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  والثالثون الثامنةالدورة  -الجمعیة العمومیة 
  الفنیةاللجنة 

  حلیلتصد والالرّ -السالمة في مجال الطیران  :من جدول األعمال ٢٩البند رقم 

أجل تنفیذ  یتعین على الدول اتخاذها منتحدید اإلجراءات التي 
  الملحق التاسع عشر

  )الجمهوریة الدومینیكیة مة منمقدَّ ورقة (

  التنفیذي الموجز
) أن تتبعـه االیكـاوتعرض هذه الورقة شواغل الجمهوریـة الدومینیكیـة إزاء مسـار العمـل الـذي تتوّقـع منظمـة الطیـران المـدني الـدولي (

التاســع عشــر. وتنطــوي هــذه المرحلــة األولــى علــى توحیــد القواعــد والتوصــیات الــدول فیمــا یتعلــق بالمرحلــة األولــى مــن تنفیــذ الملحــق 
الدولیـة ذات الصـلة بـإدارة الســالمة. لـذا، فـإّن مـن شــأن تقـدیم التوضـیحات المالئمــة لهـذه المسـألة أن یـوّفر علــى الـدول بـذل الجهــود 

  ید.و/أو الموارد عند اتخاذ القرارات بشأن كیفیة تنفیذ الملحق التاسع عشر الجد
  :أنالقیام الجمعیة العمومیة  ُیرجى من: اإلجراء

  ُتجري تحلیال للمعلومات الواردة في هذه الورقة؛  (أ)
  من هذه الورقة؛ ١-٣ الفقرةتؤّید أحد مسارات العمل الواردة في   (ب)
  تطلب وضع دلیل للتوجیه على كیفیة تنفیذ الملحق التاسع عشر.  (ج)

  المتعلق بالسالمة.هدف االستراتیجي بالترتبط ورقة العمل هذه   :االستراتیجیة
  .ال تنطبق  اآلثار المالیة:

  *٢٠١٠، تقریر المؤتمر الرفیع المستوى بشأن السالمة لعام Doc 9935الوثیقة  *  المراجع:
  *Doc 9859 ،Safety Management Manual (SMM)الوثیقة  *
  *)GASPالخطة العالمیة للسالمة الجویة ( ، Doc 10004الوثیقة  *
  ، اعتماد الملحق التاسع عشرSL AN8/3-13/30الوثیقة  *

  ، دلیل إجراءات عملیات التفتیش والترخیص والمراقبة المستمرةDoc 8335الوثیقة    
ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ   ــ

  مراجع أساسیة.  *
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 مقدمةال - ١

نوّد في البدایة التنویه بالعمل الممتاز الذي قام به فریق الخبراء المعني بإدارة السالمة حیث قّدم، عن طریق  ١- ١
لجنة المالحة الجویة، الملحق التاسع عشر إلى المجلس لكي یعتمده. ومما ال شك فیه أّن هذا المحلق قد جّسد روح االستنتاج 

 .٢٠١٠عام  قد فيرفیع المستوى بشأن السالمة الذي عُ المؤتمر الالصادرة عن  ٢/٥والتوصیة  ٢/٥

، ملیات إدارة السالمةبعالمسؤولیات الوظیفیة و وقد ُطلب من فریق الخبراء توحید األحكام الساریة المعنیة ب ٢- ١
ألحكام إعداد ابأیضا فریق الخبراء ف لِّ . وكُ المالحقضمن جمیع إدارة السالمة بذات الصلة والموجودة في القواعد القیاسیة 

شغلین لمُ من جانب انظم إدارة السالمة تطبیق و  برامج الدول في مجال السالمةلتسهیل تنفیذ  ضروریةبرت الجدیدة التي اعتُ 
 .ومقدمي الخدمات

وهي تقتصر على المرحلة األولى ین اثنتین: مرحلت تتألف منأوصت لجنة المالحة الجویة باعتماد عملیة قد و  ٣- ١
استعراض أحكام إدارة رشادیة السائدة وٕاعادة تنظیمها؛ والمرحلة الثاني التي یتم فیها الدولیة والمواد اإلتوحید القواعد والتوصیات 

 السالمة لتحدید ما إذا كان ینبغي إجراء تعدیالت.

وعلى  C WP/13935 من الوثیقة ٢-٢-٣الدول، كما جاء في الفقرة  بعضوخالل مرحلة المشاورات، أوصت  ٤- ١
، بأن یكون نشر AN 8/3–12/42 الُمقّدم إلى المجلس من لجنة المالحة الجویة بشأن كتاب المنظمة حّد ما ورد في العرض

الملحق التاسع عشر مصحوبا بخطة للتنفیذ المرحلي تخدم أغراض تفسیر هذا الملحق وتنفیذه. وٕالى حد اآلن ال نعلم إن كان 
 هذا الدلیل قد ُوضع أم ال. 

  التحلیل - ٢
إلى توحید القواعد  ، وفي مرحلته األولى،باعتماد الملحق التاسع عشر یهدف باألساس القرار القاضي لما كان ١- ٢

المنظمة ستنتظر إلى أن تتخذ الدول إجراءات لتعدیل ، فإّنه یمكن االستنتاج بأّن والتوصیات الدولیة ذات الصلة بإدارة السالمة
 ة السالمة.الوطنیة وتشرع في عملیة لتوحید لوائحها المتعلقة بإدار  لوائحها

ومن ناحیة أخرى، إذا اعتبرنا أن المرحلة األولى تقتصر على توحید القواعد والتوصیات الدولیة فإّن الدول  ٢- ٢
تكون غیر ملزمة بتغییر أو تعدیل أي من ، سالقواعد والتوصیات التي تشكل الملحق الجدیدببفضل هذه العملیة أخذت التي 

 حالما تكون جاهزة.   ، وذلكالمحلق التي یتضمنهامة التفّقد لوائحها. ولیس علیها حینها إال ملء قائ

مختلفة جدا عندما یتعلق األمر  فلها تبعات ٢- ٢و ١- ٢نة في الفقرتین بیَّ ا مختلف مسارات العمل المُ أمّ  ٣- ٢
ن بتنفیذها عملیا، وذلك ألّن تطبیق مسار العمل األول یقتضي تعدیل اللوائح الوطنیة ووضع الئحة جدیدة. وهذا یعني أنه سیتعیّ 

لیة الترخیص لین الجویین أن یغّیروا منذ البدایة أدلتهم ورسائل االمتثال التي یقّدمونها في المرحلة الثانیة من عمشغِّ على المُ 
دلیل إجراءات ، Doc 8335للحصول على شهادة المشغل الجوي، وذلك على حد ما ینص علیه الجزء الثالث من الوثیقة 

"مرحلة تقدیم الطلب الرسمي"، ومن أجل االمتثال بعد ذلك  ٤- ١، في الفقرة عملیات التفتیش والترخیص والمراقبة المستمرة
 الوثائق"."مرحلة تقییم  ٥-١ألحكام الفقرة 

على الدول التي أدرجت هذه الشروط في لوائحها الوطنیة الساریة وال على  یترّتبوعلى العكس من ذلك، ال  ٤- ٢
 ُمشغلیها أّي من هذه االلتزامات في إطار مسار العمل الثاني.
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دیها ُنظٌم رقة أّن الخطة العالمیة للسالمة الجویة تطلب إلى الدول التي لومما حفزنا أیضا على تقدیم هذه الو  ٥- ٢
السالمة. ونحن ندرك، عالوة على ذلك، أّن ناضجة في مجال مراقبة السالمة أن تشرع في التّنفیذ الكامل لبرامجها المتعلقة ب

وهو ما ینطبق بالفعل على في المائة أو أكثر،  ٦٠ؤشرا بشأن فعالیة التنفیذ في حدود اإلیكاو ستستعمل كمعیار لرصد التنفیذ مُ 
سئلة األوتعدیل  استبیان نشاط الدولة في مجال الطیرانّن هناك أیضا في الوقت الراهن عملیة جاریة لتعدیل حالتنا. وبما أ

، فإّننا البرنامج العالمي لتدقیق مراقبة السالمة الجویةلفائدة مدققي  تفصیلیةالبروتوكولیة، وحیث أّنه سیتم وضع مواد إرشادیة 
 واغلنا ونقّدم مقترحنا ونطلب إدراج القرار المعتمد في هذه األدلة.عرب عن شنعتقد أن الوقت قد حان لكن نُ 

نا نوّد أن نكفل عدم فسح المجال في العمل كلیهما ُیعتبر مالئما، ولكنّ  مساريْ  أنّ  إلیناومن الواضح بالنسبة  ٦- ٢
 عند تحدید ما إذا كان أحدهما مقبول أو غیر مقبول خالل عملیة من عملیات التدقیق. المستقبل لالستنساب

 اإلجراء المقترح - ٣

تسّلم به فیما یتعلق بمسار العمل الذي أن رات التالیة أو اُیرجى من الجمعیة العمومیة أن تقّر أحد الخی ١- ٣
 سینتهجه األعضاء خالل عملیة تنفیذ الملحق التاسع عشر:

ن القواعد والتوصیات للمحلق التاسع عشر إذا كانت تتضمّ  ئح الوطنیة للدول بمثابة تنفیذٍ اعتبار اللوا  )أ 
حقق من ذلك بواسطة قائمة التفّقد مكن التّ هذا الملحق، وٕاذا كان من المُ  یة المنصوص علیها فيالدول

 المدرجة بالمحلق؛

إدارة السالمة والواردة في لوائحها ضرورة أن تقوم الدول بتوحید القواعد والتوصیات الدولیة المتعلقة ب  )ب 
تجمع القواعد والتوصیات الدولیة المنصوص علیها في الملحق  ةلوطنیة وذلك بغیة وضع الئحة جدیدا

 التاسع عشر؛

قي البرنامج العالمي دقّ مُ ، ومن ثم ضرورة إدراجهما في األدلة التوجیهیة لفائدة مقبولالخیارین كال اعتبار   )ج 
  .السالمة الجویةلتدقیق مراقبة 

  –انتهى  –


