
  

  منظمة الطیران المدني الدولي

  ورقة عمل

A38-WP/196١ 

TE/74 
29/8/13 
 

 

  والثالثون الثامنةالدورة  -الجمعیة العمومیة 
  الفنیةاللجنة 

  دعم التنفیذ – سالمة الطیران: من جدول األعمال ٣٠البند 

  ١إقلیم أمریكا الجنوبیةفي  الدولة للسالمة برنامجتنفیذ 

  )األرجنتین(مقدمة من 

  الموجز التنفیذي
التغلــب علــى  فــيلمســاعدة مــن أجــل ا، إقلــیم أمریكــا الجنوبیــةبــین دول  ةالمشــترك األنشــطةورقــة العمــل هــذه تطــویر  فــي قتــرحیُ 

). وینشــأ هــذا االقتــراح مــن تجربــة جمهوریــة األرجنتــین فــي تنفیــذ SSPفــي تنفیــذ بــرامج الدولــة للســالمة (المواجهــة الصــعوبات 
  تبادل الخبرات. لمن أجوكذلك المبادرات اإلقلیمیة للدول  الخاصة بها الدولة للسالمة برنامج

  :رجى من الجمعیة العمومیة مایليیُ  اإلجراء:
  ؛علما بالمعلومات الواردة في هذه الورقةأن تحیط   أ)

بغیة االستشاریة والمشاركة في المنتدیات اإلقلیمیة مجموعات لالنضمام إلى ال األقالیمدعو الدول في مختلف أن ت  ب)
 .والتنسیق معها المكاتب اإلقلیمیةمن دعم ب، برامج الدولة للسالمةتعزیز تنفیذ 

والتنمیة المستدامة للنقل ترتبط ورقة العمل هذه باألهداف االستراتیجیة المتعلقة بالسالمة وحمایة البیئة 
 الجوي.

األهداف 
 اإلستراتیجیة

 اآلثار المالیة:  .ال توجد

  ةمقدمال -١
 برنامجتنفیذ ب) التزامها ANACاإلدارة الوطنیة للطیران المدني لجمهوریة األرجنتین ( ذتنفّ ، ٢٠١٠في دیسمبر   ١- ١

  دولة.للنظام إدارة السالمة  إنشاءمن خالل الدولة للسالمة 
الهیئات  ومالحق اتفاقیة الطیران المدني الدولي على مختلف برامج الدولة للسالمةوتوزع المسؤولیات في إطار   ٢- ١
خطوة لتنفیذ أول أن اإلدارة الوطنیة للطیران المدني لجمهوریة األرجنتین الفرعیة لدولة األرجنتین. وبالتالي أدركت  ةوزاریال
  :ما یلي من أجلات إنشاء فریق متعدد التخصصات ومتعدد المؤسس كانت تتمثل فيبرنامج ال

  قطاع الطیران المدني في األرجنتین؛ شبكةأ) وصف 
 -  Doc 9859الواردة في الوثیقة االیكاو توصیات  بالمقارنة مع المتاحة في الموارد والهیاكل لثغراتاب) تحلیل 

  ؛دلیل إدارة السالمة
  .الدولة للسالمة برنامجتنفیذ لج) اقتراح خطة 

                                                                  
  .األرجنتین مقدمة مناإلسبانیة باللغة النسخة   ١
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تنفیذ لألرجنتین االموافقة على خطة جرت . و ٢٠١١من ینایر إلى مارس الممتدة ذت هذه المهام خالل الفترة فّ ونُ   ٣- ١
. وكان من ٢٠١١مرسوم مشترك بین الوزارات، وبدأت األنشطة في أبریل موجب بة مبادر  ٢٧تضم والتي  الدولة للسالمة برنامج
 التنفیذیة األنشطةكان ال بد من إعادة جدولة یولیو من هذا العام، ولكن في سیاق العمل، شهر في خطة ال االنتهاء من المقرر

  .جاریةهذه العملیة وال تزال بسبب عوامل غیر متوقعة. 

  المناقشة -٢

  الوضع في األرجنتین  ١- ٢
  إلى ثالث مراحل: التنفیذتقسیم أنشطة إلى  في الوقت المناسب الثغراتتحدید  أدى  ١- ١- ٢

  ؛الدولة للسالمة برنامج تخطیط وتصمیم - المرحلة األولى  ×
  إدارة مخاطر السالمة؛ -المرحلة الثانیة  ×
  ضمان السالمة. -المرحلة الثالثة  ×

  ورقة العمل هذه.بمرفق الوترد تفاصیل كل مرحلة من هذه المراحل في   
  من تجربة األرجنتین: تینیمكن استخالص نتیجتین واضحو   ٢- ١- ٢

مهام غیر مخططة ومعاییر جدیدة لمعالجة الظروف إلى  الدولة للسالمة برنامجبعض إجراءات تنفیذ  أدت )١
  الیكاو.یة لتوجیهالوثائق الغیر المشمولة في 

للطیران اإلدارة الوطنیة  تصدر من ال الدولة للسالمة برنامجفكرة أن بوضوح نقل أن تُ كان من الصعب  )٢
  الدولة. تصدر من ها، ولكنالمدني لجمهوریة األرجنتین

عقد مریكا الجنوبیة، ألبقیادة المكتب اإلقلیمي  برامج الدولة للسالمةلتنفیذ أمریكا الجنوبیة إقلیم كجزء من برنامج و   ٣- ١- ٢
لتبادل الخبرات وقیاس التقدم المحرز في التنفیذ اإلقلیمي لمفاهیم إدارة السالمة.  اسنوی ااجتماع برامج الدولة للسالمة ومنسق

جمهوریة  تطبیق، تم تقدیم تقریر مرحلي عن )٢٠١٣ مارس ١٥إلى  ١١من  ،لیما، بیرو(في  المعقود مؤخرا االجتماعفي و 
إلدارة الوطنیة البوابة العامة ل على یةشورات التوجیهمنالكل وثائق المشروع و وتتاح . برامج الدولة للسالمةخطة تنفیذ األرجنتین ل

SSP/SMS.  www.anac.gov.ar وصلة على،  على شبكة االنترنت للطیران المدني لجمهوریة األرجنتین

  الوضع في إقلیم أمریكا الجنوبیة  ٢- ٢
 كانت متقدمة بقدر أكبر بكثیرفي هذا الحدث برعایة المكتب اإلقلیمي أن بعض الدول  مقیّ الخبرات الأظهر تقاسم   ١- ٢- ٢

  تنفیذ برامج الدولة للسالمة. بشأنلمسؤولین لمفید جد واصل هذا المنتدى للتوقد تبّین بالتالي أن من غیرها. 
  یشمل برنامج تنفیذ برامج الدولة للسالمة إلقلیم أمریكا الجنوبیة األنشطة التالیة:و   ٢- ٢- ٢

  ؛للسالمةبرامج الدولة  يسقمنسنویة لاجتماعات  ×
  ؛ة السالمة اإلقلیمیةفرقأإرشادات عملیة إلعداد  ×

مركز التنسیق األوروبي لنظم اإلبالغ عن و  برامج الدولة للسالمةو  دارة السالمةإنظم لدورات تدریبیة  ×
 ؛الحوادث والوقائع

http://www.anac.gov.ar
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للتعاون في  ةقلیمیاإل للشبكة الصیانة المعتمدة اتمؤسس في دارة السالمةإم انظ لتطبیق مشروع نموذجي ×
 ؛مراقبة السالمة

 ؛اللوائح التنظیمیة للطیران في أمریكا الالتینیةفي  دارة السالمةإم انظ إضافة شروط ×
 ؛دارة السالمةإم انظمفتشي السالمة في تقییم فعالیة إلى  مساعدةالكندا التابعة لالنقل تقدیم وزارة  ×

حوادث للبالنسبة  التنسیق األوروبي لنظم اإلبالغ عن الحوادث والوقائعمركز ستخدم تقاعدة بیانات إقلیمیة  ×
 الملحق الثالث عشر.غیر المدرجة في 

  االقتراح -٣
 وتبین. اإلقلیمفیما بین دول  دارة السالمةإم نظكما هو مبین، كشف االجتماع المذكور درجات متفاوتة من تنفیذ   ١- ٣

  .أخرىقالیم األمر قد یكون صحیحا بالنسبة ألأن نفس ورقة العمل هذه 
المكتب اإلقلیمي  التي شجعها أمریكا الجنوبیة إقلیمفي  دارة السالمةإ نظمالعدید من مبادرات تنفیذ وبالنظر إلى   ٢- ٣

أهداف تحقیق التقدم نحو بعجلة لهیئات اإلقلیمیة أن تدفع لیمكن  هأعاله، وألن ٥- ٢ف في الفقرة و وصالمبرنامج الكجزء من 
  .اإلقلیمتحقق بین دول تالسالمة، فمن المهم النظر في أوجه التآزر التي یمكن أن 

عنصرًا فاعًال  دارة السالمةإنظم الدول التي حققت تقدما كبیرا في تنفیذ تكون لذلك، تقترح دولة األرجنتین أن   ٣- ٣
  :من خالل اإلقلیمخرى في األدول ال، ونقل الخبرات المكتسبة إلى من أجل إحداث تغییر

  استخدام المنتدیات اإلقلیمیة لتبادل الخبرات؛أ) 
  توجیه.الحاجة إلى التي تكون بإنشاء مجموعات استشاریة لتقدیم الدعم للدول ب) 

  :األفرقة االستشاریة بالمهام التالیةتضطلع و   ٤- ٣
ات النظریة اإلرشاد تطبیقعند  هاتجهمواتمت تفادي مشاكل محددة للمساعدة على شخصیة الرب اتجالتستخدم أ) 

  ؛الصادرة عن االیكاو
  ؛یة الصحیحةتنفیذالالمساعدة وٕایجاد الحلول إلى لدول التي تحتاج لتحلیل حاالت محددة ب) 
  .أهداف السالمة لتحقیق اإلقلیمیة القائمة اآللیات العمل معج) 

أن تحدد  لها االجتماعات وتنسیق األفرقة االستشاریة. وینبغيوأخیرا، ینبغي للمكاتب اإلقلیمیة تعزیز وتنظیم   ٥- ٣
، الصعوبات التي واجهتهاو  دارة السالمةإ نظمل اعتمادا على مستوى تنفیذها ها الدولقد تحتاجالتي  الدعماألولویات لتنفیذ مهام 

  وعلى توافر أعضاء الفریق االستشاري.
— — — — — — —  
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  المرفق

  في جمهوریة األرجنتین الدولة للسالمة برنامجمراحل تنفیذ 

  الدولة للسالمة برنامجتخطیط وتصمیم  -المرحلة األولى 

محددة اللدولة األرجنتین، وتكییف األطر التنظیمیة  سیاسة إدارة السالمةشملت هذه المرحلة األنشطة التحضیریة مثل نشر 
قانون بشأن إدارة لل المشروع األولي، وصخصوجه ال، وعلى مواد الدعم، وصیاغة نظم إدارة السالمةو الدولة للسالمة  برنامجل

ینتظر ووضع إطار لحمایة مصادر المعلومات عن السالمة. و الدولة للسالمة  برنامجضفاء الطابع الرسمي على إل السالمة
  .بشأنهاإلجراءات أن تتخذ إدارات السلطة التنفیذیة القانون حالیا 

  إدارة مخاطر السالمة - المرحلة الثانیة

أصبح البرنامج الوطني لإلبالغ عن أوجه و السالمة. في مجال إلبالغ حدیث لهذه المرحلة على وضع وتنفیذ برنامج  تركز 
. وقد تم برنامج الدولة للسالمةحجر الزاویة في  ٢٠١٢في مارس الذي بدأ ) PNSOالسالمة (في مجال  واألحداث القصور

برنامج وتجمیعها في تقاریر تصدر كل ثالثة إلى أربعة أشهر، وفي التقریر التحلیل البیانات التي تم الحصول علیها من خالل 
لتحدید اإلدارة الوطنیة للطیران المدني في تلك الوثائق من قبل وحدات الواردة استخدام المعلومات ویجري . ٢٠١٢ لعام السنوي

  الحرجة. المجاالت

  السالمة ضمان - المرحلة الثالثة

مجموعة  إعدادنها من بحلول نهایة هذا العام، في وضع یمكّ تكون األرجنتین،  . ومن المتوقع أنةجاریهذه المرحلة ال تزال 
ها، على أساس البیانات التي تم جمعها بة خاصال الدولة للسالمة برنامجلالسالمة في مجال األداء وقیاسات أولیة من أهداف 

  والمعلومات الناتجة عن تلك البیانات.البرنامج الوطني لإلبالغ عن أوجه القصور واألحداث في مجال السالمة من خالل 

  — انتهى —


