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  والثالثون الثامنةالدورة  -الجمعیة العمومیة 

  الفنیةاللجنة 
  المسائل الناشئة –: المالحة الجویة ٣٦البند 

معدات خدمات النقل الجوي لضمان االمتثال نوع إلى قواعد وتوصیات دولیة بشأن الموافقة على الحاجة 
  لمبادئ العوامل البشریة

  )نیبال (ورقة مقدمة من

  الموجز التنفیذي

 –تعرض هذه الورقة التحدیات التي تواجهها نیبال في تنفیذ شـروط االیكـاو المحـددة فـي إجـراءات خـدمات المالحـة الجویـة تس
) التي تستوجب االمتثال لمبادئ العوامل البشریة فـي سـیاق اسـتخدام معـدات جدیـدة Doc 4444إدارة الحركة الجویة (الوثیقة 

  إلدارة الحركة الجویة.
  الجمعیة العمومیة التخاذ اإلجراءات التالیة:ُتدعى اإلجراء: 

  أ) أن تحیط علمًا بالتحدیات التي تواجه نیبال؛
  ب) أن تقدم الدعم في التصدي ألوجه القصور المحددة بصورة فعالة؛

ج) أن تطلب من اإلیكاو اسـتحداث قواعـد وتوصـیات دولیـة للموافقـة علـى الطـراز أو تـرخیص التصـمیم لمعـدات إدارة الحركـة 
 الجویة، بما فیها واجهات مراقبة الحركة الجویة

ن بالسالمة وبحمایة البیئة والتنمیة المستدامة للنقل الهدفین االستراتیجیین المتعلقیترتبط ورقة العمل هذه ب
 .الجوي

  األهداف 
 اإلستراتیجیة

 اآلثار المالیة:  ال ینطبق

 المراجع:  )Doc 4444 الوثیقة( إدارة الحركة الجویة –إجراءات خدمات المالحة الجویة  

  ةمقدمال  - ١

الذي یستعرض واجبات  (Doc 9734) دلیل مراقبة السالمةأصدرت االیكاو النسخة الثانیة من ، ٢٠٠٦في عام   ١- ١
ومسؤولیات الدول المتعاقدة في االیكاو في مجال مراقبة سالمة الطیران وقدمت إرشادات بشأن الوفاء بهذه االلتزامات بوصفها 

  على اتفاقیة شیكاغو. طرافًا موقعةأ
تمثلت في خدمات المالحة الجویة،  ومع ازدیاد الوعي في نیبال بشأن التزاماتها المتعلقة بالجوانب التنظیمیة  ٢- ١

  ، دارة الحركة الجویةإ - جراءات خدمات المالحة الجویة إ ومحتوى التحدیات في ضمان تنفیذ القواعد والتوصیات الدولیة لالیكاو
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تقییم السالمة بمنأى عن لإجراء دراسات  مما یقتضيوخصوصًا تلك المتعلقة باستحداث معدات جدیدة لخدمات النقل الجوي 

  ضمان االمتثال لمبادئ العوامل البشریة.
قد مضت مدة منذ اعتماد القواعد والتوصیات الدولیة لبرامج السالمة الوطنیة وبرامج إدارة السالمة، وفي الوقت و   ٣- ١
حیث صدرت منه ثالث طبعات وأصبح یتیح أساسًا عملیًا لالضطالع  تدریجیاً ) Doc 9859ته تطور دلیل إدارة السالمة (ذا

بدراسات تقییم السالمة في مجاالت متعددة من الطیران المدني. غیر أنه ال یوجد ما یتیح ضمان االمتثال لمبادئ العوامل 
  ا.البشریة التي كثیرًا ما یجري التأكید علیه

  النقاش  -٢

وتعكف هیئة الطیران المدني في نیبال حالیًا على استبدال معدات خدمات النقل الجوي وتحدیثها، حیث بلغ الكثیر   ١- ٢
أثار استحداث هذه المنشآت تحدیات على ا. و الفني متاحًا بسبب توقف تصنیعه امنها نهایة عمره االقتصادي أو لم یعد دعمه

  أعاله. ٣-١ات اإلیكاو المذكورة في الفقرة صعید ضمان االمتثال لتوجیه
والهندسة البشریة والقیاسات البشریة  میكانیكا البیولوجیةالبشریة مواضیع واسعة النطاق تشمل ال لوتشمل العوام  ٢- ٢

مشیرًة ) تعریفًا لمبادئ العوامل البشریة PANS-ATM( دارة الحركة الجویةإ - جراءات خدمات المالحة الجویة وتقدم إوغیرها. 
الدوریین  ین)، والكتابDoc 9683إلى وثائق معینة لالیكاو بهذا الخصوص، مثل دلیل التدریب على العوامل البشریة (الوثیقة 

241-AN/145  249و-AN/149. یمكن على أساسها  غیر أن هذه الوثائق ال تتیح مدونة أو معاییر مفصلة للعوامل البشریة التي
جراءات خدمات المالحة إألحكام  امتثالهاضمان قل الجوي أو التحقق من شهاداتها بهدف لمعدات ومرافق الن منح التراخیص

  بخصوص تطبیق مبادئ العوامل البشریة قبل إدخال المعدات في الخدمة النظامیة. دارة الحركة الجویةإ -الجویة 
رخیصها، بما افق خدمات النقل الجوي وتصنیعها وتوال تمتلك نیبال الخبرة الالزمة في مجال تصمیم معدات ومر   ٣- ٢

في ذلك عناصر ُنظم االتصاالت والمالحة والمراقبة. وحتى واجهة مراقبة الحركة الجویة التي قد تبدو قلیلة األهمیة ظاهرًا، 
بالتالي ترخیصها فإنها تشمل محطة عمل مراقب الحركة الجویة وتشمل العدید من جوانب التفاعل بین االنسان واآللة وتستحق 

  .دارة الحركة الجویةإ -خدمات المالحة الجویة على النحو المدرج في مبادئ العوامل البشریة التي تشیر إلیها إجراءات 
ولألسف نادرًا ما  ـوتستورد نیبال جمیع معدات خدمات النقل الجوي التي ُتستخدم لتوفیر خدمات الحركة الجویة  ٤- ٢

ب اختالفها مصانعها. وبسبب بسب متشابهة وذلك لحركة الجویةُتركب في مختلف مواقع مراقبة ا واجهات المراقبة التي تكون
نوع من ن مراقب الحركة الجویة الذي ُیعین عادة في وحدات مختلفة لخدمات الحركة الجویة قد یتعرض الرتكاب أي ذلك فإ

  األخطاء المتعلقة بالعوامل البشریة. 
منها نیبال هذه المعدات والمنشآت ال تتیح عادًة مدونات أو معاییر مفصلة للعوامل وحتى الدول التي تستورد   ٥- ٢

البشریة التي اسُتخدمت في تصمیم وترخیص هذه المعدات والمرافق. وحسب تجربة نیبال فإنه ال توجد عادًة وثائق ترخیص من 
أن یكون لها دور في الموافقة على تصنیع هذه السلطات التنظیمیة للطیران في دولة تصنیع المعدات، التي ینبغي منطقیًا 

  غراض الطیران وترخیصها.المعدات أل
 - خدمات المالحة الجویة وفي هذا السیاق، ال یبدو لنیبال حالیًا أن من الممكن ضمان االمتثال لمدلول إجراءات   ٦- ٢
  .دارة الحركة الجویةإ
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لجوي وفقًا لمبادئ العوامل البشریة، وخصوصًا المعدات التي معدات خدمات النقل اوهذا العجز في توحید مقاییس   ٧- ٢

هدف  تتنافى معغیر متوقعة ضارة مراقبة الحركة الجویة، یمكن أن یلحق آثارًا  وظائفتقتضي تفاعًال بین االنسان واآللة ألداء 
  هیئة الطیران المدني النیبالیة المتمثل في توفیر خدمات نقل جوي مأمونة وفعالة وموثوقة.

  الخالصة  - ٣

تطابق تصمیم معدات خدمات النقل الجوي مع  شروطإن إصدار قواعد وتوصیات دولیة من االیكاو بخصوص   ١- ٣
ان الوطنیة من سلطات الطیر  مبادئ العوامل البشریة المعتمدة، سواء عن طریق الموافقة على الطراز أو ترخیص التصمیم

األخرى التي تستورد هذه المعدات والمرافق على تحقیق أهداف إجراءات خدمات  من شأنه أن یساعد نیبال وربما الدولالمعنیة، 
  اللتزاماتها بموجب اتفاقیة شیكاغو.على نحو أفضل المالحة الجویة ومن ثم االمتثال 

  
  –انتهى  –



  
 

  


