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  والثالثون الثامنةالدورة  -الجمعیة العمومیة 
  التنفیذیةاللجنة 

  ة العامةالسیاس –سالمة الطیران   :من جدول األعمال ٢٩ورقم  ٢٧رقم  انالبند

  إدارة السالمة من منظور إقلیمي
الدول غیرها من و  ١باسم االتحاد األوروبي ودوله األعضاءلیتوانیا (ورقة مقدمة من 

؛ والدول األعضاء في المنظمة األوروبیة ٢األعضاء في اللجنة األوروبیة للطیران المدني
 )لسالمة المالحة الجویة (یوروكونترول)

  التنفیذي الموجز
 أحكام تقر بهذا في یدل على ذلك إدراجمراقبة وٕادارة السالمة في سیاق االیكاو كما بع في بالنهج اإلقلیمي المتجرى بالفعل االعتراف 

  .توصیات الدولیة لالیكاو واألنشطة ذات الصلةالقواعد وال
 –، مع اإلقرار بحقیقة أن مكونات هذا النظام االطیران برمته منظومةإلى معالجة دارة السالمة إفي بع ویهدف النهج األوروبي المت

، على األرض وفي ونظام المالحة الجویة ،وٕادارة الحركة الجویة ،مطاراتالو  ،قیادةالوأطقم  ،مشغلینالو  ،منظماتالو  ،نتوجاتموتشمل ال
أوجه  وأ" إلى الحد من خطر الثغرات الذي یشمل الُنظم كافةهذا "النهج  هدفشبكي موحد. وی كیانتشكل جزءا ال یتجزأ من  – الجو

  مسؤولیات.مقتضیات وغموض الالتضارب التداخل في السالمة وتجنب 
التعاون نطوي علیها التي ی الفوائدمن أن للتأكد ا إلى المجلس دعوتهأن تؤّكد من جدید وتدعم  الجمعیة العمومیة مدعوة إلى اإلجراء:

السالمة، السیما في نهج  تها في مجال مراقبةنشطأاالیكاو و المنظمات اإلقلیمیة لمراقبة السالمة ترد بشكل واف في قواعد اإلقلیمي و 
  الرصد المستمر والملحق التاسع عشر (الجدید) بشأن إدارة السالمة.

األهداف 
  اإلستراتیجیة:

     للسالمة. ف االستراتیجيالهدترتبط ورقة العمل هذه ب

  ال ینطبق  اآلثار المالیة:
  ، الجزء باء.مراقبة السالمةدلیل ، Doc 9734 الوثیقة  المراجع:

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

  الجمعیة العمومیة لالیكاوالصادرة عن   ٢١-٣٧و  ٨-٣٧و  ٥-٣٧قرارات ال

                                                                 
ندا، إیطالیا، التفیا، لیتوانیا، النمسا، بلجیكا، بلغاریا، كرواتیا، قبرص، الجمهوریة التشیكیة، الدنمارك، إستونیا، فنلندا، فرنسا، ألمانیا، الیونان، هنغاریا، أیرل ١

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

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

النهج اإلقلیمي المتبع في إدارة السالمة في سیاق االیكاو، ال سیما في الجزء باء من وثیقة جرى االعتراف ب ١- ١
قلیمیة لمراقبة ارة السالمة من جانب المنظمات اإلبأداء وظائف إدوالعناصر المتعلقة  دلیل مراقبة السالمة، Doc 9734االیكاو 

 تي انعقدتقلیمیة لمراقبة السالمة الداوالت ندوة االیكاو للمنظمات اإل، وكذلك خالل م٣السالمة في دلیل االیكاو إلدارة السالمة
اعتمدتها الجمعیة العمومیة  قرارات ةالنهج اإلقلیمي في ثالث دورالكامل ب . ویرد االعتراف٢٨/١٠/٢٠١١-٢٦ي الفترة ف

برنامج االیكاو العالمي لبشأن "نهج الرصد المستمر  ٥-٣٧ قرار، وهي ال٢٠١٠في دورتها السابعة والثالثین في عام لالیكاو 
 ٨-٣٧ قراراإلقلیمیة، والالطیران المدني بشأن "التعاون مع المنظمات اإلقلیمیة وهیئات  ٢١- ٣٧ قرارلتدقیق مراقبة السالمة" وال
 لسالمة".ان على سد الثغرات التي تشوب ااإلقلیمیبشأن "التعاون والمساعدة 

ر مراقبة وٕادارة السالمة بفعالیة عملیة مستمرة. ولتحقیق  یسالمة الطیران بواسطة تنمیة وتطو ویعتبر تعزیز  ٢- ١
 ،منظماتالو  ،نتوجاتموتشمل ال –الطیران  منظومةمكونات  التعامل معالبد من  في مجال الطیران على مستوى رفیعالسالمة 

ال یتجزأ  اً جزء باعتبارها – في الجو وأ، على األرض ونظام المالحة الجویة ،وٕادارة الحركة الجویة ،مطاراتالو  ،قیادةالوأطقم  ،مشغلینالو 
من شأن اإلجراءات المتخذة في مجال واحد أن تؤثر فبعضها البعض. وبناء علیه، وترتبط ب، على مستویات مختلفة شبكي موحد كیانمن 

 .على أداء السالمة في مجال آخر

یشمل الُنظم "نهج  تباعواضفاء الطابع اإلقلیمي" على مراقبة السالمة، إإلى " في أوروبا وقد أدى هذا الواقع ٣- ١
أوجه التداخل في السالمة وتجنب  وأالثغرات طر اخمإلى الحد من  هدفأنه نهج یبإدارة السالمة. ویمكن وصف ذلك في " كافة

لتشغیل ا لتیسیر و  موحد شكلبتفسیرها وتطبیقها سنى تكي یوقد ُصّممت القواعد  .لمسؤولیاتاوغموض المقتضیات تضارب 
والتخفیف من العبء الذي یتحمله  الترخیص إجراءاتترشید  علىهذا النهج أیضا  اعدللمنتجات والخدمات. ویسالمتزاید البیني 

 .  ممن تسري علیهم اللوائح التنظیمیة شخاص والمنظماتاأل

وهذا هو . یشمل الُنظم كافة"اتباع "نهج التي ینطوي علیها مزایا الآخر المستجدات في االیكاو  أكدتقد و  ٤- ١
بمزایا هذا  إلى االعترافالتي تسعى و القواعد والتوصیات الدولیة لالیكاو واألنشطة ذات الصلة  إلىإضافة أحكام السبب في 

ساس ى أالمي لتدقیق مراقبة السالمة علبرنامج االیكاو العل، في الملحق التاسع عشر الجدید وفي نهج الرصد المستمر النهج
 التنفیذ. عملیة هام ومساهم في كعاملظم الشامل. وفي كل الحاالت، اعُتِرف بالعنصر اإلقلیمي ـنهج النُ 

  إدارة السالمةفي اتباع نهج إقلیمي   - ٢
 ه نظاماً وصف، ب(SSP) للسالمة وطني اتفاقیة شیكاغو على إنشاء برنامجبمالحق التنص القواعد القیاسیة الواردة في   ١- ٢
تدریجیًا إلى االتحاد األوروبي، أصبحت دول االتحاد القانوني  ومع نقل االختصاصدارة السالمة على المستوى الوطني. إل

"برنامج أوروبي لسالمة الطیران"،  عند وصف اسلوبها المتبع في إدارة السالمة. وقد ُأنشئ يُتشیر إلى هذا الُبعد األوروب
األنشطة وتنوع  شّعـبتمدى  وضحویشمل مجموعة من القواعد واللوائح التنظیمیة التي تبالتعاون الوثیق مع الدول األعضاء، 

  .التي یتم اإلشراف علیها على المستوى الوطني وعلى مستوى االتحاد األوروبيو الخاصة بسالمة الطیران، 
تحسینات في  لتحقیقلى األدلة یستند إعلى رد الفعل، یجري إعداد نظام استباقي  وباإلضافة إلى النهج القائم أساساً   ٢- ٢

وتُبین تفاصیل ة جسیمالمخاطر ال حددّ ، یجري تحدیثها كل سنة، ت٤أداء السالمة. وفي إطار هذا النظام، ُنشرت خطة للسالمة
المخاطر. وتضطلع  تلكحدة  خفیف منتللتتخذها الجهات المعنیة على المستویین اإلقلیمي والوطني، ینبغي أن اإلجراءات التي 

                                                                 
 .٢-٣القسم  - ٣
 .٢٠١٥-٢٠١٢لخطة األوروبیة لسالمة الطیران (الطبعة الثانیة)، ا - ٤
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 مراعاتهینبغي ، وهو جهد من هذا القبیل لسالمةخطط لنظمات اإلقلیمیة لمراقبة السالمة بدور هام في التشجیع على إعداد الم
  .الجویةسالمة لالعالمیة ل خطةالواالعتراف به في سیاق تنفیذ 

  جمیع بیانات السالمة وتحلیلها وتبادلهافي تاتباع نهج استباقي   - ٣
المعلومات المستمدة من على أساس إدارة السالمة في تقییم المخاطر نظام  إزاءیة لهذا النهج تتمثل الدعامة األساس  ١- ٣
. أما تهاالتي تهدد السالمة ثم اتخاذ إجراءات محددة للتخفیف من حد ةجسیمتحدید المخاطر اللوتحلیل البیانات  صادر شتىم

الجهات المعنیة المعتمدة والهیئات العامة المختصة مثال الشركاء الرئیسیین ( مّكنتبادل المعلومات عن السالمة وتوزیعها فی
 المتمثلة أساسًا في ،مسؤولیاتهم في مجال السالمةالوفاء بتبادل اآلراء بشأن األولویات المتعلقة بالمخاطر و  من) بسالمة الطیران

تحدید ساس للمراقبة على أنظام  طبیقمقدمي الخدمات، وتالمشغلین و ب والمحدقة مأنشطتهبالمقترنة  المخاطراحتواء أو تقلیص 
  هیئات الطیران. فائدة المخاطر ل

تجمیع في یساعد على اتباع نهج منسق  ومتین وحدولتحقیق هذه الغایة، البد من وضع إطار تشریعي وتنظیمي م  ٢- ٣
العناصر الهامة لضمان فعالیة هذا النهج التحقق  المعلومات والبیانات المتعلقة بالسالمة وتحلیلها وتبادلها بصورة منتظمة. ومن

  لبیانات التي تغذي هذا النظام.جودة واكتمال ا من
 ومجمعةفي القدرة على استخدام هذه المعلومات والبیانات المتعلقة بالسالمة بصورة منفردة فتتمثل المزایا المباشرة أما   ٣- ٣

الرئیسیة سمات اللتخفیف من حدتها، وكذلك تحدید لم اتخاذ القرارات ثومن ساس البیانات، كي یتسنى تحدید المخاطر على أ
تحدید المخاطر، التي قد ال  منعملیة تجمیع البیانات  مّكنلنهج االستباقي المتبع في إدارة السالمة. وعلى المستوى اإلقلیمي، تل

  .المستوى اإلقلیمي اتخاذ إجراءات علىالحاجة إلى  برزولكن قد تُ ة على المستوى الوطني، جسیمتبدو 
  العادلةأهمیة السالمة/عنصر الثقافة   - ٤
اتباع نهج استباقي لتجمیع البیانات المتعلقة بالسالمة وتحلیلها من العناصر األساسیة إلدارة السالمة ، ُذـكر أعالهكما   ١- ٤

أهم  لإلبالغ عن السالمة العملیة الفعالةتظل مصادر بیانات السالمة، ي لتعددالطابع البالرغم من وتبادلها. وهناك إقرار بأنه 
  .هذه المصادر

اإلبالغ الفعال  تیسیرلداخل أي منظمة أو دولة. و السائدة سالمة القافة ثه العملیة جزء ال یتجزأ من هذینبغي اعتبار و   ٢- ٤
ب المشغلون الرئیسیون أو ــیعاقَ لثقافة العادلة"، إذ ال لمواتیة "اسم بیئة في أوروبا طلق علیه ما یُ  إنشاء عن السالمة، ینبغي

ن في مجال وتمنح للمهنیین المتخصصی ،مخبراتهم وتدریبهمع ناسب تخذوها وتتیأو قرارات  السهوأو حاالت  لعماأغیرهم على 
یمكن التسامح في إطار هذه الثقافة مع غیر أنه ال . ةم المسبقاحككاف من األحمیهم بشكل تنظام اإلبالغ و الثقة بالطیران 

القانونیة الشروط ب مدعوماً كون أن یثقافة عادلة البد  وتحقیق. تدمیریةال عمالالمتعمدة واأل واالنتهاكات ةأشكال اإلهمال الجسیم
  رشادیة ذات الصلة.المالئمة والمواد اإل

توازن  إقامةاك في الشتر ل القضائیة سلطاتهیئات السالمة والیضا التنسیق الفعال والمفتوح بین وتشمل الثقافة العادلة أ  ٣- ٤
توفیر معلومات السالمة باستمرار من خالل حمایتها وحمایة مصادرها بشكل مالئم، وضرورة إقامة الحاجة إلى مالئم بین 

، فرقة ٣-٣٧و  ٢-٣٧في قراري الجمعیة العمومیة لالیكاو منصوص علیها وقد تناول هذه العناصر، ال .العدل على نحو سلیم
ي والتوصیات ختامنشر تقریرها ال حیث سیتم ٢٠١٣لها في ینایر اعمأت همعلومات والسالمة التي أنحمایة اللعمل االیكاو 
  الصادرة عنها.

 خلقتشجیع الدول على ها في تضطلع المنظمات اإلقلیمیة لمراقبة السالمة (وكذلك االیكاو) بدور في هذا السیاق، و   ٤- ٤
 من خاللها القضائیة. ویمكن تحقیق ذلك أجهزتمع  اء ومتواصلـقامة حوار بنّ السیما أطر دائمة مشتركة إلو مواتیة البیئة هذه ال
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اإلبالغ عملیة  عوقت والتي لنالدعم والخبرة فیما یخص سیاسات المقاضاة في مجال الطیران تقدیم إسداء المشورة والتوجیه و 
هیئات الطیران بین عالقة السجل لألنشطة التدریبیة والتثقیفیة یتناول  وصون نشاءإ عن معلومات السالمة، ومن خالل

  .جهاتال غیرها منالقضائیة و  والسلطات
  تطبیق نهج الرصد المستمر  - ٥
السالمة إلى  مراقبةتدقیق تطویر البرنامج العالمي ل إلىالصادر عن الجمعیة العمومیة لالیكاو  ٥- ٣٧القرار  دعا  ١- ٥

مواصلة التنسیق والتعاون بین هذا البرنامج وغیره من برامج تدقیق  إلى یضاً أ ودعاالرصد المستمر.  نهجلى أسلوب یقوم ع
  وازدواجیة أنشطة الرصد. التحقیق وأتكرار عملیات التدقیق لتخفیف من العبء الذي تتحمله الدول بسبب ل مراقبة السالمة

لحفاظ ل ما تبذله من جهودفي مساعدة الدول المشاركة في  ساسیاً أ قلیمیة لمراقبة السالمة دوراً وتؤدي المنظمات اإل  ٢- ٥
إدارة ومراقبة السالمة. وفي هذا الصدد، في مجال على استمراریة األهلیة التنظیمیة المطلوبة للوفاء بالتزاماتها ومسؤولیاتها 

عمل مع االیكاو من ترتیبات ال الستحداث ترتیبیناالتحاد األوروبي، االیكاو و  مذكرة التعاون بینفي إطار جهود  بذلت
جیة غیر وااالزدعلى تجنب قدر اإلمكان العمل إلى  ساساً أ الترتیبین ینذههدف یأنشطة الرصد المستمر. و  خصوصب

نهج عن تقاریر إعداد  ها تجاه االتحاد األوروبي واالیكاو فیما یخصبالتزامات الوفاءالضروریة في الجهد من جانب الدول عند 
  .مرالرصد المست

إلى صیغة في إطار نهج الرصد المستمر ثال تاالم للتأكد من مدى" ومقتضبةمتكررة و "عملیة  االنتقال منوفي ضوء   ٣- ٥
جمیع األطراف وتحقیق أقصى الفعالة لة ركمشاالهذا النهج سیكفل  المخاطر،على تحدید األداء و  تقوم علىلمراقبة أكثر كفاءة ل

اتباع نهج من بالتأكید  مّكــنالبرامج األوروبیة المرتبطة بنهج الرصد المستمر. وهو ما یو قدر من التآزر بین برامج االیكاو 
الدول المشاركة، تي تتقاسمها على تحدید المشاكل الأیضا سیساعد و ؛ باستمرار رصد إدارة ومراقبة السالمةفي  متسق وكفء

الصادرة عن  ٦/١٣مشاكل التنفیذ المقترنة بصیاغة القواعد والتوصیات الدولیة لالیكاو والناجمة عنها (انظر التوصیة مثل 
اإلبالغ عن "االختالفات" بواسطة النظام اإللكتروني الجدید  عندتي ُتطرح ، والمشاكل ال)المؤتمر الثاني عشر للمالحة الجویة

  لإلبالغ عن االختالفات.
  ةالخالص  - ٦
  الجمعیة العمومیة مدعوة العتماد القرار التالي:إن   ١- ٦

أ) بشأن  ٣/٣، ال سیما التوصیة ٢٠١٠مؤتمر االیكاو الرفیع المستوى بشأن السالمة لعام بمداوالت ونتائج  رــإذ تذكّ 
  "الترتیبات اإلقلیمیة لمراقبة السالمة"؛

صد بشأن "نهج الر  ٥- ٣٧ال سیما القرار  ،للجمعیة العمومیة لالیكاوبمداوالت ونتائج الدورة السابعة والثالثین  رـإذ تذكّ 
بشأن "التعاون مع المنظمات اإلقلیمیة  ٢١- ٣٧برنامج االیكاو العالمي لتدقیق مراقبة السالمة" والقرار لالمستمر 
رات التي تشوب ین لسد الثغبشأن "التعاون والمساعدة اإلقلیمی ٨-٣٧اإلقلیمیة، والقرار الطیران المدني وهیئات 

  لسالمة"؛ا
بعض الوفاء بباالعتراف الوارد في الملحق التاسع عشر بالمنظمات اإلقلیمیة لمراقبة السالمة ودورها في  سلمٕاذ تو 

   الدول المتعاقدة؛عن  نیابةً إدارة السالمة في الدول مسؤولیات 
إنشاء وتشغیل نظام مشترك التعاون بین الدول المتعاقدة في  نتیجةالتأثیر اإلیجابي الفعلي أو المحتمل ب وٕاذ تسلم

 لمراقبة السالمة داخل المنظمات اإلقلیمیة لمراقبة السالمة.
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  إن الجمعیة العمومیة:ف
التعاون اإلقلیمي والمنظمات اإلقلیمیة  نطوي علیهاأن المزایا التي ی كي یكفلإلى المجلس دعوتها ؤكد من جدید تتكرر و 

السالمة، السیما في نهج الرصد المستمر والملحق  تها في مجال مراقبةالمة ترد بشكل واف في قواعد االیكاو وأنشطلمراقبة الس
  التاسع عشر بشأن إدارة السالمة.

  

   –انتهــى  –


