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   التوحید القیاسي –سالمة الطیران من جدول األعمال:  ٢٨البند 

تعرض آخر  تي، المقدمة من المجلس، والA38-WP/82في إطار هذا البند، استعرضت اللجنة الفنیة ورقة العمل   ١-٢٨
في مجال إدارة السالمة. وتبرز هذه الورقة أهمیة إدارة السالمة على مستوى  الجدید المستجدات عن اعتماد وتنفیذ ملحق االیكاو

تطور أحكام إدارة السالمة في المستقبل. وتشجع االیكاو الدول على المشاركة بفعالیة في المجموعات اإلقلیمیة  وتؤّیدالدولة 
م تقریرا عن تنفیذ أحكام إدارة السالمة على للسالمة الجویة، التي ستحدد األنشطة دعمًا لتنفیذ خطة الملحق التاسع عشر وتقدّ 

 المستوى اإلقلیمي. 

، المقدمة من الصین، والتي تبرز خبرتها في تنفیذ نظم إدارة A38-WP/200جنة الفنیة الورقة واستعرضت الل  ٢-٢٨
م إجراءات وأدوات باستخداالسالمة بالنسبة للمشغلین الجویین ووحدات مراقبة الحركة الجویة وتطبیقها لهذه النظم في المطارات 

ة السالمة، لكي لتدقیق أداء نظام إدار  ع معاییر متسقة عالمیاوضب التدقیق في مجال نظم إدارة السالمة. وقد أوصت هذه الورقة
بما یمّكن لنظام إدارة السالمة،  األداء الفعلي رصدتواصل الدول  نوأ ة تنفیذ نظام إدارة السالمةتسترشد بها الدول لمراقبة فعالی

   .النتائج المنتظرةمن تحقیق ظام إدارة السالمة ن
الجمعیة العمومیة وفیها دعوة إلى ، المقدمة من االتحاد الروسي، A38-WP/329یة الورقة واستعرضت اللجنة الفن  ٣-٢٨

. باإلضافة لتوصیات والتدابیر في مجال السالمةفیما یخص اتخاذ االمجلس بالتعجیل بإعداد واعتماد طریقة موحدة كي توصي 
التحقیق في  – من الملحق الثالث عشر ١٢-٦و  ١١- ٦ تینمنح صفة القاعدة القیاسیة للتوصیإلى ذلك، اقترحت هذه الورقة 

  .الدول سالمةضمان بفیما یتعلق  عشر مع مراعاة أحكام الملحق التاسع، حوادث ووقائع الطائرات
العناصر  أن ُتدمج، المقدمة من الوالیات المتحدة، والتي اقترحت A38-WP/96واستعرضت اللجنة الفنیة الورقة   ٤-٢٨

األنشطة عكس هذا اإلدماج ، وأن تاألحد عشر لبرنامج الدول للسالمةوالعناصر الثمانیة الحاسمة لنظام الدول لمراقبة السالمة 
المنفذة في إطار نهج الرصد المستمر للبرنامج العالمي لتدقیق مراقبة السالمة. باإلضافة إلى ذلك، تناولت الورقة دعم إعداد 

   ة لتیسیر القبول المتبادل لنظام إدارة السالمة بین الدول.المعاییر الالزم
، المقدمة من جمهوریة فنزویال البولیفاریة، والتي تقترح وضع A38-WP/199واستعرضت اللجنة الفنیة الورقة   ٥-٢٨

مقدمي الخدمات. بالنسبة لصغار  نظم إدارة السالمةوتنظیم حلقات دراسیة وحلقات عمل من أجل تناول مسألة تطبیق  اتإرشاد
من أجل إضافیة الحاجة إلى تنظیم حلقات عمل  برز، التي تA38-WP/255وقدمت جمهوریة فنزویال ورقة أخرى هي الورقة 

مؤشرات لمستویات عالمیة مقبولة وتصمیم  أهداف مشتركة توافق علیها الدول في األقالیمرسم وضع مؤشرات منسقة للسالمة و 
  إلى المجلس بسبب اآلثار المترتبة عنها في المیزانیة. االقتراحاتوسُتحال هذه  .للسالمة للسالمة ألغراض برامج الدول

االتحاد األوروبي ودوله األعضاء  سمابیتوانیا المقدمة من ل ،A38-WP/77واستعرضت اللجنة الفنیة الورقة   ٦-٢٨
عضاء في المنظمة األوروبیة لسالمة المالحة وغیرها من الدول األعضاء في اللجنة األوروبیة للطیران المدني؛ والدول األ

في تنفیذ إدارة السالمة كوسیلة للتحقق من أن المزایا التي  مرحلي. وتناولت هذه الورقة دعم اتباع نهج الجویة (یوروكونترول)
   .ینطوي علیها الملحق التاسع عشر متاحة للدول التي تطبق نظم مراقبة السالمة مع مستویات متباینة من النضج

، )CANSOمنظمة خدمات المالحة الجویة المدنیة (المقدمة من  ،A38-WP/206واستعرضت اللجنة الفنیة الورقة   ٧-٢٨
أهمیة تعزیز ثقافة السالمة والحاجة إلى إدراج هذه المبادئ في المراحل المتتالیة إلعداد القواعد والتوصیات الدولیة وتشدد على 
  نظام إدارة السالمة. تطبیقفیما یخص وكذلك  واإلرشادات
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سالمة لتنفیذ الوارد في الخطة العالمیة لي للمرحلوللنهج الملحق التاسع عشر ُأعِرب عن دعم واسع النطاق للو   ٨-٢٨

 النظم األساسیة لمراقبة السالمة داخل كل دولة من الدول كشرط مسبق لتنفیذ برنامج الدولة للسالمة، التي تحدد أولویات الجویة
  .من جدول األعمال) ٢٧(انظر البند 

اإلضافیة الالزمة  واإلرشاداتأهمیة الحلقات الدراسیة وحلقات العمل إلى جانب األدوات  علىمندوبون  وشّدد  ٩-٢٨
والمنظمات اإلقلیمیة  لسالمة الطیرانلدعم تنفیذ إدارة السالمة. كما أحیط علما بالدور الذي تقوم به المجموعات اإلقلیمیة 

في تحدید احتیاجات كل إقلیم من األقالیم، مع تیسیر تبادل الخبرات واإلبالغ عن التقدم المحرز  عنیة بمراقبة السالمة الجویةالم
  .على المستوى اإلقلیمي

مراقبة السالمة والعناصر األحد ل الدولة دماج العناصر الثمانیة الحاسمة لنظامإلأعرب مندوبون عن دعمهم كما   ١٠-٢٨
وأعربت دول عدیدة عن ضرورة العمل على اإلبقاء على العناصر د. موحمج الدول للسالمة من أجل إعداد إطار عشر لبرنا

ولقد ُأثیر شاغل مفاده أن  .الجویةسالمة لالمواءمة الكاملة بین اإلطار المدمج والخطة العالمیة لتحقیق الثمانیة الحاسمة و 
لتدقیق مراقبة السالمة الجویة، ة السالمة، حسبما حددته نتائج البرنامج العالمي المستوى الحالي لتطبیق األحكام الحالیة إلدار 

  ُیحال ذلك إلى المجلس للُمضي في النظر فیه.لذا سشیر بأنه یلزم النظر في الوقت المناسب إلدخال تغییر من هذا الشكل. و یُ 
ل الُمنجزة بالفعل للُمضي في إعداد أحكام إدارة وأحاطت اللجنة الفنیة علمًا باعتماد الملحق التاسع عشر واألعما  ١١-٢٨

السالمة، بما في ذلك النظر في العالقة بین العناصر الحاسمة لنظام الدولة لمراقبة السالمة وبرنامج الدولة للسالمة. وأحاطت 
اركًة جادًة في اللجنة علمًا أیضًا باستراتیجیة تطبیق الملحق التاسع عشر ذات الصلة وشّجعت الدول على المشاركة مش

  المجموعات اإلقلیمیة المعنیة بسالمة الطیران والمنظمات اإلقلیمیة المعنیة بمراقبة السالمة الجویة.
وبینما یتم اآلن تنقیح مواد التدریب الخاصة بإدارة السالمة الصادرة عن االیكاو، سُتحال الطلبات الخاصة بإعداد   ١٢-٢٨

  للنظر فیها، وذلك رهنًا باالعتبارات الخاصة بالمیزانیة. حلقات عمل وحلقات دراسیة إلى المجلس
، التي قدمها االتحاد الروسي، فقد أحاطت علمًا بالدعم الُمعرب A38-WP/329استعرضت اللجنة ورقة العمل ٕاْذ و   ١٣-٢٨

(المقترحتین من اجتماع شعبة التحقیق في الحوادث ومنع وقوعها  ٦/٦- ١و  ٦/٥- ١ عنه. وأشارت هذه الورقة إلى التوصیتین
من الطبعة الثانیة  ٦، على وجه الخصوص، في المرفق ٦/٥-١) وقد تم تحسینهما وفقًا لذلك. وتم تناول التوصیة ٢٠٠٨لعام 
، صدرت نسخة غیر منّقحة في یونیو Doc 9756( اإلبالغ - الرابع، الجزء دلیل التحقیق في حوادث ووقائع الطائراتمن 

وسُتدرج أعمال التصنیف الخاصة بتوصیات السالمة في نظام  ٦/٦-١). وقد قام االتحاد األوروبي بتحسین التوصیة ٢٠١٣
(المذكور أعاله) أیضًا التوصیة  ٦في الوقت المناسب. ویتناول المرفق  (ADREP)االیكاو لإلبالغ عن الحوادث والوقائع 

  وضع واعتماد طریقة موحدة إلضفاء الصبغة الرسمیة على توصیات وتدابیر السالمة.للتعجیل ب
عشر إلى  بالملحق الثالث ١٢- ٦و ١١-٦وناقشت اللجنة كذلك اقتراح برفع مستوى التوصیتین الموصى بهما   ١٤-٢٨

لدولة ر المتصلة بضمان سالمة املحق التاسع عشمستوى القاعدة القیاسیة فضًال عن توضیح الربط بین هذه األحكام وأحكام ال
  والموافقة على إحالتها إلى المجلس للنظر فیها.

، (A38-WP/141)، والجمهوریة الدومینیكیة (A38-WP/365)ولقد ُقدمت ورقة معلومات أیضًا من كل من كندا   ١٥-٢٨
ومن  (A38-WP/248) (ASECNA)، ووكالة سالمة المالحة الجویة في إفریقیا ومدغشقر (A38-WP/95)والوالیات المتحدة 

  .(A38-WP/80)األمانة العامة 
 ------------------- 


