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  موجز تنفیذي
  یظل تأمین السالمة أمرًا أساسیاً 

  
مضي النقل الجوي في لعب دور رئیسي في تحقیق التنمیة االقتصادیة إن التحسین المستمر لسالمة الطیران العالمي أساسي لضمان 

ملیون شخص وتسهم  ٥٦,٦واالجتماعیة المستدامة في جمیع أنحاء العالم. وبالنسبة لصناعة تدعم بشكل مباشر وغیر مباشر تشغیل 
تریلیون دوالر من البضائع سنویًا،  ٥,٣ما قیمته مسافر و ملیار  ٢,٥بأكثر من تریلیوني دوالر في الناتج المحلي اإلجمالي وتنقل أكثر من 

ال بد أن تكون السالمة أولى أولویات الطیران. ومع توقع تضاعف حركة الطیران في األعوام الخمسة عشر المقبلة، فإنه ال بد من التطرق 
من خالل التنظیم االستراتیجي رتها بعنایة الحالیة والناشئة، لضمان إدارة توسع هذه القدرة الهائلة وٕادابشكل استباقي لمخاطر السالمة 

  وتطویر البنى التحتیة.
  

ومن الضروري بالتالي أن تظل الدول واألقالیم تركز على تحدید وتحدیث ومعالجة أولویاتها في مجال السالمة وهي تواصل تشجیع توسع 
  قطاعات النقل الجوي لدیها.

  
العالمي المنسق للمالحة الجویة یعتبر تخطیط سالمة الطیران على الصعیدین العالمي  ولتأمین تواصل التحسین المستمر للسالمة والتحدیث

ي تنتظرها المجتمعات واإلقلیمي وعلى صعید الدول أمرًا أساسیًا. وهذا ییسر أیضًا النمو اآلمن والمستدام، وزیادة الفعالیة واإلدارة البیئیة المسؤولة الت
  بها وكاالت وصناعات الطیران الحكومیة. واالقتصادات على نطاق عالمي وتطالب

  استراتیجیة الخطة العالمیة للسالمة الجویة
مة لقد شهدت الخطة العالمیة للسالمة الجویة تغیرًا ملحوظًا أحدثه بشكل رئیسي دورها المعزز كوثیقة رفیعة المستوى في مجال السالمة العا

لصناعة في مجال النقل الجوي، بترافق مع الخطة العالمیة للمالحة الجویة التابعة والتخطیط والتنفیذ توجه التقدم اإلضافي وعلى صعید ا
لإلیكاو والدول والجهات المعنیة في مجال الطیران، وتدیر بفعالیة نمو لإلیكاو. وتحدد الخطتان العالمیتان السبل واألهداف التي یمكن 
ا بشكل استباقي. وبالتالي فإن الخطة العالمیة للسالمة الجویة وتعدیالتها حركة الطیران وفي نفس الوقت الحفاظ على السالمة أو زیادته

  یوافق علیها المجلس قبل أي تطورات محتملة ذات صلة بالمیزانیة وتقرها الجمعیة العمومیة.
  

بسالمة الطیران في سیاساتها  في أنشطتها المتعلقةوبإمكان الخطة العالمیة للسالمة الجویة أن تساعد الدول األعضاء في اإلیكاو واألقالیم 
  العامة والتخطیط والتنفیذ، وذلك بعدة طرق:

  
Q   أوًال، تحدد الخطة أهداف سالمة المالحة الجویة العالمیة، بما في ذلك المعالم واألولویات المحددة التي یجب أن یتناولها

  مخططو سالمة الطیران على صعید الدول وعلى الصعید اإلقلیمي.
Q   ،توفر الخطة إطارًا مألوفًا للتخطیط لمساعدة الدول واألقالیم على إدخال تحسینات على السالمة من خالل استخدام ثانیًا

  العناصر التمكینیة األربعة لألداء: التوحید والتعاون والموارد وتبادل معلومات السالمة.
Q   ،بأفضل الممارسات لمساعدة الدول واألقالیم في جهودها تبرز الخطة استراتیجیات التنفیذ والمواد التوجیهیة المتعلقة أخیرًا

  الرامیة إلى تكییف حلول الدول والحلول اإلقلیمیة لمعالجة األهداف واألولویات العالمیة.
  

 كهدف على مدى الخمسة عشر عامًا القادمة، تنطبق والجدول الزمني لتنفیذ أهداف خطة اإلیكاو العالمیة للسالمة الجویة یحدد تواریخ 
تضع جمیع الدول، على مدى العقد المقبل، نظمًا فعالة لمراقبة السالمة ومن الحیوي بشكل خاص أن  على مجتمع الطیران العالمي ككل. 

  للسالمة. (تشمل ترتیبات حوكمة مالئمة) وتنفذ كلیًا إطار اإلیكاو لبرامج الدولة
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لدول لتسمح في نفس الوقت و غیر أن نقطة من نقاط قوة الخطة العالمیة للسالمة الجویة تتمثل في كونها تحدد أهدافًا وأولویات عالمیة 
في مجال  وضع نهجها الخاصة من أجل تحقیق تلك األهداف واألولویات بحسب قدرات كل دولة من الدول األعضاءتخطیط و واألقالیم ب

  رامج الدولة للسالمة، وعملیات السالمة الالزمة لدعم نظمها للطیران المدني للمستقبل.السالمة، وبمراقبة 
  

  أهداف الخطة العالمیة للسالمة الجویة
  

 تحدد الخطة العالمیة للسالمة الجویة استراتیجیة متواصلة للتحسین تنفذها الدول على مدى الخمسة عشر عامًا المقبلة من خالل إقامة نظم
  واألهداف الواسعة مبینة أدناه:أساسیة ثم أكثر تطورًا لسالمة الطیران. والتواریخ المحددة 

  الهدف العام          التاریخ المحدد كهدف
  تنفیذ نظام فعال لمراقبة السالمة    )٢٠١٧األجل القصیر (بحلول عام   (أ)

  التنفیذ الكامل إلطار اإلیكاو لبرامج الدولة للسالمة    )٢٠٢٢األجل المتوسط (بحلول عام   (ب)
 یشمل إدارة المخاطر التي یمكن نظام متطور لمراقبة السالمة    )٢٠٢٧األجل الطویل (بحلول عام   (ج)

  التنبؤ بها
  
. وقد تم تطویر ٢٠٠٧كس األهداف القصیرة والمتوسطة والطویلة األجل تطورًا في األهداف المحددة في طبعة الخطة العالمیة لسنة وتع

عالمیًا للسالمة. واألهداف السابقة المتمثلة في تخفیض عدد الغایات واألهداف الحالیة لتوفیر مسار مفصل إلدخال تحسینات منسقة 
ت الوفیات لتخفیض معدالت الحوادث العالمیة واإلقلیمیة إلى حد كبیر وتحسین التعاون بین المجموعات اإلقلیمیة الحوادث الممیتة وحاال

  ومنظمات مراقبة السالمة تظل متأصلة في األهداف المبینة أدناه.
  

  األهداف في األجل القصیر
  

شرطًا مسبقًا لتیسیر یعد تنفیذ معاییر اإلیكاو وممارساتها الموصى بها فیما یتصل بموافقة الدولة وترخیصها وٕاصدارها للشهادات والتراخیص 
 لكنمو الحركة الجویة اآلمنة والمستدامة. وفي األجل القصیر، ستسهر الدول األعضاء التي تفتقر لهذه القدرات على التمكن من الموارد، وكذ

والدول التي لها نظم مراقبة بلغت مرحلة النضج  البنى التحتیة القانونیة والتنظیمیة الالزمة للوفاء بالتزاماتها األساسیة في مجال مراقبة السالمة.
مة على السالفیما یتصل بالسالمة علیها أن تركز على استمرار تنفیذ إدارة السالمة في األجل القصیر. وباإلضافة إلى ذلك، یمكن إدارة 

معلومات السالمة مع المجموعات اإلقلیمیة لسالمة  تبادلالمستوى اإلقلیمي في األجل القصیر عن طریق تشجیع الدول والجهات المعنیة على 
  الطیران وغیر ذلك من المحافل.

  
  الهدف في األجل المتوسط

  
الدول للسالمة ونظم إدارة السالمة عالمیًا لتیسیر اإلدارة یتطلب الهدف المتوسط األجل من جمیع الدول تحقیق التنفیذ الكامل لبرامج 

لیل االستباقیة لمخاطر السالمة. ومن خالل تنفیذ برامج السالمة الدولیة، تكمل الدول وظائف المراقبة األساسیة للسالمة بعملیات إدارة وتح
في األجل المتوسط یتطلب من الدول االنتقال من نهج والهدف  للمخاطر یمكن أن تحدد بشكل استباقي مسائل السالمة وتخفف من حدتها.

  ئة.المراقبة الذي یقوم على االمتثال إلى نهج یدیر المخاطر عالمیًا بشكل استباقي، من خالل تحدید ومراقبة مسائل السالمة القائمة والناش
  

  الهدف في األجل الطویل
  

ستصبح جزءًا ال یتجزأ من نظم الطیران في المستقبل. وسیتطلب النمو المستدام یركز الهدف الطویل األجل على تنفیذ النظم التنبؤیة التي 
لنظام الطیران الدولي إدراج قدرات متطورة في مجال السالمة تزید من القدرة وفي نفس الوقت تبقي أو تعزز عوامل عملیة للسالمة وتدیر 

واألخذ بالقدرات المتطورة على  عمل مع توسیع نطاق االستخدام اآلليال المخاطر القائمة والناشئة. والغرض من الهدف الطویل األجل هو
  األرض وفي الجو.
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  األولویات العالمیة

  
تحسین السالمة على المدارج، والتقلیل من عدد الحوادث في محیط  –زالت اإلیكاو تعطي األولویة للعمل في ثالثة مجاالت مجاالت سالمة الطیران ما 

المتمثلة في العالمیة األساسیة المدارج والتقلیل من عدد حوادث فقدان السیطرة أثناء الرحلة. وجمیع هذه اإلجراءات ستساهم في تحقیق أولویة الخطة 
  التقلیل باستمرار من معدل الحوادث في العالم.

  
  السالمةعناصر تمكینیة ألداء 

وفقًا على غرار خطة المالحة الجویة العالمیة، یتم دعم أهداف الخطة العالمیة للسالمة الجویة من خالل مبادرات محددة في مجال السالمة تصنف 
السالمة. وهذه العناصر التمكینیة تشكل هیكل تنفیذ مبادرات الخطة العالمیة للسالمة الجویة وما اتصل بها من محددة لبرامج ألربعة عناصر تمكینیة 

  أهداف محددة بحسب المناطق أو الدول أو القطاع، في مجال السالمة.

  
  التوحید

مبدأ من المبادئ األساسیة التفاقیة الطیران المدني الدولي (اتفاقیة شیكاغو) ویشكل للقواعد والتوصیات الدولیة الصادرة عن االیكاو إن التنفیذ الموحد 
. ومن خالل مزید للقواعد والتوصیات الدولیةاألساس لقیام نظام آمن للطیران العالمي. وبالتالي فإن التوحید یشیر إلى هذا التنفیذ الموحد والمتسق 

. وال بد مع ذلك للجهود للقواعد والتوصیات الدولیةوالنتائج، تسعى اإلیكاو من أجل تحسین التنفیذ اإلجمالي  الشفافیة وزیادة الكشف عن عملیات المراجعة
مختلفة في مجال السالمة ولها موارد بشریة وتقنیة المبذولة لتحقیق قدر أكبر من التوحید من االعتراف بأن الدول األعضاء في اإلیكاو تواجه مسائل 

  تصرفها من أجل إدارة السالمة.ومالیة موضوعة تحت 

  
  التعاون

  

والخطة العالمیة إذ  تحقیق أهداف الخطة العالمیة على تعهد المجتمع الدولي المستمر بمعالجة المسائل المتعددة المجاالت والمشتركة بین األقالیم.یتوقف 
سیاسات السالمة  تسلم بأهمیة التعاون فإنها تبین مختلف أدوار الدول والصناعة ومنظمات سالمة الطیران الدولیة واإلقلیمیة، بما یسمح لها بتنسیق تنفیذ

  للسالمة ونظم إدارة السالمة.وأنشطة المراقبة والعناصر المكونة لبرامج الدول 

ة الخطة العالمیة، تنسق مجموعات سالمة الطیران اإلقلیمیة جمیع األنشطة المضطلع بها لمعالجة مسائل سالمة الطیران على وكجزء ال یتجزأ من بنی
وتیسر تبادل أفضل الممارسات، والتعاون، والتكافل، وتعتمد مجموعات السالمة على إنجازات منظمات السالمة شبه اإلقلیمیة القائمة  أساس إقلیمي.
  ج تدرج تنازلي یكمل نهج التدرج الصعودي الذي تتوخاه المجموعات اإلقلیمیة الفرعیة والدول والصناعة في مجال التخطیط.باستخدام نه

إلى  مجموعات سالمة الطیران اإلقلیمیة مصممة لخدمة أهداف الخطة العالمیة عن طریق تقدیم المساعدة العالمیة للدول في أقالیمها. وباإلضافةوأنشطة 
  ر مجموعات سالمة الطیران اإلقلیمیة قناة رسمیة لتقدیم التقاریر تسمح لإلیكاو برصد تنفیذ خطة سالمة الطیران في جمیع أنحاء العالم.ذلك، توف

  
  الموارد

  

الدول في البنى في المستقبل من جانب باإلضافة إلى تطویر وتنفیذ معاییر اإلیكاو وممارساتها الموصى بها، من األساسي أن تكون هناك استثمارات 
االستثمار في الموارد التقنیة والبشریة لمواكبة النمو المرتقب في حركة النقل الجوي من األساسي أیضًا التحتیة لصیانة الطیران وتحسینه واستبداله، و 

مهنیي الطیران في المستقبل. وسیؤّمن ب بسالمة. وتشمل هذه االستثمارات االستمرار في تمویل تطویر القدرات التقنیة والعملیة، فضًال عن تعلیم وتدری
بما في ذلك زیادة  هذا التمویل حصول المهنیین على المهارات الالزمة لتشغیل نظام الطیران العالمي بسالمة وهو آخذ في التعقید والتطور تقنیًا باستمرار،

    .األقمار الصناعیةباستخدام نظم االتصال والمالحة والمراقبة 
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  المةتبادل معلومات الس
یر اتخاذ یعد تبادل معلومات السالمة جزءًا أساسیًا من الخطة العالمیة وهو الزم لتحقیق أهدافها، مما یمكن من كشف مسائل السالمة الناشئة وتیس

  اإلجراءات بفعالیة وفي الوقت المناسب.

وتحقیقًا لهذه الغایة تتعاون  االستخدام غیر المالئم لمعلومات السالمة.ولتشجیع ودعم تبادل معلومات السالمة، من األساسي تنفیذ الضمانات الواقیة من 
  اإلیكاو مع الدول والصناعة من أجل وضع أحكام لضمان الحمایة المالئمة لمعلومات السالمة.

  إطار الخطة العالمیة للسالمة الجویة
یمثل مبادرة  ١لعناصر التمكینیة ألداء السالمة. وكل مربع في الشكل وما یقابل ذلك من اتصنف مبادرات سالمة الخطة العالمیة بحسب مستوى النضج 

  سالم بمفردها.

ابل لذلك وبإمكان الدول التي تسعى إلى إدخال تحسینات على أي من العناصر التمكینیة ألداء السالمة أن تلقي نظرة على المبادرات في العمود المق
  لتحدید أولویات أنشطتها في مجال السالمة.

  الخطة العالمیة للسالمة الجویة إطار
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  العالمیة للسالمة الجویةإطار الخطة  – ١الشكل 
وبالتالي فإن الدول مدعوة إلى مواصلة تطویرها في مرحلة التنفیذ المقبلة لدى بلوغ المعالم المحددة لكل   وتنفیذ مبادرات السالمة تدریجي.

ات واحدة منها. وفي األثناء، وما أن ینتهي تنفیذ مبادرة محددة، یتعین على الدول الماضیة قدمًا صوب المرحلة التالیة أن تحتفظ بالمبادر 
  رات السالمة األساسیة.السابقة وأال ُتغفل أهمیة مباد

  
  قیاس نواتج السالمة

یقوم كل من اإلیكاو ومجموعات سالمة الطیران اإلقلیمیة بنشر تقاریر سنویة عن السالمة لتوفیر معلومات محّدثة بانتظام حول مستوى 
یة والتنبؤیة. وباإلضافة إلى ذلك، التقدم المحرز فیما یتصل بأهداف الخطة العالمیة من خالل قیاس مؤشرات السالمة التفاعلیة واالستباق

یتضمن كل تقریر من تقاریر السالمة السنویة تحلیًال لعدد من مؤشرات قیاس السالمة الرئیسیة، منها اإلحصاءات بشأن الحوادث وما 

تبادل المعلومات 
 عن السالمة

عناصر تمكینیة ألداء 
 السالمة

المراقبة الفّعالة 
 للسالمة

وضع النماذج التنبؤیة  إدارة السالمة
 بشأن المخاطر

 الموارد

 التوحید

 التعاون
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ونمو هذه الحركة. یتصل بها من وفیات، وامتثال الدول لشروط اإلیكاو، فضًال عن المعلومات ذات الصلة بحجم حركة الطیران العالمیة 
  وتحلیل مؤشرات السالمة المتعددة أساسي لتقییم أداء السالمة على نطاق عالمي، فضًال عن األداء على المستویات اإلقلیمیة.
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  الخطة العالمیة للسالمة الجویة –مقدمة ال
جمیع أنحاء العالم في تخطیط وتنفیذ سیاساتها لسالمة  للخطة العالمیة للسالمة الجویة ثالثة أغراض رئیسیة لمساعدة دول وأقالیم اإلیكاو في

  المالحة الجویة.
الطیران  أوًال، تحدد الخطة أهداف سالمة المالحة الجویة العالمیة، بما في ذلك المعالم المحددة واألولویات التي یجب أن یتناولها مخططو سالمة

  على صعید الدول وعلى الصعید اإلقلیمي.
  إطارًا تخطیطیًا وجدوًال زمنیًا ومواد توجیهیة للدول واألقالیم. ثانیًا، توفر الخطة

الحلول على أخیرًا، تبین الخطة استراتیجیات التنفیذ ومواد التوجیه بشأن أفضل الممارسات لمساعدة الدول واألقالیم في جهودها الرامیة إلى تكییف 
  یات العالمیة.صعید الدول وعلى الصعید اإلقلیمي في معالجة األهداف واألولو 

: واإلطار مألوف لدى الدول األعضاء في اإلیكاو إلدخال تحسینات على السالمة من خالل استخدام العناصر التمكینیة األربعة ألداء السالمة
  التوحید، والتعاون، والموارد، وتبادل معلومات السالمة.

  الخطة العالمیة للسالمة الجویة بما یلي: وتتمیز
Q   العالمیة للسالمة الجویة إذ تسلم بأن الدول ملزمة بالفعل بموجب أحكام اإلیكاو بتطویر قدراتها لمراقبة السالمة وتنفیذ إن الخطة

  برامج سالمة الدول بشكل فردي، فإنها توفر استراتیجیة لتعزیز تنفیذ مبادرات السالمة هذه.
Q  ن الرئیسیة لمساعدة أقالیم اإلیكاو واألقالیم الفرعیة والدول على إن الخطة العالمیة إطار شامل ینطوي على مبادئ سیاسة الطیرا

  لسالمة الطیران.إعداد خططها اإلقلیمیة والحكومیة 
Q   تسعى أهداف الخطة العالمیة إلى تحدید وترسیخ مستویات مقبولة من السالمة في كامل نظام الطیران العالمي. وتشمل الخطة

  معالجة أهداف اإلیكاو االستراتیجیة األخرى. أیضًا استراتیجیات للحفاظ على السالمة عند 
Q   مها عناصر تمكینیة ألداء السالمة وما یتصل بذلك من مبادرات تدع تتضمن الخطة العالمیة إطارًا یتألف من أهداف یمكن قیاسها

  تتعلق بالسالمة.
Q   والعناصر التمكینیة ألداء السالمة مصممة لتستخدمها األقالیم واألقالیم الفرعیة والدول لمعالجة مخاطرها  إن األهداف العالمیة

  المحددة المتعلقة بالسالمة.

Q  یكاو وأقالیمها الفرعیة والدول األعضاء فیها على وضع أولویاتها الخاصة بالسالمة ستساعد الخطة العالمیة أقالیم اإل
  على مدى السنوات الخمس عشرة المقبلة.

Q   تحدد الخطة العالمیة أهدافًا قصیرة ومتوسطة وطویلة األجل من أجل بلوغ كل هدف من األهداف بشكل جماعي على
  نطاق عالمي.

Q   تحسین  –للسالمة الجویة تحدید أولویات العمل في ثالثة مجاالت من مجاالت سالمة الطیران تواصل الخطة العالمیة
سالمة المدارج، وتخفیض عدد الحوادث في محیط المدارج وخفض عدد حوادث فقدان السیطرة. وجمیع هذه اإلجراءات 

  لحوادث العالمیة باستمرار.ستساهم في تحقیق األولویة األساسیة للخطة العالمیة المتمثلة في تخفیض معدل ا
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Q   التي یسترشد بها وضع سیاسات السالمة تبرز الخطة العالمیة مبادئ سیاسات الطیران الرئیسیة العشرة لإلیكاو
  وتخطیطها وتنفیذها على المستویات العالمي واإلقلیمي والحكومي.
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  : مبادئ سیاسات الخطة العالمیة للسالمة الجویة١الفصل 
  

  مبادئ سیاسات اإلیكاو الرئیسیة العشرة لسالمة الطیران
  التعهد بتنفیذ أهداف اإلیكاو االستراتیجیة  -١
  اإلیكاو اإلقلیمیة والحكومیة للطیران كل هدف من أهداف اإلیكاو االستراتیجیة.ستشمل مبادرات   

  سالمة الطیران أولى األولویات  -٢
جانب من جوانب التخطیط المتصلة بأهداف اإلیكاو االستراتیجیة، تعطي المنظمات واألقالیم والدول األسبقیة ألولویات السالمة في كل   

  لسالمة الجویة.المحددة في الخطة العالمیة ل
  نهج متدرج لتخطیط السالمة  -٣
ه خطة اإلیكاو العالمیة      تخطیط السالمة اإلقلیمیة والخاصة بفرادى الدول. وستساعد على تنسیق تطویر  ستوجِّ
السالمة داخل كما تنسقها مجموعات سالمة الطیران اإلقلیمیة، سیوجه أیضًا وسینسق تطویر أنشطة وتطویر أنشطة السالمة اإلقلیمیة،   

  األقالیم وفي فرادى الدول.
  برامج الدولة للسالمة ونظم إدارة السالمة  -٤  
) أساسًا عالمیًا متینًا لسالمة ٩٨٥٩(الوثیقة فیها دلیل إدارة السالمة  بشأن إدارة السالمة والوثائق المرافقة، بما  ١٩ ملحقسیوفر ال  

  الطیران العالمي.
  سالمة الطیراندعم اإلیكاو ألولویات   -٥  
ي على اإلیكاو مزید تطویر األحكام والمواد الداعمة وتوفیر التدریب الذي یتالءم واألولویات العالمیة لسالمة الطیران، كما ورد وصفها ف  

  تقییم المخاطر. الخطة العالمیة وباالستناد إلى 
  أولویات المالحة الجویة اإلقلیمیة والدولیة  -٦  
قالیمها الفرعیة وفرادى الدول تحدید أولویاتها الخاصة في مجال سالمة الطیران التي یتم تنسیقها من خالل مجموعات على أقالیم اإلیكاو وأ  

  العالمیة.والظروف بما یتماشى مع أولویات السالمة  سالمة الطیران اإلقلیمیة لتلبیة فرادى االحتیاجات
  التمكینیة ألداء السالمةوالعناصر   أهداف الخطة العالمیة للسالمة الجویة  -٧  
ركائز أساسیة للخطة العالمیة، وتجدر اإلشارة إلى أنها ستظل تتطور مع القیام  تشكل أهداف الخطة والعناصر التمكینیة ألداء السالمة   

  بمزید العمل بشأن صقل وتحدیث مضمونها، وبشأن ما سیتم الحقًا من تطویر لألحكام ذات الصلة ولمواد الدعم والتدریب.
  والعناصر التمكینیة ألداء السالمة استخدام األهداف   -٨  
بالعناصر التمكینیة  میة لها منظور عالمي، إال أنه من المزمع أن تحدد الدول واألقالیم أولویات المبادرات ذات الصلة رغم أن الخطة العال  

  السالمة.من حیث  من أجل التطرق بفعالیة لمخاطر هذه المبادرات  ألداء السالمة
والمواد للقواعد والتوصیات الدولیة الصادرة عن االیكاو یجب اتباع مبادرات السالمة التي تعتمدها األقالیم أو األقالیم الفرعیة أو الدول طبقًا   
  التوجیهیة.
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 لمتوسطة والطویلة األجل العالمیة في جمیع الدول طبقًا لألهداف القصیرة واوتحقیق جمیع الدول ألهداف السالمة المحددة في الخطة   
  سیكون موضوع تواریخ التنفیذ التي تحددها اإلیكاو.

  
  الفائدة من حیث التكلفة والمسائل المالیة  -٩  

  
یتطلب قدرًا كبیرًا من االستثمار  العناصر التمكینیة ألداء السالمة، یمكن أن  بما فیها التدابیر المحددة في تنفیذ تدابیر سالمة الطیران،   

  للموارد المحدودة في أقالیم اإلیكاو وأقالیمها الفرعیة والدول ومجتمع الطیران.
  

السالمة، یتعین على أقالیم اإلیكاو وأقالیمها الفرعیة والدول إجراء تحلیالت لضمان العناصر التمكینیة ألداء  وعند النظر في اعتماد   
  مستدامة. تبریر االستثمارات لفوائد السالمة وأن تكون هذه الفوائد

  
  استعراض وتقییم تخطیط سالمة الطیران  - ١٠  

  
 الخطة كل ثالث سنوات وستستعرض، عند اللزوم، جمیع وثائق الطیران ذات الصلة من خالل العملیات الراسخة سوف تستعرض اإلیكاو   

مة الطیران الخاصة بها ستحتاج إلى تقییم مستمر والشفافیة. ومدى تقدم وفعالیة أقالیم اإلیكاو والدول في تحقیق األولویات المحددة في خطط سال
األقالیم والدول على تعدیل أولویاتها لتعكس وسیحتاج األمر إلى تقدیم تقاریر عنها سنویًا، باستخدام شكل متسق لتقدیم التقاریر. وسیساعد ذلك 

  األداء الفعلي وتتطرق ألیة مسائل ناشئة فیما یتصل بسالمة الطیران.
  

ا التحلیل بنشر تقاریر سنویة عن السالمة، وستطبق في ذلك مؤشرات مختلفة لقیاس األداء إلعطاء مؤشر عن التقدم وسیستعین هذ  
المحرز. وستستعرض لجنة المالحة الجویة التقدم المحرز سنویًا، لرصد مدى تحقیق أهداف خطة سالمة الطیران العالمي وعرض تقاریر خاصة 

  تطلب اهتمامه.على المجلس بشأن المسائل التي ت
  

  استراتیجیة منسقة
  

تكمل إحداهما األخرى وتتیحان الفرصة لإلیكاو واألفرقة اإلقلیمیة  إن الخطة العالمیة للسالمة الجویة والخطة العالمیة للمالحة الجویة وثیقتان 
في  القواعد والتوصیات الدولیة، فضًال عن تیسیر تنفیذ للتخطیط والتنفیذ والمعلومات اإلقلیمیة للسالمة لتنسیق جهودها فیما یتصل بالتحلیل والرصد

سیمّكن مجتمع  مة كل إقلیم من األقالیم. وتنفیذ عملیة سنویة لتقدیم التقاریر من جانب األفرقة اإلقلیمیة للتخطیط والتنفیذ والمجموعات اإلقلیمیة للسال
الجویة والتطرق لها وٕاعادة تقییمها بانتظام على المستویات العالمي واإلقلیمي  الطیران من القیام، بشكل تعاوني، بتحدید أهداف السالمة والمالحة

األعلى مستوى وتكییفها مع الخطط  والوطني من خالل برامج عملها. وستمكن هذه العملیة من إحداث تغییرات تعكس تعدیالت السیاسات العامة
  مومیة.الوطنیة التي یوافق علیها مجلس اإلیكاو وتقرها الجمعیة الع

  
الخطة العالمیة للسالمة الجویة والخطة العالمیة للمالحة الجویة كجزء من برنامج عملها السنوي. وستقدم تقریرًا  وستستعرض لجنة المالحة الجویة 

ُتدخل على الخطتین   تحال أي تعدیالتإلى المجلس مرة في السنة قبل انعقاد كل دورة من دورات الجمعیة العمومیة لإلیكاو. وبعد موافقة المجلس، 
  العالمیتین والوثائق الداعمة لهما على موافقة الدول األعضاء في اإلیكاو في الدورة التالیة للجمعیة العمومیة لإلیكاو.

  
  وسیوفر تقریر لجنة المالحة الجویة ما یلي:

  
  استعراضًا للتقدم العالمي المحرز؛  أ)
  

  العناصر التمكینیة ألداء السالمة؛النظر في إدخال التغییرات التكنولوجیة والتنظیمیة وغیرها من التغییرات التي قد تؤثر في تنفیذ   ب)
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  النظر في الدروس المستفادة في الدول والصناعة؛  ج)
  
  االقتراحات المتعلقة بإدخال تعدیالت على أهداف الخطة العالمیة للسالمة الجویة.  د)
  



 عناصر تمكینیة ألداء السالمة ٢٠١٣الخطة العالمیة للسالمة الجویة: 
 

13 

 : أهداف السالمة العالمیة٢الفصل 
  
  العالمیة للسالمة الجویة: التحسین المستمر لنظام السالمةأهداف الخطة   ١-٢
  

من الدول، على مدى الخمسة عشر عامًا المقبلة، وضع نظم لمراقبة السالمة متزایدة الفعالیة تتطلب أهداف الخطة العالمیة للسالمة الجویة 
برامج سالمة الدول بترافق مع قیام وكاالت قطاعات سالمة والمتانة بل وحتى التعقید. وهذه األهداف تتفق مع تأیید اإلیكاو لزیادة استخدام وتنفیذ 

  السالمة.الطیران الحكومیة بإنشاء نظم إلدارة 
  

ان، بالنسبة لهذه األهداف، تشجیع التكامل بین مجموعات سالمة الطیران اإلقلیمیة ومنظمات مراقبة السالمة اإلقلیمیة، الذي ومن األساسي بمك
  سینسق جمیع األنشطة المضطلع بها لمعالجة مسائل سالمة الطیران الخاصة بكل إقلیم من أقالیم اإلیكاو.

  
امة على أهداف الخطة العالمیة للسالمة الجویة. وهو تقدمي في طبیعته ویسلم بالحاجة إلى إنشاء وصیانة نظم مراقبة نظرة ع ٢ویلقي الشكل 

الدول للسالمة. وُینتظر أن تقوم جمیع الدول بشكل مستمر، على سبیل األولویة، بالنهوض السالمة األساسیة كشرط مسبق للتنفیذ الكامل لبرامج 
  او ذات الصلة بأهداف وأولویات السالمة في الخطة العالمیة للسالمة الجویة.بتنفیذ معاییر اإلیك

  
وهي محددة لتعكس االختالفات الحالیة بین الدول  ٢٠١٧یجب تحقیقها بحلول عام  قصیرة األجلوتشمل الخطة العالمیة للسالمة الجویة أهدافًا 

الوطنیة للدول، فیما یتطرق أحد األهداف إلى عمل الدول ألهداف لبرامج السالمة واألقالیم في مستوى نظم مراقبة السالمة؛ ویتطرق هدفان من ا
مة جنبًا إلى جنب مع أصحاب المصلحة. أما الهدف األول القصیر األجل فهو موجه إلى الدول التي تفتقر إلى القدرات األساسیة لمراقبة السال

الهدف القصیر األجل الثاني الدول التي لها حالیًا معدالت فعالیة تنفیذ تتجاوز المتوسط لتحقیق معدل تنفیذ فعال یتجاوز المتوسط العالمي. ویهم 
ویتضمن دلیل اإلیكاو إلدارة  تنفیذًا كامًال، متطرقًا بذلك للمخاطر المحدودة المحیطة بنظم طیرانها. العالمي من أجل تنفیذ برنامج الدولة للسالمة

الثالث السالمة التي تتم إدارتها إقلیمیًا، عن طریق یذ برنامج الدولة للسالمة. ویهم الهدف القصیر األجل ) توجیهات لتنف٩٨٥٩السالمة (الوثیقة 
السالمة في األفرقة اإلقلیمیة لسالمة الطیران وغیر ذلك من المحافل معلومات  تبادلتشجیع جمیع الدول والجهات المعنیة على وضع آلیات ل

  اإلقلیمیة أو شبه اإلقلیمیة.
  
للخطة العالمیة للسالمة الجویة تهم جمیع الدول التي لم تنفذ بعد تنفیذًا كامًال العناصر المكونة لبرنامج الدولة للسالمة  المتوسطة األجلاألهداف و 

اإلقلیمیة برامج . وباإلضافة إلى ذلك، یجب أن تواصل األفرقة اإلقلیمیة لسالمة الطیران تحقیق نضج ال٢٠٢٢والتي علیها أن تفعل ذلك بحلول عام 
  للرصد وٕادارة السالمة.

  
التنبؤیة الالزمة ، ستعتمد الدول على ممارسات إدارة السالمة في إطار برنامج الدول للسالمة لتطویر أسالیب مراقبة المخاطر األجل الطویلوفي 

ًا لدعم عملیات صنع القرار التعاونیة في الوقت الحقیقي التي ستصبح جزءًا ال یتجزأ من نظم الطیران في المستقبل. واألهداف متسلسلة زمنی
درات نمذجة المخاطر قللنهوض بتنفیذ مبادئ إدارة السالمة االستباقیة في سیاق برنامج الدولة للسالمة ونظم إدارة السالمة، كأساس الستنباط 

  في المستقبل. التنبؤیة الالزمة لدعم نظم الطیران
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  استراتیجیة تحقیق أهداف الخطة العالمیة للسالمة الجویة نظرة عامة على: ٢الشكل 

وبما أن الوقت الالزم للتنفیذ یختلف من دولة ألخرى  تنفیذها لبرامج سالمة الدولة كمسألة ذات أولویة.ُینتظر من جمیع الدول أن تطور باستمرار 
توفر أهدافًا إجمالیة تعكس اإلنجازات الجماعیة لكافة الدول. وبما أن الوقت  ٢فإن األهداف القصیرة والمتوسطة والطویلة األجل المبینة في الشكل 

توفر أهدافًا عالمیة تعكس اإلنجازات الجماعیة  ٢المبینة في الشكل دولة ألخرى فإن األهداف القصیرة والمتوسطة األجل الالزم للتنفیذ یختلف من 
جل لكافة الدول، وهو األمر الذي سیتم تنسیقه من خالل األفرقة اإلقلیمیة لسالمة الطیران على المستوى اإلقلیمي. وتحقیق الهدف الطویل األ

  المالحة الجویة في المستقبل.كل دولة من الدول لنظم سیتوقف على تنفیذ 
  
  أولویات سالمة الطیران العالمیة  ٢-٢
  

تحسین أداء سالمة المدارج، والتقلیل من الحوادث في محیط المدارج  –ما زالت ثالثة مجاالت من مجاالت سالمة الطیران تمثل أولویات عالمیة 
  الرحلة. ویجب معالجة هذه األولویات على المستویات العالمي واإلقلیمي والحكومي.فقدان السیطرة أثناء وخفض عدد حوادث 

  
في ثلة وسوف تساهم اإلجراءات الفعالة في سیاق كل مجال من مجاالت األولویات هذه في األولویة األساسیة للخطة العالمیة للسالمة الجویة المتم

  تخفیض معدل الحوادث العالمیة باستمرار.
  

  اء سالمة المدارجتحسین أد
  

المنظمات تقوم اإلیكاو بتنسیق جهد عالمي لتحسین أداء سالمة المدارج. وتطلب هذا البرنامج تعاونًا ذا شأن مع المنظمات الشریكة، من بینها 
األوروبیة لسالمة المالحة الجویة، التالیة: اتحاد النقل الجوي الدولي، والمجلس الدولي للمطارات، ومنظمة خدمات المالحة الجویة المدنیة، والمنظمة 

، ومجلس الطیران التجاري الدولي، ومجلس التنسیق الدولي لرابطات واإلدارة االتحادیة للطیران في الوالیات المتحدة، ومؤسسة سالمة الطیران

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Predictive  
Risk 

Control 

Safety  
Oversight 

All States fully 
implement effective 
safety oversight systems 

 States with effective 
safety oversight to fully 
implement SSP 

By 2017 By 2023 By 2028  2013 

All States to fully 
implement SSP SSP 

All States implement 
predictive risk 
capabilities as necessary 
to support future Air 
Navigation Systems 

 States / stakeholders 
support RASGs with the 
sharing of information 

 RASGs to incorporate 
regional monitoring and 
safety management 
programmes 

إقامة جمیع الدول لنظم فعالة 
 لمراقبة السالمة

 تمیع الدول لقدراجتنفیذ 
المخاطر التنبؤیة الالزمة لدعم 
نظم المالحة الجویة في 

 لالمستقب

قیام األفرقة االقلیمیة لسالمة 
الطیران باألخذ ببرامج رصد 

 وٕادارة السالمة االقلیمیة

المصلحة دعم الدول/أصحاب 
األفرقة االقلیمیة لسالمة 

 الطیران بتبادل المعلومات

قیام جمیع الدول بتنفیذ 
برنامج الدولة للسالمة 

 تنفیذا كامال

قیام الدول التي لها مراقبة فعلیة 
في مجال السالمة بتنفیذ برنامج 

 الدولة للسالمة تنفیذا كامال

 مراقبة السالمة الجویة

 للسالمةبرنامج الدولة  

 مراقبة 
 المخاطر التنبؤیة

 ٢٠٢٧بحلول عام  ٢٠٢٢بحلول عام  ٢٠١٧بحلول عام  ٢٠١٣



 عناصر تمكینیة ألداء السالمة ٢٠١٣الخطة العالمیة للسالمة الجویة: 
 

15 

بطات طیاري الخطوط الجویة، واالتحاد الصناعات الفضائیة الجویة، والمجلس الدولي لرابطات مالكي الطائرات والطیارین، واالتحاد الدولي لرا
  .الدولي لرابطات مراقبي الحركة الجویة

  
ي فإن ولقد أظهرت التحلیالت اإلحصائیة أن الحوادث في محیط المدارج إنما هي نتیجة عوامل متعددة مساهمة في ذلك في منظومة الطیران. وبالتال

التنظیم وكذلك سالمة المدارج متعددة التخصصات، األمر الذي یتطلب التعاون بین سلطات برامج اإلیكاو للسالمة على المدارج یشجع إنشاء أفرقة ل
یة الجهات المعنیة بإدارة حركة النقل الجوي والمطارات ومشغلي الطیران ومنظمات تصمیم وصنع الطائرات. وینطوي البرنامج على مناهج ابتكار 

في مرحلتي اإلقالع والهبوط، فضًال عن التحركات  أجل الحد باستمرار من المخاطر المعترضة أخرى یقوم حالیًا بتطویرها خبراء سالمة الطیران من
ان من على األرض. وطقم اإلیكاو للسالمة على المدارج وطقم اإلیكاو واتحاد النقل الجوي الدولي للحد من حوادث الخروج عن المدارج مثاالن هام

  أمثلة المنتجات المتاحة.
  

، في تدابیر التخفیف من المخاطر، بما في ذلك زیادة ٢٠١١المیة للسالمة على المدارج، التي ُعقدت بمقر اإلیكاو في أیار/مایو ونظرت الندوة الع
  التوحید والتعاون في جمیع االختصاصات العملیة ذات الصلة، وتبادل معلومات السالمة وتنفیذ الحلول الفنیة.

  
مسائل السالمة، ومن المقرر تنظیم ورشات عمل المستقبل لدعم أنشطة تقییم المخاطر والحد منها، التي وستظل اإلیكاو تركز على هذه المسألة من 

  تقوم بها أفرقة السالمة على المدارج.
  

  ارتطام الطائرات باألرض وهي تحت السیطرة
  

في مجال السالمة وما یتصل بذلك من مواد توجیهیة للتقلیل من مخاطر حوادث  القواعد والتوصیات الدولیةأدخلت اإلیكاو عددًا من التعدیالت على 
قتراب ارتطام الطائرات باألرض. وكانت اإلیكاو أیضًا مشاركًا نشطًا في فرقة العمل التابعة لمؤسسة سالمة الرحالت الجویة للحد من حوادث اال

  والهبوط.
  

المائة من جمیع الحوادث الممیتة، وهذه نسبة مرتجعة بشكل في  ١٢ألرض تمثل أكثر بقلیل من وتشیر بیانات الحوادث إلى أن حوادث االرتطام با
على عدد من المبادرات على غیر متناسب نظرًا النخفاض نسبة جمیع الحوادث المنسوبة إلى هذه الفئة. وفي حین أقدمت اإلیكاو ومنظمات أخرى 

  النجاح، فإن البیانات تشیر إلى أنه ال بد من التفكیر في بذل جهود إضافیة.مدى األعوام الخمسة عشر الماضیة القت شیئًا من 
  

وقد أطلقت األفرقة اإلقلیمیة لسالمة الطیران حملة توعیة تضمنت معلومات یمكن لمشغلي الطیران الجوي استخدامها لتطویر إجراءات تشغیل 
م عملیات االقتراب باألدوات باالستعانة بالتوجیه العمودي، واستخدام أسلوب وتدریب للطیارین. وقد شمل ذلك أمورًا من بینها استخدا نموذجیة

االقتراب من االقتراب المستمر لدى الهبوط النهائي في حالة التوجه العرضي فقط والتدریب المتكرر على مناورات النجاة باالستناد إلى نظم اإلنذار ب
  األرض بوظائف تجنب العوائق األرضیة.

  
  في الطائرة أثناء الرحلة فقدان التحكم

  
هذه الفئة من  یمثل التقلیل من عدد حوادث فقدان السیطرة على الطائرة أثناء الرحلة أولویة من أولویات اإلیكاو. وفي األعوام الثمانیة الماضیة، أدت

بما في ذلك حاالت الخروج عن نهایة المدرج أو الحوادث إلى عدد من الوفیات في العملیات التجاریة النظامیة یفوق عدد الوفیات في أي نوع آخر، 
باألرض. ومن خالل فریق التدریب المعني بتجنب فقدان السیطرة واستعادتها، تعمل اإلیكاو بالتعاون مع أصحاب  الخروج إلى جانبه، واالرتطام

یة لطواقم الطائرات تركز على منع فقدان السیطرة المصلحة في كامل مجتمع الطیران الدولي، على تطویر تنسیق متطلبات التدریب والمواد التوجیه
  على الطائرة واستعادة السیطرة علیها.
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للتدریب على الطائرات على مستوى الطیارین التجاریین وقیادة الطائرات المتعددة الطواقم، فضًال عن جهاز  القواعد والتوصیات الدولیةویجري اقتراح 
مستوى طیاري النقل الجوي التجاري وعلى مستوى التصنیف من المقترح أن تصبح قابلة للتطبیق في  التدریب على محاكاة رحالت الطیران على

دلیل منع اقتراب الطائرة والعودة بها إلى الوضع الطبیعي . وستنشر توجیهات شاملة لدعم هذه األحكام الجدیدة في ٢٠١٤تشرین الثاني/نوفمبر 
  (الوثیقة ...).

  
یجري أیضًا النظر في أسالیب لتشجیع الرصد النشط للتعرف والتقییم من جانب الطیارین، مع مراعاة الكیفیة  ومع التركیز على الوقایة

التي یمكن بها التخاذ القرارات واإلجراءات في وقت مبكر من جانب طواقم الرحالت أن تحد بشكل فعلي من المخاطر المتصلة بذلك. 
وتسخر حالیًا الجهود األطول أجًال  ى إدارة الحوادث غیر المتوقع هي أیضًا تحت المجهر.واالستجابة النفسیة لإلرهاق وتأثیر ذلك عل

جتمع إلدماج مثل هذه المسائل المتعلقة بأداء اإلنسان في مناهج التدریب والتقییم القائمة على الكفاءة والموجهة إلى الطیارین. ولمساعدة م
تحكم في الطائرات، تعتزم اإلیكاو عقد ندوة حول فقدان التحكم في الطائرات في عام الطیران على معالجة المسائل المحیطة بفقدان ال

  ، ستعرض فیه ما تقوم به هي وما یقوم به غیرها من عمل في كامل مجاالت الصناعة.٢٠١٤
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  : العناصر التمكینیة ألداء سالمة الطیران العالمي٣الفصل 
  

العناصر التمكینیة لسالمة الطیران العالمي الواردة في الخطة العالمیة للسالمة الجویة مشتركة بین كل واحد من األهداف. والمبادرات 
عنصر من العناصر التمكینیة ألداء السالمة/الجمع بین األهداف. والمساعدة على توجیه تنفیذ المبادرات، تم استنباط الخاصة محددة لكل 

وسوف یتم  ٢ألداء السالمة. وترد هذه المواد في المرفق  مواد توجیهیة عن أفضل الممارسات دعمًا لكل عنصر من العناصر التمكینیة
  تحدیثها ما أن یرد المزید من المعلومات والمشورة من الدول األعضاء في اإلیكاو.

  
وتدعم العناصر التمكینیة ألداء السالمة تنفیذ أهداف الخطة العالمیة للسالمة الجویة وغیر ذلك من األهداف التي قد تحددها الدول أو 

داء السالمة موفرة لتیسیر عملیة التخطیط ویجب عدم اعتبارها مجال عمل قائمًا بذاته وٕانما عنصرًا من قالیم. والعناصر التمكینیة ألاأل
  عناصر متشابكة ومترابطة لنظام السالمة.

  
  والعناصر التمكینیة األربعة ألداء السالمة مبینة في الفروع أدناه.

  
  : التوحید١العنصر التمكیني 

  
مبدأ أساسي من مبادئ اتفاقیة الطیران المدني الدولي (اتفاقیة شیكاغو)  للقواعد والتوصیات الدولیة الصادرة عن االیكاوإن التنفیذ الموحد 

ن . ومللقواعد والتوصیات الدولیةویشكل األساس لنظام آمن للطیران العالمي. وبالتالي فإن التوحید یشیر إلى هذا التنفیذ الموحد والمتسق 
بشكل  القواعد والتوصیات الدولیةخالل زیادة الشفافیة والكشف عن عملیات المراجعة ونتائجها، تسعى اإلیكاو جاهدة إلى تحسین تنفیذ 

 عام. والجهود المبذولة لتحقیق المزید من التوحید یجب أن تسلم مع ذلك بأن الدول األعضاء في اإلیكاو تواجه مسائل سالمة متباینة ولها
  بشریة وتقنیة ومالیة متفاوتة تحت تصرفها إلدارة السالمة.موارد 

  
ن ویساهم التوحید في إقامة استراتیجیة مستدامة لسالمة الطیران. وعلى أعلى مستوى، یعزز تنفیذ أحكام اإلیكاو السالمة في عملیات الطیرا

من خالل تطویر وتنفیذ لوائح فعالة ومنسقة على األصعدة الوطني واإلقلیمي والعالمي. وبالمثل، فإن التقید بأفضل الممارسات في مجال 
بمكان أن یكون لدى جمیع في تعزي توحید األنشطة التي یقوم بها موفرو الخدمات. وفي األجل القصیر، من األساسي ة یفید الصناع

ذه الدول األعضاء الموارد وأیضًا الهیاكل القانونیة والتنظیمیة الالزمة للوفاء بالتزاماتها األساسیة في مجال اإلشراف على السالمة. وه
لضمان إصدار ومراقبة التصدیق على موفري الخدمات في مجال الطیران وٕاصدار التراخیص والشهادات، فضًال عن االلتزامات ضروریة 

والدول التي لها نظم بلغت مرحلة النضج في مراقبة السالمة لها األسس الالزمة  منح التراخیص للموظفین، طبقًا للوائح اإلیكاو ذات الصلة.
  مج الدولة للسالمة.إلنفاذ األحكام ذات الصلة ببرنا

  
والدول ملزمة بتقدیم اإلخطار في الوقت المناسب إلى اإلیكاو لدى اعتماد لوائح أو ممارسات تختلف عن تلك المحددة في معاییر اإلیكاو 

  وممارساتها الموصى بها.

  
  توحید الرصد

 ٢٠١١الشامل لنتائج الرصد وتحلیلها أمرین أساسیین لتحقیق أهداف السالمة العالمیة. وفي عام  تبادلیعد الرصد المستمر للتوحید، وال
م بدأت اإلیكاو مرحلة االنتقال من البرنامج العالمي لتدقیق مراقبة السالمة الجویة إلى نهج الرصد المستمر. ویرمي هذا النهج إلى القیا

علي. ویمثل هذا النهج طریقة طویلة األجل ومرنة وأكثر فعالیة من حیث التكلفة ومستدامة لتحدید باستمرار بتقدیم تقریر عن تنفیذ الدولة الف
  نقائص السالمة، وتقییم المخاطر المتصلة بذلك، واستنباط استراتیجیات مساعدة، وتحدید أولویات التحسینات.

 خدمات المالحة الجویة
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ائح وتطبیقها، وفقًا لمعاییر اإلیكاو وممارساتها الموصى بها. ویرصد نهج الرصد المستمر وضع الدول للوائح وطنیة واإلبقاء على هذه اللو 
ویشمل ذلك إطار تنظیم ومراقبة للدولة، وتطویر عملیات ونظم السالمة، فضًال عن عمل الموظفین التقنیین معًا لضمان أن تكون عملیات 

  الطیران المدني وما یتصل بها من أنشطة آمنة ومنظمة.
رنامج العالمي لتدقیق مراقبة السالمة الجویة، سیوفر نهج الرصد المستمر أداة لرصد معدل فعالیة التنفیذ ومن خالل تحلیل بیانات الب

  الالزمة لتحقیق أهداف الخطة العالمیة للسالمة الجویة.
مة خدمات المالحة وباإلضافة إلى ذلك، توفر البرامج التي یضطلع بها كل من اتحاد النقل الجوي الدولي والمجلس الدولي للمطارات ومنظ

  الجویة المدنیة ومجلس الطیران التجاري الدولي وسیلة الكشف عن نقائص النظام المشتركة بین العدید من مجاالت نشاط الطیران.
وعلى اإلیكاو والدول والمنظمات الدولیة السهر على أن تتم أنشطة مراجعة السالمة ذات الصلة، قدر المستطاع، بطریقة تكمیلیة توفر 

  ییمًا شامًال ألداء السالمة في كامل نظام الطیران.تق
وعلى اإلیكاو والدول والمنظمات الدولیة مواصلة السهر على أن یظل تبادل المعلومات ذات الصلة الناتجة عن مختلف برامج المراجعة 

ال الطیران لتنسیق تنفیذ سیاسات والرصد ییسر كشف نقائص السالمة في نظام الطیران المشتركة بین خدمات اإلشراف والتوفیر في مج
  السالمة وأنشطة اإلشراف والعناصر المكونة لبرامج الدولة للسالمة الدولة ونظم إدارة السالمة.

تدل على تواصل مبادرات التوحید والتعاون وتبادل  القواعد والتوصیات الدولیةفي رصد تنفیذ  تبادل المعلوماتوهذه الحاجة إلى 
  المعلومات.
ة إلى ذلك، وخدمة لزیادة الشفافیة وزیادة التشدید على الحاجة إلى االستجابة لشواغل السالمة، وافق مجلس اإلیكاو من حیث وباإلضاف

 المبدأ على سبیل للمضي قدمًا لوضع المعلومات المتعلقة بمشاغل الدولة فیما یتصل بالسالمة في متناول عامة الجمهور اعتبارًا من كانون
  . وتنفیذ نظام الكشف هذا مرهون باستعراض للمعلومات المدرجة على موقع اإلیكاو العام على الشبكة.٢٠١٤الثاني/ینایر 

  
  : التعاون٢ العنصر التمكیني

یتطلب النهج االستباقي لسالمة الطیران مشاركة جمیع الجهات المعنیة التي یهمها األمر. وعلى أساس الحاجة إلى نهج منسق وشفاف 
  مازالت اإلیكاو تشجع التعاون مع الدول األعضاء فیها وغیرها من أصحاب المصلحة المعنیین بالطیران العالمي.لسالمة الطیران، 

  

  مع أصحاب المصلحةالعمل 
المصلحة المعنیین بالطیران لتعزیز سالمة  وتنص الخطة العالمیة للسالمة الجویة على توسیع وتعزیز التعاون االستراتیجي مع أصحاب

  یقة منسقة.الطیران بطر 
 وهذا النهج االستراتیجي القائم على الشراكة یدعمه بقوة مجتمع الطیران أثناء اجتماع للشركاء في السالمة ُعقد بمقر اإلیكاو في تشرین

ان . وكوسیلة لتیسیر هذا النهج التطوري لتعزیز السالمة، أقامت اإلیكاو شراكة استراتیجیة في مجال سالمة الطیر ٢٠١٢الثاني/نوفمبر 
لتحدید أولویات مبادرات السالمة ولتنسیق تنفیذها الفعلي والفعال. وینتظر من شراكة السالمة أن تظل تجتمع على أساس سنوي لتوحید 
ث األهداف وتنسیق المبادرات. ومن المزمع أن یضمن هذا النهج التعاوني التماسك وفي نفس الوقت زیادة المنافع التشغیلیة والفعالیة من حی

  فة الناتجة عن تنفیذ مبادرات السالمة إلى أقصى حد ممكن.التكل
وتحقیق أهداف الخطة العالمیة للسالمة الجویة مرهون باستمرار مشاركة المجتمع الدولي في معالجة المسائل الشاملة لعدة مجاالت. 

الدولیة واإلقلیمیة المعنیة بسالمة الطیران، بما والخطة العالمیة، إذ تسلم بأهیمة التعاون، تبرز مختلف أدوار الدول والصناعة والمنظمات 
  یسمح لها بتنسیق تنفیذ سیاسات السالمة، وأنشطة مراقبة السالمة، والعناصر المكونة لبرامج الدولة للسالمة، ونظم إدارة السالمة.
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ص السالمة المشتركة، وذلك عن طریق وعلى الصعید اإلقلیمي، تساعد الخطة العالمیة للسالمة الجویة استنباط حلول أكثر جماعیة لنقائ
توحید وتنسیق األنشطة التي تقوم بها اإلیكاو والدول األعضاء فیها والمنظمات الدولیة واإلقلیمیة. وتوّجه أهداف السالمة في الخطة 

  العالمیة األولویات اإلقلیمیة وشبه اإلقلیمیة وتشجع زیادة تنسیق جهود جمیع أصحاب المصلحة.
الدول والمشغلین والمطارات وموفري خدمات المالحة الجویة،  في یكاو یتمثل أصحاب المصلحة في مجال الطیران المدنيوٕالى جانب اإل

والمصنعین، ومنظمات الصیانة واإلصالح، والمنظمات اإلقلیمیة، والمنظمات الدولیة، وممثلي الصناعة. والتزام ومشاركة جمیع أصحاب 
  ن السالمة باستمرار.المصلحة أساسیان للنجاح في تحسی

ذریة، ومازالت اإلیكاو تشارك بنشاط مع غیرها من وكاالت األمم المتحدة (مثل المنظمة العالمیة لألرصاد الجویة، والوكالة الدولیة للطاقة ال
المي، وٕادارة األمم المتحدة واالتحاد البریدي العالمي، وٕادارة األمم المتحدة للسالمة واألمن، ومنظمة الصحة العالمیة، وبرنامج األغذیة الع

للخدمات المیدانیة، والمنظمة البحریة الدولیة) في التأهب للكوارث الطبیعیة واالستجابة لها وفي غیر ذلك من األزمات التي تؤثر في 
  سالمة المالحة الجویة العالمیة وفعالیتها.

  األفرقة اإلقلیمیة لسالمة الطیران
 ، إلى جانب المنظمات اإلقلیمیة لمراقبة السالمة،للسالمة الجویة، تقوم األفرقة اإلقلیمیة لسالمة الطیرانكجزء ال یتجزأ من الخطة العالمیة 

مة بتنسیق جمیع األنشطة المضطلع بها للتطرق لمسائل سالمة الطیران الخاصة بكل إقلیم من أقالیم اإلیكاو. وتعتمد األفرقة اإلقلیمیة لسال
یكمل  –لسالمة شبه اإلقلیمیة القائمة وتیسر تبادل أفضل الممارسات، والتعاون، باستخدام نهج تنازلي الطیران على إنجازات منظمات ا

 النهج المنطلق من القاعدة في التخطیط في شبه األقالیم والدول والصناعة. وأنشطة األفرقة اإلقلیمیة لسالمة الطیران موحدة لدعم أهداف
لسالمة اإلقلیمیة، وتنسیق المبادرات اإلقلیمیة، وتقدیم المساعدة العملیة للدول في أقالیمها. الخطة العالمیة عن طریق قیاس مؤشرات ا

  وباإلضافة إلى ذلك، توفر الخطة العالمیة قناة رسمیة لتقدیم التقاریر لتیسیر رصد تنفیذ الخطة العالمیة في كل مكان.
  
وصل لتنسیق جمیع الجهود والبرامج اإلقلیمیة الرامیة إلى الحد من مخاطر ُتستخدم األفرقة اإلقلیمیة لسالمة الطیران كنقطة  یمكن أنو 

سالمة الطیران. ویتمثل هدف إضافي من أهداف األفرقة في القضاء على ازدواجیة الجهود من خالل إقامة برامج سالمة إقلیمیة أكثر 
المالیة والبشریة عن الدول، ویوفر في نفس الوقت تعاونًا. وهذا النهج الواسع األساس والمنسق یخفض بشكل ملحوظ عبء الموارد 

تحسینات یمكن قیاسها لیعود ذلك بالنفع على نواتج أداء سالمة الطیران. وفي إطار الخطة العالمیة، تعتمد األفرقة اإلقلیمیة لسالمة 
  الطیران على العمل الذي قامت به بالفعل الدول والمنظمات شبه اإلقلیمیة القائمة.

 إلى بتوصیات وتتقدم المصلحة وأصحاب الدول بین فیما اإلجراءات وتنسق وترصده، التقدم اإلقلیمیة األفرقة تستحث ،ذلك وعالوة على
  هما: الطیران لسالمة اإلقلیمیة لألفرقة الرئیسیان والهدفان الجویة. للسالمة العالمیة الخطة تنفیذ لتیسیر اإلیكاو

 المصلحة أصحاب جمیع یعمل أن على السهر طریق عن الجویة للسالمة العالمیة للخطة واإلقلیمي العالمي التنفیذ دعم  أ)
  والتعاون؛ التنسیق ظل في معاً 

 إقلیم كل في األداء أساس على یقوم للسالمة نظام وتشغیل إنشاء دعم طریق عن الخطة تنفیذ في المحرز التقدم رصد  ب)
  األقالیم. من

 المخاطر مجاالت لمعالجة الطیران لسالمة اإلقلیمیة األفرقة في المعنیة الجهات تتوخاها الجویة للسالمة ةالعالمی الخطة تنفیذ واستراتیجیات
 التشغیل سالمة لبرامج التعاوني والتطویر السالمة لمراقبة اإلقلیمیة المنظمات من والمراقبین األعضاء الدول من األفرقة وتتألف المحددة.
 جهات بین من الخدمات، وموفري الطیران، ومشغلي الدولیة، والمنظمات األصلیة، المعدات مصنعي منو  للطیران، الصالحیة واستمرار

  أخرى.
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  المنظمات اإلقلیمیة لمراقبة السالمة
 طریق وعن األداء، على یقوم للسالمة نظام وتشغیل إقامة دعم خالل من هاماً  دوراً  السالمة على للرقابة اإلقلیمیة المنظمات تلعب أن یمكن
  اإلقلیم. داخل المستنبطة العمل خطط واستعراض اإلقلیمي، المستوى على الطیران ومخاطر بالسالمة المتعلقة المعلومات تحلیل
 والتقنیة المالیة الموارد في داخلي نقص بسبب السالمة مجال في القصور أوجه تدارك في صعوبات اإلیكاو في األعضاء الدول من عدد ویجد
 خاللها من یمكن السالمة، لمراقبة المنظمات تطویر تیسیرب المسألة هذه معالجة إلى اإلیكاو بادرت وقد الماهرة. البشریة الموارد و/أو

  السالمة. مراقبة مجال في قدراتها لتحسین الموارد وتتقاسم تتعاون أن الدول لمجموعات
 بالفعل، عملیة وهي العالم من مختلفة مناطق في منها العدید بالفعل راستق وقد السالمة، لمراقبة اإلقلیمیة المنظمات من متزاید عدد ویوجد
 تصنیف بشأن التوجیه تطویر حالیاً  ویجري الماضیة. القلیلة األعوام مدى على كلیاً  عملیة تصبح أن ُینتظر أخرى، منظمات عن فضالً 

  المنظمات. هذه من واحدة كل مسؤولیاتو  أدوار توضیح زیادة على سیساعد الذي السالمة، لمراقبة اإلقلیمیة المنظمات
  المنظمات اإلقلیمیة للتحقیق في الحوادث والوقائع

 الموارد تقاسم من الدول تمكین طریق عن والوقائع الحوادث في التحقیق نظم تنفیذ والوقائع الحوادث في للتحقیق اإلقلیمیة المنظمات تیسر
 في للتحقیق اإلقلیمیة للمنظمات الرئیسیة األهداف یلي وفیما بالتحقیق. یتصل فیما لتزاماتهابا الوفاء من وتمكینها الالزمة، والبشریة المالیة

  والوقائع: الحوادث
  ومستقلة؛ مهنیاً  تدریباً  ومدربة یجب كما ممولة تكون الطیران حوادث في للتحقیق إقلیمیة منظمة إلنشاء یلزم ما توفیر  أ)

 – الدولي المدني الطیران اتفاقیة من ١٣ ملحقال ألحكام طبقاً  الطیران قائعو  حوادث جمیع في التحقیق یتم أن ضمان  ب)
  الطیران؛ وقائع حوادث في التحقیق

  الجهود؛ ازدواجیة على والقضاء التعاون، تعزیز  ج)
  .المعلومات تبادل تعزیز  د)

والوقائع: لجنة الطیران المشتركة بین الدول، التي تمثل وقد قامت بالفعل مجموعات من الدول بإنشاء منظمة إقلیمیة للتحقیق في الحوادث 
كًال من االتحاد الروسي وأذربیجان وأرمینیا وأوزبكستان وأوكرانیا وبیالروس وتركمانستان وجمهوریة مولدوفا وجورجیا وطاجیكستان 

تتألف من الرأس األخضر وسیرالیون وغامبیا  وقیرغیزستان وكازاخستان؛ ووكالة التحقیق في الحوادث التابعة لمجموعة اتفاق بانجول التي
  وغانا وغینیا ولیبیریا ونیجیریا. وهناك مبادرات أخرى جاریة في أفریقیا وأمریكا الوسطى والشرق األوسط.

  
  الموارد: ٣ العنصر التمكیني

وتحسینها واستبدالها واالستثمار في من جانب الدول في صیانة هیاكل الطیران استثمارات  هناك في المستقبلمن األساسي أن تكون 
القدرات التقنیة وتشمل هذه االستثمارات مواصلة تمویل  الموارد البشریة والتقنیة من أجل المواكبة اآلمنة للنمو المتوقع في حركة الطیران.

ان العالمي زمة لتشغیل نظام الطیر تعلیم وتدریب مهنیي الطیران المقبلین لضمان تمتعهم بالمهارات الال والتطورات اإلجرائیة فضًال عن
بما في ذلك تزاید استخدام نظم االتصال والمالحة والمراقبة بسالمة في سیاق تطوره لیصبح أكثر تعقیدًا وتطورًا من الناحیة التقنیة، 

  بالسواحل.
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  االستثمار في األشخاص
واستبقاء موظفین مؤهلین ومواصلة االستثمار في المبادرات  إن النجاح في تحقیق أهداف الخطة العالمیة للسالمة الجویة مرهون بتوظیف

التي تطور وتعزز مهارات القوة العاملة في مجال الطیران. وسیمكن هذا االستثمار من النهوض ببرامج التثقیف والتدریب لضمان تمتع 
یشهد نموًا وتغیرًا ملحوظین. ومن بین األمثلة على  مهنیي الطیران بالمهارات الالزمة لتشغیل نظام الطیران الدولي بسالمة وهو النظام الذي

 ذلك إدخال أحكام لإلیكاو تمكن من وضع المزید من منهجیات التدریب المنتظم، من قبیل التدریب القائم على الكفاءة والتدریب القائم على
  األدلة.

الل برنامج الجیل المقبل لمهنیي الطیران. ورؤیة هذا وتشجع اإلیكاو االستثمار من أجل استدامة القوة العاملة في مجال الطیران من خ
 البرنامج هي قیام مجتمع طیران عالمي یمتلك ما یكفي من الموارد البشریة ذات الكفاءة لدعم قیام نظام سلیم وآمن ومستدام للنقل الجوي.

، واألدوات، والمعاییر والمبادئ التوجیهیة، ویسعى البرنامج إلى تحقیق هذه الرؤیة من خالل تطویر االستراتیجیات، وأفضل الممارسات
حسب االقتضاء، وتیسیر أنشطة تبادل المعلومات التي تساعد مجتمع الطیران العالمي على جلب وتدریب وتثقیف واستبقاء الجیل المقبل 

  من مهنیي الطیران.
  

  الطیران في مجال تكنولوجیاالو  البنى التحتیة االستثمار في
المستمر في هیاكل الطیران األساسیة والتكنولوجیات ذات الصلة بها یكمل تحقیق أهداف الخطة العالمیة للسالمة الجویة. إن االستثمار 

  تكتنفها السالمة. متواصلة والبد من الحفاظ كما ینبغي على العناصر األساسیة المكونة للنظام وتحسینها عند اللزوم لضمان عملیات
  

قدرات جدیدة یوفر مزایا السالمة في المستقبل. ومدى تقدم التكنولوجیا سوف یؤثر على أوجه عدیدة من أوجه یظل إدخال ویمكن أیضًا أن 
، فضًال عن البنى التحتیة القائمة على األرض. األقمار الصناعیةنظم الطیران في المستقبل، بما في ذلك القدرات الجویة وقدرات 

وٕادارة أنواع البیانات جدیدة لدعم وظائف إدارة السالمة االستباقیة، بما فیها جمع وتحلیل وباإلضافة إلى ذلك، سیحتاج األمر إلى نظم 
  المتعددة.

واستخدام المالحة القائمة على األداء یعزز السالمة من خالل معالجة عدد من المخاطر، بما فیها تلك التي لها صلة بارتطام الطائرة 
  المدرج وفقدان التحكم في الفصل العمودي. باألرض وهي تحت السیطرة والخروج عن نهایة

  

  : تبادل معلومات السالمة٤ العنصر التمكیني
  سیزداد تدریجیًا بقدر تزاید تحقیق األهداف. تبادل المعلوماتونطاق مبادرات  مة جزء أساسي من الخطة العالمیة.تبادل معلومات السالإن 
. ومبادرات للقواعد والتوصیات الدولیةاألجل القصیر، یتم التركیز على تبادل المعلومات التي تجمعها اإلیكاو والدول حول االمتثال  يوف

 تبادل المعلومات تشجع التوحید العالمي وتعزز رصد االمتثال للوائح الوطنیة التي تقوم على شروط دولیة، وكذلك التقید بأفضل الممارسات
  اعة.في الصن

واالنتقال إلى نهج یقوم على المخاطر سوف یتطلب بشكل متزاید تبادل المعلومات عن السالمة في اإلیكاو وفیما بین الدول األعضاء فیها 
  االستباقي من حدة مخاطر السالمة.والمنظمات الشریكة، وذلك لتیسیر وزیادة تعزیز التخفیف 

التبادلي الكلي لنظم إدارة  التشغیلمة عنصرًا ضروریًا من عناصر تیسیر تنفیذ إمكانیة وفي األجل الطویل، سیصبح تبادل معلومات السال
البیانات العملیة هو القاعدة، مع تبادل المعلومات على أساس الوقت الحقیقي لدعم نظم الطیران  تبادلحركة الطیران. وبالتالي، سیصبح 

وقف على القدرة على زیادة تواتر أنشطة رصد السالمة وتوسیع نطاقها بما یلزم في المستقبل. واالنتقال إلى نهج یقوم على المخاطر سیت
  للمحافظة على مستویات السالمة المنشودة.
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  معلومات السالمة تبادلتوسیع قدرات 
منهجیة من قصد تیسیر تبادل المعلومات عن السالمة، من األساسي بمكان تحدید مؤشرات أداء السالمة الرئیسیة، فضًال عن استنباط 

أجل قیاس أداء السالمة. والزالت اإلیكاو والدول األعضاء والصناعة تعمل معًا من أجل تحدید مؤشرات منسقة لقیاس السالمة وما یتصل 
بذلك من احتیاجات وعملیات في مجال البیانات ستمكن من تحلیل السالمة بشكل مندمج وستضمن التطویر المتماسك لتدابیر السالمة 

  ة.ذات الصل
  وأساس التحدید والقیاس الفعالین لمخاطر السالمة له صلة مباشرة بالمهام التالیة:

  تطویر مؤشرات أداء السالمة الدولیة  •
  تطویر منهجیات قیاس أداء السالمة، بما في ذلك أسالیب التصنیف الالزمة لدعم وتوجیه تنفیذ برامج الدولة للسالمة  •
السالمة القائمة وتطویر شروط تقنیة عالیة المستوى لضمان التناسق العالمي بما یلزم لتعزیز معلومات  تبادلتحدید قدرات نظم   •

  تبادل المعلومات.
  حمایة معلومات السالمة

ها تبادللتیسیر تبادل المعلومات، تسعى اإلیكاو والدول ویسعى غیرها من أصحاب المصلحة إلى ضمان أن تستخدم أیة معلومات یتم 
سالمة الطیران وتحسینها. والهدف هو الموازنة بشكل فعال بین الحاجة إلى حمایة معلومات السالمة والحاجة إلى  لغرض الحفاظ على

  استخدام هذه المعلومات ألغراض ذات صلة بالسالمة یمكن إثباتها، والحاجة إلى تأمین إقامة العدل بشكل مالئم.
معلومات  تبادل، ومع مدونة قواعد سلوك اإلیكاو بشأن ١٩ ملحقبطریقة تتفق مع أحكام ال تبادل المعلوماتویجب أن تتم مبادرات 

من أجل ضمان سالمة جهود الرصد  حمایة معلومات السالمة،لومع مراعاة استنتاجات وتوصیات فرقة العمل السالمة واستخدامها، 
  .٣ المرفقمعلومات السالمة واستخدامها في  تبادلالتعاونیة. وترد مدونة اإلیكاو لقواعد السلوك بشأن 
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  إطار التخطیط العالمي للسالمة الجویة: ٤الفصل 

) ٢٠١٧الجویة لألجل القصیر (بحلول عام العناصر التمكینیة األربعة ألداء السالمة واألهداف الرئیسیة الثالثة للخطة العالمیة للسالمة 
  ) تلتقي لتشكیل استراتیجیة متواصلة لتحسین سالمة الطیران.٢٠٢٧) والطویل (بحلول ٢٠٢٢والمتوسط (بحلول عام 

  

  
  الرسم البیاني الستراتیجیة السالمة – ٣ الشكل

ألداء یشكل تسلسًال مواضیعیًا عنصرًا من العناصر التمكینیة لأعاله تطور أهداف الخطة. ویمثل كل عمود من األعمدة  ٣تبین أعمدة الشكل 
لخطة مشتركًا لدعم األهداف في كامل الخطة العالمیة للسالمة الجویة. ومع بلوغ نظام السالمة في دولة ما مرحلة النضج فإنه یتطور من خالل ا

  ید كمثال فیبین مساره في كامل الخطة العالمیة.خط التوح ١٢عن طریق معالجة األهداف بحسب تسلسل األولویات. ویأخذ الشكل 

 
  

  في التوحید داء السالمة المتمثلالعنصر التمكیني ألمسار تقدم  – ٤الشكل 
. وهذه المبادرات مبینة في كل العناصر التمكینیة واألهدافتوجد مبادرة أو أكثر من مبادرات السالمة عند تقاطع كل واحد من 

المتمثل في التوحید وفي هدف الخطة العالمیة القصیر األجل. وعلى  العنصر التمكینيخانة من الخانات الموجودة عند تقاطع 

Performances 
Enablers 

Resources 

Performance 
Enablers 

 الخطة العالمیة للسالمة الجویةإطار 

المراقبة الفعالة 
 للسالمة

 توحید المقاییس

 التعاون

 الموارد

المعلومات تبادل 
 عن السالمة

وضع النماذج التنبؤیة  إدارة السالمة
عناصر تمكینیة  بشأن المخاطر

 السالمة ألداء

وضع النماذج التنبؤیة  إدارة السالمة المراقبة الفعالة للسالمة
 بشأن المخاطر

 عناصر تمكینیة ألداء
 السالمة

 توحید المقاییس
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ست مبادرات لها صلة بتنفیذ المراقبة العملیة للسالمة، كما  واحدًا من أصل للقواعد الدولیةد التنفیذ المتناسق سبیل المثال، ُیعَ 
  .هو مبین في الخانة الصفراء أدناه

  

 
  

  مبادرات السالمة – ٥الشكل 
االضطالع به في إطار الهدفین القصیر من المسلم به أن هذه العملیات لیست خطیة وتسلسلیة تمامًا، وبأنه قد یكون هناك عمل مواز یتم 

  والمتوسط األجل، بما یضمن بالتالي نهجًا منظمًا وتدریجیًا لتطویر نظام الدولة للسالمة.

 التنفیذ المتسق للقواعد
 القیاسیة الدولیة

 توحید المقاییس

وضع النماذج التنبؤیة 
 بشأن المخاطر

المراقبة الفعالة  إدارة السالمة
مجاالت أداء  للسالمة

 السالمة
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  العالمیةالسالمة أهداف : تنفیذ ٥الفصل 
  

  لمراقبة السالمة فعال الهدف القصیر األجل: إقامة نظام ١-٥

  

. ویتطلب ٢٠١٧بحلول عام  موضع التنفیذ لمراقبة الفعلیة للسالمةلوضع ا تدعو الخطة العالمیة للسالمة الجویة جمیع الدول إلى إنشاء قدرات 
ال مراقبة ذلك من الدول األعضاء امتالك الموارد، فضًال عن الهیاكل األساسیة القانونیة والتنظیمیة الالزمة للوفاء بالتزاماتها األساسیة في مج

ي الخدمات، فضًال عن منح السالمة. وهذه أمور الزمة لضمان إصدار ومراقبة الموافقة على الطیران واإلذن به وٕاصدار الشهادات لموفر 
  . للقواعد والتوصیات الدولیة الصادرة عن االیكاوالتراخیص للموظفین، طبقًا 

  

٪ من ٦٠والذي حدد كهدف للدول األفریقیة كافة بلوغ نسبة  ٢٠١٢ویستلهم هذا الهدف باالجتماع الوزاري في أفریقیا الذي انعقد في عام 
. وبلوغ هذا الهدف سیحدد خط األساس لنضج مراقبة ٢٠١٧بحلول عام  الدولیة الصادرة عن االیكاوللقواعد والتوصیات التنفیذ الفعلي 

السالمة األساسیة في كافة الدول األعضاء، بما یضمن التماسك في منح الشهادات ومراقبة السالمة المتواصلة لجمیع موفري خدمات 
  الطیران.

  

في المائة  ٤٠لك بعد أن تحقق معدالت تنفیذ فعلي تتجاوز المتوسط العالمي الحالي ونسبته ونتیجة لذلك، على جمیع الدول التي لم تفعل ذ
والدول التي لها مستویات منخفضة من التنفیذ الفعلي تواجه عادة قیودًا هامة من حیث الموارد البشریة والمالیة تحد من . ٢٠١٧بحلول عام 

تحتاج هذه الدول إلى مساعدة في استنباط وتنفیذ خطط عمل تصحیحیة تتطرق لمجاالت جهودها الرامیة إلى تحسین مستویات التنفیذ. وقد 
  محددة من مجاالت قصور مراقبة السالمة.
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  التوحید
  

  

إدخال تحسینات على تنفیذ متطلبات مراقبة الدولة األساسیة للسالمة، وبخاصة في المجاالت ذات الصلة بالموافقة وٕاصدار یعتبر 
التراخیص أو الشهادات لموفري الخدمات، فضًال عن منح التراخیص للموظفین، هدفًا من األهداف القصیرة األجل للخطة العالمیة للسالمة 

٪ یجب أن ٦٠. والدول التي لها نسبة تنفیذ فعلي تقل عن القواعد والتوصیات الدولیةلویة لجهود زیادة التقید بالجویة. ویجب إعطاء األو 
تزید مستوى االمتثال في المجاالت التي تعالج أوجه القصور في منح الشهادات للمطارات ومشغلي الطیران وموفري خدمات المالحة 

خدمات للطیران. غیر أن الدول التي لها مشاغل كبیرة في مجال السالمة علیها أن تحدد كأولویة الجویة وغیر ذلك من الكیانات التي توفر 
  معالجة هذه المشاغل ثم االنتقال إلى زیادة االمتثال.

ر أساسیة، كما وبروتوكوالت البرنامج العالمي لتدقیق مراقبة السالمة الجویة المستخدمة لتقییم تنفیذ أحكام اإلیكاو تصنف وفقًا لثمانیة عناص
منح التراخیص والشهادات والموافقة لموفري خدمات  – ٦. ویشیر تحلیل اإلیكاو إلى أن تنفیذ العنصر الحیوي ١٤هو مبین في الشكل 

الطیران لدولة ما أساسي لتخفیض معدالت الحوادث. وباإلضافة إلى ذلك یمكن، من خالل تحلیل األسباب الجذریة، نسبة النقائص في 
والتي تحدد نظام مراقبة السالمة. وبالتالي، یمكن أن  ٥إلى  ١إلى مسائل البروتوكول الواردة في العناصر الحیویة من  ٦الحیوي العنصر 

صلة بخطة عمل محددة لجهود كل دولة من الدول الرامیة إلى التحسین، كما هو  ٦تكون لكل وجه من أوجه القصور في العنصر الحیوي 
  الجذریة. والتنفیذ الفعلي لخطة العمل یوفر األساس إلعطاء األولویة لالمتثال محدد في تحلیل األسباب

  
  
  

Resources Ressources 

 المراقبة الفعالة للسالمة

 توحید المقاییس

 التعاون

 الموارد

تبادل المعلومات 
 عن السالمة
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  العناصر الحیویة لنظام مراقبة السالمة في دولة ما – ٦لشكل ا
بالطیران بخالف ذلك فإنه  تشكل الشروط الدولیة خط األساس للتوقعات المشتركة في كامل منظومة الطیران. وما لم یتم إخطار الدول والجهات المعنیة

علیها عادة أن تتوقع تنفیذ خط األساس هذا في أي دولة أخرى. ومن األساسي بناء على ذلك اإلبالغ عن أي حیاد عن خط األساس ذي الصلة 
ا والممارسات المكرسة في ، وسیلة لتقدیم إخطار فوري بالفوارق بین ممارساته٣٨بمخاطر التشغیل. وتوفر اتفاقیة شیكاغو للدول، من خالل مادتها 

  ییر الدولیة.المعا

خدم هذا النظام وتحقیقًا لهذه الغایة، نسقت اإلیكاو التوجیه بشأن موضوع اإلبالغ عن الفوارق، واستنبطت نظامًا لإلبالغ اإللكتروني عن الفوارق. ویست
، بما یكفل وجاهتها مع استمرار تطور نظام الطیران وصیات الدولیةالقواعد والتكآلیة للحصول على التعلیقات لتبین الحاجة إلى إدخال تعدیالت على 

المناسبة لضمان استجابة تقوم على الوقائع  تبادل المعلوماتالدولي. ویساهم التعهد المستمر بالشفافیة في خلق نظام آمن للنقل الجوي، یستخدم في 
  وشفافة لمشاغل السالمة على مستوى الدولة وعلى المستوى العالمي.

  

یدعمه امتثال موفري الخدمات في الصناعة للوائح الوطنیة وتقیدهم بأفضل الممارسات في الصناعة.  والمتمثل في التوحید ذو الصلة والعنصر التمكیني
تقییمًا شمولیًا  ومبادرات السالمة التالیة تعد أمثلة للبرامج التي ترصد االمتثال واعتماد أفضل الممارسات في مختلف قطاعات نظام الطیران، توفر

  للسالمة:

عترف به هناك برنامجان رئیسیان لمراقبة السالمة في إطار اتحاد النقل الجوي الدولي. برنامج االتحاد لمراقبة السالمة التشغیلیة نظام تقییم م  •
للعملیات األرضیة برنامج مراقبة عالمي موجه  ومقبول دولیًا مصمم لتقییم إدارة التشغیل ونظم التحكم في الطائرة. وبرنامج االتحاد لمراقبة السالمة

  لمناولي الخدمات األرضیة.

برنامج مجلس المطارات المتیاز المطارات الدولي في مجال السالمة یوفر المساعدة لألعضاء في المجلس الدولي للمطارات لتحسین   •
لیات مراجعة موقعیة تحدد الثغرات في السالمة وتضع خطط عمل من خالل عم للقواعد والتوصیات الدولیة الصادرة عن االیكاومستوى امتثالهم 

  لمعالجة أیة وجوه ضعف.
لقد أدخل مجلس الطیران التجاري الدولي المعیار الدولي لعملیات الطیران التجاري، وهو مدونة بأفضل الممارسات الرامیة إلى مساعدة   •

  مة واالحترافیة.إدارات النقل الجوي التجاري على بلوغ مستوى أعلى من السال

 ١ اإلنشاء
 التشریع

٢ 
 اللوائح

٦ 
منح التراخیص، 
 الشهادات، الموافقة

البرنامج العالمي 
لتدقیق مراقبة 
 السالمة الجویة

٥ 
التوجیه التقني 

 واألدوات

٧ 
 ةالمراقبة المستمر 

٣ 
 التنظیم

٤ 
 نالموظفون الفنیو 
 والتدریب المؤهل

٨ 
معالجة شواغل 

 التنفیذ السالمة
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القّیمة هذه  هذه المصادر ، وتعمل على تیسیر تبادل المعلومات المجمعة من كل مصدر من هذه البرامجوتشجع اإلیكاو على المشاركة في 
  مخاطر السالمة في النظام.للمساعدة على تحدید ومعالجة 

  وتشمل مبادرات توحید مراقبة السالمة ما یلي:

  .للقواعد الدولیةالتنفیذ المتسق   أ)
تقوم الدول تدریجیًا بتحسین تنفیذها لمعاییر اإلیكاو وممارساتها الموصى بها، وبشكل خاص تنفیذ أحكام لغة اإلیكاو واعتماد لغة 
الطیران مع استخدام أفضل الممارسات. وعلى الصعید العالمي، یجري باستمرار رفع مستوى التنفیذ الفعلي ألحكام اإلیكاو، مع 

ید بشكل خاص على الحد من التفاوت في التنفیذ المنجز في الدول األعضاء. وتنسق الدول أنشطتها للتأثیر على الدول التشد
  التي ال تبدي رغبة في االمتثال؛

  تطبیق المراقبة التنظیمیة المستمرة.  ب)
فقة الدولة وٕاصدارها للتراخیص تتبع استراتیجیات تحسین التنفیذ عملیة محددة األولویات تحدد باألساس االختصاص في موا

والشهادات وتراخیص الموظفین. والدول التي لها معدالت تنفیذ فعلي أدنى من المتوسط العالمي تركز على تصحیح النقائص 
منح التراخیص والشهادات والموافقة، فضًال عن إبراز النقائص في العناصر الحیویة ذات  – ٦ذات الصلة بالعنصر الحیوي 

  امة نظم مراقبة السالمة؛الصلة بإق
  تنفیذ التحقیق الفعال في الحوادث والوقائع.  ج)

وتضمن وجود هیئة تحقیق ممولة بما فیه الكفایة ومدربة مهنیًا ومستقلة ونزیهة ویمكن  ١٣ رقم اإلیكاو ملحقتنفذ الدول مبادئ 
  الوصول إلیها؛

  بها.تحدید االختالفات مع معاییر اإلیكاو وممارساتها الموصى   د)
المعتمدة إخطارًا في الوقت المناسب باالختالفات  للقواعد والتوصیات الدولیةتوفر الدول التي تجد من غیر العملي االمتثال 

، من خالل للقواعد والتوصیات الدولیةالقائمة بین ممارساتها والممارسات التي اعتمدتها اإلیكاو. وترصد اإلیكاو التنفیذ المستمر 
  مر ونظام تدوین االختالفات اإللكتروني؛نهج الرصد المست

  الحالیة ذات الصلة. القواعد والتوصیات الدولیةإقامة عملیة للحفاظ على   ه)
تسهر اإلیكاو على أن تظل القواعد والممارسات الموصى بها جاریة ووجیهة، كما تسهر على تعدیلها طبقًا للتغییرات داخل نظام 

اصلة لتقدیم التعلیقات ترصد وتحلل التنفیذ الفعلي للعناصر الحیویة في نظام مراقبة الطیران من خالل استخدام حلقة متو 
  السالمة. وتنشر تقاریر معدالت التنفیذ على أساس سنوي؛

  االمتثال للقواعد الوطنیة واعتماد أفضل ممارسات الصناعة.  و)
  یضمن موفرو الخدمات االمتثال للقواعد الوطنیة واعتماد أفضل الممارسات.
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  التعاون
  

  
  

، ولتشجیع موفري الخدمات على االمتثال للقواعد الوطنیة للقواعد والتوصیات الدولیةیمكن أن تستخدم الشراكات لتشجیع زیادة تنفیذ الدول 
أفضل ممارسات الصناعة. ومن خالل الجهود التعاونیة، یمكن أن یرتفع خط أساس االمتثال، وبشكل خاص في األقالیم التي  واعتماد

في  تواجه فیها الدول تحدیات بسبب قلة الموارد البشریة والمالیة والتقنیة. ویمكن أن یشمل التعاون إنشاء منظمات توفر حلول سالمة تآزریة
ي من قیود من حیث الموارد. وتتألف المنظمات اإلقلیمیة لمراقبة السالمة من مجموعات دول تتعاون وتتقاسم الموارد األقالیم التي تعان

في  لتحسین قدراتها في مجال مراقبة السالمة. وباإلضافة إلى ذلك، بإمكان المنظمات اإلقلیمیة لمراقبة السالمة أن تیسر تنفیذ نظم التحقیق
ریق تحقیق وفورات حجم من خالل تقاسم الموارد المالیة والبشریة وغیرها من الموارد الالزمة، بما یمّكن الدول من الحوادث والوقائع عن ط

  الوفاء بالتزاماتها في مجال التحقیق قصد تأمین نظام طیران دولي أكثر أمنًا.
  

از إلدخال تحسینات على السالمة. وتبذل هذه ویمكن أن یؤدي التعاون إلى مشاریع مساعدة محددة األهداف یمكن أن تقوم بدور الحف
الجهود بطریقة منسقة وتسخر للدول أو األقالیم التي لها حاجة واضحة إلى مساعدة، فضًال عن اإلرادة السیاسیة لتحویل دعم المجتمع إلى 

الدول عن وعي وبتواتر بشكل ال تحسینات مستدامة في السالمة. وكحل بدیل قد تكون استجابة المجتمع المالئمة ضروریة حیثما تتصرف 
یمتثل لمعاییر اإلیكاو. وفي هذه الحالة، تبذل جهود تعاونیة لتحدید الدول وتقدیم إخطار في الوقت المناسب وعلى النحو المالئم إلى 

  ة الطیران عالمیًا.المجتمع الدولي فیما یتعلق بأي أفعال متعمدة ومتكررة من أفعال عدم االمتثال، ذلك أن هذا یشكل خطرًا على سالم
  

  وتشمل مبادرات التعاون في مراقبة السالمة ما یلي:
  

  اإلقلیمیة. والبرامج دعم وتنسیق المنظمات  أ)
توفر اإلیكاو والدول والصناعة الدعم الالزم لألفرقة اإلقلیمیة لسالمة الطیران والمنظمات اإلقلیمیة لمراقبة السالمة وغیر ذلك من 

میة لضمان استمراریة برامج عملها. واألفرقة والمنظمات اإلقلیمیة المذكورة، التي ترصدها اإلیكاو لضمان كیانات السالمة اإلقلی
  تطویر وتنفیذ اإلجراءات التصحیحیة، تضمن إیجاد الحلول الشاملة وفي الوقت المناسب؛

Resources 

 توحید المقاییس

 الموارد

تبادل المعلومات عن 
 السالمة

 التعاون

 المراقبة الفعالة للسالمة
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  تنسیق برامج المساعدة.  ب)

ولضمان الشفافیة  القواعد والتوصیات الدولیةتنسق اإلیكاو وینسق سائر الشركاء اآلخرین تسلیم برامج المساعدة لتیسیر تنفیذ 
والمساءلة في هذه البرامج، وتستنبط معاییر لقیاس تأثیرها. وبرامج المساعدة التي تنفذ طبقًا لخطط عمل مكیفة وفقًا لالحتیاجات 

  مة المحددة في كل دولة من الدول تنفذ حیثما یكون هناك مبرر مالئم لعدم االمتثال؛وتبحث في مخاطر السال
  

  توفیر استجابة فعالة من جانب المجتمع.  ج)
  عند اللزوم، تُتخذ أشكال أخرى من أشكال اإلجراءات المحددة األهداف لمعالجة مسائل االمتثال حیثما ظلت هذه المسائل قائمة؛

  
  إقلیمیة للتحقیق في الحوادث والوقائع.منظمات إنشاء   د)

تفّكر الدول التي تجد من غیر العملي إنشاء منظمة للتحقیق في الحوادث والوقائع ممولة تمویًال كافیًا ومدربة مهنیًا ومستقلة في 
  إنشاء منظمة إقلیمیة للتحقیق في الحوادث والوقائع أو في االنضمام إلى منظمة لهذا الغرض؛

  
  ل الممارسات.أفض تبادل  ه)

وتنفیذ وزیادة تطویر أفضل الممارسات التي تعتمدها جمیع الكیانات ذات الصلة متى رأت ذلك مالئمًا  تبادلتتعهد المنظمات ب
لتحسین أداء السالمة. وتقوم اإلیكاو ومنظمات الصناعة برصد استخدام أفضل الممارسات وبرصد الموارد الالزمة لتشجیع التزام 

  الدول والصناعة وكیانات السالمة اإلقلیمیة.
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  اردالمو 
  

  
ات بشكل تتطلب مراقبة السالمة الفعلیة استثمارًا في الموارد البشریة والتقنیة والمالیة لتحقیق أهداف السالمة المبینة أعاله، ولرصد اإلنجاز 

وفي بعض الحاالت، تعتمد الدول على المساعدة التي تقدمها اإلیكاو ویقدمها شركاؤها من المنظمات لضمان أن تعطي مبادرات مستمر. 
السالمة ثمارها المرجوة. وباإلضافة إلى ذلك، یحتاج األمر إلى استثمار في المبادرات من قبیل نهج الرصد المستمر في إطار البرنامج 

  السالمة الجویة وغیر ذلك من مبادرات تقییم السالمة. العالمي لتدقیق مراقبة
  

  مراقبة السالمة ما یلي:ل المواردوتشمل مبادرات 
  

  .من المواردحتیاجات االتحدید   أ)
 تؤّمن الدول الموارد المالیة والبشریة والتقنیة الالزمة إلقامة نظم مراقبة السالمة وتنفیذها. وتراعي االحتیاجات من الموارد فعالیة

  وكفاءة عملیات تسلسل سیر العمل التنظیمي وتحدید مجاالت التحسین المحتملة؛
  

  وضع عملیات لتدقیق الموارد البشریة.  ب)
تضع الدول عملیات للتدقیق من أجل تقییم ما إذا كانت خطط الموارد البشریة مالئمة ألداء المهام والستبقاء العدد المالئم من 

  الموظفین المؤهلین؛
  

  برامج التدریب والتعلیم تنفیذ  ج)
تنفذ الدول برامج شاملة للتدریب والتعلیم لموظفیها الفنیین. وتوفر المبادرات التي تشمل برنامج اإلیكاو لتطویر التدریب في مجال 

  فة؛النقل الجوي وسیلة لتوفیر تدریب عالي الجودة لألجیال الحالیة والمقبلة من مهنیي الطیران بطریقة فعالة من حیث التكل
  

  إقامة آلیات تمویل شفافة.  د)
تستنبط الدول سیاسات لضمان شفافیة آلیات جمع وٕادارة رسوم المستخدمین وما شابهها من تمویل، لضمان رصد تلك األموال 

  على النحو المالئم لدعم نظم الطیران في الدول واألقالیم.

Resources الموارد 

 توحید المقاییس

 التعاون

تبادل المعلومات 
 عن السالمة

 المراقبة الفعالة للسالمة
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  تبادل معلومات السالمة

  

  
في ابتكار تقییم شمولي ألداء السالمة العالمي عن طریق تیسیر التبادل  تبادل المعلوماتفي سیاق مراقبة السالمة، یتمثل تركیز جهود 

الطوعي للمعلومات المجمعة من خالل مختلف برامج التدقیق أو التفتیش أو الرصد. ومتى سّلمنا بأن الطیران العالمي ینطوي على نظم 
في مختلف میادین الطیران لتحدید أوجه قصور السالمة في النظام،  تبادل المعلوماتفي  متعددة مترابطة لوجدنا أن هناك منافع ذات شأن 

  واتخاذ إجراءات تصحیحیة فعالة، وتوزیع الموارد المحدودة على النحو المالئم.
الحساسة واستخدامها بشكل  تبادل المعلوماتتبادل معلومات السالمة لتیسیر العملیة من خالل اتفاقات یمكن أن تیسر  وتستخدم مبادرات

  وتشمل المبادرات ما یلي: بناء لتحسین السالمة.
  ألغراض سالمة الطیران. تبادل المعلوماتاستخدام   أ)

ها حصرًا لغرض الحفاظ على سالمة تبادلتتسهر اإلیكاو والدول وسائر أصحاب المصلحة على استخدام معلومات السالمة و 
الطیران وتحسینه. واإلیكاو والدول األعضاء فیها والمنظمات الدولیة تعمل معًا لتحدید مبادئ الوقایة المالئمة المطبقة دولیًا، بما 

معلومات السالمة واستخدامها، ومع مراعاة استنتاجات وتوصیات فرقة العمل  تبادلیتماشى مع مدونة قواعد سلوك اإلیكاو بشأن 
  حمایة معلومات السالمة.ل

  .واستخدامها بصورة مشتركة إقامة قاعدة بیانات عن الحوادث والوقائع  ب)
ادث والوقائع لتیسیر تقوم الدول، كجزء من التزاماتها األساسیة في مجال مراقبة السالمة، بوضع وصیانة قاعدة بیانات عن الحو 

تبادل معلومات التقاریر النهائیة ذات الصلة، فضًال عن تحدید االتجاهات غیر المرغوب فیها في مجال السالمة فیما یتصل 
ذات الصلة بالحوادث والوقائع،  تبادل المعلوماتبمعدالت الحوادث والوقائع. وتشجع اإلیكاو والدول وتیّسر التعاون الدولي و 

  دة على تحدید النقائص في نظام الطیران؛قصد المساع
  
  

Resources 

 المراقبة الفعالة للسالمة

 المقاییس توحید

 التعاون

تبادل المعلومات عن 
 السالمة

 الموارد
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  إنشاء آلیات من أجل الحمایة المالئمة.  ج)
تدخل الدول التعدیالت التشریعیة والتنظیمیة الالزمة لحمایة البیانات ومصادر البیانات، سواء تم تجمیعها من خالل عملیات 

، وتبادلها. واألحكام الوقائیة تضمن توافر معلومات السالمة رصد التشغیل الروتینیة أو من خالل نظم تقدیم التقاریر عن السالمة
  مع احترام األحكام المتعلقة بإقامة العدل في الدول؛

  
  معلومات السالمة الدولیة موضع التنفیذ. تبادلوضع نظم   د)

الدولیة بتبادل مصادر البیانات، من قبیل الحوادث والوقائع، لدعم أنشطة تحلیل  تبادل المعلوماتتسمح مبادرات   
السالمة التعاونیة الجاریة. وتستنبط اإلیكاو وشركاؤها المعنیون أسالیب قیاس وتحلیل لتیسیر تنسیق تحلیل بیانات الحوادث 

  والبیانات المتعلقة بحركة الطیران.
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  الهدف المتوسط األجل: التنفیذ الكامل إلطار برنامج الدولة للسالمة: ٢-٥
  

الكامل تدعو الخطة العالمیة للسالمة الجویة الدول التي لها نظم لمراقبة السالمة بلغت مرحلة النضج إلى المضي قدمًا واالنتقال إلى التنفیذ 
٪ برنامج الدولة للسالمة تنفیذًا ٦٠الدولة للسالمة. وفي األجل القریب، سوف تنفذ الدول التي بلغت مستویات تنفیذ فعلي تفوق نسبة  لبرامج

. وكما ورد وصف ذلك في ٢٠٢٢مع تنفیذ هذا البرنامج تنفیذًا كامًال في جمیع الدول األعضاء بحلول عام  ٢٠١٧كامًال بحلول عام 
فذ الدول نظم مراقبة السالمة الفعلیة كشرط مسبق لبلوغ هدف تنفیذ إدارة السالمة. ثم بعد ذلك مباشرة تبدأ تلك الدول في الفصل السابق، تن

تنفیذ مبادئ إدارة السالمة لتحدید ومعالجة مخاطر السالمة المعروفة أو الناشئة. وتصبح نظم السالمة قائمة على المخاطر وعلى األداء 
  ات إلزامیة.ولیس فقط على اشتراط

  
مًا في وتنفذ هذه المبادئ أیضًا في نظم إدارة السالمة لكل كیان من الكیانات التي ینطبق علیها ذلك. ولقد أحرز تنفیذ نظم إدارة السالمة تقد

  العدید من قطاعات نظام الطیران، ویعتبر آلیة أساسیة لتحسین أداء سالمة الطیران العالمیة بالنسبة للمنظمات التالیة:
  

  موفرو خدمات المالحة الجویة  •
  منظمات التدریب المعتمدة  •
منظمات الصیانة المعتمدة التي توفر خدمات لمشغلي الطائرات أو الطائرات العمودیة المرخص لها باالنخراط في الطیران   •

  التجاري الدولي
  مشغلو الطیران العام الدولي للطائرات الكبیرة أو الطائرات النفاثة  •
  الطائرات أو الطائرات العمودیة المرخص لها بممارسة الطیران التجاري الدوليمشغلو   •
  مشغلو المطارات المرخص لها  •
  المنظمات المسؤولة عن تصمیم نوع الطائرة أو صنعها.  •

تستخدمه هیئات وفي حین أن نظم إدارة السالمة توفر ممارسات إلدارة المخاطر للصناعة، فإن برنامج الدولة للسالمة قد ُصمم لكي 
الطیران المدني الدولیة، وسلطات التحقیق في الحوادث وغیر ذلك من الوكاالت التي لها وظائف ذات صلة بالسالمة. والجهات الرئیسیة 
، المعنیة بالسالمة في نظام الطیران العالمي هي الدول، ومنظمات التدریب المعتمدة، ومشغلو المطارات، وموفرو خدمات المالحة الجویة

  ومشغلو الطیران، فضًال عن منظمات التصمیم والصنع.
ج وعلى الصعید العالمي، سیظل تنفیذ معاییر اإلیكاو وممارساتها الموصى بها یتحسن باستمرار مع تقدم برامج الدولة للسالمة. وببلوغ برام

على تطویر عملیة تقوم على المخاطر لتعزیز مراقبة  سالمة دولة ما مرحلة النضج یزداد أیضًا امتثال الدولة لشروط إدارة السالمة وقدرتها
  موفري الخدمات لدیها. وبالتالي، فإن مزید نضج برنامج الدولة للسالمة یمكن أن یؤدي إلى المزید من السالمة.
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  التوحید
  

  
  

مج الدولة للسالمة تعتمد الدول على نظم أساسیة لمراقبة السالمة لتنفیذ برامج الدولة للسالمة. ویرد في هذه البرامج شرط قیام موفري الخدمات بتنفیذ برا
توجد في نظام للطیران یمتثل بشكل أساسي للقواعد وتوفر إدارة السالمة نهجًا استباقیًا إلدارة المخاطر المتبقیة التي قد  تحت مسؤولیة كل دولة من الدول.

  من خالل إعمال ممارسة إدارة المخاطر الواردة في إطار برنامج الدولة للسالمة وفي إطار نظم إدارة السالمة.

الصلة. وبالتالي، تدعو مبادرات  وتشترط أحكام برنامج الدولة للسالمة ونظم إدارة السالمة إقامة عملیات وٕاجراءات لتحدید األخطار وٕادارة المخاطر ذات
السیاق، یتطور التوحید ذات الصلة برنامج الدولة للسالمة إلى تنفیذ نهج یقوم على المخاطر یحقق مستوى مقبوًال من األداء في مجال السالمة. وفي هذا 

  علیة لنظم إدارة السالمة لدى موفري الخدمات.دور الدولة لیشمل تحدید وٕانجاز أهداف أداء الدولة في مجال السالمة، فضًال عن المراقبة الف

  وتشمل مبادرات توحید إدارة السالمة ما یلي:
  التنفیذ المتناسق لبرامج الدولة للسالمة.  أ)

تنفذ الدول برنامج الدولة للسالمة وفقًا ألحكام اإلیكاو وما یتصل بذلك من مواد توجیهیة لتحقیق مستویات مقبولة من األداء في 
السالمة. ویشمل ذلك تطبیق مبادئ إدارة المخاطر عن طریق وضع مؤشرات وأهداف لتحدید مستویات األداء في نظم مجال 

  الطیران لدیها؛
   

Resources 

فعالة المراقبة ال
 للسالمة

 توحید المقاییس

 التعاون

 الموارد

تبادل المعلومات عن 
 السالمة
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  التنفیذ المتناسق لنظم إدارة السالمة.  ب)
وفقًا  تحتاج الدول إلى قیام موفري الخدمات ومشغلي الطیران العام الخاضعین لوالیتها بتنفیذ نظم إدارة السالمة  

لمعاییر اإلیكاو. ویمتثل موفرو الخدمات ومشغلو الطیران العام المعنیون لقواعد نظم إدارة السالمة الساریة، كما هي محددة في 
  لوائحهم الوطنیة؛

  اإلبالغ الفعلي باألخطاء والحوادث.  ج)
. وُتدخل الدول والصناعة سیاسات یسمح جمع البیانات وتحلیلها بالرصد االستباقي لمخاطر السالمة المعروفة والناشئة  

وعملیات وٕاجراءات تدعم ثقافة اإلبالغ المفتوح والفعلي. واستخدام موظفي التشغیل لنظم اإلبالغ الطوعي ضروري لتیسیر تحلیل 
ر المكونة نقائص السالمة القائمة أو المحتملة، وتحدید اإلجراءات الوقائیة، والرصد الفعلي. ویعد ذلك عنصرًا رئیسیًا من العناص

إلقامة ثقافة سالمة تسعى بنشاط إلى إدخال تحسینات، وتحدد المخاطر، وتدیر المخاطر، وتستخدم النظم واألدوات من أجل 
  الرصد والتحلیل والتحقیق بشكل مستمر؛

  تنفیذ مبادرات التوحید القائمة على المخاطر.  د)
ت للرصد الفعلي للسالمة في جمیع قطاعات نظام تضع اإلیكاو والدول األعضاء فیها والمنظمات الدولیة آلیا  

الطیران. وتقّیم برامج الرصد تأثیر تنفیذ معاییر اإلیكاو وممارساتها الموصى بها، واالمتثال للوائح الوطنیة أو اإلقلیمیة، فضًال 
لموصى بها القائمة، عن التقید بأفضل الممارسات في الصناعة. وتساهم تقییمات المخاطر في تعدیل القواعد والممارسات ا

  فضًال عن اعتماد أحكام جدیدة، بما في ذلك إدخال لوائح تقوم على األداء.

 
  التعاون

  

 
   

 الموارد

 إدارة السالمة

 توحید المقاییس

 التعاون

تبادل المعلومات عن 
 السالمة
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التشغیل لتحدید المخاطر وٕادارتها. واإلیكاو والدول األعضاء فیها یتطلب االنتقال إلى نهج یقوم على المخاطر زیادة التعاون عبر مجاالت 
والمنظمات الدولیة تعمل معًا لتحلیل مختلف أشكال بیانات السالمة والستنباط استراتیجیات فعالة للتخفیف من المخاطر خاصة بكل دولة 

  أو إقلیم.
استراتیجیات للتخفیف المنهجي من المخاطر. وبالنسبة لفرادى  ویتطلب تنفیذ مبادئ إدارة السالمة إقامة شراكات قادرة على تطویر

المنظمات، تعتبر الشراكات بین موظفي اإلدارة وموظفي التشغیل أساسیة إلقامة ثقافة سالمة فعلیة یمكن أن تسمح باإلبالغ عن المخاطر 
بین المنظمات، بما في ذلك بین موفري الخدمات واألخطاء في بیئة غیر عقابیة. وباإلضافة إلى ذلك، تعتبر الجهود التعاونیة فیما 

  وسلطات التنظیم، أساسیة لبلوغ أهداف السالمة المحددة من خالل برنامج الدولة للسالمة أو نظم إدارة السالمة لدى موفري الخدمات.
  وتشمل مبادرات التعاون في إدارة السالمة ما یلي:

  السالمة.تنسیق البرامج اإلقلیمیة لتنفیذ إدارة   أ)
تدعم اإلیكاو والدول والصناعة وتشجع المبادرات التعاونیة الرامیة إلى تشجیع تنفیذ برنامج الدولة للسالمة ونظم إدارة السالمة، 

  بما یشمل تطویر سیاسات السالمة وكذلك إدارة المخاطر، وتأمین السالمة، وأنشطة النهوض بالسالمة.
  المخاطر.تشجیع نهج متعدد المجاالت إلدارة   ب)

تدعم اإلیكاو والدول والصناعة وتشجع المبادرات التعاونیة الرامیة إلى معالجة مخاطر تشغیلیة محددة لها صلة   
بالسالمة على المدارج، والتحكم في هبوط الطائرت، وحوادث فقدان السیطرة على الطائرات. ویقیَّم ما ُینجز من تحسینات من 

  یب قیاس مالئمة، وُیعترف بها كفوائد مستمدة من العمل من خالل نهج منسق وتعاوني؛خالل هذه المبادرات عن طریق أسال
  قیاس أداء السالمة.  ج)

تعتمد اإلیكاو والمنظمات المعنیة في مجال الطیران نهجًا منظمًا لقیاس إنجازات الدولة اإلجمالیة في إقامة نظام   
ة یرصد مؤشرات النشاط واألداء الرئیسیة من العناصر األساسیة مأمون للطیران بتطویر عمل استخباراتي في مجال السالم

  المكونة لنظام الطیران.
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  الموارد
  

  
  

. ویتوقف المواردیمكن أن یشمل تنفیذ برنامج الدولة للسالمة ونظام إدارة السالمة تغیرات في مجال السیاسات العامة وفي التنظیم تتطلب درجة معینة من 
حد من عناصر برنامج الالزم لتحقیق االنتقال إلى نهج یقوم على المخاطر على درجة تنفیذ الدول وموفري خدمات الطیران لدیها لكل وا المواردمقدار 

  صنع القرار القائم على المخاطر.لعملیة  إلقامة ودعمجمع وتحلیل وٕادارة المعلومات الالزمة  والموارد تدعم أیضاً الدولة للسالمة ونظام إدارة السالمة. 

، ولنشر النتائج على أصحاب المصلحة المعنیین. ةولتحدید اتجاهات السالموباإلضافة إلى ذلك، البد من تطویر القدرات التقنیة لجمع البیانات وتحلیلها، 
لسالمة جها مهنیو اوٕادارة السالمة تتطلب استثمارًا في النظم التقنیة التي تمكن من القیام بعملیات التحلیل هذه، فضًال عن المعارف والمهارات التي یحتا

  ، واإلشراف علیها.إدارة السالمة برامج الدولة للسالمة ونظم بما في ذلك إدارة الالزمون لدعم هذه البیئة،

  في إدارة السالمة ما یلي: المواردوتشمل مبادرات 

  االستثمارات في البنى التحتیة والتكنولوجیا في مجال الطیران.  أ)
تقرر الدول وتضمن قیام موفري الخدمات الخاضعة لسلطتها باستخدام عملیات إدارة المخاطر لتحدید المجاالت التي ستوفر فیها 

التكنولوجیا فوائد ذات شأن في مجال السالمة. وتقّیم هذه الفوائد وفقًا لعوامل المخاطر التشغیلیة والتنظیمیة، البنى التحتیة و 
وسیتطلب هذا نظام. الالبیانات القائمة والمرتقبة التي تشمل حجم حركة الطیران، ونمو الطیران، وسائر التغیرات في  بالنظر إلى

  ؛إجراءات وشروط في مجال التدریب واالعتماد تصل بذلك مناالستثمار وضع ما ی
  التمویل ألغراض البحث والتطویر في مجال الطیران.  ب)

جال الطیران على مستویات مالئمة تتعهد الدول والمنظمات ذات الصلة بضمان إبقاء التمویل ألعراض البحث والتطویر في م
  تتفق مع االحتیاجات القائمة المرتقبة؛

  .الموارد البشریة  ج)
تقوم الدول والصناعة بتثقیف موظفي الطیران فیما یتعلق بعملیات إدارة السالمة، بما في ذلك منافع اإلبالغ الفعلي عن األخطاء 
 والحوادث. وتولى المراعاة الالزمة للمزایا الناجمة عن وجود قوة عمل أكثر قدرة على التنقل، األمر الذي یخلق حیویة ثقافیة قادرة

  على التأثیر في اإلبالغ الطوعي عن األخطاء وغیر ذلك من أحداث التشغیل.

 الموارد

 إدارة السالمة

 توحید المقاییس

 التعاون

تبادل المعلومات 
 عن السالمة
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  تبادل معلومات السالمة
  

  
 

. وتحدد من خالل الشراكات مع الجهات المعنیة الرئیسیة تحلل بیانات السالمة لدعم مؤشرات األداء ذات الصلة بالعناصر المكونة لمنظومة الطیران
  معلومات السالمة. تبادلاالتفاقات مع الشركاء المؤشرات المناسبة، وتحدد مخططات التصنیف المشتركة، وتضع منهجیات للتحلیل تیسر 

  
  شمل مبادرات تبادل معلومات السالمة على مستوى إدارة السالمة ما یلي:وت
  

  دعم تنفیذ إدارة السالمة.  أ)
فیما یتعلق بتدابیر السالمة االستباقیة، وأفضل  تبادل المعلوماتتدعم اإلیكاو والدول والصناعة المبادرات التي تروج لبرامج 

  الممارسات، والدروس المستفادة، من أجل تیسیر ومزید تعزیز تنفیذ برامج الدولة للسالمة ونظم إدارة السالمة؛
  التقییم المتسق ألداء السالمة.  ب)

توفیر تقییم شامل ألداء السالمة، فضًال اإلیكاو والدول والصناعة المعلومات التي تولدها أنشطة إدارة السالمة ل تبادلت  
عن كشف نقائص السالمة في منظومة الطیران. وتوفر االتفاقات المبرمة بین اإلیكاو ومنظماتها الشریكة، بما فیها اتحاد النقل 

وسیلة الجوي الدولي والمجلس الدولي للمطارات ومنظمة خدمات المالحة الجویة المدنیة ومؤسسة سالمة الرحالت الجویة، 
 إلقامة برامج الرصد الموحدة الالزمة لكشف نقائص منظومة الطیران المشتركة بین مجاالت عدة من مجاالت أنشطة الطیران؛

  .تبادل المعلوماتاالستخدام المالئم ل  ج)
قة تتفق مع تسهر اإلیكاو والدول والصناعة على أن یجري تبادل المعلومات الناتجة عن مختلف برامج التدقیق أو الرصد بطری

حمایة ل، ومع مراعاة االستنتاجات وتوصیات فرقة العمل معلومات السالمة واستخدامها تبادلمدونة اإلیكاو لقواعد السلوك بشأن 
  من أجل ضمان وحدة جهود الرصد التعاونیة؛ ،معلومات السالمة

   

 الموارد

 إدارة السالمة

 توحید المقاییس

 التعاون

تبادل المعلومات عن 
 السالمة
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  إنشاء آلیات لحمایة معلومات السالمة.  د)
والتنظیمیة الالزمة لحمایة البیانات ومصادر البیانات، سواء تم تجمیعها من خالل عملیات تدخل الدول التعدیالت التشریعیة   

معلومات السالمة وفي نفس الوقت  تبادلرصد روتینیة للتشغیل أو من خالل نظم لإلبالغ عن السالمة. وتضمن األحكام الوقائیة توافر و 
 تبادلمعلومات السالمة بطریقة تتفق مع مدونة اإلیكاو لقواعد السلوك بشأن  تبادلاحترام إقامة الدول للعدل. ویجب أن یتم تنفیذ مبادرات 

  .تبادل المعلوماتلضمان وحدة آلیة  حمایة معلومات السالمة،ل، ومع مراعاة استنتاجات وتوصیات فرقة العمل واستخدام معلومات السالمة
  
  نمذجة المخاطر المتوقعة –الهدف الطویل األجل: النظام المتطور لمراقبة السالمة : ٣-٥

  
، بما یضمن السالمة في الوقت الحقیقي، ٢٠٢٧یتمثل تركیز الهدف في األجل الطویل في تنفیذ نظم نمذجة المخاطر المتوقعة بحلول عام 

خال قدرات متطورة وٕایجاد بیئة تعاونیة في مجال صنع القرار. وفي األجل الطویل، سیحتاج النمو المستدام لمنظومة الطیران المدني إلى إد
  للسالمة تزید من القدرة وفي نفس الوقت تحافظ على هوامش السالمة التشغیلیة أو تعززها. 

  
المتطورة على األرض  بالقدراتویرمي الهدف الطویل األجل إلى دعم بیئة تعاونیة لصنع القرار تتمیز بزیادة استخدام النظم اآللیة والعمل 

  .للخطة العالمیة للمالحة الجویةراتیجیة اإلیكاو وفي الجو، كما ورد ذلك في است
  

ة وتحدید وظائف في مجال إدارة السالمة للدولة الزم لدعم مفاهیم المستقبل إلدارة حركة الطیران الجوي اآللیة. واالنتقال إلى هذه البیئ
جة لذلك، سیصبح تنسیق أنشطة إدارة السالمة الحیویة والمتكاملة سیتطلب التبادل المستمر للمعلومات على أساس الوقت الحقیقي. وكنتی

العناصر التمكینیة بین الدول وكذلك في جمیع میادین التشغیل، شرطًا مسبقًا لتنفیذ حزم التحسینات، بما یتطلب إنجاز األهداف في جمیع 
  داء السالمة في إطار الخطة العالمیة للسالمة الجویة.أل
  

منظومة طیران عصریة ستشمل اإلدارة المتكاملة للوصول والمغادرة والنزول، والمعلومات الكاملة وستفضي استراتیجیة حزم التحسینات إلى 
هیم عن الرحالت وتدفق الحركة من أجل بیئة تعاونیة، وٕادارة تعقد الحركة، والعملیات رباعیة األبعاد القائمة على المسار. وجمیع هذه المفا

  حیث الفعالیة في السالمة والقدرات والتشغیل. الجدیدة یمكن أن تؤدي إلى تحقیق أرباح من
  

وٕادراج الطائرات التي تتم قیادتها عن بعد في المجال الجوي الواحد سوف تكون حقیقة في منظومة طیران المستقبل، وهناك حاجة إلى 
یسیًا في نجاح تنفیذ جمیع هذه المفاهیم مراعاة اعتبارات السالمة، من قبیل تكنولوجیا الكشف والتالفي. وتلعب جوانب أداء اإلنسان دورًا رئ

  الجدیدة، وهناك حاجة إلى أن تكون هذه االعتبارات جزءًا من البحث في المستقبل.
  

داء السالمة التي ستدرج في الهدف الطویل األجل لم تحدد بعد. وسوف تركز على الحفاظ على السالمة أو تعزیزها والعناصر التمكینیة أل
التكنولوجیات واإلجراءات الجدیدة. وستكون عملیات التدریب والموافقة التنظیمیة الزمة لضمان سالمة وفعالیة  وفي نفس الوقت تنفیذ

س االنتقال إلى الجیل المقبل من منظومة الطیران. وكما سبقت اإلشارة إلى ذلك فإن الخطة العالمیة للسالمة الجویة سیتم تحدیثها على أسا
  لفرصة الستیفاء االستراتیجیة الطویلة األجل، ألن األهداف القصیرة والمتوسطة األجل یتم تحقیقها تدریجیًا.كل ثالث سنوات. وسیتیح ذلك ا
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  : دعم التنفیذ٦الفصل 
  

  تنفیذ األنشطة یدعمه عدد من البرامج، بما فیها تلك المشار إلیها في الفروع التالیة.
  

  الجیل المقبل لمهنیي الطیران
وفي نفس الوقت  انضمت اإلیكاو والدول األعضاء فیها إلى الجهود الرامیة إلى تطویر السیاسات العامة لتدریب القوى العاملة واستبقائها
العدید من  ٢٠١٠ضمان توافر ما یكفي من الموظفین المؤهلین إلدارة وصیانة نظام الطیران العالمي المقبل. وقد أطلقت اإلیكاو في عام 

  .٢٠١٠مبادرات الجیل المقبل من مهنیي الطیران، بما في ذلك تنظیم ندوة للجیل المقبل من مهنیي الطیران بمونتلایر في أوائل عام 
، أوصى كل من مؤتمر السالمة الرفیع المستوى لإلیكاو والدورة السابعة والثالثون للجمعیة العمومیة لإلیكاو بأن تدعم ٢٠١٠وفي عام 

بشأن الجیل المقبل من مهنیي الطیران  ٢٠١٠الدول أهداف مبادرات الجیل المقبل من مهنیي الطیران في إطار اإلیكاو. واقترحت ندوة عام 
محددة في مجالین: تحسین وتغییر البیئة التنظیمیة قصد تحسین فعالیة وكفاءة التدریب والتعلیم؛ وتعبئة مجتمع الطیران من أجل إجراءات 

جهد مشترك یرمي إلى "إحیاء" صورة مهنیي الطیران. وتتمثل مهمة من المهام الرئیسیة لمبادرات الجیل المقبل من مهنیي الطیران في 
ألقالیم وعامة مجتمع الطیران اللتماس المساهمات والتوافق في اآلراء حول الحلول المؤقتة للتحدیات القائمة حالیًا في التواصل مع الدول وا

مجال الموظفین. ویهدف الجیل الجدید من مهنیي الطیران إلى مساعدة الدول في تخطیط احتیاجاتها المتوقعة من الموارد البشریة ودعم 
  على الكفاءة لألطر التي هي قید التطویر.تنفیذ المنهجیات القائمة 

ومن المقرر عقد ندوة للجیل المقبل من مهنیي الطیران ستساعد الدول ومجتمع الطیران في تخطیط االحتیاجات من الموارد ومواجهة 
وات اإلقلیمیة في جمیع . وباإلضافة إلى ذلك، سینظم عدد من الند٢٠١٤تحدیات جلب واستبقاء الجیل المقبل من مهنیي الطیران، في عام 

في الندوات وحلقات  المعروضةأقالیم اإلیكاو، وسوف تشمل هذه الندوات وضع تقریر ینطوي على معلومات مستقاة من أفضل الممارسات 
  العمل بشأن أسالیب تعّلم الجیل المقبل فضًال عن التجارب في أحدث تكنولوجیات المحاكاة.

ویمكن الحصول على المزید من المعلومات عن الجیل المقبل من مهنیي الطیران على الموقع التالي على الشبكة: 
http://www.icao.int/safety/ngap  

  
  المةالنظام المتكامل للتحلیل واإلبالغ في مجال اتجاهات الس –تحلیل بیانات السالمة 

  
ت تبین األنشطة الوارد وصفها في الفروع السابقة تعهد اإلیكاو المستمر بتطویر وتنفیذ مبادرات جدیدة في مجال السالمة استجابة لالتجاها
وأن في مجال بیانات السالمة. وٕاذا نظرنا إلى األمام لوجدنا أن منظومة طیران المستقبل ستصبح آلیة بشكل متزاید، وأكثر تعقیدًا بكثیر، 

دور مهنیي الطیران. وستتطلب مراقبة السالمة في هذه الظروف استخدام قدرات استباقیة وتنبؤیة لنمذجة المخاطر.  وسیسمح هذا النهج 
لمجتمع الطیران برصد حالة منظومة الطیران بشكل فعال، افتراضیًا وفي الوقت الحقیقي، وٕادخال التعدیالت الالزمة لإلبقاء على مستویات 

  ة المنشودة.السالم
وقد بدأت اإلیكاو في وضع إمكانیة وصول محسنة وموسعة ومباشرة إلى معلومات السالمة في الوقت الحقیقي من خالل مبادرة نظامها 
 المتكامل للتحلیل واإلبالغ في مجال اتجاهات السالمة، وكذلك مجموعة واسعة من بیانات الطیران اإلضافیة لدعم تنفیذ نهج إدارة السالمة

  آلخذ في التطور.ا
  .int/en/ism/istarshttp://www2.icaoویمكن الحصول على معلومات النظام المتكامل على الموقع التالي: 

  شبكة المساعدة التعاونیة في مجال السالمة
ق لتبادل المعلومات المتصلة بالسالمة فیما یتعلق بمشاریع وأنشطة نسّ ر ومُ یسّ ُتستخدم شبكة المساعدة التعاونیة في مجال السالمة كمُ 

لجاریة المساعدة المالیة والتقنیة. وتوفر الشبكة قناة جدیدة لالتصال للمناقشات فیما بین المانحین ومقدمي المساعدة فیما یتعلق بالمشاریع ا
الشبكة على ربط المانحین بالمشاریع المجدیة وتمكن المانحین المحتملین وتخطیط االحتیاجات لمساعي المساعدة في المستقبل. وتساعد 

http://www.icao.int/safety/ngap
http://www2.icao
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 من تحلیل المجاالت التي تحتاج إلى مساعدة. ویسمح ذلك للمانحین ولمقدمي المساعدة بتفادي ازدواجیة الجهود المكلفة والمستهلكة للوقت.
  ونتیجة ذلك هي تمویل أكثر فعالیة وكفاءة لمشاریع السالمة.

لشبكة بتجمیع قائمة ببرامج المساعدة القائمة ومشاریع المساعدة المقترحة التي تحتاج إلى تمویل، باالستناد إلى تحلیل للبیانات ذات وتقوم ا
الصلة بالسالمة من مجموعة متنوعة من المصادر. ومن بین المشاركین في الشبكة جهات الوصل من الوكاالت الحكومیة والمجموعات 

ین والمؤسسات المالیة ومنظمات الطیران التي توفر مساعدة مالیة و/أو تقنیة فیما یتعلق بالطیران المدني. وتعمل اإلیكاو اإلقلیمیة والمصنع
مع الدول على تطویر خطط عمل مكیفة وفقًا لالحتیاجات لمعالجة نقائص مراقبة السالمة من خالل تحلیل قائم على أساس المخاطر. 

  ت والمعلومات عن فرص المساعدة من خالل الشبكة.نتائج هذه التحلیال عرضویتم 
  http://www2.icao.int/en/SCANویمكن الحصول على المزید من المعلومات حول هذه الشبكة على الموقع التالي: 

  صندوق سالمة الطیران
ل تنفیذ سالمة الطیران نموًا وٕاعادة تركیز ملحوظین. ووفقًا لذلك أنشأت اإلیكاو خالل العقد الماضي، شهدت مبادرات اإلیكاو في مجا

صندوق سالمة الطیران للسماح بتجمیع واستخدام المساهمات الطوعیة من الدول وغیرها من المانحین بطریقة مسؤولة ومتسقة وشفافة 
الیف اإلداریة. ویمكن تمویل ثالثة أنواع من المشاریع من خالل وفعالة وحسنة التوقیت، وفي نفس الوقت التقلیل إلى أقصى حد من التك

  صندوق سالمة الطیران:
المشاریع ذات الصلة بالسالمة التي ال یمكن للدول لوال ذلك توفیر الموارد المالیة الالزمة لها أو الحصول على هذه الموارد.   أ)

قلیص النقائص ذات الصلة بالسالمة المحددة من خالل والمجال الرئیسي لوضع المساعدة موضع التطبیق أو تدارك أو ت
  البرنامج العالمي لتدقیق مراقبة السالمة الجویة كعنصر من عناصر الخطة العالمیة للسالمة الجویة؛

المشاریع المحددة من خالل اآللیات القائمة المستخدمة على المستوى العالمي (مثل مجلس استعراض الرصد والمساعدة، والخطة   ب)
العالمیة للسالمة الجویة، والخطة العالمیة للمالحة الجویة والخطة التجاریة) وعلى المستوى اإلقلیمي (مثل األفرقة اإلقلیمیة 

  للتخطیط والتنفیذ وأفرقة سالمة الطیران اإلقلیمیة)؛
  المشاریع ذات الصلة بالسالمة في الخطة التجاریة والتي هي حالیًا غیر ممولة.  ج)

ولتعبئة الموارد لتجدید موارد صندوق سالمة الطیران، استنبطت اإلیكاو استراتیجیة تسعى إلى التماس المساهمات من الدول المانحة، 
  المجتمع المدني. أفرادوالقطاع الخاص، وكذلك من 

http://www2.icao.int/en/SCAN
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  : التقدم على الصعید العالمي في مجالي اإلبالغ والرصد٧الفصل 
  

  تحدد الخطة العالمیة للسالمة الجویة اإلطار لتوحید ورصد وٕادارة أداء سالمة منظومة الطیران.
 

 

 

 
 

  اإلبالغ عن إنجازات السالمة على المستویین العالمي واإلقلیمي
  

تقدیم المعلومات عن السالمة في الوقت المحدد وبدقة على المستویین العالمي واإلقلیمي وعلى مستوى الدول حیویًا لرصد تنفیذ یعد 
كة مبادرات الخطة العالمیة للسالمة الجویة وتحقیق أهداف هذه الخطة. وتقوم اإلیكاو واألفرقة اإلقلیمیة لسالمة الطیران والمنظمات الشری

مختلفة عن أداء السالمة كجزء من تعهدها برصد التقدم المحرز في تحقیق أهداف السالمة لدیها. وهذه التقاریر مجتمعة تقدم بنشر تقاریر 
  منظورًا هو في آن واحد عالمي في طابعه وكذلك خاص بمجاالت طیران بعینها.

  
المنظمة تقریرًا سنویًا عن السالمة یوفر معلومات مستوفاة  وكجزء من استراتیجیة اإلیكاو العالمیة للسالمة (كما ترد في هذه الخطة)، تنشر

مة عن مؤشرات السالمة التفاعلیة واالستباقیة والتنبؤیة. ویتضمن كل تقریر من تقاریر السالمة السنویة تحلیًال لعدد من أسالیب قیاس السال
الدول لشروط اإلیكاو، فضًال عن المعلومات المتعلقة  الرئیسیة، بما في ذلك اإلحصاءات عن الحوادث والوفیات المتصلة بها، وامتثال

المة بحجم حركة النقل العالمي ونموها. وتسلیمًا بكون الطیران صناعة معقدة یعتبر تحلیل مؤشرات السالمة المتعددة أساسیًا لتقییم أداء الس
  عالمیًا.
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السالمة. وفي حین أن هذا المعدل منخفض نسبیًا إال أنه ظل مستقرًا ویعطي معدل الحوادث على نطاق عالمي مؤشرًا عامًا لألداء في مجال 
على مدى األعوام الخمسة الماضیة. وتظل اإلیكاو ملتزمة بمزید تخفیض معدالت الحوادث. ولبلوغ هذا الهدف تركز تقاریر اإلیكاو على 

  ت.االتجاهات في فئات الحوادث التي تمثل عادة عددًا كبیرًا من الحوادث والوفیا
ت وتوحید أسالیب اإلبالغ عن السالمة أساسي لتیسیر توخي نهج منسق لمعالجة مسائل السالمة العالمیة. ومن خالل المشاركة في تبادل معلوما

س الدولي لالسالمة العالمیة، تعمل اإلیكاو، بالتعاون مع االتحاد األوروبي ووزارة النقل في الوالیات المتحدة واتحاد النقل الجوي الدولي والمج
 للمطارات، على استنباط معدل منسق للحوادث یقوم على معاییر مشتركة. والمعدل المنسق هو نتیجة تحلیل مشترك للحوادث یقوم به سنویًا كل

  من اإلیكاو واتحاد النقل الجوي الدولي، ویوفر أساسًا مرجعیًا عامًا لتحدید االتجاهات في إحصاءات الحوادث العالمیة.
  لرئیسیة المكونة لتقریر السالمة هي:والعناصر ا

  معدل الحوادث المنسق؛  أ)
  قیاسات مفصلة ألولویات السالمة العالمیة واإلقلیمیة؛  ب)
  تحلیل المسائل الناشئة؛  ج)
  .عنصر من العناصر التمكینیة للسالمةموجز األنشطة واإلنجازات في كل   د)

التقاریر عن حالة سالمة الطیران العالمي التي تصدر كل ثالث سنوات قبل كل دورة من  وتقاریر السالمة السنویة التي تعدها اإلیكاو تكملها
في دورات الجمعیة العمومیة لإلیكاو. وتتضمن تقاریر حالة سالمة الطیران العالمي تحالیل مستوفاة للسالمة وكذلك وصفًا شامًال لإلنجازات 

  ل المتعاقدة والمنظمات الشریكة.مختلف مبادرات السالمة التي تقوم بها اإلیكاو والدو 
وإلعداد التقاریر عن أداء السالمة على أساس عالمي، تستخدم اإلیكاو مجموعة بیانات نموذجیة لكل مؤشر من المؤشرات. وبما أن مجموعات 

  توجد بشأنها بیانات عالمیة وموثوقة. البیانات العالمیة ومؤشرات األداء دومًا ما تكون مترافقة فإن اإلیكاو تقدم التقاریر فقط عن المؤشرات التي

  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

ي تقاریر وتجّمع اإلیكاو البیانات لتغذیة تلك المؤشرات على أساس مستمر. ویحدد فریق من الخبراء على أساس نصف سنوي البیانات المراد إدراجها ف
منشورات. وفي حین أن مؤشرات أداء السالمة تظل مستقرة في تقاریر حالة سالمة الطیران العالمي التي تنشر كل سالمة اإلیكاو وما یتصل بذلك من 

والناشئة. ثالث سنوات، فإن تطور أسالیب جمع البیانات والتحلیل ستؤدي دوریًا إلى إدخال مؤشرات جدیدة وتوقعات للسالمة لقیاس المخاطر المعروفة 
  أدناه. ١٥الحوادث السنویة مبینة في الشكل  ودورة استعراض بیانات

  

أصدرت شركة" بان أمریكا" تقریرها السنوي األول  –الفریق اإلقلیمي لسالمة الطیران 
، ستقدم جمیع األفرقة اإلقلیمیة ٢٠١٤. وبدایة من عام ٢٠١٠عن السالمة في عام 

تقاریر عن التقدم المحرز في التطرق ألولویات السالمة اإلقلیمیة على أساس سنوي. 
 ي هذه التقاریر في تقاریر اإلیكاو السنویة.وستنعكس المعلومات التي سترد ف

2014 

الفریق االقلیمي 
 لسالمة الطیران
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  دورة اإلبالغ السنویة عن بیانات الحوادث – ١٥الشكل 

 ثاستعراض حواد
 السنة السابقة

 كانون الثاني/ینایر

إقرار حوادث السنة 
 السابقة

 شباط/فبرایر

نشر تقریر السالمة السنوي 
 لإلیكاو

 آذار/مارس

استعراض أولي إلحصاءات 
 الحوادث السنویة 
 تشرین الثاني/نوفمبر

نشر تحدیث منتصف السنة 
للسالمة أو حالة سالمة الطیران 

 العالمي

 آب/أغسطس
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  للسالمة الجویة وٕادارتهاتطور الخطة العالمیة  – ١المرفق 
المساعدة على إرشاد الدول والصناعة بالتخطیط واالستثمار في مجال السالمة في جمیع دول وأقالیم اإلیكاو على مدى ترمي هذه الوثیقة إلى 

  األعوام الخمسة عشر المقبلة.

  في الطیران. ألولویة السالمةوتزود هذه الوثیقة أیضًا المسافرین والمجتمع الدولي بتأكید واضح 

بسالمة  وعلى الدول واألقالیم استخدام هذه الوثیقة للمساعدة على تطویر أو تحدیث وثائقها الخاصة بالتخطیط والتي هي مكیفة وفق الحلول الخاصة
  مع األهداف واألولویات العالمیة المبینة في الخطة العالمیة للسالمة الجویة.الدول والسالمة اإلقلیمیة التي تتفق 

  ن المسلم به أن األهداف واألولویات المحددة في هذه الوثیقة فیها تحد للعدید من الدول األعضاء في اإلیكاو.وم

عالمیة غیر أنه من الحیوي أن تعمل جمیع الدول األعضاء من أجل تحقیق هذه األهداف التي یمكن بلوغها وفقًا للجدول الزمني المحدد في الخطة ال
  على صعید عالمي وٕاقلیمي وعلى صعید الدول.لتطرق لألولویات العالمیة للسالمة الجویة. ویجب ا

لممارسات. وتوفر الخطة العالمیة توجیهًا للدول حول كیفیة المضي في تنفیذ أهداف سالمة الطیران العالمي، بما في مواد التوجیه المتعلقة بأفضل ا
  معلومات السالمة. تبادلویجب أن تظل الدول واألقالیم تستفید من مزید توافر و 

والطیران صناعة تتغیر باستمرار وتطرح التحدیات بشكل مستمر، وسیتواصل استعراض وتحدیث الخطة العالمیة في الجمعیة العمومیة المقبلة 
استجابة استباقیة أو  لإلیكاو. كما سیواصل مجلس اإلیكاو ولجنة الطیران الجوي وأفرقة سالمة الطیران اإلقلیمیة تحدد المخاطر الناشئة التي تتطلب

  تنبؤیة.

  من الخطة العالمیة للسالمة الجویة إلى تخطیط السالمة اإلقلیمي

أن تتطلب جمیع الحاالت نفس اإلجراءات لتحسین السالمة. ووضع سیاسات ولئن كان للخطة العالمیة منظور عالمي إال أنه من غیر المزمع 
لوضع الدول المعنیة. ومع ذلك من المتوقع أن یعزز من جدید تنسیق خطط وٕاجراءات السالمة من السالمة اإلقلیمیة والوطنیة یجب تكییفه وفقًا 

والتنفیذ المنسق  جانب مختلف أصحاب المصلحة المعنیین، داخل دولة ما وداخل إقلیم أو فیما بین األقالیم، أن یعید تعزیز انتشار أفضل الممارسات
لك سوف یدعم تجمیع عام للمسائل التشغیلیة ولمخاطر السالمة ذات الصلة بذلك، سوف تدعم األقالیم لمبادئ إدارة السالمة. وباإلضافة إلى ذ

  والدول في تعزیز طیرانها في مجال اختصاص كل منها.

دامها لتحدید وعملیات التخطیط اإلقلیمیة، وكذلك عملیات التخطیط الوطنیة، التي تسترشد بالخطة العالمیة للسالمة الجویة، یجب تنسیقها واستخ
التي توفر أفضل الحلول لالحتیاجات التشغیلیة المحددة وتساعد على التخفیف من مخاطر السالمة المحددة. وباالستناد إلى مبادرات السالمة 

  لمیة للسالمة الجویة.سوف توضع خطط إقلیمیة للتنفیذ تتفق مع الخطة العابارامترات التنفیذ من قبیل البیئة التشغیلیة والقیود والموارد المتاحة، 
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 وبالتالي یجب اعتبار عملیات النشر على أساس عالمي وٕاقلیمي وشبه إقلیمي وعلى مستوى الدولة في نهایة المطاف جزءًا ال یتجزأ من عملیة
  التخطیط العالمیة واإلقلیمیة من خالل أفرقة سالمة الطیران اإلقلیمیة.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  عملیة تحدیث الخطة العالمیة للسالمة الجویة
  

عامة رفیعة المستوى توجه تحقیق المزید لقد شهدت الخطة العالمیة للسالمة الجویة تغیرًا ذا شأن، دفع إلیه أساسًا دورها الجدید بوصفها وثیقة سیاسة 
  .من التقدم في النقل الجوي في كامل القطاع لدعم سالمة الطیران

  
قع نمو وتحدد الخطة العالمیة للسالمة والطیران الجوي السبل واألهداف التي یمكن بموجبها لإلیكاو والدول وأصحاب المصلحة في مجال الطیران تو 

فعال وفي نفس الوقت تحقیق نتائج استباقیة في مجال السالمة أو تعزیز هذه النتائج. وقد ُوضعت هذه األهداف من  حركة الطیران وٕادارتها بشكل
  خالل مشاورات مكثفة مع أصحاب المصلحة وهي تشكل األساس للعمل المنسق على المستویات العالمي واإلقلیمي والوطني.

  
األهداف االستراتیجیة لإلیكاو تستلزم وضع وثیقة السیاسة العامة هذه الرفیعة المستوى تحت والحاجة إلى ضمان التماسك بین الخطة العالمیة و 

  محتملة تتعلق بالمیزانیة وتقرها الجمعیة العمومیة.سلطة مجلس اإلیكاو. وبالتالي یوافق المجلس على الخطة وعلى تعدیالتها قبل أي تطورات 
  

 التقییم

 تحدید المخاطر

الوضع تحلیل 
 االقلیمي

 الخطة العالمیة للسالمة الجویة

اختیار التخفیف ذي 
 الصلة

تفصیل/صقل 
السیناریوهات 

 الخایارات

تقییم التأثیر على 
 األولویات

تحدید االستراتیجیات 
 واألهداف

 الموارد البشریة
 التدریب

 السیاق التشغیلي
 التزامات أصحاب المصلحة

الفریق االقلیمي 
 للسالمة الجویة

 التقییم

 تحدیث خطط السالمة االقلیمیة

 تحدیث خطط السالمة الوطنیة

 التنفیذ
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ثالث سنوات ویجب أن تستعرض، عند اللزوم، جمیع وثائق تخطیط سالمة الطیران ذات الصلة، ویجب أن تستعرض اإلیكاو الخطة العالمیة كل 
  من خالل عملیة راسخة وشفافة.

  
جلس قبل وستستعرض لجنة المالحة الجویة التابعة لإلیكاو الخطة العالمیة للسالمة الجویة كجزء من برنامج العمل السنوي، وسترفع تقاریر إلى الم

ة من دورات الجمعیة العمومیة لإلیكاو قبل انعقادها بسنة. وسیوفر تقریر لجنة المالحة الجویة ما یلي، باالستناد إلى االعتبارات انعقاد كل دور 
  التشغیلیة:

  
Q   استعراض التقدم العالمي المحرز في تحسین أداء سالمة الطیران وفي تنفیذ النهج الشامل تجاه إدارة السالمة، وكذلك التخفیف

  خاطر؛من الم
Q  النظر في توصیات األفرقة اإلقلیمیة لسالمة الطیران؛  
Q  النظر في الدروس المستفادة في الدول والصناعة؛  
Q  النظر في التغیرات المحتملة في احتیاجات الطیران في المستقبل، والسیاق التنظیمي وغیر ذلك من العوامل المؤثرة؛  
Q  یما یتصل بالمسائل التشغیلیة والتكنولوجیة التي قد تؤثر في خرائط طرق السالمة النظر في نتائج البحث والتطویر واالعتماد ف

  في مجال الطیران؛
Q  اقتراح إدخال تعدیالت على العناصر المكونة للخطة العالمیة للسالمة الجویة؛  
Q   تعرض أي تعدیالت على الخطة العالمیة وما یدعمها من وثائق محددة على إقرار الدول األعضاء في اإلیكاو في الجمعیة

  موافقة المجلس علیها.العمومیة التالیة لإلیكاو، وذلك بعد 
  

  
 
 
  

 إقرار الجمعیة العمومیة

 الخطة العالمیة للسالمة الجویة

 استعراض لجنة المالحة الجویة
 تقدیم اقتراحات تغییر

 الخطة العالمیة للسالمة الجویة

 استعراض التقدم العالمي •
تحلیل السالمة وتقدیم التقاریر  •

 عنها
الدروس التي استفادتها الدول  •

 والصناعة

التنفیذ االقلیمي ورصد السالمة 
 وتحلیل المخاطر الجدیدة

 استشارة الدول

تقریر لجنة المالحة الجویة 
 المقدم الى المجلس

 موافقة المجلس

 n+1الخطة العالمیة للسالمة الجویة 
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  أفضل الممارسات – ٢المرفق 
عنصر من العناصر التمكینیة ألداء السالمة في إطار الخطة العالمیة  لمرفق أفضل الممارسات التي تدعم المبادرات وفق ما یرد في كل هذا ا یتضمن 

التنفیذ للسالمة الجویة. وٕادراج أفضل الممارسات عملیة طویلة األجل تتطلب تخطیطًا مالئمًا. وعملیة تطویر خطة تعزیز السالمة اإلقلیمیة تدعم 
  الستراتیجي ألفضل الممارسات من أجل التطرق لمخاطر السالمة بأقصى ما یمكن من الفعالیة.ا

  خطة تعزیز السالمة اإلقلیمیة إعدادعملیة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

•

اختیار األقالیم
 المراد تحلیلها

 تحدید أصحاب
 المصلحة 
 الرئیسیین

 تحدید نقاط
 قوة السالمة

 وعناصرها التمكینیة

 ٤ الخطوة

 تحدید
 المخاطر

 المخاطر القائمة
 المخاطر الناشئة

 ٥الخطوة 
 القیام بتحلیل

 للثغرات باالستناد الى
 أفضل الممارسات في
 سیاق خریطة الطریق

٦الخطوة   
 استنباط
 اإلجراءات

 الموصى بها
 المحددة األولویات

٧الخطوة   

 تطویر 
 خطة
 التنفیذ

 رصـد التنفیذ

 اإلجراءات
 الموصى بها

التأثیر •
قابلیة التغییر •

 إجراءات الدول
 إجراءات الصناعة

 ٢ الخطوة ١ الخطوة ٣ الخطوة

• 
• 

• 
• 

القائمةاألنشطة االقلیمیة   مصادر البیانات القائمة 
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  أفضل الممارسات العامة لإلیكاو والدول والصناعة
  ییسر كل من اإلیكاو والدول والصناعة اعتماد أفضل الممارسات. ١ –أفضل الممارسات العامة 

تحدد المنظمة فردًا معینًا یتولى مسؤولیة البث والنشر ألفضل الممارسات القائمة المتعلقة بأنشطة   أ)
 كل وحدة من الوحدات. ویوصي ذلك الشخص بنقاط محددة بقصد اعتمادها وله مسؤولیات من

  المتابعة لضمان تنفیذ بنود السالمة الحیویة. حیث

تضمن المنظمة أن یكون تنفیذ أفضل الممارسات مالئمًا للمنظمة المعنیة. وتشجع المنظمة على   ب)
  إقامة حوار مفتوح على جمیع مستویات هیكل اإلدارة لزیادة تدفق المعلومات بأقصى ما یمكن.

  بإمكانیة اتخاذ اإلجراءات لتنفیذ أفضل ممارسات السالمة.تنیط المنظمة مدیري الخطوط الجویة   ج)

ضمان اتساق استخدام أفضل الممارسات مع ثقافة المنظمة. وحیثما تعرض مسائل ثقافیة تتخذ   د)
 التدابیر لحلها بما یتفق وأفضل الممارسات الدولیة.

  الحالیة والمقبلة:فیما یلي مصادر معلومات أفضل الممارسات  ٢ –أفضل الممارسات العامة 

  تشمل مصادر أفضل الممارسات المتفق علیها ما یلي:  أ)

  معاییر اإلیكاو وممارساتها الموصى بها والوثائق الداعمة  •

  لوائح الدولة والوثائق الداعمة  •

  مواد مؤسسة سالمة الرحالت الجویة  •

  معلومات المصنعین  •

من مختلف أفرقة الصناعة (اتحاد النقل الجوي  الرسائل اإلخباریة والنشرات واإلنذارات الموجهة  •
الدولي؛ والمجلس الدولي للمطارات؛ واالتحاد الدولي لرابطات طیاري الخطوط الجویة؛ واالتحاد 

  الدولي لرابطات مراقبي الحركة الجویة، إلخ ...)

التدقیق في إطار ملحوظة: جمیع المصادر المشار إلیها أعاله متاحة إلكترونیًا. ومواد استخالص معلومات 
  برنامج اتحاد النقل الجوي الدولي لمراجعة سالمة العملیات یستخدمها المشغل.

أفضل ممارسات السالمة تحدد من خالل التحقق في الحوادث والوقائع؛ وبرامج بیانات الرحالت   ب)
یل؛ الجویة؛ ونظم اإلبالغ الطوعي؛ وعملیات التحسین المستمر للصناعة؛ ومساهمة موظفي التشغ

  والحوار المتواصل مع الصناعة.

ملحوظة: مقارنة مختلف المصادر عند توزیع منتج ما على صعید الصناعة مثل المعلومات عن الخروج عن 
في جمیع  المضمونالمدارج. ومضمون المعلومات المقدمة یجب أن یكون من الناحیة الوظیفیة هو نفس 

 الخصائص الهامة األخرى.

  تأخذ المنظمة بأفضل الممارسات في عملها. ٣ –مة أفضل الممارسات العا

هناك التزام رسمي وفعلي من جانب المنظمة بسیاسة عامة تحدد السالمة والجودة بوصفهما أولویة   أ)
 أساسیة في جمیع مكونات المنظمة.
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  في تنفیذ أفضل الممارسات.تحدد اإلیكاو والدول والصناعة المجاالت التي یوجد فیها إشكال  ٤ –أفضل الممارسات العامة 
تستخدم سلطات التنظیم ویستخدم كل قطاع من قطاعات الصناعة المراجعة وغیر ذلك من   أ)

  معلومات السالمة األخرى المتاحة لتحدید المجاالت التي ال تتبع فیها أفضل الممارسات بشكل موحد
  

 الصناعة لتنفیذ أفضل الممارسات.هناك تنسیق بین السلطات التنظیمیة والجهات المعنیة في   ب)
تضع الجهات المعنیة عملیات داخلیة ومستقلة للمراجعة لمنظماتها ولجمیع الجهات المتعاقدة من الباطن في  ٥ –أفضل الممارسات العامة 

  العملیات ذات الصلة بالسالمة لضمان االمتثال ألفضل الممارسات.
یتجزأ من عملیات استعراض التخطیط االستراتیجي تجرى عملیات المراجعة الداخلیة كجزء ال   أ)

  للمنظمة
تجرى عملیة المراجعة الخارجیة المستقلة من خالل استخدام عملیات المراجعة المعترف بها والمقبولة   ب)

من قبیل البرنامج العالمي لتدقیق مراقبة السالمة الجویة وبرنامج اتحاد النقل الجوي الدولي لمراجعة 
  .سالمة العملیات

تشمل عملیات المراجعة عملیات المراجعة والمراجعة الداخلیة لكل من برنامج اتحاد النقل الجوي   ج)
الدولي لمراجعة سالمة العملیات ومراجعة سالمة عملیات الخطوط الجویة والسلطات التنظیمیة. 

الجویة.  وتشمل أیضًا نواتج برامج اإلبالغ والكشف الذاتي وبرامج الحصول على بیانات الرحالت
وتشمل باإلضافة إلى ذلك عملیات مراجعة شبیهة بعملیات مراجعة أي منظمة خارجیة تقوم بوظیفة 
  لها صلة بالسالمة كجهة متعاقدة من الباطن مع المنظمة، مثل منظمة الصیانة واإلصالح المستقلة.

الئمة في تصحیح تصحح أوجه القصور في تنفیذ أفضل الممارسات. وتلتمس المنظمة المساعدة الم  د)
 أي قصور من هذا النوع عند اللزوم.

  تشمل عملیات المراجعة التي تقوم بها الصناعة الوصالت البینیة التشغیلیة. ٦ –أفضل الممارسات العامة 
تهتم عملیة مراجعة كل واحد من أصحاب المصلحة بالوصلة البینیة التشغیلیة مع أصحاب   أ)

  المصلحة اآلخرین.
  لمقارنة نتائج عملیات المراجعة التي تغطي مجاالت مشتركة. وجود عملیة  ب)
یتم التنسیق الذي یتمیز بالصفة الرسمیة فیما بین دوائر األرصاد الجویة والمطارات وحركة الطیران   ج)

  والمشغلین وخدمات المالحة الجویة.
 یتم صنع القرار بشكل تعاوني.  د)
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  التوحید -أفضل الممارسات 
 

 
  

  الدول
  تتدخل الهیئة التنظیمیة حیثما اندرجت مسائل السالمة في إطار إجراءاتها ١ - الدول  –التوحید  –أفضل الممارسات 

  السلطة الالزمة لممارسة مسؤولیاتهم.یجب منح األفراد المسؤولین عن هذه اإلجراءات   أ)
المساءلة عن ممارسة السلطة التنظیمیة یجب أن تتم وفقًا للمبادئ الواردة في إطار   ب)

 برنامج الدولة للسالمة.
مقبوًال وغیر یكون لدى كل مهني من مهنیي الطیران له تأثیر على السالمة فهم لما یعتبر سلوكًا  ٢ - الدول  –التوحید  –أفضل الممارسات 

 مقبول.
  تصدر الدول أو تتلقى توصیات بشأن السالمة. ٣ - الدول  –التوحید  –أفضل الممارسات 

تصدر الدول، حیثما كان ذلك مالئمًا وفي أي مرحلة من مراحل التحقیق أو بعد   أ)
التحقیق، توصیات مالئمة بشأن السالمة وتضع إجراءات لمتابعة تنفیذ هذه 

  التوصیات.

متلقو توصیات السالمة إجراءات لرصد تقدم اإلجراءات المتخذة لمعالجة  یضع  ب)
  التوصیات.

یومًا،  ٩٠یخطر متلقي توصیة تتعلق بالسالمة الدولة المتقدمة باالقتراح، في غضون   ج)
باإلجراء التصحیحي المتخذ أو اإلجراء الذي هو قید النظر أو بأسباب عدم اتخاذ أي 

  إجراء.

لسالمة الموجهة إلى اإلیكاو مشفوعة برسالة توضح اإلجراء المحدد تكون توصیات ا  د)
  المقترح، وذلك متى تعلق األمر بوثائق اإلیكاو.

یوجه نظر اإلیكاو، في أقرب وقت ممكن، إلى توصیات السالمة ذات األهمیة   ه)
  العالمیة، وكذلك الردود علیها.

 متخذة بشأنها.تتاح لعامة الجمهور توصیات السالمة واإلجراءات ال  و)

  هیئة الدولة للتحقیق في الحوادث هیئة مستقلة. ٤ - الدول  –التوحید  –أفضل الممارسات 

سلطة الدولة للتحقیق في الحوادث نزیهة تمامًا وینظر إلیها بهذه الصفة، ذلك أنها   أ)
  مستقلة وظیفیًا عن هیئة الطیران المدني.

تدخل السیاسي أو غیره من أشكال تجرى التحقیقات بطریقة یمكن أن تتصدى لل  ب)
 الضغط.

  

وضع النماذج التنبؤیة 
المراقبة الفعالة  إدارة السالمة بشأن المخاطر

 للسالمة

 المقاییستوحید 
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  بإمكان الدول االتصال بمحققین مدربین في مجال الحوادث. ٥ - الدول  –التوحید  –أفضل الممارسات 

بإمكان الدول االتصال بمجموعة من المحققین في الحوادث المدربین كما ینبغي، سواء   أ)
للتحقیق في الحوادث والوقائع أو من كانوا محققین داخلیین أو من منظمة إقلیمیة، 

  مصدر دولي/عالمي.

ُوضعت، متى اقتضى األمر ذلك، إجراءات لتفویض محققین في الحوادث لدى دول   ب)
 أخرى أو هیئات منظمة إقلیمیة للتحقیق في الحوادث والوقائع.

  الذي یجب التحقیق فیه.تنفیذ الدول لتوجیهات واضحة بخصوص ما  ٦ - الدول  –التوحید  –أفضل الممارسات 

نفذت الدول توجیهات واضحة تحدد ما الذي یجب التحقیق فیه والجهة التي یجب   أ)
  داخل الدولة ودولیًا. –إخطارها 

تحقق الدولة في جمیع الحوادث والوقائع الخطرة التي تحدث على ترابها وخارج تراب أي  ب)
 دولة (مثًال في أعالي البحار) بوصفها دولة سجل.

 للدول عملیة محددة للسماح للدول المعنیة األخرى بالمشاركة في تحقیق ما. ٧ –الدول  –التوحید  –فضل الممارسات أ

واقعة یتمثل هدفها الوحید في منع  –للدول عملیات صارمة وشاملة محددة للتحقیق في حادث  ٨ - الدول  –التوحید  –أفضل الممارسات 
اللوم أو المساءلة. والتحقیقات مستقلة عن أي إجراءات قضائیة الحوادث والوقائع ولیس توجیه 

 أو إداریة إلسناد اللوم أو المساءلة.

  تقوم الدول بالتحقیقات وتوفر التقاریر المطلوبة في الوقت المناسب. ٩ - الدول  –التوحید  –أفضل الممارسات 

وقت ممكن وفي غضون تجعل الدول التقاریر النهائیة متاحة لعامة الجمهور في أقرب   أ)
  اثني عشر شهرًا إذا أمكن ذلك.

إذا لم یتسن إتاحة التقریر النهائي لعامة الجمهور في غضون اثني عشر شهرًا، تصدر   ب)
الدول بیانًا علنیًا بمناسبة ذكرى كل حدث من األحداث، یفّصل التقدم المحرز في 

 التحقیق وأیة مسائل مطروحة في مجال السالمة.

 تسن الدول تشریعات ولوائح مالئمة للتحقیق في الحوادث والوقائع. ١٠ - الدول  –التوحید  –رسات أفضل المما

 یتم التطرق لمسائل عدم االمتثال في الوقت المناسب. ١١ - الدول  –التوحید  –أفضل الممارسات 

  أنشطتها المتصلة بالسالمة.تطبق الدول مبادئ إدارة المخاطر على  ١٢ - الدول  –التوحید  –أفضل الممارسات 

  تقّیم األخطار والمخاطر وتحدد أولویاتها على أساس منتظم.  أ)

  یتم تطویر وتنفیذ استراتیجیات الحد من المخاطر.  ب)

 تقّیم النتائج وتتخذ اإلجراءات التصحیحیة عند اللزوم.  ج)
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  اإلقلیمیة أسالیب كمیة ونوعیة لتقییم المخاطر لتبین مستویاتها.تستخدم أفرقة السالمة  ١٣ - الدول  –التوحید  –أفضل الممارسات 

تطویر عملیات تقییم المخاطر وتحسین تعزیز تطویر وتحدید أولویات السالمة لمعالجة تلك 
المخاطر في األفرقة الوطنیة واإلقلیمیة من قبیل فریق سالمة الطیران التجاري ومبادرة السالمة 

رامج التطویر التعاوني لسالمة التشغیل واستمرار الصالحیة للطیران االستراتیجیة األوروبیة وب
في جمیع أنحاء  عرضهافي شمال آسیا وجنوب آسیا وجنوب شرق آسیا، وهي عملیات یتم 

 العالم.

  تشجع الدول اإلبالغ الطوعي. ١٤ - الدول  –التوحید  –أفضل الممارسات 

  إیجاد أطر تنظیمیة.  أ)

  لإلبالغ.إیجاد ثقافة فعلیة   ب)

 تستخدم البیانات المستمدة من التقاریر في الوقت المناسب وبطریقة فعالة.  ج)

  تنفیذ نظم اإلبالغ المفتوحة یتم تقییمها من خالل ما یلي: ١٥ - الدول  –التوحید  –أفضل الممارسات 

  عملیات مراجعة البرنامج العالمي لتدقیق مراقبة السالمة الجویة.  أ)

  التي تتم أثناء زیارة مسؤولي اإلیكاو للدول. عملیات التقییم  ب)

  قیام اإلیكاو بانتظام بإرسال استبیانات.  ج)

مصادر معلومات أخرى (اتحاد النقل الجوي الدولي، االتحاد الدولي لرابطات طیاري   د)
الخطوط الجویة، مؤسسة سالمة الرحالت الجویة، منظمة خدمات المالحة الجویة 

 للمطارات). المدنیة، المجلس الدولي

  تدرك الدول الحاجة إلى نظم إبالغ مفتوحة وتتخذ التدابیر المناسبة لتنفیذها. ١٦ - الدول  –التوحید  –أفضل الممارسات 

  تشجع اإلیكاو والصناعة بنشاط نظم اإلبالغ المفتوحة.  أ)

  تدرك السلطات التنظیمیة والصناعة فوائد السالمة.  ب)

 جمهور.توفر برامج لتوعیة/تثقیف ال  ج)

  
  الصناعة

  
  نفذت منظمات الطیران ثقافة سالمة فعلیة في مؤسساتها. ١ -الصناعة  –التوحید  –أفضل الممارسات 

تقوم منظمات الطیران التي لم تنفذ بعد ثقافة سالمة فعلیة باستنباط استراتیجیات تنفیذ   أ)
  لهذا الغرض.

 وتنظیمي بثقافة سالمة فعلیة.یثبت كبار مدیري الشركات التحلي بالتزام شخصي   ب)

نفذت كل منظمة من المنظمات برنامجًا للتعلیم والتدریب یتناول ثقافة السالمة الفعلیة والسلوك  ٢ -الصناعة  –التوحید  –أفضل الممارسات 
  المقبول وسبل حمایة اإلبالغ.

  للمنظمات عملیة تثقیف في قوة عملها لشرح فكرة ثقافة السالمة الفعلیة.  أ)
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  السلوك المقبول وغیر المقبول محدد بوضوح.  ب)

 ُینتظر من الجمیع اإلبالغ عن الحوادث ذات الصلة بالسالمة دون خوف من االنتقام.  ج)

تستحث عملیات المراجعة االتساق في استخدام نظم إدارة السالمة داخل قطاعات ومختلف  ٣ -الصناعة  –التوحید  –أفضل الممارسات 
  فیما بینها.مجاالت الصناعة و 

تنفیذ عملیات برنامج اإلیكاو العالمي لتدقیق مراقبة السالمة الجویة وتطبیق متطلبات   أ)
  نظم إدارة السالمة لتحقیق التماسك في التطبیق في صفوف الدول.

تنفیذ عملیات مراجعة برنامج اتحاد النقل الجوي الدولي لمراجعة سالمة العملیات   ب)
  لتحقیق التماسك داخل قطاعات الصناعة واألقالیم وفیما بینها. وتطبیق نظم إدارة السالمة

تنفیذ عملیات مراجعة البرامج األخرى المعترف بها وتطبیق نظم إدارة السالمة   ج)
 وتحقیق التماسك في استخدامها.

  للوائح التنظیمیة.یتم تحلیل الثغرات على أساس منتظم لتقییم االمتثال  ٤ -الصناعة  –التوحید  –أفضل الممارسات 
  تحلیل الثغرات جزء ال یتجزأ من عملیة اإلدارة الدائمة.  أ)

  تحلیل الثغرات جزء ال یتجزأ من نظم إدارة السالمة.  ب)
  تحلیل الثغرات یقوم به موظفون مؤهلون ومعتمدون على النحو المالئم.  ج)
  وقت المناسب.عدم االمتثال الذي یتحدد خالل تحلیل الثغرات تتم معالجته في ال  د)
ُتستعرض وتعدل المنهجیة المستخدمة لتقییم الثغرات عند اللزوم لضمان استمرار   ه)

 االمتثال.
یعترف نظام إدارة السالمة في منظمة ما بالتواصل البیني الخارجي ویتضمن اإلجراءات الالزمة  ٥ -الصناعة  –التوحید  –أفضل الممارسات 

  إلدارتها بشكل فعلي.
ة عملیات في نظم إدارة السالمة لضمان التواصل المنتظم بین مختلف یجب إقام  أ)

  القطاعات والمجاالت لمعالجة مسائل السالمة في التواصل البیني.
یجب وضع إجراءات داخل نظم إدارة السالمة لضمان أن یتم تقییم خطر التغییر   ب)

 بطریقة متكاملة.
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  التعاون –أفضل الممارسات 

 
  

  الدول
  توجد منظمات سالمة إقلیمیة أو آلیات بدیلة للقیام بالوظائف التي ال یمكن أن تقوم بها الدولة بمفردها. ١ -الدول  –التعاون  –أفضل الممارسات 

منظمات المراقبة اإلقلیمیة على سبیل االستنساب (مثًال قد تقرر الدول أیضًا استخدام   أ)
  وكالة أمریكا الوسطى لسالمة الطیران).

إسناد المهام التقنیة واإلداریة إلى مصادر خارجیة فیما یتصل بالمراقبة أو إسنادها إلى   ب)
 هیئة تنظیمیة أو متعاقد خاص من الباطن یوفر آلیات بدیلة لمنظمات السالمة اإلقلیمیة.

 تعقد الدول والمنظمات اإلقلیمیة اجتماعات الستعراض األحداث. ٢ -الدول  –التعاون  –أفضل الممارسات 

تشجع برامج التطویر التعاوني لسالمة التشغیل واستمرار الصالحیة للطیران تنفیذ أفضل الممارسات  ٣ -الدول  –التعاون  –أفضل الممارسات 
فیما یتصل بالسالمة  والعناصر التمكینیةیة للسالمة الجویة بما یتماشى مع أهداف الخطة العالم
 ومبادرات السالمة الخاصة بأقالیمها.

  تساعد أكثر األقالیم تقدمًا األقالیم األقل منها تقدمًا في امتالك المعرفة والخبرة الالزمتین. ٤ -الدول  –التعاون  –أفضل الممارسات 
  فریق الدعم والمساعدة.  أ)

  برامج تعاون بین الدول متى لزم ذلك.إقامة   ب)
 تبادل الموظفین.  ج)

  الصناعة

تنسق جمعیات الصناعة اإلقلیمیة والحكومات والجمعیات التنظیمیة وجمعیات السالمة جهودها ذات  ١ -الصناعة  –التعاون  –أفضل الممارسات 
االزدواجیة وتحسین التناسق الصلة بالسالمة من خالل األفرقة اإلقلیمیة لسالمة الطیران للتقلیل من 

  في اإلقلیم. القیام، حسب اللزوم، بإنشاء جمعیات إقلیمیة إضافیة.
المجموعات القائمة (مثل فریق أفریقیا وجزر المحیط الهادئ المعني بتعزیز السالمة الجویة،   أ)

ریق المعني والرابطة األمریكیة لسلطات الموانئ، والفریق الدولي لسالمة الطائرات العمودیة، والف
  بسالمة الشحن الجوي).

تدعم األفرقة اإلقلیمیة لسالمة الطیران وتشجع تكوین جمعیات حكومیة مشتركة للصناعة   ب)
  داخل الدول أو األقالیم لتنسیق وٕاعمال الجهود ذات الصلة للسالمة.

خاصة تقوم األقالیم، لمساعدة األفرقة اإلقلیمیة لسالمة الطیران باستحداث أسالیبها ال  ج)
وأسسها المنطقیة لقیاس المخاطر في مجال السالمة، ومن األفضل أن یكون ذلك 

 باالستناد إلى تلك القائمة بالفعل في األقالیم التي لها برامج أكثر نضجًا في هذا المجال.
لتي ال لزوم لها (مثل عملیات المراجعة تستخدم مبادرات الصناعة المناسبة ویتم تفادي االزدواجیة ا ٢ -الصناعة  –التعاون  –أفضل الممارسات 

من نوع برنامج اتحاد النقل الجوي الدولي لمراجعة سالمة العملیات، وعملیات المراجعة التي یقوم 
 بها المصنعون، وعملیات مراجعة المناولة على األرض)

التنبؤیة وضع النماذج 
 بشأن المخاطر

 
المراقبة الفعالة  إدارة السالمة

 للسالمة

 التعاون



  ٢المرفق  ٢٠١٣الخطة العالمیة للسالمة الجویة: 
 

57 

النماذج التنبؤیة وضع 
 بشأن المخاطر

 
المراقبة الفعالة  إدارة السالمة

 للسالمة

 االستثمار

  الموارد –أفضل الممارسات 
  

  الدول

  
 توفر الدول آلیة للتمویل الكافي ألنشطة مراقبة السالمة. ١ -الدول  –االستثمار  –أفضل الممارسات 

 التمویل لعملیات التحقیق في الحوادث والوقائع.توفر الدول  ٢ -الدول  –االستثمار  –أفضل الممارسات 

، بتقییم االحتیاجات من الموارد لتوظیف وتدریب  ٣ -الدول  –االستثمار  –أفضل الممارسات  یقوم أصحاب المصلحة، جماعیًا وفردیًا
  الموظفین، بما یشمل إسقاطات النمو والمستویات المحددة كهدف ومعاییر التدریب.

إسقاطات لالحتیاجات، وأوجه القصور المتوقعة، والتدریب الالزم، وذلك یقدم التقییم   أ)
  باالستناد إلى ما یلي:

  تقییم سلیم یقوم على السوق لإلسقاطات العملیة في صفوف جمیع المشغلین؛  ’١‘

التطور المتوقع ألنشطة الطیران واحتیاجات الدعم ذات الصلة بذلك بالنسبة لجمیع   ’٢‘
  القطاعات؛

 التقاعد وتبدیل الموظفین المتوقع. حاالت  ’٣‘

تحدد الجهات المعنیة المصادر المحتملة من الموظفین المؤهلین على النحو المالئم وتشجع  ٤ -الدول  –االستثمار  –أفضل الممارسات 
  بنشاط عددًا كافیًا من المرشحین لدخول مؤسسات التدریب المعتمدة.

تصدرها هیئات تنظیمیة/هیئات طیران مدني تشجیع قبول التراخیص والمؤهالت التي   أ)
  أخرى.

  وضع حوافز لجلب المرشحین المحتملین إلى الصناعة.  ب)

 وضع حوافز للتقلیل من ارتحال الموظفین من الفئة الفنیة.  ج)

وتحدیثها بشكل  تضع المنظمات وتنفذ خطة خمسیة متجددة للموارد البشریة یتم استعراضها ٥ -الدول  –االستثمار  –أفضل الممارسات 
  منتظم.

  تنفذ خطة مرنة للموارد البشریة كجزء ال یتجزأ من خطة عمل المنظمة.  أ)

توفر الخطة أساسًا إلدخال تعدیالت تعكس التغیرات غیر المتوقعة في الصناعة وتشمل   ب)
 استراتیجیات محددة الستبقاء بالموظفین المؤهلین.

تحدد جمیع الجهات المعنیة وتدرك فوائد السالمة والتكنولوجیات المتاحة التي یمكن أن تعالج  ٦ -الدول  –االستثمار  –أفضل الممارسات 
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  التهدیدات.

وضع قائمة بهذه التكنولوجیات وتحدیث هذه القائمة باستمرار، ومن بین هذه   أ)
  التكنولوجیات مثًال ما یلي:

  تكنولوجیات الطیران االرتدادیة التجهیز والمركبة.  ’١‘

  لوجیات نقل البیانات غیر المتزامن.تكنو   ’٢‘

  تكنولوجیات المطارات.  ’٣‘

التكنولوجیات ذات الصلة بالعملیات (الصیانة والطیران والخدمات األرضیة، إلخ   ’٤‘
(...  

 تكنولوجیات بیانات السالمة.  ’٥‘

أصحاب المصلحة خطط عملهم من أجل وضع وتقییم وتطویر تكنولوجیات جدیدة لتعزیز  تبادلی ٧ -الدول  –االستثمار  –أفضل الممارسات 
 السالمة. وتشارك الهیئات التنظیمیة في نشر التكنولوجیات الجدیدة.

  
  الصناعة

  
  تیسر المنظمة القدرة على الحصول على التكنولوجیا. ١ - الصناعة  –االستثمار  –أفضل الممارسات 

جدیدة لسالمة األعمال التجاریة (مثًال تحدید الفوائد االقتصادیة  تطویر تكنولوجیات  أ)
  لتكنولوجیا السالمة).

استكشاف األسالیب غیر التقلیدیة للحصول على الموارد (أي خارج الصناعة الخاصة   ب)
  بالطیران).

  تحدید خطوات التمكین في مجال التكنولوجیا.  ج)

من الوصول على نطاق واسع إلى تكنولوجیات التماس/تطویر مناهج ابتكاریة للتمكین   د)
  تعزیز السالمة.

تحدید آلیات التمویل القائمة للحصول على التكنولوجیات الجدیدة (مثًال اتفاقیة/معاهدة   ه)
 كیب تاون وقرارات أبوجا).

التكنولوجیات (مثًال الطائرات المملوكة  تحدد المنظمة العقبات/الحواجز التي تحول دون نشر هذه ٢ - الصناعة  –االستثمار  –أفضل الممارسات 
  والمستأجرة، وبیئة البنى التحتیة، إلخ).

  تحدید الشروط الالزمة لنشر تكنولوجیات تعزیز السالمة الجدیدة.  أ)

  فهم كیفیة التعامل مع الحواجز التي قد تكون هامة، وسبل تجاوزها.  ب)

 مسائل إقلیمیة بعینها.إدراج تدابیر في خطة نشر التكنولوجیا ومعالجة   ج)

  تطور المنظمة وتنفذ خطة مفصلة لنشر التكنولوجیات التي ثبتت جدواها. ٣ - الصناعة  –االستثمار  –أفضل الممارسات 

  تحدید مسارات وأسالیب التنفیذ الناجحة.  أ)

وضع معالم معقولة لمعالجة المسائل ذات الصلة بموافقة الشركات، والتمویل،   ب)
  عتماد، والتدریب، فضًال عن الحواجز التي یجب التغلب علیها.والتركیب، واال
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تنفیذ خطط تتم إدارتها كجزء من خطط األعمال اإلجمالیة، بما في ذلك وضع أدوات   ج)
 محددة لقیاس السالمة (لألسطول الحالي وللمشتریات الجدیدة).

والحكومات عملیات تقدیر األخطار لتحدید أولویات رصد الموارد وتوجیهها تستخدم الصناعة  ٤ - الصناعة  –االستثمار  –أفضل الممارسات 
  وتنسیقها فیما بین األقالیم وداخلها.

یراعي رصد الموارد الموانع والعوامل التمكینیة التي تؤثر في إمكانیة نجاح أنشطة   أ)
 تعزیز السالمة.

تحلیالت لألخذ بحلول التكنولوجیا المتكاملة للتهدیدات بأكثر الطرق فعالیة وأكثرها تجري المنظمة  ٥ - الصناعة  –االستثمار  –أفضل الممارسات 
  توجهًا نحو منظومة السالمة.

  تحدید المتطلبات واالحتیاجات اإلقلیمیة المحددة لزیادة فوائد السالمة إلى أقصى حد.  أ)

  تفادي "الحلول" التدریجیة التي ال تتطرق لمنظومة السالمة.  ب)

  رة الصناعة لبناء توافق في اآلراء من أجل تطویر أفضل التكنولوجیات.استشا  ج)

تحدید فوائد الحلول التكنولوجیة مقارنة مع الحلول األخرى من قبیل التدریب، وٕادخال   د)
التعدیالت على اإلجراءات و/أو معلومات التوعیة بالسالمة، والنظر في التكالیف وغیر 

 ذلك من مسائل التنفیذ.
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  تبادل معلومات السالمة  –أفضل الممارسات 
  

 
  

  الدول
  

تبادل معلومات  –أفضل الممارسات 
 ١ -الدول  –السالمة 

أن یتضمن تشریع الدولة أحكامًا تحمي الخصوصیة للدولة إطار تشریعي یحمي بیانات السالمة. ویجب 
وتمنع تجریم الذات وتوزع كما ینبغي المسؤولیة الجنائیة عن األفعال. وبدون هذه الخصائص األساسیة 

 سیكون الكشف عن المعلومات ذات الصلة بالسالمة أمرًا صعبًا للغایة.
تبادل معلومات  –أفضل الممارسات 

 ٢ -الدول  –السالمة 
  األفرقة اإلقلیمیة لسالمة الطیران كجهات وصل لتجمیع بیانات السالمة في كل إقلیم من األقالیم. تعمل

  استخدام أفرقة السالمة القائمة لجمع وتوحید وتحلیل بیانات السالمة على أساس إقلیمي.  أ)

تحدید مسائل التنسیق مع األفرقة اإلقلیمیة األخرى، مثل األفرقة اإلقلیمیة للتخطیط والتنفیذ، ل  ب)
  السالمة.

  تستخدم تكنولوجیات مشتركة لجمع بیانات السالمة.  ج)

توفر األفرقة اإلقلیمیة لسالمة الطیران مكانًا مركزیًا لنشر جمیع مبادرات وأنشطة السالمة یمكن   د)
 إلقلیم ما استخدامها لتحسین جهوده الرامیة إلى تحقیق أهداف السالمة وأغراضها.

تبادل معلومات  –أفضل الممارسات 
 ٣ -الدول  –السالمة 

 تسهم الدول في اإلقلیم ببیانات السالمة.

تبادل معلومات  –أفضل الممارسات 
 ٤ -الدول  –السالمة 

تحلل بیانات السالمة وتتخذ اإلجراءات على المستوى اإلقلیمي وعلى مستوى الدولة لتصحیح أوجه 
 القصور.

تبادل معلومات  –أفضل الممارسات 
 ٥ -الدول  –السالمة 

 تصنف بیانات السالمة باالستناد إلى تصنیف اإلیكاو المشترك.

تبادل معلومات  –أفضل الممارسات 
 ٦ -الدول  –السالمة 

  تصمم نظم التحلیل لتعمیم البیانات بطریقة تیسر تبادل البیانات.
 البارامترات الممایزة.ملحوظة: البیانات المعممة هي البیانات التي تكون قد أزیلت منها 

تبادل معلومات  –أفضل الممارسات 
 ٧ -الدول  –السالمة 

تحلل بیانات السالمة بطریقة موضوعیة وسلیمة من الناحیة العلمیة، بصرف النظر عن أي اعتبارات ال 
 جمیع أصحاب المصلحة نتائج ذلك. تبادلتتعلق بالسالمة، وی

تبادل معلومات  –أفضل الممارسات 
 ٨ –الدول  –السالمة 

حددت الدول تواصًال بینیًا بین اإلبالغ عن العملیات العادیة واإلبالغ عن الحوادث/ الوقائع والتحقیق 
 فیها.

تبادل معلومات  –أفضل الممارسات 
 ٩ –الدول  –السالمة 

 الدول على نطاق عالمي تقاریرها المتعلقة بالحوادث والوقائع الخطرة. تبادلت

تبادل معلومات  –ارسات أفضل المم
 ١٠ –الدول  –السالمة 

 أفضل الممارسات في أسالیب وعملیات وتكنولوجیا التحقیق. تبادلعلى تشجع الدول 

  
   

وضع النماذج التنبؤیة 
 بشأن المخاطر

 
المراقبة الفعالة  إدارة السالمة

 للسالمة

تبادل معلومات 
 السالمة
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  الصناعة
  

تبادل معلومات السالمة  –أفضل الممارسات 
 ١ -الصناعة  –

  للمنظمة نظام یحمي ملكیة المعلومات.

 بیانات السالمة. تبادلُتكفل السریة وحمایة ملكیة المعلومات لتیسیر   أ)

تبادل معلومات السالمة  –أفضل الممارسات 
 ٢ -الصناعة  –

  تستخدم كل منظمة من المنظمات التصنیفات المشتركة المتفق علیها.

طوره " [الذي STEADESملحوظة: من بین أمثلة التصنیفات المشتركة نظام وصف الحوادث "
" واتحاد النقل الجوي الدولي]، وتصنیف British Airwaysكل من شركة الطیران البریطانیة "

تجمیع بیانات الوقایة من الحوادث على األرض [الذي طورته فرقة عمل عالمیة تابعة 
لمؤسسة سالمة الرحالت الجویة] وتصنیف الحوادث والوقائع المشترك بین فریق سالمة 

واإلیكاو. وتشمل تصنیفات تحلیل العوامل السببیة للحوادث/ الوقائع الحد الطیران التجاري 
 .Janusمن الخطأ البشري في أدوات النقل غیر المتزامن للبیانات، وكذلك نموذج 

تبادل معلومات السالمة  –أفضل الممارسات 
 ٣ -الصناعة  –

  كل كیان من الكیانات بیانات السالمة مع األطراف ذات الصلة. تبادلی

/البیانات فیما بین أعضاء جمعیات الخطوط الجویة وفیما بین تبادل المعلوماتتوجد آلیة ل  أ)
الخطوط الجویة اإلقلیمیة والشركاء في التحالفات، ومنظمات الطیران األخرى التي یهمها األمر 

  مي والعالمي.على األصعدة المحلي واإلقلی

  ُیْمكن جمع البیانات وتبادلها محلیًا أو إقلیمیًا أو عالمیًا.  ب)

ملحوظة: إنشاء األفرقة اإلقلیمیة لسالمة الطیران یمكن أن یسّهل إلى حد كبیر وضع مخططات 
وتصنیفات مشتركة لجمع البیانات. ویمكن أیضًا أن تعمل هذه األفرقة كمستوى ثان من مستویات 

اإلفشاء غیر المرغوب فیه للمعلومات المتمتعة بالملكیة. وعلى هذا المستوى فإن منظمات الحمایة من 
من قبیل رابطة شركات الطیران األوروبیة ورابطة الطیران الجوي والرابطة األمریكیة لسلطات الموانئ، 

 البیانات. فضًال عن المكاتب اإلقلیمیة التحاد النقل الجوي الدولي، تساعد أعضاءها في مجال حمایة

تبادل معلومات السالمة  –أفضل الممارسات 
 ٤ -الصناعة  –

تستخدم الصناعة المعلومات التي یتم الحصول علیها أثناء عملیات تحلیل الثغرات والتجربة العملیة 
 للتوصیة بالتحسینات الواجب إدخالها على اإلطار التنظیمي.

تبادل معلومات السالمة  –أفضل الممارسات 
 ٥ -الصناعة  –

 تكامل نتائج عملیات مراجعة/تقییم الصناعة.
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  واستخدام معلومات السالمة تبادلمدونة قواعد السلوك بشأن  – ٣المرفق 
  مقدمة  - ١
بأن الثقة المتبادلة بین الدول، وكذلك ثقة الجمهور بسالمة النقل الجوي، یتوقفان  ٢٠١٠سلم مؤتمر السالمة الرفیع المستوى في عام   ١-١

معلومات  تبادلالمعاییر والممارسات الدولیة الموصى بها. وبالتالي فإن الشفافیة و  على إمكانیة الوصول إلى معلومات مالئمة فیما یتعلق بتنفیذ
في ضمان استجابة متماسكة وتقوم على الوقائع  تبادل المعلوماتالسالمة مبدءان أساسیان لمنظومة النقل الجوي اآلمن، ویتمثل هدف من أهداف 

  وشفافة للتصدي لمشاغل السالمة على مستویي الدولة والعالم.
أن استخدام المعلومات اآلمنة ألغراض غیر األغراض ذات الصلة بالسالمة قد  ٢٠١٠وقد أبرز مؤتمر السالمة رفیع المستوى لعام   ٢-١

لما لذلك من أثر سلبي على سالمة الطیران. ونتیجة لذلك، سلم مؤتمر السالمة رفیع المستوى لعام هذه المعلومات،  تبادلتكبح في المستقبل 
بالحاجة إلى تطویر مبادئ السریة والشفافیة لضمان استخدام معلومات السالمة بطریقة مالئمة ومنصفة ومتماسكة، وذلك فقط لغرض  ٢٠١٠

  ا في ذلك غرض تحقیق كسب اقتصادي.تحسین سالمة الطیران ولیس ألغراض غیر مالئمة، بم
بإدراج مبدأي السریة والشفافیة المشار إلیهما أعاله في مدونة لقواعد السلوك یمكن  ٢٠١٠وأوصى مؤتمر السالمة رفیع المستوى لعام   ٣-١

عة الطیران وغیر ذلك من منظمات أن تسترشد بها الدول األعضاء ومنظمات مراقبة السالمة اإلقلیمیة واألفرقة اإلقلیمیة لسالمة الطیران وصنا
  معلومات السالمة واستخدامها. تبادلالطیران الدولیة واإلقلیمیة فیما یتصل ب

معلومات  تبادلوأعربت الدورة السابعة والثالثون للجمعیة العمومیة لإلیكاو باإلجماع عن تأییدها لوضع مدونة لقواعد السلوك بشأن   ٤-١
فرقة العمل المتعددة التخصصات المعنیة بمدونة قواعد السلوك لمساعدة األمانة  ٢٠١٠تشرین الثاني/نوفمبر  السالمة واستخدامها. وأنشئت في

  في وضع مدونة قواعد السلوك.
وتحضیرًا لمدونة قواعد السلوك هذه، نظرت األمانة وفرقة العمل في ورقتي العمل وفي المناقشات التي دارت حول هذا الموضوع في   ٥-١

ودورة الجمعیة العمومیة لإلیكاو السابع والثالثین. وتحدیدًا، استندت مدونة قواعد  ٢٠١٠انعقاد مؤتمر السالمة رفیع المستوى لعام  الفترة من
. ویرمي هذان المبدآن إلى تیسیر الشفافیة وتبادل ١-٣٧ السلوك هذه إلى حد كبیر إلى مجموعة من المبادئ الرفیعة المستوى وردت في القرار

  أنواع المعلومات ذات الصلة بالسالمة وفي نفس الوقت السهر على أال تستخدم هذه المعلومات إال لتحسین السالمة.مختلف 

  الطابع والنطاق  - ٢
مدونة قواعد السلوك هذه سیاسة من السیاسات العامة لإلیكاو تشجع المنظمة الدول على اتباعها. ومدونة قواعد السلوك هذه ال تخل   ١-٢

  دولیة أخرى ملزمة أثرًا ملزمًا. وثائقبالمسائل التي تشملها بالفعل قوانین دولیة و/أو أحكام دولیة أضفت علیها 
واستخدام المعلومات ذات الصلة بسالمة الطیران، وهي  تبادله المبادئ والمعاییر المنطبقة على وتشمل مدونة قواعد السلوك هذ  ٢-٢

ناعة عالمیة في نطاقها وموجهة إلى الدول األعضاء في اإلیكاو والمنظمات اإلقلیمیة لمراقبة السالمة واألفرقة اإلقلیمیة لسالمة الطیران وص
  ولیة واإلقلیمیة.الطیران وغیر ذلك من منظمات الطیران الد

  
  فیما یلي أهداف مدونة قواعد السلوك:  ١-٣

  واستخدام المعلومات ذات الصلة بسالمة الطیران المدني؛ تبادلوضع مبادئ تنظم جمع و   أ)
تحسین توفیر إطار مرجعي لمساعدة الدول والمنظمات اإلقلیمیة لمراقبة السالمة واألفرقة اإلقلیمیة لسالمة الطیران على وضع أو   ب)

  إطارها القانوني أو المؤسسي المنظم الستخدام معلومات السالمة؛
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  قانونیة أخرى ملزمة وكذلك طوعیة؛ وثائقتوفیر التوجیهات التي یمكن أن تستخدم عند االقتضاء في وضع وتنفیذ اتفاقات دولیة و   ج)
  جدید فیما یتعلق بكیفیة استخدام هذه المعلومات؛معلومات سالمة الطیران عن طریق تقدیم تطمینات من  تبادلتیسیر وتشجیع   د)
  توفیر معاییر سلوك لجمیع األشخاص والمنظمات ممن یتلقى المعلومات ذات الصلة بسالمة الطیران المدني الدولي.  ه)

  المبادئ  - ٤
  تستند مدونة قواعد السلوك إلى المبادئ التالیة؛  ١-٤

) االضطالع الفعلي بالمسؤولیات ١ذات الصلة والمالئمة بغیة ضمان ما یلي:  واستخدام معلومات السالمة تبادل –الشفافیة   أ)
  ) ثقة عامة الجمهور بسالمة النقل الجوي؛٢الفردیة والجماعیة من أجل سالمة الطیران المدني الدولي، و

مة للمساعدة على ضمان سیر ؛ وتستخدم معلومات السالومالحقهااالمتثال التفاقیة الطیران المدني الدولي (اتفاقیة شیكاغو)   ب)
  وغیر ذلك من اللوائح والقوانین؛ للقواعد والتوصیات الدولیةالطیران المدني الدولي في ظل االمتثال الكامل 

  معلومات السالمة بطریقة مالئمة ومنصفة ومتسقة، وفقط لغرض تحسین سالمة الطیران. تبادلاالستخدام المالئم: یستخدم   ج)

  معاییر السلوك  - ٥
ك تقوم اإلیكاو والدول األعضاء فیها والمنظمات اإلقلیمیة لمراقبة السالمة واألفرقة اإلقلیمیة لسالمة الطیران وصناعة الطیران وغیر ذل  ١-٥

  من منظمات الطیران الدولیة واإلقلیمیة بما یلي:
اضطالعها بشكل فعال بمسؤولیاتها الفردیة جمع وتبادل معلومات السالمة ذات الصلة والمالئمة بطریقة شفافة تضمن إمكانیة   أ)

  والجماعیة من أجل سالمة الطیران المدني الدولي؛
معلومات السالمة بطریقة مالئمة ومنصفة ومتسقة، وفقط لغرض تحسین سالمة الطیران ولیس ألي أغراض  تبادلضمان استخدام   ب)

  غیر مالئمة، بما في ذلك غرض تحقیق مكاسب اقتصادیة؛
القواعد والتوصیات معلومات السالمة لضمان أن تتم العملیات تحت رقابتها مع االمتثال الكامل التفاقیة شیكاغو وجمیع  استخدام  ج)

  الساریة؛ الدولیة
توّخي الحذر في الكشف عن المعلومات وأیضًا مراعاة الحاجة إلى الشفافیة، وضمان فعالیة ممارسة مراقبة السالمة واحتمال أن   د)

  عن المعلومات توفیر مثل هذه المعلومات في المستقبل؛یعوق الكشف 
توفیر مستویات من السریة وٕاقرار مبادئ كشف تقترن بتلك التي توفرها الدول أو المنظمات اإلقلیمیة للرقابة على السالمة أو األفرقة   ه)

  اإلقلیمیة لسالمة الطیران، التي تولد هذه المعلومات؛
أیة معلومات تتعلق بالسالمة لعامة الجمهور ووسائل اإلعالم طبقًا لمدونة قواعد السلوك هذه وفي السهر على أن یتم الكشف عن   و)

  ظل االمتثال للقوانین واللوائح المنطبقة على الكشف عن مثل هذه المعلومات.

  أحكام أخرى  - ٦
  یتطلب إدخال أي تغییرات على مدونة قواعد السلوك هذه موافقة مجلس اإلیكاو.  ١-٦

  e- ىانته -


