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 مقدمةال  -1

، هو الملحق التاسع السالمة الجويةإدارة في مجال جديدا ملحقا  في اآلونة األخيرةاعتمد مجلس االيكاو  1-1
والدول وينبغي تناولها خالل المرحلة القادمة  إدارة السالمة الجويةحددها فريق خبراء قد مسائل عديدة هناك عشر. ونالحظ أن 

نهج متكامل في مجال إدارة صياغة : تينالتالي تينالرئيسي ألتينبتناول المس الواليات المتحدة األمريكية وصيمن اإلعداد. وت
 في دول أخرى. السالمة الجويةقبول نظم إدارة تحديد معايير بو  السالمة الجوية

نهج الرصد المستمر منهجيات تستند  في إطار السالمة الجويةيتيح برنامج االيكاو العالمي لتدقيق مراقبة و  1-2
االيكاو مقتضيات إدارة  حددت. وفي اآلونة األخيرة، السالمة الجويةإلى بيانات لرصد وتقييم قدرات الدول في مجال مراقبة 

لسالمة المقبول لداء كي تحقق األللدول  السالمة الجويةبرنامج خالل إلزام هذه الدول بوضع من لدول لفائدة ا السالمة الجوية
إلى  ازدواجية الجهود قادر على تقليصأكثر فعالية و و نظام منسجم إلنشاء ، و بناء عليهالمدني. و في نظمها المتعلقة بالطيران 

  .تتعلق بإدارة السالمة الجويةت قراراواتخاذ  الجوية السالمة، البد من اتباع نهج متكامل في مجال مراقبة أدنى حد

على المستوى  جويةسالمة الالفي مجال قياسية القاعدة بمثابة ال السالمة الجويةصبح نظام إدارة قد أو  1-3
خرى األللدول  السالمة الجويةمل المجتمع الدولي على تيسير قبول نظم إدارة . وعلى هذا النحو، من المفيد جدا أن يعالعالمي
المراقبة وعمليات  ،وتقييم األداء ،القبولومعايير  ،تنفيذالوالتوقعات المتعلقة ب ،السالمة الجويةمقتضيات نظام إدارة  بواسطة
فيما يخص شابهة تالماللتزامات ل. ومن شأن ذلك أن يكفل عدم إلزام الدول لمقدمي المنتوجات والخدمات باالمتثال المستمرة

 زيد من القيودت السالمة الجويةام إدارة نظتتعلق ب غير متشابهةوٕاجراءات من خالل مقتضيات  الجويةالسالمة نظام إدارة 
   .السالمة الجويةمزايا مهمة على مستوى أي الشاهدات دون تحقيق  ليحاماإلدارية والمالية المفروضة على 

  المتكاملة السالمة الجويةإدارة  – المناقشة  -2
السالمة يكاو البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة ، أنشأت االالسابقة الصادرة عن الجمعية العمومية لقراراتبناء على ا  2-1

المسؤوليات واألنشطة  . وتحدد هذه العناصرالسالمة الجويةمراقبة  ثمانية عناصر حاسمة في مجال شمل، الذي يالجوية
 فعاال اتطبيق هذه العناصر الحاسمة الثمانية مؤشر  عتبروي مقدمي خدمات الطيران لديها.ما يخص مراقبة الدول لالرئيسية في

شمل برنامج في نهج الرصد المستمر، الذي يمن هذا ال. وتتمثل المرحلة القادمة السالمة الجويةعلى مراقبة الدول قدرة على 
 أن ُتجري نهج الرصد المستمر في المقام األول على  ز. ويركالسالمة الجويةمراقبة في مجال بدوره العناصر الحاسمة الثمانية 

   .ذلكااليكاو على نتائج  ُتطلعو  السالمة الجويةمراقبة في مجال لعناصر الحاسمة اعمليات تقييم تنفيذ بانتظام الدول 
لوائح تكاملة من اليعّرف الملحق التاسع عشر الصادر عن االيكاو برنامج الدول للسالمة على أنه "مجموعة مو   2-2

 كما هو وارد، نظام المراقبةالمنفذة في إطار نشطة األ". وهذا يوحي إلى أن السالمة الجويةتوى واألنشطة الرامية إلى تحسين مس
 اجزءا ال يتجزأ من هذا "النظام المتكامل". ويتيح برنامج الدول للسالمة إطار  شكلفي العناصر الحاسمة الثمانية، ينبغي أن ت

مع ، و بناء عليهمن جانب السلطات الوطنية المعنية بالطيران، و  السالمة الجويةاتخاذ القرارات المتعلقة بفي مجال  امنهجي اإداري
للسالمة  برنامج الدولفإن المراقبة، في مجال المسؤوليات واألنشطة مراجع تتعلق بمجموعة تحدد العناصر الحاسمة الثمانية أن 

  .إطارا منهجيا إلدارتهايتيح 
، فإن هكذاو  .فعالةساسية التي تتيح نظم مراقبة العناصر األ السالمة الجويةانية لمراقبة العناصر الحاسمة الثم ضعتو   2-3

. مراقبة السالمةفي مجال العناصر الحاسمة الثمانية  معمشتركة هو اآلخر عناصر عديدة  شملسالمة يالدول للإطار برنامج 
من . وبالرغم السالمة الجويةمراقبة في مجال والعناصر الحاسمة  برنامج الدول للسالمةالخاص بطار اإلويبرز الجدول أدناه 
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الدول نظام الخاص بطار اإلتشبه كثيرا مكونات مة الثمانية الحظ أن معظم العناصر الحاسننا أن القائمة غير شاملة، إال أن
ذلك نجم عن سالمة بشكل مجزأ. وقد يالدول للنظم  إعداد مكن، يلهذا اإلدماج االعتبار الواجبولى نبالتالي إذا لم سالمة. و لل

ظام نإلى أيضا فضي ذلك استخدام الموارد. وقد يسوء و  هشنظام مما ينشأ عنه سالمة الدول للة داخل نظام ة زائدقدرات وظيفي
     .    متاحةط بنظم المراقبة الغير مرتب

 السالمة الجويةمراقبة في مجال العناصر الحاسمة  برنامج الدول للسالمةالخاص بطار اإل
سالمة دول في مجال السياسات وأهداف ال

 جويةال
  لطيرانساسي لاألول: التشريع اال –العنصر الحاسم 

ة طيـــران المـــدني ووظـــائف مراقبـــة الســـالمالجهـــاز الحكـــومي للالثالـــث:  –العنصـــر الحاســـم 
 ةالجوي

  التشغيلية المحددة الثاني: القواعد –العنصر الحاسم  لجويةسالمة االمخاطر الدول لإدارة 
 فقة.اإلذن و اإلجازة والترخيص و منح تزامات لالسادس: ا –العنصر الحاسم 

  المستمر السابع: التزامات اإلشراف –العنصر الحاسم  جويةالمة الالدول للسضمان 
 السالمة تبديد مخاوفالثامن:  –العنصر الحاسم 

  الرابع: تأهيل وتدريب الموظفين الفنيين –العنصر الحاسم  للسالمة الجوية تعزيز الدول
المعلومــات الحاســمة عــن وتقــديم واألدوات الفنيــة الخــامس: اإلرشــادات  –العنصــر الحاســم 

   الجوية. السالمة

  
 برنامج الدول للسالمة نص. يالسالمة الجويةفيما يخص سياسات  برنامج الدول للسالمةالخاص بطار اإلمكّون بحث   2-4

تعميم اإلطار التشريعي للسالمة تشمل  السالمة الجويةأهدافا وطنية في مجال ترسم و سياسات أن تضع لدول ه ينبغي لأنعلى 
بالعنصر  ارتباطا مباشرا دول للسالمةنظام ال. ويرتبط السالمة الجويةلدول في مجال االت المساءلة لجممسؤوليات و الوتحديد 

لطيران الجهاز الحكومي لوالشرط الخاص ب ساسي للطيراناأل ن التشريعتناوالالحاسم األول والعنصر الحاسم الثالث، اللذين ي
  .على التوالي السالمة الجويةالمدني ووظائف مراقبة 

مكّون  هو السالمة الجويةاقبة مر ثمانية لوالعناصر ال برنامج الدول للسالمةهناك مثال آخر عن القواسم المشتركة بين و   2-5
 لمخاطرلالضوابط المالئمة  تحديدبهذا المكّون تعلق . ويبرنامج الدول للسالمةإطار في  السالمة الجويةمخاطر الدول لإدارة 

اللوائح التنظيمية التي  وجدير بالذكر أنجانب الدولة، بما في ذلك لوائحها التنظيمية.  والصكوك النمطية لمراقبة المخاطر من
الالزمة لمراقبة المخاطر. وبناء عليه، فإن هذه الوظيفة الواضحة مقدمي الخدمات األهداف ل رسمتالمخاطر تحديد تستند إلى 

   العنصر الحاسم الثاني.في على سبيل المقارنة  مشمولة

السالمة والعناصر الحاسمة لمراقبة  الدول للسالمةبرنامج األمثلة الواردة أعاله بعض القواسم المشتركة بين بّين تو   2-6
أيضا شرط خاص  شمليالجوية سالمة الدول للضمان برنامج الدول للسالمة فيما يخص ى ذلك، فإن مكّون عالوة عل. الجوية

ات لضمان ضع آليأن تب ُيلزم الدولسالمة دول لل). وهذا العنصر الخاص بنظام ال1-3(العنصر رقم  السالمة الجويةبمراقبة 
للدول بناء عليه، وبدون التنسيق الصحيح، يمكن . و السالمة الجويةمراقبة في مجال الرصد الفعال للعناصر الحاسمة الثمانية 

لسالمة الدول لنظام في إطار وظيفة المراقبة  بموجبلمقتضيات المماثلة مرتين، مرة باا ملزمة بالتقيد أنهبلى االعتقاد إأن تميل 
   . السالمة الجويةمراقبة  لفي مجاعناصر الحاسمة الثمانية ال جببمو ومرة أخرى 

الدول بالوفاء بالمقتضيات  ، إلزامالملحق التاسع عشر عدادالمتواصلة إلعملية ينبغي، بموجب ال ، الخالصة القولو   2-7
. لمراقبةفي مجال ا ومرة أخرى في إطار العناصر الحاسمة الثمانية برنامج الدول للسالمةالخاص بطار اإلثلة في عناصر االمم
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نظام  تم إدماجيبحيث ، على نحو متكامل وشاملهذا الملحق على مواصلة إعداد االيكاو أن تعمل ذلك، يجب  عالوة على
  .ماجاليكاو هذا اإلدلأنشطة التدقيق  تعكسو  السالمة الجويةالدول للسالمة وقدرات الدول على مراقبة 

  السالمة الجويةقبول نظم أجنبية إلدارة  –المناقشة   -3
ترتيبات تعاقدية  وتُبرم تحالفات استراتيجية دوليةُتقيم برحالت جوية في جميع أنحاء العالم و شركات الطيران اليوم  قومت  3-1

ُتصّنع أجزاء الطائرات ومكوناتها كما أن . التابعة لها الترخيص منظمات خارج نطاق دولمع الصيانة خدمات فيما يخص 
من أن مقدمي  حققالدول فيما بينها للت أن تتعاونعصر الطيران العالمي هذا، البد في تباع في جميع أنحاء العالم. و و 

السالمة دارة إلم تطبيق عدة نظومن الحكمة تجنب األعباء المرتبطة ب .بفعاليةالمخاطر  راقبونعليهم يشرف تالخدمات الذين 
  .  الدولجانب من عديدة قبول عمليات و من جانب مقدمي الخدمات  الجوية

قطاع الطيران ألنه بالنسبة لفي بلدان متعددة عبئا كبيرا  السالمة الجويةقتضيات نظام إدارة ختلف مويشكل االمتثال لم  3-2
دول تفرضها ة متعدد تفتيش وترخيصمليات علالخضوع عاملين و الواالحتياجات من دلة مختلف األ الحفاظ علىمن الضروري 

يتحمله قطاع الطيران  وال يعتبر العبء الذي. في هذه الدولمقدمو الخدمات والمنتوجات هذه الخدمات يستخدم حيث عديدة 
 الدول. وعليه، فقدباختالف  تختلفن لمقدمي الخدمات والمنتوجات باستخدام إجراءات ين التابعموظفيال ـلزمبل قد يُ  مكلفا فحسب

  .السالمة الجويةفي مجال  مشاكل يتسبب فيمما ستند إلى مجموعة واحدة من اإلجراءات التشغيلية، ال يُ 
متعددة نظم وجود لغي الحاجة إلى تقد فدولة أخرى  لمعتمدة منا السالمة الجويةعلى قبول نظم إدارة  الدولقدرة أما   3-3
تحدد القواعد القياسية لاليكاو مع أن وعمليات التفتيش. و التصديقات و  عدد التراخيصقلص بشكل كبير تو  السالمة الجويةدارة إل

ال يتوقف على ، من الناحية العملية، تشغيليةي نظام أو عملية إّال أن أداء أ، السالمة الجويةدارة المقتضيات الخاصة بنظام إ
السالمة المتعلق بداء األبأن  لى اإلقراريستند القبول إذ هذه المقتضيات. و يطريقة تنفعلى وٕانما أيضا ، المقتضيات فحسب

  إدارة المخاطر.فيما يخص ات طلعتالمقدم الخدمة سيلبي ويواصل تلبية في حالة  السالمة الجويةبرنامج إدارة ل الجوية
قبل دول أخرى مقدمي الخدمات والمنتوجات التي بالنسبة ل السالمة الجويةأداء  تعادلفي ثقتها الدول كي تضع ول  3-4

طلعات والت ،السالمة الجويةتقييم القواعد القياسية لنظام إدارة ان بشأن لدولتأن تتفقا اينبغي ، السالمة الجويةنظمهم إلدارة 
جراءات المتعلقة بمواصلة ، واستراتيجيات تقييم األداء واإلالسالمة الجويةوٕاجراءات قبول نظام إدارة  ،التنفيذ النهائيالمتعلقة ب

من خالل منهجية المراقبة المتكاملة التي تجمع  اهتناولمالءمة هذه اإلجراءات وقدرتها على األداء فينبغي  ضمانالمراقبة. أما 
  .ونهج الرصد المستمر وبرنامج الدول للسالمة السالمة الجويةبين البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة 

تطلب أيضا أدلة وثائقية كافية تف السالمة الجويةقييم أداء وتدولة أخرى إدارة السالمة لالعتراف بقبول نظام وبالنسبة ل  3-5
ة فعالمواد إرشادية إعداد حاجة إلى دعو الذلك، قد تعالوة على . صدرالمدولة للة تبعيعمليات الترخيص الالتالية و  لإلجراءات

أن تفي بمقتضيات االيكاو فيما  صدرالمدولة الول أخرى. كما يجب على لد السالمة الجويةدعم نظام االعتراف بنظم إدارة ت
  .الموثقة في القواعد والتوصيات الدولية لاليكاو السالمة الجويةدارة إيخص نظام 

القاعدة القياسية للسالمة في جميع أنحاء العالم، هو بمثابة  السالمة الجويةي ضوء اإلقرار بأن نظام إدارة فو وختاما،   3-6
شابه ت . وٕاذا ما اشترطت الدولالسالمة الجويةدارة إ قبول نظامتنسيق كيفية تحديد وسائل  ةناقشبملدول أن تبدأ امن المفيد جدا 

وهو عبء قطاع الطيران؛ على  اكبير  ئاذلك عب خّلففقد ي ،هةشابغير المتوٕاجراءات المراقبة  السالمة الجويةإدارة نظام مفاهيم 
وفي الوقت  البرامج الحاسمة بالنسبة للسالمة داخل الدول وقطاع الطيران.ر على ثلتغيير مسار الموارد القّيمة التي قد تؤ كافي 

لى ذلك، البد من إي مسؤولياتها. باإلضافة لغسه، فإن الدول المسؤولة عن مراقبة مقدمي الخدمات والمنتوجات ال يمكن أن تنف
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ن يمكدول أخرى. ونتيجة لذلك،  معتمد منال يةالسالمة الجو الدول بنظام إدارة إذا ما أردنا أن تعترف  ةالواجبإيالء العناية 
أداء ببإجراءات الدول األخرى و تثق الدول  جعلي أنبل وبإجراءات التنفيذ والمراقبة، فحسب بالمقتضيات رتبط يي ال الذ عادل،تلل

  .في هذه الدولمقدمي الخدمات 

  الخالصة  -4
الجديد تمام المرحلة األولى من الملحق التاسع عشر إلااليكاو حتى اآلن قامت به ، إن العمل الذي خالصة القول  4-1

في التي ُتشرف عليه العتماد نظم حاسمة الطيران يعتبر إنجازا هاما ويتيح إطارا جيدا للدول وقطاع  السالمة الجويةإدارة بشأن 
السالمة الالحقة من إعداد الملحق التاسع عشر، يجب أن يتناول برنامج إدارة . غير أنه في المراحل السالمة الجويةإدارة مجال 
في مجال موارد ال نتقاصتفاديا الوذلك ، برمتهاتباع نهج متسق في النظام  بما يكفلتنفيذ هذه المقتضيات تعلق بمسائل ت الجوية

بدعم توصي الدول وااليكاو  المتحدة األمريكيةالواليات عليه، فإن بناء المقتضيات. و ازدواجية من خالل  السالمة الجوية
  على المسائل الواردة أعاله.الجهود تركيز و  ريق الخبراءفعمل مواصلة 

  التوصيات  -5
  الجمعية العمومية مدعوة إلى الموافقة على التوصيات التالية:  5-1
 إدارة السالمة الجوية –دعم إعداد الملحق التاسع عشر بمواصلة أن توصي بقوة االيكاو ومجتمع الطيران الدولي   أ)

في مدمجة مراقبة السالمة الجوية المقتضيات المتعلقة بقدرات الدول على برنامج الدول للسالمة و التحقق من أن و 
  ؛ماجهذا اإلدتعكس عمليات التدقيق لاليكاو أن الملحق التاسع عشر و 

ن كيفية تيسير قبول نظم إدارة السالمة الجوية في دول بشأعملية باقتراح ومجتمع الطيران الدولي  أن توصي االيكاو  ب)
 .أخرى

  

  
  -انتهى  -




