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  التصدير

تؤدي صناعة النقل الجوي دورا رئيسيا في النشاط االقتصادي العالمي وتظل واحدا من أسرع قطاعات 
 ىلحفاظ على حيوية الطيران المدني ضمان أن يتوافر على المستوفي ا الرئيسية عناصر ومن ال. االقتصاد العالمي نموا

  .الستدامة بيئيالقابلة لتسم بالسالمة واألمن والكفاءة واالظروف التي تالعالمي واإلقليمي والوطني 

مدني الدولي على النحو احتياجات صناعة النقل الجوي والطيران التلبية لااليكاو التي تبذلها هود جالوترمي 
 توفر منهجية إستراتيجية الجوية وثيقة ةوتمثل الخطة العالمية للسالم.  المبين أعاله إلى تنسيق عمليات التخطيط العالمي

  .التخطيط التي ستؤدي إلى االتساق العالمي في مجال السالمة

الخطة العالمية  في ينتالمتبعلفلسفة للنهج وا تينوتتبع الخطة العالمية للسالمة الجوية نهجا وفلسفة مشابه
وفر إطارا تاهما ت وكلاوُأعدت الخطتان بالتنسيق الوثيق مع صناعة الطيران ومشاركته.  )Doc 9750( للمالحة الجوية

مشتركا لضمان تنسيق المبادرات اإلقليمية ودون اإلقليمية والوطنية والفردية سعيا لتحقيق نظام طيران مدني دولي يتسم 
  .ناسق والسالمة والكفاءةبالت
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  السالمة العالمية تطور مبادرات -الفصل األول 
  المقدمة

 مجموعة من بصياغة ١٩٩٧الجوية في سنة  سالمةل النسخة األولى من الخطة العالمية لااليكاووضعت 
استخدمت وقد .  راناالستنتاجات والتوصيات التي ُأعدت خالل اجتماع غير رسمي بين لجنة المالحة الجوية وصناعة الطي

 لضمان ٢٠٠٥ سنة حتى ة منتظمصورةوتم تنقيحها ب.   للمنظمةد أولويات برنامج العمل الفنيديهذه الخطة لتوجيه وتح
  .استمرار أهميتها

خطة توضيح الحاجة إلى بين لجنة المالحة الجوية وصناعة الطيران  ٢٠٠٥في مايو تم في اجتماع آخر عقد و
إزاء أكثر استباقي  نهج إتباع هذه الخطة تيحوسوف ت.   لجميع الجهات المعنيةا مشتركا مرجعياإطارتوفر أوسع نطاقا 

طر تخفيض مخاالعالم بغية جميع أنحاء  في هامبادراتالسالمة والسالمة الجوية وتساعد على تنسيق وتوجيه سياسات 
 يشكلون مجموعة الصناعة نة الطيران، الذيتقرر أن يعمل ممثلو صناعثم .  الحوادث التي يتعرض لها الطيران التجاري

لسالمة الجوية الطريق لطة يروفرت خو.  لسالمة الجويةل لوضع نهج مشترك االيكاو، مع ١المعنية باستراتيجية السالمة
في  االيكاووعقدت .  مجموعة األساس الذي تقوم عليه الخطة العالمية للسالمة الجويةتلك الالعالمية التي أعدتها 

طة يعالمية للسالمة الجوية، الذي رحب بإعداد خرال ستراتيجيةالخاص باإلمؤتمر رؤساء الطيران المدني  ٢٠٠٦ مارس
خريطة  نهجا متكامال يتعلق بمبادرات السالمة على أساس االيكاولسالمة الجوية العالمية وأوصى بأن تضع لطريق ال

  . السياسات والمبادرات المتخذة في مجال السالمةقا لتنسي العالمية التي ستشكل إطارا عالميالطريق للسالمة الجوية

  لسالمة الجويةل عالمية إستراتيجية

غير أن اإلجراءات المتخذة في مجال السالمة .  في مجال الطيراندرجات األولوية لى عبأنظام آمن يحظى تحقيق 
ويرتبط المستوى المقبول لمخاطر .  السالمة فحسب بل تخضع أيضا لفهم الجمهور الحتياجات ت والبياناالحقائقال تمليها 

يتمثل التحدي في العمل على لذا، و.   الذي يتضعضع كلما وقع حادث السالمة بالثقة التي يحظى بها نظام السالمة الجوية
 السالمة الجويةفي مجال  الهدف التالي االيكاووقد حددت .   أكثرإلى االنخفاضالمنخفض بالفعل معدل الحوادث دفع 
  :السترشاد به في أعمالهال

  ٢٠١١-٢٠٠٨للفترة الجوية  السالمة في مجال االيكاوهدف 

  . في العالم بغض النظر عن حجم الحركة الجويةوفياتتخفيض عدد الحوادث المميتة وال  - ١
  .معدالت الحوادث، السيما في األقاليم التي تبقى فيها هذه المعدالت مرتفعةكبير في تحقيق انخفاض   - ٢
 في  أعلى مرتين من المعدل العالميلاليكاوالحوادث في أي من األقاليم التابعة * ب أال يكون معدليج  - ٣

  .٢٠١١  سنةنهايةموعد أقصاه 
   سنوات٥ مدته انزالقاستنادا إلى معدل * 

                                                             
ي للمطـارات ومنظمـة خـدمات        وبوينغ والمجلس الـدول    صمجموعة الصناعة المعنية باستراتيجية السالمة من شركتي إيربا       يتألف أعضاء      ١

ومؤسـسة الـسالمة    ) االيفالبا( طياري الخطوط الجوية     واالتحاد الدولي لرابطات  ) األياتا(لنقل الجوي   الدولي ل تحاد  الالجوية المدنية وا   المالحة
 .(FSF)الجوية 
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  لسالمة الجوية العالميةلطريق الطة يخر

صناعة المعنية باستراتيجية السالمة بالتعاون  التي أعدتها مجموعة ال٢لسالمة الجوية العالميةلطريق الطة يخرإن 
طة الطريق بضرورة مشاركة جميع يوتقر خر.  الخطة العالمية للسالمة الجويةإلعداد األساس تشكل  االيكاوالوثيق مع 

 ةيعطبال وتحدد بوضوح األدوار التي تؤديها هيئات تنظيم وصناعة الطيران مع التشديد على  بنظام الطيرانالجهات المعنية
بأن تؤدي المبادرات المتخذة في الكفيلة  وتتيح السبل ،السالمةحيال  استباقي نهج إتباع، وتشجع على  لتلك الهيئاتالتكميلية

زدواجية االوتخفيض التضارب إلى  سالمة بفضل تضافر الجهود، وبالتالي سينالعالم إلى تحفي جميع أنحاء مجال السالمة 
  .الجهودفي 

ة سياسيق إلى مبادئ رفيعة المستوى قبلت بها جميع الجهات المعنية بالطيران بوصفها أطة الطريوتستند خر
فلم يكن الغرض من إعدادها أن  تحل محل المبادرات اإلقليمية .   الطيران التجاري العالميضمنلتعزيز مستويات السالمة 

أو األوروبية ستراتيجية السالمة إأو مبادرة تحدة من الواليات المالقائمة على البيانات مثل فريق سالمة الطيران التجاري 
 يجب بل إنها تعتمد على هذه البرامج القيمة، وتبرز المجاالت الرئيسية التي ،لبلدان األمريكية لالسالمة الجويةمبادرة فريق 

  . حالياعاليةتعالَج بفال المجاالت التي تلك  بوجه خاصتتناول  وبموجبها،على الحكومات وصناعة الطيران أن تعمل 

 والجهات ، الدولومنهامشتركا لجميع الجهات المعنية مرجعيا لسالمة الجوية العالمية إطارا لطريق ال خريطة توفر
 ، والمنظمات الدولية، الطائراتعةانصشركات  خدمات الحركة الجوية وقدمو وم، الطائرات والمطاراتو ومشغل،التنظيمية

وإسداء المشورة عن كيفية التالية، من خالل تحديد مجاالت التركيز اإلثني عشر وهي تقوم بذلك .  ومنظمات السالمة
  :معالجتها
 الدول •

  تناسق تنفيذ القواعد الدولية  - ١
  ةالتنظيميالمراقبة تناسق   - ٢
  الوقائع/فعالية اإلبالغ عن األخطاء  - ٣
 الوقائع والحوادثفي  فعالية التحقيق  - ٤

 األقاليم •
  إلقليميةزيادة تناسق البرامج ا  - ٥

  صناعة الطيران •
  خطاء والوقائعاألوتحليل فعالية اإلبالغ   - ٦
  تناسق استخدام نظم إدارة السالمة  - ٧
  تناسق االمتثال للشروط التنظيمية  - ٨
  صناعة الطيرانفي ممارسات التناسق اعتماد أفضل   - ٩
  ةصناعة الطيران العالميفي سالمة الاستراتيجيات بين مواءمة ال  -١٠
  الموظفين المؤهلينمن  فيكاالالعدد   -١١
  لتعزيز السالمةافعالية استخدام التكنولوجي  -١٢

                                                             
 :العالميــة علــى الموقــع التــالي علــى االنترنــت للــسالمة الجويــة الطريــق خريطــةيمكــن االطــالع علــى النــسخة الحاليــة ل   ٢

cfm.safety/fsix/int.icao.www://http 
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 الطريق إرشادات مفصلة عن تنفيذ مجاالت التركيز اإلثني عشر من خالل تحديد خريطة من الثانيالجزء ترد في 
ة إلى نموذج لتقييم مجموعة من األهداف الخاصة بكل مجال مدعمة بمجموعة من أفضل الممارسات والمقاييس باإلضاف

 الطريق عملية تدريجية للمساعدة على وضع خطط تعزيز السالمة على المستويين اإلقليمي خريطةتتضمن كما .  النضج
  .ودون اإلقليمي

  الجوية العالميةخريطة الطريق للسالمة والعالقة بين الخطة العالمية للسالمة الجوية 

ية األساس الذي تقوم عليه الخطة العالمية للسالمة الجوية وهي جزء الجوية العالمخريطة الطريق للسالمة تشكل 
 الموجهة االيكاو إستراتيجية هي الخطة العالمية للسالمة الجوية  أنومن المنظور العملي، يمكن اعتبار.  ال يتجزأ منها

تضع الخطة العالمية للسالمة ا كم.   الطريقخريطة مجاالت التركيز المحددة في معالجةللدول واألقاليم وصناعة الطيران ل
  . الطريق والخطة المذكورةخريطةالتحديث المنسق لالجوية آلية تنسيق لضمان الحفاظ على 

   الشراكةالحاجة إلى

قائمة الوطيدة الالعالقة وتشكل .   الجهات المعنيةكافة ةمشاركإلى السالمة الجوية استباقي إزاء  نهج إتباع يحتاج
الجوية العالمية مثاال على روح الشراكة التي يجب أن تتخلل خريطة الطريق للسالمة ولسالمة الجوية بين الخطة العالمية ل

 الطريق وخطة السالمة تحدد جهة معنية أساسية لكل خريطة من وبالرغم من أن كال.  جميع المبادرات المتعلقة بالسالمة
 الطريق خريطةف.    هذا التقسيم أن يكون حصري الداللة تركيز، إال أنه ينبغي اإلشارة إلى أنه ليس المقصود منمجال

قومان على مبدأ الشراكة، وعلى هذا النحو فمن الضروري مشاركة جميع الجهات المعنية في وضع وتنفيذ توخطة السالمة 
أساسيا ويعتبر التزام جميع هذه الجهات المعنية عنصرا .  أي أنشطة ترمي إلى تحسين السالمة في إطار مجال التركيز

  .لتحقيق النجاح

ن والمشغل/ وشركات الطيران٣الدولهم المدني الطيران قطاع ن في ين الرئيسييالمساهمفأن ، االيكاوفإلى جانب 
تصليح الطائرات ومعداتها وهيئات الصيانة والشركات صناعة خدمات المالحة الجوية والجهات المقدمة لوالمطارات و

ويعتبر التزام جميع الجهات المعنية عنصرا أساسيا .   صناعة الطيرانولدولية وممثلوالمنظمات اإلقليمية والمنظمات ا
  .تحسين السالمةلضمان النجاح في 

  عملية التخطيط

األنشطة المعينة التي ينبغي بموجبها هو التعاون على وضع خطة عمل تحدد التخطيط الهدف المتوخى من عملية 
ذي تسعى المنظمة إلى  الراهن، ثم مقارنته بالوضع البتحليل الوضعالتخطيط لية تبدأ عمو.  تحسين السالمةالقيام بها ل

ويقرر بعد .  تحديد الخطوات المعينة التي يمكن اتخاذها لتحقيق الهدف المنشودإلى هذا " تحليل الفجوات "ؤديوي.  بلوغه
بمعنى آخر، إعداد قائمة واسب لذلك،  اإلجراءات المحددة التي ينبغي اتخاذها والترتيب المنماهيةذلك واضعو الخطة 

بموجبها خطة عمل، تحدد بوضع واضعو الخطة انطالقا من هذه القائمة قوم وي.  باإلجراءات مرتبة حسب األولوية
  .ويوضح الرسم التالي عملية التخطيط وجميع خطواتها.  اإلجراءات الواجب اتخاذها والجهة المسؤولة عنها

                                                             
 .ومشغلي المطارات، والجهات المقدمة لخدمات المالحة الجوية الجهات التي تملكها الدول أو هي مؤسسات حكومية، شركات الطيرانتشمل    ٣
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  خطوات عملية التخطيط

 من األقاليم اإقليم، أو اليكاوا من أقاليم ا قد يكون الموضوع إقليم:تحديد موضوع التحليل    ١خطوة ال  
مثل برنامج التنمية التعاونية ( األقاليم من تلك مجموعة فرعية  الطريق، أوخريطةالمبينة في 

قليم  اإلضمنلبلدان المتشابهة أو اللسالمة التشغيلية واستمرار صالحية الطائرات للطيران، 
  .، أو حتى دولة بمفردها)الواحد

إلى  الهادفة إدخال التغييرات على أي خطة قدرة لضمان :تحديد الجهات المعنية الرئيسية    ٢الخطوة   
، اذلو.  جميع الجهات المعنية الرئيسيةوجهات نظر تحسين السالمة الجوية، ال بد من مراعاة 
 مثال – جهة معنيةأي طرف كون يويمكن أن .  ايةيتعين تحديد هذه الجهات المعنية منذ البد

 أن يشارك في تنفيذ التغييرات أو التأثير عليها، أو ه يمكن-طة تنظيمية، أو مشغل أو منظمة سل
شكل هذه الجهات المعنية فريق معني توس.  بهذه التغييراتكبيرا يتأثر تأثيرا الطرف الذي 
  .الخطوات المتبقيةؤدي بالسالمة سي

هناك حاجة إلى بلورة فهم البيئة :  في مجال السالمةدةمساعالقوة والعناصر العناصر إبراز     ٣ الخطوة  
ومن المسائل المالزمة لكل .   الجهود لتعزيز السالمةلبذلالعامة للموضوع المستهدف 

عناصر فتحديد .  دعم السالمة الجوية داخل إطار هذا الموضوعتموضوع مجموعة عوامل 
  . هذاأساس السالمةلالستفادة من يجاد السبل أساسي ال مساعدة أمر الالقوة والعناصر

 ٤الخطوة  ٣الخطوة  ٢الخطوة  ١الخطوة 

تحديد موضوع 
 تحليلال

تحديد الجهات 
 المعنية الرئيسية

ابراز عناصر 
القوة والعناصر 
 المساعدة

  تحديد المخاطر
 القائمة •
 الناشئة •

 مصادر البيانات القائمة األنشطة االقليمية القائمة

 ٧الخطوة  ٦الخطوة  ٥الخطوة 

 االجراءات
 الموصى بها

لفجوات لاجراء تحليل 
حسب أفضل ممارسات 
 خريطة الطريق

 االجراءات وضع
الموصى بها المرتبة 
 حسب االولوية

 عملوضع خطة 

 اجراءات الدول •
 اجراءات صناعة الطيران •

 التأثير •
 نفيذقابلية الت •

 متابعة التنفيذ
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تتطلب هذه العملية تحديد المخاطر القادرة على إيجاد بيئة :  والناشئةقائمةتحديد المخاطر ال    ٤ الخطوة  
تسهم في إضعاف السالمة الجوية برمتها داخل إطار هذا الموضوع، سواء في الوقت الراهن 

إلجراء تحليل ضروريا هذه المخاطر دقيقة وشاملة لائم و وجود قيعدو.  ل القريبأو في المستقب
  .٥ للفجوات في الخطوةمجد 

الوضع بالوضع الراهن ارن  ببساطة تقييم يقولفجوات ها تحليل إن :فجواتللإجراء تحليل     ٥الخطوة   
.  لفجواتااء تحليل وهناك مجموعة متنوعة من األساليب التي يمكن استخدامها إلجر.  المنشود

 العالمي االيكاوبرنامج (من عدد من المصادر الموجودة المستقاة  البيانات وسوف تستخدم
لتدقيق مراقبة السالمة الجوية، وبرنامج األياتا لتدقيق السالمة التشغيلية، وثغرات السالمة 

وتحليل البيانات  أو مصادر األخرى، فيذ اإلقليمية للتخطيط والتناتالمحددة من طرف المجموع
مجموعة من الخبراء المستقاة من المفصلة لومات أو من المع) المتاحة المتعلقة بالسالمة

باستخدام المعلومات  (الوضع الراهنلفرق بين لوصف لتقديم تحليل الفجوات في ، المطلعين
ت نفذ فيه مبادرات، وهو الوضع المتطور جدا الذي الهدفو) ٤ و ٣في الخطوتين المكتسبة 

  .الخطة العالمية للسالمة الجويةالسالمة العالمية في 

.  المسؤولة عن سد الثغراتهيئات  المنظمات أو ال،الفجواتموجز تحليل في  ،حددتوينبغي أن 
وستتطلب الفجوات المتعددة إجراء تقييم كي يتسنى وضع األولويات وإعداد خطط التنفيذ 

  .المالئمة

يمكن تحديد قائمة باإلجراءات المحتملة : المرتبة حسب األولويةصى بها المووضع اإلجراءات     ٦الخطوة   
غير أنه .  وات وأفضل الممارسات المتصلة بهااستعراض الفجعن طريق لتعزيز السالمة 

تنفيذ خطة عمل تعالج كل انحراف عن مستوى أحيانا ممكن عمليا الغير من ينبغي اإلقرار بأنه 
  ).المتطور جدا(النضج 

  :استعراض كل فجوة يحددها تحليل الفجوات على النحو التاليوينبغي 
فمن الناحية النظرية، .  نجم عن سد الفجوةيي قد ذ تقييم تعزيز السالمة ال–ر السالمة يأثت •

فريق الواليات يستخدم منهجيات مختلفة من قبيل تلك التي أعدها كمي  نهج إتباعيمكن 
ا يكون التقييم الكمي صعبا، يمكن االعتماد على وعندم.  سالمة الطيران التجاريالمتحدة ل

قائمة اإلجراءات المحتملة المعارف والخبرات التي يمتلكها الفريق المعني بالتقييم لترتيب 
 .ر على السالمةيثتأك أكبر التي تمل

لترتيب أولويات ون األسلوب الرئيسي  على السالمة ينبغي أن يكتأثير رغم أن ال–التنفيذ  •
.   المحتملة، إال أنه يجب أيضا مراعاة القدرة على إدخال التغييراتتراءااإلجقائمة 

لتغيير وتوافر التكنولوجيا ل السياسية رادةوينبغي أن تتضمن عملية التقييم هذه وجود اإل
بعد أن التنفيذ ال يمكن تحقيقه إال االستنتاج بوال ينبغي .  والموارد الالزمة لتنفيذ التغييرات

وإذا ما تم التوصل إلى هذه الخالصة، فيتعين عندئذ تعديل أنشطة .  ودبذل كافة الجه
  .الطيران إلزالة أثر فجوة السالمة التي تم كشفها
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بمجرد االنتهاء من وضع قائمة باإلجراءات  العمل للتنفيذ ةخطيجب وضع  :وضع خطة عمل    ٧الخطوة   
من اإلجراءات سهلة طة مجموعة وينبغي أن تشمل هذه الخ.  المحتملة المرتبة حسب األولوية

  .التي تمثل الخطوات الالزمة لالنتقال إلى المستوى التالي من النضج
        
إلى إحالتها الخطة و وضع حتى بعدالعمل،  يكتمل  ال:األعمال التالية –التحسين المستمر     المتابعة  

طة التنفيذ باستمرار  أنشمتابعةوينبغي . المنظمات أو األشخاص المسؤولين عن توجيه التنفيذ
استيعاب الخطة ألي فجوات تعوق عملية التنفيذ و ات أي عقبإزالةللتأكد من اتخاذ اإلجراءات، و

   . حديثاتحديدهاتم 

لتنفيذ عملية تعزيز السالمة في القيام بذلك بطريقة تدريجية لالنتقال إلى الطرق أفضل وتتمثل 
تحديد ل العملية تعادجاز خطة العمل األولية، وعند االنتهاء من إن.  المستوى التالي للنضج

  .اإلجراءات التالية التي ينبغي تنفيذها لتعزيز السالمة
  

  مبادرات السالمة العالمية

وأهداف السالمة الجوية  االستراتيجي لتحقيق السالمة االيكاوصمم مبادرات السالمة العالمية دعما لتنفيذ هدف ت
 القريب جلوينبغي البدء في التخطيط والتنفيذ على األ.  م أو الدول أو صناعة الطيراناألخرى التي قد تحددها األقالي

ي أكثر مدن الالزمة لتوجيه التطور نحو نظام طيران ألجلوسوف تُضاف المبادرات بعيدة ا.  ةتدريجي بطريقة ماوتطويره
  .سالمة إلى الخطة العالمية للسالمة الجوية فور إعدادها والموافقة عليها

 في الصفحات التالية هو تيسير عملية التخطيط وال ينبغي اعتبارها بنود عمل  وصفهافالمراد من المبادرات الوارد
وبالتالي، يمكن لهذه المبادرات أن تندمج .  في كثير من الحاالت  ببعضها البعضاعتبارها مرتبطة ينبغي قائمة بذاتها، بل

خريطة الموافق لها على بادرات السالمة العالمية بتحديد مجال التركيز وتقوم كل مبادرة من م.  وتدعم بعضها البعض
 الطريق لالستعانة بها كإرشادات خريطة إشارات إلى أفضل الممارسات الواردة في شمل وتالجوية العالميةالطريق للسالمة 

  .لوضع أنشطة التنفيذ في إطار كل مبادرة من مبادرات السالمة العالمية

لسالمة بما يتماشى مع الخطة العالمية للسالمة ل ةاالستراتيجي األهداف في إطار برنامج عملها كاوااليوسوف تنظم 
  .تنفيذ عالمي فعالالجوية ومبادرات السالمة العالمية من أجل تيسير 
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ويعتبر .  الممارسات وأفضل اليكاوا صادرة عن القواعد والتوصيات الدولية ال بشكل متناسقالدولتنفذ   - ١
وأفضل  االيكاو أما التطبيق السليم لتوصيات ، عنصرا أساسيا على الصعيد الدوليااليكاواالمتثال لقواعد 

فالدول تقوم بتنسيق : لتحقيق التنفيذ المتناسق على مستوى العالمفعالة الطريقة اليعتبر فالممارسات 
الفجوات عن طريق البرنامج تحديد تم يو.   االمتثالعلى الدول األخرى التي ال ترغب في أنشطتها لتأثر

  .الختالفاتالعالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية وعملية اإلبالغ عن ا
 BP1a-1 to 4 : الطريقخريطةالمتعلقة ب قاييسمالممارسات والأفضل   

االمتثال المنشود، بما وضع خطط لتحقيق تو.   االمتثال يمكنها للفجوات بالنسبة للدول التي التقييمري جي  - ٢
  .في ذلك الدعم الدولي المنسق كلما دعت الضرورة لسد الفجوات

 BP1b-1 : الطريقخريطةالمتعلقة ب قاييسمالممارسات والأفضل   

العالمي لتدقيق مراقبة االيكاو من خالل برنامج  تقييم االمتثال للقواعد والتوصيات الدوليةباستمرار يتم   - ٣
حيثما كان ذلك يتم حاليا تقديم الدعم الدولي المنسق و  .مكافئةالخرى األالتقييم ائل السالمة الجوية ووس

  .ضروريا
   BP1b-1:المتعلقة بخريطة الطريق قاييسمأفضل الممارسات وال  

   تناسق تنفيذ القواعد الدولية وأفضل الممارسات- ١مبادرة السالمة العالمية 
  في صناعة الطيران

وأفضل الممارسـات فـي صـناعة    يكاو االالصادرة عن   التنفيذ الكامل للقواعد والتوصيات الدولية       :مجالال
  .الطيران

  اإليكاو، والدول: الجهات المعنية الرئيسية
 ١مجال التركيز :  ذات الصلةلسالمة الجوية العالميةلطريق ال خريطةعناصر 
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أن تتسم بالكفاءة هيئتها التنظيمية باالستقاللية عند تنفيذ مهامها في مجال السالمة، وتتمتع تضمن الدول   - ١
  .ويكون لديها ما يكفي من التمويل

 BP2a-1 to 4 :المتعلقة بخريطة الطريق قاييسمأفضل الممارسات وال  

  . مهمتها التنظيميةفعاليةتضع الدول نظما مالئمة لضمان استمرار   - ٢
 BP1c/2b-2 to 5, BP2a-6 :المتعلقة بخريطة الطريق قاييسمأفضل الممارسات وال  

  تناسق المراقبة التنظيمية - ٢مبادرة السالمة العالمية 

بالنسبة للسالمة ضـمن حـدود      ي  طيران حيو  تستطيع كل دولة إجراء تقييم موضوعي ألي نشاط          :مجالال
  .مةمتثال هذا النشاط للقواعد الرامية إلى ضمان مستوى مقبول من السالواليتها وتطلب ا

  اإليكاو، والدول: الجهات المعنية الرئيسية
 ٢مجال التركيز : لسالمة الجوية العالميةلطريق ال خريطةعناصر 
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 وحماية البيانات ،، وتشجيع نظم اإلبالغ العلني"الثقافة العادلة"تدخل الدول تغييرات تشريعية لدعم   - ١
  . تحسين السالمة الجوية واحد هوالمجمعة لغرض

 BP3a-1 to 4 : الطريقخريطةالمتعلقة ب قاييسمالممارسات والأفضل   

 الفجوات في إجراءاتها التشريعية لتشجيع نظم اإلبالغ تحديدبهدف  استعراض أنشطة الدول االيكاوتنفذ   - ٢
  .وضع خطة لسد الفجواتت. العلني
 BP3b-1 to 2: المتعلقة بخريطة الطريق قاييسمأفضل الممارسات وال  

  .جمع البيانات اإلقليمية المتعلقة بالسالمةت  - ٣
 BP3c-1 to 4 :المتعلقة بخريطة الطريق قاييسمأفضل الممارسات وال  

  .البياناتم العالمي إلبالغ االنظ/ الدولي للبيانات التقاسمينفذ  - ٤
 BP3b-1 to 4 :المتعلقة بخريطة الطريق قاييسمأفضل الممارسات وال  

  فعالية اإلبالغ عن األخطاء والوقائع - ٣مبادرة السالمة العالمية 

لتقييم سالمة نظام الطيران بشكل مستمر وسد الثغرات كلمـا        الالزمةلبيانات  الحر ل تدفق  الضرورة   :المجال
  .امبرركان ذلك 

  اإليكاو، والدول: الجهات المعنية الرئيسية
 ٣مجال التركيز : لسالمة الجوية العالميةلطريق ال خريطةعناصر 
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 وتنشئ هيئة تحقيقات تحظى اليكاوصادر عن الاتنفذ الدول المبادئ الواردة في الملحق الثالث عشر   - ١
وتُـتخذ اإلجراءات بشأن التوصيات .  نصافاالستقاللية واإلتتسم بل الكافي والتدريب المهني وبالتموي

  .المتعلقة بالسالمة
  BP4a-1 to 9: المتعلقة بخريطة الطريق قاييسمأفضل الممارسات وال  

  .لحوادث، وليس لتوجيه الالئمةبغرض منع اتضع الدول إطارا قانونيا لحماية بيانات السالمة،   - ٢
  BP4b-1 to 3: المتعلقة بخريطة الطريق قاييسمأفضل الممارسات وال  

  .نفذ التعاون الدولي وتقاسم المعلومات حول الوقائع والحوادثي  - ٣
  BP4c-1 to 4 :المتعلقة بخريطة الطريق قاييسمأفضل الممارسات وال  

  الوقائع والحوادثفي  فعالية التحقيق - ٤مبادرة السالمة العالمية 

 للعوامل المسببة التي تؤدي  إلجراء فحص متمحص  فرصة  الالوقائع  الحوادث أو    في  التحقيقات وفر ت :المجال
  .إلى وقوع حادث ما وكذلك المسائل األوسع نطاقا المتعلقة بالسالمة األساسية لعملية برمتها

  اإليكاو، والدول: الجهات المعنية الرئيسية
 ٤ مجال التركيز: لسالمة الجوية العالميةلطريق ال خريطةعناصر 
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  .وجودة لتعزيز التناسقليات المتمد على اآليعم آليات إقليمية وتصم  - ١
  BP5a-1 to 3: المتعلقة بخريطة الطريق قاييسمأفضل الممارسات وال  

  .ألقاليم استنادا إلى تقييم المخاطرلفي االجراءات  األولوية تمنح  - ٢
  BP5b-1 to 2  :المتعلقة بخريطة الطريق قاييسمأفضل الممارسات وال  

  زيادة تناسق البرامج اإلقليمية  -٥مبادرة السالمة العالمية 

، إال أن   مختلفـة نـضج   يات  الفروق اإلقليمية تطبيقات مختلفة ألفضل الممارسات على مستو       تملي   :المجال
  .منافع كثيرة يمكن جنيها من تقاسم الخبرات بين األقاليمهناك 

  األقاليماإليكاو، والدول، و: الجهات المعنية الرئيسية
 ٥مجال التركيز : لسالمة الجوية العالميةلطريق ال خريطةعناصر 
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المسائل المتعلقة بالسالمة أو التي يحتمل اإلبالغ عن جميع في " ثقافة عادلة"يران باتباع  صناعة الطتلتزم  - ١
  .ه الالئمة إلى األطراف المعنيةيتوجأن تتعلق بها دون الخوف من 

  BP6a-1 to 5: المتعلقة بخريطة الطريق قاييسمأفضل الممارسات وال  

 إدارة استباقي فيعتماد نهج الالزمة الاث الماضية لألحد المشتركةالمعرفات تحدد وتنفذ المقاييس و  - ٢
  .المخاطر
  BP6b-1 to 4: المتعلقة بخريطة الطريق قاييسمأفضل الممارسات وال  

نشر مزايا تح وتوض.   على نطاق صناعة الطيراناألخطاء/لوقائعلمشتركة قواعد بيانات  جمدإنشاء و  - ٣
  .اإلبالغ العلني

  BP6c-1 to 4 :تعلقة بخريطة الطريقالم قاييسمأفضل الممارسات وال  

  فعالية اإلبالغ وتحليل األخطاء والوقائع في صناعة الطيران - ٦مبادرة السالمة العالمية 

معرفـة   الطيران ل  ةصناعلالمتاحة  الرئيسية  حد الوسائل    أ وهوالحفاظ عليها   " ثقافة عادلة " وضع   إن :لمجالا
  .منظمة من المنظماتالخطر ضمن أي أماكن 

  صناعة الطيران: الجهات المعنية الرئيسية
 ٦مجال التركيز : لسالمة الجوية العالميةلطريق ال خريطةعناصر 
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  .نظام إدارة السالمة مفوض عبر جميع قطاعات ومجاالت صناعة الطيران  - ١
  BP7b-1 :المتعلقة بخريطة الطريق قاييسمأفضل الممارسات وال  

  .التدقيق اتبعمليج نظام إدارة السالمة مدتوضع خطة ل  - ٢
  BP7b-1: المتعلقة بخريطة الطريق اييسقمأفضل الممارسات وال  

  .تدقيق لتقييم تشغيل وظيفة نظام إدارة السالمة اتعمليوضع ت  - ٣
  BP7b-1: المتعلقة بخريطة الطريق قاييسمأفضل الممارسات وال  

  .استعراض نظام إدارة السالمة أثناء عمليات التدقيق يتم  - ٤
  BP7b-1: قالمتعلقة بخريطة الطري قاييسمأفضل الممارسات وال  

 برنامج نظام دمجفي صناعة الطيران ووضع خطة ل تحديد القواسم المشتركة بين مجاالت التركيز يتم  - ٥
  .القواسمإدارة السالمة عبر جميع هذه 

  BP7e-1 to 4: المتعلقة بخريطة الطريق قاييسمأفضل الممارسات وال  

  تناسق استخدام نظم إدارة السالمة - ٧مبادرة السالمة العالمية 

، ضية في المطـارات راألعمليات  ال  وجود إدارة نظامية للمخاطر المتصلة بعمليات الطيران، أو        يعد :المجال
 في أداء   على المستويات أمرا أساسيا لتحقيق أ    أو أنشطة الصيانة     ،أو إدارة الحركة الجوية وهندسة الطائرات     

  .السالمة
   صناعة الطيران: الجهات المعنية الرئيسية

 ٧ مجال التركيز: لسالمة الجوية العالميةلطريق ال خريطةعناصر 
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ضمن صناعة متثال التنظيمي  في االللفجواتمستقلين تقييم وتحليل بدعم كامل من اإلدارة، يجرى،   - ١
  .بهدف معالجة مجاالت عدم االمتثالالطيران 

  BPa-1 to 5 :المتعلقة بخريطة الطريق قاييسمأفضل الممارسات وال  

ت  للسالمة التشغيلية لتقييم االمتثال الجاري عبر جميع قطاعا ومنتظمةالقيام بعمليات تدقيق مستقلة  - ٢
  .صناعة الطيران

  BP8b-1 to 2 :المتعلقة بخريطة الطريق قاييسمأفضل الممارسات وال  

   تناسق االمتثال للشروط التنظيمية- ٨عالمية مبادرة السالمة ال

وتقع المسؤولية الرئيسية   .  امتثال صناعة الطيران للوائح التنظيمية للدول      آمنتحقيق نظام   يقتضي  : مجالال
لعمل على ضـمان تنفيـذ   بالالمتثال على عاتق صناعة الطيران، التي لديها التزام قانوني وتجاري وأخالقي   

  .ح التنظيميةالعمليات وفقا للوائ
  صناعة الطيران: الجهات المعنية الرئيسية

 ٨ مجال التركيز: لسالمة الجوية العالميةلطريق ال خريطةعناصر 
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  وصف االستراتيجية

أفضل الممارسات بشأن معارف الالالزمة للحفاظ على تحسين الهياكل ) من خالل التزام اإلدارة(يتم   - ١
  .وتحديد التطورات التي تطرأ على أفضل الممارسات في المستقبل

  BP9a-1 to 5 :المتعلقة بخريطة الطريق قاييسمأفضل الممارسات وال  

علني للمعلومات المتعلقة بالمزايا التي تنطوي عليها أفضل الممارسات، البفضل تقاسم صناعة الطيران   - ٢
  .نشر المعلوماتتناسق األداء فيما يخص نقاط مرجعية تنفذ 

  BP9b-1: ريقالمتعلقة بخريطة الط قاييسمأفضل الممارسات وال  

  أفضل الممارساتاعتماد تناسق  - ٩مبادرة السالمة العالمية 
  الطيران صناعةفي 

لدروس التـي   ل ا التي تمثل تطبيق   تاعتماد أفضل الممارسا  تقوم المنظمات كل على حدة في الوقت المالئم ب         :المجال
  .استخلصتها صناعة الطيران على المستوى العالمي

  صناعة الطيران: الجهات المعنية الرئيسية
 ٩ مجال التركيز: لسالمة الجوية العالميةلطريق ال خريطةعناصر 
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  وصف االستراتيجية

  . تصميم آلية لتنسيق وتقاسم استراتيجيات السالمةيتم  - ١
  BP10a-1 to 3 :المتعلقة بخريطة الطريق قاييسمأفضل الممارسات وال  

، سعيا لتحقيق المواءمة وتقليص ازدواجية الجهود إلى الحد نسيق وتقاسم استراتيجيات السالمة تيتم  - ٢
  .األدنى
  BP10b-1 to 5 :المتعلقة بخريطة الطريق قاييسمأفضل الممارسات وال  

  صناعة الطيرانفي سالمة الاستراتيجيات بين مواءمة ال - ١٠مبادرة السالمة العالمية 

سين الـسالمة الجويـة علـى       الجهود التي تبذلها جميع الجهات المعنية بصناعة الطيران لتح        تكون   :مجالال
تكون جيـدة   العالمي عندما   مستوى  اإلقليمي أكثر فعالية على ال    ومستوى الدولة والمستوى     المحلي   المستوى

  .أساليب مشتركةوالمواءمة وتقوم على أهداف 
  ة الطيرانصناع: الجهات المعنية الرئيسية

 ١٠ مجال التركيز: لسالمة الجوية العالميةلطريق ال خريطةعناصر 
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  وصف االستراتيجية

يشهده الطيران يتوقع أن  تحديد الشروط الالزمة للحفاظ على السالمة الجوية إزاء النمو الذي تمي  - ١
  .التجاري
  BP11a-1: المتعلقة بخريطة الطريق قاييسمأفضل الممارسات وال  

  .طط الموارد لتوفير األعداد الكافية من األشخاص المؤهلينتنفذ خ  - ٢
  BP11b-1 to 2 :المتعلقة بخريطة الطريق قاييسمأفضل الممارسات وال  

  . أن خطط الموارد البشرية ستقدم العدد الكافي من األشخاص المؤهلينمنوضع إجراءات التدقيق للتأكد ت  - ٣
  BP11c-1 : الطريقالمتعلقة بخريطة قاييسمأفضل الممارسات وال  

   الموظفين المؤهلينافي منكالعدد ال – ١١مبادرة السالمة العالمية 

 صناعة الطيران والسلطات التنظيمية الحصول على العدد الكافي مـن المـوظفين             أن يكون بامكان   :المجال
  .لدعم أنشطتهاالمؤهلين 
  صناعة الطيران: المعنية الرئيسيةالجهات 
 ١١ مجال التركيز: لسالمة الجوية العالميةلطريق ال خريطةعناصر 
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  وصف االستراتيجية

ويعمل المسؤولون في صناعة الطيران معاً لتحديد .  وجودهاثبت التي   التكنولوجيةالفجوات تحديد يتم  - ١
  . جمة للسالمةئدا يمكن أن تقدم فيها التكنولوجيا فوالمجاالت التي

  BP12a-1 to 3: المتعلقة بخريطة الطريق قاييسمأفضل الممارسات وال  

  .لتعزيز السالمةطورت ستخدم التكنولوجيات التي أثبتت نجاعتها والتي ت  - ٢
  BP12b-1 to 3: المتعلقة بخريطة الطريق قاييسمأفضل الممارسات وال  

  .ةالتكنولوجي الفجواتالرامية إلى سد تدابير إدراج اليتم   - ٣
  BP12c-1 to 2 :المتعلقة بخريطة الطريق قاييسمأفضل الممارسات وال  

  استخدام التكنولوجيا لتعزيز السالمةفعالية  – ١٢مبادرة السالمة العالمية 

  .سهم بشكل كبير في تحسين السالمةتي ت الةلتكنولوجيطورات اتنفيذ الت :مجالال
  صناعة الطيران: يسيةالجهات المعنية الرئ

 (G)و  (F) و (E)، المرفقات ١٢ مجال التركيز: لسالمة الجوية العالميةلطريق ال خريطةعناصر 
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  ت المنتفعينبتوقعا يفي نظام قائم على األداء و–الفصل الثاني 

   قياس المخاطر– بشأن األداء توقع –السالمة 

الذي تواجهه التحدي فإن ،  سالمةنقلالأكثر طرق ولما كان السفر جوا هو ".  توقع بشأن األداء"سالمة هي ال
وفي إطار الخطة العالمية للمالحة الجوية، .  ظام يتسم فعال بالسالمةنزيادة سالمة صناعة الطيران والهيئات التنظيمية هو 

ويثير ذلك ".   مخاطر الحوادث العالمية في مجال الطيران التجاريتخفيض في"حدوث  الجهات المعنية بالطيران تتوقع
ذ الفعال للخطة العالمية  المخاطر، وكذلك أي تغييرات متصلة تطرأ نتيجة التنفيتلكلقياس فضل يجاد الطريقة األموضوع ا

  . الطريقخريطةللمالحة الجوية و

 ممتازةوهناك عدة مصادر .  وتشكل البيانات المتعلقة بمعدالت الحوادث مصدرا موثوقا لقياس أداء السالمة
 لقياس في أي جهود تُبذليا حيو صناعة الطيران وينبغي اعتبارها عنصرا ضمن الحفاظ عليها يتممعدالت الحوادث ل
  .خاطرالم

معدل متابعة ارير  هذه التقشملوت.  االيكاوومن األمثلة على البيانات المتاحة بسهولة التقارير الصادرة عن مجلس 
 بقياس أداء السالمة في العالم االيكاووتقوم .  لنقل الجوي العاملظمة تالمنعمليات الللطائرات المستخدمة في الحوادث المميتة 

  .صاءات السالمة الجويةمن حيث مجموعة واسعة من إح

وفي .   تقاسم المعلوماتعتمد على البرامج التي تهيدارة المخاطر كثر فعالية إلامج الكمية األوسوف تكون البر
 واألياتا، يمكن تقاسم البيانات التي تجمع من برنامج األياتا لتدقيق السالمة االيكاوالوقت الراهن، وبموجب مذكرة تعاون بين 

، بين المنظمتين  السالمةمعلوماتالجوية، إلى جانب أشكال أخرى من برنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة التشغيلية وال
لتعاون وتقاسم المعلومات مع اللجنة األوروبية للطيران ل اتفاقات مماثلة االيكاو  وقد أبرمت .ما هو مالئمالدوليتين حسب

  .)يوروكنترول (والمنظمة األوروبية لسالمة المالحة الجوية) األياسا(بية ، ووكالة السالمة الجوية األورو)ايكاك (المدني

ات لتقييم وقع على التكهنات أو التيعتمدالتباع نهج في الوقت الحالي وتسعى بعض كيانات صناعة الطيران جاهدة 
صياغة ومثال على ذلك .  مةالمتصلة بالسالالبيانات لجمع وتحليل ا  نُهج أكثر ابتكارإتباعويتطلب هذا األمر .  المخاطر

مراقبة بيانات و (FDA)تحليل بيانات الطيران برامج  بعض البرامج الموجودة مثل باستخداماستراتيجيات السالمة 
 االيكاو التدقيق مثل برنامج من برامجوهناك أمثلة أخرى .  (FOGA)  ضمان نوعية عمليات الطيران و(FDM) الطيران

  .سالمة الجوية وبرنامج األياتا لتدقيق السالمة التشغيليةالعالمي لتدقيق مراقبة ال

   الخطة العالمية للسالمة الجويةمواصلة تحديث

جل ثابتة على األظل ينبغي أن ت تضع أهدافا رفيعة المستوى بالرغم من أن الخطة العالمية للسالمة الجوية
 راييعتوقف على أفضل الممارسات والميلمتصلة بها  الطريق اخريطةالمتوسط، إال أن التنفيذ الفعال للخطة العالمية و

 استمرار أهمية الخطة العالمية للسالمة االيكاوولكي تضمن .  مع مرور الزمنوالمنهجيات التي ستتطور وتتغير عمليات وال
االيكاو ستستخدم  للقيام بذلك،و.  هذه الخطة بالتعاون الوثيق مع جميع الجهات المعنيةفإنها تلتزم بمواصلة تحديث الجوية، 

، وقاعدة بيانات يدانية، وبعثاتها الم التابع لهابرنامج تدقيق مراقبة السالمةتردها عن طريق التي المعلومات والتعليقات 
 وبصفة أعم بفضل اتصاالتها العادية ، ومجموعات الخبراء لديها،التابعة لهاالتخطيط والتنفيذ مجموعات لديها، والسالمة 

  . المتعلقة بالسالمة مع الدول وصناعة الطيرانوتبادل البيانات
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مجموعة الصناعة المعنية باستراتيجية السالمة التي تحافظ على المشاركة بفعالية في أعمال  االيكاوتواصل كما 
  .مل للوثيقتيناالجوية العالمية بغرض الحفاظ على طابع التزامن والتكخريطة الطريق للسالمة 

  لسالمة الجويةاستخدام الخطة العالمية ل

 االيكاوتوفر الخطة العالمية للسالمة الجوية، على أعلى المستويات، المنهجية والتركيز الالزمين لتنفيذ أهداف 
  ".تعزيز سالمة الطيران المدني العالمي" السالمة، والمتمثلة في في مجالاالستراتيجية 

ز عليها جهود السالمة لتحسين السالمة على النحو وتحدد مبادرات السالمة العالمية المجاالت التي ينبغي أن ترك
.   اإلجراءات وقياس التقدم المحرزوضع ذات الصلة األدوات الالزمة لوالمقاييسوتوفر أفضل الممارسات .  األفضل

سالمة في  الفي مجالجديدة مقترحة  مهامإدراج لمية لتقييم ما إذا كان ا، يتم االستعانة بمبادرات السالمة العلاليكاووبالنسبة 
وفي إطار عملية التخطيط المبينة في الفصل .   بعد إدراجها في البرنامجقياس التقدم المحرزثم  أمرا مبررا،برنامج العمل 

 من خالل برنامج االستراتيجية االيكاو التي تنفذها والوطنية األنشطة اإلقليمية تطويراألول، توفر المبادرات اإلطار الالزم ل
  .وعن طريق وسائل أخرىالتابع لها، امج المساعدة الفنية الموحدة، وبرن

   نظام طيران عالمي متسم بالسالمةالوثائق التي تدعم

   تعزيز سالمة الطيران المدني العالمي– السالمة – Aهدف االيكاو االستراتيجي 

  الوثائق الداعمة  الوصف  الدور  العنوان

الخطة العالمية للسالمة   
  الجوية

منهجية عامة لتنسيق وترتيب أولويات       االستراتيجية
 االيكـاو جهود السالمة لدعم هـدف       
  .االستراتيجي بشأن السالمة

الجوية خريطة الطريق للسالمة     •
العالمية لصناعة الطيران، الجزء   

  األول

مجموعة منهجيات تتعلق بالتنفيذ ناشئة       األساليب   مبادرات السالمة الجوية
لية عن أفـضل الممارسـات التـشغي      

  .اهنة واإلرشادات المتاحةالر

 طريق الـصناعة فـي      خريطة •
مجال سالمة الطيران العـالمي،     

 الجزء الثاني
  خطة أعمال االيكاو •

ــة   ــط اإلقليمي الخط
  والوطنية للسالمة

برامج العمل اإلقليمية التي تـشمل        اإلجراء
تخطيط وتنفيذ ورصـد األنـشطة      

  . ة ودقة توقيتهايليفصتال

مـثال  (خطط تنفيذ الـسالمة      •
طــة التنفيــذ فــي أفريقيــا خ

  )والمحيط الهادئ

 

  ـ انتهـى ـ

 




