
 

 الدورة الثامنة والثالثون —الجمعية العمومية 
 اللجنة الفنية

 السياسة –سالمة الطيران  :72 بند جدول األعمال
 خطة سالمة الطيران العالمية وتطورها

 "(CANSO)ورقة مقدمة من منظمة خدمات المالحة الجوية المدنية " 
 

 الموجز التنفيذي
 ( إطار تخطيط إستراتيجيA38-WP/92، راجع 10004، وثيقة رقم GASPتقدم الطبعة األولى من خطة سالمة الطيران العالمية )

( والدول وجيات الصناعة من أجل ضمان تنسيق ومواءمة الجيود اليادفة إلى تحسين RASGsلممجموعات اإلقميمية لسالمة الطيران )
سالمة الطيران. وىذا ىدف جدير بالثناء تعمل منظمة المالحة الجوية المدنية عمى دعمو. غير أنو حتى يتسنى لكل أصحاب المصالح 

ت واألىداف وتخصيص الموارد الضرورية، سيتعين تطوير خطة سالمة الطيران العالمية بشكل أكبر لتوفير المعنيين تحديد األولويا
األدوات والتوجييات الضرورية لمساعدة أصحاب المصالح في وضع الخطط الخاصة بيم. إن ىذه الورقة تعرض آراء منظمة خدمات 

 خطةة وتطويرىا اإلضافي، مع الوضع في االعتبار أن الطبعة الثانية من ىذه المالحة الجوية المدنية حول خطة سالمة الطيران العالمي
من أجل اعتمادىا والموافقة عمييا  2015ستجري مراجعتيا في مؤتمر السالمة رفيع المستوى المقترح في عام  سالمة الطيران العالمية

 . 2016الحقًا في الدورة التاسعة والثالثين لمجمعية العمومية في عام 
 .3تنعقد الجمعية العمومية من أجل دراسة التوصية الواردة في الفقرة : اإلجراء

 مقدمة -1
( التوجيو اإلستراتيجي لبرنامج عمل 10004، وثيقة رقم GASPتقدم الطبعة األولى من خطة سالمة الطيران العالمية ) 1-1

ومنيجية التخطيط لمتنسيق العالمي في مجال سالمة الطيران. وتمثل الشراكة والتعاون موضوعًا محوريًا،  السالمة الخاص بمنظمة اإليكاو
حيث يتعين عمى كل من الدول واألقاليم وجيات الصناعة استخدام ىذه الوثيقة لممساعدة في وضع أو تحديث الخطط الخاصة بيا التي 

ى مستوى الدولة وعمى المستوى اإلقميمي، وذلك بما يتماشى مع األىداف العالمية المحددة يجب أن تتعامل مع أولويات السالمة المحددة عم
 في خطة سالمة الطيران العالمية.

تشرع خطة سالمة الطيران العالمية الجديدة في تحسين مستوى نضج وتطور اإلشراف عمى السالمة بين الدول، كما  1-2
طة سالمة الطيران العالمية الموجودة. واليدف من ذلك ىو دمج وتحديث المبادرات تؤكد التأكيد الضروري عمى متابعة عناصر خ

، التي (GASR)واألىداف التي تم توضيحيا في اإلصدارات السابقة، باإلضافة إلى تمك الواردة في خريطة طريق سالمة الطيران العالمية 
(ISSG)صناعة تم وضعيا في ذلك الوقت بواسطة مجموعة إستراتيجية السالمة في ال

 بالتعاون المصيق مع منظمة اإليكاو.  7

                                                 
 ."OSNAC" من منظمة خدمات المالحة الجوية المدنيةالمختمفة مقدمة المغوية  النسخ 1
2
منظمة خدمات المالحة الجوية ، (ACI) إيرباص، بوينج، مجمس المطارات الدولي(: ISSG) وفيما يمي أعضاء مجموعة إستراتيجية السالمة في الصناعة 

 الطيرانومؤسسة سالمة رحالت ، (IFALPA) االتحاد الدولي لجمعيات طياري الخطوط الجوية، (IATA) االتحاد الدولي لمنقل الجوي، (CANSO) المدنية
(FSF.) 
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سيتم تحديث خطة سالمة الطيران العالمية كل ثالث سنوات وحتى تظل ىذه الخطة ذات صمة ومفيدة كإطار تخطيط  1-3
، سيتعين تطويرىا الحقاً بالتعاون والتشاور مع أصحاب المصالح، كما يجب أن تتضمن أدوات التخطيط األساسية والخرائط التي إستراتيجي

يجب استخداميا بواسطة المجموعات اإلقميمية لسالمة الطيران والدول وجيات الصناعة. وسوف تتيح المراجعة السنوية والتحديث كل ثالث 
يران العالمية الفرصة لتقييم اإلستراتيجية طويمة األجل، عالوة عمى األىداف قصيرة األجل ومتوسطة األجل التي سنوات لخطة سالمة الط

يجب تحقيقيا، ولتحديد األولويات من أجل تخصيص الموارد الضرورية. وفي ظل مبادرات وبرامج السالمة العديدة الموجودة بالفعل وتمك 
ي، تُعتبر المناىج القائمة عمى التعاون والتضافر ضرورية لتحقيق النجاح. وفي ىذا السياق، تُعتبر التي يجري تخطيطيا في الوقت الحال

الطبعة األولى من خطة سالمة الطيران العالمية، بصفتيا وثيقة سياسة رفيعة المستوى، مبادرة ترحيبية لضمان تناسق ومواءمة الجيود، 
 ية عمى دعميا.التي تعمل منظمة خدمات المالحة الجوية المدن

 المناقشة -7

يتمثل اليدف الشامل لخطة سالمة الطيران العالمية الجديدة في تحسين أداء السالمة بشكل مستمر من خالل تنفيذ  2-1
التوحيد القياسي؛ والتعاون، والموارد؛  األربعة اليامة: عناصر تمكين أداء السالمةمتطمبات اإلشراف عمى السالمة في الدول واستخدام 

وعمى مدار الِعقد القادم، يتعين عمى الدول تحسين قدرات اإلشراف عمى السالمة الخاصة بيا من خالل تنفيذ:  .وتبادل معمومات السالمة
( الخاصة بمنظمة اإليكاو والمرتبطة بعمميات الموافقة والتفويض واالعتماد والترخيص الخاصة SARPsالمعايير والممارسات الموصى بيا )

( الخاص بمنظمة اإليكاو عمى المدى المتوسط )بحمول SSP؛ إطار برنامج السالمة بالدول )2017) المدى القريب )بحمول بالدول عمى
 (. 2017؛ ونظام متقدم لإلشراف عمى السالمة يتضمن إدارة تنبؤية لممخاطر عمى المدى الطويل )بحمول (2022

( بواسطة المشغمين ومقدمي الخدمة. وتقر خطة SMSإدارة السالمة )تُعتبر ىذه األىداف ُمكّممة إلنشاء وتنفيذ أنظمة  2-2
ينبغي دعمو عن طريق التزام مقدمي الخدمات في الصناعة التوحيد القياسي  -عنصر تمكين أداء السالمة سالمة الطيران العالمية بأن 

ىذا من أوجو التطوير المرحب بيا. وداخل منظمة بالتنظيمات الوطنية عالوة عمى االلتزام بأفضل الممارسات في الصناعة. وُيعتبر 
( يمكن خاللو ANSPsخدمات المالحة الجوية المدنية، ظل طوياًل يتم اإلقرار بالحاجة إلى إطار عمل لمقدمي خدمات المالحة الجوية )

لييا في أغمب األحوال بصفتيا بيانات ( يتم النظر إSMSإدارة السالمة بشكل استباقي، ذلك أن التنظيمات المتعمقة بأنظمة إدارة السالمة )
 عامة لممتطمبات يمكن اختبار االلتزام وفقًا ليا. 

( الخاص بيا في أنظمة إدارة SOEنتيجةً لذلك، قامت منظمة خدمات المالحة الجوية المدنية بتطوير معيار التميز ) 2-3
( األعضاء بيا فيما يتعمق ANSPsات المالحة الجوية )، والذي يقوم عمى مشاركة أفضل الممارسات بين مقدمي خدم(SMSالسالمة )

، إطارًا لمنيج استباقي قائم عمى األداء في إدارة السالمة 2010بتنفيذ أنظمة إدارة السالمة. ويقدم ىذا المعيار، الذي تم إصداره في عام 
ات الموصى بيا الخاصة بمنظمة اإليكاو والمرتبطة لمقدمي خدمات المالحة الجوية، كما ُيعتبر ىذا المعيار ُمكّماًل لممعايير والممارس

 بأنظمة إدارة السالمة. ويسمح المعيار كذلك لمقدمي خدمات المالحة الجوية ببناء نظامي يناسب حجيم ودرجة التعقيد التشغيمي لدييم، كما
ن تتقدم بخطى تدريجية مدروسة لمغاية. أنو يقّر بأن تحقيق أعمى مستوى من تطور أنظمة إدارة السالمة ىو عممية طويمة األجل يجب أ

 ولما كانت قيمة معايير الصناعة ألفضل الممارسات بالنسبة لتنفيذ إطار برنامج السالمة بالدول قد أقرتيا خطة سالمة الطيران العالمية،
إدارة السالمة وااللتزام بيا  فإنو يتم تشجيع منظمة اإليكاو عمى االستمرار في دعم تطوير معايير الصناعة ألفضل الممارسات في مجال

من جانب مقدمي الخدمات والمشغمين، ومن أمثمة ىذه المعايير معيار التميز في أنظمة إدارة السالمة الخاص بمنظمة خدمات المالحة 
 الجوية.

يقّر بقيمة الشراكات والتنسيق. وقد تم وضع األىداف واألولويات  التعاون -عنصر تمكين أداء السالمة إن  2-4
ككل وبالشراكة معو. ونظرًا ألن خطة سالمة  من أجل مجتمع الطيران الدولي الجديدة خطة سالمة الطيران العالميةواألغراض الواردة في 

ممو، فإنيا يجب أن تضمن كذلك التنسيق الفعال والكفء الطيران العالمية تحدد أىداف ومبادرات السالمة المستيدفة لمجتمع الطيران بأك
ألنشطة السالمة التكميمية بين كل أصحاب المصالح. ومن ىم، يجب أيضًا ابتكار واقتراح آلية ليذا التنسيق بين أصحاب المصالح من 

مة اإليكاو والجيات التنظيمية أيضًا عمى أجل الطبعة القادمة من خطة سالمة الطيران العالمية. كما يمكن أن يساعد ىذا التنسيق بين منظ
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تجنب التضارب والتعارض بين التخطيط اإلستراتيجي في خطة سالمة الطيران العالمية والمبادرات التنظيمية المرتقبة في الدول و/أو عمى 
 المستوى اإلقميمي. 

تم تحديد أولويات سالمة الطيران العالمية بالنسبة لثالثة مجاالت، ىي: تحسين أداء السالمة عمى مدارج الطائرات؛  2-5
؛ وتقميل عدد حوادث وأحداث فقدان التحكم داخل الرحمة. ويجب التعامل مع (CFIT)وتقميل حوادث رحالت الطيران المراقبة في التضاريس 

عالمي واإلقميمي وعمى مستوى الدولة. وجدير بالذكر أن منظمة خدمات المالحة الجوية المدنية ىي أحد ىذه األولويات عمى المستوى ال
، وقد قامت المنظمة بدعم عدد من ندوات 2011الشركاء الداعمين لمبادرة "سالمة مدارج الطائرات العالمية" التي تم إطالقيا في مايو 

في كيب تاون في أكتوبر من عام  ATNSالندوة التي شاركت المنظمة في استضافتيا مع سالمة مدارج الطائرات اإلقميمية، بما فييا 
في  2013. عالوة عمى ذلك، خالل قمة إدارة الحركة الجوية العالمية واالجتماع السنوي العام السابع عشر المنعقدين في يونيو عام 2012

بادرتيا األحدث لسالمة مدارج الطائرات التي تتضمن عددًا من األدوات كوراساو، أطمقت المنظمة، بالشراكة مع أصحاب مصالح آخرين، م
لممساعدة في الحد من الطرق غير المستقرة. ومن الممكن أن تشتمل الطبعات المستقبمية من خطة سالمة الطيران العالمية عمى حصر 

 ىداف واألغراض والدروس المستفادة.وممخص لممبادرات التي أطمقيا أصحاب المصالح في صناعة الطيران، بما في ذلك األ

يقّر بأن اإلشراف الفعال عمى السالمة يتطمب استثمار الموارد البشرية  الموارد -عنصر تمكين أداء السالمة إن  2-6
من المجموعات  لكل مسألة ويتم ترك تحديد األولويات واألىدافوالفنية والمالية لتحقيق أىداف السالمة ولمراقبة التحسينات باستمرار. 

اإلقميمية لسالمة الطيران والدول وجيات الصناعة لكي تعمل عمييا وتوافق عمييا. ولكي يتم دعم عممية وضع خطط التنفيذ اإلقميمية 
ا والوطنية، سيمزم أن تقدم خطة سالمة الطيران العالمية الجديدة أدوات التخطيط وصناعة القرار وخرائط الطريق الضرورية التي من شأني

مساعدة المجموعات اإلقميمية لسالمة الطيران والدول وجيات الصناعة في تحديد احتياجاتيا ومتطمباتيا ووضع األولويات بما يتماشى مع 
قدراتيا وحدود الموارد لدييا. وتظل منظمة خدمات المالحة الجوية المدنية جاىزة ومستعدة لممساعدة في تطوير وابتكار أدوات صناعة 

 توجييات اإلضافية ىذه.القرار وال

عمى أىمية جيود مشاركة المعمومات إلجراء تقييم شامل  تبادل معمومات السالمة -عنصر تمكين أداء السالمة يؤكد  2-7
ألداء السالمة العالمية من خالل القيام طوعًا بتبادل المعمومات التي يتم جمعيا من المصادر العديدة. وال تزال نصوص منظمة اإليكاو 

تعمقة باستخدام معمومات السالمة ومشاركتيا وحمايتيا في مرحمة التطوير. مع ذلك، فقد وافقت منظمة خدمات المالحة الجوية المدنية الم
، والتي جرى إعدادىا بيدف تحسين أداء سالمة المالحة الجوية في 2013( مع منظمة اإليكاو في مارس MoCبالفعل عمى مذكرة تعاون )

عن طريق إنشاء إطار عمل لتحسين أنشطة الحوار والتعاون وتبادل المعمومات المتعمقة بسالمة المالحة الجوية بين  جميع أنحاء العالم
المنظمتين. وفي الوقت الذي يتم فيو التطوير الالحق لمشروط الخاصة باستخدام معمومات السالمة والموافقة عمييا، سيتعين أن تتطور 

ك لكي تعكس التطورات. وُيعتبر ىذا المجال مخصصًا لدرجة كبيرة وىامة من التطوير الالحق، بما في خطة سالمة الطيران العالمية كذل
ذلك أدوات إعداد التقارير ولوحات أجيزة القياس الواجب استخداميا. وسوف تستمر منظمة خدمات المالحة الجوية المدنية في دعم ىذا 

 الجيد.

 الختام -3
لمية، بصفتيا وثيقة سياسة رفيعة المستوى، إطارًا جيدًا لوضع وتنفيذ الخطط اإلقميمية تقدم خطة سالمة الطيران العا 3-1

وعمى مستوى الدول، مما يعمل عمى ضمان تنسيق ومواءمة الجيود اليادفة إلى تحسين سالمة الطيران. وفي سبيل دعم ىذا اليدف، يمكن 
لتوفير األدوات ومواد التوجيو الضرورية لمساعدة المجموعات اإلقميمية  تحسين وتطوير خطة سالمة الطيران العالمية بشكل أكبر الحقاً 

 لسالمة الطيران والدول وجيات الصناعة في وضع الخطط الخاصة بيا. 

 يوصى بأن تقوم منظمة اإليكاو باآلتي: 3-2
ة السالمة أن تستمر في دعم تطوير واستخدام أفضل الممارسات في الصناعة مثل معيار التميز في أنظمة إدار  ( أ

الخاص بمنظمة خدمات المالحة الجوية المدنية من أجل مقدمي خدمات المالحة الجوية، الذين تؤكد خطة سالمة 
الطيران العالمية عمى الدور اإليجابي الذي يمعبونو في تحسين االلتزام بنصوص منظمة اإليكاو المتعمقة بإدارة 

 السالمة؛
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لح في عممية وضع األىداف واألولويات واألغراض والتعديالت التي تُجرى أن تحدد آلية لمتنسيق بين أصحاب المصا ( ب
 عمى الطبعات الالحقة من خطة سالمة الطيران العالمية. 

أن تقوم بتجميع جرد وممخص لمبادرات السالمة التي أطمقيا أصحاب المصالح في صناعة الطيران، بما في ذلك  ج(
 التي يمكن تضمينيا في الخطط العالمية واإلقميمية؛ واألىداف واألغراض والدروس المستفادة، 

بتطوير أدوات التخطيط وصناعة القرار وخرائط الطريق الضرورية التي يجب  2014أن تقوم بحمول منتصف عام  د(
استخداميا بواسطة المجموعات اإلقميمية لسالمة الطيران والدول وجيات الصناعة في سبيل دعم خطة سالمة 

 الطيران العالمية، وأن يتم وضع آلية استشارية لتطويرىا.

أن يقوم بو أصحاب المصالح في صناعة الطيران لدعم خطة سالمة الطيران  بالنظر إلى التعيد بالموارد الذي يجب 3-3
ت العالمية والخطط اإلقميمية وعمى مستوى الدول، ُيقترح أيضاً نشر التحديثات التي تتم عمى خطة سالمة الطيران العالمية إلى الدول وجيا

االعتماد من ِقبل المجمس والتصديق المسبق من جانب جمعية منظمة الصناعة من أجل التشاور جيداً قبل تقديم ىذه التحديثات لمموافقة و 
 اإليكاو.

 

 —انتيى  —


