتمت إعادة هیكلة (Doc 9859) (SMM)السالمة 
 السالمة. إدارةتنفیذ برنامج الدولة للسالمة ونظام من أجل مفصلة وأدوات تم وضعها  إرشادات الدلیل یشملو السالمة 

سالمة لكي تعكس آخر التطورات في ال إدارةتحدیث المواد التدریبیة لالیكاو فیما یخص  أیضاً یتم حالیا و  ٣-٣
خطة الداعمة لاألنشطة  دلتحدی (RASGs)لسالمة الطیران  اإلقلیمیةالمجموعات  إلىالسالمة.  وتم توجیه دعوة  إدارة مجال

 السالمة وبرنامج الدولة للسالمة. إدارةنظام االیكاو للبدء في التنفیذ والتنفیذ الفعال والمستمر ألحكام 

 السالمة دارةتنفیذ القواعد القیاسیة والتوصیات الدولیة إل استراتیجیة -٤

أن  إذ، جدیدةاردة في المحلق التاسع عشر لیست بالرغم من أن أغلبیة القواعد والتوصیات الدولیة الو  ١-٤
. وتم إبراز تنفیذ اً متوقع كانیعتبر مستوى تنفیذ هذه األحكام أكثر انخفاضًا مما ، ٢٠٠١انطباقها ترجع إلى بدایة  تواریخ

طویلة المتوسطة و القریبة و مع األهداف ال حدیثاً أحكام إدارة السالمة في الخطة العالمیة للسالمة الجویة التي تم تعدیلها 
 الزمنیة هاأهداف خطة االیكاو العالمیة للسالمة الجویة ومواعید في إطار ضعتراتیجیة التي وُ األجل.  وتتمیز االست

كشرط مسبق  من الدول لتنفیذ النظم األساسیة لمراقبة السالمة داخل كل دولةكما أنها تولي األولویة  ،بطبیعة تدریجیة
 لتنفیذ برنامج الدولة للسالمة.

  التاسع عشرمزایا الملحق  -٥

یحسن من مستوى كما أنه  ،السالمة على مستوى الدولة إدارةمدى أهمیة  التاسع عشرالملحق  نشر یبرز ١-٥
ألحكام المنظم السالمة التي تنطبق على مجاالت الطیران المتعددة ویعزز التنفیذ  إدارةتعزیز أحكام  من خاللالسالمة 

السالمة  إدارةحلیل التعقیبات التي تتعلق بتنفیذ نظم السالمة وبرنامج الدولة للسالمة وینشئ عملیة جمع وت إدارةنظام 
 السالمة في المستقبل. إدارةأحكام  رالدولة للسالمة ویسهل تطو وبرامج 

 للقواعد والتوصیات الدولیة فیما یتعلق بإدارة السالمة  التطور المقبل -٦

القواعد  إعدادفي تعاون وثیق مع الدول األعضاء والمنظمات الدولیة بشأن  تواصل االیكاو العمل ١-٦
والمواد اإلرشادیة مع مراعاة ضرورة بالنسبة للقواعد القیاسیة دارة السالمة عداد إالقیاسیة والتوصیات الدولیة التي تتعلق بإ

الحفاظ على درجة عالیة من االستقرار في القواعد والتوصیات الدولیة للتمكین من تنفیذ برامج الدولة للسالمة  منالتأكد 
 بصورة متسقة.

دخالها على القواعد والتوصیات الدولیة بشأن إدارة إ التي ینبغيینبغي أن تتضمن التعدیالت المقبلة  ٢-٦
بذلك  مؤخراً  تجمیع واستخدام وحمایة معلومات السالمة كما أوصىالسالمة مزیدًا من التحسینات لألحكام ذات الصلة ب

، أوصى فریق على وجه التحدید بالنسبة إلى إدارة السالمةو  . (SIP TF)١فریق العمل المخصص لحمایة معلومات السالمة
                                                           

-١٣، الـمونتریـ( (AIG) اجتمـاع الشـعبة لقسـم التحقیـق فـي الحـوادث اتنتیجـة لتوصـی (SIP TF)معلومـات السـالمة فریـق العمـل المخصـص لحمایـة م إنشاء ت  ١
) والدورة السابعة والثالثین للجمعیة ٢٠١٠بریلأ ١ -مارس ٢٩ال، ـ(مونتری (HLSC 2010) )، والمؤتمر العالمي الرفیع المستوى بشأن السالمة١٨/١٠/٢٠٠٨

السالمة في تقدیم التوصیات إلعداد تعدیالت جدیدة  معلوماتفریق العمل المخصص لحمایة  مهمة تمثلت). ٢٠١٠اكتوبر٨-سبتمبر ٢٨، الـمونتریالعمومیة (
السالمة غیر تلك التي معلومات تهدف إلى ضمان مستوى مالئم من الحمایة لبیانات  التي رشاداتاإلالقائمة و و/أو تعدیالت على القواعد والتوصیات الدولیة 

   لها صلة بسجالت الحوادث والوقائع وبعض سجالت الحوادث والوقائع.

http://www.icao.int/SafetyManagement
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عداد مجموعة ك إ، بما في ذل١٩واردة في الملحق خرى مؤخرًا باعتماد أحكام جدیدة وتعدیل ُأSIP TF)  العمل الخاص (
 منمناسب، وذلك النحو المنّقحة من المبادئ اآلیلة إلى تعزیز استخدام المعلومات والمصادر ذات الصلة وحمایتها على 

خالل نشاطات إدارة السالمة لتحقیق في نهایة المطاف الهدف المتمثل في المحافظة على سالمة الطیران وتحسین 
 ١٩ألجل إدراجها في الملحق  (SIP IF)لمناسبة توصیات فریق العمل الخاص مستواها. وستدرس مجموعات الخبراء ا

مزیدًا من المعلومات عن أعمال   A38-WP/80والمالحق األخرى والمواد اإلرشادیة ذات الصلة. وتتضمن ورقة المعلومات 
 فریق العمل الخاص والنتائج التي توصل إلیها.

 الخالصة -٧

 إدارةتم وضع ملحق جدید بشأن  ،الثالثین للجمعیة العمومیة لالیكاومنذ وقت انعقاد الدورة السابعة و  ١-٧
لبدء لاالیكاو خطة  أعّدتالسالمة. وقد  إدارةالخاصة بلقواعد والتوصیات الدولیة الدول والصناعة للتیسیر تنفیذ السالمة 

لمشاركة بنشاط ا على شجع الدول األعضاءوتُ  .في هذه العملیةمزید من الدعم الة لتقدیم واستراتیجیة عام أحكامه تنفیذفي 
عن التقدم المحرز على المستوى  واإلبالغلتعزیز تنفیذ أحكام إدارة السالمة  سالمة الطیرانلالمجموعات اإلقلیمیة في 

 اإلقلیمي. 

  – انتهـى –


