
A38-WP/
TE/27 
15/8/13 
(Informatio

اتباع نهج 
 الفيدرالية 
 النقل في 
ة الطيران 
علقة بإدارة 

 ةابتكاريظمة 
ملة لتجميع 

لمخاطر. رة ا
 طر السالمة

الخدمات  يم
وابط الفعالة 

دون  سالمة،

، الذي لدول
ص استراتيجية 

95 

on Paper) 

 

 تعقيدًا يتطلب ا
الطيرانل هيئة 

)ARP(ومكتب ،
هيئةلرة السالمة 

المتعنشطة األن 
  

 تكون لدينا منظ
 أنه عملية متكام
 من خالل إدارة
مة، وٕادارة مخاط

تقديالمعنية بات 
ق وصيانة الضو
خدمات إلدارة الس

مريكي لسالمة ال
ستباقي. وتنص

  والثالثون

  ةالفيدرالي ن
( 

يديتزاالذي امنا 
رة السالمة داخل
( كتب المطارات

نظام إدار عتبري
عنعامة  لمحة 

.)ARPطارات(م

لكي رة السالمة 
 السالمة على 
مال سالمة النظ

ي مجال السالم

منظماال علىم ا
وتطبيق وتوثيق 

ي الخمرامج مقد

ي البرنامج األمر
لمخاطر بشكل ا

و الثامنةرة 
  ةني

 لهيئة الطيران
متحدة األمريكية

  ذي
مستواها في نظا
ظام داخلي إلدار

، ومك)ATO( ية
. وي)ANG( بلة

تقدم هذه الورقة
ATOالم ) ومكتب

إلدارةظام داخلي 
ّرف نظام إدارة

ستباقي في مجال
: السياسات في

اهيم سالمة النظ
 ٕاعدادمخاطر و 

تقييم بركفيلة ب ل

مكونا هاما في ة
لداخلية وٕادارة الم

  لدولي

الدور - ية 
فنالاللجنة 

  ةياسيد الق

دارة السالمة ل
الواليات المة من 

التنفيذ الموجز
سالمة وتحسين م

وضع نظد من 
مة الحركة الجوية
ي لألجيال المقب
سالمة الدول. وت

Oحركة الجوية (

تطبيق نظد من 
. ونعّرباستمرار 
طابع رسمي واس 

لمكونات التالية
S(. 

مفاه تعميمعلى 
 على تحديد الم

وسائلرلية أيضا 

لطيران الفيدرالية
إجراءاتنا ال على

طيران المدني ال

  مل

ية العمومي

واعدتوحيد الق –

تطبيق نظام إد
(ورقة مقدمة

 بأن صيانة الس
البدتحقيق ذلك 

)AVS(ومنظم ،
ظم النقل الجوي
مج األمريكي لس

AVومنظمة الح (

ه البدفيدرالية أن
لركاباسالمة  

ط  اتباع نهج ذي
 السالمة من ال

SP( ويج للسالمة

ع إدارة السالمة 
ت بإثبات القدرة
ة الطيران الفيدرال

 . متثال

لسالمة لهيئة ال
ع إدارة السالمة 

منظمة الط

ورقة عم

الجمعي

–سالمة الطيران 

حالة ت

)FAAة (فيدرالي
تلي. و ار ابتكار 

( سالمة الطيران
AS(ومكتب نظ ،
في البرنام هامن 

VS(مة الطيران 

هيئة الطيران الف 
رة على تعزيز 

يضمن والبرامج 
لق بنظام إدارة

والتروي) SA( مة
تطبيق نظامعد 

ت هذه المنظمات
هو ما يتيح لهيئة
حاالت عدم االمت

نظام إدارة الكل 
مفاهيم تعميم ل

س   :28رقم  

الفهيئة الطيران 
مسا اعتمادقي و 

ها، بدءًا بمنظمة
ST( ريال التج

نمكوّ بمثابة رالية 
منظمة سالممة ل

    

 مقدمةال

 رىت 
ي قادرعالمطراز 

ت واإلجراءات و
 نموذجنا المتعل

، ضمان السالم)
يساعو  

الل إلزام إدارات
ة بالمخاطر. وه

حو  أعطال وقوع 
يشكلو  

ز أكثر من خالل

  
 

البند

ه ـقـرّ تُ 
استباق
برمتها
المجال
الفيدرا
السالم

  

1-

1-1

من طو 
العمليات
ويتكون

)SRM(
1-2

من خال
المتعلقة
انتظار 

1-3

سيتعزز



 - 2 - A38-WP/95 
  TE/27 

على ما يلي: "سنتخذ اإلجراء الالزم إلدارة المخاطر من خالل تحديد التهديدات  20251نحو عام هيئة الطيران الفيدرالية، 
 .والمخاطر بشكل استباقي على أساس مواصلة تحليل البيانات"

القاعدة مقتضيات برنامج إدارة السالمة على المستوى الوطني وتوثيقها في بتحديد الواليات المتحدة قامت  1-4
القياسية المتعلقة بنظام إدارة السالمة للمكتب المشترك للتخطيط والتنمية. وتحدد هذه الوثيقة مقتضيات نظام إدارة السالمة 

في نظام النقل الجوي في المكتب، وتشمل جميع اإلدارات الفيدرالية التي تعتبر جهات معنية هذا بالنسبة للهيئات األعضاء في 
إرشادات نظام ، 8000.369Aرقم  قرارهيئة الطيران الفيدرالية في اآلونة األخيرة الراجعت باإلضافة إلى ذلك،  الواليات المتحدة.

 رقم قرارنظام موحد إلدارة السالمة داخل هيئة الطيران الفيدرالية. ويحدد التطبيق قديم إرشادات تعزز ت، من أجل إدارة السالمة
8000.369A  األساس المتثال هيئة الطيران الفيدرالي للقاعدة القياسية المتعلقة بنظام إدارة السالمة للمكتب المشترك للتخطيط

 .والتنمية ومقتضيات إطار االيكاو لبرنامج الدول للسالمة التي تقع ضمن اختصاص هيئة الطيران الفيدرالية

يدرالية لجنة ومجلس نظام إدارة السالمة لهيئة الطيران ، أنشأت هيئة الطيران الف8000.369Aرقم  قراروفقا للو  1-5
 برمتها هيئة الطيران الفيدرالية داخل لى ضمان تنفيذ وتخطيط نظام إدارة السالمة بشكل متسقإللجنة االفيدرالية. وتهدف هذه 

مة التابع لهيئة الطيران ويقدم مجلس نظام إدارة السال .من خالل التوصية بتقديم التوجيهات في مجال السياسات واإلجراءات
وتبرز األقسام التالية حالة نظام إدارة هذه األنشطة. الضطالع بمديرين تنفيذيين رفيعي المستوى لتوجيهات صادرة عن الفيدرالية 

  .)ARP) ومكتب المطارات(ATO) ومنظمة الحركة الجوية (AVSالسالمة بالنسبة لمنظمة سالمة الطيران (

  سالمة الطيرانمنظمة  –مناقشة لا  -2
مقتضيات نظام إدارة السالمة لمنظمة  ،8000.367Aرقم  القرارت منظمة سالمة الطيران راجع، 2013في فبراير   2-1

لمكتب المشترك للتخطيط والتنمية، ل. وتستند هذه الوثيقة إلى مفاهيم ترد في القواعد القياسية لنظام إدارة السالمة سالمة الطيران
مقتضيات حدد هذه الوثيقة تو  .هيئة الطيران الفيدراليةلسالمة لاليكاو وٕارشادات نظام إدارة السالمة في إدارة وٕاطار نظام إدارة ا
تلك التي تضطلع  هابما في ،الفرعية كي يتسنى لمنظمة سالمة الطيران وهيئاتهانظام إدارة السالمة تعزز وتعرض إرشادات 
  . لهيئات التي تشرف عليهابالنسبة لنظام إدارة السالمة تتعلق ببحث إمكانية تحديد مقتضيات ، بمسؤوليات اإلشراف

يضا مكتبا خاصا ببرنامج نظام إدارة السالمة. ويهدف هذا المكتب إلى تحديد وتوجيه أنشأت منظمة سالمة الطيران أو   2-2
إدارة شمل وضع االستراتيجيات والتخطيط فيما يخص نظام بما يلى نظام إدارة السالمة إمنظمة سالمة الطيران وٕادارة تحويل 

على دون اإلقليمية تعميم نظم إدارة السالمة و ضمان التوحيد القياسي في التنفيذ دون التنظيمي لنظام إدارة السالمة؛ و السالمة؛ 
تنفيذ أنشطة و ؛ ت الطيران المدنيالتعاون وتقاسم الدروس المستفادة مع سائر هيئاو ؛ نظام إدارة السالمة لمنظمة سالمة الطيران

  تعزيز النظام كلما دعت الضرورة لذلك.و التوعية داخل منظمة سالمة الطيران وقطاع الطيران؛ 
تركيز للمكتب برنامج نظام إدارة السالمة لمنظمة سالمة الطيران خطة شاملة مفصلة عن نظام إدارة السالمة  وضع  2-3

على تخصيص منظمة سالمة الطيران  ساعديو على عمليات التحويل الستحداث نظام مراقبة يقوم أكثر على تحديد المخاطر، 
كما تتناول خطة تنفيذ نظام إدارة كثر من أجل تحديد ومعالجة وتقليص حدة المخاطر في نظام المجال الجوي. الموارد بفعالية أ
رة السالمة لمنظمة الطيران المدني الدولي (االيكاو) في المالحق األول والسادس والثامن. مقتضيات نظام إدا السالمة فحوى

 ميمالتصتتعلق بوكذلك ألغراض كبار المشغلين الجويين موجهة لنشطة لوضع القواعد نفذت منظمة سالمة الطيران أ وهكذا،
  .والتصنيع

                                                                 
 نفسها. الطيران الفيدرالية هيئةرؤية استراتيجية بعيدة األمد لتحول نظام الطيران المدني و  2025نحو عام االستراتيجية  - 1



A38-WP/95 - 3 -  
TE/27 

مع قطاع الطيران. وتضم الجهات  رائدةطيران مشاريع منظمة سالمة اللطبقت خدمة القواعد القياسية للرحالت   2-4
منظمات تدريب مشغلي شركات الطيران الواسعة، وشركات الطيران الخاصة بالركاب و  رائدةالمشاركة في هذه المشاريع ال

حالت وثائق الصيانة. ونشرت خدمة القواعد القياسية للر المعنية بمنظمات الالطائرات المستأجرة والرحالت الجوية العارضة و 
، ودليل تنفيذي وأدوات لتحليل الثغرات 92A-120، بما في ذلك التعميم رقم رائدةعديدة لمساعدة الجهات المشاركة في المشاريع ال

موظفي هيئة الطيران كما يساعد على إعداد نظام إدارة السالمة مقدمي الخدمات يساعد يتيح إطارا هو ما التقييم. و  توأدوا
مقدمي الخدمات وموظفي هيئة الطيران  رائدةتمّكن هذه المشاريع التقييم التقدم المحرز والتنفيذ النهائي. و الفيدرالية على 

المعلومات عن تنفيذ نظام إدارة السالمة ومن شأنها أن تساعد على استحداث الحصول على الفيدرالية من اكتساب الخبرة و 
هيئة الطيران الفيدرالية بوسائل التحقق من مقتضيات  رائدةالمشاريع ال إرشادات ومنهجيات محّسنة للمراقبة. كما تزّود هذه

  .ادارة السالمة قواعد نظام فيما يخص وضعجداول التنفيذ 
للمنظمات المعنية بالتصميم  اموجه ا رائداضعت خدمة ترخيص الطائرات لمنظمة سالمة الطيران برنامجقد و و   2-5

لقطاع الطيران  التثقيفية دو جهضمن اللهذا النظام  رائدالمشروع ال ندرج. ويإلدارة السالمةنظام المصنعين ل اسم موالتصنيع يح
يسعى إلى تجميع البيانات بشأن المقتضيات المحتملة في مجال وضع القواعد وٕامكانية التوسع والتنفيذ والتقييم وأساليب و 

صميم والتصنيع. باإلضافة إلى ذلك، استخدمت خدمة ترخيص المراقبة واألدوات واإلرشادات المتعلقة بالمنظمات المعنية بالت
إجراءات وثقافة خدمة ترخيص الطائرات. ووضعت خدمة ترخيص الطائرات  في إطارالطائرات مفاهيم نظام إدارة السالمة 

قد ن. و للموارد على أساس تحديد المخاطر من أجل مواصلة الصالحية للطيرا االستهداف الموحدتتعلق بأدوات وٕاجراءات 
  .أوساط التصنيع لمعالجة منهجيات المراقبة فيما يخص نظام إدارة السالمةاستعانت خدمة ترخيص الطائرات مؤخرا ب

يمّكن خدمة ، مراقبة سالمة الحركة الجوية، 1100.161رقم  القرار هيئة الطيران الفيدراليةصدرت أ، 2005في مارس و   2-6
سالمة الطيران من إجراء مراقبة مستقلة للسالمة فيما يخص توفير خدمات الحركة الجوية منظمة لمراقبة سالمة الحركة الجوية 

لمنظمة الحركة الجوية. وتتمثل إحدى وظائف منظمة الحركة الجوية في تقديم المراقبة وتقييم أداء نظام إدارة السالمة لهذه 
على نظام إدارة السالمة ا اإلشرافية مارس مسؤوليتهتالمنظمة. وتجدر اإلشارة إلى أن خدمة مراقبة سالمة الحركة الجوية 

االتجاهات والمخاطر بشكل منهجي، من أجل تحديد بيانات السالمة استقطاب وتحليل من خالل لمنظمة الحركة الجوية 
  .وضمان تغيير النظم وفقا لذلك

تنفيذ البرامج واإلجراءات واألنشطة ويساعد نظام إدارة السالمة لمنظمة سالمة الطيران المنظمات التي تطبقه على   2-7
  .نظام إدارة السالمة بواسطةعلى تحويل منظمة سالمة الطيران  درنظام متكامل قا إقامةاألخرى من أجل 

  منظمة الحركة الجوية –المناقشة   -3
، اعتمدت خدمة مراقبة سالمة الحركة الجوية في هيئة الطيران الفيدرالية نظام إدارة السالمة لمنظمة 2010مارس  في  3-1

السالمة والتدريب الفني في لهيئة الطيران الفيدرالية. ويدير مكتب  1100.161قرار رقم الحركة الجوية وفقا لألحكام الواردة في ال
يواصل تصميم وتطوير وتحديد السياسات  بالتاليإدارة السالمة لمنظمة الحركة الجوية و منظمة الحركة الجوية تنفيذ نظام 

والخطط واإلجراءات والدورات التدريبية في مجال السالمة. ولتيسير مواصلة تحسين نظام إدارة السالمة، أعيدت هيكلة مكتب 
مترابط شبكيا والسياسات واألداء) تتعاون ضمن هيكل  السالمة والتدريب الفني ضمن ثالث مديريات (السالمة، والتدريب الفني،

نظام إدارة السالمة لمنظمة الحركة الجوية وهي السياسات المتعلقة بالسالمة، وٕادارة التي يقوم عليها الدعامات األربع  تعزيزل
   مخاطر السالمة، وضمان السالمة، وتعزيز السالمة.
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الوطني.  الجويج أكثر شمولية في مجال السالمة داخل نظام المجال نحو اتباع نه منظمة الحركة الجوية مضيتو   3-2
أسباب حدوث ظروف غير مواتية في مجال السالمة وٕايجاد طريقة منهجية لتحليل مخاطر  بتحديدر ثهذا النهج أهمية أكعنى ويُ 

نظمة الحركة الجوية. ووفقا النظام داخل نظام المجال الجوي الوطني من خالل استخدام عملية تحليل المخاطر التي تهدد م
  لهذه الفلسفة المتبعة، أصدرت منظمة الحركة الجوية إرشادات جديدة في مجال السالمة وذلك على النحو التالي:

 رقم  قرارالJO 7210.632 إلبالغ عن الحوادثبرنامج منظمة الحركة الجوية ل، الصادر عن هيئة الطيران الفيدرالية  ،
 .ةاإلرشادات إللزام اإلبالغ عن حوادث الحركة الجوية لمنظمة الحركة الجوي يقدم

  النظام رقمJO 7210.633 وضح ي، برنامج نوعية الجودة لمنظمة الحركة الجوية، الصادر عن هيئة الطيران الفيدرالية
 .ةالسالمة وتقييم السالمالمسؤوليات داخل منظمة الحركة الجوية من أجل إجراء تحليالت المخاطر وتحديد اتجاهات 

  النظام رقمJO 7210634 يقدم اإلرشادات مرقبة الجودة لمنظمة الحركة الجوية، الصادر عن هيئة الطيران الفيدرالية ،
 .الالزمة لتنسق وتنفيذ األنشطة الخارجية المتعلقة بالتحقق من االمتثال

 النظام رقمJO 7200.20  يحدد السياسات النظام الطوعي لإلبالغ عن السالمة، الصادر عن هيئة الطيران الفيدرالية ،
 .واالجراءات الخاصة باإلجراءات الطوعية لإلبالغ عن السالمة

وجرى  2004ويجري حاليا تحديث دليل نظام إدارة السالمة لمنظمة الحركة الجوية، الذي صدر أول مرة في عام   3-3
نظام إدارة سالمة منظمة الحركة ، هيئة الطيران الفيدراليةالصادر عن  1000.37 القرار،، وعلى غرار 2007تحديثه في عام 

ن الوثيقتان، بعد اعتمادهما، منظمة الحركة الجوية من تّمكن هاتاوس .)2007، (جرت آخر عملية تحديث في مارس الجوية
ياتها وٕاجراءاتها في مجال تسيير شؤون نظامها الخاص بإدارة السالمة على النحو األفضل من خالل تحسين سياساتها وعمل

والدليل بصيغتهما المنقحة، سينصب التركيز على تطبيق اإلدارة المتكاملة للسالمة من أجل  قرارمقتضيات الفي السالمة. و 
دعم منظمة الحركة  زيد منخفض الثغرات التي تشوب السالمة في ضوء إعداد وتنفيذ مفاهيم الطيران. ومن شأن ذلك أن ي

السالمة نظام الواليات المتحدة لمراقبة الحركة الجوية لألجيال المقبلة وتحسين مستوى القواعد القياسية للسالمة ألنشطة الجوية 
وجهود التنسيق المبذولة على المستوى العالمي لمواكبة القواعد القياسية لنظام إدارة السالمة المعمول بها في االيكاو ومنظمة 

نشطة ضمان الجودة في منظمة الحركة الجوية قرار والدليل بصيغتها المنقحة أا سيعزز الكمخدمات المالحة الجوية المدنية. 
  عمليات تحسين خدماتنا وٕاجراءاتنا. جدوى الثقة ب عززالتي ت

ويبقى الهدف الرئيسي لمنظمة الحركة الجوية هو توفير المراقبة المأمونة والفعالة للحركة الجوية وخدمات المالحة   3-4
. وفي حين الواليات المتحدةللمحيطات الخاضع لمراقبة الدولي و المجال الجوي نظام المجال الجوي الوطني وفي ل الجوية داخ

الجوي الوطني بالنسبة للخدمات التي تقدمها،  اظ على السالمة داخل نظام المجالتسعى منظمة الحركة الجوية جاهدة للحف
دعم ين السالمة و بما يضم اوتطبيقاته اتعزيز سياساتهمن خالل  السالمة إلدارة ايضا في مواصلة تحسين نظامهترغب أ افإنه

  .تحقيق بيئة إيجابية في مجال السالمة
  مكتب المطارات –ناقشة الم  -4
مبادرة تعميم نظام إدارة السالمة على ترخيص المطارات بالكامل وفقا للملحق الرابع عشر، فإن مكتب المطارات يؤيد   4-1

يرى مكتب المطارات أن مقتضيات نظام إدارة السالمة تتيح أدوات عملية إلدارة مخاطر النظم بعمليات دولية. و التي تقوم 
وفاء بمقتضيات التشريعات واإلدارة السالمة بشكل عام داخل بيئة المطارات. كما يتيح نظام إدارة السالمة أدوات هيكلية لل
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لتحقيق هذه الغاية، يعمل مكتب المطارات حاليا مي الخدمات والمنتجات. و المعمول بها ومن جانب الوكاالت الحكومية ومقد
  .على تطبيق نظام إدارة السالمة على المطارات المرخص لها

ويشارك مكتب المطارات بفعالية في مشروع وضع القواعد من أجل تعميم مقتضيات نظام إدارة السالمة على إطاره   4-2
لتنفيذ نظام إدارة السالمة  السبلأفضل  دتحديا حثيثة لبذل مكتب المطارات جهودلعملية، التنظيمي الحالي. وفي إطار هذه ا

المواد داخل مجموعة من المطارات التي تحمل شهادة التشغيل في جميع أنحاء البلد، بما في ذلك بحوص قطاع الطيران وٕاعداد 
  .رشادية والدراسات التجريبيةاإل
تفاق مع برنامج البحوث التعاونية للمطارات التابع لمجلس البحوث في مجال النقل أجرى مكتب المطارات، باالو   4-3

نظام إدارة السالمة داخل المطارات. وقد نشر هذا البرنامج بحثا بشأن  لتطوير دليل، بحثا إلعداد (لألكاديميات الوطنية)
ديات القانونية التي قد تواجهها المطارات في ضوء االنعكاسات القانونية لنتائج نظام إدارة السالمة على الشواغل إزاء التح

  .ق في إطار نظام إدارة السالمةائمتعلقة بتجميع البيانات وٕادارة المخاطر ومقتضيات الوثجديدة الالمقتضيات ال
تمهيد إلى نظم إدارة السالمة لمشغلي ، 37-150/5200صدر مكتب المطارات التعميم رقم أ، 2007وفي فبراير   4-4

، نشرت 2012دارة السالمة. وفي يونيه للمطارات فيما يخص إجراءات نظام إلمحة تمهيدية مفاهيمية  قديممن أجل ت، اتالمطار 
هذه الوكالة مشروعا منقحا لهذا التعميم. وقد تلقى مكتب المطارات تعليقات على مشروع التنقيح من مشغلي المطارات 

مشروع وضع قواعد مع اقتراب إتمام حاليا على استعراض هذه التعليقات. و عمل يومؤسسات صناعة الطيران والمستشارين و 
تعين على مكتب المطارات إعادة تحديث هذه الوثيقة لتقديم اإلرشادات الخاصة باالمتثال للوائح التنظيمية وسيعمل ي، سالوكالة

نظام إدارة السالمة في المطارات وتحديد مدى على تقييم  هيئة الطيران الفيدراليةعلى إعداد إرشادات تكميلية لمساعدة مفتشي 
  .مطابقتها للوائح التنظيمية

حاء وأجرى مكتب المطارات ثالث دراسات تجريبية بالتعاون مع المطارات التي تحمل شهادة التشغيل في جميع أن  4-5
تتراوح بين و متفاوتة المستوى، تقوم بعمليات ن المطارات التي م 30كثر من ، شارك في هذه الدراسات أ2007البلد. ومنذ عام 

  والدراسات التنفيذية.إلى دراسات إثبات المفاهيم إعداد دليل نظام إدارة السالمة والخطة التنفيذية 
أن المقتضيات التنظيمية المعمول بها، من قبيل التدريب واالتصاالت وصيانة السجالت ويقّر مكتب المطارات ب  4-6

دارة السالمة. عامة أساسية لمختلف مكونات نظام إيمكن أن تشكل كلها دو الت الطوارئ، والتفتيش الذاتي والتخطيط في حا
ة في مجالي الصحة والسالمة تساعد على وضع برامج تشغيلية مكثفباإلضافة إلى ذلك، تتوفر مطارات عديدة على نظم مهنية 

التطبيق الكامل لنظام إدارة السالمة بمجرد وضع  إلدارة السالمة مثل نظام إدارة السالمة. وهذه أخبار مشجعة قد تساعد على
  .يةظيملوائح التنال بواسطةمقتضيات محددة 

يعمل مكتب المطارات على تطبيق مفاهيم نظام إدارة السالمة على عملياته الداخلية. ووفقا للقواعد القياسية لهذه و   4-7
نظام لهيئة الطيران الفيدرالية إلدارة ، 520.11رقم  القرار 2010في أغسطس الوكالة، فقد أصدر المدير المعاون للمطارات 

نظام مكونات وعناصر  إدراج فيما يخصالسياسات الداخلية لمكتب المطارات والمقتضيات  القرار. ويحدد هذا سالمة المطارات
يط وغيرها من أنشطة المراقبة. إدارة السالمة في مجاالت المراقبة بما في ذلك األنشطة المتعلقة بوضع القواعد القياسية والتخط

من أجل إكمال  مكتب المطاراتفي المرجع المكتبي الخاص بنظام إدارة السالمة ، نشر مكتب المطارات 2012وفي يونيه 
يعمل مكتب في األساس، ن تطبيق نظام إدارة السالمة في المنظمة برمتها. و كور وتقديم التوجيهات العملية بشأالمذ القرار

التي  الموافقةو ى تعميم الممارسات الرسمية المتبعة في إدارة مخاطر السالمة على إجراءاته الخاصة بالمراقبة عل المطارات
اعد و ، ويطلب إدخال تعديالت على القتشمل الموافقة على خطط تصميم المطارات وسالمة المنشآت وخطط اإلنهاء التدريجي
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إصدار السياسات على الوكالة ة التحسينات بل وأيضا تحسين مستوى قدرة من شأن ذلك أن يعّزز القدرة على مواصلالقياسية. و 
  .واإلرشادات مع الحرص على اتباع نهج السالمة النظمي

  الخالصة  -5
أن هيئة الطيران الفيدرالية ترى إقرارا بأن إدارة السالمة أصبحت القاعدة القياسية للسالمة في جميع أنحاء العالم،   5-1

، تعمل وبناء عليهلسالم. ل نا الوطنييعزز أكثر برنامجمن شأنه ألن لطيران الخاص بانظامنا على مفاهيم إدارة السالمة  تعميم
لخيارات المتاحة تحديد أفضل الدراسات أنجزت إجراءاتها الداخلية و على هذه المفاهيم  تعميم هيئة الطيران الفيدرالية على

  .ــشرف عليهاللمنظمات التي تُ 

   –انتهــى  –


