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(v( 

 تمهيد
 

التي تدعم تحديد أولويات السالمة الجوية وتحسينها بشكل مستمر. (، GASPتحدد هذه الوثيقة استراتيجية الخطة العالمية للسالمة الجوية )
وكلتا الوثيقتين تعززان التنسيق . (Doc 9750 )الوثيقة (GANP) وهي تتبع نهجًا وفلسفة مماثلين لما اتبع في الخطة العالمية للمالحة الجوية

 ى توفير نظام طيران مدني دولي منسَّق، يتسم باألمان والفعالية.والتعاون فيما بين المبادرات الدولية واإلقليمية والوطنية الرامية إل
من خالل إضفاء الطابع الرسمي على مجموعة  1997( في عام GASPوقد قدمت اإليكاو اإلصدار األول من الخطة العالمية للسالمة الجوية )

( التابعة لإليكاو وأوساط الصناعة ANCالجوية )من االستنتاجات والتوصيات التي وضعت خالل اجتماع غير رسمي بين لجنة المالحة 
( لتوجيه وتحديد أولويات برنامج العمل الفني للمنظمة، ويجري تحديثها بانتظام GASPالمعنية. وقد استخدمت الخطة العالمية للسالمة الجوية )

 لضمان استمرار أهميتها ومالءمتها.
لتوفير إطار مرجعي مشترك من أجل جميع  GASPة ضرورة توسيع نطاق ، أقر اجتماع آخر مع أوساط الصناع2005وفي شهر مايو 

األطراف المعنية. ومن شأن هذه الخطة أن تُتيح نهجًا أكثر استباقية للسالمة الجوية، وأن تساعد على تنسيق وتوجيه سياسات ومبادرات 
فريق رر الحقًا أن يعمل ممثلو أوساط الصناعة، من السالمة في جميع أنحاء العالم للحد من مخاطر الحوادث للطيران التجاري. ثم تق

(، إلى جانب اإليكاو على وضع نهج مشترك للسالمة الجوية. وقد وفرت خريطة طريق ISSG)الصناعة المعني باستراتيجية السالمة الجوية 
من الخطة العالمية للسالمة الجوية  2007األساس الذي استُند إليه في إعداد طبعة عام  ISSGالسالمة الجوية العالمية التي طورها فريق 

GASPمؤتمر مديري عموم هيئات الطيران المدني المعني باالستراتيجية العالمية للسالمة الجوية 2006اإليكاو، في شهر مارس  ت. وقد عقد ،
(DGCA/06 الذي رحب بتطوير خريطة طريق السالمة الجوية العالمية، وأوصى بقيام اإليكاو بتطوير نهج ،) شامل ومتكامل لمبادرات

من شأنه أن يوفر إطارًا عالميًا لتنسيق سياسات ومبادرات السالمة األمر الذي السالمة، استنادًا إلى خريطة طريق السالمة الجوية العالمية، 
 الجوية.

ة طريق السالمة الجوية العالمية ، دعت الجمعية العمومية لإليكاو، خالل دورتها الثامنة والثالثين، إلى استكمال وضع خريط2013وفي عام 
، 2015الذي ُعقد في عام (، HLSC 2015المؤتمر الثاني الرفيع المستوى للسالمة الجوية )دعمًا للخطة العالمية للسالمة الجوية. وقد وافق 

(، وذلك بالتعاون مع GASP)على ضرورة قيام اإليكاو بوضع خريطة طريق السالمة الجوية العالمية لدعم الخطة العالمية للسالمة الجوية 
 (، والشركاء المعنيين بالسالمة الجوية، وأوساط الصناعة ذات الصلة.RASGsللسالمة الجوية )المجموعات اإلقليمية الدول األعضاء، ومع 

ءات ضرورية ( بغرض اتخاذ إجراGASPRG، أسست اإليكاو الفريق المعني بخريطة طريق الخطة العالمية للسالمة الجوية )2015وفي عام 
لمساعدة المنظمة على تحديث الخطة العالمية للسالمة الجوية، ال سيما فيما يتعلق بوضع خريطة طريق جديدة للسالمة الجوية العالمية من 

من خبراء متخصصين في هذا الموضوع من الدول وأوساط  GASPRGأجل دعم تنفيذ الخطة العالمية للسالمة الجوية. وقد تألف فريق 
ة وكذلك من المنظمات اإلقليمية والدولية. وتضمن مشاركة جميع المنظمات التي شاركت سابقًا في فريق الصناعة المعني باستراتيجية الصناع

 (.ISSGالسالمة الجوية )
اض ، وتطورت من خالل التشاور واالستعر 1997( بشكل كبير منذ إطالقها في عام GASPالخطة العالمية للسالمة الجوية )قد تغيرت و 

، حيث شملت األهداف التي يتعين على الدول تحقيقها من خالل تنفيذ نظام 2016-2014طبعة  2013المستمرين. وصدرت منها في عام 
(، وقدرات السالمة الالزمة لدعم أنظمة الطيران في المستقبل. أما هذه الطبعة، SSPبرنامج السالمة الوطني )و المراقبة الفعَّالة للسالمة، 

، فهي تحديث للخطة العالمية للسالمة الجوية لتشمل خريطة طريق السالمة الجوية العالمية التي جرى تطويرها لدعم نهج شامل 2017-2019
 ومتكامل من أجل تنفيذها.

الفريق وتجدر اإلشارة إلى أن إسهامات الخبراء من الدول والمنظمات الدولية والمنظمات اإلقليمية وأوساط الصناعة، التي وردت من خالل 
 (، ومن فرادى الخبراء الذين قدموا الدعم والمشورة، هي محل تقدير كبير.GASPRGالمعني بخريطة طريق الخطة العالمية للسالمة الجوية )

 

______________________





 

(vii( 

 مسرد المصطلحات

 التعاريف
 

في الدولة حسبما تم تعريف هذا األداء في برنامج  أدنى مستوى ألداء السالمة في مجال الطيران الدولي –مستوى أداء السالمة المقبول 
السالمة الوطني، أو أدنى مستوى ألداء مقدم الخدمات حسبما تم تعريف هذا األداء في نظام إدارة السالمة الخاص به، مقاسًا بأهداف 

 أداء السالمة ومؤشرات أداء السالمة.
 مقبول؛ كاٍف.حالة الوفاء بالشروط الدنيا؛ يبعث على الرضاء؛  - مالئم

(، USOAP( في إطار البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية )CMAنهج الرصد المستمر )نشاط ُيجرى في الموقع إعمااًل ل – التدقيق
موضوعية مراجعة منهجية و لنظام مراقبة السالمة، وُتجري كذلك  )ع ح(تقوم اإليكاو من خالله بتقييم مدى فعالية تنفيذ العناصر الحرجة 

ها لنظام مراقبة السالمة لدى الدولة، وذلك بغرض التأكد من امتثال الدولة ألحكام اتفاقية شيكاغو أو لألنظمة واللوائح الوطنية، والتزام
نظر تعريف بتطبيق القواعد والتوصيات الدولية الصادرة عن اإليكاو، وباإلجراءات وأفضل الممارسات الخاصة بالسالمة الجوية. ا

 اصر الحرجة )ع ح(.العن
أحد مجاالت التدقيق الثمانية ضمن إطار البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية، أي تشريعات الطيران ولوائح  -مجال التدقيق 

جازة العاملين والتدريب، وتشغيل الطائرات، وصالحية الطائرات للطير  ان، والتحقيق الطيران المدني األساسية، وتنظيم الطيران المدني، وا 
 في حوادث ووقائع الطائرات، وخدمات المالحة الجوية، والمطارات والمعدات األرضية.

تشمل العناصر الحرجة لنظام مراقبة السالمة مختلف أنشطة الطيران المدني، وهي اللبنات التي يستند إليها نظام  -العناصر الحرجة )ع ح( 
 مستوى التنفيذ الفعَّال للعناصر الحرجة إلى قدرة الدولة على القيام بمراقبة السالمة. المراقبة الفعَّالة للسالمة الجوية. ويشير

مقياس لقدرة الدولة على القيام بمراقبة السالمة، ويجري احتسابه لكل عنصر من العناصر الحرجة، أو كل مجال من  -( EIالتنفيذ الفعَّال )
 عنه كنسبة مئوية.مجاالت التدقيق، أو كتدبير شامل. ويجري التعبير 

 شخص أو منظمة أو مؤسسة منخرطين أو يعرضون االنخراط في مجال تشغيل الطائرات. -المشغل 
التحكم الفعَّال في صناعة الطيران وموردي الخدمات من جانب السلطات التنظيمية المختصة لضمان وفاء الدولة بااللتزامات  –المراقبة 

 امة نظام يستند إلى العناصر الحرجة.الدولية والشروط الوطنية من خالل إق
حالة يجري فيها خفض مستوى المخاطر، أو إبقاؤها عند مستوى مقبول، تلك المخاطر المرتبطة بأنشطة الطيران، المتعلقة بتشغيل  –السالمة 

 الطائرات أو التي تدعم تشغيل الطائرات بشكل مباشر.
(، تطلب USOAP( في إطار البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية )CMAتدقيق يأخذ بنهج الرصد المستمر ) –تدقيق السالمة 

الدولة إجراءه، وتسدد مقاباًل له )على أساس استرداد التكلفة(. وتحدد الدولة نطاق تدقيق السالمة وتاريخ إجرائه. انظر أيضًا تعريف 
 التدقيق.

السالمة يتم تجميعها من مصادر متنوعة ذات صلة بالطيران، وتستخدم للمحافظة  مجموعة محددة من الحقائق أو من قيم - بيانات السالمة
 على السالمة وتحسينها.

 ، التي تشمل، على سبيل المثال ال الحصر:التفاعليةاالستباقية أو  الطيرانأنشطة من تجمع بيانات السالمة هذه  -مالحظة 
 التحقيق في حوادث ووقائع الطيران؛ أ(
 ر عن السالمة؛رفع التقاري ب(
 اإلبالغ بشأن استمرار الصالحية للطيران؛ ج(
 رصد اإلداء التشغيلي؛ د(
 عمليات التفتيش والتدقيق والتقصي؛ أو ه(
 دراسات واستعراضات السالمة. و(

 



(viii) الخطة العالمية للسالمة الجوية 
 

 

 رة السالمة.بيانات السالمة كما يجري تجهيزها وتنظيمها وتحليلها في سياق بعينه لجعلها مفيدة ألغراض إدا  -معلومات السالمة 
جراءات. مسؤولياتمساءلة إدارية و و نهج منظَّم إلدارة السالمة، يشمل ما يلزم من هياكل تنظيمية  -( SMSنظام إدارة السالمة )  وسياسات وا 

 سسات،المؤ  وأ، سواء كانوا من الموظفين يزاولون نشاطا من أنشطة الطيرانمن  قوم بها الدولة لضمان امتثالة توظيف - مراقبة السالمة
 للقوانين والنظم المتعلقة بالسالمة.

 إنجازات الدولة أو مقدم الخدمة في مجال السالمة على النحو الُمحدَّد في أهداف أداء السالمة ومؤشرات أداء السالمة. –أداء السالمة 
 معلم قائم على البيانات، يجري استخدامه لرصد أداء السالمة وتقييمه. -مؤشر أداء السالمة 

يتماشى مع أهداف  على مدى فترة معينة خدماتتقرره الدولة أو مقدم ال خطط له أوتداء السالمة ألمؤشر ب يتعلق هدف -السالمة داء هدف أ
 .السالمة

 الشدة واالحتمال المتوقع بشأن تبعات أو نتائج الخطر. –مخاطر السالمة 
الخاضعة للتدقيق لحامل إذن أو موافقة بممارسة االمتيازات المرتبطة تطرأ حين تسمح الدولة  - (SSCالشواغل البارزة في مجال السالمة )

 بهما، رغم أن الشروط الدنيا التي أقامتها الدولة بموجب القواعد القياسية الواردة في مالحق اتفاقية شيكاغو غير مستوفاة، األمر الذي
 يسفر عن خطر مباشر على سالمة الطيران المدني الدولي.

مجموعة شاملة ومتكاملة من األنظمة واألنشطة التي تهدف إلى تحسين السالمة  -( SSPلسالمة/برنامج السالمة الوطني )برنامج الدولة ل
 الجوية.

 
 

 االختصارات

 Airports Council International ACI المجلس الدولي للمطارات

 Acceptable level of safety performance ALoSP مستوى أداء السالمة المقبول

 Air Navigation Commission ANC لجنة المالحة الجوية

 approaches with vertical guidance APV االقتراب باإلرشاد الرأسي

 aviation system block upgrade ASBU الطيرانحزم التحسينات في منظومة 

 aviation safety implementation assistance شراكة من أجل المساعدة على تطبيق السالمة الجويةال
partnership 

ASIAP 

 civil aviation authority CAA هيئة الطيران المدني

 Civil Air Navigation Services Organisation CANSO منظمة خدمات المالحة الجوية المدنية

دارة الوقائع الخاصة  الترتيبات التعاونية المعنية بمنع وا 
 يران المدنيبالصحة العامة في مجال الط

collaborative arrangement for the prevention 
and management of public health events in civil 
aviation 

CAPSCA 

 critical element CE عنصر حرج )ع ح(

 controlled flight into terrain CFIT ارتطام الطائرة باألرض وهي تحت السيطرة

 continuous monitoring approach CMA نهج الرصد المستمر

التطوير التعاوني للسالمة التشغيلية واستمرار برنامج 
 صالحية الطائرات للطيران

cooperative development of operational safety 
and continuing airworthiness programme 

COSCAP 

 European Aviation Safety Agency EASA الوكالة األوروبية للسالمة الجوية
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 effective implementation EI التنفيذ الفعَّال

 European Organisation for the Safety of Air (لاليوروكونترو المنظمة األوروبية لسالمة المالحة الجوية )
Navigation 

EUROCONTROL 

 United States Federal Aviation Administration FAA بالواليات المتحدة األمريكيةوكالة الطيران الفدرالية 

 Flight Safety Foundation FSF مؤسسة السالمة الجوية

 Global Aeronautical Distress and Safety System GADSS النظام العالمي لالستغاثة والسالمة الجوية

 global air navigation plan GANP خطة العالمية للمالحة الجويةال

 global aviation safety plan GASP لسالمة الجويةالخطة العالمية ل

 Global Aviation Safety Plan Roadmap Group GASPRG الفريق المعني بخريطة طريق الخطة العالمية للسالمة الجوية

 High-level Safety Conference HLSC المستوى للسالمة الجوية المؤتمر الرفيع

 International Council of Aircraft Owner and لطائرات والطيارينالمجلس الدولي لرابطات مالكي ا
Pilot Associations 

IAOPA 

 International Air Transport Association IATA للنقل الجوي )أياتا(الرابطة الدولية 

 International Business Aviation Council IBAC المجلس الدولي لطيران رجال األعمال

 International Coordinating Council of لتنسيق الدولي لرابطات الصناعات الجوية والفضائيةمجلس ا
Aerospace Industries Associations 

ICCAIA 

االتحاد الدولي لجمعيات الطيارين العاملين في شركات 
 الطيران

International Federation of Airline Pilots’ 
Associations 

IFALPA 

 International Federation of Air Traffic اد الدولي لجمعيات مراقبي الحركة الجويةاالتح
Controllers’ Associations 

IFATCA 

 implementation kit I-Kit مجموعة أدوات التنفيذ

 IATA Operational Safety Audit IOSA تدقيق أياتا للسالمة التشغيلية

 International Standard for Business Aircraft طائرات رجال األعمالة للمناولة األرضيالمعيار الدولي ل
Handling 

IS-BAH 

 International Standard for Business Aircraft المعيار الدولي لعمليات طائرات رجال األعمال
Operations 

IS-BAO 

 IATA Safety Audit for Ground Operations ISAGO تدقيق أياتا لسالمة العمليات األرضية

 integrated safety trend analysis and reporting النظام المتكامل لتحليل اتجاه السالمة واإلفادة بشأنها
system 

iSTARS 

 loss of control in flight LOC-I فقدان السيطرة على الطائرة أثناء الطيران

 multidisciplinary task force MTF فرقة عمل متعددة التخصصات

 No Country Left Behind NCLB لن يتخلف بلد عن الركب

 original equipment manufacturer OEM الصانع األصلي للمعدات

 performance-based navigation PBN المالحة القائمة على األداء

 planning and implementation regional group PIRG الفريق اإلقليمي للتخطيط والتنفيذ

 regional accident and incident investigation المنظمة اإلقليمية للتحقيق في حوادث ووقائع الطائرات
organization 

RAIO 
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 regional aviation safety group RASG المجموعة اإلقليمية للسالمة الجوية

 remotely piloted aircraft systems RPAS أنظمة الطائرات الموجهة عن بعد

 Remotely Piloted Aircraft Systems Panel RPASP فريق نظم الطائرات الموجهة عن بعد

 regional safety oversight organization RSOO المنظمة اإلقليمية لمراقبة السالمة الجوية

 runway safety team RST فريق سالمة المدرج

 safety fund SAFE سالمةصندوق ال

 Standards and Recommended Practices SARPs التوصيات الدوليةالقواعد و 

 Severe Acute Respiratory Syndrome SARS متالزمة االلتهاب الرئوي الحاد )السارس(

 شبكة المساعدة التعاونية في مجال السالمة الجوية

 فريق التعاون الدولي في مجال إدارة السالمة
safety collaboration assistance network 
Safety Management International Collaboration 
Group 

SCAN 
SM ICG 

 safety management systems SMS نظم إدارة السالمة

 safety performance indicator SPI مؤشر أداء السالمة

 significant safety concern SSC الشواغل البارزة في مجال السالمة

 State safety programme SSP للسالمة/برنامج السالمة الوطنيبرنامج الدولة 

 Unmanned Aircraft Systems Study Group UASSG مجموعة دراسة نظم الطائرات التي تطير دون طيار

 unmanned aerial vehicle UAV المركبات الهوائية التي تطير دون طيار

 United Nations Office for Outer Space Affairs UNOOSA مكتب األمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي

 upset prevention and recovery training UPRT الضيق والتعافي منهالتدريب على مقاومة 

 universal safety oversight audit programme USOAP البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية

 World Health Organization WHO منظمة الصحة العالمية

______________________ 
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 الفصل األول

 المقدمة

 معلومات أساسية  1-1
النقل الجوي دورًا رئيسيًا في االقتصاد العالمي. ومع النمو الكبير المتوقع في الحركة الجوية في المستقبل،  تؤدي صناعة 1-1-1

ولية واإلقليمية والوطنية أمرًا ضروريًا لتنظيم هذا النمو بطريقة آمنة وفعَّالة، مع مراعاة يصبح التخطيط لسالمة الطيران على المستويات الد
 المسؤولية البيئية.

وتحدد الخطة العالمية للسالمة الجوية استراتيجية للتحسين المستمر، تشمل أهدافًا يتعين على الدول الوفاء بها من خالل تنفيذ  1-1-2
مة الجوية، وبرامج الدولة للسالمة، وتطوير نظم متقدمة لمراقبة السالمة، بما في ذلك إدارة المخاطر التنبؤية )التي نظم فعَّالة لمراقبة السال

جل بشكل يمكن التنبؤ بها(. كما تحدد تلك الخطة العالمية للسالمة الجوية الجداول الزمنية لتحقيق تلك األهداف القريبة والمتوسطة والطويلة األ
(، GASPعيد العالمي. وتتسق هذه الجداول الزمنية مع عملية التحديث الموضوعة من أجل الخطة العالمية للسالمة الجوية )جماعي على الص

(، التي يجري تنقيحها كل ثالث سنوات. وتمثل تلك الخطة العالمية للسالمة الجوية وثيقة استراتيجية GANPوالخطة العالمية للمالحة الجوية )
(. وكلتا الوثيقتين Doc 9750خطيط وتنفيذ السياسات، وقد تم إعدادها مقترنة مع الخطة العالمية للمالحة الجوية )الوثيقة رفيعة المستوى للت

 والكفاءة.تعززان التنسيق بين المبادرات الدولية واإلقليمية والوطنية الرامية إلى توفير نظام للطيران المدني الدولي يتسم بالتناغم والسالمة 

 رضالغ  1-2
إن الغرض العام من الخطة العالمية للسالمة الجوية هو توجيه التنمية المنسقة لخطط السالمة على المستويين اإلقليمي  1-2-1

(. وترمي الخطة العالمية RASGs)مية التي تتولى تنسيقها المجموعات اإلقليمية للسالمة الجوية والوطني، بدعم من أنشطة السالمة اإلقلي
مساعدة الدول واألقاليم بشأن ما يخصها من سياسات وخطط وتنفيذ إجراءات في مجال السالمة الجوية، وذلك إلى  (GASPة )للسالمة الجوي

 من خالل ما يلي:
 تحديد األولويات العالمية للسالمة وأهداف الخطة العالمية للسالمة الجوية؛ أ(
 توفير إطار، ومهل زمنية، ومواد إرشادية من أجل التخطيط،؛ ب(
أهداف تقديم استراتيجيات للتنفيذ وخريطة طريق السالمة الجوية العالمية لمعالجة اإلجراءات واألساليب الالزمة لتحقيق  ج(

فضال عن دور الشركاء من  الخطة العالمية للسالمة الجوية، وتحديد أولويات محددة على المستويين الوطني واإلقليمي
 .قطاع الصناعة

العالمية للسالمة الجوية في الفصل الثاني. وتتضمن الخطة إطارًا يمكِّن الدول من إدخال تحسينات على  ترد أهداف الخطة 1-2-2
ت السالمة الجوية من خالل استخدام أربعة عناصر تمكينية ألداء السالمة الجوية: التوحيد القياسي، والموارد، والتعاون، وتبادل المعلوما

مة الجوية، بينما يرد خريطة طريق الخطة العالمية للسالمشروع الفصل الرابع. ويرد في المرفق )أ( الخاصة بالسالمة، ويرد وصف ذلك في 
 في المرفق )ب(. المتاحة للدول التنفيذ لمواردشرح 

وتواصل اإليكاو، من خالل الخطة العالمية للسالمة الجوية، وضع أولويات العمل العالمي في ثالثة مجاالت من مجاالت  1-2-3
. والحد من فقدان السيطرة على الطائرة أثناء الحد من ارتطام الطائرات باألرض وهي تحت السيطرةمة الجوية: تحسين سالمة المدارج. و السال

 الطيران. وتسهم المبادرات في هذه المجاالت، التي يرد وصفها في الفصل الثالث، في الحد من معدل الحوادث على المستوى العالمي.
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 النطاق  1-3
وفقًا للقواعد والتوصيات الدولية الصادرة عن اإليكاو، فإنه يجب على الدول تطوير قدراتها بشأن مراقبة السالمة وتنفيذ برامج  1-3-1

جوية السالمة الوطنية. فالخطة العالمية للسالمة الجوية توفر استراتيجية لتعزيز تنفيذ مبادرات السالمة الواردة في خريطة طريق السالمة ال
 المية، ولمساعدة الدول على الوفاء بمسؤولياتها في مجال السالمة الجوية.الع
المجموعات وعلى الرغم من وجود منظور لدى الخطة العالمية للسالمة الجوية، فإنه ينبغي تنسيق أولويات الدول من خالل  1-3-2

ي تتعلق بالسالمة وفقًا ألولويات السالمة العالمية. وباإلضافة (، وذلك من أجل معالجة الشواغل المحددة التRASGs)اإلقليمية للسالمة الجوية 
م فعَّال إلى ذلك، فإنه ينبغي للدول ولألقاليم تحديد أولويات المبادرات المرتبطة بعناصر تمكين األداء الذي يراعي السالمة الجوية إلنشاء نظا

 ر التي تهدد السالمة الجوية.لمراقبة السالمة الجوية أواًل، ومن ثم المعالجة الفعَّالة للمخاط
(، والعناصر التمكينية ألداء السالمة الجوية، وخريطة طريق السالمة GASPتشكل أهداف الخطة العالمية للسالمة الجوية ) 1-3-3

ة التي يتعين أن الجوية العالمية الركائز األساسية لتلك الخطة العالمية، وقد تتطور هذه الركائز بشكل يتناسب مع قضايا السالمة المستجد
تماشيًا مع أولويات السالمة العالمية، بتطوير األحكام وستقوم اإليكاو، تنعكس في الطبعات الالحقة من الخطة العالمية للسالمة الجوية. 

 وتوفير الدعم الالزمين للتنفيذ.

 رصد التقدم المحرز واستعراضه  1-4
الخطة العالمية للسالمة الجوية كل ثالث سنوات، وتتضمن هذه العملية وضعت اإليكاو عملية تقوم من خاللها باستعراض  1-4-1

التشاور مع الدول وأوساط الصناعة )انظر المرفق ج(. ويجري باستمرار قياس فعالية الدول واألقاليم فيما تحرزه من تقدم في إطار تحقيق 
ألقاليم من خالل الرصد واإلبالغ عن التقدم المحرز من تعديل األهداف واألولويات الواردة في خططها للسالمة الجوية. وتتمكن الدول وا

ر أنشطتها على أساس أدائها، ومعالجة قضايا السالمة الناشئة. وسعيًا نحو دعم الدول واألقاليم في هذا المسعى، تقوم اإليكاو بنشر تقاري
 .السالمة السنوية، التي تقدم مؤشرًا بشأن التقدم المحرز )انظر الفصل الثاني(

المجموعات اإلقليمية للسالمة ( و PIRGs) الفرق اإلقليمية للتخطيط والتنفيذ من خالل عملية إعداد التقارير السنوية عن طريق 1-4-2
دارة ورصد أهداف السالمة والمالحة الجوية على المستويات الدولية واإلقليمية والوطنية RASGs)الجوية  (، يتمكن مجتمع الطيران من تحديد وا 
الل برامج عمل كل منها. وهذه العملية ُتمكِّن اإليكاو من إجراء تعديالت سياسية رفيعة المستوى في الخطة العالمية للسالمة الجوية من خ

قرارها من قبل الجمعية العمومية لإليكاو.  وكذلك الخطة العالمية للمالحة الجوية، مع المصادقة عليها من مجلس اإليكاو، وا 
ج عملها، تستعرض لجنة المالحة الجوية لدى اإليكاو كاًل من الخطة العالمية للسالمة الجوية والخطة العالمية كجزء من برنام 1-4-3

للمالحة الجوية، وترفع تقريرها إلى المجلس قبل سنة واحدة من انعقاد كل جمعية عمومية. وتُقدم التعديالت المقترحة على كل من الخطة 
العالمية للمالحة الجوية، بعد موافقة المجلس عليها، إلقرارها من قبل الدول األعضاء في اإليكاو خالل انعقاد  العالمية للسالمة الجوية والخطة

 الجمعية العمومية التالية.
 

______________________ 
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 الفصل الثاني

 استراتيجية السالمة الجوية العالمية

 ةالهدف االستراتيجي لإليكاو الخاص بالسالمة الجوي  2-1

خمسة أهداف استراتيجية شاملة، يجري تنقيحها كل ثالث سنوات. ولدى اإليكاو هدف استراتيجي مكرس وضعت اإليكاو  2-1-1
تم  لتعزيز سالمة الطيران المدني العالمي. ويركز هذا الهدف االستراتيجي في المقام األول على قدرات المراقبة التنظيمية لدى الدولة. وقد

اق تنامي حركة الركاب والبضائع، والحاجة إلى معالجة الكفاءة والتغيرات البيئية. وتماشيًا مع الهدف االستراتيجي المتعلق تحديد الهدف في سي
حول بالسالمة الجوية، تحدد الخطة العالمية للسالمة الجوية األنشطة الرئيسية لفترة الثالث سنوات. ويمكن االطالع على مزيد من المعلومات 

 .Objectives.aspx-icao/Pages/Strategic-www.icao.int/aboutتراتيجية على الموقع اإللكتروني لإليكاو عبر الرابط األهداف االس
إجراء "دراسة استقصائية  2015تم في عام  كجزء من تقييم مدى وفاء اإليكاو باحتياجات الدول األعضاء وتطلعاتها، 2-1-2

الحتياجات وتطلعات الدول األعضاء في اإليكاو". وكان الغرض من هذا االستقصاء هو تحديد طرق تحسين التوجهات المستقبلية لإليكاو، 
اء مديري عموم هيئات الطيران المدني واإلفادة بشأنها، ال سيما ما يتعلق بالمكاتب اإلقليمية لإليكاو. وكان هذا االستقصاء يهدف إلى جمع آر 

لى تقييم تجربة التفاعل مع اإليكاو، بما في ذلك ما يتعلق بتوفي ر المساعدة بشأن احتياجاتهم المتعلقة بالطيران المدني وتوقعاتهم من اإليكاو، وا 
شاركت مائة دولة في هذا االستقصاء، واختار  الفنية. ومن بين األسئلة التي يتضمنها االستقصاء، الطلب من الدول أن ترتب أولوياتها. وقد

 في المائة من المستطلعين السالمة على رأس األولويات االستراتيجية. 70

 أهداف الخطة العالمية للسالمة الجوية  2-2
دريجيًا إلى تدعو أهداف الخطة العالمية للسالمة الجوية الدول إلى وضع نظم قوية ومستدامة لمراقبة السالمة، وتطويرها ت 2-2-1

لنظم السالمة الوطنية، ومقدمو الخدمات  وسائل أكثر تطورا إلدارة السالمة. وتتالءم هذه األهداف مع مقتضيات اإليكاو لتنفيذ الدول لبرامج
 إدارة السالمة.

إلقليمية لمراقبة المنظمات او  (RASGs) المجموعة اإلقليمية للسالمة الجويةلكي يتسنى تحقيق هذه األهداف، ينبغي إشراك  2-2-2
لى أقصى حد ممكن، في تنسيق جميع األنشطة المتخذة لمعالجة القضايا المتعلقة بالسالمة RSOOالسالمة الجوية ) ( بنشاط في التنسيق، وا 

 .الجوية على المستوى اإلقليمي، بما في ذلك استخدام خريطة طريق السالمة الجوية العالمية من قبل الدول منفردة أو في مجموعات
لمحة عامة عن أهداف الخطة العالمية للسالمة الجوية والجداول الزمنية المرتبطة بها. وتعالج هذه  1-2يوفر الشكل   2-2-3

ة األهداف سلسلة من الخطوات التي يجب على الدول أن تـستكملها بناًء على فكرة أنه يجب على الدول أن تضع أواًل نظامًا فعَّااًل لمراقب
فيذ برامج السالمة الوطنية. ومن المتوقع أن تواصل جميع الدول إحراز تقدم بشأن تنفيذ القواعد والتوصيات الدولية من أجل السالمة قبل تن

 تحقيق أهداف الخطة العالمية للسالمة الجوية واألولويات الواردة فيها.
في المائة من التنفيذ  60الدول األفريقية أن تحقق في أفريقيا، تحدد هدفًا لجميع  2012وفي االجتماع الوزاري الذي ُعقد عام  2-2-4

. وقد اعتمد مجلس اإليكاو هذا الهدف وأقرته 2017الفعَّال للعناصر الحرجة المتعلقة بالنظام الوطني لمراقبة السالمة الجوية بحلول عام 
من الخطة العالمية  2016-2014في طبعة  الجمعية العمومية لإليكاو كتدبير عالمي شكل األساس لتحقيق الهدف القريب المدى المدرج

السالمة  للسالمة الجوية. وهو يطابق مستوى الحد األدنى الالزم للدولة للقيام بمراقبة السالمة مراقبة فعَّالة، والمضي قدما نحو تنفيذ برنامج
 الوطني.

 

 

http://www.icao.int/about-icao/Pages/Strategic-Objectives.aspx
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 طة بها. أهداف الخطة العالمية للسالمة الجوية والجداول الزمنية المرتب1-2الشكل 

، وهي أهداف تأخذ بعين االعتبار المستوى 2017األهداف قصيرة األجل، هي تلك األهداف التي يتعين تحقيقها بحلول عام  2-2-5
ة الحالي لتنفيذ نظم مراقبة السالمة على الصعيدين اإلقليمي والوطني. وهي تتضمن هدفين لغالبية الدول، وهدف ثالث لجميع األطراف المعني

 . وفيما يلي تلك األهداف قصيرة األجل:بالطيران
في المائة عمومًا  60التنفيذ الفعَّال بنسبة  الدول التي تفتقر إلى القدرات األساسية لمراقبة السالمة أن تحققيتعين على  أ(

أوجه  لنظام مراقبة السالمة لدى الدولة. وينبغي للدول أن تولي األولوية لحسمالثمانية  على األقل للعناصر الحرجة
البرنامج القصور أو للنتائج التي لها أكبر األثر فيما يتعلق بالتحسينات في مجال السالمة. ويجري تصنيف بروتوكوالت 

المستخدمة لتقييم تنفيذ أحكام اإليكاو، وفقًا للعناصر الحرجة الثمانية )انظر  العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية،
( الذي يعالج الترخيص و/أو إصدار 6-او إلى أن تنفيذ العنصر الحرج )ع حويشير تحليل اإليك(. 3-4الشكل 

يشكل أمرًا أساسيًا في الحد من معدالت الحوادث. وعالوة على ذلك،  -الشهادات و/أو التصريح و/أو التزامات الموافقة 
أسئلة بروتوكولية في إلى  (6-فمن خالل تحليل السبب الجذري، يمكن إرجاع أوجه القصور في العنصر الحرج )ع ح

نظام مراقبة السالمة. ولذلك ينبغي ربط العنصر األول إلى العنصر الخامس، األمر الذي يؤسس ل العناصر الحرجة من
كل وجه قصور في العنصر الحرج السادس بخطة عمل محددة من أجل جهود التحسين التي تبذلها الدولة. ويوفر 

 المتثال لألولوية؛التنفيذ الفعَّال لخطة العمل أساسًا ل
(، الذي SSPفي المائة أن تنفذ برنامج السالمة الوطني ) 60ينبغي للدول التي تنفذ العناصر الحرجة بفعالية تتعدى نسبة  ب(

 من شأنه أن يسهل معالجة مخاطر تختص تحديدًا بنظم الطيران لديها؛
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من خالل مجموعاتها اإلقليمية للسالمة السالمة  جميع الدول والجهات المعنية مدعوون لوضع آليات لتبادل معلومات ج(
 ( والمحافل اإلقليمية أو اإلقليمية الفرعية األخرى.RASGsالجوية )

. وعالوة على 2022يدعو الهدف المتوسط األجل جميع الدول إلى االنتهاء من تنفيذ برنامج السالمة الوطني بحلول عام   2-2-6
دارة السالمة. ونظرًا لتباين الوقت ذلك، يجب على المجموعات اإلقليمية ل لسالمة الجوية مواصلة التقدم حتى تنضج البرامج اإلقليمية للرصد وا 

والجهد الالزمين لتنفيذ برنامج السالمة الوطني، ينبغي تنسيق األهداف القصيرة والمتوسطة األجل على المستوى اإلقليمي من خالل 
 المجموعات اإلقليمية للسالمة الجوية.

 ( إرشادات تتعلق بتنفيذ برنامج السالمة الوطني.Doc 9859يتضمن دليل إدارة السالمة )الوثيقة  –حظة مال 
يدعو الهدف طويل األجل الدول إلى االرتكاز على ممارسات إدارة السالمة في إطار برنامج السالمة الوطني لتطوير نظم  2-2-7

التنبؤية. وسيتم دمج تحليل السالمة في جميع جوانب نظم الطيران في المستقبل، وسوف  متقدمة لمراقبة السالمة، بما في ذلك إدارة المخاطر
 ُتستخدم لنمذجة المخاطر قبل تنفيذ التغييرات التشغيلية.

 دور اإليكاو في تحسين السالمة الجوية  2-3
ء السالمة الجوية، مع الحفاظ على تسعى اإليكاو، بالتعاون الوثيق مع أصحاب المصلحة اآلخرين، إلى مواصلة تحسين أدا 2-3-1

 مستوى عاٍل من القدرة والكفاءة. ويتحقق ذلك من خالل ما يلي:
 وضع االستراتيجيات العالمية الواردة في الخطة العالمية للسالمة الجوية، والخطة العالمية للمالحة الجوية؛ أ(
جراءات خدمات المال ب( حة الجوية التي تنطبق على أنشطة الطيران المدني تطوير وصيانة القواعد والتوصيات الدولية وا 

 الدولية واستكمالها بكتيبات وتعاميم توفر مواد إرشادية بشأن تنفيذها؛
رصد اتجاهات السالمة ومؤشراتها. وتقوم اإليكاو بتدقيق تنفيذ العناصر الحرجة لنظام مراقبة السالمة من خالل  ج(

الجوية. كما طورت أدوات لجمع وتبادل وتحليل بيانات السالمة التشغيلية التي  البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة
 تسمح بتحديد المخاطر القائمة والمستجدة؛

 تنفيذ برامج السالمة الهادفة لمعالجة أوجه القصور في السالمة والبنية التحتية؛ د(
 و النزاعات أو ألسباب أخرى.مواجهة فعَّالة لتعطل نظام الطيران الناجم عن الكوارث الطبيعية أ (ه

إن القدرة على اإلبالغ الدقيق في الوقت المناسب عن معلومات السالمة على المستويات الدولية واإلقليمية والوطنية أمر  2-3-2
كاو والمجموعات بالغ األهمية للتثبت من تحقيق أهداف السالمة العالمية ورصد تنفيذ مبادرات الخطة العالمية للسالمة الجوية. وتقوم اإلي

ها. اإلقليمية للسالمة الجوية والمنظمات الشريكة بنشر تقارير حول السالمة كجزء من التزامها برصد التقدم المحرز بشأن أهداف السالمة لدي
ات الطيران. أضف إلى ذلك أن هذه التقارير توفر وجهات النظر العالمية الطابع، ولكنها مختصة في الوقت ذاته بمناطق بعينها، مثل عملي

تصدر ومع التسليم بأن صناعة الطيران معقدة، يصبح تحليل مؤشرات السالمة المتعددة أمرًا ضروريًا لتقييم أداء السالمة على مستوى العالم. و 
 اإليكاو تقرير السالمة السنوي، الذي يتألف من المكونات الرئيسية التالية:

 مراقبة السالمة الجوية؛ أ(
 ث ومعدالت وقوع الحوادث؛إحصاءات الحواد ب(
 قصص النجاح. ج(

يوفر معدل الحوادث العالمي مؤشرًا عامًا عن أداء السالمة. ويركز تقرير السالمة على اتجاهات السالمة في فئات الحوادث  2-3-3
مة الجوية العالمية، والذي يجري التي تتضمن عددًا كبيرًا من الحوادث والوفيات على مدى تاريخها. ويكتمل تقرير السالمة بتقرير حالة السال

 نشره كل ثالث سنوات قبل كل انعقاد للجمعية العمومية لإليكاو. ويتضمن تقرير حالة السالمة الجوية العالمية تحلياًل لمستجدات السالمة
ويمكن االطالع على هذه  عالوة على سجل شامل لإلنجازات من خالل مختلف األنشطة التي تضطلع بها اإليكاو والدول والمنظمات الشريكة.

 .www.icao.int/safetyالتقارير والمعلومات اإلضافية على الموقع اإللكتروني لإليكاو عبر الرابط: 
 

http://www.icao.int/safety
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ُعرضت عينة من هذه  وقد(، SPIsباإلضافة إلى تقرير السالمة، أعدت اإليكاو قوائم لمؤشرات أداء السالمة لدى الدولة ) 2-3-4
الذي ُعقد في عام (، HLSC 2015المؤتمر الثاني الرفيع المستوى للسالمة الجوية )على أوساط الطيران الدولي خالل المؤشرات ألول مرة 

و على بيانات السالمة ومقاييس ومؤشرات أداء السالمة"، بأن تعمل اإليكا" (IP/01، وأوصى المؤتمر، من خالل ورقة المعلومات )2015
ك تحسين هذه المؤشرات وتحقيق التناغم بشأنها، مع مراعاة تلك المؤشرات األخرى التي كانت موجودة قيد االستخدام. ويرد في المرفق )د( تل

العينة من المؤشرات التي عرضت على المؤتمر. وتوفر تلك القوائم لكل مؤشر من مؤشرات أداء السالمة مقاييس ونوع المعلومات التي جرى 
ن جمعها )تفاعلي، تنبؤي ...الخ(، واالستخدام المنشود للمعلومات )على سبيل المثال لالستهداف أو الرصد أو للتوعية بقيمة المؤشر(. ويمك

للدول استخدام هذه العينة من المؤشرات عند وضع خطوط أساس لتحديد أهداف السالمة ومستويات السالمة المقبولة. وتقوم اإليكاو حاليًا 
 (.HLSC 2015المؤتمر الثاني الرفيع المستوى للسالمة الجوية )د مؤشرات عالمية ألداء السالمة في إطار المتابعة لتوصية بإعدا

 دور الدول في تحسين السالمة الجوية  2-4

 معالجة شواغل السالمة المهمة  2-4-1
ل على سبيل األولوية، ومن ثم االنتقال إلى مجاالت أخرى لتي لديها شواغل بارزة في مجال السالمة معالجة هذه الشواغيجب على الدول ا

 تتطلب االهتمام وزيادة تنفيذ أحكام اإليكاو.

 إنشاء نظام فعَّال لمراقبة السالمة  2-4-2
 60ة يجب على الدول التي تفتقر إلى القدرات الفعَّالة لمراقبة السالمة أن تصل إلى معدل تنفيذ فعَّال للعناصر الحرجة بنسب 2-4-2-1

في المائة أن تزيد نسبة التنفيذ لديها في  60. وبالتالي فإنه يتعين على الدول التي يقل معدل تنفيذها الفعَّال عن 2017في المائة بحلول عام 
وى االمتثال جميع المجاالت ذات الصلة. ويمكن للشراكات أن تسهم في تعزيز زيادة امتثال الدول للقواعد والتوصيات الدولية. ويمكن زيادة مست
ون على إنشاء من خالل الجهود التعاونية، ال سيما في تلك األقاليم التي تواجه دولها نقصًا في الموارد البشرية والمالية والفنية. وقد ينطوي التعا

االستثمار في الموارد البشرية  المنظمات التي تقدم حلول السالمة في األقاليم التي تعاني من محدودية الموارد. وتتطلب مراقبة السالمة الفعَّالة
والفنية لتحقيق هذا الهدف العالمي للسالمة، وضمان أن مبادرات السالمة تسفر عن الفوائد المتوخاة. وفي بعض الحاالت، يجوز للدول أن 

أو مساعدة إضافية من دول تعتمد على المساعدات التي تقدمها اإليكاو وغيرها من المنظمات. وفي حاالت أخرى، قد يستلزم األمر استثمارات 
، ومبادرات أخرى لتقييم السالمة. وكجزء من مراقبة الجوية أخرى في برامج مثل نهج الرصد المستمر للبرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة

اقات، التي يمكن أن تتيح السالمة الفعَّالة، قد تكون مبادرات تبادل المعلومات عن السالمة مفيدة من أجل تسهيل العملية، من خالل االتف
 التبادل واالستخدام البناء للمعلومات الحساسة من أجل تحسين السالمة.

هناك حاالت يجوز فيها للدولة نقل مهام مراقبة معينة، عادة ما تكون من مسؤولية دولة السجل في حالة الطائرات المؤجرة  2-4-2-2
لة في مثل هذه الحاالت أن تنظر في نقل مهامها الرقابية إلى دولة أخرى بمقتضى المادة أو الطيران العارض أو تبادل الطائرات. ويجوز للدو 

مكرر من االتفاقية هو تعزيز قدرات  83مكرر من اتفاقية الطيران المدني الدولي. والغرض الرئيسي من نقل بعض المهام بموجب المادة  83
ولة المشغل، تسليمًا بأن هذه الدولة قد تكون في وضع أفضل لالضطالع بهذه مراقبة السالمة عن طريق تفويض مسؤولية المراقبة إلى د

المهام. ومع ذلك، فقبل االتفاق على نقل أي مهام، يجب على دولة السجل أن تتأكد تمامًا من قدرة دولة المشغل على االضطالع بالمهام 
 المزمع نقلها بمقتضى االتفاقية ووفقًا للقواعد والتوصيات الدولية.

 تنفيذ برامج الدولة للسالمة  2-4-3
يجب على الدول االرتكاز على نظم مراقبة السالمة األساسية لتنفيذ برامج الدولة للسالمة. ويتضمن برنامج السالمة الوطني  2-4-3-1

مة الجوية المرتبط ببرنامج شرط تنفيذ مقدمي الخدمات لنظام إدارة السالمة. ويتطلب توحيد مبادرات السالمة في سياق الخطة العالمية للسال
مل السالمة الوطني تنفيذ النهج القائم على المخاطر الذي يحقق مستوى مقبول من أداء السالمة. وفي هذا السياق، فإن دور الدولة يتطور ليش

 لديها.إنشاء وتحقيق أهداف أداء السالمة، فضاًل عن الرقابة الفعَّالة على نظام إدارة السالمة لدى مقدمي الخدمات 
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دارة المخاطر. وهناك  2-4-3-2 يتطلب االنتقال إلى برنامج السالمة الوطني زيادة التعاون في المجاالت التشغيلية لتحديد المخاطر وا 
او كحاجة إلى تحليل مختلف أشكال بيانات السالمة لتطوير استراتيجيات التخفيف الفعَّالة الخاصة بكل دولة أو إقليم، وهو ما يتطلب من اإلي

والدول والمنظمات الدولية العمل معًا بشكل وثيق في مجال إدارة مخاطر السالمة. وباإلضافة إلى ذلك، فإن الجهود التعاونية بين أصحاب 
المصلحة الرئيسيين، بما في ذلك مقدمي الخدمات والسلطات التنظيمية، ضرورية لتحقيق أهداف أداء السالمة المطبقة في برنامج السالمة 

ي أو في نظام إدارة السالمة لدى مقدمي الخدمات. ومن خالل شراكات مع مثل هذه الجهات المعنية الرئيسية على المستويين الوطني الوطن
وصل واإلقليمي، ينبغي تحليل بيانات السالمة لدعم صيانة مؤشرات األداء المتعلقة بالمخاطر والمكونات الرئيسية لنظام الطيران. ويجب أن يت

قامة منهجيات تحليل تسهل تبادل أصحاب الم وتقاسم صلحة الرئيسيين إلى اتفاقات لتحديد المؤشرات المناسبة، ومخططات تصنيف مشتركة، وا 
 المعلومات عن السالمة.

 قد ينطوي تنفيذ برنامج السالمة الوطني أو نظام إدارة السالمة على إجراء تغييرات تنظيمية وسياسية ومؤسسية تتطلب موارد 2-4-3-3
ي إضافية، أو استبقاء العاملين، أو مجموعات من المهارات المختلفة، ويتوقف ذلك على درجة التنفيذ الفعلية لكل من برنامج السالمة الوطن

دارة المعلومات الالزمة لتطوير عملية صنع القرار القائم على ا اطر لمخونظام إدارة السالمة. وقد يلزم وجود موارد إضافية لدعم جمع وتحليل وا 
والمحافظة عليها. وباإلضافة إلى ذلك، ينبغي وضع القدرات الفنية لجمع البيانات وتحليلها، وتحديد اتجاهات السالمة ونشر النتائج على 
أصحاب المصلحة من ذوي الصلة. وقد يتطلب برنامج السالمة الوطني االستثمار في النظم الفنية التي تمكن من إجراء العمليات التحليلية، 

 اًل عن المهنيين من ذوي المعرفة والمهارة الالزمة لدعم البرنامج.فض

 تنفيذ إدارة المخاطر التنبؤية  2-4-4
ينبغي للدول، في األجل الطويل، االرتكاز على ممارسات إدارة السالمة داخل برنامج السالمة الوطني، وذلك لتطوير نظم مراقبة السالمة 

ر التنبؤية. وسيجري دمج تحليل السالمة في جميع جوانب نظم الطيران في المستقبل، واستخدامه للتنبؤ المتقدمة، بما في ذلك إدارة المخاط
خدام بالمخاطر قبل تنفيذ التغييرات التشغيلية. والقصد من هذا الهدف هو الحفاظ على عملية صنع القرار التعاوني في بيئة تتسم بزيادة االست

المضي حة الجوية. وهناك حاجة إلى وفي الجو، وذلك على النحو المبين في الخطة العالمية للمال اآللي ودمج قدرات متطورة على األرض
في إطار مفاهيم مثل ما يحدث  ) السالمة إلدارة ، بما في ذلك المهام المتضمنة في برنامج السالمة الوطنيإدارة السالمة تطوير مهامقدما في 

. ويتطلب تطور هذه البيئة الديناميكية المتكاملة التبادل الفوري المستمر (ي المنتشر في المستقبلإدارة الحركة الجوية ذات االستخدام اآلل
حزم للمعلومات. ونتيجة لذلك، فإن تنسيق أنشطة إدارة السالمة بين الدول، وكذلك في جميع المجاالت التشغيلية سيكون أمرًا ضروريًا لتنفيذ 

الواردة في الخطة العالمية للمالحة الجوية. وسيكون استيعاب الطائرات ذات أنظمة التحكم عن بعد  (ASBUsالتحسينات في منظومة الطيران )
اف في المجال الجوي غير المنعزل أمرًا واقعًا في نظام الطيران في المستقبل، وسيلزم حينذاك مراعاة اعتبارات السالمة مثل تقنيات االكتش

دورًا رئيسيًا في نجاح تنفيذ أي مفهوم جديد، فإن ذلك يجب أن ُيؤخذ أيضًا بعين االعتبار أثناء النظر والتفادي. وحيث إن األداء البشري يؤدي 
في أنظمة الطيران في المستقبل. وستركز عناصر تمكين أداء السالمة التي يجري تضمينها في األهداف طويلة المدى على المحافظة على 

جراءات جديدة. وسوف تكون هناك حاجة إلى عمليات التدريب وموافقة الجهات مستوى السالمة أو تعزيزه، بينما يجري تنفي ذ قدرات وا 
 التنظيمية لضمان االنتقال اآلمن والفعَّال لنظام الطيران في المستقبل.

 دور األقاليم في تحسين السالمة الجوية  2-5

 (RASGsالمجموعات اإلقليمية للسالمة الجوية )  2-5-1
المسائل ، وتعالج (GASP( تنفيذ الخطة العالمية للسالمة الجوية )RASGsوعات اإلقليمية للسالمة الجوية )المجمتدعم  2-5-1-1

المتعلقة بالسالمة الجوية العالمية من منظور إقليمي. وتتألف المجموعات اإلقليمية للسالمة الجوية من الدول األعضاء ومراقبين من 
التطوير التعاوني للسالمة التشغيلية واستمرار برنامج صالحية الطائرات للطيران جوية، وبرامج المنظمات اإلقليمية لمراقبة السالمة ال

(COSCAPs( والشركات الصانعة األصلية للمعدات ،)OEMs.والمنظمات الدولية، والمشغلين، ومقدمي الخدمات، وغير ذلك ،) 
(، إلى جانب المنظمات RASGsت اإلقليمية للسالمة الجوية )من الخطة العالمية للسالمة الجوية، تقوم المجموعا كجزء 2-5-1-2

على  RASGs، بتنسيق جميع األنشطة الُمضطلع بها لمعالجة قضايا السالمة اإلقليمية. وترتكز (RSOOs) اإلقليمية لمراقبة السالمة الجوية
الممارسات والتعاون والتآزر باستخدام نهج من أعلى إلى  منجزات منظمات السالمة اإلقليمية واإلقليمية الفرعية الموجودة لتسهيل تبادل أفضل

بأنشطتها أهداف  RASGsأسفل، الذي يكمل نهج التخطيط من أسفل إلى أعلى من جانب أوساط الصناعة، والدول، واألقاليم الفرعية. وتدعم 
بتتبع مؤشرات السالمة اإلقليمية،  RASGsتقوم (، مع ضمان معالجة أولويات السالمة اإلقليمية. و GASPالخطة العالمية للسالمة الجوية )

 وتنسيق المبادرات اإلقليمية، وتقديم المساعدة العملية للدول في أقاليمها المناظرة.
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كنقطة اتصال لتنسيق كافة الجهود والبرامج اإلقليمية الرامية إلى التخفيف من حدة المخاطر التي تهدد  RASGsتعمل  2-5-1-3
أنها تقضي على ازدواج الجهود من خالل إنشاء برامج السالمة اإلقليمية التعاونية. وهذا النهج المنسق يقلل بشكل  السالمة الجوية. كما

 ملحوظ من األعباء المالية والبشرية على عاتق الدول، ويوفر في الوقت ذاته تحسينات يمكن قياسها في مجال السالمة.
( إلى أن غالبية الدول ال تشارك حتى اآلن مشاركة HLSC 2015) 2015 عام سالمةأشار المؤتمر الرفيع المستوى بشأن ال 2-5-1-4

تتيح للدول فرصة لتبادل  RASGs، ومن ثم فقد دعا الدول إلى زيادة مشاركتها في هذه المحافل الهامة. فالمشاركة في RASGsفعَّالة في 
 ا يؤدي بالتالي إلى تحسين تنفيذ التخفيف الفعَّال للمخاطر.أفضل الممارسات والمشاركة في أنشطة تحسين السالمة التعاونية، مم

 (RSOOالمنظمات اإلقليمية لمراقبة السالمة )  2-5-2
( دورًا هامًا من خالل دعم إنشاء وتشغيل نظم مراقبة السالمة، وتحليل المعلومات الخاصة RSOOsمنظمات اإلقليمية لمراقبة السالمة )تؤدي ال

اإلقليمي، واستعراض خطط العمل التي تم تطويرها داخل اإلقليم. ويواجه عدٌد من الدول صعوبات في معالجة أوجه بالسالمة على المستوى 
يق القصور المتعلقة بالسالمة الجوية نتيجة لنقص الموارد. ومن هذا المنطلق، فقد تولت اإليكاو زمام المبادرة لمعالجة هذه المشكلة عن طر 

يمية لمراقبة السالمة الجوية التي يمكن لمجموعات الدول التعاون من خاللها وتقاسم الموارد لتحسين قدراتها على تسهيل إنشاء المنظمات اإلقل
توقع مراقبة السالمة. ويتزايد نتيجة لذلك عدد المنظمات اإلقليمية لمراقبة السالمة الجوية، وأضحى هناك عدة منها موجودة بالفعل، بينما يُ 

 حيز التشغيل الكامل على مدى السنوات القليلة القادمة.دخول البعض اآلخر إلى 
دارة منظمة إقليمية لمراقبة السالمة الجوية في دليل إدارة السالمة )الوثيقة  –مالحظة   ، Doc 9734ترد إرشادات بشأن إنشاء وا 

 .الجزء ب(

 (RAIOsالمنظمات اإلقليمية للتحقيق في حوادث ووقائع الطائرات )  2-5-3
( تسهيل تنفيذ نظم التحقيق في حوادث ووقائع الطائرات، تلك النظم RAIOsنظمات اإلقليمية للتحقيق في حوادث ووقائع الطائرات )تتولى الم

نشأت بعض التي تتيح للدول تقاسم الموارد المالية والبشرية الالزمة لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها تجاه عمليات التحقيقات الخاصة بها. وقد أ
ات الدول بالفعل منظمات إقليمية للتحقيق في حوادث ووقائع الطائرات، وثمة مبادرات أخرى ُتجرى اآلن. وفيما يلي األهداف الرئيسية مجموع

 :RAIOللمنظمة اإلقليمية للتحقيق في حوادث ووقائع الطيران 
ر التمويل الكافي لها، وتوفير التدريب التهيئة إلنشاء منظمة إقليمية مستقلة للتحقيق في حوادث ووقائع الطائرات، وتدبي أ(

 المهني الالزم لها؛
التحقيق في حوادث  – 13التأكد من سير التحقيق في جميع حوادث ووقائع الطائرات بما يمتثل لمقتضيات الملحق  ب(

 ووقائع الطائرات؛
 تعزيز التعاون، مع القضاء على ازدواج الجهود؛ ج(
 تعزيز تبادل المعلومات. د(
دارة منظمة إقليمية لمراقبة السالمة الجوية في دليل منظمة إقليمية للتحقيق في الحوادث  – مالحظة  ترد إرشادات بشأن إنشاء وا 
 (.Doc 9946والوقائع )الوثيقة 

 دور صناعة الطيران في تحسين السالمة الجوية  2-6
والعمل بطريقة تكاملية مع اإليكاو واألقاليم وفرادى يجب على صناعة الطيران إحراز تقدم بشأن تنفيذ نظام إدارة السالمة  2-6-1

لدولية الدول على تبادل المعلومات عن السالمة، وبرامج مراقبة وتدقيق السالمة. وسعيًا نحو دعم تنفيذ نظام إدارة السالمة، ينبغي للمنظمات ا
وأن توفر المواد اإلرشادية والتدريب للمساعدة في  (SPIsتطوير مؤشرات أداء السالمة الخاصة بهم )أن تعمل مع أعضائها لمساعدتهم على 

 (SSPومن أجل ضمان التطابق بين مؤشرات برنامج السالمة الوطني ). تلبية أولويات السالمة العالمية وتنفيد برنامج السالمة الوطني
وير مؤشرات أداء السالمة الخاصة بنظم (، يجب على الدول إشراك مقدمي الخدمات بشكل فعَّال في تطSMSومؤشرات نظام إدارة السالمة )

 إدارة السالمة.
 ( إرشادات تتعلق بمؤشرات أداء السالمة لدى مقدمي الخدمات.Doc 9859يتضمن دليل إدارة السالمة )الوثيقة  –مالحظة  
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 العالمية سالمة الجويةال خريطة طريق   2-7
والثالثين على استكمال وضع خريطة طريق السالمة الجوية العالمية حثت الجمعية العمومية لإليكاو خالل دورتها الثامنة  2-7-1

(. وقد وافق المؤتمر الرفيع المستوى بشأن السالمة الجوية عام 6، المرفق أ، الفقرة 2-38القرار ( )GASPلدعم الخطة العالمية للسالمة الجوية )
2015 (HLSC 2015) مة الجوية العالمية بالتعاون مع الدول والمجموعات اإلقليمية على أنه يجب على اإليكاو إعداد خريطة طريق السال

الخطة العالمية للسالمة الجوية للسالمة الجوية والشركاء المعنيين بالسالمة الجوية وأوساط الصناعة، وتضمينها في الطبعة القادمة من 
(GASP.) 
( بغرض المساعدة GASPRGالعالمية للسالمة الجوية ) ، أسست اإليكاو الفريق المعني بخريطة طريق الخطة2015في عام   2-7-2

على تحديث الخطة العالمية للسالمة الجوية، ال سيما فيما يتعلق بوضع خريطة طريق السالمة الجوية العالمية من أجل دعم تنفيذ الخطة 
 ولية والمنظمات اإلقليمية وأوساط الصناعة.من خبراء الموضوع من الدول والمنظمات الد GASPRGالعالمية للسالمة الجوية. وقد تألف فريق 

 2016-2014من طبعة  2( مقترحًا لخريطة طريق السالمة الجوية العالمية على أساس المرفق GASPRGأعد هذا الفريق ) 2-7-3
سالمة الجوية العالمية (: أفضل الممارسات )بما في ذلك مبادرات السالمة( ووثيقة خريطة طريق الGASPمن الخطة العالمية للسالمة الجوية )

(GASR) الموجودة. 
خالل عملية تطوير خريطة طريق السالمة الجوية العالمية، أخذ الفريق ثالثة مستويات من نضج الدول بشأن السالمة  2-7-4

 الجوية:
 الدول التي تفتقر إلى نظام أساسي لمراقبة السالمة الجوية؛ أ(
لوطني الجوية أو بصدد وضع برنامج السالمة الوطني الجوية، وكذلك مقدمو الدول التي تفتقر إلى برنامج السالمة ا ب(

 الخدمات الذين يفتقرون إلى نظم إدارة السالمة أو بصدد إعداد نظم إلدارة السالمة؛
 الدول التي قامت بتنفيذ برنامج السالمة الوطني تنفيذًا فعَّااًل. ج(

لعالمية الناتجة من أجل تقديم خطة عمل لمساعدة قطاع الطيران بأكمله على يجري تطوير خريطة طريق السالمة الجوية ا  2-7-5
(. وهي توفر إطارًا مرجعيًا منظمًا مشتركًا لجميع أصحاب المصلحة GASPتحقيق األهداف الواردة في الخطة العالمية للسالمة الجوية )

و ضمان أن تحقق مبادرات السالمة الفوائد المنشودة المرتبطة واألطراف المعنيين. والهدف من خريطة طريق السالمة الجوية العالمية ه
 باألهداف بطريقة منسقة، والحد بالتالي من تضارب الجهود وازدواجها. ويعرض المرفق )أ( مشروع خريطة طريق السالمة الجوية العالمية.

 
______________________ 
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 الثالث الفصل

 ين السالمة الجويةن التركيز فيها لتحسالمجاالت التي يتعي  

 العالميةالجوية  أولويات السالمة   3-1
( أن عجز الدول عن اإلشراف USOAPكما ذكرنا في الفصل الثاني، فقد حدد البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية ) 3-1-1

أجل ذلك، فإن الخطة العالمية للسالمة الجوية  في مجال السالمة العالمية. ومنمن أحد الشواغل الفعَّال على العمليات الجوية ال يزال 
(GASP)  لة إلدخال التحسينات الالزمة. وباإلضافة إلى أهداف توفر ، فقد حددت اإليكاو فئات الحوادث عالية GASPاستراتيجية مفصَّ

تجاري المنتظمة، التي تغطي الفترة المخاطر، وهي فئات تم تحديدها في البداية على أساس تحليل بيانات الحوادث، لعمليات النقل الجوي ال
( إلى أن هذه األولويات ال تزال منطبقة أثناء RASGs. وتشير المالحظات التي وردت من المجموعات اإلقليمية للسالمة الجوية )2006-2011

 من الخطة العالمية للسالمة الجوية. 2019-2017إعداد طبعة 
فئات الحوادث عالية المخاطر، وهي تتضمن  واحدة من الفئات الرئيسية للحوادث المدرجُتعتبر األحداث المتعلقة بسالمة  3-1-2

: مالمسة أرض المدرج بطريقة غير اعتيادية، وضربات الطيور، واالصطدام باألرض، والتوغل في المدرج، التالية، وفق تسمياتها لدى االيكاو
رض، واالصطدام بعائق )عوائق(، والهبوط قبل عتبة المدرج، وتجاوز شوط وفقدان السيطرة على األ واختراق المدرج، واالنحراف عن المدرج،

 .لطول المدرج الهبوط
( كفئتين LOC-I) فقدان السيطرة على الطائرة أثناء الطيرانو  (CFITارتطام الطائرة باألرض وهي تحت السيطرة )كما ُيعتبر  3-1-3

واع من الحوادث جزءًا صغيرًا من الحوادث في سنة معينة ولكنها مميتة عمومًا من فئات الحوادث عالية المخاطر. وتمثل هذه األنأخريين 
 وتمثل جزءًا كبيرًا من إجمالي عدد الوفيات.

على الرغم من إحراز تقدم كبير، فال تزال هذه الفئات الثالث للحوادث عالية المخاطر على رأس أولويات السالمة العالمية.  3-1-4
. وبالنسبة لكل فئة من هذه الفئات 2014إلى عام  2010إحصائيًا للفئات الثالث للحوادث عالية المخاطر، من عام  تحليالً  1-3ويبين الشكل 

الثالث، تظهر األرقام النسبة المئوية من إجمالي الحوادث التي تمثلها كل فئة. كما تصور كيفية مساهمة كل فئة في إجمالي عدد الحوادث 
 ع أنحاء العالم خالل مدة زمنية معينة. وقد أشار تحليل البيانات إلى ما يلي:المميتة وعدد الوفيات في جمي

في المائة من جميع وفيات حوادث الطيران في جميع  60.57تتسبب الفئات الثالث للحوادث عالية المخاطر في نسبة  أ(
 أنحاء العالم؛

 سالمة المدرج؛ يدور أكثر من نصف حوادث الطيران في جميع أنحاء العالم حول حوادث ب(
أقل من ( LOC-I) فقدان السيطرة على الطائرة أثناء الطيرانو  (CFITيمثل ارتطام الطائرة باألرض وهي تحت السيطرة ) ج(

 في المائة من جميع الحوادث، ولكنها تمثل أكثر من نصف جميع الوفيات في جميع أنحاء العالم. 6
 إلى ما يلي في الفترة الزمنية ذاتها:أشار تحليل مصنف وفقًا ألقاليم اإليكاو  3-1-5

 كانت سالمة المدرج ضمن فئة الحوادث الرئيسية لجميع األقاليم؛ أ(
 في المائة من الوفيات؛ 87.91في آسيا والمحيط الهادئ، شكلت الفئات الثالث نسبة ب(
المدرج، وشكلت الحوادث في المائة من مجموع الحوادث على حوادث سالمة  80.95في شرق وجنوب أفريقيا، انطوت  ج(

 في اإلقليم خالل اإلطار الزمني ذاته؛ LOC-Iأو  CFITالمميتة أكثر من ثلثها. ولم يتم تسجيل حوادث 
في المائة من الوفيات. كما شكلت حوادث سالمة  26.81في أوروبا وشمال األطلنطي، شكلت الفئات الثالث نسبة  د(

 حوادث في اإلقليم؛في المائة من مجموع ال 57.62المدرج نسبة 
 في المائة من جميع الوفيات؛ 87.22في الشرق األوسط، شكلت الفئات الثالث نسبة  (ه
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 في المائة. 100في أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي، شكلت الفئات الثالث كل الوفيات بنسبة  و(
في المائة من  55.42دان السيطرة على الطائرة أثناء الطيران نسبة فقو في أمريكا الجنوبية، شكلت حوادث سالمة المدرج  ز(

 مميتة في هذا اإلقليم خالل اإلطار الزمني ذاته؛ CFITجميع الوفيات. ولم تسجل أي حوادث 
في المائة( جميع الوفيات تقريبًا. ولم تسجل في  49.19نصف ) LOC-Iو CFITفي غرب ووسط أفريقيا، شكلت حوادث  ح(

خالل اإلطار الزمني ذاته أي حوادث مميتة من فئة سالمة المدرج. ومع ذلك، فقد شكلت حوادث سالمة المدرج اإلقليم 
 في المائة من مجموع الحوادث في اإلقليم. 39.13

دث ذات ، وباإلشارة إلى الفئات الثالث للحوا2011-2006مع التحليل الذي تم إجراؤه للفترة  2014-2010تتناغم بيانات الفترة  3-1-6
يجوز  5-1-3المخاطر العالية التي ينبغي إعطاؤها أولوية العمل من جانب جميع أصحاب المصلحة المعنيين. واستنادا إلى التحليل الوارد في 

لبعض األقاليم التركيز بشكل غالب على فئة أو أكثر من تلك الفئات الثالث على أساس المخاطر على المستوى اإلقليمي. وينبغي معالجة 
من  أولويات السالمة هذه على المستويات الدولية واإلقليمية والوطنية. وتجدر اإلشارة إلى أن وجود مبادرات في هذه المجاالت يسهم في الحد

 معدل الحوادث العالمي.

 
 (2014-2010. فئات الحوادث عالية المخاطر على نطاق العالم )1-3الشكل 
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لسالمة الجوية عن أقاليم: أفريقيا والمحيط الهندي، وآسيا والمحيط الهادئ، والشرق األوسط، استشهدت المجموعات اإلقليمية ل 3-1-7
(، LOC-I) ، في التقارير الصادرة عن اجتماعها بحوادث سالمة المدرج، وحوادث فقدان السيطرة على الطائرة أثناء الطيرانوالبلدان األمريكية

كأولويات للسالمة في تلك األقاليم. كما أدرجت المجموعة اإلقليمية للبلدان األمريكية  (CFITارتطام الطائرة باألرض وهي تحت السيطرة )و 
أولوية رابعة تعالج االصطدام في الجو. أما المجموعة اإلقليمية األوروبية، فقد حددت تفاصيل أهداف السالمة ذات األولوية، التي تشمل 

( RASGsن االطالع على مزيد من المعلومات حول المجموعات اإلقليمي للسالمة الجوية )في النقل الجوي التجاري. ويمكخفض معدل الحوادث 
 .ion/Lists/RASGSPIRGS/AllItems.aspxwww.icao.int/safety/Implementat ا على الموقع اإللكتروني لإليكاووأولوياتها للسالمة ومبادراته

(. iSTARSوترد اإلحصاءات المتعلقة بالحوادث والوقائع في نظام االيكاو المتكامل لتحليل اتجاهات السالمة واإلبالغ عنها ) 3-1-8
كما أن المعلومات الواردة في هذا النظام، بما في ذلك كيفية التسجيل، متاحة على موقع االيكاو الشبكي: 

www.icao.int/safety/istars/pages/intro.aspx. 

 تحسين سالمة المدرج  3-1-9
 تتولى اإليكاو تنسيق الجهود العالمية الرامية إلى تحسين سالمة المدرج. وينطوي برنامج اإليكاو لسالمة المدرج على تعاون 3-1-9-1

(؛ والوكالة CANSO(؛ ومنظمة خدمات المالحة الجوية المدنية )ACIكبير مع المنظمات الشريكة بما في ذلك: المجلس الدولي للمطارات )
(؛ والمنظمة األوروبية لسالمة المالحة الجوية )يوروكنترول(؛ ووكالة الطيران الفدرالية بالواليات المتحدة EASAاألوروبية للسالمة الجوية )

(؛ IBAC(؛ والمجلس الدولي لطيران رجال األعمال )IATA(؛ والرابطة الدولية للنقل الجوي )FSF(؛ ومؤسسة السالمة الجوية )FAAمريكية )األ
، واالتحاد المجلس الدولي لرابطات مالكي الطائرات والطيارين(؛ و ICCAIAومجلس التنسيق الدولي لرابطات الصناعات الجوية والفضائية )

 (.IFATCA(؛ واالتحاد الدولي لجمعيات مراقبي الحركة الجوية )IFALPAعيات الطيارين العاملين في شركات الطيران )الدولي لجم
( التي تتطلب التعاون فيما بين السلطات RSTsيدعم برنامج سالمة المدرج إنشاء فرق سالمة المدرج متعددة التخصصات ) 3-1-9-2

دارة الحركة الجوية والمطارات ومشغلي الطائرات، وشركات التصميم والتصنيع. ويتضمن البرنامج التنظيمية وأصحاب المصلحة في مجاالت إ
ناء نهوجًا مبتكرة وضعها خبراء السالمة الجوية للحد بشكل مستمر من المخاطر التي يمكن مواجهتها أثناء مرحلتي اإلقالع والهبوط، وكذلك أث

أدوات اإليكاو لتنفيذ سالمة المدرج أدوات مثل دليل فريق سالمة المدرج الصادر عن سطح أرض المطار. وتشمل مجموعة الحركة على 
 اإليكاو.

 يوصي برنامج سالمة المدرج بما يلي: 3-1-9-3
( بتحليل بيانات سالمة المدرج اإلقليمية وتطوير مبادرات تعزيز RASGsتقوم المجموعات اإلقليمية للسالمة الجوية ) أ(

عداد خطط تفصيلية للتنفيذ؛السالمة ذات الصلة،   وا 
(، واالستفادة من SMS( ونظم إدارة السالمة )RSTsتقوم المطارات بإنشاء فرق سالمة المدرج متعددة التخصصات ) ب(

 بما في ذلك دليل فريق سالمة المدرج؛، (I-Kitمجموعة أدوات سالمة المدرج )
المدرج، وهي زيارات تطوعية متعددة التخصصات إلى يجوز للمطارات أن تطلب من اإليكاو زيارات فريق سالمة  ج(

المطارات من أجل المساعدة، تؤديها مجموعة مخصصة من الخبراء، وتهدف إلى تقديم المساعدة لتحسين سالمة 
 المدرج.

لمكاتب اإلقليمية (، وتتولى اRASGsيجري إحراز تقدم بشأن التنفيذ اإلقليمي من خالل المجموعات اإلقليمية للسالمة الجوية ) 3-1-9-4
قليمية. لإليكاو تنسيقه بمشاركة من جميع المنظمات الشريكة، ويتماشى ذلك التنفيذ مع الخطة العالمية للسالمة الجوية واألولويات واألهداف اإل

زيد من المعلومات على ويتم توفير التوجيه والدعم على المستوى العالمي من خالل مقر اإليكاو بالتنسيق مع شركائها. ويمكن االطالع على م
 .www.icao.int/safety/runwaysafetyالموقع اإللكتروني لإليكاو عبر الرابط 

 (CFITارتطام الطائرة باألرض وهي تحت السيطرة )  3-1-10
ارتطام الطائرة باألرض وهي  الحد من خطر وقوع حوادثاد إرشادية، بغرض ، ومو أدخلت اإليكاو تعديالت على القواعد والتوصيات الدولية

( حملة توعية تتضمن المعلومات التي يمكن للمشغلين الجويين RASGs، وقد أعدت المجموعات اإلقليمية للسالمة الجوية )تحت السيطرة
ة في هذا الصدد. ويشمل ذلك معلومات عن استخدام عمليات استخدامها لتطوير إجراءات التشغيل الموحدة وتعزيز برامج تدريب طاقم الطائر 

واستخدام أسلوب االنحدار المستمر مع االقتراب النهائي عند تطبيق إجراءات االقتراب باإلرشاد الجانبي فقط، ي باإلرشاد الرأسي، االقتراب اآلل

http://www.icao.int/safety/Implementation/Lists/RASGSPIRGS/AllItems.aspx
http://www.icao.int/safety/istars/pages/intro.aspx
http://www.icao.int/safety/istars/pages/intro.aspx
http://www.icao.int/safety/runwaysafety
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اب األرضي مع وظائف تفادي التضاريس المقابلة. ويمكن والتدريب المتكرر على مناورات الهروب التي تقوم على نظم التحذير من االقتر 
 .www.icao.int/RASGPA/Pages/asrt.aspxاالطالع على مزيد من المعلومات على الموقع اإللكتروني لإليكاو عبر الرابط 

 الطيرانفقدان السيطرة على الطائرة أثناء   3-1-11
إجازة العاملين، الخاصة بالتدريب على تفادي فقدان السيطرة على  - 1دخلت القواعد والتوصيات الدولية، الواردة في الملحق  3-1-11-1

. وترد إرشادات مستفيضة لدعم هذه األحكام في دليل 2014( إلى حيز النفاذ في شهر نوفمبر عام UPRTالطائرة واستعادة السيطرة عليها )
. ويجب على الدول أن تركز اآلن على تنفيذ (Doc 10011تدريب على تفادي فقدان السيطرة على الطائرة واستعادة السيطرة عليها )الوثيقة ال

 هذه القواعد والتوصيات الدولية.
، وافقت 2014ايو مفي شهر  (LOC-Iبعد أن عقدت اإليكاو الندوة المعنية بفقدان السيطرة على الطائرة أثناء الطيران ) 3-1-11-2

االتحاد الدولي ، و للنقل الجوي )أياتا(الرابطة الدولية مبراير، و وا  ، الوكالة األوروبية للسالمة الجويةو ،CAEإيرباص، وبوينغ، وبومباردييه، و
 ائرة أثناء الطيرانفقدان السيطرة على الط عمل مع اإليكاو على معالجة، على ال(IFALPAلجمعيات الطيارين العاملين في شركات الطيران )

(LOC-I) . فقدان السيطرة على الطائرة أثناء ومنذ ذلك الحين، اشتركت هذه المنظمات في تطوير محتوى من أجل حلقات عمل بشأن تفادي
لقات العمل (. وينبغي للدول المشاركة في حUPRTلتدريب على تفادي فقدان السيطرة على الطائرة واستعادة السيطرة عليها )الطيران، وتنفيذ ا

، ويمكن االطالع على LOC-Iهذه، أن تواصل )أو تشرع في( أنشطة على المستويات الوطنية واإلقليمية ترمي إلى الحد من مخاطر حوادث 
 ./LOCIwww.icao.int/safetyمزيد من المعلومات على الموقع اإللكتروني لإليكاو عبر الرابط 

 األولويات المستجدة  3-2
مثل تتبع  المستجدةباإلضافة إلى أولويات السالمة العالمية، تعمل اإليكاو مع األطراف المعنية على معالجة األولويات  3-2-1

معالجة بعض هذه  ويمكن .والمخاطر الناشئة عن مناطق النزاع وأنظمة الطائرات الموجهة عن بعد، والنقل الفضائيرحالت الطيران عالميًا، 
 األولويات في المدى القصير، بينما تتواصل معالجة البعض اآلخر في المدى الطويل.

 تتبع رحالت الطيران عالميا    3-2-2
الضحايا، واستعادة حطام الطائرة وبيانات الرحلة.  األولوية القصوى، يلي ذلك استردادند وقوع حادثة، يحظى الناجون بع 3-2-2-1

بيانات الرحلة عملية التحقيق في الحادث. وقد يسهل كلك تحديد أسباب الحادث و/أو العوامل المؤثرة فيه، كما يمكنه أن يفضي  ويساعد تحليل
  .إلى تعزيز مستوى السالمة.

وسعيا للتصدي للمسائل المذكورة أعاله، من الضروري أن يكون هناك نهج فعال ومتسق عالميا إلشعار خدمات البحث  3-2-2-2
 نقاذ. وهناك حاجة إلى زيادة كفاءة خدمات اإلبالغ الحالية عن عمليات البحث واإلنقاذ من خالل معالجة عدد من المجاالت الرئيسية التيواإل

، يعالج (GADSS)تستدعي إدخال تحسينات، ومن خالل تطوير وتنفيذ نظام متكامل عالميا، هو النظام العالمي لالستغاثة والسالمة الجوية
حل الرحلة الجوية في جميع الظروف بما في ذلك حالة االستغاثة. وسوف يتضمن هذا النظام سجال آلخر المستجدات فيما يتصل جميع مرا

التي يمكن  الناجين والطائرة وبيانات الرحلة الجويةموقع  ،بوضع الطائرة، وفي حالة الهبوط االضطراري أو الهبوط االضطراري على الماء
 استرجاعها.

ة هي تتبع الطائرات في الظروف العادي GADSSالجوية  أهم مكونات المفهوم التشغيلي للنظام العالمي لالستغاثة والسالمةو  3-2-2-3
دارة  الرحلة الجوية، وغير العادية، والتتبع المستقل لالستغاثة، واستعادة بيانات جراءات النظام العالمي لالستغاثة والسالمة الجوية وا  وا 

اتخذت االيكاو خطوات تمهيدية واعتمدت أحكاما تتعلق بتتبع الطائرات العادي تنص على مسؤولية المشغل في قد به. و المعلومات الخاصة 
تتبع طائراته. وتوصى األحكام بأن تكون هناك مدة فاصلة قدرها خمس عشرة دقيقة على األقل ال توفر فيها خدمات الحركة الجوية تلك 

مكان، كتوصية، ولكنها تصبح شرطا في المناطق المحيطية. وتحدد األحكام عتبات مختلفة لألنواع  الخدمة. وتسرى هذه األحكام في كل
المختلفة للطائرات. وفضال عن ذلك، تتضمن األحكام قاعدة قياسية بشأن موقع الطائرة التي هي في حالة استغاثة، الهدف منها تحديد موقع 

ية. وللمشغلين الحق في اختيار النظام الذي يتواءم أكثر مع نوع العمليات التي يقومون بها أميال بحر  6الحادثة في حدود دائرة نصف قطرها 
 األخرى ونظم تزويدها بالطاقة. موقع الطائرة باستمرار بصفة مستقلة عن نظم الطائرات إرسالبما يتيح 

http://www.icao.int/RASGPA/Pages/asrt.aspx
http://www.icao.int/safety/LOCI
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 نظم الطائرات الموجهة عن بعد  3-2-3
مركبات الهوائية التي تطير دون طيار قبل أكثر من عشر سنوات، عندما طلبت لجنة شاركت اإليكاو ألول مرة في مسألة ال 3-2-3-1

( من األمين العام أن يتشاور مع دول مختارة ومنظمات دولية بشأن األنشطة المدنية للمركبات الهوائية التي تطير دون ANCالمالحة الجوية )
فريق معني بدراسة نظم  ، بتشكيل2007انت اإليكاو قد قامت، في عام طيار، وكذلك اإلجراءات وتراخيص التشغيل في هذا الشأن. وك

(، حيث ُكلِّف بوضع إطار تنظيمي للتكامل اآلمن للطائرات التي تطير دون طيار في المجال UASSG) الطائرات التي تطير دون طيار
نافذة تركيز اإليكاو لتكون على الطائرات الموجهة بتضييق  UASSGالجوي غير المنعزل. وبعد فترة أولية من البحث والتحليل، أوصى فريق 
 فريق نظم الطائرات الموجهة عن بعد ، ليصبح2014في عام  UASSGعن بعد بداًل من جميع الطائرات التي تطير دون طيار. وتحول فريق 

(RPASP.) 
ت، والمواد اإلرشادية من أجل الطائرات حاليًا بتنسيق وتطوير القواعد والتوصيات الدولية، واإلجراءا RPASPيقوم فريق  3-2-3-2

مواد إرشادية  UASSG / RPASPالموجهة عن بعد، وذلك لتسهيل تكامل الطائرات الموجهة عن بعد بشكل سليم وآمن وفعَّال. وقد أنتج فريق 
توفر معلومات ذات صلة ، وهي 2015في عام المنشورة ( Doc 10019تتضمن بما في ذلك دليل نظم الطائرات الموجهة عن بعد )الوثيقة 

بإدخال الطائرات الموجهة عن بعد إلى المجال الجوي غير المنعزل وفي المطارات، بما في ذلك المناقشات المتعلقة بالصالحية للطيران، 
دارة السالمة، والقضايا األ دارة الحركة الجوية، والقيادة والسيطرة، والكشف والتفادي، وا  منية. والجمهور وتشغيل الطائرات، والترخيص، وا 

المستهدف في جميع أنحاء العالم هو سلطات الطيران المدني، ومشغلو الطائرات الموجهة عن بعد، ومقدمو خدمات االتصاالت، والصانعون، 
 ومقدمو خدمات المالحة الجوية، ومشغلو المطارات، ومستخدمو المجال الجوي، وغيرهم من أصحاب المصلحة.

د وتوصيات دولية مقترحة لتسترشد بها الدول في وضع لوائحها الوطنية الخاصة بنظم الطائرات الموجهة قيد اإلعداد قواع 3-2-3-3
عن بعد. ويركز عمل اإليكاو حاليًا على القواعد والتوصيات الدولية المتعلقة بصالحية الطائرات للطيران، وتشغيل الطائرات، وترخيص 

دارة الحركة ال جازة الطيارين، وا  والبقية اعتبارًا  2018جوية، والكشف والتفادي، واألمن والبيئة. ويتوقع إدراج أحكام الترخيص في عام المشغل، وا 
 فصاعدًا. 2020من عام 

 النقل الفضائي  3-2-4
ى كيفية لقد شدت التطورات الحديثة في صناعة النقل الفضائي، وتحديدًا في احتمال زيادة وتيرة عمليات اإلطالق شبه المداري، االنتباه إل

استيعاب أنشطة هذه الصناعة في المجال الجوي غير المنعزل. وتحسبًا لنمو النقل الفضائي، أنشأت اإليكاو ومكتب األمم المتحدة لشؤون 
( فريق خبراء التعلم الفضائي، لتحسين الفهم الحتياجات هذه الصناعة في المستقبل، والتخطيط لمزيد من النشاط UNOOSAالفضاء الخارجي )

لروتيني في المجال الجوي غير المنعزل. وعمل فريق التعلم الفضائي على تجميع المواد التنظيمية ذات الصلة من الدول األعضاء بشأن ا
. كما ُتجري اإليكاو t/aeroSPACEwww.icao.inموضوع النقل الفضائي، ويمكن الحصول عليها من الموقع اإللكتروني لإليكاو عبر الرابط 

( ندوات منتظمة كوسيلة لرفع مستوى الوعي بهذه القضية المستجدة وجمع أفضل UNOOSAومكتب األمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي )
 الممارسات.

 المخاطر الناشئة عن مناطق النزاعات  3-2-5
مناطق النزاع  معلوماتل بإعداد قاعدة بيانات إلكترونيةالنزاعات، قامت االيكاو  لمعالجة المخاطر التي يتعرض لها الطيران المدني في مناطق

للدول األعضاء في االيكاو نشر المعلومات المتعلقة بالمخاطر التي تطرحها مناطق النزاعات على الطيران المدني. وتعمل االيكاو  التي تتيح
بالمخاطر وأفضل الممارسات في مجال إجراء تقييمات المخاطر على عمليات  في تعاون مع الدول األعضاء على إعداد المشورة المتعلقة

 :اإلنترنتالطائرات المدنية فوق أو بالقرب من مناطق النزاعات. ويمكن الحصول على المزيد من المعلومات في موقع االيكاو على شبكة 
w.icao.int/czir/Pages/default.aspxhttp://ww. 

 العوامل البشرية واألداء البشري  3-3
شرية تؤثر العوامل البشرية واألداء البشري في جميع مواضيع السالمة التي نوقشت في هذه الوثيقة. ومن المهم أن ندرك أن معالجة العوامل الب

مة. فاألداء البشري الفعَّال أمٌر أساسٌي للسالمة التشغيلية الجوية، وال ينبغي النظر ستجلب تحسينات السالمة في جميع القضايا المتعلقة بالسال
نما يجب استيعابه في جميع جوانب الطيران، بما في ذلك تصميم المعدات والنظم، واإلجراءات والتدريب  إليه بمعزل عن قضايا الطيران، وا 

 المجال الجوي في المستقبل. والكفاءة. كما ينبغي معالجة األداء البشري في مفاهيم
 

http://www.icao.int/aeroSPACE
http://www.icao.int/czir/Pages/default.aspx
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 أساليب تحديث األولويات واألهداف  3-4
بالتعاون مع الدول والمجموعات اإلقليمية للسالمة أنه ينبغي لإليكاو  (HLSC 2015الحظ المؤتمر الثاني الرفيع المستوى للسالمة الجوية )

طيران، وضع طرق لتحديد أهداف السالمة المستقبلية وأولوياتها. سالمة الجوية الطيران وصناعة الفي مجال ال( والشركاء RASGsالجوية )
( ذلك، آخذة في االعتبار بيانات السالمة التشغيلية، مع مراعاة االستدامة GASPوستعكس الطبعة القادمة من الخطة العالمية للسالمة الجوية )

لى تحديث األولويات واألهداف الواردة في هذه الخطة كجزء من طبعة واالستقرار الالزمين للخطة العالمية للسالمة الجوية. وستعمل اإليكاو ع
 منها، وذلك للتأكد من أنها تستهدف الشواغل القائمة والمستجدة في مجال السالمة الجوية. 2020-2022

 
______________________ 
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 الفصل الرابع

 (GASPإطار تحقيق أهداف الخطة العالمية للسالمة الجوية )

 ر الخطة العالمية للسالمة الجويةإطا  4-1
استراتيجية مرحلية لتحسين السالمة الجوية. وتظهر  1-4يوضح إطار الخطة العالمية للسالمة الجوية المبين في الشكل  4-1-1

داء السالمة (. يمثل كل عنصر من العناصر التمكينية أل1-2بتسلسل زمني )انظر الشكل مرتبطة األهداف الثالثة على رأس األعمدة، وكلها 
. ومع بلوغ 2-4الذي يحدد تسلسل مواضيعي مشترك يدعم األهداف على نطاق الخطة كلها. ويرد وصف عناصر تمكين األداء في القسم 

نظام مراقبة السالمة لدى الدولة مرحلة النضج، فإنه يتطور من خالل اإلطار عن طريق معالجة األهداف بحسب تسلسل األولويات. وتجدر 
نما يجوز القيام بعمل مواز فيما يتعلق بأكثر من هدف واحد. اإلشارة  إلى أنه ليس بالضرورة أن تسير العملية بشكل خطي ومتسلسل تمامًا، وا 

 

 
 . إطار الخطة العالمية للسالمة الجوية1-4الشكل 
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ية عند تقاطع كل عنصر تمكيني ألداء مبادرات السالمة تعرضها خريطة طريق السالمة الجوية العالمثمة مبادرة أو أكثر من  4-1-2
(. وكل مبادرة من هذه المبادرات مبينة بخانة فردية. على سبيل المثال، فإن GASPالسالمة مع أحد أهداف الخطة العالمية للسالمة الجوية )

نفيذ المراقبة الفعَّالة للسالمة الجوية )انظر التنفيذ المتسق للقواعد والتوصيات الدولية ُيعد أحد مبادرات السالمة في مجال "التوحيد" المرتبطة بت
 (.2-4الشكل 

 
 مبادرات السالمة 2-4الشكل 

 العناصر التمكينية ألداء السالمة  4-2
توفر العناصر التمكينية ألداء السالمة الدعم الالزم لتحقيق أهداف الخطة العالمية للسالمة الجوية من خالل تسلسل  4-2-1

ق الخطة كلها. وقد تم تطوير هذه العناصر التمكينية لتسهيل عملية التخطيط، وينبغي النظر إليها كعناصر مواضيعي مشترك على نطا
 متشابكة ومترابطة ضمن إطار الخطة العالمية للسالمة الجوية.

ية للسالمة وتجدر اإلشارة إلى أن العناصر التمكينية ألداء السالمة هي عناصر مشتركة بين جميع أهداف الخطة العالم 4-2-2
الجوية الواردة في الفصل الثاني. وتحدد خريطة طريق السالمة الجوية العالمية مبادرات سالمة محددة لكل عنصر تمكيني ألداء السالمة 

ألداء وتوليفة من أهداف السالمة العالمية. وللمساعدة على توجيه عملية تنفيذ هذه المبادرات، تم وضع مواد إرشادية لدعم كل عنصر تمكيني 
 السالمة )انظر المرفق أ(.

 من هذا الفصل. 3-4ويرد وصف تفصيلي للعناصر التمكينية ألداء السالمة في الفقرة  4-2-3

 التوحيد –العنصر التمكيني األول ألداء السالمة   4-3
د للقو يشير "الت 4-3-1 د المتسق ألحكام اإليكاو. إذ أن التنفيذ الموحَّ اعد والتوصيات الدولية هو أحد الركائز وحيد" إلى التنفيذ الموحَّ

عد األساسية التفاقية الطيران المدني الدولي، ويشكل األساس لنظام جوي عالمي آمن. وتسعى اإليكاو جاهدة إلى تحسين التنفيذ الشامل للقوا
نتائجها. وفي إطار بذل الجهود الرامية والتوصيات الدولية من خالل، على سبيل المثال، االلتزام بالشفافية واإلفصاح عن عمليات التدقيق و 

شرية إلى تحقيق قدر أكبر ممكن من التوحيد، ينبغي مراعاة أن الدول تواجه قضايا متباينة في مجال السالمة، كما تتباين مستويات الموارد الب
َزمة بموجب اتفاقية شيكاغو بأن تخطر اإليكاو والفنية والمالية الموجودة تحت إمرتها من أجل إدارة السالمة. وتجدر اإلشارة إلى أن الدول ُمل

 في الوقت المناسب متى تباينت لوائحها أو ممارساتها الوطنية عن تلك الواردة في القواعد والتوصيات الدولية.
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ة على تقوم الدول بتعزيز السالمة من خالل تنفيذ القواعد والتوصيات الدولية عن طريق تطوير ونشر وتنفيذ لوائح متناغم 4-3-2
 ات.األصعدة الدولية واإلقليمية والوطنية. وبالمثل، فإن تنفيذ أفضل الممارسات في قطاع الطيران يعمل على تعزيز التوحيد بين مقدمي الخدم

 رصد التوحيد  4-3-3
العالمية  من الضروري إجراء رصد مستمر للتوحيد، وتحليل شامل لنتائج الرصد وتبادلها، وذلك للتثبت من أن الخطة 4-3-3-1

الفعَّال  للسالمة الجوية تحقق أهدافها. ويوفر نهج الرصد المستمر للبرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية أحدث البيانات بشأن التنفيذ
اد وتحديث وتطبيق للعناصر الحرجة الثمانية لنظام الدولة لمراقبة السالمة. وهذا النهج للرصد المستمر يرصد ما إذا كانت الدول تقوم بإعد

لكوادر لوائحها الوطنية وفقًا للقواعد والتوصيات الدولية. ويشمل ذلك اإلطار التنظيمي واإلشرافي للدولة وعمليات ونظم السالمة، عالوة على ا
بيانات البرنامج  الفنية التي تعمل معًا لضمان سير عمليات الطيران المدني واألنشطة ذات الصلة بها بشكل آمن ومنظم. فمن خالل تحليل

مة، وهو العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية، يوفر نهج الرصد المستمر أداة لرصد معدل التنفيذ الفعَّال للعناصر الحرجة لنظام مراقبة السال
 مطلوب للدول لتتمكن من تحقيق أهداف الخطة العالمية للسالمة الجوية.

ة بشأن البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية، ونهج الرصد يمكن االطالع على إرشادات إضافي –مالحظة  
دارة جهاز  -(، الجزء )أ( Doc 9734المستمر، والعناصر الحرجة لنظام مراقبة السالمة في دليل مراقبة السالمة الجوية )الوثيقة  إنشاء وا 

(، ودليل إجراءات Doc 9735ي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية )الوثيقة حكومي لمراقبة السالمة الجوية، ودليل الرصد المستمر للبرنامج العالم
 (.Doc 8335عمليات التفتيش والترخيص والمراقبة المستمرة )الوثيقة 

(، ومنظمة خدمات المالحة الجوية المدنية ACIباإلضافة إلى ذلك، فإن البرامج التي يضطلع بها المجلس الدولي للمطارات ) 4-3-3-2
(CANSO ،)( والمجلس الدولي لطيران رجال األعمال ،)أياتا( والرابطة الدولية للنقل الجويIBAC توفر وسيلة للكشف عن أوجه القصور )

المنهجية التي تشيع في مجاالت متعددة من مجاالت األنشطة الجوية، ولتبادل أفضل الممارسات. ويجب على اإليكاو والدول والمنظمات 
االضطالع بأنشطة المراقبة والتدقيق في مجال السالمة الجوية بطريقة متكاملة، إلى أقصى حد ممكن. ما يتيح  الدولية العمل معًا لضمان

 إجراء تقييم شامل لنظام الطيران.
على المعلومات  results.aspx-www.icao.int/safety/pages/usoapيمكن الحصول من الموقع اإللكتروني لإليكاو عبر الرابط  4-3-3-3

ة في المستجدة التي تتعلق بالمتوسط العالمي للتنفيذ الفعَّال، فضاًل عن قائمة بجميع الدول التي دققت نظمها، وتلك التي لديها شواغل بارز 
 مجال السالمة الجوية.

 الموارد –ألداء السالمة  ثانيالعنصر التمكيني ال  4-4
من ضمن أوجه القصور المشتركة التي تحددت لدى الدول التي تم تقييمها وتدقيقها كان االفتقار إلى وجود منظمة مالئمة  4-4-1

يجري لمراقبة السالمة والبنية التحتية الكافية لذلك داخل هيئة الطيران المدني. وقد نجم ذلك في معظم الحاالت عن عدم كفاية الموارد التي 
متعلقة فيرها لهيئة الطيران المدني. ونتيجة لذلك، فقد تكون هذه الدول غير قادرة على إبداء االمتثال الكامل للمتطلبات الدولية والوطنية التو 

العالمي، نسبة التنفيذ الفعَّال للعناصر الحرجة على النطاق  3-4بسالمة الطيران المدني، بما في ذلك العمليات والبنية التحتية. ويوضح الشكل 
 .2014كما في عام 

المؤهلين في الدولة، أدنى نسبة من التنفيذ الفعَّال بالمقارنة عاملين الفنيين (، الذي يتناول ال4-لدى العنصر الحرج الرابع )ع ح 4-4-2
ة لمراقبة السالمة، فإن مع كل العناصر الحرجة. وقد أظهرت عمليات التدقيق وبعثات اإليكاو األخرى أنه ما لم تنشئ الدولة منظمة مناسب

المراقبة واإلشراف على تشغيل الطائرات وما يرتبط بذلك من أنشطة سيشوبها القصور غالبًا، األمر الذي يهيئ المناخ لوجود ممارسات غير 
 آمنة.

التدريب المناسب  إن خلق حد أدنى من متطلبات المعرفة والخبرة لدى الموظفين الفنيين الذين يؤدون مهام المراقبة، وتوفير 4-4-3
 .لتعزيز كفاءتهم وقدراتهم والحفاظ عليها عند المستوى المطلوب ُيعد من العناصر األساسية للنظام الفعَّال لمراقبة السالمة لدى الدولة

 

http://www.icao.int/safety/pages/usoap-results.aspx
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 على نطاق العالم –التنفيذ الفعال )٪( للعناصر الحرجة  3-4الشكل 

 عاونالت –ألداء السالمة  ثالثالعنصر التمكيني ال  4-5
يتطلب تحقيق السالمة الجوية مشاركة من جميع األطراف المعنية ذات الصلة. وتتولى اإليكاو القيام بتعزيز التعاون بين الدول  4-5-1

 واألطراف المعنية األخرى لتسهيل اتباع نهج للسالمة يتسم بالتنسيق والشفافية واالستباقية.

 ئيسيةالعمل مع الجهات المعنية بالطيران الر   4-5-2
تشمل األطراف المعنية الرئيسية بمجال الطيران ما يلي، على سبيل المثال ال الحصر: اإليكاو، والدول، والمنظمات الدولية،  4-5-2-1

، والمنظمات (RSOOsمنظمات اإلقليمية لمراقبة السالمة الجوية )وال(، RASGsوالمنظمات اإلقليمية، والمجموعات اإلقليمية للسالمة الجوية )
ممثلو صناعة الطيران، ومقدمو خدمات المالحة الجوية، والمشغلون، والمطارات، ، و (RAIOsاإلقليمية للتحقيق في حوادث ووقائع الطائرات )

 والشركات الصانعة، وشركات الصيانة.
ف المعنية الرئيسية بالطيران تعزز أهداف الخطة العالمية للسالمة الجوية توسيع نطاق التعاون االستراتيجي وتعزيزه مع األطرا 4-5-2-2

كلفة من أجل تعزيز السالمة الجوية بطريقة منسقة. وهذا النهج يعزز االتساق ويعظم الفوائد التشغيلية، فضاًل عن تحقيق الفعالية من حيث الت
 الناجمة تنفيذ مبادرات السالمة.

انخراط المجتمع الدولي في معالجة القضايا متعددة  يتوقف تحقيق أهداف الخطة العالمية للسالمة الجوية على استمرار 4-5-2-3
التخصصات. من خالل خريطة طريق السالمة الجوية العالمية، وتحدد الخطة العالمية للسالمة الجوية األدوار المختلفة للدول وصناعة 
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سق لسياسات السالمة، وأنشطة مراقبة السالمة، الطيران والمنظمات الدولية واإلقليمية، مما يتيح لجميع األطراف التعاون من أجل التنفيذ المن
 وبرامج الدولة للسالمة، ونظم إدارة السالمة.

ُيسترشد بأهداف الخطة العالمية للسالمة الجوية في توجيه األولويات اإلقليمية واألولويات اإلقليمية الفرعية، وتعزيز مزيد من  4-5-2-4
لمعنية. وتجدر اإلشارة إلى أن التعاون على المستوى اإلقليمي يساعد على تطوير حلول التنسيق لجميع جهود أصحاب المصلحة واألطراف ا

ات عامة ألوجه القصور المتعلقة بالسالمة الجوية عن طريق مواءمة وتنسيق األنشطة التي تجريها اإليكاو، والدول، وصناعة الطيران، والمنظم
 الدولية واإلقليمية.

 تبادل المعلومات عن السالمة –داء السالمة أل رابعالعنصر التمكيني ال  4-6
المعلومات عن السالمة عنصرًا أساسيًا من عناصر أهداف الخطة العالمية للسالمة الجوية. وُيتوخى  وتقاسم يشكل تبادل 4-6-1

المعلومات عن السالمة، م وتقاسالمعلومات مع بلوغ األهداف. ولكي يتسنى تسهيل تبادل  وتقاسم التوسع تدريجيًا في نطاق مبادرات تبادل
(، وكذلك منهجية قياس أداء السالمة، بما في ذلك التصنيفات المتناغمة. وتواصل اإليكاو SPIsيجب تعريف مؤشرات أداء السالمة الرئيسية )

المعلومات عن  سموتقا والدول وقطاع صناعة العمل معًا لتحديد مقاييس متناغمة ألداء السالمة، من شأنها أن تمكن، ليس فقط من تبادل
نما أيضًا تحليل معلومات السالمة لتحديد المخاطر التي تهدد السالمة الجوية وتخفف منها )انظر المرفق  د(. السالمة، وا 

كما أن حماية معلومات السالمة أمٌر ضرورٌي إلعداد وتطوير ودفع مبادرات تبادل المعلومات عن السالمة. وترد القواعد  4-6-2
التحقيق في حوادث ووقائع  – 13( واإلرشادات المتعلقة بحماية وتقاسم وتبادل المعلومات عن السالمة في الملحق SARPsلية )والتوصيات الدو 

 إدارة السالمة، ومدونة قواعد السلوك المعنية بتقاسم المعلومات عن السالمة واستخدامها )انظر المرفق ه(. - 19الطائرات، الملحق 
 

______________________ 
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APP A-1 

 المرفق )أ(
 خريطة طريق السالمة الجوية العالمية

 الغرض من خريطة الطريق -1

" هي خطة عمل تهدف إلى مساعدة مجتمع الطيران في تحقيق األهداف الواردة في خريطة طريق السالمة الجوية العالمية"
شتركا لجميع الجهات المعنية. والغاية من "الخطة العالمية للسالمة الجوية". وتتضمن خريطة الطريق إطارا مرجعيا محكما وم

خريطة الطريق هي كفالة أن تحقق مبادرات السالمة المنافع المتوخاة فيما يتعلق بأهداف الخطة العالمية للسالمة الجوية من 
إكمال  خالل تعزيز التعاون، بما يفضي إلى الحد من عدم االتساق وازدواجية الجهود. وسوف يكون بوسع مجتمع الطيران بعد

جراءاتها كما ترد في خريطة الطريق أن يواصل التركيز على معالجة أولويات السالمة المبّينة في الخطة  مبادرات السالمة وا 
 العالمية للسالمة الجوية.  

 هيكل خريطة الطريق -2

جراءات مساندًة لها ترتبط بكل عنصر من الع 2-1 ناصر تصف خريطة الطريق عددًا من مبادرات السالمة وا 
التمكينية األربعة ألداء السالمة )التوحيد والموارد والتعاون وتبادل معلومات السالمة( التي من شأنها، عندما تنفذها الجهات  

 المعنية، أن تحقق أهداف الخطة إلى جانب أولويات السالمة العالمية.

والجداول الزمنية المرتبطة بها  وتشمل الخريطة مجموعة من مبادرات السالمة، واإلجراءات ذات األولوية 2-2
بالنسبة لكل عنصر من العناصر التمكينية ألداء السالمة التي يتضمنها إطار الخطة العالمية للسالمة الجوية. وتنطوي كل 
مبادرة من مبادرات السالمة على مجموعة من اإلجراءات. وتشمل خريطة الطريق مبادرات محددة تستهدف مختلف فئات 

ية )الدول واألقاليم وقطاع الطيران( على مستويات مختلفة من النضج. وتتضمن خريطة الطريق ثالث مرحلة الجهات المعن
 متمايزة، بما يتماشى مع أهداف الخطة العالمية للسالمة الجوية:

 المرحلة األولى: المراقبة الفعالة للسالمة؛ (أ 
 المرحلة الثانية: تنفيذ برنامج السالمة الوطني؛ (ب 

 ثة: إدارة المخاطر القابلة للتنبؤ.المرحلة الثال (ج 

وتستهدف مبادرات السالمة الواقعة في إطار المرحلة األولى الدول التي ليس لديها نظاما أوليًا لمراقبة السالمة  2-3
في المائة. والدرجة  60والتي يقل فيها مستوى التنفيذ الفعال للعناصر الحاسمة في النظام الوطني لمراقبة السالمة عن 

تحصل عليها في مجال التنفيذ الفعال تساعد في تحديد أي مرحلة من خارطة الطريق هي األنسب لمستوى النضح الحالي الم
للجهة المعنية. فهي تبين للجهات المعنية نقطة االنطالق األنسب في خريطة الطريق وتساعد في تحديد األجزاء المالئمة من 

 خريطة الطريق.
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من خريطة الطريق إلى مرحلتين فرعيتين: المرحلة الفرعية )أ( وتركز على وضع إطار  وتنقسم المرحلة األولى 2-4
فعال للرقابة على السالمة، على النحو الوارد في العناصر الحاسمة من األول إلي الخامس؛ أما المرحلة الفرعية )ب(، فينصب 

لوارد في العناصر الحاسمة من السادس إلى الثامن )انظر التركيز فيها على تنفيذ اإلطار الفعال لمراقبة السالمة، على النحو ا
ب لتأمين توافر مراقبة فعالة للسالمة قبل  -أ و ا -(. ومما ال مناص عنه أن تكمل الدول المرحلتين الفرعيتين ا1-الشكل أ

فيذ برنامج السالمة الوطني التركيز على تنفيذ برنامج السالمة الوطني في المرحلة الثانية. بيد أن بعض الخطوات الضرورية لتن
)المرحلة الثانية(، من الجائز أن تكون قد بدأت في المرحلة األولى، في إطار وضع النظام الفعال للرقابة على السالمة )مثل 

 وضع القوانين والتشريعات األولية(.

 

 العناصر الحاسمة في النظام الوطني لمراقبة السالمة  1-الشكل أ

ف مبادرات السالمة الواقعة في إطار المرحلة الثانية الدول التي ليس لديها برنامج سالمة وطني أو وتستهد 2-5
التي تعكف على تنفيذ مثل هذا البرنامج، ويبلغ مستوى تنفيذها الفعال للعناصر الحاسمة لنظام مراقبة السالمة لديها أكثر من 

تنفيذ برنامج السالمة الوطني على النحو الذي يتجلى من وجود قدرات في المائة، وهي مستعدة بالفعل للدخول في مرحلة  60
 فعالة لمراقبة السالمة باالستناد إلى العناصر الحاسمة الثمانية.
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أما مبادرات السالمة الواردة في المرحلة الثالثة فهي تستهدف الدول التي قامت بتنفيذ برنامجها الوطني  2-6
 للسالمة.

سالمة الواردة في هذا المرفق بمهمة تيسير عملية التخطيط وينبغي إال ينظر إليها على وتضطلع مبادرات ال 2-7
أنها أنشطة قائمة بذاتها. وفي كثير من الحاالت ترتبط هذه المبادرات بعضها ببعض كما أن بمقدورها أن تتكامل مع بعضها 

 البعض وتدعم بعضها البعض.

 ردة في خريطة الطريق في شكل نموذج موحد، يشمل النقاط التالية:وقد تم عرض جميع مبادرات السالمة الوا 2-8

 هدف الخطة العالمية للسالمة الجوية. أي هدف الخطة المعني الذي ترتبط به مبادرة السالمة ؛ (أ 

العنصر التمكيني ألداء السالمة. أي العنصر التمكيني ألداء السالمة الذي ترتبط به المبادرة كما يرد  (ب 
 في الخطة،

 ة السالمة. وصف لمبادرة السالمة المعنية؛مبادر  (ج 

 المرحلة. المرحلة أو المرحلة الفرعية المحددة، من بين مراحل خريطة الطريق، التي ترتبط بها المبادرة؛ (د 

 الجهات  المعنية. الكيان الذي تستهدفه المبادرة. وهنا توجد ثالث فئات رئيسية هي: (ه 

 الدول؛ (1

واقعة فيها إلى جانب المنظمات اإلقليمية، والمجموعات اإلقليمية للسالمة الجوية، األقاليم، التي تشمل الدول ال (2
والمنظمات اإلقليمية لمراقبة السالمة الجوية، والمكاتب اإلقليمية للتحقيق في الحوادث وغير ذلك من الكيانات اإلقليمية، حسب 

 االقتضاء؛

 صناعة الطيران؛ (3

نفيذ مبادرة السالمة. ويشير العنصر/العناصر الحاسمة المدرج/ة اإلجراءات. وصف للمهام المطلوبة لت (و 
بين قوسين في المرحلة األولى إلى عنصر/عناصر حاسمة تجري معالجتها من خالل إجراء محدد 

 (؛-)انظر الشكل أ

المراجع. أي الوثائق واألدوات التي يمكن أن تساعد الجهات المعنية في تنفيذ مبادرة السالمة واإلجراءات  (ز 
 المرتبطة بها.

الهيكل العام لخريطة الطريق. ويستند هيكل الخريطة إلى أهداف الخطة العالمية للسالمة  2-يبين الشكل أ 2-9
. وتنقسم خريطة الطريق إلى ثالثة مسارات أفقية تتناول على التوالي 1-2الجوية، وجداولها الزمنية كما يتضح من الشكل 

ألقاليم وصناعة الطيران.  وفي داخل الرسم البياني لخريطة الطريق، تشير الخطوط المنقطة المبادرات التي تستهدف البلدان وا
إلى العناصر التمكينية األربعة ألداء السالمة كما تنطبق على كل جهة من الجهات المعنية. وتندرج مبادرات السالمة في إطار 
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ب، -1كي تتمكن أي دولة من تنفيذ مبادرات المرحلة الفرعية ذلك أنه لمتوالية وعليه يجب تنفيذها وفقا لترتيب محدد )مثال 
أ(. وبإتمام مبادرات السالمة المشار إليها في الرسم البياني -1يجب عليها أن تكمل مبادرات السالمة الخاصة بالمرحلة الفرعية 

 ذلك األهداف المختلفة.عبر خريطة الطريق، منجزًة ب المعنية قدمابإطار مرقَّم، واحدة تلو األخرى، تمضي الجهات 

وتحمل كل مبادرة من مبادرات السالمة رقما يربطها بالوصف المفصل للمبادرة المعنية كما يرد في النموذج.  2-10
 :على النحو التاليوجرى ترقيم مبادرات السالمة 

 التي تستهدفها المبادرة، حيث:معنية ( يشير إلى الجهة الRIS-1األول )كما في  حرفال أ(

S =ولة؛د 

Rإقليم؛ = 

I =؛صناعة الطيران 

( يشير إلى العنصر التمكيني ألداء السالمة المرتبط بمبادرة السالمة، IRS-1الحرف الثاني )كما في  ب(
 حيث:

Sالتوحيد؛ = 

Rالموارد؛ = 

Cالتعاون؛ = 

Xتبادل المعلومات عن السالمة؛ = 

 المبادرة"؛"( إلى ISR-1ويشير الحرف الثالث )كما في  ج(

( إلى مبادرة سالمة محددة ضمن سلسلة من المبادرات الموجهة نحو جهات SRI-1 ويشير الرقم )كما في د(
 معنية محددة في إطار عنصر محدد من العناصر التمكينية ألداء السالمة؛

 (ـ فيشير إلى إجراء محدد في إطار إحدى مبادرات السالمة.A1-SRIأما الحرف األخير )كما في   ه(
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 الرسم البياني لخريطة طريق السالمة الجوية العالمية -2-شكل أال

 العمل في إطار الشراكات -3

يجب أن تشارك كافة الجهات المعنية في المساعي المستمرة لتحسين السالمة. وتوفر خريطة الطريق إطارا  3-1
اعة في هذا الصدد، كما تشدد في الوقت ذاته مرجعيا لجميع الجهات  المعنية وتحدد األدوار المنوطة بالدول واألقاليم والصن

على الطابع التكاملي لهذه األدوار. وال يقتصر دور االيكاو على وضع القواعد والتوصيات الدولية، بل يشمل تقديم الدعم في 
ات، مثل مبادرة مجال تنفيذ خريطة الطريق من خالل توفير الموارد وأدوات التنفيذ والمساعدة عن طريق مختلف البرامج والمبادر 

 " لن يتخلف أحد عن الركب".

، تشمل الجهات المعنية الرئيسية في مجال الطيران، دون أن تقتصر على 2-5-4وكما هو مبين في الفقرة  3-2
 ذلك، االيكاو، والدول، والمنظمات الدولية، والمنظمات اإلقليمية، والمجموعات اإلقليمية للسالمة الجوية، والمنظمات اإلقليمية
لمراقبة السالمة الجوية، والمنظمات اإلقليمية للتحقيق في حوادث الطيران، وممثلي قطاع الصناعة، ومقدمي خدمات المالحة 
الجوية، والمشغلين، والمطارات، والجهات المعنية المصنعة ومؤسسات الصيانة. وتضطلع المجموعات اإلقليمية للتخطيط 

 جموعات اإلقليمية للسالمة الجوية. والتنفيذ بدور رئيسي في التنسيق مع الم
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والمجموعات اإلقليمية للسالمة الجوية هي بمثابة منتديات تعاونية إقليمية تتكامل في إطارها الجهود المبذولة  3-3
على الصعد اإلقليمي ودون اإلقليمي والوطني، إلى جانب جهود قطاع الصناعة، لتعزيز سالمة الطيران في مختلف أنحاء 

هذه المجموعات تضع وتنفذ برامج العمل التي تدعم اطر األداء اإلقليمي إلدارة السالمة على أساس الخطة العالمية العالم. ف
 للسالمة الجوية.

أما المنظمات اإلقليمية لمراقبة السالمة فهي تضم، في المفهوم العام، عددا من المنتديات القانونية والهياكل  3-4
نظمات الحكومية الدولية، مثل الوكالة األوربية للسالمة الجوية، ومنظمة سالمة الطيران المؤسسية، بما في ذلك بعض الم

للمحيط الهادئ. وفضال عن ذلك، ثمة مشاريع أخرى تقوم بدور رئيسي في خريط الطريق، وهي مشاريع تتسم بقدر أقل من 
عاونية للسالمة التشغيلية واستمرار صالحية الطائرات الطابع المؤسسي، تم تأسيسها في إطار برنامج االيكاو المعني بالتنمية الت

 للطيران.

من المستصوب أن تستعرض الجهات المعنية في قطاع الصناعة خريطة الطريق لتحديد مبادرات السالمة  3-5
جراءاتها التي تتوافق مع البرامج الوطنية واإلقليمية، وأن تتعاون بغرض تحسين السالمة بصورة متناسقة.  وا 

 ف ُتستخدم خريطة الطريقكي -4

من المتوقع أن تستعين الدول واألقاليم ) بدعم من المجموعات اإلقليمية للسالمة الجوية في المقام األول(  4-1
والصناعة، فرادى وجماعات، بخريطة الطريق كأساس لوضع خطط عمل تبين األنشطة التي ينبغي القيام بها لتحسين السالمة 

ودون اإلقليمي. ومن شأن خطط السالمة الوطنية واإلقليمية وتلك الخاصة بالصناعة، أن تساعد على الصعيدين اإلقليمي 
الجهات المعنية على تحديد اإلجراءات ذات األولوية الالزمة  لتحقيق األهداف الواردة في الخطة العالمية للسالمة الجوية 

 ومعالجة أولويات السالمة العالمية. 

 اء تحليل ذاتيإجر  -الخطوة األولي  4-2

ينبغي للدول واألقاليم والصناعة أن تجري أوال، وبالتزامن مع االستعراض األولي لخريطة الطريق، تحليال ذاتيا  4-2-1
لفهم البيئة التشغيلية الحالية. ويجب أن يتضمن التحليل تقييما للقدرات المثبتة، وحجم النظام، ومستوى تعقيده، والموارد المتاحة. 

ف على أوجه القصور في مجال السالمة إذ أنها سوف تحدد الدرجة المحرزة على صعيد التنفيذ الفعال وتساعد ويجب الوقو 
الجهات المعنية في تحديد الهدف المالئم من بين أهداف الخطة العالمية للسالمة الجوية الذي يصلح كنقطة انطالق في 

د التحليل كذلك الجهات المعنية الرئيسية التي تمتلك قدرات دعم خريطة الطريق واإلطار الزمني المرتبط به.  ويجب أن يحد
وموارد إضافية وغير ذلك من نقاط القوة واإلمكانات )التمويل الخارجي، والدعم من المجموعات اإلقليمية للسالمة الجوية، إلخ.( 

 طار خريطة الطريق. وسوف تشارك الجهات المعنية في إعداد وتنفيذ ورعاية مبادرات السالمة المندرجة في إ
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 الجهات المعنية في المرحلة األولى 4-2-2

التابع لاليكاو لتزويدها  iSTARSقد ترغب الجهات المعنية في االستفادة من سلسلة األدوات االلكترونية المتاحة في برنامج 
الي. ومن بين األدوات االلكترونية بفهم أساسي لقدرات مراقبة السالمة وبيئة السالمة التشغيلية المتوفرة لديها في الوقت الح

التي يمكن أن تكون مفيدة بوجه خاص في تحديد الدرجة المحرزة على صعيد التنفيذ الفعال واستكشاف  اإلنترنتالمتاحة على 
أوجه القصور الموجودة بروتوكول مختبر األسئلة، ومعلومات تدقيق السالمة وتطبيقات إحاطات السالمة لدى الدولة فضال عن 

هج الرصد المستمر للبرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة. وتشجع الدول واألقاليم التي ليست لديها القدرات الالزمة إلجراء ن
تقييم ذاتي فعال أن تلتمس المساعدة والدعم من الدول واألقاليم األخرى )من خالل المجموعات اإلقليمية للسالمة الجوية 

 السالمة الجوية على سبيل المثال(. والمنظمات اإلقليمية لمراقبة

 الجهات المعنية في المرحلة الثانية 4-2-3

ينبغي خالل هذه المرحلة تقييم المعايير التي يعتبر توفرها شرطا مسبقا لتنفيذ برنامج السالمة الوطني تنفيذا  4-2-3-1
ى ينبغي استيفاؤها للتنفيذ الناجح ألي برنامج في المائة، هناك معايير عامة أخر  60مستداما. فإلى جانب إحراز درجة تتجاوز 

سالمة وطني. وعلى الدولة التي تعتزم الدخول في مرحلة تنفيذ برنامجها الوطني للسالمة أن تقوم بتحليل للثغرات المتعلقة بهذا 
من  3-4-5و 3-3-4البرنامج لكي تكون على بينة من أنها مستعدة لبدء تنفيذ برنامج السالمة الوطني. وترد في الفقرتين 

دليل إدارة السالمة )الطبعة الثالثة(، إرشادات مفصلة عن إجراء تحليل الثغرات. ويمكن للدول كذلك، في سعيها  9859الوثيقة 
( لتحليل iSTARS) النظام المتكامل لتحليل اتجاه السالمة واإلفادة بشأنهاإلتمام العملية، النظر في استخدام تطبيق االيكاو 

لى جانب ذلك، يجب أن تجرى استعدادات للحصول على التزام من جانب اإلدارة نظرا ألن ثغرات برنا مج السالمة الوطني. وا 
االنتقال إلى برنامج السالمة الوطني ينطوي على تغييرات كبيرة في طريقة إجراء وتنظيم األنشطة من جانب الدولة. فنطاق 

طبيعة المحددة لبرنامج السالمة الوطني، ومن غير الجائز هنا األخذ بمبدأ " وتعقيد أنشطة الطيران يؤثران تأثيرا قويا على ال
 نهج واحد يسري على جميع الحاالت".

وفي أثناء المرحلة الثانية من خريطة الطريق، ينبغي للدول أن تكون قد أنشأت مستوًى أوليا مقبواًل ألداء  4-2-3-2
برنامجها الوطني للسالمة. فمؤشرات السالمة األساسية للدولة )من قبيل السالمة وأن تعكف على إنضاجه خالل عملية تنفيذ 

مستوى أداء السالمة المقبول( تشتمل عادة على مؤشرات العواقب الهامة المترتبة على السالمة مثل معدالت الحوادث والوقائع 
، عندما تبلغ مرحلة النضج بالنسبة الخطرة لكل قطاع من قطاعات أنشطة الطيران. أما في المراحل الالحقة، فعلى الدولة

لمستوى أداء السالمة المقبول، أن تقوم بإعداد مؤشرات تتعلق بعواقب أقل خطورة على السالمة )انظر المرفق د(. وينبغي أن 
 ة(. ُتجرى على المستوى اإلقليمي نفس األنشطة المدرجة بالنسبة لفرادى الدول )مثال ذلك وضع ورصد مؤشرات السالمة اإلقليمي

 الجهات المعنية في المرحلة الثالثة 4-2-4

ينبغي للدول التي نفذت برنامجا وطنيا للسالمة أن تركز على تحديد األخطار القائمة والمستجدة على مستوى  4-2-4-1
ةـ منظومة الطيران بأكملها والتخفيف من مخاطر السالمة في مختلف أجزاء المنظومة من خالل تحليل مصادر بيانات متعدد

سعيا للوصول إلى تحقيق إدارة المخاطر القابلة للتنبؤ. ومنهجية التعرف على المخاطر القابلة للتنبؤ تستلزم جمع البيانات، 
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بغرض تحديد ما يمكن أن يحدث من عواقب أو أحداث سلبية في المستقبل؛ كما تستلزم تحليل عمليات النظام والبيئة المحيطة 
 الوقوع في المستقبل؛ والشروع في اتخاذ إجراءات للتخفيف من حدتها.  للتعرف على األخطار المحتملة

ببلوغها المرحلة الثانية، ينبغي أن تكون الدول في وضع يؤهلها إلجراء تحليل البيانات وتحديد االتجاهات لدعم  4-2-4-2
ياسة السالمة لديها وأن تتماشى نهج إدارة السالمة. ويجب أن تكون مؤشرات السالمة منسجمة مع أهداف الدولة للسالمة وس

وتتواءم مع نطاق ومستوى تعقيد أنشطة الطيران لدى الدولة. وينبغي للدولة أن تقوم برصد مؤشرات السالمة ألي اتجاهات غير 
مرغوبة، وأي إخالل بمستوى التأهب وعند بلوغ األهداف المتوخاة. ولكي يتسنى جمع البيانات واستخدامها في إدارة المخاطر 

لقائمة على التنبؤ، هناك حاجة لوجود مراقبة فعالة للسالمة وبرنامج سالمة وطني قوي تم تنفيذ جميع عناصره إلى جانب ثقافة ا
إبالغ متجذرة. ومن ناحية أخرى، مما ال غنى عنه أن يجري تبادل معلومات السالمة فيما بين مؤسسات الدولة التنظيمية 

 ي إكمال المرحلة الثالثة التي تتيح تخصيص الموارد استنادا إلى تحديد المخاطر.واإلدارية ومقدمي الخدمات للنجاح ف

جراءاتها -الخطوة الثانية  4-3  تحديد مبادرات السالمة وا 

باكتمال الخطوة األولى، يكون لدى الدولة )أو اإلقليم( ما يكفي من المعلومات لتحديد نقطة االنطالق المناسبة  4-3-1
من ثم يكون بمقدورها اختيار سلسلة من مبادرات السالمة المطلوبة لتحقيق أهداف الخطة العالمية في خريطة الطريق. و 

للسالمة الجوية وتلبية أولويات السالمة العالمية. وعندها تصبح مبادرات السالمة التي وقع عليها االختيار هي األساس لخطة 
وجه القصور التي تم الكشف عنها و/أو نتائج تحليل الثغرات عمل السالمة الوطنية أو اإلقليمية. وعن طريق استعراض أ

بالمقارنة مع مبادرات السالمة المنتقاة، يمكن التوصل إلى قائمة بإجراءات تعزيز السالمة الممكنة واختيارها باعتبارها 
 اإلجراءات التصحيحية أو إجراءات للتخفيف المناسبة.

جراءات السالمة التي تليها في خريطة الطريق في إطار يجب على الجهات المعنية أن تحاول تن 4-3-2 فيذ مبادرات وا 
ذا كانت اآلجال الزمنية المقترحة في الخطة غير قابلة  اآلجال الزمنية المرتبطة بأهداف الخطة العالمية للسالمة الجوية. وا 

يكاو والجهات المعنية الرئيسية األخرى للتحقيق، ُتشجع الجهات المعنية على وضع آجال زمنية قابلة للتحقيق بالتنسيق مع اال
 في مجال الطيران، حسب مقتضى الحال.

 الجهات المعنية في المرحلة األولى 4-3-3

تم إدراج اإلجراءات المرتبطة بكل مبادرة من مبادرات السالمة وفقا لدرجة األولوية التي تحظى بها باالستناد إلى العناصر 
في تنفيذ نظام فعال لمراقبة السالمة على وضع خطة للسالمة. ويجب على الدول أن تبدأ الحاسمة لمساعدة الدول المنخرطة 

بوضع نظام لمراقبة السالمة )العناصر الحاسمة من األول إلى الخامس( ومن ثم االنتقال إلى التنفيذ الفعال )العناصر الحاسمة 
لوطني. والدول التي هي بصدد معالجة إحرازها درجات من السادس إلى الثامن( قبل االنتقال إلى تنفيذ برنامج السالمة ا

منخفضة جدا في التنفيذ الفعال يمكنها التماس المساعدة ألداء هذه المهام التي ال يمكنها أداؤها دون عون خارجي، واالستفادة 
 دد.من المبادرات القائمة مثل حملة االيكاو " لن يتخلف بلد عن الركب"، للحصول على الدعم في هذا الص
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 الجهات المعنية في المرحلة الثانية 4-3-4

لمساعدة الدول على إعداد خطط السالمة، تم إدراج اإلجراءات الداعمة لتنفيذ برنامج السالمة الوطني في الدول التي أكملت 
وفقا لمستوى ب )أي التي نفذت بنجاح جميع العناصر الحاسمة لنظام مراقبة السالمة( -1أ و -1بنجاح المرحلتين الفرعيتين 

 أولويتها.

 المعنية في المرحلة الثالثة الجهات 4-3-5

الدول التي نفذت برنامجا وطنيا للسالمة تنفيذا تاما وهي بصدد الدخول في إدارة المخاطر القائمة على التنبؤ يجب عليها تحديد 
 أولويات مخاطر السالمة ووضع استراتيجيات للتخفيف على أساس مستمر.

 إعداد خطة السالمة )جميع المراحل( -ثالثة الخطوة ال 4-4

إجراءات تعزيز السالمة التي تم اختيارها في الخطوة الثانية هي التي تحدد خطة السالمة الوطنية أو اإلقليمية  4-4-1
لموارد أو الخاصة بالصناعة. ويجب أن يجري استعراض خطة السالمة وتحديد الموارد )البشرية المالية والفنية والتدريبية وا

المتعلقة بالتزام الجهات المعنية، وما إلى ذلك( الضرورية إلكمال كل مبادرة من مبادرات السالمة المعنية. وباإلضافة إلى تحديد 
الموارد الالزمة، ينبغي أن تؤخذ في االعتبار القدرة على إدخال التعديالت. ويجب أن يشمل هذا التقييم اإلرادة السياسية للقيام 

ومدى توفر التكنولوجيا والموارد الضرورية لتنفيذ التعديل. وال ينبغي التوصل إلى استنتاج بأن التنفيذ غير عملي إال بالتعديل 
ذا تم التوصل إلى هذا االستنتاج، ينبغي تكييف أنشطة الطيران بغرض التخلص من أثر الخطر أو الخلل في  كملجأ أخير. وا 

 ف منه.مجال السالمة الذي تم تحديده أو التخفي

وينبغي استعراض خطة السالمة لتقييم مستوى تحسين السالمة الذي يمكن أن ينجم عن تنفيذ كل إجراء من  4-4-2
اإلجراءات التصحيحية أو كل تخفيف بالمقارنة مع الموارد المطلوبة لتنفيذ كل إجراء أو تخفيف، باستخدام النهج الكمي. وعندما 

عتماد على المعارف أو الخبرات المتخصصة المتوفرة لدى فريق من أفرقة التقييم سوف ال يكون النهج الكمي عمليا، فإن اال
 يتيح تحديد األولويات فيما يتصل باإلجراءات التي يمكن القيام بها إلحداث أكبر أثر على مستوى السالمة.

وارد الضرورية، ينبغي السالمة المتوقع والم لتحسينوبعد وضع قائمة باإلجراءات ذات األولوية بالنسبة  4-4-3
للجهات المعنية أن تقوم بوضع خطة لتنفيذ اإلجراءات )يمكن أن تتمثل الخطوة األولى مثال في التركيز على اإلجراءات التي قد 
تحدث أكبر قدر ممكن من التعزيز على صعيد السالمة وتتطلب في الوقت ذاته أقل قدر من الموارد إلكمالها(. وينبغي أن 

مجموعة من اإلجراءات التي يسهل التعامل معها والتي تمثل الخطوات الضرورية لالنتقال إلى المستوى التالي تغطي الخطة 
 من مستويات النضج.

وبمجرد وضع اللمسات النهائية لخطة السالمة، ينبغي تحديد طرف مسؤول أو مؤسسة مسؤولة لقيادة تنفيذ كل  4-4-4
مية الراسخة )مثل المجموعات اإلقليمية لسالمة الطيران( أن تنولي تقديم الدعم إجراء. ويمكن لألنشطة والمؤسسات اإلقلي
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واستراتيجيات التنفيذ. ومن المستصوب أن تستعين الجهات المعنية بعضها ببعض على الصعيدين الوطني واإلقليمي لمواءمة 
 خطط السالمة.

 رصد التنفيذ )جميع المراحل( -الخطوة الرابعة  4-5

ن ُتستكمل خطة السالمة وُتحول إلى المؤسسة أو األفراد المسؤولين عن اإلشراف على عملية التنفيذ، وبعد أ 4-5-1
زالة جميع المعوقات أمام التنفيذ وللتأكد من أن  ينبغي أن يجري رصد األنشطة بصفة مستمرة لضمان إنجاز اإلجراءات، وا 

ل إلنجاز هذه العملية يكمن في اتباع نهج تدريجي لالنتقال الخطة تستوعب أي ثغرات جديدة يتم التعرف عليها. وأفضل سبي
لمستوى النضج التالي. وبمجرد االنتهاء من إجراءات خطة السالمة، ينبغي تكرار الخطوات المدرجة في هذا القسم بغرض 

 تحديد إجراءات تعزيز السالمة التي قد تكون الجهات المعنية بحاجة للقيام بها في الفترة التالية.

ينبغي أن تقوم الدول واألقاليم والصناعة باإلبالغ عن التقدم الذي تحرزه في تحقيق أهداف الخطة العالمية  4-5-2
للسالمة الجوية وفي تلبية أولويات السالمة العالمية. ومبادرات السالمة الواردة في خريطة الطريق، باعتبارها جزءا من العنصر 

( على إبالغ RXI-1( واألقاليم )المبادرة SXI-1عن السالمة، تشجع الدول )المبادرة  التمكيني المتمثل في تبادل المعلومات
االيكاو بالمصدر الرئيسي لمعلومات السالمة من خالل إكمال وتقديم وتحديث جميع الوثائق والسجالت ذات الصلة )استبيان 

ذلك(.  وفضال عن ذلك، فإن مبادرات السالمة تطلب  أنشطة الطيران لدى الدولة والقوائم المرجعية الخاصة باالمتثال، وما إلى
( أن تُبقي تلك المعلومات مواكبة آلخر المستجدات حتى تتمكن االيكاو RXI-2( واألقاليم )المبادرة SXI-2بمن الدول )المبادرة

 الجوية.من رصد التقدم المحرز صوب تنفيذ مبادرات خريطة الطريق دعما لتحقيق أهداف الخطة العالمية للسالمة 

 



طريق السالمة الجوية العالمية خريطة المرفق )أ(   APP A-11 

 

 

 النماذج -5
 المراقبة الفعالة للسالمة -المرحلة األولى  5-1

 (5إلى  1استحداث إطار لمراقبة السالمة )العناصر الحاسمة من  -أ -1المرحلة الفرعية  5-1-1
 الدول

 المراقبة الفعالة للسالمة ة للسالمة الجويةالخطة العالميهداف أ

 يدالتوح العنصر التمكيني ألداء السالمة

 التنفيذ المنهجي لقواعد االيكاو وتوصياتها الدولية على الصعيد الوطني - SSI-1 السالمة  مبادرة

 I-A المرحلة 

 الدول الجهة المعنية 

العمل على الصعيد الوطني لمعالجة دواعي القلق الكبيرة المتعلقة  -  SSI-1A اإلجراءات
 بالسالمة  على وجه األولوية

 SSI-1B  - المتعلقة بالطيران لتمكين  وليةوانين والتشريعات األوضع الق
، بما يشمل  الفصل بين وظائف التنظيميةالمراقبة  إجراء السلطات المختصة من

 (2و 1)العنصران الحاسمان  المراقبة وبين مقدمي الخدمات والمشغلين

 SSI-1C -  الوطني لقواعد االيكاو  الصعيدعلى  االمتثالزيادة مستوى
)العناصر  إلى جانب التنفيذ الفعال للعناصر الحاسمة الدولية وتوصياتها

 (5إلى  1الحاسمة من 

 SSI-1D -  استحداث عملية لتحديد االختالفات مقارنة بقواعد االيكاو وتوصياتها
 (2الدولية )العنصر الحاسم 

 SSI-1Cو SSI-1A المراجع

دارة جهاز  -( دليل مراقبة السالمة الجوية, الجزء )أ -Doc 9734)الوثيقة  إنشاء وا 
 حكومي لمراقبة السالمة الجوية، 

Doc 9735  دليل الرصد المستمر للبرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية 

معلومات تدقيق السالمة للنظام المتكامل لتحليل اتجاهات السالمة واإلبالغ 
 مطلوب لدخول الموقع( اإللكتروني)التسجيل  (iSTARS)عنها

SSI-1B وSSI-1C 

دارة جهاز  -الجزء )أ(  ،(Doc 9734دليل مراقبة السالمة الجوية )الوثيقة  إنشاء وا 
 3-3-3حكومي لمراقبة السالمة الجوية، ,الفقرة 

Canadian Aviation Regulations "القواعد التنظيمية الكندية للطيران" 

Civil Aviation Safety Regulations of Australia رالية "القواعد التنظيمية االست

http://www.icao.int/safety/iStars/pages/intro.aspx
http://www.tc.gc.ca/eng/acts-regulations/regulations-sor96-433.htm
http://www.tc.gc.ca/eng/acts-regulations/regulations-sor96-433.htm
https://www.casa.gov.au/regulations-and-policy/standard-page/current-rules
https://www.casa.gov.au/regulations-and-policy/standard-page/current-rules
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 للطيران المدني"

European Aviation Safety Rules "قواعد سالمة الطيران األوربية" 

FAA Regulations ادية )األمريكية(""قواعد إدارة الطيران االتح 

 المرجعية االيكاو وثائق

 iMPLEMENTمبادرة 

iSTARS مطلوب لدخول  اإللكترونيلدول بشأن السالمة )التسجيل ا معلومات
 الموقع(

Latin American Aviation Regulations "التنظيمية للطيران في أمريكا  حاللوائ
 الالتينية"

Model Civil Aviation Regulations "التنظيمية النموذجية للطيران" اللوائح 

Rules of the Civil Aviation Authority of New Zealand  قواعد سلطة الطيران"
 "االمدني في نيوزيلند

SSI-1C وSSI-1D 
ages/default.aspxhttp://www.icao.int/safety/CMAForum/P ICAO USOAP CMA 

USOAP CMA Online Frameworkand  نهج الرصد المستمر للبرنامج العالمي
 اإللكترونيللبرنامج )التسجيل  اإللكترونيبة السالمة الجوية واإلطار لتدقيق مراق

 مطلوب لدخول الموقع(

 المراقبة الفعالة للسالمة  ة الجويةالعالمية للسالمهدف الخطة 

 التوحيد العناصر التمكينية ألداء السالمة

 وضع إطار تنظيمي شامل للمراقبة - SSI-2 مبادرة السالمة 

 I-A المرحلة 

 الدول الجهة المعنية

 اإلجراءات 

 SSI-2A -  إنشاء وتسيير سلطة تنظيمية مستقلة للمراقبة، ويشمل ذلك الفصل
 (3بين مهام المراقبة ومقدمي الخدمات )العنصر الحاسم 

 SSI-2B -  إعداد المادة اإلرشادية الضرورية لالضطالع بمهام المراقبة
 (5)العنصر الحاسم 

 SSI-2C - دارة قوة عاملة كفؤة لدعم المراقبة التنظيمية  توظيف وتدري ب وا 
 (4و 3)العنصران الحاسمان ( SRI-2نظر ا)

 SSI-2A المراجع
 

http://www.easa.europa.eu/regulations
http://www.easa.europa.eu/regulations
https://www.faa.gov/regulations_policies/faa_regulations/
https://www.faa.gov/regulations_policies/faa_regulations/
http://www.icao.int/safety/Implementation/Pages/Resources.aspx
http://www.icao.int/safety/Implementation/Pages/Resources.aspx
http://www.icao.int/safety/iMPLEMENT/Pages/Home.aspx
http://www.icao.int/safety/iStars/pages/intro.aspx
http://www.icao.int/safety/iStars/pages/intro.aspx
http://www.srvsop.aero/srvsop/document/lar
http://www.srvsop.aero/srvsop/document/lar
http://www.srvsop.aero/srvsop/document/lar
http://www.faa.gov/about/initiatives/iasa/mcar/
http://www.faa.gov/about/initiatives/iasa/mcar/
http://www.srvsop.aero/srvsop/document/lar
https://www.caa.govt.nz/rules/rules.htm
https://www.caa.govt.nz/rules/rules.htm
http://www.icao.int/safety/CMAForum/Pages/default.aspx
http://www.icao.int/safety/CMAForum/Pages/default.aspx
http://www.icao.int/safety/CMAForum/Pages/default.aspx
https://soa.icao.int/usoap/Index.aspx?ReturnUrl=%2fusoap


خريطة طريق السالمة الجوية العالميةالمرفق )أ(    APP A-13 

 

 

دارة جهاز  -(, الجزء )أ( Doc 9734دليل مراقبة السالمة الجوية )الوثيقة  إنشاء وا 
 1-4-3حكومي لمراقبة السالمة الجوية، الفقرة 

SSI-2B وSSI-2C 

Course Flight Standards (International) —FAA Inspector Training System   دورة"
نظام تدريب مفتشي الطيران إلدارة الطيران  -القواعد القياسية )الدولية( للطيران 

 االتحادية"

Endorsed Government Safety Inspector Training Programme-ICAO  برنامج"
 تدريب المفتشين الحكوميين للسالمة الذي تدعمه االيكاو" 

viation Training course catalogueICAO Global A  فهرس دورات االيكاو التدريبية"
 العالمية في مجال الطيران المدني"

ICAO TRAINAIR PLUS Programme   برنامج االيكاو للتدريب المتقدم )برنامج
 قدم(ترينير المت

 (iSTARS)النظام المتكامل لتحليل اتجاهات السالمة واإلبالغ عنها 
)SAFA/SACA( مج التفتيش على ساحة وقوف الطائرات )تقييم سالمة الطائرات "برا

 األجنبية/وكالة الطيران المدني لجنوب أفريقيا("

 

 

https://www.academy.jccbi.gov/catalog/international/contents/15206.html
https://www.academy.jccbi.gov/catalog/international/contents/15206.html
http://www.icao.int/safety/gsi/Pages/default.aspx
http://www.icao.int/safety/gsi/Pages/default.aspx
http://www.icao.int/Training/Pages/coursecategory.aspx
http://www.icao.int/Training/Pages/coursecategory.aspx
http://www.icao.int/Training/TrainairPlus/Pages/default.aspx
http://www.icao.int/Training/TrainairPlus/Pages/default.aspx
http://www.icao.int/safety/iStars/pages/intro.aspx
https://easa.europa.eu/easa-and-you/air-operations/ramp-inspection-programmes-safa-saca


APP A-14   )خريطة طريق السالمة الجوية العالميةالمرفق )أ  

 

 

ة العالمية للسالمهدف الخطة 
 الجوية

 المراقبة الفعالة للسالمة 

العناصر التمكينية ألداء 
 السالمة

 التوحيد

قيق في الحوادث والوقائع، وفقا ألحكام الملحق الثالث استحداث عملية مستقلة للتح - SSI-3 مبادرة السالمة 
 التحقيق في حوادث ووقائع الطيران  -عشر 

 I-A المرحلة 

 الدول الجهة المعنية

استحداث عملية مستقلة للتحقيق في الحوادث والوقائع، وفقا ألحكام الملحق  -  SSI-3A اإلجراءات 
 (3و 1ران )العنصران الحاسمان التحقيق في حوادث ووقائع الطي -الثالث عشر 

 SSI-3B -  إعداد المادة اإلرشادية الضرورية  إلجراء التحقيقات في حوادث ووقائع
 (  5الطيران )العنصر الحاسم 

 SSI-3C -  دارة قوة عاملة كفؤة لدعم المراقبة التنظيمية  توظيف وتدريب وا 
 (4و 3العنصران الحاسمان ( )SRI-2)انظر 

 SSI-3A المراجع
 التحقيق في حوادث ووقائع الطيران - 13لملحق ا

دارة جهاز حكومي  -الجزء )أ(  ة،دليل مراقبة السالمة الجوي Doc 9734الوثيقة  إنشاء وا 
 5-4-3لمراقبة السالمة الجوية، الفقرة 

ICAO Model Aircraft Accident and Incident Investigation (AIG) Act  

 نموذج االيكاو لقانون التحقيق في حوادث ووقائع الطائرات

ICAO Model Aircraft Accident and Incident Investigation (AIG) Regulations  نموذج
 االيكاو للوائح التنظيمية للتحقيق في حوادث ووقائع الطيران

SSI-3B 
Doc 9734،  دليل مراقبة السالمة 

Doc 9756 ،دليل التحقيق في حوادث ووقائع الطيران 

Doc 9946في الحوادث والوقائع للتحقيق إقليميةمنظمة  ، دليل 

Doc 9962جراءات التحقيق في حوادث ووقائع الطيران  ، دليل سياسات وا 

Doc 9973، دليل تقديم المساعدة لضحايا حوادث الطيران وأسرهم 

Doc 9998،  سياسة االيكاو بشأن مساعدة ضحايا حوادث الطيران وأسرهمICAO Policy on  

http://www.icao.int/safety/Implementation/Library/AIG%20Model%20Aircraft%20Accident%20and%20Incident%20Investigation%20Act%20(November%202013).pdf
http://www.icao.int/safety/Implementation/Library/AIG%20Model%20Aircraft%20Accident%20and%20Incident%20Investigation%20Act%20(November%202013).pdf
http://www.icao.int/safety/Implementation/Library/AIG%20Model%20Aircraft%20Accident%20and%20Incident%20Investigation%20Regulations%20(November%202013).pdf
http://www.icao.int/safety/Implementation/Library/AIG%20Model%20Aircraft%20Accident%20and%20Incident%20Investigation%20Regulations%20(November%202013).pdf


خريطة طريق السالمة الجوية العالميةالمرفق )أ(    APP A-15 

 

 

Doc 10053, Manual on Protection of Safety Information, Part I — Protection of 

Accident and Incident Investigation Records  ،الجزء "دليل حماية معلومات السالمة
 ت الحوادث والوقائع"حماية سجالت تحقيقا - األول

Doc 10062, Manual on the Investigation of Cabin Safety Aspects in Accidents and 

Incidents "دليل التحقيقات في جوانب سالمة مقصورة الركاب في حاالت الحوادث والوقائع" 
 

Cir 315 المخاطر المرتبطة بمواقع حوادث الطائرات 

SSI-3C 
Cir 298, ،لتوجيهية لتدريب محققي حوادث الطيرانالمبادئ ا 

 



APP A-16   )خريطة طريق السالمة الجوية العالميةالمرفق )أ  

 

 

ة العالمية للسالمهدف الخطة 
 الجوية

 المراقبة الفعالة للسالمة

العناصر التمكينية ألداء 
 السالمة

 الموارد

 تخصيص الموارد استراتيجيًا بحيث يتسنى القيام بمراقبة فعالة للسالمة  SRI-1 -  مبادرة السالمة 

 I-A المرحلة 

 الدول نيةالجهة المع

نفاق موارد مالية من الحكومة  -  SRI-1A اإلجراءات  تأكيد الوالية التنفيذية أو التشريعية لتلقي وا 
 (1والمصادر الخارجية األخرى )العنصر الحاسم 

 SRI-1B -  استحداث عملية لتخطيط الموارد وتخصيصها على نحو يتماشى مع الهيكل
نه إلجراء المراقبة الفعالة للسالمة التنظيمي للسلطة المختصة الذي ال غنى ع

 ( 3و 2)العنصران الحاسمان  )

 SRI-1C -  المبادرتين باالستعانةSSI-1  وSRI-2    لتحديد االحتياجات من الموارد
 (5إلى  1)العناصر الحاسمة من

 SRI-1D -  الحصول على تمويل ثابت ومستدام من خالل التزامات تقطعها القيادة
 (3لوكالة والجهات المعنية األخرى )العناصر الحاسمة من ا إلى الوطنية أو قيادة ا

 وبالنسبة للتحسينات الصغيرة قصيرة األجل:

االستعانة بصندوق االيكاو للسالمة ومكتب التعاون الفني أو غير ذلك من الوسائل لتقديم 
نظمات المساعدة الفنية والمالية بالنسيق مع المجموعات اإلقليمية للسالمة الجوية والم

 اإلقليمية لمراقبة السالمة ومكتب االيكاو اإلقليمي

التماس المساعدة من الدول والجهات المعنية األكثر خبرة بالتنسيق مع المجموعات اإلقليمية 
 للسالمة الجوية والمنظمات اإلقليمية لمراقبة السالمة ومكتب االيكاو اإلقليمي

دولي، مصرف التنمية األفريقي، إلخ.( التماس المساعدة من مصادر التمويل )البنك ال
بالنسيق مع المجموعات اإلقليمية للسالمة الجوية والمنظمات اإلقليمية لمراقبة السالمة 

 ومكتب االيكاو اإلقليمي   

 SRI-1E -  استحداث عملية لتقييم االحتياجات المتغيرة من الموارد والمحافظة على
الموارد لتحسينات مراقبة السالمة، كما ية بالغنالتنسيق الضروري مع الجهات المعنية 

 (3إلى  1هو مبين في المرحلة األولى من خريطة الطريق )العناصر الحاسمة من 

 "صندوق االيكاو لسالمة الطيران" ICAO Safety Fund (SAFE) المراجع

http://www.icao.int/safety/scan/pages/safety-fund-safe.aspx
http://www.icao.int/safety/scan/pages/safety-fund-safe.aspx


خريطة طريق السالمة الجوية العالميةالمرفق )أ(    APP A-17 

 

 

 مكتب االيكاو للتعاون الفني

 المجموعات اإلقليمية للسالمة الجوية

المنظمات اإلقليمية لمراقبة السالمة الجوية وبرنامج التنمية التعاونية للسالمة التشغيلية 
 واستمرار صالحية الطائرات للطيران

 

http://www.icao.int/secretariat/TechnicalCooperation/Pages/default.aspx
http://www.icao.int/secretariat/TechnicalCooperation/Pages/default.aspx
http://www.icao.int/safety/Implementation/Lists/RASGSPIRGS/AllItems.aspx
http://www.icao.int/safety/Implementation/Lists/RASGSPIRGS/AllItems.aspx
http://www.icao.int/safety/implementation/Lists/COSCAP_RSOO/AllItems.aspx
http://www.icao.int/safety/implementation/Lists/COSCAP_RSOO/AllItems.aspx


APP A-18   )خريطة طريق السالمة الجوية العالميةالمرفق )أ  

 

 

ة العالمية للسالمهدف الخطة 
 الجوية

 المراقبة الفعالة للسالمة

عناصر التمكينية ألداء ال
 السالمة

 الموارد

 موظفون فنيون مؤهلون وأكفاء لدعم المراقبة الفعالة للسالمة  - SRI-2 مبادرة السالمة 

 I-A المرحلة 

 الدول الجهة المعنية

تحديد مؤهالت الموظفين الفنيين الحاليين ومدى إلمامهم بالمستجدات والتحقق   SRI-2A اإلجراءات 
 من ذلك 

 (4لعنصر الحاسم )ا 

 SRI-2B -  تحديد الثغرات فيما يتعلق بالموظفين الفنيين المؤهلين واحتياجات التدريب
 ( 4الالزمة لتنفيذ مهمة المراقبة )العنصر الحاسم 

 SRI-2C -  استحداث نظام للمكافآت الستبقاء الموظفين الفنيين المؤهلين )العنصر
 (4الحاسم 

 SRI-2D -  اإلقليمية لمراقبة السالمة والمنظمات  اإلقليمية االستعانة بالمنظمات
للتحقيق في الحوادث والكوارث، أو أي وسائل مماثلة، للحصول على موظفين فنيين من 
ذوي التأهيل والكفاءة ألداء هذه المهام التي ال يمكن للدولة  القيام بها بمفردها )العنصر 

 (4الحاسم 

 SRI-2E -  ما إذا كانت خطط الموارد البشرية تدعم استحداث عمليات تدقيق لتقييم
 توظيف واستبقاء 

 ( 4العدد الكافي من الموظفين المؤهلين واألكفاء الالزمين )العنصر الحاسم 

 SRI-2F -  تنفيذ برامج تدريبية شاملة للموظفين الفنيين والتثبت من أن نوع وتواتر
تخصص أو التدريب في التدريب المكمل بنجاح )التدريب األولي، أو المتكرر أو الم

أثناء العمل( كافيان الكتساب/المحافظة على التأهيل ومستوى الكفاءة المطلوبين 
 (4للنهوض بالمهام والمسؤوليات الموكلة للموظفين الفنيين  )العنصر الحاسم 

 SRI-2G -  استحداث عملية لتقييم االحتياجات المتغيرة فيما يتعلق بالشروط الواجب
فين الفنيين المؤهلين، واستحداث إجراءات لتحديث االحتياجات توفرها لدى الموظ

)العنصر  SRI-1Bالخاصة بتوظيف الموظفين واستبقائهم وتدريبهم، بالتنسيق مع 
 (4الحاسم 

صدار التراخيص والمراقبة المستمرة  - Doc 8335الوثيقة  المراجع  دليل إجراءات عمليات التفتيش وا 



خريطة طريق السالمة الجوية العالميةالمرفق )أ(    APP A-19 

 

 

 ة السالمة الجوية( دليل مراقب9743)الوثيقة  

Doc 10058, Manual on Civil Aviation Safety Inspectors(in preparation دليل مفتشي" )
 سالمة الطيران المدني )قيد اإلعداد("

rammeEndorsed Government Safety Inspector Training Prog-ICAO  برنامج تدريب"
 المفتشين الحكوميين للسالمة الذي تدعمه االيكاو"

  برنامج االيكاو للتدريب المتقدم )برنامج ترينير المتقدم(

 

 

 

 

 

http://www.icao.int/safety/gsi/Pages/default.aspx
http://www.icao.int/safety/gsi/Pages/default.aspx


APP A-20   )خريطة طريق السالمة الجوية العالميةالمرفق )أ  

 

 

ة للسالمة الخطة العالميهدف 
 الجوية

 المراقبة الفعالة للسالمة

العناصر التمكينية ألداء 
 السالمة

 التعاون

التعاون االستراتيجي مع أهم الجهات المعنية في مجال الطيران لتحسين السالمة  - RCI-1A مبادرة السالمة 
 بصورة متناسقة

 I-A المرحلة 

 الدول الجهة المعنية 

آلية  استحداثباالستناد إلى أوجه القصور المكتشفة في ميدان السالمة،  -  RCI-1A اإلجراءات
عالجة أوجه القصور المعنية لتحديد الجهات المعنية المتعاونة ووضع خطة عمل لم

 (5إلى  1)العناصر الحاسمة 

 SCI-1B  -  تقديم المساعدة، من خالل الدول واألقاليم وقطاع الصناعة إلى الدول
( SSI-1Bلوضع التشريعات الوطنية األولية في مجال الطيران ) بالتنسيق مع 

 (1)العنصر الحاسم 

 □SCI-1C -  ألقاليم وقطاع الصناعة إلى الدول تقديم المساعدة، من خالل الدول وا
 (2لوضع النظم الوطنية )العنصر الحاسم 

 SCI-1D   تأسيس عملية من خالل المجموعات اإلقليمية للسالمة الجوية و/أو
المنظمات اإلقليمية لمراقبة السالمة الجوية إليجاد نظام للرصد/التعاون، بما يشمل 

جراءات المتابعرسات تقديم دعم الدول/الصناعة وتبادل أفضل المما ة الداخلية وا 
 (3)العنصر الحاسم 

 SCI-1E - يمية التعاون مع المجموعات اإلقليمية للسالمة الجوية و/أو المنظمات اإلقل
لمراقبة السالمة الجوية، والدول، وااليكاو، وصناعة الطيران و/أو شراكات المدارس 
الفنية لتوظيف وتدريب موظفين فنيين مؤهلين وأكفاء  ووضع استراتيجية الستبقائهم 

 (4)العنصر الحاسم 

 SCI-1F -  استحداث عملية لوضع مواد إرشادية فنية، وأدوات وأحكام للمعلومات
ي مجال السالمة، بالتعاون مع الدول، والمنظمات اإلقليمية لمراقبة السالمة الحيوية ف

الجوية وااليكاو و/أو الجهات  المعنية، في إطار اإلقرار بأن هذه المواد اإلرشادية 
العنصر تحتاج إلى تكييفها مع القواعد التنظيمية الوطنية البيئة التشغيلية لكل دولة )

 (5م الحاس

 SCI-1G - ة العمل الهادف إلى تحسين السالمة، التعاون مع المجموعة اإلقليمية بموازا



خريطة طريق السالمة الجوية العالميةالمرفق )أ(    APP A-21 

 

 

للسالمة الجوية و/أو المنظمة اإلقليمية لمراقبة السالمة الجوية لتلبية أولويات السالمة 
 العالمية التي تهم الدولة 

 SCI-1Fإلى  SCI-1A المراجع 

 دليل مراقبة السالمة الجوية، Doc 9734الوثيقة 

مكتب االيكاو للتعاون 
 ault.aspxhttp://www.icao.int/secretariat/TechnicalCooperation/Pages/defالفني

 "عدم ترك أي بلد وراء الركب"حملة 

 لجويةالمجموعات اإلقليمية للسالمة ا

المنظمات اإلقليمية لمراقبة السالمة الجوية وبرنامج التنمية التعاونية للسالمة التشغيلية 
  واستمرار صالحية الطائرات للطيران

SCI-1G 
قائمة ألمثلة بالوقائع  -قائع الطيران، اإلضافة ج التحقيق في حوادث وو  - 13الملحق 
 الخطرة

 

 

http://www.icao.int/secretariat/TechnicalCooperation/Pages/default.aspx
http://www.icao.int/secretariat/TechnicalCooperation/Pages/default.aspx
http://www.icao.int/secretariat/TechnicalCooperation/Pages/default.aspx
http://www.icao.int/about-icao/nclb/Pages/default.aspx
http://www.icao.int/safety/SafetyManagement/Pages/Regional-Aviation-Safety-Groups-(RASGs).aspx
http://www.icao.int/safety/SafetyManagement/Pages/Regional-Aviation-Safety-Groups-(RASGs).aspx
http://www.icao.int/safety/Implementation/Lists/COSCAP_RSOO/AllItems.aspx
http://www.icao.int/safety/Implementation/Lists/COSCAP_RSOO/AllItems.aspx


APP A-22   )خريطة طريق السالمة الجوية العالميةالمرفق )أ  

 

 

هدف الخطة العالمية للسالمة 
 الجوية

 المراقبة الفعالة للسالمة 

العناصر التمكينية ألداء 
 السالمة

 تبادل المعلومات عن السالمة

ليمية من خالل الطلب تزويد االيكاو بالمصادر الرئيسية لمعلومات السالمة اإلق - SXI-1 مبادرة السالمة 
 من الدول لملء ورفع وتحديث جميع الوثائق والسجالت ذات الصلة

 I-A المرحلة 

 الدول الجهة المعنية

تحديث بنود الخطط التصحيحية في إطار البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة  -  SXI-1A اإلجراءات
 السالمة الجوية

 SXI-1B - يداع القوائم المرجعة للتقيي م الذاتي استنادا إلى أسئلة بروتوكول نهج ملء وا 
 الرصد المستمر للبرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية 

 SXI-C -  يداع استبيان أنشطة الطيران الوطنية  ملء وا 

 SXI-1D -  يداع القوائم المرجعة لالمتثال لنظام اإلبالغ عن  اإللكترونيملء وا 
 االختالفات

 SXI-1E- والسجالت، حسب االقتضاء، في الوقت المناسب تحديث الوثائق 

الفقرات  دليل الرصد المستمر للبرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية، Doc 9735الوثيقة  المراجع
 15-2و  14-2و  2-8

النظام المتكامل لتحليل اتجاهات السالمة واإلبالغ عنها النظام المتكامل لتحليل اتجاهات 
 (iSTARS)بالغ عنها السالمة واإل

التدريب القائم على الحاسوب لنهج الرصد المستمر للبرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة 
 الجوية

 مطلوب لدخول الموقع( اإللكتروني)التسجيل  للبرنامج اإللكترونياإلطار 

  مجحلقات عمل نهج الرصد القائم على األداء للبرنا

 
 
 
 
 

http://www.icao.int/safety/istars/pages/intro.aspx
http://www.icao.int/safety/CMAForum/Pages/USOAPCMA-CBT.aspx
http://www.icao.int/safety/CMAForum/Pages/USOAPCMA-CBT.aspx
https://soa.icao.int/usoap/Index.aspx?ReturnUrl=%2fusoap
http://www.icao.int/safety/CMAForum/Pages/contact.aspx
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 األقاليم

هدف الخطة العالمية للسالمة 
 الجوية 

 المراقبة الفعالة للسالمة 

 التوحيد  العنصر التمكيني ألداء السالمة 

 التنفيذ المنهجي لقواعد االيكاو وتوصياتها الدولية  -  RSI-1 مبادرة السالمة 

 I-A المرحلة 

 األقاليم  الجهة المعنية 

 
 
 
 
 

 اإلجراءات 
 
 
 
 
 
 

□ RSI-1A -  التعاون مع الدول على الصعيد اإلقليمي لمساعدة الدول
ذات المستوى المنخفض للتنفيذ الفعال أو/و التي لديها شواغل بارزة في مجال 

 السالمة. تقديم الدعم
o  تقديم الدعم لسد ثغرات مبادرات السالمة في خريطة الطريق التي تعاني

تكاليف في مبادرات السالمة الواردة في منها دول متعددة لتحسين فعالية ال
 خريطة الطريق 

o  األخذ بأفضل الممارسات الستكشاف أنواع الدعم الفعالة من حيث التكاليف
التي من شأنها أن تفضي إلى تحسينات مستدامة على صعيد مراقبة 

 السالمة
□ RSI-1B -  السعي لرفع مستوى االمتثال لقواعد االيكاو  وتوصياتها

 ( 5إلى  1التنفيذ الفعالة للعناصر الحاسمة في األقاليم )العناصر الحاسمة الدولية و 
o  رصد التقدم المحرز في تنفيذ خريطة الطريق في اإلقليم إلى جانب

 مؤشرات/أسس تقييم السالمة التي تستخدم الموارد اإلقليمية 
□ RSI-1C -  إعداد وتوحيد قواعد ومواد إرشادية في اإلقليم، تتماشى مع
 ( 5و 2عد االيكاو وتوصياتها الدولية )العنصران الحاسمان قوا
□ RSI-1D -  إعداد وتوحيد متطلبات تدريبية لمواءمة كفاءات الموظفين

 ( 4الفنيين الالزمين لدعم المراقبة الفعالة للسالمة على الصعيد اإلقليمي )العنصر الحاسم 
□ RSI-1E -  عات العمل على الصعيد اإلقليمي من خالل المجمو

اإلقليمية للسالمة الجوية والمنظمات اإلقليمية لمراقبة السالمة الجوية ومكتب االيكاو 
 اإلقليم لتعزيز السالمة بصورة مستدامة

□ RSI-1F - مواءمة عمليات التدقيق العالمية الموجهة للدول 
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 المراجع

 
 
 
 

 دليل التدريب )جميع األجزاء(، Doc 7192الوثيقة 

دارة منظمة إقليمية لمراقبة Doc 9734المة الجوية )الوثيقة  دليل مراقبة الس ( إنشاء وا 
 السالمة الجوية )الجزء ب(

 (PANS-TRGالتدريب ) -إجراءات خدمات المالحة الجوية ، Doc 9868الوثيقة 

 دليل تدريب طاقم مقصورة الركاب على شؤون السالمة، Doc 10002الوثيقة 

,Manual on Civil Aviation Safety Inspectors(in preparation) Doc 10058  دليل مفتشي"
 سالمة الطيران المدني )قيد اإلعداد("

 iMPLEMENTمبادرة  

  " موارد تنفيذ إجراءات السالمةعدم ترك أي بلد وراء الركبحملة "

هدف الخطة العالمية للسالمة 
 الجوية 

 المراقبة الفعالة للسالمة 

 التوحيد  العنصر التمكيني ألداء السالمة 

حكام الملحق استحداث عملية مستقلة للتحقيق في الحوادث والوقائع، وفقا أل - RSI-2 مبادرة السالمة 
 التحقيق في حوادث ووقائع الطيران -الثالث عشر 

 I-A المرحلة 

 األقاليم  الجهة المعنية 

 
 
 
 
 

 اإلجراءات
 

□ RSI-2A - إنشاء منظمة إقليمية للتحقيق في حوادث الطيران 
□ RSI-2B -  تحديد الدول الرائدة، من خالل المجموعات اإلقليمية للسالمة

ي بناء قدرات التحقيق في حوادث ووقائع الطيران لدى الدول التي الجوية، للمساعدة ف
 (4و 3هي بحاجة للمساعدة )العنصران الحاسمان 

□ RSI-2C -  توفير موارد للتحقيق في حوادث ووقائع الطيران )تشمل
على سبيل المثال ال الحصر الموظفين والدعم الفني( ألداء المهام التي ال يمكن 

 (4و 3( )العنصران الحاسمان RSI-1Aمفردها )انظر للدول القيام بها ب

http://www.icao.int/safety/iMPLEMENT/Pages/Home.aspx
http://www.icao.int/about-icao/NCLB/Pages/implementation-resources.aspx
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 المراجع

RSI-2A 

 دليل منظمة إقليمية للتحقيق في الحوادث والوقائع  - Doc 9946 الوثيقة

RSI-2C 

 التحقيق في حوادث ووقائع الطيران - 13الملحق 

دا -(, الجزء )أ( 9743دليل مراقبة السالمة الجوية )الوثيقة   رة جهاز حكومي إنشاء وا 
 والجزء ب  5-4-3 ةلمراقبة السالمة الجوية، الفقر 

 دليل التحقيق في حوادث ووقائع الطيران Doc 9756الوثيقة 

جراءات التحقيق في حوادث ووقائع الطيران  Doc 9962الوثيقة   دليل سياسات وا 

 دليل تقديم المساعدة لضحايا حوادث الطيران وأسرهم  Doc 9973الوثيقة 

سياسات االيكاو فيما يتصل بتقديم المساعدة لضحايا حوادث  Doc 9998يقة الوث
 الطيران وأسرهم

Doc 10062, Manual on the Investigation of Cabin Safety Aspects in Accidents 

and Incidents في جوانب سالمة مقصورة الركاب في حالة الحوادث  ات"دليل التحقيق
 والوقائع" 

Cir 298 ادئ التوجيهية لتدريب المحققين في حوادث الطيرانالمب 

Cir 315, Hazards at Aircraft Accident Sites "المخاطر في مواقع حوادث الطائرات" 

ICAO Model Aircraft Accident and Incident Investigation (AIG) Act  نموذج لقانون"
 خاص بالتحقيق في حوادث الطائرات"

ICAO Model Aircraft Accident and Incident Investigation (AIG) Regulations  نموذج"
 للوائح االيكاو التنظيمية الخاصة بالتحقيق في حوادث ووقائع الطائرات"

 

http://www.icao.int/safety/Implementation/Library/AIG%20Model%20Aircraft%20Accident%20and%20Incident%20Investigation%20Act%20(November%202013).pdf
http://www.icao.int/safety/Implementation/Library/AIG%20Model%20Aircraft%20Accident%20and%20Incident%20Investigation%20Act%20(November%202013).pdf
http://www.icao.int/safety/Implementation/Library/AIG%20Model%20Aircraft%20Accident%20and%20Incident%20Investigation%20Regulations%20(November%202013).pdf
http://www.icao.int/safety/Implementation/Library/AIG%20Model%20Aircraft%20Accident%20and%20Incident%20Investigation%20Regulations%20(November%202013).pdf
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هدف الخطة العالمية للسالمة 
 الجوية 

 لفعالة للسالمة المراقبة ا

 الموارد العنصر التمكيني ألداء السالمة 

مبادرات إقليمية معنية بالسالمة الجوية لدعم التنسيق المنهجي للبرامج اإلقليمية  - RRI-1 مبادرة السالمة 
 ودون اإلقليمية في إيجاد القدرات الكافية لمراقبة السالمة الجوية

 I-A المرحلة 

 ليم األقا الجهة المعنية 

 
 
 
 
 

 اإلجراءات

□ RRI-1A -  استكشاف الموارد المتاحة لدعم مبادرات السالمة الواردة في
إلى  6خريطة الطريق لدول اإلقليم )جميع العناصر الحاسمة، مع التركيز على العناصر من 

8) 
□ RRI-1B -  استخدام خريطة الطريق وتحليل المعلومات الحيوية للسالمة

ت اإلقليمية للسالمة الجوية والمنظمات اإلقليمية لمراقبة السالمة الجوية الذي تجريه المجموعا
الدول. وبالنظر إلى  لمساعدةلتحديد األولويات والموارد اإلقليمية التي يمكن االستعانة بها 

ندرة الموارد البشرية والمالية، ينبغي توجيه ما يخطط له من إجراءات نحو مخاطر السالمة 
ها بصورة مستدامة والتي تنطوي على أكبر أثر على صعيد تحسين التي يمكن معالجت

 (5إلى  1السالمة )جميع العناصر الحاسمة، مع التركيز على العناصر 
□ RRI-1C -  الغنية تيسير تقديم المساعدة المالية فيما بين الكيانات اإلقليمية
يمية لمراقبة السالمة الموارد )المجموعات اإلقليمية للسالمة الجوية، والمنظمات اإلقلب

و والدول الرائدة، والمصارف اإلنمائية برامج المعونة لاليكاالجوية، والمكتب اإلقليمي 
)جميع  SRI-3اإلقليمية األخرى( ومنح األولوية للدول التي تحتاج إلى المساعدة، بموازاة 

 (5إلى  1العناصر الحاسمة، مع التركيز على العناصر من 
□ RRI-1D - نظمة إقليمية لمراقبة السالمة الجوية أو أي وسيلة إنشاء م

 ن للدول القيام بها بمفردهاال يمكمماثلة ألداء المهام التي 
□ RRI-1E -  تقوية المنظمة اإلقليمية لمراقبة السالمة الجوية إذا دعى الحال

 (5إلى  1)العناصر الحاسمة من 

دارة منظمة إقليمية لمراقبة السالمة ، Doc 9734 دليل مراقبة السالمة الجوية الوثيقة المراجع إنشاء وا 
 الجوية )الجزء ب(
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 (ASIAP) الشراكة من أجل تقديم المساعدة على تنفيذ أنشطة السالمة الجوية

طة العالمية للسالمة هدف الخ
 الجوية 

 المراقبة الفعالة للسالمة 

 لتعاونا العنصر التمكيني ألداء السالمة 

التعاون االستراتيجي مع أهم الجهات المعنية في مجال الطيران لتحسين  - RCI-1 مبادرة السالمة 
 السالمة بصورة منسقة

 I-A المرحلة 

 األقاليم  الجهة المعنية 

 
 
 
 
 

 ءاتاإلجرا
 
 
 
 
 
 

□ RCI-1A -  ،باالستناد إلى أوجه القصور المكتشفة في ميدان السالمة
آلية لتحديد الجهات المعنية  المتعاونة ووضع خطة عمل لمعالجة أوجه  استحداث

 (5إلى  1القصور المعنية )العناصر الحاسمة 

□ RCI-1B -  تقديم المساعدة، من خالل الدول واألقاليم وقطاع
الدول لوضع التشريعات الوطنية األولية في مجال الطيران )بالتنسيق الصناعة إلى 

 (1( )العنصر الحاسم SSI-1Bمع 

□ RCI-1C -  تقديم المساعدة، من خالل الدول واألقاليم وقطاع
 (2الصناعة إلى الدول لوضع النظم الوطنية )العنصر الحاسم 

□ RCI-1D - لسالمة تأسيس عملية من خالل المجموعات اإلقليمية ل
الجوية و/أو المنظمات اإلقليمية لمراقبة السالمة الجوية إليجاد نظام للرصد/التعاون، 

جراءات المتابعبما يشمل تقديم دعم الدول/الصناعة وتبادل أفضل الممارسات  ة وا 
 (3الداخلية )العنصر الحاسم 

□ RCI-1E -  التعاون مع المجموعات اإلقليمية للسالمة الجوية و/أو
ات اإلقليمية لمراقبة السالمة الجوية، والدول، وااليكاو، وصناعة الطيران و/أو المنظم

شراكات المدارس الفنية لتوظيف وتدريب موظفين فنيين مؤهلين وأكفاء  ووضع 
 (4استراتيجية الستبقائهم )العنصر الحاسم 

□ RCI-1F -  استحداث عملية لوضع مواد إرشادية فنية، وأدوات وأحكام
الحيوية في مجال السالمة، بالتعاون مع الدول، والمنظمات اإلقليمية  للمعلومات

http://www.icao.int/safety/scan/Pages/Aviation-Safety-Implementation-Assistance-Partnership.aspx
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لمراقبة السالمة الجوية وااليكاو و/أو الجهات  المعنية، في إطار اإلقرار بأن هذه 
المواد اإلرشادية تحتاج إلى تكييفها مع القواعد التنظيمية الوطنية البيئة التشغيلية لكل 

 (5م العنصر الحاسدولة )

□ RCI-1G -  بموازاة العمل الهادف إلى تحسين السالمة، التعاون مع
المجموعة اإلقليمية للسالمة الجوية و/أو المنظمة اإلقليمية لمراقبة السالمة الجوية 

 لتلبية أولويات السالمة العالمية التي تهم اإلقليم

 
 
 
 
 

 المراجع

 
 
 
 

RCI-1A  إلىRCI-1F 

  (Doc 9734ة  دليل مراقبة السالمة الجوية )الوثيق

 مكتب االيكاو للتعاون الفني

 iMPLEMENTمبادرة 

 "عدم ترك أي بلد وراء الركبحملة "

 المجموعات اإلقليمية للسالمة الجوية

المنظمات اإلقليمية لمراقبة السالمة الجوية وبرنامج التنمية التعاونية للسالمة التشغيلية 
 واستمرار صالحية الطائرات للطيران

RCI-1G 

عن أمثلة بقائمة  - )ج(التحقيق في حوادث ووقائع الطيران، اإلضافة  - 13الملحق 
 الخطرة الوقائع

 

هدف الخطة العالمية للسالمة 
 الجوية 

 المراقبة الفعالة للسالمة 

 تبادل المعلومات عن السالمة   العنصر التمكيني ألداء السالمة 

تزويد االيكاو بالمصادر الرئيسية لمعلومات السالمة اإلقليمية من خالل  - RXI-1 مبادرة السالمة 
 جميع الوثائق والسجالتالطلب من الدول لملء ورفع وتحديث 

 I-A المرحلة 

 األقاليم  الجهة المعنية 

http://www.icao.int/secretariat/TechnicalCooperation/Pages/default.aspx
http://www.icao.int/secretariat/TechnicalCooperation/Pages/default.aspx
http://www.icao.int/safety/iMPLEMENT/Pages/Home.aspx
http://www.icao.int/about-icao/nclb/Pages/default.aspx
http://www.icao.int/safety/SafetyManagement/Pages/Regional-Aviation-Safety-Groups-(RASGs).aspx
http://www.icao.int/safety/SafetyManagement/Pages/Regional-Aviation-Safety-Groups-(RASGs).aspx
http://www.icao.int/safety/Implementation/Lists/COSCAP_RSOO/AllItems.aspx
http://www.icao.int/safety/Implementation/Lists/COSCAP_RSOO/AllItems.aspx
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 اإلجراءات
 
 
 
 
 
 

□ RXI-1A -  التحقق من أن الدول في اإلقليم قد زودت االيكاو بمصدرها الرئيسي
 لمعلومات السالمة

□ RXI-1B -  يداع قوائمها المرجعة للتقييم الذاتي حث دول اإلقليم على ملء وا 
ى أسئلة بروتوكول نهج الرصد المستمر للبرنامج العالمي لتدقيق مراقبة استنادا إل

 السالمة الجوية 
□ RXI-1C -  يداع خططها التصحيحية في إطار حث دول اإلقليم على ملء وا 

 البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية
□ RXI-1D -  يداع استبيان أنشطة الطيران الوطنية حث دول اإلقليم على ملء وا 

 لديها
□ RXI-1E -  يداع قوائمها المرجعة لالمتثال لنظام حث دول اإلقليم على ملء وا 

 عن االختالفات اإللكترونياإلبالغ 
□ RXI-1F -  تشجيع دول اإلقليم على تحديث وثائقها وسجالتها، حسب

 االقتضاء، في الوقت المناسب
□ RXI-1G - ة الجوية، والمنظمات االستعانة بالمجموعات اإلقليمية  للسالم

اإلقليمية وغير ذلك من المنتديات اإلقليمية لجمع وتبادل معلومات السالمة بغرض 
 تقييم مستوى تنفيذ قواعد االيكاو وتوصياتها الدولية على الصعيد اإلقليمي

 
 
 

 المراجع

 Docالوثيقة ، دليل الرصد المستمر للبرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية

 15-2و 14-2و 8-2الفقرات  ،9735

 iSTARS مبادرة

مراقبة  التدريب القائم على الحاسوب لنهج الرصد المستمر للبرنامج العالمي لتدقيق
 السالمة الجوية

 مطلوب لدخول الموقع( اإللكترونيللبرنامج )التسجيل  اإللكترونياإلطار 

 القائم على األداء للبرنامجحلقات عمل نهج الرصد 

 

http://www.icao.int/safety/istars/pages/intro.aspx
http://www.icao.int/safety/CMAForum/Pages/USOAPCMA-CBT.aspx
http://www.icao.int/safety/CMAForum/Pages/USOAPCMA-CBT.aspx
https://soa.icao.int/usoap/Index.aspx?ReturnUrl=%2fusoap
http://www.icao.int/safety/CMAForum/Pages/contact.aspx
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 صناعة الطيران
ليست هناك مبادرات سالمة في إطار العناصر التمكينية "التوحيد"، و"الموارد" و"تبادل المعلومات عن السالمة" موجهة نحو 

 صناعة الطيران في هذه المرحلة الفرعية من خريطة الطريق
 

هدف الخطة العالمية للسالمة 
 الجوية 

 فعالة للسالمة المراقبة ال

 التعاون العنصر التمكيني ألداء السالمة 

التعاون االستراتيجي مع أهم الجهات المعنية في قطاع الطيران لتحسين  - ICI-1 مبادرة السالمة 
 السالمة بصورة متناسقة

 I-A المرحلة 

 صناعة الطيران الجهة المعنية 

 
 
 
 
 

 اإلجراءات

□ ICI-1A - ور المكتشفة، استحداث آلية لتحديد بناء على أوجه القص
الجهات المعنية في صناعة الطيران لوضع خطة عمل لمعالجة أوجه القصور 

 (5إلى 1المعنية )العناصر الحاسمة 

□ ICI-1B -  تقديم مساهمات للدول، حسب االقتضاء، لوضع القواعد
 (2التنظيمية الوطنية )العنصر الحاسم 

□ ICI-1C - اإلقليمية لتبادل أفضل الممارسات،  المشاركة في األنشطة
 (3والتوجيه والقيام بإجراءات المتابعة )العنصر الحاسم 

□ ICI-1D -  تلبية أولويات السالمة العالمية، حسب االنطباق، بالتنسيق
 مع المجموعات اإلقليمية

 
 
 

 المراجع

ICI-1A  إلىICI-1C 
 (Doc 9734دليل مراقبة السالمة الجوية )الوثيقة 

 المجموعات اإلقليمية للسالمة الجوية

المنظمات اإلقليمية لمراقبة السالمة الجوية وبرنامج التنمية التعاونية للسالمة التشغيلية 
 واستمرار صالحية الطائرات للطيران

ICI-1D 
قائمة ألمثلة بالوقائع  -، اإلضافة ج التحقيق في حوادث ووقائع الطيران  13الملحق 
 الخطرة

http://www.icao.int/safety/SafetyManagement/Pages/Regional-Aviation-Safety-Groups-(RASGs).aspx
http://www.icao.int/safety/SafetyManagement/Pages/Regional-Aviation-Safety-Groups-(RASGs).aspx
http://www.icao.int/safety/SafetyManagement/Pages/Regional-Aviation-Safety-Groups-(RASGs).aspx
http://www.icao.int/safety/SafetyManagement/Pages/Regional-Aviation-Safety-Groups-(RASGs).aspx
http://www.icao.int/safety/SafetyManagement/Pages/Regional-Aviation-Safety-Groups-(RASGs).aspx
http://www.icao.int/safety/SafetyManagement/Pages/Regional-Aviation-Safety-Groups-(RASGs).aspx
http://www.icao.int/safety/Implementation/Lists/COSCAP_RSOO/AllItems.aspx
http://www.icao.int/safety/Implementation/Lists/COSCAP_RSOO/AllItems.aspx


خريطة طريق السالمة الجوية العالميةالمرفق )أ(    APP A-31 

 

 

 (8إلى  6تنفيذ نظام لمراقبة السالمة )العناصر الحاسمة  -ب -1المرحلة الفرعية 5-1-2

 الدول
 

هدف الخطة العالمية للسالمة 
 الجوية 

 المراقبة الفعالة للسالمة 

 التوحيد العنصر التمكيني ألداء السالمة 

 التنفيذ المنهجي لقواعد االيكاو وتوصياتها الدولية على الصعيد الوطني - SSI-4 مبادرة السالمة 

 I-B المرحلة 

 الدول  الجهة المعنية 

 
 
 

 اإلجراءات

□ SSI-4A -  العمل على الصعيد الوطني لمعالجة أبرز شواغل السالمة على وجه
 األولوية

□ SSI-4B - ب التنفيذ إلى جانولية رفع مستوى االمتثال لقواعد االيكاو وتوصياتها الد
على الصعيد الوطني )جميع العناصر الحاسمة مع التركيز  الحاسمةالفعال للعناصر 

 (8إلى  6على العناصر من 

 
 المراجع

  Doc 9735، دليل الرصد المستمر للبرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية -

مطلوب لدخول  اإللكتروني)التسجيل  iSTARS معلومات تدقيق السالمة لنظام -
 الموقع(

 

http://www.icao.int/safety/istars/pages/intro.aspx


APP A-32   )خريطة طريق السالمة الجوية العالميةالمرفق )أ  

 

 

هدف الخطة العالمية للسالمة 
 الجوية 

 المراقبة الفعالة للسالمة 

 التوحيد  العنصر التمكيني ألداء السالمة 

توصياتها الدولية على الصعيد الوطني االستمرار في تنفيذ قواعد االيكاو و  - SSI-5 مبادرة السالمة 
 واالمتثال لها

 I-B المرحلة 

 الدول  الجهة المعنية 

 
 

 اإلجراءات 

□ SSI-5A -  التعاون مع صناعة الطيران لضمان االمتثال للقواعد
 (8إلى  6التنظيمية السارية )العناصر الحاسمة 

□ SSI-5B - ( العنصران تنفيذ المراقبة التنظيمية وعمليات اإلنفاذ
 (8و 7الحاسمان 

□ SSI-5C -  معالجة شواغل السالمة ة المكتشفة عن طريق تقارير
 (8الحوادث والوقائع وتقارير السالمة والوسائل األخرى )العنصر الحاسم 

□ SSI-5D - العمل في مجال شواغل السالمة العالمية التي تهم الدولة 

 

 المراجع

SSI-5B 
صدار التراخيص والمراقبة "دليل إج ،Doc 8335الوثيقة  راءات عمليات التفتيش وا 

 المستمرة "

SSI-5C 
Doc 9756، دليل التحقيق في حوادث ووقائع الطيران 

SSI-5D 
قائمة ألمثلة بالوقائع  - التحقيق في حوادث ووقائع الطيران، اإلضافة ج 13الملحق 
 الخطرة

 



خريطة طريق السالمة الجوية العالميةالمرفق )أ(    APP A-33 

 

 

هدف الخطة العالمية للسالمة 
 الجوية 

 للسالمة  المراقبة الفعالة

 الموارد العنصر التمكيني ألداء السالمة 

 تخصيص الموارد استراتيجيا بما يتيح إعمال المراقبة الفعال للسالمة - SRI-3 مبادرة السالمة 

 I-B المرحلة 

 الدول  الجهة المعنية 

 
 اإلجراءات

□ SRI-3A -  االستعانة بالمبادرتينSSI-1    وSRI-2   من لتحديد االحتياجات
 الموارد

□ SRI-3B -  االستفادة من المجموعات اإلقليمية من قبيل المجموعة اإلقليمية
 \للسالمة الجوية الستكشاف موارد إضافية

 
 المراجع

ICAO Safety Fund (SAFE) يران""صندوق االيكاو لسالمة الط 

 مكتب االيكاو للتعاون الفني

 المجموعات اإلقليمية للسالمة الجوية

 

http://www.icao.int/safety/scan/pages/safety-fund-safe.aspx
http://www.icao.int/safety/scan/pages/safety-fund-safe.aspx
http://www.icao.int/secretariat/TechnicalCooperation/Pages/default.aspx
http://www.icao.int/secretariat/TechnicalCooperation/Pages/default.aspx
http://www.icao.int/safety/Implementation/Lists/RASGSPIRGS/AllItems.aspx
http://www.icao.int/safety/Implementation/Lists/RASGSPIRGS/AllItems.aspx


APP A-34   )خريطة طريق السالمة الجوية العالميةالمرفق )أ  

 

 

هدف الخطة العالمية للسالمة 
 الجوية

 المراقبة الفعالة للسالمة

 التعاون العنصر التمكيني ألداء السالمة

ات المعنية في مجال الطيران لتحسين التعاون االستراتيجي مع أهم الجه - SCI-2 مبادرة السالمة
 السالمة بصورة متناسقة

 I-B المرحلة

 الدول الجهة المعنية

 
 
 
 
 

 اإلجراءات

□ SCI-2A -  ،بناء على أوجه القصور المكتشفة في مجال السالمة
استحداث آلية لتحديد الجهات المعنية في صناعة الطيران لوضع خطة عمل لمعالجة 

 (8إلى  6)العناصر الحاسمة من  أوجه القصور المعنية
□ SCI-2B -  تقديم المساعدة، عبر المجموعات اإلقليمية للسالمة الجوية

و/أو المنظمات اإلقليمية لمراقبة السالمة الجوية، للدول األخرى لتمكينها من إجراء 
 (7أنشطة المراقبة  )العنصر الحاسم 

□ SCI-2C -  ،واألدوات واألحكام االستعانة بالمواد اإلرشادية الفنية
المتعلقة بالمعلومات الحيوية للسالمة الموضوعة بالتعاون مع الدول األخرى 

والمنظمات اإلقليمية لمراقبة السالمة الجوية، وااليكاو و/أو الجهات المعنية األخرى، 
 (8 إلى 6للمساعدة في وظائف مراقبة السالمة )العناصر الحاسمة 

□ SCI-2D - العمل مع  سين مراقبة السالمة، مواصلةبموازاة العمل لتح
المجموعات اإلقليمية للسالمة الجوية و/أو المنظمات اإلقليمية للسالمة الجوية، 

 لمعالجة أولويات السالمة العالمية التي تهم الدولة

 

 

 المراجع

SCI-2A  إلىSCI-2C 

 المجموعات اإلقليمية للسالمة الجوية

المنظمات اإلقليمية لمراقبة السالمة الجوية وبرنامج التنمية التعاونية للسالمة التشغيلية 
 واستمرار صالحية الطائرات للطيران

SCI-2D 
قائمة ألمثلة بالوقائع  -التحقيق في حوادث ووقائع الطيران، اإلضافة ج  - 13الملحق 
 الخطرة

http://www.icao.int/safety/Implementation/Lists/RASGSPIRGS/AllItems.aspx
http://www.icao.int/safety/Implementation/Lists/RASGSPIRGS/AllItems.aspx
http://www.icao.int/safety/SafetyManagement/Pages/Regional-Aviation-Safety-Groups-(RASGs).aspx
http://www.icao.int/safety/SafetyManagement/Pages/Regional-Aviation-Safety-Groups-(RASGs).aspx
http://www.icao.int/safety/SafetyManagement/Pages/Regional-Aviation-Safety-Groups-(RASGs).aspx
http://www.icao.int/safety/SafetyManagement/Pages/Regional-Aviation-Safety-Groups-(RASGs).aspx
http://www.icao.int/safety/Implementation/Lists/COSCAP_RSOO/AllItems.aspx
http://www.icao.int/safety/Implementation/Lists/COSCAP_RSOO/AllItems.aspx


خريطة طريق السالمة الجوية العالميةالمرفق )أ(    APP A-35 

 

 

هدف الخطة العالمية للسالمة 
 الجوية 

 راقبة الفعالة للسالمة الم

 تبادل المعلومات عن السالمة العنصر التمكيني ألداء السالمة 

تزويد االيكاو باستمرار بالمصدر الرئيسي لمعلومات السالمة من خالل  - SXI-2 مبادرة السالمة 
 تحديث كافة الوثائق والسجالت ذات الصلة  بذلك خالل إحراز التقدم

 I-B المرحلة 

 الدول  معنية الجهة ال

 
 
 
 
 
 

 اإلجراءات

□ SXI-2A -  تحديث بنود خطة العمل التصحيحية في إطار البرنامج
 العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية

□ SXI-2B -  يداع القائمة المرجعية للتقييم الذاتي المعد بناء تحديث وا 
راقبة السالمة على أسئلة بروتوكول نهج الرصد المستمر للبرنامج العالمي لتدقيق م

 الجوية
□ SXI-2C - يداع استبيان أنشطة الطيران لدى الدولة  تحديث وا 
□ SXI-2D -  يداع القائمة المرجعية لنظام اإلبالغ اإللكتروني تحديث وا 

 عن االختالفات 
□ SXI-2E -  تحديث الوثائق والسجالت في الوقت المناسب، حسب

 االقتضاء

 
 المراجع

الرصد المستمر للبرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة  دليل، Doc 9735الوثيقة 
  15-2و 14-2و 8-2الفقرات  -الجوية 

 )iStars(النظام المتكامل لتحليل اتجاهات السالمة واإلبالغ عنها 

 

http://www.icao.int/safety/istars/pages/intro.aspx


APP A-36   )خريطة طريق السالمة الجوية العالميةالمرفق )أ  

 

 

 األقاليم
هدف الخطة العالمية للسالمة 

 الجوية 
 المراقبة الفعالة للسالمة 

 التوحيد العنصر التمكيني ألداء السالمة 

االستمرار في تنفيذ قواعد االيكاو وتوصياتها الدولية على الصعيد اإلقليمي  - RSI-3 مبادرة السالمة 
 واالمتثال لها

 I-B المرحلة 

 األقاليم الجهة المعنية 

 
 
 
 
 
 
 
 

 اإلجراءات

□ RSI-3A - عاون مع دول المنطقة لمساعدة الدول ذات المستوى الت
 المتدني لفعالية التنفيذ و/أو التي لديها شواغل بارزة في مجال السالمة

o  تقديم الدعم لمعالجة ما تم اكتشافه في دول متعددة من اختالالت في أوجه
 قصور مبادرات السالمة المبّينة في خارطة الطريق لتحسين فعالية التكاليف

o بأفضل الممارسات الستكشاف أنواع الدعم الفعالة من حيث التكلفة التي  األخذ
من شأنها أن تؤدي إلى تحسينات ثابتة في مراقبة السالمة وتكييف أولويات 

 (RRI-2Bالموارد اإلقليمية باستمرار )بالتنسيق مع المبادرة 
□ RSI-3B -  رفع مستوى االمتثال لقواعد االيكاو وتوصياتها الدولية
 (8إلى  6)العناصر الحاسمة من  اإلقليملتنفيذ الفعال للعناصر الحاسمة داخل وا

o /أسس تقييم رصد التقدم المحرز في تنفيذ خريطة الطريق في المنطقة ومؤشرات
 السالمة التي تستخدم موارد إقليمية

□ RSI-3C -  التعاون مع السلطات المختصة بالدول وعملياتها إلنفاذ
اغل السالمة المتصلة بالمشغلين األجانب في التوقيت المناسب الرقابة، لمعالجة شو 

 (8إلى  6)العناصر الحاسمة من 

□ RSI-3D -  التعاون مع الجهات المعنية لمعالجة شواغل السالمة
المكتشفة من خالل تقارير تحقيقات الحوادث والوقائع، وتقارير السالمة وغيرها من 

 (8السبل )العنصر الحاسم 

□ RSI-3E -  مواصلة العمل في أولويات السالمة العالمية، التي تهم اإلقليم المعني 



خريطة طريق السالمة الجوية العالميةالمرفق )أ(    APP A-37 

 

 

 
 
 
 

 المراجع

RSI-3A  إلىRSI-3C 

صدار التراخيص والمراقبة، Doc 8335الوثيقة   دليل إجراءات عمليات التفتيش وا 
 المستمرة

دليل الرصد المستمر للبرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة ، Doc 9735الوثيقة 
 لجويةا

RSI-3D 

 دليل التحقيق في حوادث ووقائع الطيران ،Doc 9756الوثيقة 

RSI-3E 

قائمة ألمثلة بالوقائع  -التحقيق في حوادث ووقائع الطيران، اإلضافة ج  -13المحلق 
 الخطرة

 

هدف الخطة العالمية للسالمة 
 الجوية 

 المراقبة الفعالة للسالمة 

 لمواردا العنصر التمكيني ألداء السالمة 

مبادرات سالمة إقليمية لدعم التنسيق المنتظم للبرامج اإلقليمية ودون  - RRI-2 مبادرة السالمة 
 اإلقليمية في تنفيذ القدرات الكافية في مراقبة السالمة

 I-B المرحلة 

 األقاليم الجهة المعنية 

 
 
 

 اإلجراءات

□ RRI-2A - مة الواردة استكشاف الموارد المتاحة لدعم مبادرات السال
في خريطة الطريق لدول اإلقليم )جميع العناصر الحاسمة، مع التركيز على العناصر 

 (8إلى  6من 
□ RRI-2B -  االستعانة بخريطة الطريق والتحليل اإلقليمي للمعلومات

والموارد اإلقليمية التي يمكن استخدامها لمساعدة  األولوياتالحيوية للسالمة لتحديد 
إلى ندرة الموارد البشرية والمالية، ينبغي توجيه ما يخطط له من  الدول. وبالنظر

إجراءات نحو مخاطر السالمة التي يمكن معالجتها بصورة مستدامة والتي تنطوي 
على أكبر أثر على صعيد تحسين السالمة )جميع العناصر الحاسمة، مع التركيز 

 (8إلى  6على العناصر 



APP A-38   )خريطة طريق السالمة الجوية العالميةالمرفق )أ  

 

 

□ RRI-2C -  المالية فيما بين الكيانات اإلقليمية تيسير تقديم المساعدة
ذات الموارد )المجموعات اإلقليمية للسالمة الجوية، والمنظمات اإلقليمية لمراقبة 

و، والدول الرائدة، والمصارف اإلنمائية لإليكاالسالمة الجوية، والمكتب اإلقليمي 
ى المساعدة، وبرامج المعونة اإلقليمية األخرى( ومنح األولوية للدول التي تحتاج إل

 (8إلى  6)جميع العناصر الحاسمة، مع التركيز على العناصر   SRI-3بموازاة 
□ RRI-2D -   تقوية المنظمة اإلقليمية لمراقبة السالمة الجوية الموجودة

 (8إلى  6)العناصر الحاسمة 

 (ASIAP)ة الشراكة من أجل تقديم المساعدة على تنفيذ أنشطة السالمة الجوي المراجع

 

هدف الخطة العالمية للسالمة 
 الجوية 

 المراقبة الفعالة للسالمة 

 التعاون العنصر التمكيني ألداء السالمة 

 السالمةمع أهم الجهات المعنية في الطيران لتحسين تعاون استراتيجي  - RCI-2 مبادرة السالمة 
 الجوية بصورة متناسقة

 I-B المرحلة 

 األقاليم الجهة المعنية 

 
 
 
 
 

 اإلجراءات

□ SCI-2A -  ،بناء على أوجه القصور المكتشفة في مجال السالمة
استحداث آلية لتحديد الجهات المعنية المتعاونة في صناعة الطيران لوضع خطة 

 (8إلى  6لمعالجة أوجه القصور المعنية )العناصر الحاسمة من  عمل
□ RCI-2B -  تقديم المساعدة، عبر المجموعات اإلقليمية للسالمة

الجوية و/أو المنظمات اإلقليمية لمراقبة السالمة الجوية، للدول لتمكينها من إجراء 
 (7أنشطة المراقبة )العنصر الحاسم 

□ RCI-2C - د اإلرشادية الفنية، واألدوات واألحكام االستعانة بالموا
المتعلقة بالمعلومات الحيوية للسالمة الموضوعة بالتعاون مع الدول األخرى 

والمنظمات اإلقليمية لمراقبة السالمة الجوية، وااليكاو و/أو الجهات المعنية األخرى، 
 (8إلى  6للمساعدة في وظائف مراقبة السالمة (العناصر الحاسمة 

□ RCI-2D -  معالجة شواغل السالمة المكتشفة بفضل تقارير التحقيقات

http://www.icao.int/safety/scan/Pages/Aviation-Safety-Implementation-Assistance-Partnership.aspx


خريطة طريق السالمة الجوية العالميةالمرفق )أ(    APP A-39 

 

 

 (.8م العنصر الحاسفي الحوادث والوقائع و تقارير السالمة وغيرها من الوسائل )
□ RCI-2E -  ،ل مع مواصلة العمبموازاة العمل لتحسين مراقبة السالمة

مة الجوية، المجموعات اإلقليمية للسالمة الجوية و/أو المنظمات اإلقليمية للسال
 لمعالجة أولويات السالمة العالمية التي تهم اإلقليم

 

 

 

 المراجع

RCI-2  إلىRCI-2C 

 المجموعات اإلقليمية للسالمة الجوية

المنظمات اإلقليمية لمراقبة السالمة الجوية وبرنامج التنمية التعاونية للسالمة التشغيلية 
 واستمرار صالحية الطائرات للطيران

RCI-2D 
 دليل التحقيق في حوادث ووقائع الطيران ،Doc 9756الوثيقة 

RCI-2E 
قائمة ألمثلة بالوقائع  -يق في حوادث ووقائع الطيران، اإلضافة ج التحق - 13الملحق 
 الخطرة

 

هدف الخطة العالمية للسالمة 
 الجوية 

 المراقبة الفعالة للسالمة 

 تبادل المعلومات عن السالمة  العنصر التمكيني ألداء السالمة 

لمعلومات السالمة من خالل تزويد االيكاو باستمرار بالمصدر الرئيسي  - RXI-2 مبادرة السالمة 
 تحديث كافة الوثائق والسجالت ذات الصلة  بذلك خالل إحراز التقدم

 I-B المرحلة 

 األقاليم  الجهة المعنية 

 
 
 
 
 
 

□ RXI-2A -  التحقق مما إذا كانت بلدان المنطقة قد أطلعت االيكاو
 على أحدث مصادر معلومات السالمة

□ RXI-2B - يداع خططها التصحيحية حث دول ا إلقليم على ملء وا 
 في إطار البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية

□ RXI-2C -  يداع قوائمها المرجعية للتقييم حث الدول على تحديث وا 
الذاتي بناء على أسئلة بروتوكول نهج الرصد المستمر للبرنامج العالمي لتدقيق مراقبة 

http://www.icao.int/safety/Implementation/Lists/RASGSPIRGS/AllItems.aspx
http://www.icao.int/safety/Implementation/Lists/RASGSPIRGS/AllItems.aspx
http://www.icao.int/safety/Implementation/Lists/COSCAP_RSOO/AllItems.aspx
http://www.icao.int/safety/Implementation/Lists/COSCAP_RSOO/AllItems.aspx


APP A-40   )خريطة طريق السالمة الجوية العالميةالمرفق )أ  

 

 

 السالمة الجوية اإلجراءات
□ RXI-2D -  يداع استبيان أنشطة الطيران حث دول اإلقليم على ملء وا 

 الوطنية لديها
□ RXI-1E -  يداع قوائمها المرجعة حث دول اإلقليم على ملء وا 

 عن االختالفات اإللكترونيلالمتثال لنظام اإلبالغ 
□ RXI-1F -  االستمرار في تشجيع دول اإلقليم على تحديث وثائقها

 ء، في الوقت المناسبوسجالتها، حسب االقتضا
□ RXI-2G -  مواصلة االستعانة بالمجموعات اإلقليمية  للسالمة

الجوية، والمنظمات اإلقليمية وغير ذلك من المنتديات اإلقليمية لجمع وتبادل 
معلومات السالمة بغرض تقييم مستوى تنفيذ قواعد االيكاو وتوصياتها الدولية على 

 الصعيد اإلقليمي

 

 المراجع

 8-2الفقرات  -الرصد المستمر للبرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجويةدليل 
  15-2و 14-2و

 iMPLEMENTمبادرة 

 iSTARSالنظام المتكامل لتحليل اتجاهات السالمة واإلبالغ عنها 

 

http://www.icao.int/safety/iMPLEMENT/Pages/Home.aspx
http://www.icao.int/safety/istars/pages/intro.aspx


خريطة طريق السالمة الجوية العالميةالمرفق )أ(    APP A-41 

 

 

 صناعة الطيران
مالحظة : ليست هناك مبادرات سالم في إطار العنصر التمكيني " تبادل المعلومات عن السالمة" الموجه نحو صناعة الطيران 

 في هذه المرحلة الفرعية من خريطة الطريق
 

هدف الخطة العالمية للسالمة 
 الجوية 

 الفعالة للسالمة المراقبة 

 التوحيد العنصر التمكيني ألداء السالمة 

 تحسين مستوى امتثال صناعة الطيران للقواعد التنظيمية السارية - ISI-1 مبادرة السالمة 

 I-B المرحلة 

 صناعة الطيران الجهة المعنية 

 
 

 اإلجراءات

□ ISI-1A - متثال التعاون فيما بين مؤسسات صناعة الطيران لضمان اال
 (8إلى  6للقواعد التنظيمية )العناصر الحاسمة 

□ ISI-1B -  رابطات تشجيع االمتثال من خالل الشراكات المقامة عبر
 ذات الصلة رابطات اإلدارة والصناعة وغيرها من ال

□ ISI-1C -  تشجيع المشاركة النشطة لصناعة الطيران في المجموعات
إلى  6تنفيذ مبادرات السالمة )العناصر الحاسمة  اإلقليمية للسالمة الجوية للمساعدة في

8) 

 
 المراجع

 برنامج تمّيز المطارات في مجال السالمة ]المجلس الدولي للمطارات[

 يار التميز في نظم إدارة السالمة ]منظمة خدمات المالحة الجوية المدنية[مع
 برنامج األياتا لتدقيق السالمة التشغيلية

 برنامج األياتا لتدقيق السالمة للعمليات األرضية

 

http://www.aci.aero/APEX
http://www.aci.aero/APEX
https://www.canso.org/canso-standard-excellence-safety-management-systems
http://www.iata.org/iosa
http://www.iata.org/iosa
http://www.iata.org/isago
http://www.iata.org/isago


APP A-42   )خريطة طريق السالمة الجوية العالميةالمرفق )أ  

 

 

عالمية للسالمة هدف الخطة ال
 الجوية 

 المراقبة الفعالة للسالمة 

 الموارد العنصر التمكيني ألداء السالمة 

 تخصيص موارد قطاع الصناعة بما يمكِّن من توفير مراقبة فعالة للسالمة - IRI-1 مبادرة السالمة 

 I-B المرحلة 

 صناعة الطيران الجهة المعنية 

 
 

 اإلجراءات

□ IRI-1A -  الموارد المتاحة لدعم مبادرات السالمة الموجهة استكشاف
 نحو الدول والمناطق كما ترد في خريطة الطريق 

□ IRI-1B -  المشاركة في مبادرات السالمة المقامة في إطار التعاون
 بين الحكومات وصناعة الطيران على الصعيدين اإلقليمي والدولي

□ IRI-1C - رعاية الدولالمشاركة في االستبيانات  المشمولة ب 

 (ASIAP)ة الشراكة من أجل تقديم المساعدة على تنفيذ أنشطة السالمة الجوي المراجع

 

http://www.icao.int/safety/scan/Pages/Aviation-Safety-Implementation-Assistance-Partnership.aspx


خريطة طريق السالمة الجوية العالميةالمرفق )أ(    APP A-43 

 

 

هدف الخطة العالمية للسالمة 
 الجوية 

 ة للسالمة المراقبة الفعال

 التعاون العنصر التمكيني ألداء السالمة 

مع أهم الجهات المعنية في مجال الطيران لتحسين  االستراتيجيالتعاون  - ICI-2 مبادرة السالمة 
 السالمة بطريقة متناسقة

 I-B المرحلة 

 صناعة الطيران الجهة المعنية 

 
 
 

 اإلجراءات 

□ ICI-2A -   المكتشفة في مجال السالمة، بناء على أوجه القصور
استحداث آلية لتحديد الجهات المعنية في صناعة الطيران لوضع خطة عمل لمعالجة 

 (8إلى  6أوجه القصور المعنية )العناصر الحاسمة من 
□ ICI-2B -  المساعدة في معالجة شواغل السالمة المكتشفة من خالل

سالمة وأي وسائل أخرى )العنصر تقارير تحقيقات حوادث ووقائع الطيران، وتقارير ال
 (8الحاسم 

□ ICI-2C -  مواصلة التعاون مع المجموعات اإلقليمية للتصدي لشواغل
 السالمة العالمية حسب االقتضاء

 
 
 
 

 المراجع

ICI-2A 
 المجموعات اإلقليمية للسالمة الجوية

ة الجوية وبرنامج التنمية التعاونية للسالمة التشغيلية المنظمات اإلقليمية لمراقبة السالم
 واستمرار صالحية الطائرات للطيران

ICI-2B 
 دليل التحقيق في حوادث ووقائع الطيران ،Doc 9756الوثيقة 

ICI-2C 
قائمة ألمثلة بالوقائع  -التحقيق في حوادث ووقائع الطيران، اإلضافة ج  - 13الملحق 
 الخطرة

 

http://www.icao.int/safety/Implementation/Lists/RASGSPIRGS/AllItems.aspx
http://www.icao.int/safety/Implementation/Lists/RASGSPIRGS/AllItems.aspx
http://www.icao.int/safety/SafetyManagement/Pages/Regional-Aviation-Safety-Groups-(RASGs).aspx
http://www.icao.int/safety/SafetyManagement/Pages/Regional-Aviation-Safety-Groups-(RASGs).aspx
http://www.icao.int/safety/SafetyManagement/Pages/Regional-Aviation-Safety-Groups-(RASGs).aspx
http://www.icao.int/safety/SafetyManagement/Pages/Regional-Aviation-Safety-Groups-(RASGs).aspx
http://www.icao.int/safety/Implementation/Lists/COSCAP_RSOO/AllItems.aspx
http://www.icao.int/safety/Implementation/Lists/COSCAP_RSOO/AllItems.aspx


APP A-44   )خريطة طريق السالمة الجوية العالميةالمرفق )أ  

 

 

 نامج السالمة الوطنيتنفيذ بر  5-2
 الدول

هدف الخطة العالمية للسالمة 
 الجوية 

 تنفيذ برنامج السالمة الوطني 

 التوحيد  العنصر التمكيني ألداء السالمة 

 بدء تنفيذ برنامج السالمة الوطني على الصعيد الوطني - SSI-6 مبادرة السالمة 

 II المرحلة 

 الدول  الجهة المعنية 

 
 
 
 
 
 

 اتاإلجراء

□ SSI-6A - ضمان االلتزام بتحسين السالمة على مستوى الدولة 

□ SSI-6B -  إجراء تحليل ثغرات تمهيدي لبرنامج السالمة الوطني
 )قائمة مراجعة( ثم في مرحلة الحقة تقييم ذاتي تفصيلي لبرنامج السالمة الوطني

□ SSI-6C -  تحديد موظف تنفيذي مسؤول عن برنامج السالمة الوطني
 تحداث خطة لتنفيذ البرنامجواس

□ SSI-6D - إعداد وتنفيذ خطة لتنفيذ برنامج السالمة الوطني 

□ SSI-6E -  إصدار قواعد تنظيمية لبرنامج السالمة الوطني موجهة
 لمقدمي الخدمات وتأمين تنفيذ البرنامج

□ SSI-6F -  التعرف على أفضل الممارسات في مجال إدارة السالمة
 األخرى بالتنسيق مع الدول

□ SSI-6G -  ،بموازاة العمل الهادف إلى تنفيذ برنامج السالمة الوطني
 العمل على الصعيد العالمي لتلبية أولويات السالمة العالمية التي تهم الدولة

 
 
 
 
 

SSI-6A, B and D 

 إدارة السالمة، الفصل الثالث  - 19الملحق 

 بالفصل الرابع  4المرفق  -الطبعة الثالثة -مةدليل إدارة السال، Doc 9859الوثيقة 

 اإللكترونينهج الرصد المستمر للبرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية واإلطار 
 مطلوب لدخول الموقع( اإللكتروني)التسجيل  للبرنامج

مطلوب  اإللكتروني)التسجيل  iSTARSالثغرات برنامج السالمة الوطني لنظام تحليل 

https://soa.icao.int/usoap/Index.aspx?ReturnUrl=%2fusoap
https://soa.icao.int/usoap/Index.aspx?ReturnUrl=%2fusoap
http://www.icao.int/safety/istars/pages/intro.aspx


خريطة طريق السالمة الجوية العالميةالمرفق )أ(    APP A-45 

 

 

 
 
 

 

 
 المراجع

 لدخول الموقع(

  فريق التعاون الدولي في مجال إدارة السالمة
(Safety Management International Collaboration Group (SM ICG)) 

10 Things You Should Know About SMS 
SSI-6A, C and E 

 SM ICG، فريق التعاون الدولي في مجال إدارة السالمة
The Frontline Manager’s Role in SMS 

 SM ICG فريق التعاون الدولي في مجال إدارة السالمة
The Senior Manager’s Role in SMS 

SSI-6E 
 SM ICG ،الدولي في مجال إدارة السالمةيق التعاون فر 

SMS Evaluation Tool 
SSI-6F 

 SM ICGفريق التعاون الدولي في مجال إدارة السالمة
 Implementation RecommendationsHow to Support a Successful SSP and SMS 

for Regulators 
SSI-6G 
قائمة ألمثلة بالوقائع  -التحقيق في حوادث ووقائع الطيران، اإلضافة ج  13الملحق 
 الخطرة

 

ف الخطة العالمية للسالمة هد
 الجوية 

 المراقبة الفعالة للسالمة 

 تنفيذ برنامج السالمة الوطني  العنصر التمكيني ألداء السالمة 

 للبدء في تنفيذ برنامج السالمة الوطني تخصيص الموارد استراتيجياً  - SRI-4 مبادرة السالمة 

 II المرحلة 

 الدول  الجهة المعنية 

 
 
 
 
 

□ SRI-4A -  استحداث عملية لتخطيط الموارد وتخصيصها بما يمكِّن
من تنفيذ برنامج السالمة الوطني وتحديد المجاالت التي تدعو فيها الحاجة إلى توفير 

 الموارد
□ SRI-4B -  استقطاب الموارد من قادة السلطات الوطنية والمختصة

 برنامج السالمة الوطنيومن الجهات المعنية في داخل الدولة لدعم تنفيذ 

http://www.skybrary.aero/index.php/10_Things_You_Should_Know_About_SMS
http://www.skybrary.aero/index.php/10_Things_You_Should_Know_About_SMS
http://www.skybrary.aero/index.php/The_Frontline_Manager%E2%80%99s_Role_in_SMS
http://www.skybrary.aero/index.php/The_Frontline_Manager%E2%80%99s_Role_in_SMS
http://www.skybrary.aero/index.php/The_Senior_Manager%27s_Role_in_SMS
http://www.skybrary.aero/index.php/The_Senior_Manager%27s_Role_in_SMS
http://www.skybrary.aero/index.php/SM_ICG_SMS_Evaluation_Tool
http://www.skybrary.aero/index.php/SM_ICG_SMS_Evaluation_Tool
http://www.skybrary.aero/index.php/How_to_Support_a_Successful_SSP_and_SMS_Implementation_–_Recommendations_for_Regulators
http://www.skybrary.aero/index.php/How_to_Support_a_Successful_SSP_and_SMS_Implementation_–_Recommendations_for_Regulators


APP A-46   )خريطة طريق السالمة الجوية العالميةالمرفق )أ  

 

 

التعاون مع المكتب اإلقليمي لاليكاو لالستفادة  من الموارد  - SRI-4C □ ءاتاإلجرا
المتاحة )مكتب التعاون الفني على سبيل المثال( لتقديم المساعدة المطلوبة لتنفيذ 

 برنامج السالمة الوطني
□ SRI-4D -  ،التعاون مع المنظمة اإلقليمية لمراقبة السالمة الجوية
دول، والمنظمات األخرى )مثل المجموعة اإلقليمية للسالمة الجوية( حسب وال

االقتضاء، لتدريب موظفين فنيين مؤهلين وأكفاء للنهوض بالمهام والمسؤوليات 
 المتعلقة بتنفيذ برنامج السالمة الوطني

 

 

 المراجع

SRI-4A وB 
 إدارة السالمة، الفصل الثالث - 19الملحق 

ة، الفصل الرابع بما في ذلك جميع الطبعة الثالثيل إدارة السالمة، دل، Doc 9859الوثيقة 
 المرافق 
SRI-4C 

 لمكتب االيكاو للتعاون الفنيالمنسق اإلقليمي 
SRI-4D 

 SMICGالمة  فريق التعاون الدولي في مجال إدارة الس
SMS Inspector Competency Guidance 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.icao.int/secretariat/TechnicalCooperation/Pages/default.aspx
http://www.icao.int/secretariat/TechnicalCooperation/Pages/default.aspx
http://www.skybrary.aero/index.php/SMS_Inspector_Competency_Guidance
http://www.skybrary.aero/index.php/SMS_Inspector_Competency_Guidance


خريطة طريق السالمة الجوية العالميةالمرفق )أ(    APP A-47 

 

 

هدف الخطة العالمية للسالمة 
 الجوية 

 تنفيذ برنامج السالمة الوطني 

 التعاون العنصر التمكيني ألداء السالمة 

 تخصيص الموارد استراتيجيا للبدء في تنفيذ برنامج السالمة الوطني - SCI-3 لسالمة مبادرة ا

 II المرحلة 

 الدول  الجهة المعنية 

 
 
 
 
 
 

 اإلجراءات

□ SCI-3A -  تحديد المجاالت التي تدعو فيها الحاجة للتعاون/الدعم في
 (SRI-4Bإطار خطة تنفي برنامج السالمة الوطني )انظر المبادرة 

□ SCI-3B -  تحديد الكيانات المتعاونة من بين أهم الجهات المعنية  في
مجال الطيران، بما في ذلك الدول األخرى المنخرطة في تنفيذ أو التي نفذت بالفعل 

 برنامجا وطنيا للسالمة

□ SCI-3C -  وضع وتنفيذ خطة عمل ترمي لتناول العناصر/ المكونات
ي من قصور خالل تحليل ثغرات برنامج السالمة أنها تعان مفقودة أو أنهاالتي ثبت 

 (SSI-6Bالوطني )انظر 

□ SCI-3D -  من خالل المجموعات اإلقليمية للسالمة الجوية و/أو
المنظمات اإلقليمية لمراقبة السالمة الجوية، استحداث عملية لتأسيس نظام للتوجيه 

فضل الممارسات يشمل تقديم المساعدة للدول/ صناعة الطيران إلى جانب تبادل أ
 لدعم تنفيذ برنامج السالمة الوطني

□ SCI-3E  -  استحداث عملية لتقديم التدريب )األولي والمتكرر
والمتقدم( عن برامج السالمة الوطنية للموظفين المعنيين باألمر، بالتعاون مع 

 (SRI-4Dالمنظمة اإلقليمية لمراقبة السالمة الجوية و/أو الدول األخرى ) انظر 

□ SCI-3F -  استحداث عملية لتبادل المواد اإلرشادية الفنية واألدوات
ذات الصلة ببرامج السالمة الوطنية )التعميمات االستشارية والتعليمات الموجهة 
للموظفين( بالتعاون مع الدول األخرى والمنظمة اإلقليمية لمراقبة السالمة الجوية 

 و/أو الجهات المعنية  األخرى والمجموعة اإلقليمية للسالمة الجوية وااليكاو 

  



APP A-48   )خريطة طريق السالمة الجوية العالميةالمرفق )أ  

 

 

 
 
 
 
 

 المراجع
 

SCI-3A  إلىSCI-3C 

 الفصل الثالث -إدارة السالمة  - 19الملحق 

ة، الفصل الرابع بما في ذلك جميع الطبعة الثالث، دليل إدارة السالمة، Doc 9859الوثيقة 
 المرافق 

وبرامج السالمة  (SMS) نظم إدارة السالمة :برنامج االيكاو للتدريب على إدارة السالمة
 (SSP) الوطنية

 اإللكترونيللبرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية واإلطار  نهج الرصد المستمر
 مطلوب لدخول الموقع( اإللكتروني)التسجيل  للبرنامج

 اإللكتروني)التسجيل  iSTARSتحليل ثغرات السالمة في برنامج السالمة الوطني لنظام 
 مطلوب لدخول الموقع(

 SM ICG ،SSP Assessment Tool، فريق التعاون الدولي في مجال إدارة السالمة

SCI-3  إلىSCI-3F 

 (ASIAP)ة الشراكة من أجل تقديم المساعدة على تنفيذ أنشطة السالمة الجوي

 اليكاو للتعاون الفنيلمكتب االمنسق اإلقليمي 

 مةموارد تنفيذ أنشطة السال "عدم ترك أي بلد وراء الركب" حملة
SCI-3E 

 برنامج االيكاو للتدريب على إدارة السالمة، نظم إدارة السالمة وبرامج السالمة الوطنية

 

هدف الخطة العالمية للسالمة 
 الجوية 

 تنفيذ برنامج السالمة الوطني

 التعاون  العنصر التمكيني ألداء السالمة 

معنية في مجال الطيران الستكمال تنفيذ تعاون استراتيجي مع أهم الجهات ال - SCI-4 مبادرة السالمة 
 برنامج السالمة الوطني

 II المرحلة 

 الدول الجهة المعنية 

 
 
 

□ SCI-4A -  العمل مع الكيانات المتعاونة )التي تم تحديدها فيSCI-

 ( لتنفيذ خطة عمل النفيذ3
□ SCI-4B - العمل مع الكيانات المتعاونة )التي تم تحديدها في SCI-

http://store1.icao.int/index.php/safety-management-training-programme-safety-management-systems-sms-and-state-safety-programme-ssp-training.html
http://store1.icao.int/index.php/safety-management-training-programme-safety-management-systems-sms-and-state-safety-programme-ssp-training.html
https://soa.icao.int/usoap/Index.aspx?ReturnUrl=%2fusoap
https://soa.icao.int/usoap/Index.aspx?ReturnUrl=%2fusoap
http://www.icao.int/safety/iStars/pages/intro.aspx
http://www.skybrary.aero/index.php/SSP_Assessment_Tool
http://www.icao.int/safety/scan/Pages/Aviation-Safety-Implementation-Assistance-Partnership.aspx
http://www.icao.int/safety/scan/Pages/Aviation-Safety-Implementation-Assistance-Partnership.aspx
http://www.icao.int/secretariat/TechnicalCooperation/Pages/default.aspx
http://www.icao.int/about-icao/NCLB/Pages/implementation-resources.aspx
http://www.icao.int/about-icao/NCLB/Pages/implementation-resources.aspx
http://www.icao.int/about-icao/NCLB/Pages/implementation-resources.aspx


خريطة طريق السالمة الجوية العالميةالمرفق )أ(    APP A-49 

 

 

 
 

 اإلجراءات

 ( لضمان وجود برنامج وطني للسالمة، وأن هذا البرنامج مالئم وعملي وفعال3
□ SCI-4C - ضمان التحسين المستمر لبرنامج السالمة الوطني 

بالتعاون مع الدول األخرى والمنظمة اإلقليمية لمراقبة السالمة الجوية والمجموعة 
  عنية األخرىاإلقليمية للسالمة الجوية وااليكاو و/أو الجهات الم

□ SCI-4D -  االضطالع بدور الدولة الرائدة للترويج ألفضل الممارسات
 بين الدول األخرى

 
 
 
 
 

 المراجع

SCI-4A 
 برنامج االيكاو للتدريب على إدارة السالمة، نظم إدارة السالمة وبرامج السالمة الوطنية

SCI-4B 
 ،SM ICG، فريق التعاون الدولي في مجال إدارة السالمة

SSP Assessment Tool 
SCI-4D 

 (ASIAP)الشراكة من أجل تقديم المساعدة على تنفيذ أنشطة السالمة الجوية 

 لمكتب االيكاو للتعاون الفنيالمنسق اإلقليمي 

 موارد تنفيذ أنشطة السالمة أي بلد وراء الركب""عدم ترك  حملة

 SM ICG ،فريق التعاون الدولي في مجال إدارة السالمة
essful SSP and SMS Implementation Recommendations How to Support a Succ

for Regulators 

 

هدف الخطة العالمية للسالمة 
 الجوية 

 تنفيذ برنامج السالمة الوطني 

 تبادل المعلومات عن السالمة  العنصر التمكيني ألداء السالمة 

 الوطني )الخطوة األولى( لمخاطر السالمة على الصعيد إدارةاستحداث  - SXI-3 مبادرة السالمة 

 II المرحلة 

 الدول الجهة المعنية 

 
 
 
 
 

□ SXI-3A -  تأسيس إطار قانوني يتعلق بحماية بيانات السالمة
 ومعلوماتها والمصادر األخرى

□ SXI-3B -  تأسيس نظام إلزامي لإلبالغ عن الوقائع على مستوى
 الدولة

□ SXI-3C - المة بغرض رصد القضايا وضع قاعدة بيانات للس

http://store1.icao.int/index.php/safety-management-training-programme-safety-management-systems-sms-and-state-safety-programme-ssp-training.html
http://store1.icao.int/index.php/safety-management-training-programme-safety-management-systems-sms-and-state-safety-programme-ssp-training.html
http://www.skybrary.aero/index.php/SSP_Assessment_Tool
http://www.skybrary.aero/index.php/SSP_Assessment_Tool
http://www.icao.int/safety/scan/Pages/Aviation-Safety-Implementation-Assistance-Partnership.aspx
http://www.icao.int/secretariat/TechnicalCooperation/Pages/default.aspx
http://www.icao.int/about-icao/NCLB/Pages/implementation-resources.aspx
http://www.icao.int/about-icao/NCLB/Pages/implementation-resources.aspx
http://www.icao.int/about-icao/NCLB/Pages/implementation-resources.aspx
http://www.skybrary.aero/index.php/How_to_Support_a_Successful_SSP_and_SMS_Implementation_–_Recommendations_for_Regulators
http://www.skybrary.aero/index.php/How_to_Support_a_Successful_SSP_and_SMS_Implementation_–_Recommendations_for_Regulators


APP A-50   )خريطة طريق السالمة الجوية العالميةالمرفق )أ  

 

 

 
 اإلجراءات

 9859المتصلة بالسالمة والتعرف على المخاطر، بما يتماشى مع مبادئ الوثيقة 
 دليل إدارة السالمة 

□ SXI-3D - عملية للتعرف على المخاطر من  استحداث وتسيير
 بيانات السالمة التي تم جمعها

□ SXI-3E -  ة لضمان تقييم مخاطر السالمةيعمل استحداث واستخدام 
 المرتبطة بالمخاطر المتعرف عليها

□ SXI-3F -   إنشاء نظام وطني لإلبالغ الطوعي والسري يوفر البيانات
 (SXI-3Cلقاعدة بيانات السالمة )انظر 

 
 
 
 
 

 المراجع
 

SXI-3A to SXI-3F 
 الطبعة الثالثة، الفصل الرابع -دليل إدارة السالمة، Doc 9859الوثيقة 

SXI-3B  إلىSXI-3D 

 ريق التصنيف المشترك بين فريق سالمة الطيران التجاري وااليكاوف

 REP)(AD نظام اإلبالغ عن بيانات الحوادث والوقائع

 SM ICG فريق التعاون الدولي في مجال إدارة السالمة
Development of a Common Hazard Taxonomy 

  SM ICG فريق التعاون الدولي في مجال إدارة السالمة
Hazard Taxonomy Examples 

SXI-3E 
 SM ICG، فريق التعاون الدولي في مجال إدارة السالمة

PrinciplesRisk Based Decision Making  

 

هدف الخطة العالمية للسالمة 
 الجوية 

 تنفيذ البرنامج الوطني للسالمة 

 تبادل المعلومات عن السالمة  العنصر التمكيني ألداء السالمة 

 لمخاطر السالمة على الصعيد الوطني )الخطوة الثانية( إدارةاستحداث  - SXI-4 مبادرة السالمة 

 II المرحلة 

 الدول   الجهة المعنية

 
 

□ SXI-4A -  وضع مؤشرات ألداء السالمة عبر عملية إدارة مخاطر
 السالمة القائمة

http://www.intlaviationstandards.org/apex/f?p=240:1
http://www.icao.int/safety/airnavigation/AIG/Pages/ADREP-Taxonomies.aspx
http://www.skybrary.aero/index.php/Development_of_a_Common_Hazard_Taxonomy
http://www.skybrary.aero/index.php/Development_of_a_Common_Hazard_Taxonomy
http://www.skybrary.aero/index.php/Hazard_Taxonomy_Examples
http://www.skybrary.aero/index.php/Hazard_Taxonomy_Examples
http://www.skybrary.aero/index.php/Risk_Based_Decision_Making_Principles
http://www.skybrary.aero/index.php/Risk_Based_Decision_Making_Principles


خريطة طريق السالمة الجوية العالميةالمرفق )أ(    APP A-51 

 

 

 
 
 

 اإلجراءات

□ SXI-4B -  وضع منهجيات لقياس أداء السالمة، تتماشى مع مقاييس
السالمة المتوائمة على الصعيد اإلقليمي عبر عملية إدارة مخاطر السالمة القائمة 

 (SXI-3E)انظر 
□ SXI-4C  -  تحديد المستوى المقبول ألداء السالمة الذي ينبغي بلوغه

 من خالل برنامج السالمة الوطني
□ SXI-4D -  لزامية لإلبالغ عن التشجيع على تأسيس نظم طوعية وا 

 السالمة كجزء من برنامج السالمة الوطني لمقدمي الخدمات
□ SXI-4E - نائية الترويج للوعي بقضايا السالمة وعملية التواصل ث

االتجاه لتبادل وتبادل المعلومات ذات الصلة بالسالمة وسط مؤسسات الدولة المعنية 
 بالطيران والتشجيع على تبادل معلومات السالمة مع صناعة الطيران داخل الدولة

□ SXI-4F -  تقديم معلومات بشأن السالمة إلى اآلليات اإلقليمية
 لإلبالغ والرصد، على سبيل المساهمة 

 
 
 
 لمراجعا

SXI-4A  إلىSXI-4F 

 (SMM) دليل إدارة السالمة، Doc 9859الوثيقة 

SXI-4A  إلىSXI-4C 

 ،SM ICG، فريق التعاون الدولي في مجال إدارة السالمة
The Regulator —A Systems Approach to Measuring Safety Performance 

Perspective 
  SM ICG، فريق التعاون الدولي في مجال إدارة السالمة

asuring Safety Performance Guidelines for Service ProvidersMe 
SXI-4E وSXI-4F 

 )RASG( تقارير السالمة للمجموعات اإلقليمية للسالمة الجوية

 

http://www.skybrary.aero/index.php/A_Systems_Approach_to_Measuring_Safety_Performance_–_The_Regulator_Perspective
http://www.skybrary.aero/index.php/A_Systems_Approach_to_Measuring_Safety_Performance_–_The_Regulator_Perspective
http://www.skybrary.aero/index.php/Measuring_Safety_Performance_Guidelines_for_Service_Providers
http://www.skybrary.aero/index.php/Measuring_Safety_Performance_Guidelines_for_Service_Providers
http://www.icao.int/safety/SafetyManagement/Pages/Regional-Aviation-Safety-Groups-(RASGs).aspx


APP A-52   )خريطة طريق السالمة الجوية العالميةالمرفق )أ  

 

 

 األقاليم

هدف الخطة العالمية للسالمة 
 الجوية 

 تنفيذ برنامج السالمة الوطني 

 التوحيد  العنصر التمكيني ألداء السالمة 

 بدء الترويج لتنفيذ برنامج السالمة الوطني على الصعيد اإلقليمي  - RSI-4 مبادرة السالمة 

 II المرحلة 

 األقاليم الجهة المعنية 

 
 
 
 
 
 
 

 اإلجراءات

□ RSI-4A -  تحديد كيان في اإلقليم لكي يتولى توجيه ودعم عملية تنفيذ
برنامج السالمة الوطني على الصعيد اإلقليمي )المجموعة اإلقليمية للسالمة الجوية، 

 والمنظمة اإلقليمية لمراقبة السالمة الجوية، ومكتب االيكاو اإلقليمي، إلخ.(
□ RSI-4B - ة الوطني على توجيه ودعم عملية تنفيذ برنامج السالم

 الصعيد اإلقليمي:
o  تقييم الدرجات المحرزة في التنفيذ الفعال والتحقق من إكمال المرحلة األولي

 من خريطة الطريق

o جمع تحليالت الثغرات وخطط التنفيذ لدى الدول 

o تحديد أوجه القصور المشتركة 

o نفيذوضع استراتيجيات إقليمية، تشمل التعاون والموارد، لمساعدة الدول في الت 

o  استكشاف أفضل ممارسات إدارة السالمة والترويج لها بالتنسيق مع الدول
 و/أو األقاليم األخرى

o متابعة التقدم المحرز لبلوغ مرحلة تحليل الثغرات وتنفيذ الخطط 

□ RSI-4C -  االستعانة بخريطة الطريق لمواءمة أولويات المجموعة
 اإلقليمية للسالمة الجوية

□ RSI-4D - دول على الصعيد اإلقليمي وتركيز األنشطة على إشراك ال
 قنحو يتماشى مع خريطة الطري

□ RSI-4E - ة العمل في مجال أولويات السالمة العالمية التي مواصل
 تهم اإلقليم

 RSI-4A وRSI-4B 



خريطة طريق السالمة الجوية العالميةالمرفق )أ(    APP A-53 

 

 

 
 
 
 

 المراجع

 الفصل الثالث -إدارة السالمة  - 19الملحق 

بالفصل  7الطبعة الثالثة، المرفق  ،(SMM) دليل إدارة السالمة، Doc 9859الوثيقة 
 الرابع

وبرامج السالمة ، (SMS)سالمة نظم إدارة ال :برنامج االيكاو للتدريب على إدارة السالمة
 (SSP) الوطنية

 اإللكترونينهج الرصد المستمر للبرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية واإلطار 
 مطلوب لدخول الموقع( اإللكتروني)التسجيل  للبرنامج

 iSTARSغرات برنامج السالمة الوطني لنظام تحليل ث

 ،SM ICGة، فريق التعاون الدولي في مجال إدارة السالم
 —How to Support a Successful SSP and SMS Implementation  

Recommendations for Regulators 
 SM ICG، فريق التعاون الدولي في مجال إدارة السالمة

SMS Evaluation Tool 
RSI-4E 
قائمة ألمثلة بالوقائع  -ا التحقيق في حوادث ووقائع الطيران، اإلضافة ج - 13الملحق 
 الخطرة

 

هدف الخطة العالمية للسالمة 
 الجوية 

 تنفيذ برنامج السالمة الوطني 

 الموارد  العنصر التمكيني ألداء السالمة 

ات سالمة إقليمية لدعم التنسيق المتماسك لبرامج اإلقليمية ودون مبادر  - RRI-3 مبادرة السالمة 
 اإلقليمية للمساعدة في تنفيذ برنامج السالمة الوطني

 II المرحلة 

 األقاليم الجهة المعنية 

 
 
 

 اإلجراءات

□ RRI-3A -  استكشاف الموارد المتاحة لدعم تنفيذ برنامج السالمة الوطني من
 جانب بلدان اإلقليم

□ RRI-3B -  استخدام التحديثات التي تقدمها الدول بشأن حالة تنفيذ برنامج
السالمة الوطني لتحديد األولويات اإلقليمية والموارد التي يمكن استخدامها لمساعدة 

 فرادى الدول في المنطقة

http://store1.icao.int/index.php/safety-management-training-programme-safety-management-systems-sms-and-state-safety-programme-ssp-training.html
http://store1.icao.int/index.php/safety-management-training-programme-safety-management-systems-sms-and-state-safety-programme-ssp-training.html
https://soa.icao.int/usoap/Index.aspx?ReturnUrl=%2fusoap
https://soa.icao.int/usoap/Index.aspx?ReturnUrl=%2fusoap
http://www.icao.int/safety/iStars/pages/intro.aspx
http://www.skybrary.aero/index.php/How_to_Support_a_Successful_SSP_and_SMS_Implementation_–_Recommendations_for_Regulators
http://www.skybrary.aero/index.php/How_to_Support_a_Successful_SSP_and_SMS_Implementation_–_Recommendations_for_Regulators
http://www.skybrary.aero/index.php/SM_ICG_SMS_Evaluation_Tool
http://www.skybrary.aero/index.php/SM_ICG_SMS_Evaluation_Tool


APP A-54   )خريطة طريق السالمة الجوية العالميةالمرفق )أ  

 

 

□ RRI-3C -  التعاون مع مكتب االيكاو اإلقليمي لتيسير المساعدة الفنية المتاحة
ت  اإلقليمية للسالمة الجوية والمنظمات اإلقليمية لمراقبة السالمة لدى المجموعا

الجوية والجهات المعنية األخرى، لتقديم المساعدة المطلوبة لتنفيذ برنامج السالمة 
 الوطني

□ RRI-3D - عبر  رصد التقدم المحرز على صعيد تنفيذ برنامج السالمة الوطني(
 ية باستمرارنظام( وتكييف أولويات الموارد اإلقليم

 
 
 
 
 
 
 

 المراجع

RRI-3B  إلىRRI-3D 

 الفصل الثالث -، إدارة السالمة 19الملحق 

 الفصل الرابع بما يشمل جميع المرافق -الطبعة الثالثة  -(SMM)دليل إدارة السالمة
RRI-3C 
دارة نظام إقليمي  -دليل مراقبة السالمة الجوية، Doc 9734الوثيقة  الجزء ب إنشاء وا 
 السالمة لمراقبة

 (ASIAP)ة الشراكة من أجل تقديم المساعدة على تنفيذ أنشطة السالمة الجوي

 لمكتب االيكاو للتعاون الفنيالمنسق اإلقليم 
RRI-3D 

مطلوب  اإللكتروني)التسجيل  iSTARSتحليل ثغرات برنامج السالمة الوطني لنظام 
 لدخول الموقع(

 

مة هدف الخطة العالمية للسال
 الجوية 

 تنفيذ برنامج السالمة الوطني 

 التعاون العنصر التمكيني ألداء السالمة 

ي مع أهم الجهات المعنية في مجال الطيران لدعم تنفيذ برامج السالمة استراتيجتعاون  مبادرة السالمة 
 الوطنية

 II المرحلة 

 األقاليم  الجهة المعنية 

 
 
 

□ RCI-3A -  المجاالت التي تدعو فيها الحاجة للتعاون/الدعم في تحديد
 ( SRI-4Bإطار خطة تنفي برنامج السالمة الوطني )انظر المبادرة 

□ RCI-3B -   تحديد الكيانات المتعاونة من بين أهم الجهات المعنية

http://www.icao.int/safety/scan/Pages/Aviation-Safety-Implementation-Assistance-Partnership.aspx
http://www.icao.int/secretariat/TechnicalCooperation/Pages/default.aspx
http://www.icao.int/safety/iStars/pages/intro.aspx


خريطة طريق السالمة الجوية العالميةالمرفق )أ(    APP A-55 

 

 

 
 
 إلجراءاتا

في ميدان الطيران، بما في ذلك الدول األخرى المنخرطة في تنفيذ أو التي نفذت 
 جا وطنيا للسالمةبالفعل برنام

□ RCI -3C -  وضع وتنفيذ خطة عمل ترمي لتناول العناصر/ المكونات
أنها تعاني من قصور خالل تحليل ثغرات برنامج السالمة  مفقودة أو أنهاالتي ثبت 

 (SSI-6Bالوطني )انظر 

□ RCI-3D -  من خالل المجموعات اإلقليمية للسالمة الجوية و/أو
قبة السالمة الجوية، استحداث عملية لتأسيس نظام للتوجيه المنظمات اإلقليمية لمرا

يشمل تقديم المساعدة للدول/ صناعة الطيران إلى جانب تبادل أفضل الممارسات 
 لدعم تنفيذ برنامج السالمة الوطني

□ RCI -3E -  استحداث وتنفيذ عملية لتقديم التدريب )األولي والمتكرر
ة للموظفين المعنيين باألمر، بالتعاون مع والمتقدم( عن برامج السالمة الوطني

 (SRI-4Dالمنظمة اإلقليمية لمراقبة السالمة الجوية و/أو الدول األخرى ) انظر 

□ RCI -3F -  استحداث وتنفيذ عملية لتبادل المواد اإلرشادية الفنية
واألدوات ذات الصلة ببرامج السالمة الوطنية )التعميمات االستشارية والتعليمات 

وجهة للموظفين( بالتعاون مع الدول األخرى والمنظمة اإلقليمية لمراقبة السالمة الم
 الجوية والمجموعة اإلقليمية للسالمة الجوية وااليكاو و/أو الجهات المعنية  األخرى 

□ RCI-3G - وجود برنامج وطني  التعاون مع دول المنطقة لضمان
 ي وفعال للسالمة خاص بها، وأن هذا البرنامج مالئم وعمل

 
 
 
 
 

 المراجع

RCI-3A to RCI-3C 

 الفصل الثالث -، إدارة السالمة 19الملحق

الطبعة الثالثة، الفصل الرابع بما فيه   (SMM)دليل إدارة السالمة، Doc 9859الوثيقة 
 جميع المرافق

وبرامج السالمة  ،(SMS) نظم إدارة السالمة :برنامج االيكاو للتدريب على إدارة السالمة
 (SSP) الوطنية

 اإللكترونينهج الرصد المستمر للبرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية واإلطار 
مطلوب  اإللكتروني)التسجيل  ICAO USOAP CMA Online Framework للبرنامج

 لدخول الموقع(

مطلوب  اإللكتروني)التسجيل  iSTARSتحليل ثغرات برنامج السالمة الوطني لنظام 
 لدخول الموقع(

RCI-3D to RCI-3G 

http://store1.icao.int/index.php/safety-management-training-programme-safety-management-systems-sms-and-state-safety-programme-ssp-training.html
http://store1.icao.int/index.php/safety-management-training-programme-safety-management-systems-sms-and-state-safety-programme-ssp-training.html
https://soa.icao.int/usoap/Index.aspx?ReturnUrl=%2fusoap
http://www.icao.int/safety/iStars/pages/intro.aspx
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 لمكتب االيكاو للتعاون الفني يالمنسق اإلقليم

 " موارد تنفيذ أنشطة السالمةعدم ترك أي بلد وراء الركبحملة "
RCI-3F 

 SM ICG، فريق التعاون الدولي في مجال إدارة السالمة
SSP Assessment Tool 

RCI-3G 

 SM ICG، ق التعاون الدولي في مجال إدارة السالمةفري
 —How to Support a Successful SSP and SMS Implementation 

ns for RegulatorsRecommendatio 

 

هدف الخطة العالمية للسالمة 
 الجوية 

 تنفيذ برنامج السالمة الوطني 

 تبادل المعلومات عن السالمة  العنصر التمكيني ألداء السالمة 

 تأسيس إدارة لمخاطر السالمة على الصعيد اإلقليمي - RXI-3 مبادرة السالمة 

 II المرحلة 

 األقاليم الجهة المعنية 

 
 
 
 
 
 

 اإلجراءات

□ RXI-3A -  تشجيع الدول والمنظمات اإلقليمية لمراقبة السالمة الجوية
على تحديث حالة تنفيذ برنامجها الوطني للسالمة بكل نشاط )من خالل نظام( وأن 
دارة مخاطر السالمة  تقدم معلومات السالمة، بما يمكِّن من التعرف على المخاطر وا 

 في اإلقليم
□ RXI-3B - واعتماد نظم متجانسة لإلبالغ بشأن السالمة،  وضع

كجزء من النظام الوطني للسالمة الخاص بمقدم الخدمات في اإلقليم )مثال ذلك نظام 
 اإلبالغ الطوعي(

□ RXI-3C -  على تبادل  اإلقليمتشجيع الدول وصناعة الطيران في
 معلومات السالمة والمساهمة في آليات اإلبالغ والرصد اإلقليمية

□ RXI-3D -  استخدام منهجيات قياس أداء السالمة اإلقليمية )بما في
ذلك المقاييس الموحدة للسالمة( تمكن المجموعة اإلقليمية للسالمة الجوية من إجراء 

تحليل بالتنسيق مع المنظمة اإلقليمية لمراقبة السالمة الجوية والمنظمة اإلقليمية 
 للتحقيق في حوادث الطيران

http://www.icao.int/secretariat/TechnicalCooperation/Pages/default.aspx
http://www.icao.int/about-icao/NCLB/Pages/implementation-resources.aspx
http://www.skybrary.aero/index.php/SSP_Assessment_Tool
http://www.skybrary.aero/index.php/SSP_Assessment_Tool
http://www.skybrary.aero/index.php/How_to_Support_a_Successful_SSP_and_SMS_Implementation_–_Recommendations_for_Regulators
http://www.skybrary.aero/index.php/How_to_Support_a_Successful_SSP_and_SMS_Implementation_–_Recommendations_for_Regulators
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□ RXI-3E - خدام مؤشرات أداء موحدة على الصعيد اإلقليمي )في است
 إطار المجموعة اإلقليمية للسالمة الجوية

□ RXI-3F -  استحداث سجالت إقليمية لمخاطر السالمة لكي تدرج في
 خطط الدولة للتخفيف من  الكوارث

 
 
 
 
 

 المراجع

RXI-3A 
 iSTARSنظام 

RXI-3B  إلىRXI-3F 

دارة نظام إقليمي )ب(الجزء  ،دليل مراقبة السالمة الجوية ،Doc 9734الوثيقة  ، إنشاء وا 
 لمراقبة السالمة

بالفصل  2الطبعة الثالثة، المرفق  - (SMM) دليل إدارة السالمة، Doc 9859الوثيقة 
 (الثاني

 ت اإلقليمية للسالمة الجويةتقارير السالمة اإلقليمية للمجموعا

 SM ICGة، فريق التعاون الدولي في مجال إدارة السالم
The Regulator  —e A Systems Approach to Measuring Safety Performanc

Perspective 
 SM ICG، فريق التعاون الدولي في مجال إدارة السالمة

Measuring Safety Performance Guidelines for Service Providers 

 

http://www.icao.int/safety/istars/pages/intro.aspx
http://www.skybrary.aero/index.php/A_Systems_Approach_to_Measuring_Safety_Performance_–_The_Regulator_Perspective
http://www.skybrary.aero/index.php/A_Systems_Approach_to_Measuring_Safety_Performance_–_The_Regulator_Perspective
http://www.skybrary.aero/index.php/Measuring_Safety_Performance_Guidelines_for_Service_Providers
http://www.skybrary.aero/index.php/Measuring_Safety_Performance_Guidelines_for_Service_Providers
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 صناعة الطيران
 

هدف الخطة العالمية للسالمة 
 الجوية 

 تنفيذ برنامج السالمة الوطني 

 التوحيد العنصر التمكيني ألداء السالمة 

تحسين مستوى امتثال صناعة الطيران بشروط برنامج السالمة الوطني  - ISI-2 مبادرة السالمة 
 السارية 

 II المرحلة 

 ران صناعة الطي الجهة المعنية 

 
 
 إلجراءاتا

□ ISI-2A -  تنفيذ برنامج سالمة وطني يتناسب مع حجم  وتعقيد
 ي تقتضيه اللوائح التنظيمية الوطنيةالنحو الذمؤسسة تقديم الخدمات، على 

□ ISI-2B -  ،إخطار السلطات/ الكيانات المختصة في اإلقليم )الدول
يمية لمراقبة السالمة الجوية( المجموعات اإلقليمية للسالمة الجوية، المنظمات اإلقل

ة الوطني مبوجود تضارب في تنفيذ متطلبات نظام السال احتمالعندما يكون هناك 
 بين بلدان المنطقة

□ ISI-2C -  اإلرشادية )مثل تلك الصادرة عن الدول أو  المواداستخدام
 المنظمات الدولية( للمساعدة في تنفيذ برنامج السالمة الوطني

 
 
 
 

 المراجع
 

ISI-2A  إلىISI-2C 

 ، إدارة السالمة، الفصل الرابع19الملحق 

 الطبعة الثالثة، الفصل الخامس ،(SMM)ة دليل إدارة السالم، Doc 9859الوثيقة 
ISI-2A 

 شروط نظام إدارة السالمة لدى الدولة
ISI-2C 

 SM ICG، فريق التعاون الدولي في مجال إدارة السالمة
SMS for Small Organizations 

 

http://www.skybrary.aero/index.php/SMS_for_Small_Organizations
http://www.skybrary.aero/index.php/SMS_for_Small_Organizations
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هدف الخطة العالمية للسالمة 
 الجوية 

 تنفيذ برنامج السالمة الوطني 

 الموارد العنصر التمكيني ألداء السالمة 

 فعال لبرنامج السالمة الوطنيتوافر موارد لدى مقدم الخدمات تتيح التنفيذ ال - IRI-2 مبادرة السالمة 

 II المرحلة 

 صناعة الطيران  الجهة المعنية 

 
 
 
 
 
 

 اإلجراءات

□ IRI-2A - ن للدفع الطيراقطاع صناعة  اتالتعاون مع الدول ورابط
 قدما بتنفيذ نظام إدارة السالمة وتحديد التوقعات التي يتعذر توفير موارد كافية لها

□ IRI-2B -  التي تستوجب توفر الموارد في إطار تحديد المجاالت
 خطة تنفيذ نظام إدارة السالمة تم وضعها في أعقاب تحليل ثغرات النظام

□ IRI-2C -  تأسيس عملية لتخطيط الموارد وتخصيصها بحيث يتسنى
تنفيد نظام إدارة السالمة، بما يشمل الميزانية والموظفين، األمر الذي يمكن الحصول 

 ناعيةعليه من المؤسسات الص
□ IRI-2D -  الحصول على التزام من الموظف التنفيذي المسؤول في

 مؤسسة تقديم الخدمات بتوفير الموارد الضرورية التي تتيح تنفيذ نظام إدارة السالمة
□ IRI-2E - تشجيع مؤسسات تقديم الخدمات األخرى ) المشغلين 

إطار عملياتهم من  ( على تنفيذ نظام السالمة الوطني فيالعاملين في إطار مشترك
 خالل توفير الموارد، مثل الموظفين الفنيين المؤهلين لمساعدتهم

 ، إدارة السالمة، الفصل الرابع19الملحق  المراجع

 الطبعة الثالثة، الفصل الخامس، (SMM) دليل إدارة السالمة ،Doc 9859الوثيقة 
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هدف الخطة العالمية للسالمة 
 الجوية 

 الوطني  تنفيذ برنامج السالمة

 التعاون العنصر التمكيني ألداء السالمة 

تعاون استراتيجي مع أهم الجهات المعنية في مجال الطيران إلكمال تنفيذ  - ICI-3 مبادرة السالمة 
 برنامج السالمة الوطني

 II المرحلة 

 صناعة الطيران الجهة المعنية 

 
 
 
 
 
 

 اإلجراءات

□ ICI-3A - انات المتعاونة ذات الصلة من بين المساعدة في تحديد الكي
 أهم الجهات المعنية في مجال الطيران المشاركة في تنفيذ برنامج وطني للسالمة

□ ICI-3B - تعاونة لدعم خطط العمل الرامية إلى مالعمل مع الكيانات ال
 تنفيذ برنامج السالمة الوطني

o  مختلف دعم برامج السالمة الوطنية من خالل مواءمة هذه البرامج عبر
 مؤسسات الصناعة

□ ICI-3C -  دعم المجموعات اإلقليمية للسالمة الجوية والمنظمات
اإلقليمية لمراقبة السالمة الجوية في مساعيها الستحداث نظام للتوجيه، بما يشمل 
توفير المساعدة للدول/صناعة الطيران وتبادل أفضل الممارسات لدعم تنفيذ برامج 

 السالمة الوطنية
□ ICI-3D -  تقديم مساهمات للعملية المتمثلة في تبادل المواد اإلرشادية

واألدوات المرتبطة ببرنامج السالمة الوطني )مثل التعميمات اإلرشادية، وتعليمات 
الموظفين(، بالتعاون مع الدول و المجموعات اإلقليمية للسالمة الجوية والمنظمات 

 و الجهات المعنية األخرىاإلقليمية لمراقبة السالمة الجوية وااليكاو و/أ
□ ICI-3E - الترويج لتنفيذ برامج السالمة الوطنية 
□ ICI-3F -  دعم التحسين المستمر لبرامج السالمة الوطنية، بالتعاون

مع الدول، والمجموعات اإلقليمية للسالمة الجوية والمنظمات اإلقليمية لمراقبة 
 ألخرى السالمة الجوية، وااليكاو و/أو الجهات المعنية ا

□ ICI-3G -  مواصلة العمل مع المجموعات اإلقليمية لتلبية أولويات
 السالمة العالمية حسب االقتضاء
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 ICI-3Fإلى  ICI-3A المراجع

 ، إدارة السالمة، الفصل الرابع19الملحق 

 الطبعة الثالثة، الفصل الخامس، (SMM) دليل إدارة السالمة ،Doc 9859الوثيقة 

 سالمة لدى الدولةشروط نظام إدارة ال

ICI-3G 
قائمة ألمثلة بالوقائع  -التحقيق في حوادث ووقائع الطيران، اإلضافة ج  -13الملحق 
 الخطرة

 

هدف الخطة العالمية للسالمة 
 الجوية 

 تنفيذ برنامج السالمة الوطني 

 تبادل المعلومات عن السالمة العنصر التمكيني ألداء السالمة 

 إنشاء إدارة لمخاطر السالمة على مستوى مقدم الخدمات )الخطوة األولى( - IXI-1 مبادرة السالمة 

 II المرحلة 

 صناعة الطيران الجهة المعنية 

 
 
 

 اإلجراءات

□ IXI-1A - استحداث نظام لإلبالغ الطوعي عن السالمة 
□ IXI-1B -  توفير معلومات من مؤسسة تقديم الخدمات إلى نظام

 لسالمة إلى الدول، حسب االقتضاء اإلبالغ اإللزامي بشأن ا
□ IXI-1C -  استحداث آليات داخلية تتعلق بحماية بيانات السالمة

 تحسين السالمة ألغراضومعلوماتها وغير ذلك من المصادر ذات الصلة 
□ IXI-1D -  استحداث نظم طوعية وسري لإلبالغ عن المخاطر/الوقائع

 كجزء من برامج السالمة الوطنية
□ IXI-1E -  إنشاء وتعُهد قاعدة بيانات خاصة بالسالمة تتيح للموظفين

 الفنيين رصد المسائل المرتبطة بسالمة النظم في مؤسسات تقديم الخدمات  
□ IXI-1F - إنشاء واستخدام عملية إلدارة مخاطر السالمة 

 IXI-1Fإلى  IXI-1A المراجع

 ، إدارة السالمة، الفصل الرابع19الملحق 

 الطبعة الثالثة، الفصل الخامس، (SMM) دليل إدارة السالمة ،Doc 9859الوثيقة 
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 شروط نظام إدارة السالمة لدى الدولة

IXI-1A 
 فريق التصنيف المشترك بين فريق سالمة الطيران التجاري وااليكاو

 نظام االيكاو لإلبالغ عن بيانات الحوادث والوقائع

 SM ICG، فريق التعاون الدولي في مجال إدارة السالمة
elopment of a Common Hazard TaxonomyDev 

 SM ICG، فريق التعاون الدولي في مجال إدارة السالمة
Hazard Taxonomy Examples 

 

هدف الخطة العالمية للسالمة 
 الجوية 

 تنفيذ برنامج السالمة الوطني 

 تبادل المعلومات عن السالمة العنصر التمكيني ألداء السالمة 

 إنشاء إدارة لمخاطر السالمة على مستوى مقدم الخدمات )الخطوة الثانية( - IXI-2 مبادرة السالمة 

 II المرحلة 

 صناعة الطيران الجهة المعنية 

 
 
 

 اإلجراءات

□ IXI-2A - ى مع مقاييس وضع منهجيات لقياس أداء السالمة، تتماش
 إدارةالسالمة التي جرت مواءمتها بين مؤسسات صناعة الطيران من خالل عملية 

 مخاطر السالمة المعمول بها
□ IXI-2B -  ألداء السالمة وما يرتبط بها من إعدادات  مؤشراتوضع

 للهدف /التحذيرات، من خالل عملية إدارة مخاطر السالمة المعمول بها 
□ IXI-2C - ى تبادل واستخدام المعلومات الصادرة عن التشجيع عل

 صناعة الطيران لتحديد األخطار وتخفيف مخاطر السالمة

 IXI-2A to IXI-2C المراجع
 ، إدارة السالمة، الفصل الرابع19الملحق 

 الطبعة الثالثة، الفصل الخامس، (SMM) دليل إدارة السالمة ،Doc 9859الوثيقة 

 دولةشروط نظام إدارة السالمة لدى ال

IXI-2A و IXI-2B 

http://www.intlaviationstandards.org/apex/f?p=240:1
http://www.intlaviationstandards.org/apex/f?p=240:1
http://www.icao.int/safety/airnavigation/AIG/Pages/ADREP-Taxonomies.aspx
http://www.icao.int/safety/airnavigation/AIG/Pages/ADREP-Taxonomies.aspx
http://www.skybrary.aero/index.php/Development_of_a_Common_Hazard_Taxonomy
http://www.skybrary.aero/index.php/Development_of_a_Common_Hazard_Taxonomy
http://www.skybrary.aero/index.php/Hazard_Taxonomy_Examples
http://www.skybrary.aero/index.php/Hazard_Taxonomy_Examples
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 SM ICG، فريق التعاون الدولي في مجال إدارة السالمة
The Regulator  — manceA Systems Approach to Measuring Safety Perfor, 

Perspective 

 SM ICG، فريق التعاون الدولي في مجال إدارة السالمة
ersMeasuring Safety Performance Guidelines for Service Provid 

IXI-2B 
 مؤشرات أداء السالمة التي وضعتها المنظمات الدولية:

o المجلس الدولى للمطارات 

o يةمنظمة خدمات المالحة الجوية المدن 

o اتحاد النقل الجوي الدولي 

o المجلس الدولي لطيران األعمال 

o المجلس التنسيقي الدولي التحادات صناعات الطيران والفضاء 

 

http://www.skybrary.aero/index.php/A_Systems_Approach_to_Measuring_Safety_Performance_%E2%80%93_The_Regulator_Perspective
http://www.skybrary.aero/index.php/Measuring_Safety_Performance_Guidelines_for_Service_Providers
http://www.skybrary.aero/index.php/Measuring_Safety_Performance_Guidelines_for_Service_Providers
http://www.aci.aero/Data-Centre
http://www.aci.aero/Data-Centre
https://www.canso.org/canso-standard-excellence-safety-management-systems
http://www.iata.org/safety
http://www.iata.org/safety
http://www.ibac.org/
http://www.ibac.org/
http://www.iccaia.org/
http://www.iccaia.org/
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 إدارة المخاطر القابلة للتنبؤ - المرحلة الثالثة 5-3
 الدول

ليست هناك مبادرات سالمة في إطار العنصر التمكيني "التوحيد" موجهة نحو الدول في هذه المرحلة من خريطة  -مالحظة 
 الطريق

 

هدف الخطة العالمية للسالمة 
 الجوية 

  للتنبؤإدارة المخاطر القابلة 

 د الموار  العنصر التمكيني ألداء السالمة 

التي يمكن التنبؤ الحصول على الموارد الالزمة لزيادة قدرات إدارة المخاطر  - SRI-5 مبادرة السالمة 
 بها

 III المرحلة 

 الدول  الجهة المعنية 

 
 
 
 

 اإلجراءات

□ SRI-5A -  تحديد الموارد المطلوبة لدعم عملية جمع المعلومات
 ل المعلوماتومعالجتها، والتحليل المتقدم للبيانات وتباد

□ SRI-5B -  الحصول على الموارد الالزمة لتطوير قدرات إدارة
 المخاطر القابلة للتنبؤ

□ SRI-5C -  توظيف وتدريب واستبقاء الموظفين الفنيين المؤهلين بغية
 دفعهم للتخصص في وضع نماذج المخاطر وتحليل وهندسة بيانات السالمة

□ SRI-5D - يش السالمة على التركيز على تدريب القوة العاملة في تفت
مقدمي خدمات مراقبة السالمة التي نشرت نظاما إلدارة السالمة في إطار برنامج 

 السالمة الوطني

 ال ينطبق المراجع

 



خريطة طريق السالمة الجوية العالميةالمرفق )أ(    APP A-65 

 

 

هدف الخطة العالمية للسالمة 
 الجوية 

 إدارة المخاطر القابلة للتنبؤ

 التعاون العنصر التمكيني ألداء السالمة 

تعاون استراتيجي مع أهم الجهات المعنية في مجال الطيران لدعم االنتقال  — SCI-5 مبادرة السالمة 
 إلى إدارة المخاطر القابلة للتنبؤ

 III المرحلة 

 الدول  الجهة المعنية 

 
 
 
 
 

 اإلجراءات  
 
 
 
 
 
 

□ SCI-5A -  تحديد المجاالت التي تستدعي التعاون/الدعم بحيث يكفل
ية  بالدولة وقطاع الطيران وتنفذ مفاهيم ثقافة السالمة بما ذلك أن تفهم الجهات المعن

واألخذ بنهج ال عقابي لإلبالغ  اإلنصافو يمكنها من اعتماد ثقافة تتسم باالنفتاح 
 بشان السالمة

□ SCI-5B -  من خالل المجموعات اإلقليمية للسالمة الجوية و/أو
من المنظمات اإلقليمية ،  المنظمات اإلقليمية لمراقبة السالمة الجوية )أو غيرها

استحداث عملية لتأسيس نظام للتوجيه يشمل تقديم المساعدة للدول/ صناعة الطيران 
 إلى جانب تبادل أفضل الممارسات لدعم تنفيذ برنامج السالمة الوطني

□ SCI-5C -  التشجيع على إقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص
مشتركة  بين الطيران التجاري والطيران العام على غرار مفهوم أفرقة السالمة ال

والمشاركة في هذه الشراكات بغرض تحديد وتنفيذ  التحسينات الضرورية فيما يتصل 
 سالمة النظم

□ SCI-5D -  التعاون مع الجهات المعنية على الصعيد الوطني وصعيد
وحاالت آلية لتبادل وتبادل معلومات وتحليالت السالمة،  إلنشاءصناعة الطيران 

اكتشاف مخاطر السالمة والدروس المستفادة منها وأفضل ممارساتها في إطار بيئة 
 سرية وال عقابية 

 
 المراجع

SCI-5A 
 فة العادلةالمبادئ التوجيهية لمنظمة خدمات المالحة الجوية المدنية بشأن الثقا

 عملية منظمة خدمات المالحة الجوية المدنية بشأن تعريف وتعزيز ثقافة السالمة

 الثقافة العادلةو  ثقافة السالمةبشأن  SKYbraryموارد ومواد 

 
SCI-5B 

http://www.canso.org/sites/default/files/Just%20Culture_0.pdf
http://www.canso.org/safety-culture-definition-and-enhancement-process
http://www.canso.org/safety-culture-definition-and-enhancement-process
http://www.skybrary.aero/index.php/Category:Safety_Culture
http://www.skybrary.aero/index.php/Category:Just_Culture
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 شبكة المحللين التابعة لوكالة السالمة الجوية األوربية
SCI-5C 

 فريق سالمة الطيران التجاري

 المبادرة االستراتيجية األوربية للسالمة الجوية

 اللجنة التوجيهية المشتركة للطيران العام

  الفريق الدولي لسالمة طائرات الهليكوبتر

 المجموعات اإلقليمية للسالمة الجوية
SCI-5D 

 تبادل معلومات سالمة الطيران

 

http://easa.europa.eu/network-analysts
http://easa.europa.eu/network-analysts
http://cast-safety.org/
http://cast-safety.org/
http://easa.europa.eu/essi/index.html
http://easa.europa.eu/essi/index.html
http://www.gajsc.org/
http://www.gajsc.org/
http://www.ihst.org/
http://www.ihst.org/
http://www.icao.int/safety/Implementation/Lists/RASGSPIRGS/AllItems.aspx
http://www.icao.int/safety/Implementation/Lists/RASGSPIRGS/AllItems.aspx
http://easa.europa.eu/essi/ecast/wp-content/uploads/2012/01/FEE-US-InfoShare.pdf
http://easa.europa.eu/essi/ecast/wp-content/uploads/2012/01/FEE-US-InfoShare.pdf


خريطة طريق السالمة الجوية العالميةالمرفق )أ(    APP A-67 

 

 

هدف الخطة العالمية للسالمة 
 الجوية 

 إدارة المخاطر القابلة للتنبؤ 

 تبادل المعلومات عن السالمة  العنصر التمكيني ألداء السالمة 

 تطوير إدارة المخاطر القابلة للتنبؤ - SXI-5 مبادرة السالمة 

 III حلة المر 

 الدول  الجهة المعنية 

إنشاء نظام ربط الكتروني لتبادل البيانات وتكاملها بين  - SXI-5A □ اإلجراءات
قواعد بيانات سالمة الطيران لدى الدولة، بما في ذلك النظام  اإللزامي لإلبالغ عن 

حصاءات نظام  وية )تعدادات الحركة الج الطيرانالوقائع وتقارير تدقيق السالمة وا 
 ومعلومات الطقس الدرجات المحرزة في التنفيذ الفعال، وما إلى ذلك( 

□ SXI-5B -  تطوير قدرات وضع نماذج مخاطر السالمة لدعم قضايا
 نظام رصد البيانات ومنع الحوادث/ الوقائع

 SXI-5A المراجع
 (يوروكونترولحوادث إدارة الحركة الجوية )اإلبالغ الطوعي ل

 فريق تنسيق السلطات األوربية المعني برصد بيانات الطيران

 برنامج إدارة الطيران االتحادية لتحليل وتبادل معلومات سالمة الطيران
 لتبادل بيانات الطيران األياتابرنامج 

العالمي لتبادل  األياتانظام األياتا لتقييم اتجاه السالمة والتحليل وتبادل البيانات/برنامج 
 بيانات الطيران

 iMPLEMENTمبادرة 

 

http://www.eurocontrol.int/services/evair
http://easa.europa.eu/easa-and-you/safety-management/safety-analysis/european-authorities-coordination-group-flight-data-monitoring-eafdm
http://easa.europa.eu/easa-and-you/safety-management/safety-analysis/european-authorities-coordination-group-flight-data-monitoring-eafdm
http://www.faa.gov/news/fact_sheets/news_story.cfm?newsId=15215
http://www.faa.gov/news/fact_sheets/news_story.cfm?newsId=15215
https://www.iata.org/services/statistics/gadm/Pages/fdx.aspx
http://www.iata.org/services/statistics/gadm/steades/Pages/index.aspx
http://www.iata.org/services/statistics/gadm/steades/Pages/index.aspx
http://www.icao.int/safety/iMPLEMENT/Pages/Home.aspx


APP A-68   )خريطة طريق السالمة الجوية العالميةالمرفق )أ  

 

 

 األقاليم
مالحظة : ليست هناك مبادرات سالمة في إطار العنصر التمكيني "التوحيد" موجهة نحو األقاليم في هذه المرحلة من خريطة 

 الطريق
 

هدف الخطة العالمية للسالمة 
 الجوية 

 إدارة المخاطرة القابلة للتنبؤ 

 رد الموا العنصر التمكيني ألداء السالمة 

تخصيص الموارد على صعيد اإلقليم بما يدعم التطوير المستمر لقدرات إدارة  - RRI-4 مبادرة السالمة 
 المخاطر القائمة على التنبؤ

 III المرحلة 

 األقاليم الجهة المعنية 

 
 
 

 اإلجراءات

□ RRI-4A -  التعاون مع الدول والمنظمات لالستفادة من التكنولوجيات
ة المتاحة في داخل اإلقليم للنهوض بتحليل السالمة ورصدها لفائدة والخبرات الفني

 استراتيجيات وضع نماذج المخاطر والتخفيف منها 
□ RRI-4B -  تحديد وتجميع المرشحين المؤهلين للعمل كمدققين في

ج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة في اإلقليم، ممن يتمتعون بخبرة في إطار البرنام
 ظام متقدم للسالمةن تي قامت ببدءة لدى مؤسسات تقديم الخدمات المراقبة السالم

□ RRI-4C - اإلقليمية  والمنظمات  التعاون مع مكتب/مكاتب االيكاو
المانحة لالستفادة من اإلمكانات المتاحة )من قبيل مكتب التعاون الفني( لتقديم 

 المساعدة في تطوير قدرات إدارة المخاطر القابلة للتنبؤ

 ال ينطبق اجعالمر 

 



خريطة طريق السالمة الجوية العالميةالمرفق )أ(    APP A-69 

 

 

هدف الخطة العالمية للسالمة 
 الجوية 

 إدارة المخاطر القابلة للتنبؤ

 التعاون العنصر التمكيني ألداء السالمة 

التعاون على الصعيد اإلقليمي مع أهم الجهات المعنية في مجال الطيران  - RCI-4 مبادرة السالمة 
 لدعم االنتقال إلى إدارة المخاطر القابلة للتنبؤ

 III المرحلة 

 األقاليم الجهة المعنية 

 
 
 
 
 

 اإلجراءات

□ RCI-4A -  دعم الدول في استيعابها وتنفيذها لمفاهيم ثقافة السالمة
من خالل تبادل أفضل الممارسات وتيسير برامج التوجيه لدعم تطوير ثقافة السالمة 

 واالنتفال إلى إدارة المخاطر القابلة للتنبؤ
□ RCI-4B - ج لتبادل معلومات السالمة وأفضل الممارسات في التروي

 إطار بيئة سرية وال عقابية بين الدول والجهات المعنية 
□ RCI-4C -  التشجيع على إقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص

على غرار مفهوم أفرقة السالمة المشتركة  بين الطيران التجاري والطيران العام 
ات بغرض تحديد وتنفيذ  التحسينات الضرورية فيما يتصل والمشاركة في هذه الشراك

 سالمة النظم
□ RCI-4D -  تشجيع ودعم مساعي الدول الستحداث آليات للعمل

بصورة منتظمة على تبادل وتبادل معلومات السالمة، وتحليالتها واكتشافاتها/الدروس 
 المستفادة منها وأفضل الممارسات في إطار بيئة سرية و ال عقابية

 RCI-4Bو RCI-4A المراجع

 المبادئ التوجيهية لمنظمة خدمات المالحة الجوية المدنية بشأن الثقافة العادلة

 عملية منظمة خدمات المالحة الجوية المدنية بشأن تعريف وتعزيز ثقافة السالمة

 شبكة المحللين التابعة لوكالة السالمة الجوية األوربية

 الثقافة العادلةو  ثقافة السالمةبشأن  SKYbraryموارد ومواد 
RCI-4C 

 فريق سالمة الطيران التجاري

 المبادرة االستراتيجية األوربية للسالمة الجوية

 اللجنة التوجيهية المشتركة للطيران العام

http://www.canso.org/sites/default/files/Just%20Culture_0.pdf
http://www.canso.org/sites/default/files/Just%20Culture_0.pdf
http://www.canso.org/safety-culture-definition-and-enhancement-process
http://www.canso.org/safety-culture-definition-and-enhancement-process
http://easa.europa.eu/network-analysts
http://easa.europa.eu/network-analysts
http://www.skybrary.aero/index.php/Category:Safety_Culture
http://www.skybrary.aero/index.php/Category:Just_Culture
http://cast-safety.org/
http://cast-safety.org/
http://easa.europa.eu/essi/index.html
http://easa.europa.eu/essi/index.html
http://www.gajsc.org/
http://www.gajsc.org/
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  الفريق الدولي لسالمة طائرات الهليكوبتر
RCI-4D 

 تبادل معلومات سالمة الطيران

 (SIMS) خدمة االيكاو لرصد سالمة الطيران

 المجموعات اإلقليمية للسالمة الجوية

 

هدف الخطة العالمية للسالمة 
 الجوية 

 إدارة المخاطر القابلة للتنبؤ

 تبادل المعلومات عن السالمة العنصر التمكيني ألداء السالمة 

 ارة مخاطر السالمة على الصعيد اإلقليميتطوير إد - RXI-4 مبادرة السالمة 

 III المرحلة 

 األقاليم الجهة المعنية 

 
 

 اإلجراءات

□ RXI-4A -  إنشاء نظام ربط الكتروني لتبادل البيانات وتكاملها بين
الدولة والجهات المعنية  األخرى بما يمكِّن من إجراء أنشطة معيارية للرصد ووضع 

 يالنماذج على الصعيد اإلقليم
□ RXI-4B -  اإللكترونيتحديد االحتياجات إلنشاء نظام للتبادل والربط 

 فيما بين بلدان المنطقة وعلى الصعيد العالمي

 (يوروكونترولاإلبالغ الطوعي لحوادث إدارة الحركة الجوية ) المراجع

 فريق تنسيق السلطات األوربية المعني برصد بيانات الطيران

  وبي لتنسيق نظم اإلبالغ عن الحوادث والوقائعالمركز األور 

 لتبادل بيانات الطيران األياتابرنامج 

 تا لتقييم اتجاه السالمة والتحليل وتبادل البياناتنظام األيا

 

http://www.ihst.org/
http://www.ihst.org/
http://easa.europa.eu/essi/ecast/wp-content/uploads/2012/01/FEE-US-InfoShare.pdf
http://easa.europa.eu/essi/ecast/wp-content/uploads/2012/01/FEE-US-InfoShare.pdf
http://www.icao.int/safety/Pages/Safety-Information-Monitoring-Service.aspx
http://www.icao.int/safety/Implementation/Lists/RASGSPIRGS/AllItems.aspx
http://www.icao.int/safety/Implementation/Lists/RASGSPIRGS/AllItems.aspx
http://www.eurocontrol.int/services/evair
http://easa.europa.eu/easa-and-you/safety-management/safety-analysis/european-authorities-coordination-group-flight-data-monitoring-eafdm
http://easa.europa.eu/easa-and-you/safety-management/safety-analysis/european-authorities-coordination-group-flight-data-monitoring-eafdm
http://eccairsportal.jrc.ec.europa.eu/
https://www.iata.org/services/statistics/gadm/Pages/fdx.aspx
http://www.iata.org/services/statistics/gadm/steades/Pages/index.aspx
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 صناعة الطيران
في هذه المرحلة من  ليست هناك مبادرات سالمة في إطار العنصر التمكيني "التوحيد" موجهة نحو صناعة الطيران - مالحظة

 خريطة الطريق
 

هدف الخطة العالمية للسالمة 
 الجوية 

 إدارة المخاطر القابلة للتنبؤ

 الموارد  عنصر التمكيني ألداء السالمة ال

تخصيص موارد الصناعة لدعم التحسين المستمر لبرامج السالمة الوطنية  - IRI-3 مبادرة السالمة 
 ونظام إدارة السالمة

 III المرحلة 

 صناعة الطيران الجهة المعنية 

 
 
 جراءاتاإل

□ IRI-3A - على التثبت من أنه تم تخصيص موظفين فنيين أكفاء ،
مستوى مؤسسات تقديم الخدمات، لدعم احتياجات الهياكل األساسية القائمة لدى 

 برنامج السالمة الوطني
□ IRI-3B - ج عمليات تحليل السالمة لمؤسسات تقديم توفير نتائ

 الخدمات  لدعم احتياجات برنامج الدولة للسالمة الوطني 

 ال ينطبق المراجع
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 هدف الخطة العالمية للسالمة
 الجوية 

 إدارة المخاطر القابلة للتنبؤ

 التوحيد  العنصر التمكيني ألداء السالمة 

تعاون استراتيجي مع أهم الجهات المعنية في مجال الطيران لدعم االنتقال   - ICI-4 مبادرة السالمة 
 إلى إدارة المخاطر القابلة للتنبؤ

 III المرحلة 

 صناعة الطيران  الجهة المعنية 

 
 
 جراءاتاإل

□ ICI-4A -  التعاون مع أهم الجهات المعنية في صناعة الطيران
 لالستفادة من أفضل الممارسات في مجال تحليل معلومات السالمة

□ ICI-4B -   تبادل معلومات التعرف على المخاطر مع الجهات المعنية
 لفائدة استراتيجيات التخفيف والرصد

□ ICI-4C -  والمنظمات التي تزاول أنشطة  المشاركة بنشاط مع الدول
 تحليل المخاطر القابل للتنبؤ

 

 المراجع

 تبادل معلومات سالمة الطيران

 ريفريق سالمة الطيران التجا

 المبادرة االستراتيجية األوربية للسالمة الجوية

 اللجنة التوجيهية المشتركة للطيران العام

 بترالفريق الدولي لسالمة طائرات الهليكو 

 المجموعات اإلقليمية للسالمة الجوية

 

http://easa.europa.eu/essi/ecast/wp-content/uploads/2012/01/FEE-US-InfoShare.pdf
http://easa.europa.eu/essi/ecast/wp-content/uploads/2012/01/FEE-US-InfoShare.pdf
http://cast-safety.org/
http://easa.europa.eu/essi/index.html
http://easa.europa.eu/essi/index.html
http://www.gajsc.org/
http://www.gajsc.org/
http://www.ihst.org/
http://www.icao.int/safety/Implementation/Lists/RASGSPIRGS/AllItems.aspx
http://www.icao.int/safety/Implementation/Lists/RASGSPIRGS/AllItems.aspx
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هدف الخطة العالمية للسالمة 
 الجوية 

 إدارة المخاطر القابلة للتنبؤ

 تبادل المعلومات عن السالمة العنصر التمكيني ألداء السالمة 

 إدارة مخاطر السالمة على مستوى مقدمي الخدماتوضع  – IXI-3 مبادرة السالمة 

 III المرحلة 

 صناعة الطيران الجهة المعنية 

 
 

 اإلجراءات 

□ IXI-3A -  التحقق من أنه يجري بفعالية تنفيذ اإلطار القانوني المتعلق
   بحماية بيانات السالمة ومعلوماتها والمصادر األخرى ذات الصلة

□ IXI-3B -  تطوير القدرات في مجال وضع نماذج مخاطر السالمة
 للمساعدة في رصد إشكاالت سالمة النظام والحماية من الحوادث/الوقائع

□ IXI-3C -  رصد شبكات تبادل معلومات السالمة للتحقق من تحسينها
 باستمرار

 

 المراجع

IXI-3A 
 برنامج إدارة الطيران االتحادية لتحليل وتبادل معلومات سالمة الطيران

 لتبادل بيانات الطيران األياتابرنامج 

العالمي لتبادل  األياتانظام األياتا لتقييم اتجاه السالمة والتحليل وتبادل البيانات/برنامج 
 بيانات الطيران

 

 

http://www.faa.gov/news/fact_sheets/news_story.cfm?newsId=15215
http://www.faa.gov/news/fact_sheets/news_story.cfm?newsId=15215
https://www.iata.org/services/statistics/gadm/Pages/fdx.aspx
http://www.iata.org/services/statistics/gadm/steades/Pages/index.aspx
http://www.iata.org/services/statistics/gadm/steades/Pages/index.aspx




 

App B-1 

 )ب( المرفق

 د المتاحة للدول من أجل التنفيذر الموا

 اعتبارات عامة  -1

لمتاحة للدول. وتشمل هذه الموارد األنشطة من قبيل برامج االيكاو، واألدوات والمنتجات والخدمات اإللكترونية. يبين هذا الملحق موارد التنفيذ ا
لى جانب منشورات االيكاو المشار إليها في الخطة العالمية للسالمة الجوية، يمكن ألصحاب المصلة االستعانة بهذه الموارد لمساعدتهم  في وا 

 .العالمية للسالمة الجوية ألهداف الخطةتنفيذ المبادرات الداعمة 

 "لن يتخلف بلد عن الركبحملة "  -2
معدالت الحوادث أو التهديدات من حيث تركيز عملياتها للتنفيذ على الدول األعلى قرر مجلس اإليكاو أنه ينبغي لإليكاو  2-1

قديم المزيد من المساعدات الشاملة للدول النامية. كما قرر األمنية، وأن تستعرض ما يمكن القيام به لتحسين تشجيع الدول المتقدمة على ت
 المجلس أنه يجب على اإليكاو أن تقدم مزيدًا من المساعدة المباشرة إلى الدول النامية من خالل لعب دور تنسيقي أكثر فعالية بين الدول

لحشد الموارد، والمشاركة في الجهود اإلقليمية، وتخصيص أموال المتقدمة والدول النامية، والمساعدة على خلق اإلرادة السياسية الالزمة للدول 
 التبرعات، وبناء القدرات.

تنسيق جهود اإليكاو واألطراف المعنية من أجل مساعدة الدول على تنفيذ القواعد ‘ لن يتخلف بلٌد عن الركب’تتولى حملة  2-2
ذ على المستوى العالمي، لكي يتسنى لجميع الدول الحصول على المنافع والتوصيات الدولية. والهدف الرئيسي هو ضمان تنسيق أفضل للتنفي

التي توفر للدول  ”iMPLEMENT“االقتصادية الكبيرة للنقل الجوي اآلمن والموثوق به. وتحت مظلة هذه الحملة، انبثقت مبادرة -االجتماعية
-يذ، وذلك بهدف تحقيق أقصى قدر من المنافع االجتماعيةواألقاليم مجموعة توصيات مرتبة حسب أولويات وتركز على سير عملية التنف

 االقتصادية بأقل تكلفة.
أيضًا على سعي اإليكاو نحو تسوية الشواغل البارزة في مجال السالمة التي برزت ‘ لن يتخلف بلٌد عن الركب’تؤكد حملة  2-3

المتعلقة بالسالمة واألمن واالنبعاثات. ويمكن االطالع على مزيد  خالل تدقيق مراقبة السالمة الذي أجرته اإليكاو، فضاًل عن األهداف األخرى
 .icao/NCLB/Pages/default.aspx-www.icao.int/aboutمن المعلومات حول الحملة على الموقع اإللكتروني لإليكاو عبر الرابط 

 التنفيذ أنشطة  -3 
 وضعت اإليكاو سلسلة من البرامج المتاحة للدول، ويشمل ذلك ما يلي على سبيل المثال ال الحصر: 3-1

 (؛NGAPبرنامج الجيل القادم من المهنيين الجويين ) أ(
 (؛iSTARSتحليل اتجاه السالمة واإلفادة بشأنها )نظام متكامل ل ب(
 (؛SAFEصندوق األمان ) ج(
 ن مع الشركاء في مجال السالمة الجوية؛التنسيق والتعاو  د(
دارة الوقائع الخاصة بالصحة العامة في مجال الطيران المدني (ه  (؛CAPSCA) الترتيبات التعاونية المعنية بمنع وا 
 .(PBNمنتجات وخدمات المالحة القائمة على األداء ) و(

http://www.icao.int/about-icao/NCLB/Pages/default.aspx


App B-2 الخطة العالمية للسالمة الجوية 
 

 

 .8إلى  3ج في األقسام من يمكن االطالع على إرشادات مفصلة حول كل برنامج من هذه البرام 3-2

 برنامج الجيل القادم من المهنيين الجويين  -4
على مدى العقود المقبلة، يجب أن يكون الطلب على العاملين الجويين المؤهلين، مثل الطيارين وفنيي صيانة الطائرات،  4-1

عامًا )الوثيقة  20التوقعات العالمية واإلقليمية على مدى  – (Doc 9956والمراقبين الجويين مرتبطًا بخطط تسليم الطائرات. ويرد في الوثيقة )
Doc 9956 ) مقارنة بين عدد من العاملين المستجدين الذين يتعين تدريبهم سنويًا باستخدام البنية التحتية للقدرات التدريبية الموجودة، وذلك

 والعالمي. بهدف استكشاف النقص أو الفائض التدريبي المحتمل على المستويين اإلقليمي
(، NGAPمن المهنيين الجويين )في إطار برنامج الجيل القادم  ، مع األطراف المعنية الرئيسية،2009تعمل اإليكاو، منذ عام  4-2

وذلك لمعالجة النقص المتوقع في المتخصصين في مجال الطيران. وكانت مبادرة هذا البرنامج قد ُأطلقت للتأكد من وجود عدد كاٍف من 
دارة وصيانة نظام الطيران في المستقبل. وذلك جانب حاسم حيث إن عددًا كبيرًا من الجيل  المهنيين الجويين المؤهلين واألكفاء لتشغيل وا 

باإلضافة إلى ذلك، تتزايد مشاكل الحصول على و (. Doc 9956الحالي من المهنيين الجويين الطيران سيتقاعد قريبًا )وفقًا لما تشير إليه الوثيقة 
يب والتعليم بأسعار معقولة إلى جانب ما يواجهه قطاع الطيران أمام قطاعات أخرى من منافسة على اجتذاب المهنيين من ذوي المهارات التدر 

العالية. واالفتقار إلى وجود كفاءات موحدة في بعض تخصصات الطيران، وعدم وجود وعي بقضية "الجيل القادم" من حيث أنواع المهن 
 ما يزيد من تفاقم المشكلة.الجوية المتاحة، م

تعمل اإليكاو على رفع مستوى الوعي بشأن النقص الوشيك في العاملين، وتوقع مدى االحتياج إلى عاملين على المستويين  4-3
ضافة إلى العالمي واإلقليمي، ومساعدة قطاع الطيران عالميًا في جذب وتعليم وتدريب الجيل القادم من المهنيين الجويين واستبقائهم. وباإل

مزيد  ذلك، فقد وضعت اإليكاو المواد الالزمة لتنفيذ التدريب القائم على الكفاءة، ونهوج تقييم محددة للمهنيين الجويين. ويمكن االطالع على
 .www.icao.int/ngap( على الموقع اإللكتروني لإليكاو عبر الرابط NGAPمن المهنيين الجويين )برنامج الجيل القادم من المعلومات حول 

 نظام متكامل لتحليل اتجاهات السالمة واإلبالغ عنها  -5
سيزداد االستخدام اآللي في شبكة الطيران في المستقبل ويصبح أكثر تعقيدًا. وستتطلب مهمة مراقبة السالمة في ظل هذه  5-1

ة ووضع نماذج تنبؤية للمخاطر. وسيتيح هذا النهج ألوساط صناعة الطيران مراقبة فورية فعَّالة الظروف المستقبلية استخدام قدرات استباقي
جراء التعديالت الالزمة للحفاظ على المستوى المطلوب من السالمة.  للنظام الجوي، وا 

نطاقها، وذلك عن طريق لقد حسَّنت اإليكاو من فرص الحصول الفوري على المعلومات الخاصة بالسالمة الجوية ووسعت من  5-2
الذي يشار إليه  iSTARS 2.0(، وقد تطور اإلصدار الحالي لهذا النظام )iSTARSوضع نظام متكامل لتحليل اتجاه السالمة واإلفادة بشأنها )

والهدف من هذه  ( من مجرد نظام لتحليل اتجاه السالمة واإلفادة بشأنها ليشمل مجموعة من البيانات الجوية اإلضافية.SPACEأيضًا باسم 
، الكثير من بياناتها في iSTARSالمبادرة هو دعم التطور نحو إدارة استباقية للسالمة. وعالوة على ذلك، فقد أتاحت اإليكاو، من خالل منصة 

 iSTARSم مجال السالمة الجوية في شكل يسمح باالستعالم عن المعلومات واسترجاعها آليًا. ويمكن للدول أن تسجل طلب الحصول على نظا

، بما iSTARS. ويمكن االطالع على المعلومات المتاحة عن نظام http://portal.icao.intعن طريق البوابة اإللكترونية لإليكاو عبر الرابط  2.0
 .www.icao.int/safety/istars/pages/intro.aspxفي ذلك كيفية التسجيل، من خالل الموقع اإللكتروني لإليكاو عبر الرابط 

http://www.icao.int/ngap
http://portal.icao.int/
http://www.icao.int/safety/istars/pages/intro.aspx
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 صندوق السالمة  -6
شهدت مبادرات اإليكاو لتنفيذ السالمة الجوية نموًا كبيرًا خالل العقد الماضي، ووفقًا لذلك، أنشأت اإليكاو صندوق السالمة  6-1
(SAFEللتمك ).ن من جمع واستخدام التبرعات المقدمة من الدول والجهات المانحة األخرى 
 يمكن تمويل ثالثة أنواع من المشاريع من خالل صندوق السالمة، وهي كما يلي: 6-2

المشاريع المتعلقة بالسالمة، التي ال تستطيع الدول توفيرها أو الحصول على الموارد المالية الالزمة لها دون دعم من  أ(
هذا الصندوق. ومجال االنطباق الرئيسي هو لعالج أو تخفيف أوجه القصور المتعلقة بالسالمة على النحو الذي 

 ( كجزء من الخطة العالمية للسالمة الجوية.USOAPيحدده البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية )
يد العالمي )مثل المجموعات اإلقليمية للسالمة الجوية المشاريع التي تحددها اآلليات القائمة المستخدمة على الصع ب(

(RASGs؛)) 
 المشاريع المتعلقة بالسالمة غير الممولة حاليًا. ج(

(، طورت اإليكاو استراتيجية للوصول إلى الدول SAFEلكي يتسنى حشد الموارد الالزمة لتجديد تمويل صندوق السالمة ) 6-3
ستمرار المساهمات بهدف زيادة المساعدات المقدمة إلى الدول. ويمكن االطالع على مزيد من المانحة وكذلك القطاع الخاص من أجل ا

 على الموقع اإللكتروني لإليكاو عبر الرابط (SAFEالمعلومات بشأن صندوق السالمة )
SAFE.aspx-Fund-scan/Pages/Safetywww.icao.int/safety/. 

 

 التنسيق والتعاون مع الشركاء في مجال السالمة الجوية  -7
ط تقود اإليكاو الجهود الرامية إلى تعزيز الشراكات مع الدول والمنظمات الدولية ومنظمات السالمة اإلقليمية، والمؤسسات المالية، وأوسا

المستوى  الثاني الرفيعة الدول في إدارة الطيران المدني. وقد وضعت اإليكاو، خالل المؤتمر الصناعة، من أجل زيادة القدرة على مساعد
شبكة المساعدة التعاونية في على ترتيبات جديدة مع األطراف المعنية ارتكزت ، 2015( الذي ُعقد في عام HLSC 2015) للسالمة الجوية

( التي تعمل كمنصة لتنسيق ASIAP)أجل المساعدة على تطبيق السالمة الجوية شراكة من ال (، وتحديدًا،SCAN) مجال السالمة الجوية
 الجهود بين الشركاء من حيث تبادل المعلومات، والتعاون على مساعدة ودعم استراتيجية حشد الموارد. ومن المتوقع كنتيجة للتنسيق الوثيق

في تحسين السالمة الجوية على المستوى العالمي واإلقليمي. ويمكن  من خالل هذه اآللية، أن تتعزز القدرة على مساعدة الدول واإلسهام
شراكة من أجل المساعدة على ال(، و SCAN) شبكة المساعدة التعاونية في مجال السالمة الجويةاالطالع على مزيد من المعلومات بشأن 

 .www.icao.int/safety/scan( من خالل الموقع اإللكتروني لإليكاو عبر الرابط ASIAP)تطبيق السالمة الجوية 

دارة الوقائع الخاصة     -8 الترتيبات التعاونية المعنية بمنع وا 
 بالصحة العامة في مجال الطيران المدني

ال األمراض المعدية للركاب يمكن ألحداث الصحة العامة الكبرى أن تؤثر سلبيًا في السفر الجوي اآلمن من خالل انتق 8-1
والطواقم. وقد تكون أيضًا ذات تأثير مباشر في توافر الموظفين من ذوي التأثير الحرج في مجال السالمة في حالة تفشي مرض على النطاق 

 المحلي. وباإلضافة إلى ذلك، فإن نظام النقل الجوي هو الوسط األكثر احتمااًل لنشر مثل هذا المرض على نطاق واسع.
دارة وقائع الصحة العامة في مجال الطيران المدني 8-2 ( من خمسة CAPSCA) يتألف برنامج الترتيبات التعاونية المعنية بمنع وا 

 مشاريع إقليمية ويجمع األطراف المعنية معًا، ال سيما في قطاعي الطيران والصحة العامة، للحد من تفاقم الخطر الذي تشكله حاالت طوارئ
 وحاالت الطوارئ المحتملة مثل جائحة األنفلونزا، والتهاب الجهاز التنفسي الحاد )سارس(، وفيروس اإليبوال.الصحة العامة 

http://www.icao.int/safety/scan/Pages/Safety-Fund-SAFE.aspx
http://www.icao.int/safety/scan/Pages/Safety-Fund-SAFE.aspx
http://www.icao.int/safety/scan
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يشارك أكثر من نصف الدول األعضاء في اإليكاو في أحد المشاريع اإلقليمية، ويعملون مع شركاء اإليكاو الرئيسيين  8-3
( لتطوير وتنفيذ خطط تأهب WHOية للنقل الجوي )أياتا(، ومنظمة الصحة العالمية )((، والرابطة الدولACI)المجلس الدولي للمطارات )

جراءات التشغيل القياسية  ومواجهة متناغمة في مجال الصحة العامة. وتشمل هذه الخطط مكون الصحة العامة لخطة طوارئ المطارات وا 
تهدد الطيران وصحة اإلنسان نظرًا ألن هذين القطاعين ال يزاالن عرضة المرتبطة بها. وهذا العمل ضروري للحد من المخاطر المستقبلية التي 

 ألحداث الصحة العامة في المستقبل.

 منتجات وخدمات المالحة القائمة على األداء  -9
( الدول على تنفيذ قرار الجمعية العمومية HLSC 2015) 2015حث المؤتمر الثاني الرفيع المستوى للسالمة الجوية عام  9-1
(، الذي يعالج األهداف العالمية للمالحة القائمة على األداء، التي تركز على المجاالت التي يمكن الحصول فيها على أقصى درجات 37-11)

تفادة السالمة. وقد دعا هذا المؤتمر الدول إلى التعجيل بالتنفيذ الكامل للمراقبة التنظيمية على المالحة القائمة على األداء من خالل االس
 كاملة من جميع الموارد المتاحة لتحسين فعالية مهمة مراقبة المالحة القائمة على األداء.ال
يمكن حصد العديد من فوائد السالمة بتنفيذ المالحة القائمة على األداء. على سبيل المثال، تنفيذ المالحة القائمة على األداء  9-2

لالقتراب غير الدقيق فقط )ال يوجد إرشاد رأسي( يمكن أن يساعد على التقليل من ( على مدارج مجهزة APVمع االقتراب باإلرشاد الرأسي )
احتمال االنحراف عن المدرج. وباإلضافة إلى ذلك، فإن تنفيذ عمليات اقتراب المالحة القائمة على األداء مع اإلرشاد الرأسي على مدارج 

 .ارتطام الطائرة باألرض وهي تحت السيطرة حتمالمجهزة لالقتراب غير الدقيق فقط يمكن أن يساعد على الحد من ا
وقد طوَّرت اإليكاو مختلف المنتجات والخدمات لمساعدة الدول على تنفيذ المالحة القائمة على األداء. وتشمل المساعدة على  9-3

عداد قائمة على األداء وتنسيق التمويل. المالحة الحالة عمل  اإلجراء اآللي والتدريب على تصميم المجال الجوي وتنفيذه والتخطيط له، وا 
 .www.icao.int/pbnويمكن االطالع على مزيد من المعلومات على الموقع اإللكتروني لإليكاو عبر الرابط 

 
______________________ 
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App C-1 

 )ج( المرفق

 إدارة وتطوير الخطة العالمية للسالمة الجوية

 ور الجمعية ومجلس منظمة الطيران المدني الدوليد   -1
سلطة مجلس اإليكاو، وذلك لضمان االتساق بين الخطة العالمية للسالمة الجوية واألهداف تخضع الخطة العالمية للسالمة الجوية ل

قرارها من قبل االستراتيجية لإليكاو. وقد صادق المجلس على الخطة وعلى تعديالتها قبل إضافة التعديالت النهائية ذا ت العالقة بالميزانية وا 
 الجمعية العمومية لإليكاو.

 الخطة العالمية للسالمة الجوية وخطط السالمة اإلقليمية/الوطنية  -2
ة. وينبغي تقدم منظورًا عالميًا، فقد يلزم تعديل محتواها لتلبية االحتياجات اإلقليمية أو الوطني على الرغم من أن الخطة العالمية للسالمة الجوية

، فإن المجموعات 1-إعداد خطط السالمة اإلقليمية والوطنية بما يتماشى مع الخطة العالمية للسالمة الجوية. وكما هو موضح في الشكل ج
ساس ( تشكل جزءًا ال يتجزأ من عملية التخطيط. وينبغي تكييف سياسات السالمة اإلقليمية والوطنية على أRASGsاإلقليمية للسالمة الجوية )

 القضايا التي تواجهها الدول المعنية.

 عملية تحديث الخطة العالمية للسالمة الجوية  -3
الطيران صناعة دائمة التغير ومليئة بالتحديات، ولذلك يجري تحديث الخطة العالمية للسالمة الجوية واستعراضها إن صناعة  3-1

الخطة العالمية للسالمة الجوية كل ثالث سنوات من خالل عملية محددة قبل كل دورة من دورات الجمعية العمومية. فاإليكو تستعرض 
(. وُتجري لجنة المالحة الجوية استعراضًا للخطة العالمية للسالمة الجوية كجزء من برنامج عملها، وتتشاور مع 2-وشفافة )انظر الشكل ج

 يرها إلى المجلس وتقدم المدخالت التالية:الدول بشأن التعديالت المقترحة. ومن ثم ترفع لجنة المالحة الجوية تقار 
استعراض التقدم العالمي المحرز في تحسين أداء السالمة الجوية، وفي تنفيذ البرامج ونظم اإلدارة الحكومية المعنية  أ(

 بقضايا السالمة، فضاًل عن أي إجراءات ذات صلة للتخفيف من المخاطر؛
 ؛(RASGsوية )توصيات المجموعات اإلقليمية للسالمة الج ب(
 الدروس المستخلصة للدول وصناعة الطيران؛ ج(
 التغيرات المحتملة في احتياجات الطيران المستقبلية، والسياق التنظيمي، والعوامل المؤثرة األخرى؛ د(
نتائج البحث والتطوير والمصادقة على المسائل التشغيلية والتكنولوجية التي قد تؤثر على خريطة طريق السالمة  (ه

 الجوية العالمية؛
 التعديالت المقترحة على محتوى الخطة العالمية للسالمة الجوية. و(

بعد موافقة المجلس، تعرض التعديالت المقترحة من أجل الخطة العالمية للسالمة الجوية على الدورة التالية للجمعية العمومية  3-2
 إلقرارها من قبل الدول األعضاء.
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App D-1 

 )د( المرفق

 مؤشرات أداء السالمة لدى الدولة

 النهج القائم على أساس األداء  -1
ولة أو مقدم خدمة لمعايير السالمة الجوية على النحو الذي حددته أهداف أداء السالمة، وكذلك أداء السالمة هو تحقيق الد 1-1

ائم مؤشرات أداء السالمة. أما مؤشر أداء السالمة، فهو معلم قائم على البيانات، وُيستخدم لرصد وتقييم أداء السالمة. وينبغي اتباع نهج ق
وذلك لدعم تحسين أداء السالمة عالميًا. وهذا النهج يمكِّن الدول واألقاليم من إجراء استعراض على األداء لتحديد مستويات أداء السالمة، 

 ألنظمتها من حيث أداء السالمة، واتخاذ إجراءات، حسب الحاجة، لمعالجة التباين بين مستويات األداء الحالية والمرجوة.
، بضرورة اتباع منهجية متناغمة 2010(، الذي ُعقد في عام HLSC 2010أقر المؤتمر األول الرفيع المستوى بشأن السالمة ) 1-2

لتطوير مؤشرات أداء السالمة من أجل تمكين الدول من تطوير وخلق مستوى مقبول من السالمة المرتبطة ببرنامج السالمة الوطني. كما 
(. وفي إطار متابعة SPIsوير مؤشرات أداء السالمة )أوصى هذا المؤتمر بأن تعمل اإليكاو مع الدول واألقاليم على وضع منهجية مشتركة لتط

(، عملت اإليكاو مع الدول وأوساط الصناعة على تحديد مقاييس متناغمة ألداء السالمة. والهدف من هذه HLSC 2010توصيات المؤتمر )
. وسعيًا نحو توفير مزيد من الدعم، فقد المقاييس هو التمكن من التحليل لتحديد مخاطر السالمة وتخفيفها، وكذلك لتسهيل تبادل المعلومات

طورت اإليكاو األدوات الالزمة لجمع وتحليل وتبادل بيانات السالمة التشغيلية على المستوى الدولي. وتجدر اإلشارة إلى ضرورة وجود 
لي. فعلى الصعيد اإلقليمي، مؤشرات متناغمة ألداء السالمة من أجل تسهيل تبادل المعلومات عن السالمة على الصعيدين اإلقليمي والدو 

( أن تتولى رصد المؤشرات اإلقليمية ألداء السالمة، وتنسيق المبادرات اإلقليمية، RASGsيتعين على المجموعات اإلقليمية للسالمة الجوية )
ت أداء السالمة، على وتقديم المساعدة العملية للدول الواقعة في أقاليمها. كما أن تجميع المعلومات، التي تم جمعها عن طريق مؤشرا

ة الجوية المستويين اإلقليمي والدولي، يساعد اإليكاو واألقاليم على تحديد األولويات. وسوف توفر التحديثات المستقبلية للخطة العالمية للسالم
 الدولية(.إطارًا عالميًا محسَّنًا يهدف إلى دعم أداء السالمة تدريجيًا على مستويات مختلفة )أي الوطنية واإلقليمية و 

( مواد إرشادية تتعلق بإعداد مؤشرات أداء السالمة لدى كل من Doc 9859يتضمن دليل إدارة السالمة )الوثيقة  –مالحظة  
 (.ALoSPالدول ومقدمي الخدمات، وبمفهوم مستوى أداء السالمة المقبول )

 نهج التنفيذ على مراحل  -2
على أهمية النهج القائم على األداء إلدارة السالمة، حيث مفهوم مستوى أداء  تشدد أحكام اإليكاو الخاصة بإدارة السالمة 2-1

لنهج التقليدي لمراقبة السالمة، وهو يركز في المقام األول على االمتثال التنظيمي التوجيهي، بينما يحدد يكمل ا (ALoSPالسالمة المقبول )
(. وتحتاج عملية الرصد والقياس لمستوى SSPن إطار برنامج السالمة الوطني )النهج القائم على األداء مستويات أداء السالمة الفعلية ضم

جميع قطاعات التي تشكل السالمة عنصرًا حرجًا فيها وتحديد مؤشرات أداء الكاملة اإلعداد إلى تحديد  (ALoSPأداء السالمة المقبول )
لدول إلى الشروع في )أو إحراز تقدم بشأن( تنفيذ النهج القائم على السالمة التي تحدد مستوى السالمة في هذه القطاعات. وتدعو اإليكاو ا

قائع ذات األداء إلدارة السالمة. ويتمثل التركيز األساسي في هذا الشأن على تحقيق االمتثال للقواعد والتوصيات الدولية لإليكاو، والحد من الو 
ينصب التركيز على المجاالت التي تهتم الدول فيها بإحراز تحّسن مستمر التبعات الكبيرة، حيثما تكون مثل هذه القضايا واضحة. ويجب أن 

 في أداء السالمة.
تختلف احتياجات الدول واألقاليم وتتباين مستويات نضج القطاع الجوي لديها فيما بينها من حيث مراقبة األداء، وتقترح  2-2

 1-ذه االحتياجات المختلفة ومستويات النضج المتباينة. ويتضمن الجدول داإليكاو مجموعة من مؤشرات أداء السالمة التي تهدف إلى تلبية ه
أمثلة على مؤشرات أداء السالمة التي يمكن للدول واألقاليم اعتمادها. وقد تم تبادل هذه المؤشرات مع أوساط الطيران الدولي  2-والجدول د

بيانات " (IP/01من خالل ورقة المعلومات )الذي أوصى (، HLSC 2015) 2015عام  للسالمة الجويةخالل المؤتمر الثاني الرفيع المستوى 
ن السالمة ومقاييس ومؤشرات أداء السالمة"، بأن تواصل اإليكاو، بالتعاون مع األطراف المعنية، تطوير هذه المؤشرات، كما يجوز تعديلها م

 لسالمة، وتشاطرها على الصعيدين اإلقليمي والدولي.أجل تحسين مالءمتها. كما أن الدول مدعوة إلى مواصلة تطوير مؤشرات أداء ا
 



App D-2  العالمية للسالمة الجويةالخطة  

 

 

 . عينة مؤشرات أداء السالمة لدى الدولة1-الجدول د

 االستخدام النوع المؤشرات والمقاييس #

 التنفيذ الفعَّال لنظام الدولة لمراقبة السالمة -1
 المقاييس:

 السالمة الجوية؛ النسبة العامة للتنفيذ الفعَّال للبرنامج العالمي لتدقيق مراقبة 
 نسبة التنفيذ الفعَّال للبرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية بحسب المجال الفني؛ 
 .نسبة التنفيذ الفعَّال للبرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية بحسب العنصر الحرج 

 هدف تنبؤي

 التقدم المحرز بشأن تنفيذ برنامج السالمة الوطني -2
 اييس:المق
 النسبة المئوية الكتمال أسئلة تحليل الفجوة؛ 
 النسبة المئوية لتنفيذ أسئلة تحليل الفجوة بشكل عام؛ 
 .النسبة المئوية لتنفيذ أسئلة تحليل الفجوة بحسب العنصر 

 هدف تنبؤي

 التقدم المحرز بشأن نظام إدارة السالمة -3
 المقاييس:

  ة بواسطة المشغل؛النسبة المئوية الكتمال أسئلة تحليل الفجو 
 النسبة المئوية لتنفيذ أسئلة تحليل الفجوة بشكل عام بواسطة المشغل؛ 
 .النسبة المئوية لتنفيذ أسئلة تحليل الفجوة بحسب العنصر بواسطة المشغل 

 هدف تنبؤي

 وتيرة وشدة الحوادث والوقائع -4
 المقاييس:

 لخ( وفئة الحادث بمقتضى نظام اإليكاو عدد وتوزيع الحوادث حسب مستوى شدتها )حادث، حادث خطير، ا
 لإلبالغ عن بيانات الحوادث والوقائع؛

 عدد وتوزيع الوفيات حسب فئة الحادث بمقتضى نظام اإليكاو لإلبالغ عن بيانات الحوادث والوقائع؛ 
 .)عدد رحالت المغادرة لكل حادث )معدل 

كغ  5 700والعمليات، مثل الطائرات فوق  ينبغي أن تقتصر الحوادث على فئات معينة من الطائرات -مالحظة 
 التي تعمل في رحالت تجارية منتظمة.

تفاعلي / 
 استباقي

 هدف

 اعتماد المطارات -5
 المقاييس:

 .العدد والنسبة المئوية للمطارات الدولية المعتمدة عمومًا وبحسب المجال الجوي 

 هدف تنبؤي

 الشواغل البارزة في مجال السالمة -6
 المقاييس:

 د ومدة الشواغل البارزة في مجال السالمة التي كشف عنها نهج المراقبة المستمرة في إطار البرنامج العالمي عد
 لتدقيق مرقبة السالمة الجوية.

 هدف تنبؤي



مؤشرات أداء السالمة لدى الدولة -المرفق )د(   App D-3 

 

 

 االستخدام النوع المؤشرات والمقاييس #

 وجود ظروف خطرة واضحة -7
 المقاييس:

 ( عدد ومدة ووتيرة توزيع نشرات نوتامNOTAMs المتعلقة بالسالمة بمقتضى إجراءات خدمات ) المالحة الجوية– 
 (.Q(، فئات الرمز )PANS-ABC, Doc 8400ورموز اإليكاو ) اختصارات

 رصد تنبؤي

 تحديث أسطول الطائرات -8
 المقاييس:

 متوسط عمر جميع الطائرات المسجلة والموجودة في الخدمة وتوزيعها حسب المشغل؛ 
 عامًا، وتوزيعها حسب المشغل. 20أكثر من  النسبة المئوية لجميع الطائرات المسجلة الموجودة في الخدمة منذ 

 رصد تنبؤي

 فعالية برامج المشغل األجنبي لتقييم السالمة -9
 المقاييس:

 .درجات امتثال المشغل األجنبي والوطني 

 رصد تنبؤي

 اعتماد الصناعة -10
 المقاييس:

  حسب النوع )تدقيق أياتا للسفي أوساط الصناعة عدد ونسبة المشغلين المعتمدين( المة التشغيليةIOSA) المعيار ، و
المعيار ، و (ISAGOتدقيق أياتا لسالمة العمليات األرضية )، (IS-BAOالدولي لعمليات طائرات رجال األعمال )

 (، الخ(.IS-BAH) طائرات رجال األعمال لمناولة األرضية لالدولي ل

 رصد تنبؤي

 مدى األخطار البيئية -11
 المقاييس:

  يس حول المطارات؛متوسط منسوب التضار 
 تقارير األرصاد الجوية للمطارات نسبة (METARs)  تشير إلى انخفاض سقف أو مدى الرؤية مصنَّفة حسب التي

 الشهر والموقع.

 كن على بينة تنبؤي

 
 



App D-4  العالمية للسالمة الجويةالخطة  

 

 

 
 . عينة لمؤشرات النشاط على مستوى الدولة2-الجدول د

 االستخدام النوع المؤشرات والمقاييس #

 اتحجم أسطول الطائر  -1
 المقاييس:

  الطائرات عمومًا؛طرازات عدد وتوزيع 
  الطائرات حسب المشغل؛طرازات عدد وتوزيع 
 .عدد الطائرات المسجلة الموجودة في الخدمة وتوزيعها حسب المشغل 

مستوى 
 النشاط

 رصد

 حجم حركة المرور -2
 المقاييس:

  يق؛العدد الشهري والسنوي لرحالت المغادرة حسب المشغل والمطار والطر 
 عدد وجهات المقصد عمومًا وحسب المطار؛ 
 عدد رحالت المغادرة حسب وجهة المقصد عمومًا وحسب المطار؛ 
 .عدد الرحالت المارة في المجال الجوي 

مستوى 
 النشاط

 كن على بينة

 
______________________ 

 



 

App D-1 

 )ه( المرفق

 مدونة قواعد السلوك بشأن تبادل واستخدام معلومات السالمة

 مقدمةال  -1
بأن الثقة المتبادلة بين الدول، وكذلك ثقة الجمهور بسالمة النقل الجوي،  2010سلم مؤتمر السالمة الرفيع المستوى في عام  1-1

 يتوقفان على إمكانية الوصول إلى معلومات مالئمة فيما يتعلق بتنفيذ المعايير والممارسات الدولية الموصى بها. وبالتالي فإن الشفافية
معلومات السالمة مبدآن أساسيان لمنظومة النقل الجوي اآلمن، ويتمثل هدف من أهداف تبادل المعلومات في ضمان استجابة  وتبادل

 متماسكة وتقوم على الوقائع وشفافة للتصدي لمشاغل السالمة على مستويي الدولة والعالم.
لمعلومات اآلمنة ألغراض غير األغراض ذات الصلة أن استخدام ا 2010وقد أبرز مؤتمر السالمة الرفيع المستوى لعام  1-2

بالسالمة قد تكبح في المستقبل تبادل هذه المعلومات، لما لذلك من أثر سلبي على سالمة الطيران. ونتيجة لذلك، سلم مؤتمر السالمة 
سالمة بطريقة مالئمة ومنصفة بالحاجة إلى تطوير مبادئ السرية والشفافية لضمان استخدام معلومات ال 2010الرفيع المستوى لعام 

 ومتماسكة، وذلك فقط لغرض تحسين سالمة الطيران وليس ألغراض غير مالئمة، بما في ذلك غرض تحقيق كسب اقتصادي.
بإدراج مبدأي السرية والشفافية المشار إليهما أعاله في مدونة لقواعد  2010وأوصى مؤتمر السالمة الرفيع المستوى لعام  1-3

أن تسترشد بها الدول األعضاء ومنظمات مراقبة السالمة اإلقليمية واألفرقة اإلقليمية لسالمة الطيران وصناعة الطيران وغير السلوك يمكن 
 ذلك من منظمات الطيران الدولية واإلقليمية فيما يتصل بتبادل معلومات السالمة واستخدامها.

يكاو باإلجماع عن تأييدها لوضع مدونة لقواعد السلوك بشأن تبادل وأعربت الدورة السابعة والثالثون للجمعية العمومية لإل 1-4
فرقة العمل المتعددة التخصصات المعنية بمدونة قواعد السلوك لمساعدة األمانة  2010معلومات السالمة واستخدامها. وأنشئت في نوفمبر 

 في وضع مدونة قواعد السلوك.
ألمانة وفرقة العمل في ورقتي العمل وفي المناقشات التي دارت حول هذا وتحضيرًا لمدونة قواعد السلوك هذه، نظرت ا 1-5

ودورة الجمعية العمومية لإليكاو السابع والثالثين. وتحديدًا،  2010الموضوع في الفترة من انعقاد مؤتمر السالمة الرفيع المستوى لعام 
. ويرمي هذان المبدآن 1-37الرفيعة المستوى وردت في القرار استندت مدونة قواعد السلوك هذه إلى حد كبير إلى مجموعة من المبادئ 

إلى تيسير الشفافية وتبادل مختلف أنواع المعلومات ذات الصلة بالسالمة وفي نفس الوقت السهر على أال تستخدم هذه المعلومات إال 
 لتحسين السالمة.

 الطابع والنطاق  -2
العامة لإليكاو تشجع المنظمة الدول على اتباعها. ومدونة قواعد السلوك مدونة قواعد السلوك هذه سياسة من السياسات  2-1

 هذه ال تخل بالمسائل التي تشملها بالفعل قوانين دولية و/أو أحكام دولية أضفت عليها وثائق دولية أخرى ملزمة أثرًا ملزمًا.
ستخدام المعلومات ذات الصلة بسالمة الطيران، وتشمل مدونة قواعد السلوك هذه المبادئ والمعايير المنطبقة على تبادل وا 2-2

ن وهي عالمية في نطاقها وموجهة إلى الدول األعضاء في اإليكاو والمنظمات اإلقليمية لمراقبة السالمة واألفرقة اإلقليمية لسالمة الطيرا
 وصناعة الطيران وغير ذلك من منظمات الطيران الدولية واإلقليمية.

 



App E-2 الخطة العالمية للسالمة الجوية 
 

 

 األهداف  -3
 داف مدونة قواعد السلوك:يما يلي أهف

 وضع مبادئ تنظم جمع وتبادل واستخدام المعلومات ذات الصلة بسالمة الطيران المدني؛ أ(
توفير إطار مرجعي لمساعدة الدول والمنظمات اإلقليمية لمراقبة السالمة واألفرقة اإلقليمية لسالمة الطيران على  ب(

 نظم الستخدام معلومات السالمة؛وضع أو تحسين إطارها القانوني أو المؤسسي الم
توفير التوجيهات التي يمكن أن تستخدم عند االقتضاء في وضع وتنفيذ اتفاقات دولية ووثائق قانونية أخرى ملزمة  ج(

 وكذلك طوعية؛
تيسير وتشجيع تبادل معلومات سالمة الطيران عن طريق تقديم تطمينات من جديد فيما يتعلق بكيفية استخدام هذه  د(

 علومات؛الم
 توفير معايير سلوك لجميع األشخاص والمنظمات ممن يتلقى المعلومات ذات الصلة بسالمة الطيران المدني الدولي. (ه

 المبادئ  -4
 تستند مدونة قواعد السلوك إلى المبادئ التالية:

( االضطالع الفعلي 1تبادل واستخدام معلومات السالمة ذات الصلة والمالئمة من أجل ضمان ما يلي:  –الشفافية  أ(
( ثقة عامة الجمهور بسالمة النقل 2بالمسؤوليات الفردية والجماعية من أجل سالمة الطيران المدني الدولي، و

 الجوي؛
االمتثال التفاقية الطيران المدني الدولي )اتفاقية شيكاغو( ومالحقها؛ وتستخدم معلومات السالمة للمساعدة على  ب(

الدولي في ظل االمتثال الكامل للقواعد والتوصيات الدولية وغير ذلك من اللوائح  ضمان سير الطيران المدني
 والقوانين؛

االستخدام المالئم: يستخدم تبادل معلومات السالمة بطريقة مالئمة ومنصفة ومتسقة، وفقط لغرض تحسين سالمة  ج(
 الطيران.

 معايير السلوك  -5
ات اإلقليمية لمراقبة السالمة واألفرقة اإلقليمية لسالمة الطيران وصناعة الطيران وغير ذلك من تقوم اإليكاو والدول األعضاء فيها والمنظم
 منظمات الطيران الدولية واإلقليمية بما يلي:

جمع وتبادل معلومات السالمة ذات الصلة والمالئمة بطريقة شفافة تضمن إمكانية اضطالعها بشكل فعال  أ(
 ة من أجل سالمة الطيران المدني الدولي؛بمسؤولياتها الفردية والجماعي

ضمان استخدام تبادل معلومات السالمة بطريقة مالئمة ومنصفة ومتسقة، وفقط لغرض تحسين سالمة الطيران  ب(
 وليس ألي أغراض غير مالئمة، بما في ذلك غرض تحقيق مكاسب اقتصادية؛

تها مع االمتثال الكامل التفاقية شيكاغو وجميع القواعد استخدام معلومات السالمة لضمان أن تتم العمليات تحت رقاب ج(
 والتوصيات الدولية السارية؛

توّخي الحذر في الكشف عن المعلومات وأيضًا مراعاة الحاجة إلى الشفافية، وضمان فعالية ممارسة مراقبة السالمة  د(
 ل؛واحتمال أن يعوق الكشف عن المعلومات توفير مثل هذه المعلومات في المستقب



مؤشرات أداء السالمة لدى الدولة -المرفق )د(   App E-3 

 

 

قرار مبادئ كشف تقترن بتلك التي توفرها الدول أو المنظمات اإلقليمية للرقابة على  (ه توفير مستويات من السرية وا 
 السالمة أو األفرقة اإلقليمية لسالمة الطيران، التي تولد هذه المعلومات؛

اإلعالم طبقًا لمدونة قواعد  السهر على أن يتم الكشف عن أية معلومات تتعلق بالسالمة لعامة الجمهور ووسائل و(
 السلوك هذه وفي ظل االمتثال للقوانين واللوائح المنطبقة على الكشف عن مثل هذه المعلومات.

 أحكام أخرى  -6
 يتطلب إدخال أي تغييرات على مدونة قواعد السلوك هذه موافقة مجلس اإليكاو.

 - انتهــى -


