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 التعديالت
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 (v) 

 تنفيذيال وجزمال

العالمية للتحسين المستمر للسالمة  االستراتيجية الخطة العالمية للسالمة الجوية وتعرض. طيرانأهم أولويات ال هي إحدىالسالمة 
وضع المتمثلة في عملية المن خالل توجيه بصورة مستمرة  مخاطر وقوع الوفياتو  الوفياتالحد من  في الجوية. ويتمثل الغرض من الخطة

لدول االقتصادية لتنمية الفي  والقادر على الصمود والمستدام أن يسهم نظام الطيران اآلمنمن شأن و . لسالمة الجويةلمنسقة  استراتيجية
نظامها المتعلق  تطبيقًا فعااًل، بما في ذلك السالمة الوطني برنامجتطبيق  كل دولة علىوصناعاتها. وتساعد الخطة العالمية للسالمة الجوية 

)وهي مجموعة إلدارة السالمة باإلضافة إلى نهج منسق للتعاون بين الدول واألقاليم  على تقييم المخاطر يقوم نهجبمراقبة السالمة، واتباع 
عمل ُتوضع التي تعمل معًا من أجل تحسين السالمة داخل منطقة جغرافية معينة( وقطاع الطيران. وهي تتيح إطار  هيئاتمن الدول و/أو ال

 .وُتنّفذ من خالله خطط السالمة الجوية اإلقليمية والوطنية
فعاليتها  بما يكفل استمرار الجوية استراتيجيتها الخاصة بالسالمةبضرورة تطور  (يكاو)اإل منظمة الطيران المدني الدولي موتسلّ  

 تهابعض العناصر األساسية من طبعبلخطة من ا 2025-2023 احتفظت طبعةة متغيرة. وقد فنيتنظيمية واقتصادية و  تبيئاوكفاءتها في 
 التي أدخلت علىة رئيسيالتعديالت ال تضمنوت(. G-HRCsالمخاطر ) العالية للحوادث الخمس لفئات العالميةاألهداف الستة وا، مثل السابقة

التعديالت المدخلة على أساس التعقبيات الواردة، ال سيما في إطار المؤتمر الرفيع  باإلضافة إلى ،وغايات منقحةجديدة  غايات  الخطة 
على األحداث المسببة لالضطرابات في قطاع الطيران الطبعة أيضًا تأثير  هذه وتتناول . 2021لعام  فيروس كورونا جائحة المستوى بشأن

، فيروس كوروناوالحاجة إلى تعزيز القدرة على الصمود. ويمكن االطالع على إرشادات مفصلة فيما يتعلق بإدارة جائحة  السالمة الجوية
 التالي:اإللكتروني  واإليكا على موقع واستئناف الطيران وتعافيه، وبناء القدرة على الصمود

https://www.icao.int/covid/cart/Pages/default.aspxلة حداث األالخطة العالمية للسالمة الجوية  . وال تغطي لك ذبشكل مستفيض، و المعطّ 
 ، حيث يجري تحديثها كل ثالث سنوات.دورتها المحددة سلفاً  بطبيعتها وبسببألن الخطة العالمية للسالمة الجوية سريعة التغيُّر  نظراً 

 العمليات التجاريةفي وفيات( ال)التخلص النهائية من فيات لو ل تحقيق معدل صفري في  الخطة العالمية للسالمة الجويةوتتمثل رؤية 
الخطة  تمثل مهمة". وت2030لتنمية المستدامة لعام لاألمم المتحدة  خطة" مع بما يتواءم، ليهبعده، والمحافظة ع وما 2030عام بحلول 

على الصعيد العالمي من خالل توفير إطار والقدرة على الصمود لسالمة الجوية داء اتحقيق التحسين المستمر أل في العالمية للسالمة الجوية
 : هذه المهمةتساعد على تنفيذ التي  مجموعة من األهدافوثمة  واألقاليم وأوساط الصناعة.للتعاون بين الدول عام 

 التشغيلية.  السالمة  في مستوى مخاطرمستمر  تخفيضتحقيق هو  الهدف األول 
 .ةلسالممراقبة الى تعزيز قدراتها على إجميع الدول  دعوةهو  الهدف الثاني 
 لسالمة الوطنية.فعالة للى تنفيذ برامج إ دعوي الهدف الثالث 
 السالمة.تحسين مستوى ي بهدف قليمالتعاون على المستوى اإل توطيد أواصرالدول على  حثّ هو  الرابعالهدف  
 . وشبكات تبادل معلومات السالمة المتبعة لدى مؤسسات القطاعبرامج ال االستفادة منإلى توسيع نطاق  يرمي الهدف الخامس 
 العمليات. سالمة لدعمالالزمة  الهياكل األساسيةتوفير يركز على  السادسالهدف  

. الحوادث العالية المخاطرفئات التصدي ل وقطاع الطيران، يتعين على الدول واألقاليم مخاطر وقوع الوفياتمن  تخفيفالومن أجل 
الحوادث  عددفي كل حادث أو  مخاطر وقوع الوفيات ارتفاعو  لوفيات في الحوادث السابقةالفعلي ل عددالعلى أنواع الحوادث  اختيار ويستند

ارتطام : التالية، دون ترتيب معينالمخاطر الحوادث العالية فئات ، تم تصنيف الخطة العالمية للسالمة الجويةمن هذه الطبعة . وفي وقائعوال
 واقتحام ،المدرج خروج عنوال ،في الجووالتصادم  ،الطيرانفقدان السيطرة على الطائرة أثناء و  ،وهي تحت السيطرة ات بالتضاريسالطائر 

 .المدرج
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 (vi) الخطة العالمية للسالمة الجوية

 

ية للسالمة الجوية وخطة وطنية للسالمة إقليمخطة  عدادإل الخطة العالمية للسالمة الجويةاستخدام  دولةوكل  إقليمكل وينبغي ل
التوجه االستراتيجي إلدارة السالمة الجوية  مثلالجوية ت ية أو الوطنية للسالمةقليمالخطة اإلف .الطيران قطاع شارك فيهماي على أنالجوية، 

ما و  وغاياتها الخطة العالمية للسالمة الجويةمع أهداف  باالتساق، ويتعين إعدادهما ي أو الوطني، لفترة زمنية محددةقليمعلى المستوى اإل
على السلطات في كل دولة أن توفر ما يكفي من الموارد  ولبلوغ أهداف الخطة وغاياتها، يتعين. الحوادث العالية المخاطرفئات تتضمنه من 

 للسالمة الجوية. الخطة الوطنية وتنفيذ والموظفين الفنيين المؤهلين إلعداد
بمثابة خطة عمل ترمي إلى مسالالالالالالالالالاعدة أوسالالالالالالالالالاط قطاع الطيران على تحقيق أهداف الخطة  خريطة الطريق العالمية للسالالالالالالالالالالمة الجويةوتعمل 

 اآلن وهي، التي كانت مدرجة في السالالالالالالابق ضالالالالالالمن الخطة العالمية للسالالالالالالالمة الجوية، هذه خريطة الطريق ُحّدثتو جوية. العالمية للسالالالالالالالمة ال
 .1( 10161Doc"خريطة الطريق العالمية للسالمة الجوية )الوثيقة وثيقة في  متضمنة

_____________________ 
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(vii) 

 تموجز التعديال
 .من الخطة العالمية للسالمة الجوية ومسوغات تلك التعديالت 2025-2023يتضمن هذا الجدول موجز التعديالت المدخلة على طبعة 

 المسوّ غ التعديل
)تبلغ الدول معدل تنفيذ  1-2تمديد أجل تحقيق الغاية  — 2الهدف 

 .2024( حتى عام 2022بحلول عام  %75فعَّال بنسبة 
د أجل اال  .فيروس كورونانتهاء لسنتين بسبب تأثير جائحة ُمدّ 

معدل ")حصول جميع الدول على  2-2الغاية  ُحذ فت -  2الهدف 
 (.2022، في جميع الفئات بحلول عام 1يزيد عن  "مراقبة السالمة

يمكن أن تؤثر في النتائج  ةمختلفألن ثمة عوامل زيلت هذه الغاية أُ 
، بما في ذلك ة استخدامهاإمكانيإلى مخاوف بشأن شير ت التي

التغيُّرات في األحجام المتوقعة لحركة المرور الناجمة عن جائحة 
بشأن التحسينات الفعلية  خاطئاً  راً فيروس كورونا، مما قد يخلق تصوّ 

 .في مجال السالمة
)تنفذ الدول أسس  1-3تمديد أجل تحقيق الغاية  — 3الهدف 

 .2023( حتى عام 2022برنامج السالمة الوطني بحلول عام 
د تاريخ االنتهاء   .فيروس كوروناسنة بسبب تأثير جائحة بُمدّ 

)إصدار جميع الدول  2-3الغاية الجديدة  أضيفت — 3الهدف 
( في إطار هذا 2024للخطة الوطنية للسالمة الجوية بحلول عام 

 .الهدف

إدارة الدولة تساعد في تعتبر الخطة الوطنية للسالمة الجوية أداًة 
شؤون السالمة بما في ذلك تنفيذ برنامج السالمة الوطني. ولذلك ل

فإن من الخطوات المنطقية ردم الهوة بين أسس برنامج السالمة 
 الوطني والتنفيذ الفعلي لبرنامج السالمة الوطني.

)تسعي الدول الى تنفيذ  3-3الغاية الجديدة أضيفت   — 3الهدف 
( لتحل محل الغاية 2028 برنامج سالمة وطني فعَّال بحلول عام

 .2022-2020من طبعة  3-2

اعُتب ر أن استخدام نهج متدرج، بتاريخ انتهاء ُممّدد فيما يخص تنفيذ 
، أكثر جدوى، إْذ إّن التعقيبات تنفيذًا فعاالً  السالمة الوطنيبرنامج 

ي تال ةالرئيسي ةالتنظيمي الصعوبة يه هإلى أّن هذتشير  الواردة
 الدول. اهواجهت

)تلتمس الدول المساعدة  1-4تمديد أجل تحقيق الغاية  — 4لهدف ا
( حتى عام 2020لتعزيز قدراتها على مراقبة السالمة بحلول عام 

 مع إعادة الصياغة. 2023

د تاريخ االنتهاء بثالث سنوات بسبب تأثير جائحة  فيروس ُمدّ 
 . وأعيدت صياغة الهدف لتوضيح الغرض منه.كورونا

)تنشر األقاليم خطة  2-4الغاية الجديدة  فتُأضي — 4الهدف 
 (.2023( بحلول عام RASPإقليمية محدثة للسالمة الجوية )

( االتجاه RASPتعرض الخّطة اإلقليمّية للسالمة الجوّية )
وتحدد  االستراتيجي إلدارة السالمة الجوّية على الصعيد اإلقليمي

السنوات مجاالت تخصيص الموارد خالل الجهات المعنية لجميع 
المقبلة. وهي عنصر رئيسي في زيادة التعاون على المستوى 

 اإلقليمي وفي دعم إدارة السالمة في الدولة.
تساهم جميع الدول بتزويد ) الحالية 2-4الغاية  — 4الهدف 

المجموعة اإلقليمية للسالمة الجوية الخاصة بمعلومات عن مخاطر 
 لبرنامج السالمة الوطني السالمة، بما في ذلك مؤشرات أداء السالمة

د( 2022بحلول   ابوصفه اوأعيدت صياغته 2025حتى  تُمدّ 
 .الجديدة 3-4الغاية 

د تاريخ االنتهاء بثالث سنوات، إذ أن تنفيذ الخطة اإلقليمية  ُمدّ 
( سوف يساعد في بلوغ هذه الغاية. 2023للسالمة الجوية )بحلول 

 والقضاياتشغيلية ال السالمة وأعيدت صياغته ليركز على مخاطر
الناشئة، بما يتماشى مع مصطلحات الخطة العالمية للسالمة 

 الجوية.
فت ا — 4الهدف  بدور نشط )تضطلع الدول  الحالية 3-4لغاية ُحذ 

اإلقليمية للسالمة الجوية الخاصة بإدارة في قيادة أنشطة مجموعتها 
 (.2022مخاطر السالمة بحلول عام 

تشمل هذه األنشطة، التي ينبغي أن  3-4 بما أن الغاية الجديدة
أيضًا الخطة اإلقليمية للسالمة الجوية، لم يعد ثمة حاجة تتضمنها 

 إلى هذه الغاية.



 (viii) الخطة العالمية للسالمة الجوية

 

يستخدم جميع مقدمي ) 1-5الغاية  نطاق ُوّسع — 5الهدف 
عالميًا كجزء من  (SPIs)الخدمات مؤشرات أداء السالمة المتجانسة 

-5إلى غاية جديدة  (2020بحلول ( SMS) نظامهم إلدارة السالمة
اتجاهًا عامًا ولكن لتشكل باألحرى ، بدون تحديد تاريخ انتهاء، 1

 .تصاعدياً 

تركز الغاية على إسهام قطاع الطيران في شبكات تبادل معلومات 
األقاليم من المساعدة في إعداد خطط و السالمة حتى تتمكن الدول 

 فالأن هذا النشاط مستمر،  السالمة الجوية الوطنية واإلقليمية. وبما
السالمة المتجانسة  أداء ذفت فكرة مؤشراتتاريخ انتهاء له. وحُ  يوجد

(SPIs)  لتوضيح أن التركيز إّنما ينصب على تجانس وسائل
 السالمة المتجانسة في حد ذاتها. أداء القياس، وليس على مؤشرات

)زيادة عدد مقدمي الخدمات  2-5الغاية ذفت حُ  — 5الهدف 
المستخدمة في قطاع  الطيران  لمشاركين في برامج التقييم المناظرةا

مؤشر ُيستخدم (، وُنق لت إلى 2022بحلول  يكاووتحظى باعتراف اإل
 .1-5كمثال في إطار الغاية 

المستخدمة  مقدمي الخدمات في برامج التقييم المناظرةتعتبر مشاركة 
من أجل غاية، وسيلة  يكاوفي قطاع  الطيران وتحظى باعتراف اإل

فهي تناسب أن تكون مؤشرًا لقياس التقدم المحرز أكثر من  ولذلك
 كونها غاية.

الهياكل )تنفذ الدول  1-6الغاية  أجل االنتهاء منتمديد  – 6الهدف 
( حتى 2022بحلول  الرئيسية للمالحة الجوية والمطاراتاألساسية 

حديد تاريخ ، بداًل من تالتصاعدي، مع التركيز على المنحى 2025
 انتهاء، كما أعيدت صياغة الغاية.

رغم من إدراج تاريخ ال، ولذلك فبباألنشطة الجاريةتتعلق الغاية 
في مستوى  متزايد، فإن التركيز ينصب على إظهار اتجاه انتهاء

االمتثال. وأعيدت صياغة الغاية من أجل توضيح هذا القصد، مع 
 .يكاواإلن القواعد القياسية الصادرة عالتركيز على 

 العالمية للسالمة الجوية وضيح استخدام مؤشرات الخطةت -
 كأمثلة.

 .تنقيح مؤشرات كل غاية من غايات الخطة وخفض عددها -

تها، اعلى العكس من أهداف الخطة العالمية للسالمة الجوية وغاي
يمكن استخدامها لقياس التقدم  التي مثلةتؤدي المؤشرات دور األ

 التعقيباتومع ذلك، تشير . هداف والغاياتالمحرز في تحقيق األ
. فأعيدت صياغة إلى أنه ُينظر إليها خطأً على أنها مؤشرات إلزامية

ص عدد المؤشرات، وُنقّ حت المؤشرات نفسها ألن النص وُقلّ 
صعوبة أشارت إلى أن فرط عدد المؤشرات خلق  الواردةالتعقيبات 

وطنية للسالمة للدول عند اعتماد تلك المؤشرات ضمن خططها ال
 الجوية.

ة وخطة استراتيجيبشأن وضع  األولقسم جديد في الفصل  إنشاء
 عمل

ة، استراتيجيُنقّ حت الخطة العالمية للسالمة الجوية لكي تكون وثيقة 
تعرض ما يجب تحقيقه، أي األهداف والغايات؛ بينما ينظر إلى 

حدد بوصفها خطة عمل، تخريطة الطريق العالمية للسالمة الجوية
 تحقيق تلك األهداف والغايات. كيفية

يتناول العالقة بين الخطط، بما األول قسم جديد في الفصل  إنشاء
فصل جديد، الفصل السادس، عن  إضافة، و العرض البيانيفي ذلك 

 الخطط الوطنية واإلقليمية للسالمة الجوية.

بشأن العالقة بين الخطة  تقدم هذه اإلضافات إرشادات واضحة
ية للسالمة الجوية الخاصة بالدولة والخطتين اإلقليمية الوطن

بما في ذلك ربط محتوى الخطتين الوطنية  ،والعالمية للسالمة الجوية
الحوادث العالية غايات الخطة العالمية وفئات و واإلقليمية بأهداف 

العالقة بين الخطة الوطنية للسالمة سيرد الحديث عن )المخاطر 
 ة الوطني في المواد اإلرشادية(. الجوية وبرنامج السالم

لتناول المواد اإلرشادية واألدوات األول قسم جديد في الفصل  إنشاء
المتعلقة بالخطة العالمية للسالمة الجوية، بما في ذلك تقديم عرض 

 بياني.

إلى أن الدول بحاجة إلى المساعدة في تحديد الواردة تشير التعقيبات 
الستعانة بها في وضع الخطة الوطنية دوات لمجموعة من المواد واأل

للسالمة الجوية، بما يتماشى مع الخطة العالمية والخطة اإلقليمية، 
 .ضاءتاالقحسب 

الحوادث العالمية فئات  تنقيح المصطلحات لتشمل مصطلح " -
 ".(G-HRCs)المخاطر العالية 

 أن ُيدرج، في مستوى عال من الخطة العالمية للسالمة الجوية،
العالمية مفهوم أن األقاليم والدول ينبغي أن تنظر في فئات الحوادث 



(ix)   موجز التعديالت  

 

 

 ة"الفئات اإلضافية لمخاطر السالمة التشغيليحذف مصطلح " -
 " مخاطر السالمة التشغيلية" بمصطلحنه واالستعاضة ع

تعريفها لمخاطر السالمة التشغيلية على المخاطر عند  ةالعالي
 الصعيدين اإلقليمي والوطني.

 ات توخيًا للوضوح.المصطلح تّدثحُ 

التي تتسبب حداث األقسم جديد في الفصل الثالث عن  إنشاء -
 .اضطراباتفي 

مفهوم القدرة على الصمود في بيان مهمة الخطة العالمية  ُأدر ج -
 .للسالمة الوطنية

فيروس تناول تعلى الرغم من أن الخطة العالمية للسالمة الجوية ال 
كن أن تكون بمثابة آلية تستخدمها على وجه التحديد، فإنها يم كورونا

الدول لتحديد المخاطر وتحديد مستوى تأهبها للتصدي لمثل هذه 
، باعتبار ذلك جزءًا ال في المستقبلب لألحداث األحداث، والتحسّ 

 لسالمة.ليتجزأ من إدارة الدولة 

ن يالجزء الثاني )المتعلقمن األول والثاني الفصلين ُنقل محتوى  -
مية والخطة الوطنية للسالمة الجوية( من طبعة بالخطة اإلقلي

ع  2020-2022 من الخطة العالمية للسالمة الجوية وُوسّ 
دليل إعداد الخطط اإلقليمية والوطنية للسالمة "في نطاقه 
 .(Doc 10131الوثيقة ) "الجوية

فيما والمرفقان )أ( و)ب( من الجزء الثاني ) الثالثالفصل  -
هما اآلن في  (للسالمة الجويةمية طة الطريق العاليبخر  يتعلق

خريطة الطريق العالمية للسالمة المنشور المنفصل المعنون "
 (.Doc 10161" )الوثيقة الجوية

ف  - ؛ ويمكن الحصول بدعم التنفيذ( المتعلقالمرفق )ج( )ُحذ 
 لكترونياإل يكاوموقع اإلالمعلومات على المزيد من على 

 .www.icao.int/safety: العام

( كوثيقة رفيعة GASPاظ على الخطة العالمية للسالمة الجوية )للحف
أكثر  ةدوري مراجعةالمستوى تركز على االستراتيجية ولتمكين إجراء 

الخاص بدعم التنفيذ المحتوى  قلنُ ، الالزمةية رشادمرونة للمواد اإل
الخطة العالمية للسالمة إلى وثائق مستقلة تشكل، إلى جانب وثيقة 

مجموعة شاملة من المواد التي تهدف إلى وضع  ،انفسهالجوية 
وتنفيذ استراتيجيات السالمة على المستويات الدولية واإلقليمية 

 .والوطنية

 
___________________
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1-1 

 

 
 
 

 الفصل األول

 المقدمة

 الخاص بالسالمة الجوية يكاوالهدف االستراتيجي لإل 1-1
هذا الهدف  ميوير  ،(يكاواإل) المدني الدوليلمنظمة الطيران  األهداف االستراتيجية ضمن ولوياتاألتعتبر السالمة أهم  1-1-1

ها قدراتو للسالمة الجوية ويركز بصورة أساسية على مراقبة الدولة الفعالة  سالمة الطيران المدني العالمي تحسين مستوى لى إ االستراتيجي
ويسهم  .البيئية ستدامةالكفاءة واال نبجوا معالجة وضرورةسياق تنامي حركة الركاب والبضائع  إلىالهدف  يستند هذاو . سالمةعلى إدارة ال

من  يةفترة الثالثلل العالمية االستراتيجيةالجوية تحدد الخطة العالمية للسالمة دول وصناعاتها. و قتصادية للتنمية االالنظام الطيران اآلمن في 
 .الخاص بالسالمة الجوية يكاوالهدف االستراتيجي لإلتحقيق  أجل

 .www.icao.intااللكتروني  و على موقعهاالإليك األهداف االستراتيجية عنيد من المعلومات على مز  االطالعيمكن  1-1-2
 

 ؟الخطة العالمية للسالمة الجويةما هي    1-2
قد أقرت الجمعية . و مستمر بشكلية العالمية لتحسين السالمة الجو ستراتيجية هي الوثيقة التي تعرض اال الخطة العالمية للسالمة الجوية

 يساعد على تحقيق، بأهمية وجود إطار عالمي "العالمي للسالمة والمالحة الجوية يكاوتخطيط اإل": 1-40 في قرارها، يكاولإل العمومية
الخطة بمقترنة  ،مة الجويةالخطة العالمية للسال أن يةمالجمعية العمو عالوة على ذلك، قررت . الخاص بالسالمة يكاوالهدف االستراتيجي لإل

ية والوطنية الخاصة بالسالمة قليموضع وتنفيذ الخطط اإل يجري في ظلهن اإلطار الذي شكالت ،(Doc 9750العالمية للمالحة الجوية )الوثيقة 
   .وكفاءته وقدراته ،الدوليالمدني  طيرانسالمة الحسين وتنسيق الجهود الرامية لت مواءمةاتساق و  كفلبما ي، الجوية

 

 من الخطة العالمية للسالمة الجويةالغرض    1-3
 

من خالل بصورة مستمرة  مخاطر وقوع الوفياتو  الوفياتالحد من  فيالغرض من الخطة العالمية للسالمة الجوية  كمني 1-3-1
 ،. وتسهم الدولوتطبيقها ة الجويةوإعداد خطط وطنية وإقليمية للسالم ،لسالمة الجويةلمنسقة  وضع استراتيجية المتمثلة في عمليةالتوجيه 

 .الخطط اإلقليمية والوطنية للسالمة للجويةخالل  الجوية منالخطة العالمية للسالمة المقدمة في  االستراتيجيةواألقاليم والصناعة في تطبيق 
، هاوتطبيقالسالمة لتخطيط  من عملياتما تضطلع به  في قطاع الطيرانو  واألقاليم ،الدول مساعدةإلى الجوية الخطة العالمية للسالمة  سعىوت

 وذلك من خالل ما يلي:
 ؛أهداف وغايات ومؤشرات من بما فيها ،ة عالمية للسالمةاستراتيجيوضع  أ(  

 ؛وتطبيقها وضع خطط إقليمية ووطنية للسالمة الجويةمن أجل عام  توفير إطار ب(
خريطة إلقليمية والوطنية للسالمة الجوية من خالل استخدام تنفيذ الخطط ا لدعمتوفير اإلرشادات الخاصة بوضع خطط عمل  ج(

 ؛(Doc 10161 الوثيقة – خريطة الطريق العالمية للسالمة الجوية)انظر  الطريق العالمية للسالمة الجوية

http://www.icao.int/
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 . تشغيليةال وبشأن إدارة مخاطر السالمة ةناشئال سائلر والماخطاألو  الصعوبات التنظيميةلتوجيه بشأن تحديد لمنهجية  توفير (د

العالمي في  لإلجراءات المتخذة على الصعيد إعطاء األولوية ، من خالل الخطة العالمية للسالمة الجوية،يكاواإلوتواصل  1-3-2
ارتطام الطائرة  وهي:التي تم تحديدها حاليا،  (G-HRCs)المخاطر الحوادث العالمية العالية  معالجة فئاتمجاالت السالمة الجوية من خالل 

. المدرج قتحاموا ؛عن المدرج خروجوال ؛تصادم في الجوفقدان السيطرة على الطائرة أثناء الطيران؛ والو وهي تحت السيطرة؛  تضاريسلبا
العوامل المنذرة بوقوع الحوادث والعوامل المساهمة لعالمية للسالمة الجوية، الطريق ا، المعروضة في خريطة مبادرات تحسين السالمة وتتناول

في الحد من معدل الحوادث على المستوى وبالتالي تسهم ، الحوادث العالمية العالية المخاطرا فيما يخص كل واحدة من فئات في وقوعه
 الوفيات.  العالمي والتخفيض المستمر في معدالت

 الخطة العالمية للسالمة الجوية  مبادئ   ٤-1
 يكاواإلما تتطلع  يوضح الذي "المهمةبيان  "تتضمن الخطةو .  هاوضع من وراءبين القصد على رؤية ت الخطة العالمية للسالمة الجويةتشتمل 

التخطيط للسالمة الجوية على الصعيدين اإلقليمي تهدف إلى توجيه  القيم التيالخطة. وتعرض الخطة مجموعة من  من خاللإلى تحقيقه 
 الخطة من تحقيق أهدافها. وتمكين والوطني
 بعده.وما  2030في الطيران التجاري بحلول عام  )التخلص النهائي من الوفيات( فياتلو ل صفري معدل  حقيقت الرؤية: 

 لدول واألقاليملمن خالل توفير إطار تعاوني وقدرته على الصمود السالمة الطيران الدولي في مجال  المستمر ألداءتعزيز ال ة: مهمال
 الصناعة.و 

 عالمي وذلك من خالل اآلتي: على المستوى التعزيز السالمة في الطيران المدني إلى  الخطة العالمية للسالمة الجويةتهدف   القيم:
 ؛في مجال السالمة الترويج لثقافة إيجابية (أ

 وتعزيزها؛ية قطاع الطيران عن سالمة الجمهور مسؤولب تسليمال (ب

 تشجيع التعاون والعمل الجماعي وتقاسم الدروس المستفادة في إدارة السالمة؛  (ج

 السالمة؛معلومات حماية بيانات و  (د

 الترويج لتقاسم وتبادل معلومات السالمة؛ (ه

 تخاذ القرارات استنادًا إلى البيانات؛ا (و

على  قائموذلك باتباع نهج  الصعوبات التنظيميةو التشغيلية  سالمةال مخاطرتحديد أولويات اإلجراءات الالزمة لمعالجة  (ز
 المخاطر؛

قائم ، وذلك باتباع نهج نتائجأو من عواقب ها نومعالجة ما يترتب ع خطارتخصيص الموارد الالزمة لتحديد وتحليل األ (ح
 المخاطر؛على 

 استباقي. بشكل معالجة المشكالت المستجدة  (ط

 نطاق الخطة العالمية للسالمة الجوية   1-5
 يتسم بالمرونة والتدرج ي نهجن الدول واألقاليم والصناعة من تبنّ وثيقة استراتيجية تمكّ   هي الخطة العالمية للسالمة الجوية 1-5-1

وفقًا للقواعد و . (SEIsمن أجل وضع وتنفيذ الخطط اإلقليمية والوطنية للسالمة الجوية وما يتعلق بها من مبادرات تهدف إلى تحسين السالمة )
. برنامج السالمة الوطنيتنفيذ  كجزء من ،مراقبة السالمةالخاصة ب، يجب على الدول تطوير قدراتها يكاواإلوالتوصيات الدولية الصادرة عن 

ذات الصلة بالسالمة، بل وتجاوز الحد لقواعد والتوصيات الدولية ل متثالوسيلة تمكن الدول من االالخطة العالمية للسالمة الجوية وُتعتبر 
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، التشغيليةالسالمة  مخاطرالتنظيمية، و  معالجة الصعوباتاستباقي، من خالل بشكل تعزيز السالمة الجوية، متثال باألدنى المطلوب من اال
حتى ذات األولوية  إلجراءاتاتحديد أوجه القصور و األخطار و الدول في تحديد الخطة العالمية للسالمة الجوية . وتساعد والمسائل الناشئة

. عالوة على (Doc 10161لسالمة الجوية" )الوثيقة ل العالمية طريقالمن خالل خطة عمل مقدمة في "خريطة الوفاء بمسؤولياتها تتمكن من 
 متناسق يقوم علىالدعم الالزم للدول لتعزيز قدراتها الخاصة بإدارة السالمة وذلك من خالل نهج  الخطة العالمية للسالمة الجويةذلك، توفر 

 .وتنفيذ برنامج السالمة الوطني لوطنينظام مراقبة السالمة افي  اسمةحالصر اعنال
(، وذلك من أجل RASGsمن خالل المجموعات اإلقليمية للسالمة الجوية ) مة الجويةالخطط اإلقليمية للسال نبغي تنسيقوي 1-5-2

المجموعات اإلقليمية ويعتبر التنسيق بين أنشطة  الخطة العالمية للسالمة الجوية. المحددة وفقًا ألهداف وغايات المسائل اإلقليميةمعالجة 
الخطة طموحات و الخطة العالمية للسالمة الجوية  بلوغ غاياتلضمان  اً ضروري اً أمر  للتخطيط والتنفيذية قليموالمجموعات اإل للسالمة الجوية

 بتخفيف المخاطر وأن تقترن على نحو  آمن  أن تتم يجبالمالحة الجوية وتحسين الكفاءة  سعة ذلك ألن الزيادات في الجوية،العالمية للمالحة 
 األمان لمنع وقوع الحوادث. 

إدارة السالمة  الدولة إزاء ولياتؤ الخاصة بمس( على اإلرشادات Doc 9859السالمة )الوثيقة  دليل إدارة مالحظة: يشتمل 
 .الجوية

 الخطة العالمية للسالمة الجوية  مراجعةعملية    1-6
 قبل كل دورة من دورات الجمعية العمومية كل ثالث سنواتوالتحديث  مراجعةللالخطة العالمية للسالمة الجوية  تخضع 1-6-1

 .يكاولإل
 المعني بالخطة العالمية للسالمة الجوية دراسةفريق البفضل جهود الخطة العالمية للسالمة الجوية  إعداديجري و  1-6-2

GASP-SG))  قطاع الطيرانالحتياجات ومحتوياتها لضمان تلبية الخطة  يكاواإلالصناعة أنشأته و  الهيئات التنظيمية مشترك بينوهو فريق 
 ي والوطني. قليمواإل ،يعد العالمعلى الُص 

للخطة العالمية للسالمة الجوية كجزء من برنامج عملها، وتتشاور مع الدول  مراجعة عملية وُتجري لجنة المالحة الجوية 1-6-3
 لمن خالأو  الدول المنظمة الموجهة إلى من خالل عملية كتبوُتجرى المشاورات  المقترحة. هابشأن تعديالتوالمنظمات غير الحكومية 

 ، أو ما يماثلها من االجتماعات التي تعقد على مستوى الُشع ب أو األحداثالمستوى  ةالسالمة الرفيع اتمؤتمر  الجوية أوالمالحة  اتمؤتمر 
 وتقدم المدخالت التالية: يكاومجلس اإل بإبالغلجنة المالحة الجوية  قومومن ثم ت. المستوى  العالية

العالمي في تحسين أداء السالمة الجوية، وفي تنفيذ برامج السالمة الوطنية ونظم  المحرز على الصعيد التقدم مراجعة أ(
 فضاًل عن أي إجراءات ذات صلة للتخفيف من المخاطر؛ السالمة،إدارة 

 الجوية؛توصيات المجموعات اإلقليمية للسالمة  ب(
 ؛قطاع الطيرانالدروس المستخلصة للدول واألقاليم و  ج(
 ، والعوامل المؤثرة األخرى؛ةالتنظيمي اته، وسياقفي المستقبلفي احتياجات الطيران التغيرات المحتملة  د(
المسائل التشغيلية والتكنولوجية التي قد تؤثر على خريطة طريق السالمة الجوية  بشأننتائج البحث والتطوير والمصادقة  (ه

 العالمية؛
 الجوية. التعديالت المقترحة على محتوى الخطة العالمية للسالمة و(
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العالمية األخرى،  يكاواإل، وذلك لضمان اتساقها وخطط يكاواإللسلطة مجلس الخطة العالمية للسالمة الجوية تخضع و  1-6-4
بالميزانية وإقرارها من قبل الجمعية العمومية  مرتبطة عديالتخضاعها ألي تقبل إ. ويصادق المجلس على الخطة االستراتيجية هاوأهداف

 عرض الخطة العالمية للسالمة الجوية على الدورة التالية للجمعية العمومية إلقرارها.المجلس، تُ  مصادقة بعدو  .يكاولإل

 الخطط العالمية األخرى بالعالقة    1-7
النقل و . تخطيط النقل الجوي الدولي وتطويره "" تعزيز فيالمتمثل  يكاواإلهدف على اتفاقية الطيران المدني الدولي  نصت 1-7-1

ضمان العالمية دورًا اساسيًا في  يكاواإلخطط  ؤديوت .لتنمية االقتصادية واالجتماعية المستدامةل ةرئيسيال التمكين أسبابهو أحد ي الجو 
. يكاواألهداف االستراتيجية لإل إعدادتتيح ئية. وتوفر هذه الخطط وسيلة يته البمسؤوليوأمان وكفاءة النقل الجوي وجدواه االقتصادية و  سالمة

 . ألمن الطيرانالخطة العالمية و الخطة العالمية للمالحة الجويةو الخطة العالمية للسالمة الجوية العالمية:  يكاواإلخطط  شملوت
 ،الخطة العالمية للمالحة الجويةمع  ما يتماشىبعند تخطيط وتنفيذ التحسينات التشغيلية،  أهمية كبيرةالسالمة  كتسيوت  1-7-2

األخطار  بشأنمعلومات  ر يمكن الحصول علىتقييم للمخاط بفضل إجراءتلك التحسينات دون اإلخالل بالسالمة. و لتحديد إمكانية تنفيذ 
 ، على سبيل المثال: نتيجة لما يلي التي قد تنشأ

 الجوي؛ مجالاستخدام ال مخطط لها في كيفيةتعديالت أي  (أ

 أو إجراءات جديدة؛تكنولوجيات  إدخال (ب

 ديمة.وقف تشغيل معدات مالحية ق (ج

، على سبيل المثال(. وبناء على نتائج تقييم تصادم في الجو)التقييم مخاطر السالمة أيضًا تقييم العواقب المحتملة  ويتيح 1-7-3
تحسينات تشغيلية في المالحة الجوية. المرتبط بأي  أداء السالمة لقياس ورصدلتخفيف المخاطر  اتاستراتيجي تطبيقمخاطر السالمة، يمكن 

 على تقييم مخاطر السالمة.  يجب أن ترتكز المالحة الجوية نظام لتحسين أداءُتجرى أي تحسينات تشغيلية في المالحة الجوية كما أن 
باألدوات الالزمة  وقطاع الطيرانفي تزويد الدول الخطة العالمية للمالحة الجوية  معالخطة العالمية للسالمة الجوية  تتكامل 1-7-4

خريطة الطريق إطار من خالل تطور النظام في ف. ونظم إدارة السالمة ةبرامج السالمة الوطنيب باالستعانةسالمة دارة الإللتطبيق نهج 
 الخطة العالمية للسالمة الجويةأهداف الخطة العالمية للمالحة الجوية ة، تدعم فنيالمفاهيمية والتحسينات التشغيلية المفصلة في أطر العمل ال

 األداء. اتطموحفي  نعلى النحو المبيّ المالحة الجوية نظام من خالل تعزيزها لسالمة وأمن  لطيرانألمن االخطة العالمية و
لنظام الطيران اآلمن بمدى أمان  ينيرتبط تصور جمهور المسافر تكتسي السالمة واألمن أهمية قصوى في الطيران. وكذلك  1-7-5

ألمن الخطة العالمية . وتوفر الجوية للسالمةير المشروع تؤثر على تصور الجمهور الوفيات الناجمة عن أعمال التدخل غف. النظام في الواقع
تعزيز أمن الطيران في جميع  والذي يتمثل فيالهدف المشترك  ًا لتحقيقللعمل مع المعنية األخرى  والجهاتالصناعة و للدول األساس  الطيران

 وتدعم، على سبيل المثال. ثقافة أمنية وتحسين الرقابة إعدادكية ذات األولوية، الرئيس المخرجاتإلى تحقيق ترمي الخطة  فهذهأنحاء العالم. 
بتوفير أفضل الممارسات والنماذج التي يمكن أن تكون بذات  ألمن الطيرانالخطة العالمية الخطة العالمية للسالمة الجوية وغايات  أهداف

إدارة المخاطر عمليات الرقابة الفعالة، والثقافة التنظيمية، و هذه األهداف والغايات: القدر من الفعالية في إدارة األمن وإدارة السالمة.  وتشمل 
ي صفر  لقائمة على تحقيق معدلاالخطة العالمية للسالمة الجوية رؤية سبل تحقيق  ألمن الطيرانالخطة العالمية وبدورها توفر   .الضمانو 
 الشروع في األفعالألفعال أو يجب تنفيذ تدابير أمنية لحماية الطيران المدني من ا، "أمن الطيران" –ووفقًا للملحق السابع عشر وفيات. لل

أمن الطيران المدني.  أمر أساسي لضمان". وبالتالي فإن التنفيذ الفعال للتدابير األمنية سالمة الطيران المدني للخطر من شأنها تعريضالتي 
، بل لطيران المدنياأمن  فقط تعزز ال على الصعيد العالمي أمن الطيراندخلة على المالشاملة  ةيالتراكمالتحسينات بناء على ذلك، فإن 

تقييم مخاطر السالمة الناجمة عن  حاجة إلى أيضاً  هناكو . النظام العالمي للطيران المدني وعمليات سهيلوت ةسالم في تسهم أيضاً 
تدابير إدارة  بقدرتها على التمكين من حسن استخدامتتميز لة للمخاطر مبادئ اإلدارة المتكامف في مجال األمن. االستراتيجيات االحترازية

االستراتيجيات بين  السلبي التداخل التي تنفذ في كال المجالين لتعزيز سالمة الطيران المدني بشكل عام، وال سيما من خالل تجنب المخاطر
 .الخاصة بالقطاع االحترازية
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 لسالمة الجويةل العالمية طريقالخريطة بالعالقة    1-8
 :للسالمة الجويةتخطيط اليجب تضمين عنصرين رئيسيين في  1-8-1

وتحديد األهداف والغايات وكيفية قياس  صعوبات: ما الذي يجب أن تحققه الخطة؟ ويشمل ذلك تحليل الاالستراتيجية أ( 
 هذه األهداف والغايات؛  بلوغ

 لبلوغالمبادرات الالزمة  ذلكيشمل و ف المحددة في االستراتيجية؟ تحقيق الغايات واألهدا يمكنعمل: كيف الوخطة  ب( 
 األهداف والغايات.

الجوية سالمة لل العالمية طريقالطة يتعمل خر و ة السالمة العالمية. استراتيجيلسالمة الجوية على العالمية لخطة التحتوي   1-8-2
خطط  وضعالطيران في  أوساط قطاعخطة عمل لمساعدة بمثابة ( Doc 10161 الوثيقة ،يكاوصادر عن اإلاآلن في دليل مستقل  ُتقّدم)التي 

، من خالل إطار (GASP)الخطة العالمية للسالمة الجوية  بما يتماشى مع أهداف، (NASPsو RASPs) الجويةسالمة إقليمية ووطنية لل
مرتبطة مبادرات محددة لتحسين السالمة  الجوية السالمة العالمية طريقالطة يخر  وتصفمنظم ومشترك لجميع الجهات المعنية. مرجعي 

مجموعة من اإلجراءات التي قد  مبادرةتضمن كل و . الحوادث العالمية العالية المخاطرفئات ، باإلضافة إلى الخطة العالميةبأهداف وغايات 
طة الطريق ي، استخدام خر قطاع الطيرانن مع ، بالتعاو واألقاليملدول وينبغي ل. هاوتنفيذ خطط عمل محددة لوضع الجهات المعنية ستخدمها ت

الستراتيجية دعمًا ل مبادرات محددة لتحسين السالمة إعدادو  ، حسب االقتضاء،أو استكمال أنشطة إدارة السالمة الوطنية واإلقليمية لتعزيز
كأساس لخطط  لسالمة الجويةل لميةالعا طريقالطة رياستخدام خ ومن شأنعلى التوالي. الخطط الوطنية والخطط اإلقليمية، المقدمة في 

العالقة  1-1يوضح الشكل و وازدواجية الجهود.  التباين حاالت يعزز التنسيق، وبالتالي يقلل منالمعنية بالسالمة أن مل اإلقليمية والوطنية الع
 بين الخطة العالمية للسالمة الجوية وخريطة الطريق.

 

 تخطيط السالمة الجوية

 لخطة العم االستراتيجية

 الخطة العالمية للسالمة الجوية

 (Doc 10004الوثيقة )
 لسالمة الجويةل العالمية طريقالخريطة 

 (Doc 10161الوثيقة )

 العالقة بين الخطة العالمية للسالمة الجوية وخريطة الطريق   1-1الشكل 

 
 الخطط اإلقليمية والوطنية للسالمة الجويةبالعالقة    1-9

الحوادث وفئات األهداف العالمية قدم وت. السالمة الجويةمية للسالمة الجوية استراتيجية عالمية لتحسين تضع الخطة العال 1-9-1
بذلك،  وللقياماالحتياجات اإلقليمية. يلبي  لكيمحتواها  تعديليجب ، اً عالمي اً تقدم منظور  الخطة العالميةألن  اً نظر و . العالمية العالية المخاطر

اإلقليمي )أو  الصعيدعلى  السالمة الجويةاالتجاه االستراتيجي إلدارة  الخطة اإلقليمية وتعرض. خطته اإلقليميةنتج ي أن يتعين على كل إقليم
اإلقليمية المختلفة المشاركة في إدارة السالمة  هيئاتعلى ال التي يجب المجاالتالجهات المعنية لجميع  ويحدد"( لفترة محددة. إلقليم ما"

الخطة اإلقليمية بما يتماشى مع الخطة العالمية من حيث األهداف  تطوير. وينبغي السنوات القادمة الموارد على مدىتستهدف الجوية أن 
ومع ذلك، فينبغي أن تستند على تقييم المخاطر الخاص باإلقليم، وأن تتصدى لمخاطر . الحوادث العالمية العالية المخاطروالغايات وفئات 

 التنظيمية. صعوباتليم والالسالمة التشغيلية في اإلق
رض أهداف وغايات وتععلى المستوى الوطني لفترة محددة.  الجويةسالمة الاالتجاه االستراتيجي إلدارة  الخطة الوطنية وتبين  1-9-2

للقيام  بعينهاإجراءات تحديد مع  مبادرات تحسين السالمة،التنظيمية، فضاًل عن  صعوباتالسالمة الوطنية ومخاطر السالمة التشغيلية وال
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تها خط عدادإل للسالمة الجوية والخطة اإلقليميةالدولة كالً من الخطة العالمية للسالمة الجوية  تستخدمأن  وينبغي)أي خطة عمل(.  بكل ذلك
)كما هو  توجد، إن طبعة من الخطتين العالمية واإلقليميةعلى الرغم من أنه يجب على الدولة الرجوع إلى أحدث و . الجويةلسالمة الوطنية ل

يلية للدولة من المهم تحديد مخاطر السالمة التشغف. الخطة الوطنية إعدادعند يهما وحدهما إل تحيلال ينبغي أن ف، (2-1موضح في الشكل 
ة العالمية تتضمن الخطو مخاطر السالمة(.  عمليات تقييموالمعلومات الحالية )على سبيل المثال، اإلجراءات ، باستخدام التنظيمية صعوباتوال

. العالمي الصعيدعلى  السالمة الجويةمحددة تنطبق على جميع الدول، لتعزيز السالمة على المستوى الوطني والمساهمة في تحسين  غايات
مدرجة ألهداف اليعتبر إضافة بالمقارنة مع اوبعضها ، الحوادث العالية المخاطرفئات األهداف والغايات اإلقليمية و  الخطة اإلقليميةقدم وت

إذ من الممكن أن دولة، العلى مبادرات تحسين السالمة الواردة في الخطة اإلقليمية انطباقًا مباشرًا قد ال تنطبق بعض و . الخطة العالميةفي 
لسالمة ل موجهة إلى المجموعة اإلقليميةأو إلى كيان إقليمي آخر )على سبيل المثال، المجموعة اإلقليمية للسالمة الجوية إلى  تكون موجهة

إلى  مبادرة تحسين السالمة موجهةأو  الغاياتبعض  تكون قد ف(. ومع ذلك، 2024مخاطر السالمة بحلول عام إقليمي لإلنشاء سجل  الجوية
في هذه الحالة، يجب تضمين و (. 2025جميع المطارات المستخدمة للعمليات الدولية بحلول عام  لترخيص)مثل دول المنطقة  بعض الدول

الخطة ، باإلضافة إلى المعلومات ذات الصلة من بالدولة ةالخاص الخطة الوطنيةفي  ةالمحدد مبادرة تحسين السالمةأو ة قليمياإل الغاية
. للسالمة الجوية تها الوطنيةخط إعدادذات الصلة عند الخطة اإلقليمية و  الخطة العالميةن االسترشاد بكل ميجب على الدولة ، . لذلكالعالمية

 .الخطة الوطنيةو الخطة اإلقليمية و  الخطة العالميةالعالقة بين  2-1يوضح الشكل و 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 للسالمة الجوية العالقة بين الخطط العالمية واإلقليمية والوطنية   2-1الشكل 

 
 المواد اإلرشادية واألدوات   1-10

 وتركز هذه الموادبالخطة العالمية للسالالالالالالالالمة الجوية. اإلرشالالالالالالالادية المتعلقة واألدوات مجموعة محدثة من المواد  يكاوت اإلأعد  1-10-1
على المسالالالالالالالالالالتوى  للسالالالالالالالالالالالمة الجوية الخطة اإلقليميةنفس العمليات التي تنطبق على ب) وتنفيذها للسالالالالالالالالالالالمة الجوية الخطة الوطنية إعداد على

. وتمكن األدوات للسالالالالمة الجوية ة الوطنيةالخط من خالل عملية تطوير التقدم علىواألدوات الدول  اإلرشالالالادية وسالالالتسالالالاعد المواداإلقليمي(. 
اإللكترونية من التعرف على المسالالالائل المتعلقة بالسالالالالمة، فضالالالاًل عن الرصالالالد واإلبالغ لقياس أداء السالالالالمة. ووضالالالعت هذه المواد واألدوات 

مجموعة المواد  3-1ضالالح الشالالكل لرصالالد تنفيذ الخطة الوطنية وتقييم فعاليتها الحقيقية من حيث تحسالالين السالالالمة على الصالالعيد الوطني. ويو 
 وتنفيذها.للسالمة الجوية الخطط اإلقليمية والوطنية  تطويروتدعم  للسالمة الجوية التي تكمل الخطة العالمية واألدوات اإلرشادية
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مة الجوية على المتعلقة بالخطة العالمية للسال واألدوات اإلرشادية المواد بشأنمزيد من المعلومات اليمكن االطالع على و   1-10-2
 .www.icao.int/gasp على اإلنترنت على العنوان يكاوموقع اإل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المتعلقة بالخطة العالمية للسالمة الجويةواألدوات المواد اإلرشادية    3-1الشكل 
 

______________________ 
 

http://www.icao.int/gasp
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 الثانيالفصل 

 ولياتمسؤ األدوار وال

 ةعاماعتبارات    2-1
يمكن و عليه نظام النقل الجوي العالمي اآلمن. يرتكز األساس الذي  الجوية مراقبة السالمة فيالدول  مختلف مسؤولية شكلتُ  2-1-1

معدل ل هبوطيالتجاه االعلى الرغم من و للدول التي تواجه صعوبات في تنفيذ مهام مراقبة السالمة أن تؤثر على حالة الطيران المدني الدولي. 
ط لتقليل معدل الحوادث و تضاعف الضغتالوقت، ذات وفي ما زالت تشهد حاالت وفيات. ة نتظمالتجارية الم رحالتالإال أن الحوادث العالمية 

 لمخاطراالحوادث العالمية العالية فئات من محددة سلسلة ويتعين التصدي لالجوي. النقل حجم حركة في  المطرد النمومع  العالمية
(G-HRCs )الخطة العالمية للسالمة وفر وت(. الثالث)راجع الفصل  مخاطر وقوع الوفياتو  الوفياتالعمل من أجل تخفيض عدد مواصلة ل

، من خالل وضع الخطط التنظيمية ومخاطر السالمة التشغيلية معالجة الصعوباتوقطاع الطيران ل واألقاليمللدول  ياً تعاون إطاراً الجوية 
 .وتنفيذها للسالمة الجوية مية والوطنيةاإلقلي

 العالمية للسالمة الجوية  بموجب الخطةيات مسؤولاألدوار وال – الجهات المعنية    2-2
فيما يتصل بالخطة العالمية للسالمة الجوية، على سبيل  الجهات المعنية الرئيسيةشمل تمن بين الجهات المعنية بالطيران،  2-2-1

والمنظمات اإلقليمية  اإلقليمية لمراقبة السالمة الجوية اتالمنظمو  الجويةوالدول والمجموعات اإلقليمية للسالمة  يكاواإلالمثال ال الحصر، 
تضطلع و . قطاع الطيرانو  للسالمة التشغيلية واستمرار صالحية الطائرات للطيران ةالتعاوني التنمية برامجو  والوقائعللتحقيق في الحوادث 

 )انظر التنسيق مع المجموعات اإلقليمية للسالمة الجويةبدور رئيسي من خالل أيضا  للتخطيط والتنفيذ ميةقليالمجموعات اإل
  .(2-5-1الفقرة 

 . داء السالمة الجويةأل المستمر تحسينال في مجال الطيران في الجهود المبذولة بهدف الجهات المعنية يجب إشراك جميع  2-2-2
وأدوات التنفيذ  الموارد هاتوفير بالخطة العالمية للسالمة الجوية  تحقيق أهداف يكاوتدعم اإل الدولية،د والتوصيات القواعإعداد باإلضافة إلى و 

توفير الدعم أن تساعد الدول األخرى في تحقيق أهداف الخطة تستطيع مبادرات. ويمكن للدول التي البرامج و شتى المن خالل  مساعدةوال
 .العالمية للسالمة الجوية

المستوى الدولي. وتضطلع  جوية علىسالمة الالداء ألتوفر الخطة العالمية للسالمة الجوية استراتيجية للتحسين المستمر و  2-2-3
 تعديلويتعين . مع الخطة العالمية للسالمة الجوية في تجانس، جويةلسالمة اللالدول واألقاليم بمسؤولية وضع الخطط الوطنية واإلقليمية 

. وتتناول األقسام التالية األدوار الجهات المعنيةالتي تواجهها الدول وغيرها من  صعوباتالوطنية واإلقليمية على أساس ال تاألهداف والغايا
 الخطة العالمية للسالمة الجوية. بتحقيق أهدافوالدول واألقاليم والصناعة فيما يتعلق  ،يكاوإلالمحددة ل

 يكاواإلدور    2-3
 . ويشتمل دوروالوطني العالمي واإلقليمي الصعيدالخطة العالمية للسالمة الجوية على  ورصد تحقيق أهداف دعم في هادور ب يكاوتضطلع اإل

 على المهام التالية: ،بالخطة العالمية للسالمة الجويةفيما يتصل  المنظمة،
   السالمة؛تعزيز التعاون على المستوى العالمي لتعزيز  (أ

 الجوية؛للسالمة الجوية لضمان توافقها مع الخطة العالمية للسالمة تنسيق أنشطة المجموعات اإلقليمية  (ب
 ؛والتنفيذللتخطيط  يةقليمالمجموعات اإلو  ضمان التنسيق الوثيق بين المجموعات اإلقليمية للسالمة الجوية (ج
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 المجموعات اإلقليمية للسالمة الجوية؛أنشطة الصناعة في أوساط تشجيع المشاركة النشطة للدول و  (د
اإلقليمية للتحقيق  اتالمنظمو  اإلقليمية لمراقبة السالمة الجوية اتالمنظم لمشاركة الفعالة لآلليات اإلقليمية، مثلتشجيع ا (ه

في أنشطة ، للسالمة التشغيلية واستمرار صالحية الطائرات للطيران ةالتعاوني برامج التنميةو  وقائعالحوادث و الفي 
 ؛المجموعات اإلقليمية للسالمة الجوية

وبرامج السالمة  الحوادثقبة السالمة والتحقيق في ار مبهدف تعزيز قدرات  السالمة الجويةلمراقبة  قليميةاإل لياتآلا دعم (و
  ؛الدول لفرادى الوطنية

من الناحية  ممكناً فعالة لمراقبة السالمة على مساعدة الدول األخرى، حيثما كان ذلك  ُنظمتشجيع الدول التي لديها  (ز
 العملية؛

 الخطة العالمية للسالمة الجوية؛ أهدافلدعم رصد الالزمة انات واألدوات توفير البي (ح
   ؛قاليماأل فيما بينوأفضل الممارسات  توفير وتبادل معلومات السالمةعملية تسهيل  (ط
 ؛ الفنية الالزمة اتتيسير حصول الدول على الموارد والمساعد (ي
  العمل. حلقاتالتدريب و أنشطة تسهيل  (ك

 دور الدول   ٤-2
 

 الخطة العالمية للسالمة الجوية على المهام التالية:الدول في  دور شتملي
  ؛األولويةبارزة في مجال السالمة على سبيل الشواغل المعالجة  (أ

 ذلك؛العمل ومجموعات الخبراء، وما إلى  حلقات المشاركة فيالالزمة، إما مباشرة أو من خالل  اتاكتساب الخبر   (ب
الخطة العالمية للسالمة و  جويةلسالمة اللالخطة اإلقليمية  آخذة في الحسبان ،الجوية لسالمةل الوطنية الخطةوتنفيذ  إعداد  (ج

  (؛السادسالجوية )راجع الفصل 
 الشكل ،الثالث)انظر الفصل  الجويةسالمة المراقبة الدولة الخاص بنظام في الثمانية  اسمةحال صراعنللضمان التنفيذ الفعال  (د

  (؛1-3
 دارة السالمة بموجب برنامج السالمة الوطني )القواعد والتوصيات الدوليةإلمراقبة السالمة العتماد نهج  ُنظماالستناد إلى  (ه

يتعين على و . جويةسالمة الالإلى مساعدة الدول في إدارة مخاطر  تهدف التاسع عشرالملحق في الخاصة بإدارة السالمة 
-2-3الفقرة ، الثالثالفصل راجع ) نظم إدارة السالمة بتنفيذ رافهاإلشالخاضعين و  المعنيين اتالخدم مقدمي لزمالدول أن تُ 

  ؛((2
  ؛كان ذلك ممكنًا من الناحية العمليةة إلى الدول األخرى، حيثما فنيتقديم المساعدة ال (و
 جموعاتالمالهيئات المساهمة، وغيرها من المشاركة بنشاط في عمل المجموعات اإلقليمية للسالمة الجوية ودعمه، بما في ذلك  (ز

اإلقليمية ذات الصلة )بما في ذلك تغطية الجوانب المتعلقة بالسالمة في التحقيق في الحوادث و/أو المالحة الجوية( وذلك من 
 .خالل الدراية الفنية وضمان إتاحة الموارد الكافية

باألهداف والغايات ومات الخاصة المعل)بما في ذلك  يكاواإلو  المجموعة اإلقليمية للسالمة الجويةتبادل معلومات السالمة مع  (ح
 .(الوطنية
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 دور األقاليم   2-5
التي تعمل معًا لتعزيز  هيئاتأو ال/و " مجموعة من الدولقليممصطلح "اإل يعني الجوية،الخطة العالمية للسالمة في سياق  2-5-1

 السالمة في منطقة جغرافية محددة.
الجوية وعملية  السالمة ةستراتيجيالقليمية للسالمة الجوية القوة الدافعة الرئيسية المجموعات اإل مثلعلى المستوى اإلقليمي، تُ و  2-5-2

المجموعات اإلقليمية للسالمة  ؤدياإلقليمية وغير ذلك. وت هيئاتالمجموعات من الدول األعضاء وال هذه . وتتألفالتخطيط المتعلقة بها
برامج التنمية التعاونية للسالمة التشغيلية من قبيل المنظمات اإلقليمية الموجودة أو /الدول و العمل الذي تقوم بهعلى بالتأسيس ها مهامالجوية 

بمثابة منتديات ُتعد  المجموعات اإلقليمية للسالمة الجوية. و ةواستمرار صالحية الطائرات للطيران والمنظمات اإلقليمية لمراقبة السالمة الجوي
في بصورة مستمرة  جويةسالمة الالتعزيز ل سعيا ةالصناعجهود والوطنية و  ،واإلقليمية ،لعالميةالجهود ا تكامل في إطارهاتعاونية إقليمية ت

. ويقلل هذا النهج المنسق الجهود يةتقضي على ازدواج ،لسالمة اإلقليميةتعاونية لبرامج  استحداثمن خالل  أنها،جميع أنحاء العالم. كما 
 السالمة. في مجال قابلة للقياس بتحسيناتتيح القيام على الدول ويالواقعة ة بشكل كبير من أعباء الموارد المالية والبشري

 الخطة العالمية للسالمة الجوية على اآلتي:إطار اإلقليمية للسالمة الجوية في  ةويشتمل دور المجموع 2-5-3
 قليمي؛اإلدعم ورصد التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف الخطة العالمية للسالمة الجوية على المستوى  (أ

 التنظيمية ومخاطر السالمة التشغيلية صعوباتلل الجوية للتصديبما يتماشى مع الخطة العالمية للسالمة  عملهارتيب ت (ب
 السالمة؛وإدارة أداء والمسائل الناشئة 

ي السالمة وتشجيع الدول على الشروع ف اإلقليمية بمخاطربعمليات التقييم والتعاون على االضطالع  مخاطرالتحديد  (ج
 ؛ (، باعتبارها األساس لخطة عملDoc 10161)الوثيقة  خريطة الطريق العالمية للسالمة الجويةاستخدام العمل ب

 ؛مبادرات تحسين السالمة اإلقليميةتنفيذ تنسيق وتتبع  (د

لفصل )انظر ا للسالمة الجوية وضع خطة إقليمية للسالمة الجوية ودعم تنفيذها ورصدها، بما يتسق مع الخطة العالمية  (ه
 ؛(Doc 10131إعداد الخطط اإلقليمية والوطنية للسالمة الجوية )السادس ودليل 

 حلقات الخبراء المتخصصين وعقد استكشاف)على سبيل المثال عن طريق  اإلقليمتقديم المساعدة الفنية للدول في  (و
  (؛العمل ودعم األنشطة التدريبية

بالخطة العالمية للسالمة  ذات الصلةالجهود والبرامج اإلقليمية ادرات و المبتصال لتنسيق كافة اال ضطالع بدور جهةالا ( ز
 ية.لتشغيلالتخفيف من حدة مخاطر السالمة ا ( الرامية إلىGASPالجوية )

تعمل المجموعات اإلقليمية للسالمة الجوية بالتعاون مع  الجوية،ال يتجزأ من الخطة العالمية للسالمة  اً وباعتبارها جزء 2-5-4
أقصى  االقليمية وضمانلمعالجة مشكالت السالمة  ضطلع بهاالمجهودات الم افةمات اإلقليمية لمراقبة السالمة الجوية على تنسيق كالمنظ

منظمات اإلقليمية لمراقبة السالمة دورًا هامًا من خالل دعم إنشاء وتشغيل نظم مراقبة السالمة وتحليل وتؤدي ال. قدر ممكن من المواءمة
خاصة بالسالمة على المستوى اإلقليمي. ويواجه عدٌد من الدول صعوبات في معالجة أوجه القصور المتعلقة بالسالمة الجوية المعلومات ال

زمام المبادرة لمعالجة هذه المشكلة عن طريق تسهيل إنشاء المنظمات اإلقليمية لمراقبة  يكاواإلنتيجة لنقص الموارد. ومن هذا المنطلق، تولت 
التي يمكن لمجموعات الدول التعاون من خاللها وتقاسم الموارد لتحسين قدراتها على مراقبة السالمة. ويتزايد نتيجة لذلك عدد  السالمة الجوية

بالفعل، بينما ُيتوقع دخول البعض اآلخر إلى حيز  التي أصبح العديد منها منظمات راسخةالمنظمات اإلقليمية لمراقبة السالمة الجوية، 
من المحافل القانونية  اتضم المنظمات اإلقليمية لمراقبة السالمة الجوية عدد ،على مدى السنوات القليلة القادمة. وبصورة عامةالتشغيل الكامل 

. الجوية للسالمةومكتب المحيط الهادئ  التابعة لالتحاد األوروبي لسالمة الجويةاوكالة منظمات حكومية دولية، مثل  منها والهياكل المؤسسية
لتنمية التعاونية للسالمة التشغيلية واستمرار صالحية ل يكاواإل، أنشئت بموجب برنامج ةيمؤسسمن ال قلأ على درجةمشروعات ضا أي وهناك

 يمكن استكمال خطة السالمة الجوية اإلقليمية، المشار إليها فيو  الجوية.هامًا في الخطة العالمية للسالمة  دوراً الطائرات للطيران، تؤدي 
 .اإلقليمية لمراقبة السالمة الجوية تعدها المنظمات جويةسالمة اللل أعاله، بخطط( هال) 2-5-3
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إنشاء وإدارة منظمة " – (ب)الجزء ترد إرشادات بشأن إنشاء وإدارة منظمة إقليمية لمراقبة السالمة الجوية في  –مالحظة 
 (.Doc 9734 الوثيقةالجزء )ب( من )دليل إدارة السالمة  " منإقليمية لمراقبة السالمة

 الطائرات، منتنفيذ نظم التحقيق في حوادث ووقائع  يسيرتتولى المنظمات اإلقليمية للتحقيق في حوادث ووقائع الطائرات ت 2-5-5
الخاصة مكنها بالتالي من الوفاء بالتزاماتها تجاه عمليات التحقيقات مما ي فيما بين الدول تقاسم الموارد المالية والبشرية الالزمة خالل إتاحة

  .اتفاقية الطيران المدني الدولي بموجب بها
قليمية للتحقيق في اإل ةمنظمالدليل "ترد إرشادات بشأن إنشاء وإدارة منظمة إقليمية لمراقبة السالمة الجوية في  –مالحظة 

 (.Doc 9946)الوثيقة  "الحوادث والوقائع

 قطاع الطيراندور    2-6
 ؛، مثل: مشالالالالالغلي الطائراتات" مقدمي الخدمقطاع الطيرانُيقصالالالالالد بمصالالالالالطلح " الجوية،المة في سالالالالالياق الخطة العالمية للسالالالالال 2-6-1
مؤسالالالسالالالات التدريب و  المراوح؛الطائرات أو المحركات أو  تصالالالنيعأو  الطراز المسالالالؤولة عن تصالالالميم المعتمدة؛ والمنظماتمنظمات الصالالاليانة و 

وغيرها من  )مثل المنظمات الدولية( المنظمات غير الحكومية وكذلك المطارات؛؛ ومشالالالالالالالالالالالالالغلي ةالجوي لحركةمقدمي خدمات او  المعتمدة؛
 ، حسب االقتضاء.قطاع الطيرانمن  جزءاً التي تشكل  هيئاتال

 

، من خالل مشالالالالالالالالالالاركته في وضالالالالالالالالالالع الخطط للسالالالالالالالالالالالمة الجويةتحقيق أهداف الخطة العالمية  قطاع الطيرانيدعم ينبغي أن و  2-6-2
الجهات سالالتعرض تن تتضالالمن عملية وضالالع الخطط اإلقليمية والوطنية التشالالاور مع القطاع. وينبغي أن اإلقليمية والوطنية وتنفيذها. وينبغي أ

خريطة الطريق لتحديد مبادرات تحسالالالين السالالالالمة التي من شالالالأنها دعم تنفيذ الخطط اإلقليمية والوطنية من خالل  قطاع الطيرانفي  المعنية 
بفعالية في المجموعات اإلقليمية للسالالالالالالالالالالالمة الجوية وأن يسالالالالالالالالالالاهم  الطيران يشالالالالالالالالالالارك قطاع أن وتحقيقًا لهذه الغاية، ينبغي. ةمحددخطط عمل 

 .لتعزيز السالمة بطريقة منسقة
أن يشالالالالالالارك القطاع في تطبيق نظم إدارة السالالالالالالالمة بغرض االسالالالالالالتمرار في تحديد األخطار وإدارة مخاطر السالالالالالالالمة، ينبغي و  2-6-3

الدول على تبادل المعلومات عن السالالالالالالالالالالالالالالمة وبرامج مراقبة وتدقيق السالالالالالالالالالالالالالالمة. وينبغي  مختلفو  واألقاليم يكاووكذلك العمل التعاوني مع اإل
للمنظمات غير الحكومية أن توفر المواد اإلرشالالالالالالالالالادية والتدريب لمسالالالالالالالالالاعدة أعضالالالالالالالالالائها على معالجة فئات المخاطر العالية وتطبيق ُنظم إدارة 

 السالمة.
______________________ 
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 الثالثالفصل 

 واألولويات في تخطيط السالمة الجوية عوباتصال

 اعتبارات عامة   3-1
 صعوباتهذه الو . واألولويات المتعلقة بالسالمة والتي تعتبر مصدر قلق لمجتمع الطيران الدولي صعوباتيعرض هذا الفصل ال 3-1-1

ستخدم تُ و . يكاوالمتعلقة بالسالمة التي أجرتها اإلمستمدة من تحليل بيانات السالمة التي تم جمعها من األنشطة االستباقية والتفاعلية 
أهداف وغايات  عدادإل األسس شكل، من ثم،العالمي، والتي ست على الصعيد في تحديد أولويات العمل يكاوة لمساعدة اإلختلفمال صعوباتال

 تإجراءاالمجاالت التي تتطلب اتخاذ  فيما بين تولويااأل ترتيبالمتعلقة بالسالمة و  صعوباتتحديد ال ويمثل. الخطة العالمية للسالمة الجوية
األولويات، على  رتيبوت صعوباتتشمل بيانات السالمة المستخدمة لتحديد الو . الجوية خطوات أساسية في عملية تخطيط السالمة بشأنها

 رصدو صالحية الطائرات للطيران؛ ار استمر تقارير و  السالمة؛تقارير تقديم و ؛ وقائعالتحقيقات في الحوادث أو ال: سبيل المثال ال الحصر
هذا الفصل  ويتضمن. سالمةالوعمليات الدراسة والمراجعة المرتبطة بمسائل ؛ واالستقراءاتوالتدقيق  ،عمليات التفتيشو  األداء التشغيلي؛

 .جويةالخطة العالمية للسالمة المن  2025-2023 صدارإل تي تم اختيارهامعلومات أساسية عن األهداف والغايات ال
األولويات، ينبغي لها  رتيبوت صعوباتال ستكشافأو صناعة تحليلها القائم على البيانات ال إقليمدولة أو  أي عندما تجري  3-1-2

 خطة إقليمية للسالمة الجويةاألسس والسياق لوضع العوامل توفر هذه و . نقاط القوة والضعف والفرص والتهديداتما لديها من أن تنظر في 
هناك عدة عوامل و (. الرابعراجع الفصل ) الخطة العالمية للسالمة الجويةبما يتماشى مع أهداف وغايات  نية للسالمة الجويةخطة وطأو 

كما من التحليل  جزءاً  هذه العوامل يجب اعتبارو . على المستويين اإلقليمي والوطني الخطة العالمية للسالمة الجوية صقلتؤثر على طريقة 
 .الثقافية والتكنولوجيةو  االجتماعيةو  العوامل السياسية والقانونية واالقتصادية: أن تشمل ينبغي لها

هذه  وتتعلق. الخطة العالمية للسالمة الجوية تتناولهاالتي  صعوباتال الوقوف على ،يكاوالتحليل الذي أجرته اإل تم، بفضل 3-1-3
من هذا الفصل النتائج المستخلصة من تحليل مخاطر  4-3 القسمعرض يو  .في المقام األول بمسؤوليات الدولة عن إدارة السالمة صعوباتال

بتناول القسم النظر فيها و  قاليمعلى الدول واأل ينبغيالتي المخاطر الحوادث العالمية العالية فئات السالمة التشغيلية التي ساعدت في تحديد 
راجع )للعمليات  تشغيل اآلمنلدعم الالالزمة  ساسيةاألهياكل ال توافر إلى التحليل الحاجة يتناولباإلضافة إلى ذلك، و . الناشئةالمسائل  3-5

الخطة العالمية للسالمة  وغاياتأهداف  عدادالنتائج المستخلصة من التحليل المتضمن في هذا الفصل إلت االستعانة بتموقد (. 3-3 القسم
 .الرابعالواردة في الفصل  الجوية

اآلثار المختلفة التي تترتب على  لمراعاةسالمة للالحاجة إلى خطط  فيروس كوروناه، أظهرت جائحة عالوًة على ما ُذكر أعال  3-1-4
لةحوادث االالطيران من جراء   .لة للطيرانحوادث المعطّ  ال 6-3ويناقش القسم . لمعطّ 

 التنظيمية صعوباتال   3-2
تأثير الثقافة التنظيمية والسياسات واإلجراءات على فعالية عناصر تأخذ في االعتبار و  تمس جوهر النظام مسائل هي التنظيمية صعوباتال

مشغلي ك ،الخدماتدولة، مثل هيئة الطيران المدني ومقدمي الفي الموجودة  هيئاتالتشمل المنظمات و . السالمة في مستوى مخاطرالتحكم 
، مشغلي المطاراتعتمدة ومؤسسات الصيانة المعتمدة و ومؤسسات التدريب في مجال الطيران الم ،خدمات الحركة الجويةومقدمي  ،الطائرات

 صعوباتان من التوهناك اثن. ويجب على المؤسسات تحديد المخاطر والتخفيف من المخاطر المرتبطة بها إلدارة السالمة. وغير ذلك
 .تنفيذ برنامج السالمة الوطني ها عملياتواجهوالصعوبات التي ت االفتقار إلى النظم الفعالة لمراقبة السالمة التنظيمية التي تواجهها الدول هما
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 السالمة مراقبة فعالية   3-2-1

المتعلقة بالسالمة واإلجراءات ذات  قواعد والتوصيات الدوليةالفعال للالتنفيذ من خاللها  تكفل الدول ةمهممراقبة السالمة هي  3-2-1-1
قطاع أن توفر  أيضاً تضمن مراقبة السالمة و . المرتبطة بها يكاوي ووثائق اإلاتفاقية الطيران المدني الدول مالحقالواردة في  بها الصلة

تتحمل الدول مسؤوليات شاملة و . والتوصيات الدوليةقواعد الفي  نصوص عليهالمستوى الم ق يعادل أو يفو  مانمن األالوطنية مستوى  الطيران
العناصر الثمانية  1-3-1الشكل  عرضوي. هافيالتي تجري الطيران  ةنشطأتؤكد التزام الدولة بالسالمة فيما يتعلق بل السالمة،عن مراقبة 
العناصر الحاسمة  استكمال قبة الفعالة للسالمة وإدارة السالمة،الكي تكفل توفير المر  ،يجب على الدولو . مراقبة السالمةلنظام ي الحاسمة أل

. قوم عليه نظام النقل الجوي العالمي اآلمنيقبة السالمة األساس الذي مسؤولية الدول عن مرا. وتشكل 8لى إ 6العناصر قبل تنفيذ  5إلى  1
 .بأكمله يمكن للدول التي تواجه صعوبات في تنفيذ مهام مراقبة السالمة أن تؤثر على حالة الطيران المدني الدوليو 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 نظام مراقبة السالمة الوطنيفي العناصر الحاسمة    1-3الشكل 

لدولة في للنظام مراقبة السالمة الثمانية  ةاسملعناصر الحينبغي للدول أن تعمل باستمرار على تحسين تنفيذها الفعال ل 3-2-1-2
عناصر مستوى التنفيذ الفعال لل تحسينالجهود،  ويمكن، بفضل تضافر. جميع المجاالت ذات الصلة، بما يتناسب مع تعقيد نظام الطيران لديها

 .نيةفالموارد البشرية أو المالية أو ال في اً رقابة على السالمة في الدولة، ال سيما في المناطق التي تواجه فيها الدول نقصلنظام ال الحاسمة
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قبة الفعالة ار متتطلب الو . الموارد لةالتي تعاني من ق قاليملسالمة في األلمشاكل ا إنشاء مؤسسات توفر حلوالً ويمكن أن يتضمن ذلك التضافر 
 مبادرات تحسين السالمةولضمان أن تحقق  الخطة العالمية للسالمة الجويةنية لتحقيق أهداف فالستثمار في الموارد البشرية واللسالمة ال

المنظمات اإلقليمية الدول األخرى أو المنظمات، بما في ذلك  أو يكاواإلتعتمد على المساعدة التي تقدمها  ويمكن للدول أن .ةنشودالفوائد الم
 .اإلقليمية للتحقيق في الحوادث والوقائع والمنظمات الجويةلسالمة لمراقبة ا

أو /إلى الدول و والمراقبة، الترخيصالسالمة، بما في ذلك تلك المتعلقة ب مهامطواعية في تفويض  نظريجوز للدول أن تو  3-2-1-3
 .المختصةالمنظمات 

إلى منظمات مختصة أخرى، مثل الرابطات التجارية أو في تفويض أنشطة أن تنظر لدول ل يجوز ذلك،عالوة على و  3-2-1-4
أو  ا،بيانات السالمة ومعلومات السالمة نيابة عنه حمايةل و يوتحل ،جمعيمكنها المنظمات الممثلة للصناعة أو غيرها من الهيئات التي 

 .رصدالأنشطة ب االضطالعم التدريب أو يتقديمكنها 
لمراقبة اإلقليمية  المنظماتأو منظمات أخرى، بما في ذلك /على الرغم من أنه يجوز للدول تفويض المهام إلى دول وو  3-2-1-5

 83المادة  بموجباتفاقات بإبرام ا رهن ذلك،ومع . فإنها تظل مسؤولة عن التزاماتها بموجب اتفاقية الطيران المدني الدولي الجوية،السالمة 
، إلى دولة المشغل في حالة استئجار المرتبطة بها، إلى جانب المسؤوليات معينةمهام وواجبات  نقل قرريل أن تيجوز لدولة التسج مكرر،

 فيمكرر  83المادة  بموجب اتفاق   في إطارمعينة  مهامي من نقل رئيسالغرض الويكمن . ، أو أي تدبير مماثلأو تبادلها تأجيرهاالطائرة أو 
بأن هذه الدولة قد تكون في وضع أفضل للقيام بهذه  اً اعتراف المشغل،ن خالل نقل مسؤولية الرقابة إلى دولة تعزيز قدرات مراقبة السالمة م

 وفقاً على تنفيذ المهام المراد نقلها  تماماً ، أن دولة المشغل قادرة مهام، قبل الموافقة على نقل أي ل ينبغي أن تثبتيسجتدولة ال إال أن. مهامال
 .بإبراء ذمة المشغل وتحمل المسؤولية عن هذه الوظائف ؛ وتقبل دولة المشغلالقواعد والتوصيات الدوليةمدني الدولي و التفاقية الطيران ال

" من اتفاقية الطيران المدني الدولي اً مكرر  83دليل تنفيذ المادة "في  اً مكرر  83ترد اإلرشادات المتعلقة بالمادة  — مالحظة 
 .(Doc 10059الوثيقة )

 برنامج السالمة الوطني فيذتن   3-2-2
 عمالً و . فعاالً  تنفيذاً  ة الوطنيبرنامج السالمتنفيذ كي تتمكن من مراقبة السالمة األساسية ل ُنظمعين بستأن ت للدول ينبغي 3-2-2-1

فبفضل . دارة السالمةنظام إلبتنفيذ  تهاالخاضعين لسلط عنيينالم اتمقدمي الخدم أن ُتلزم ة، يتعين على الدولالتاسع عشرلملحق ا بأحكام
برنامج  ويقتضي. ، مما يسهم في إدارة مخاطر السالمةونقلهامعلومات السالمة  الحصول على اتي الخدمنظم إدارة السالمة يمكن لمقدم

المحرز لقياس ورصد أداء السالمة في نظام الطيران المدني في الدولة وقياس مدى التقدم تنفيذ نهج قائم على المخاطر  السالمة الوطني
، باإلضافة غاياتوتحقيق هذه الداء السالمة أل غاياتيتطور دور الدولة ليشمل وضع  السياق،في هذا و . نحو تحقيق أهداف السالمة الوطنية

 . التابعين لها لمقدمي الخدماتنظام إدارة السالمة إلى اإلشراف الفعال على 
وإدارة  خطاراأل استكشاف من أجل المجاالت التشغيلية بين مختلف عاون الت من كبيراً  قدراً السالمة  ةنظام إدار يتطلب  3-2-2-2

استراتيجيات  من إقليمة أو دولما تتطلبه الحالة الخاصة بكل  أشكال بيانات السالمة لوضع مختلف هناك حاجة إلى تحليلو . مخاطر السالمة
ال باإلضافة إلى ذلك، و . ناعة بشكل وثيق في إدارة مخاطر السالمةوالص قاليمواأل ،والدول ،يكاواإل أن تتعاون هذا يقتضي و . فعالة للتخفيف

تي ينص لتحقيق أهداف أداء السالمة ال التنظيمية،مقدمو الخدمات والسلطات  ان فيه، بمةالرئيسي للجهات المعنية سعي الجماعيال غنى عن
الجهات المعنية  هذه المجموعة من من خالل الشراكات معو . مقدمي الخدماتنظام إدارة السالمة للدولة أو ل برنامج السالمة الوطني عليها

 بمخاطر السالمةالمرتبطة  (SPIs) داء السالمةأمؤشرات  على الصعيدين الوطني واإلقليمي، ينبغي تحليل بيانات السالمة لدعم الرئيسية
وتحديد  المناسبة، مؤشرات أداء السالمةتفاقات لتحديد إلى ا الجهات المعنية الرئيسيةيجب أن يتوصل و . والمكونات الرئيسية لنظام الطيران

بشأن حماية معلومات  يكاوألحكام اإل وفقاً  السالمة، توتبادل معلوماعملية توفير لتصنيف ووضع منهجيات تحليل تسهل ل مشتركة خطط
 .السالمة

ية قد تتطلب موارد مؤسسو  اتيةوسياس يميةتغييرات تنظ الوطني ونظم إدارة السالمة علىامج السالمة نبر تطبيق  نطوي يو  3-2-2-3
برنامج السالمة الوطني ونظام من عناصر عنصر تطبيق كل  بالفعل على الدرجة التي تم بها  اعتماداً ، للموظفين إضافية أو مؤهالت مختلفة

عملية صنع  وضع ورعايةالمطلوبة ل ناتوالبيا وتحليل وإدارة المعلومات ،جمع تيسيرقد تكون هناك حاجة إلى موارد إضافية لو . إدارة السالمة



 4-3 الخطة العالمية للسالمة الجوية

 

 

المجموعات قد تحصل الدول التي تحتاج إلى مثل هذه الموارد على المساعدة من خالل  الحاالت،في بعض و . القرار على أساس المخاطر
. المنظمات المختصة األخرى  أو ذلكب مؤهلة للقيامال أو الدولالمنظمات اإلقليمية لمراقبة السالمة الجوية، أو  اإلقليمية للسالمة الجوية،

وتحديد اتجاهات السالمة ونشر  السالمة،وتحليل وحماية بيانات السالمة ومعلومات  ،نية لجمعفباإلضافة إلى ذلك، ينبغي تطوير القدرات الو 
العمليات التحليلية، فضاًل  راءمن إج نية التي تمكنفال ُنظماستثمارات في ال برنامج السالمة الوطنيقد يتطلب و . الجهات المعنيةالنتائج على 

 .ذوي المعرفة والمهارة لدعم البرنامجالالزمين من عن المهنيين 
 

 العمليات سالمة لدعم األساسية المالئمة البنية   3-3

هذا ولدعم . ل النقل الجوي الدولي تعوياًل شديدًا على نظام طيران عالمي مأمون وآمن ومستدام وقابل للتشغيل البينييعوّ  3-3-1
الصادرة تستوفي القواعد القياسية وتحقيقًا لذلك، يجب على الدول أن . النظام يتعين على الدول أن تضمن وجود الهياكل األساسية المالئمة

 وينبغي أن يشتمل نظام المالحة. بالبنية األساسية للمالحة الجوية والمطارات المتعلقةفي مختلف المالحق والمنصوص عليها  يكاوعن اإل
 .الجوية القوي على توفير الخدمات األساسية في شتى مجاالت العمليات

، الذي يصف (BBBالُمبيَّنة في إطار اللبنات األساسية )توفير الخدمات األساسية  للسالمة الجوية وتعزز الخطة العالمية  3-3-2
لجوية األساسية التي يتوخى توفيرها للطيران المدني الدولي العمود الفقري ألي نظام موثوق للمالحة الجوية من خالل تحديد خدمات المالحة ا

مجاالت عمليات المطارات خدمات ذات أهمية أساسية في  هيو  وتوصياتها الدولية وإجراءات خدمات المالحة الجوية. يكاووفقًا لالقواعد اإل
فر هذه الخدمات األساسية، فإنها تشكل األساس ألي تحسين بتوا. و وإدارة الحركة الجوية والبحث واإلنقاذ واألرصاد الجوية ومعلومات الطيران

وباإلضافة إلى الخدمات األساسية، يحدد إطار اللبنات األساسية  .تشغيلي يهدف إلى تعزيز أداء النظام )حزم التحسينات في منظومة الطيران(
فير هذه الخدمات )الهياكل األساسية لالتصاالت والمالحة التي ينبغي نشرها لتو  الهياكلالمستخدمين النهائيين لهذه الخدمات باإلضافة إلى 

 .واالستطالع(
فاللبنات األساسية ال ن. ، وليس حزمة في إطار حزم التحسينات في منظومة الطيرامستقالً  وتشكل اللبنات األساسية إطاراً   3-3-3

الخدمات األساسية التي وافقت الدول على توافرها  وما يعرّ ف خط األساس هذا هو تمثل أي مرحلة من مراحل التطور، بل خط األساس.
ويحدد إطار حزم التحسينات في  بموجب اتفاقية الطيران المدني الدولي لكي يتسنى تطوير الطيران المدني الدولي بطريقة آمنة ومنظمة.

الطيران للعمل من أجل  أوساطعليها  تقمنظومة الطيران مجموعة من التحسينات التشغيلية في بعض مجاالت نظام المالحة الجوية التي واف
ويمّثل كل عنصر من عناصر حزم  .الحفاظ على هذا النظام أو تحسين أدائه )العناصر المتسلسلة لحزم التحسينات في منظومة الطيران(

 .التحسينات تغييرًا محددًا في العمليات المصممة لتحسين أداء نظام المالحة الجوية في ظل ظروف التشغيل محددة
 - Doc 9750إطار اللبنات األساسية في الخطة العالمية للمالحة الجوية )الوثيقة  عنترد معلومات إضافية  -مالحظة 

 .anpportal.icao.int/g4https://www : اإللكتروني عبر الرابط يكاوالخطة العالمية للمالحة الجوية( وكذلك على موقع اإل
من خالل ضمان وجود بنية أساسية مالئمة  تدعم الخطة العالمية للسالمة الجوية تنفيذ الخطة العالمية للمالحة الجوية 3-3-4

ية القواعد القياسبنية أساسية مالحية ومطارات تلبي  لديهاتتوفر من الدول التي ومن خالل تعزيز االتجاه المتزايد  اآلمنةالعمليات ب للقيام
البنية األساسية ومن شأن كفالة المراقبة الفعالة للسالمة وإدارة السالمة في إطار برنامج السالمة الوطني باالقتران مع . يكاواإلالصادرة عن 

ن لزيادة أن يوفر للدول القدرة على تقديم خدمات المالحة الجوية األساسية وإدخال التعديالت على نحو مأمو  اآلمنةالمالئمة لدعم العمليات 
  .كفاءتهاقدرات المالحة الجوية وتحسين 

 مخاطر السالمة التشغيلية    ٤-3
مراقبة توفير مطارات أو الأو  الطائراتمثل تشغيل ) ةنشطاألب القيامأو  اتتنشأ مخاطر السالمة التشغيلية أثناء تقديم الخدم 3-4-1

فضاًل عن السياق التشغيلي الذي ُتنفذ فيه أنشطة الطيران  والتكنولوجيا،ن األفراد التفاعالت التشغيلية بيفي االعتبار تؤخذ و (. الحركة الجوية
بما يتماشى مع وينبغي تصنيف مخاطر السالمة التشغيلية وفقًا لفئات الحوادث، مثل الوقائع والحوادث، . واألخطار والقيود لتحديد األداء

 .(CICTT" )يكاوق سالمة الطيران التجاري واإلفريق التصنيف المشترك بين فريفئات الحوادث الصادرة عن 

https://www4.icao.int/ganpportal
https://www4.icao.int/ganpportal
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 الحوادث العالمية العالية المخاطر فئات    2-٤-3
وفيات في العمليات التجارية بحلول عام ال التخلص النهائي منفي تحقيق الهدف المتمثل في الخطة العالمية للسالمة الجوية تتمثل رؤية 

ينبغي التصدي لها  التيالمخاطر الحوادث العالمية العالية فئات ة من طائف لسالمة الجويةالعالمية ل وتحدد الخطة. ذلك ما بعدفيو  2030
الحوادث العالمية بر من تعوقد اختيرت أنواع الحوادث التي تُ . "(أولويات السالمة العالمية"سم إب سابقاً  المعروفة) مخاطر وقوع الوفياتمن  حدلل

فريق التصنيف المشترك بين فريق سالمة الطيران /فريق سالمة الطيران التجاري الصادرة عن بما يتماشى مع الفئات ، العالية المخاطر
إلى نتائج  استناداً و . وقائعلكل حادث أو عدد الحوادث وال مخاطر وقوع الوفياتإلى الوفيات الفعلية أو ارتفاع معدل  استناداً  ،يكاوالتجاري واإل

وغيرها من  يكاواإل، وكذلك من على المستوى العالمي صادر المعلومات االستباقية والتفاعليةتحليل بيانات السالمة التي تم جمعها من م
دت خمسالمنظمات غير الحكومية،  الخطة العالمية للسالمة من  2022-2020 لطبعةالمخاطر الحوادث العالمية العالية فئات من فئات  ُحدّ 

 :من الخطة العالمية، وهي على النحو التالي 2025-2023لطبعة ( ة بدون ترتيب معينوترد في القائم)واحتفظ بهذه الفئات نفسها . الجوية
 ؛السيطرةوهي تحت  بالتضاريس اتارتطام الطائر  ( أ

 ؛فقدان السيطرة على الطائرة أثناء الطيران ( ب
 ؛جوتصادم في الال ( ج
 المدرج؛ نعالخروج  ( د

 .المدرج اقتحام ( ه
بيانات السالمة األخرى على موقع و المخاطر الحوادث العالية وفئات  الحوادثات ءإحصا نبشأتوجد معلومات  -مالحظة  

  Report.aspx-www.icao.int/safety/Pages/Safety: لكترونياإل يكاواإل

 ت السيطرةوهي تح ات بالتضاريسارتطام الطائر    2-1-٤-3
دون اإلشارة إلى فقدان أثناء الطيران  يحدث عائقبمياه أو بأو  ،تضاريسبال اماصطد هو وهي تحت السيطرة ات بالتضاريسارتطام الطائر 

، للتحكم وهي خاضعةالتضاريس بفيها طائرة  رتطمتجميع الحاالت التي ارتطام بالتضاريس تشمل الحوادث المصنفة على أنها و . السيطرة
تصميم : منهاالعديد من العوامل المساهمة،  بسببالمخاطر الحوادث العالية هذا النوع من  حدثوي. النظر عن الوعي الظرفي للطاقمبغض 

 التحذير من ُنظمالطائرات ب وبفضل المتطلبات التي تقضي بضرورة تزويد. سوء األحوال الجويةو  ؛ارتباك الطيارو اإلجراءات والوثائق؛ 
 ةارتطام طائر أي حادث  وقوععلى الرغم من عدم و . االرتطام بالتضاريسحوادث  هذا النوع من بشكل كبير عدد انخفض ،األرضب االقتراب

بالتضاريس الطائرة ارتطام فإن حوادث  الماضية،فئة النقل على مدار السنوات القليلة  ة منطائر  بالتضاريس وهي تحت السيطرة تعرضت له
لذلك، و . من الناجين، إن وجد جداً عدد قليل  ف الحادث سوى حيث ال يخلّ   وقوعها،ن لها نتائج كارثية عند غالبًا ما تكو  وهي تحت السيطرة

 .وفيات لحدوث ةكبير  مخاطر ترتبط بهذه األحداث

 فقدان السيطرة على الطائرة أثناء الطيران   2-2-٤-3
فقدان  فئةال هذه فيالحوادث المصنفة  نطوي تو . ار الرحلة المقصودأثناء الطيران أحد مظاهر االنحراف الشديدة عن مس سيطرةفقدان ال كليش

يخلف إذ ال نتائج كارثية عن حوادث هذا النوع من ال يتمخضغالبًا ما و . استعادته القدرة على توفر دون أثناء الطيران  في الطائرة التحكم
ويحدث هذا النوع . احتماالت حدوث وفيات جراء هذه األحداث، ترتفع لذلك. كان هناك ناجون من الناجين، إن  جداً عدد قليل  الحادث سوى 

 ةمستحدثالطائرات أو  أجهزة من ةمستحدثالتي يمكن تصنيفها على أنها إما  بسبب العديد من العوامل المساهمةالمخاطر الحوادث العالية من 
من  ةالمستحدثالثالثة، تمثل الحوادث  عواملمن بين الو . أو أي مزيج من هذه الثالثة يفعل إنسان/رطياالارتكبه ناجمة عن فعل أو  بيئياً 

التي تعرضت لها  فقدان التحكم أثناء الطيرانأدى عدد الوفيات الناجمة عن أحداث وقد . حوادثهذه الوقوع ل واتراالسبب األكثر ت الطيار
 ، على سبيل المثال،تقضي متطلبات استحداث إلى فضى بدورهمما أ الحالية،طائرات النقل الجوي التجارية إلى فحص ممارسات التدريب 

 .حال حدوثها اواسترداداه فقدان السيطرة ع حدوثعلى من طقم قيادة الطائراتأ أفراد تدريب بضرورة

http://www.icao.int/safety/Pages/Safety-Report.aspx
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 جوتصادم في الال   2-3-٤-3
انحراف عن  ي الجونجم حاالت التصادم فيمكن أن تو . في الجو اهماتكون كلتما عند طائرتينالتصادم في الجو حدوث تصادم بين  يعني

العديد من  بسببالجو  في تصادمويحدث ال. اتالفصل بين الطائر مسافات ب عدم التقيد يحدث بسببلطيران لالمصرح به مستوى ال عن
. قيادةوتدريب طاقم ال ؛معدات الطائراتو  ،الحركة الجوية لمراقبيعبء العمل و  ،جويةحركة الالظروف : العوامل المساهمة، بما في ذلك

، (TCAS/ACAS) االصطدام المحمول جواً  فادينظام ت/تفادي االصطدامالتنبيه بالحركة و  تزويد الطائرة بنظامبضرورة متطلبات ال فضلوب
كارثية إذ ال نتائج ؤدي إلى تما  غالباً ها، وقوع، عند فإن هذه الحوادث ،ومع ذلك. انخفاض كبير في عدد حوادث االصطدام في الجو حدث

 .هذه األحداث جراءوفيات  حدوث ترتفع احتماالت لذلك،. من الناجين، إن كان هناك ناجون  جداً ى عدد قليل يخلف الحادث سو 

 ن المدرجعالخروج    ٤-2-٤-3
حدث ت واقعةتصنيف لحادث أو  على" المدرج نعالخروج " وينطوي مصطلح. أو تجاوزه عن سطح المدرج انحراف والمدرج ه نعالخروج 

ف المتعمد انحر يحدث اال المثال،على سبيل ف ،دتعمأو غير م ادتعمم ن المدرجعخروج كون الي ويمكن أن. ع أو الهبوطأثناء مرحلة اإلقال
 عمليات االقتراب منهاالمدرج،  نعوثمة عوامل عديدة تساهم في حدوث الخروج  .مدرجطائرة أخرى لل اقتحاملتجنب االصطدام الناتج عن 

طائرات النقل الجوي  تعرضت لهاالمدرج التي  الخروج عنأدى العدد الكبير من الحوادث الناتجة عن  وقد .غير المستقرة وحالة المدرج
غير  المالمسة: ، بما في ذلكحوادثمن فئات ال عدد "سالمة المدرج"مصطلح  يعنيو . التجارية إلى عدة مبادرات تتعلق بسالمة المدرج

تصادم وال على األرض،وهي على الطائرة فقدان السيطرة و  مدرج،المدرج، واقتحام ال نالخروج عو  ،األرض على تصادموال ،ة للمدرجطبيعيال
على الرغم من و . من حيث عدد الحوادث هو الغالبالمدرج  نعالخروج إال أن . نقطة الهبوط تجاوز/المدرجبداية والهبوط قبل  العوائق،مع 

تعتمد و . كبيراً  فيها يظل ، إال أن خطر الوفاةتخلو من الوفيات ة، حاالتيحصائاإل ، من الناحيةهيالمدرج  نعحاالت الخروج أن غالبية 
 بها أو تغادر األرض طائرةالبها  تالمسالسرعة التي  منهاعلى عدة عوامل، ( من عدمها إمكانية النجاة مثل)المدرج  نع الخروج نتيجة

 المدرج في المطارنهاية  منطقة السالمة في المدرج وخصائص وتلوث ،(الطاقة العالية عمليات الخروج)منه الخروج  طرف المدرج أثناء
 .المعني

 اقتحام المدرج   2-5-٤-3
لطائرة أو مركبة أو شخص في المنطقة المحمية من سطح مخصص  خاطئ ينطوي على وجودما المدرج هو أي حدث في مطار  اقتحام

حدث تصادم يعندما ف. لطائرات التي تحتل المدرجل االصطدام وى مخاطرفي مست زيادة قتحامعمليات اال نجم عنوت. اتلهبوط وإقالع الطائر 
 تكون سرعتهاأو المركبات المعنية عادة ما /فإن الطائرة و ،(الطائرات وقوفساحات أو األرضية  اتممر العلى سبيل المثال في )خارج المدرج 

تصادمات عالية )بسرعة كبيرة على األقل متحركة  اتطائر ال ن إحدىكو ما ت غالباً ف المدرج،عندما يحدث على إال أن التصادم . نسبياً  يئةبط
 للطيارعبء العمل و  تصميم المطارات،: عمليات اقتحام المدرج وتشمل العوامل التي تساهم في. مخاطر وقوع الوفياتمما يزيد من ( السرعة

من حاالت اقتحام المدرج يفضي،  جداً  قليالً  م من أن عدداً وعلى الرغ. معمول بهاغير  تعبيرات اصطالحيةواستخدام  الجوية،ومراقب الحركة 
بوينغ بين طائرتين من طراز  الذي حدث التصادمف. فيها يظل كبيراً  مخاطر وقوع الوفياتإال أن  تصادم،وقوع  من الناحية اإلحصائية، إلى

ال يزال أسوأ حادث في تاريخ الطيران، وهو  رجمد قتحامنتيجة الجاء ، 1977في عام  تينيريفي،في مدينة في مطار لوس روديوس،  747
 .عدد من الوفيات ن حيث ضخامةم

 الحوادث على الصعيد الوطني واإلقليميفئات  لتحديدالمخاطر الحوادث العالمية العالية النظر في فئات    3-٤-3
منتظمة  عمليات تقييملدى إجراء المخاطر لية الحوادث العالمية العاينبغي أن تنظر الدول واألقاليم وقطاع الطيران في فئات  3-4-3-1
تقوم أيضًا بتحليل  على الصعيد الوطني واإلقليمي التي تتوافر لها بيانات كافية، وأنالمخاطر الحوادث العالية سالمة لتحديد فئات مخاطر الل

الوطنية واإلقليمية.  السالمة الجويةإطار خطط والعوامل المساهمة، فضالً عن وضع أولويات الحوادث التي ينبغي تخفيف حدتها في  السالئف
الحوادث العالية تخطيط السالمة، بما في ذلك  يف التصدي للمخاطر المرتبطة بالسالمة التشغيليةويرد المزيد من المعلومات عن كيفية 

 .(Doc 10131الجوية ) دليل إعداد الخطط اإلقليمية والوطنية للسالمةوفي ( 3-4انظر القسم )في الفصل الرابع ، المخاطر
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 لمجموعات اإلقليمية للسالمة الجويةالتدرج فيه الكي  المؤمَّنة لكترونيةعلى بوابتها اال مخصصاً  موقعاً  يكاوت اإلأعدوقد  3-4-3-2
الخاصة  وادثلحعلى استخدام فئات ا قاليمشجع الدول واألتُ  اإلبالغ، في عمليات تساقاال وسعيا لتحري . مخاطر السالمة التشغيلية اإلضافية

 .(CAST/CICTT) يكاوفريق التصنيف المشترك بين فريق سالمة الطيران التجاري واإلفريق سالمة الطيران التجاري/من  المستقاة بالطيران
 الرابط اإللكتروني على يكاواإلعلى موقع  التجاري  لطيرانسالمة ا فريق بشأنتوجد معلومات إضافية  -مالحظة  

https://www.icao.int/safety/airnavigation/AIG/Pages/Taxonomy.aspx  

 المسائل الناشئة   3-5
فكار التي قد تؤثر أو األ التجارية والسياسات العامة ونماذج األعمال كنولوجياتتشمل المسائل الناشئة مفاهيم العمليات والت 3-5-1

ونظرًا لعدم توفر . على النحو المألوف إكمال التحليل المعتمد على البياناتتتيح بيانات كافية بشأنها ال توجد و  المستقبل،على السالمة في 
مجتمع الطيران الدولي  من المهم أن يظلو . ، ال يمكن اعتبار المسائل الناشئة بصورة تلقائية من مخاطر السالمة التشغيليةالكافية البيانات
. للتصدي ألي مخاطر ترتبط بذلكاستباقية احترازية ووضع إجراءات الالزمة وجمع البيانات  ،األخطار لتحديدالناشئة  مسائلحيال ال متيقظاً 

ك ينبغي تشجيع لذل. لتعزيز االبتكار اأن توفر فرص، السالمة عن طريق التخفيف من مخاطروخاصة  الناشئة،لمعالجة المسائل يمكن و 
 .واإلجراءات والعمليات الجديدة ،ياتكنولوجاستخدام الت

المنظمات اإلقليمية والدولية بشأن لجمع المعلومات من الدول و على بوابتها اآلمنة  مخصصاً  موقعاً  يكاوت اإلأعدوقد  3-5-2
وُيطلب  عن طريق تسهيل تبادل معلومات السالمة. المسائل الناشئة ومخاطر السالمة التشغيلية، وبذلك تساهم في تحسين مستوى السالمة

المقبلة  الطبعاتستخدم المعلومات التي تم جمعها أيضًا في توجيه عملية إعداد تُ تقديم المعلومات على نحو منتظم حيث الجهات المعنية من 
ألغراض  لهذه المعلوماتالجهات المعنية رها من فية استخدام الجهات اإلقليمية وغييكعن وترد تفاصيل  .من الخطة العالمية للسالمة الجوية

 .Portal.aspx-https://www.icao.int/safety/GASP/Pages/Secure: اإللكتروني يكاوالتخطيط اإلقليمي والوطني على موقع اإل

 اتاضطرابفي  تي تتسببالحداث األ   3-6
على أنشطة  اً على المستوى العالمي أو اإلقليمي أو الوطني، مما يؤثر سلب شديد الوقعولكنه  اً نادر  اً حدث الحدث المعّطليعد   3-6-1

مي مشغلي الطائرات ومشغلي المطارات ومقدعلى بما في ذلك سلطات السالمة واألمن، وكذلك ، على الدول المعطلةحداث األتؤثر و الطيران. 
 والصناعات التي تعتمد على الطيران. الحركة الجوية،خدمات 

يجب على الدول وضع و كبير على عمليات الطيران. ها الولكن لها تأثير  ،عادة حول الطيران المعطلةحداث األال تتمحور و   3-6-2
خطط إدارة التغيير و  ذلكشمل يعمليات. و مأمون ومرن ومستدام من سير ال للحفاظ على مستوى  المعطلةحداث ألبفعالية ل للتصديتدابير 

 على المستويات الوطنية واإلقليمية والدولية.الجهات المعنية االتصال والتنسيق مع جميع 
وقد  ،من حيث التعقيد والنطاق والمدة ة،األخير  فيروس كورونا، مثل جائحة المعّطلةحداث األطبيعة ويمكن أن تختلف   3-6-3

 ،ينبغي للدولو على مخاطر السالمة التشغيلية.  اً قد يؤثر التعافي من حدث التعطل أيضو وإدارة مخاطر السالمة.  تؤثر على تحديد المخاطر
 األقاليمقد تنظر الدول و و . اضطرابات وقوع تتسبب فيغ عن األخطار التي قد تتطور إلى أحداث تبلّ تشارك و أن ، اً إلى الحد الممكن عملي

برنامج لالسياسات والعمليات واآلليات المنفذة  تدعموينبغي أن لتحليالت المخاطر.  اً خطط السالمة وفقفي تطبيق التغييرات على  اً أيض
 .األحداث التي تتسبب في اضطرابات إدارةالسالمة الوطني 

 تدابيرالون بشأن إنشاء آلية وتدابير للمشاركة والتواصل والتعا، اً إلى الحد الممكن عملي، األقاليمو يجب أيضًا على الدول و   3-6-4
 الفعالة والجهود المبذولة لدعم االستئناف اآلمن للعمليات بعد حدوث اضطراب. االحترازية

القدرة على وإعادة تشغيل الطيران والتعافي وبناء  فيروس كورونايمكن العثور على إرشادات مفصلة تتعلق بإدارة جائحة و   3-6-5
 .https://www.icao.int/covid/cart/Pages/default.aspx.   على اإلنترنت على  يكاوعلى موقع اإلالصمود 

______________________ 

https://www.icao.int/safety/airnavigation/AIG/Pages/Taxonomy.aspx
https://www.icao.int/safety/GASP/Pages/Secure-Portal.aspx
https://www.icao.int/covid/cart/Pages/default.aspx
https://www.icao.int/covid/cart/Pages/default.aspx
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 الفصل الرابع

 األهداف والغايات والمؤشرات في الخطة العالمية للسالمة الجوية

 اعتبارات عامة   1-٤
لعام لتنمية المستدامة األمم المتحدة لباستخدام الهيكل المقدم في خطة  الخطة العالمية للسالمة الجويةأهداف  دادإعتم  4-1-1

راجع للمزيد من المعلومات، ) ةالتنمية المستدامفي مجال غايات الو هداف األمن مجموعة ، التي تحتوي على 2030
https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs  .) على الخطة حتوي وت. لناس والكوكب واالزدهارا فائدةلتهدف  هي خطة عمل لخطةهذه او

بط األهداف ترتو . والبيئية االجتماعيةو  االقتصادية: من أهداف التنمية المستدامة توازن بين األبعاد الثالثة للتنمية المستدامةهدفا سبعة عشر 
بالعمل في تعاون وثيق  تاماً  التزاماً  يكاومن أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، وتلتزم اإلهدفا  15بال  ارتباطا وثيقا يكاواالستراتيجية لإل

 .ذات الصلة غاياتمع الدول وغيرها من هيئات األمم المتحدة لدعم ال
في أهداف التنمية المستدامة  يكاوساهمة كل هدف استراتيجي لإلمعن على معلومات إضافية  االطالعيمكن  -مالحظة  

 .development/Pages/SDG.aspx-icao/aviation-www.icao.int/aboutلألمم المتحدة على الموقع 
 نطوي تو . جويةسالمة الالتوجيه الجهود نحو تحقيقها في مجال  جري ي مخرجاتهي  سالمة الجويةالخطة العالمية للأهداف  4-1-2

الخطة العالمية للسالمة كما هو موضح في ) إلى تحقيقها الخاصة بالسالمة يكاواإل استراتيجيةسعى التي ت منشودةالنتائج ال على هذه األهداف
 قاليمأو األ ،التي يجب على الدول المعياريةبطريقة تصف النتائج  لعالمية للسالمة الجويةالخطة اأهداف برنامج  وقد تمت صياغة(. الجوية

ُيتوخى أن  محددة مخرجاتهي  وهذه الغايات. ةبمواصفات معين غاياتعلى  الخطةمن أهداف هدف كل ويحتوي . تحققها أن أو الصناعة
الخطة العالمية أهداف  وقد صيغت. األهداف بلوغوالصناعة ل قاليمواأل ،تخذها الدولتاإلجراءات التي من خالل  ، في وقت معين،تحققت

ويتضمن كل هدف من أهداف . (الدول ،على سبيل المثال) اإلجراءاتكل إجراء من تلك  ستهدفهايالجهة التي بطريقة تحدد  للسالمة الجوية
تحتوي و . الهدف ذلك تحقيقنحو المحرز التقدم  مدى لقياس نية الجهات المعستخدمها تالخطة العالمية أيضًا أمثلة للمؤشرات التي يمكن ان 

المؤشرات لتقييم ما ُتستخدم و . المؤشراتعينات بسلسلة من  من غايات الخطة ترتبط كل غايةو  ةواحد غاية بعض األهداف على أكثر من
ما إذا كانت النتائج المرجوة قد  لمعرفةمؤشرات أدلة ال دموتق. والصناعة قاليمواأل ،بل الدولالنتائج المتوقعة من ق   تفضي إلى الخطةإذا كانت 

مثل العدد )إلى بيانات كمية  تستندبطريقة  وتمت صياغة المؤشرات. الخطة غاياتالتقدم المحرز في األنشطة المتعلقة ب كما تقيس، تحققت
وثمة . جويةسالمة الالإدارة  قصور عزى إلىتُ عتقد أنها يُ التي ( عدد الحوادثمثاًل، )ث ألحدااببعض المؤشرات  تعلقتو (. أو النسبة المئوية

 أنها ، التي ُيعتبر(التصحيحية جراءاتمثل إكمال خطط اإل)األخرى  الجهات المعنية األنشطة التي تقوم بها الدول أو ب ترتبط أخرى  مؤشرات
 .أهداف الخطةق تحقيمدى لقياس  في نهاية األمر، ،مؤشرات ُتستخدمالف. جويةسالمة الالإدارة  عززت

-2023في طبعتها للفترة  مؤشرات الخطة العالمية للسالمة الجويةعن أمثلة غايات و الهداف و األ 1-4الجدول  يبينو  4-1-3
فيما يخص ولويات األ ترتيبالمتعلقة بالسالمة و  صعوباتحدد الي، الذي الثالثالفصل  في واردهذه األهداف مستمدة من التحليل الو . 2025

 فضال عن غاية،كل كل هدف و  عنالتالية معلومات مفصلة  وترد في الفقرات. التي تتطلب اتخاذ إجراءات لتعزيز السالمة المجاالت
 .المؤشرات المرتبطة بها

 والغايات والمؤشرات في الخطة العالمية للسالمة الجوية هدافاألوصف    2-٤
وفيات في العمليات لا التخلص النهائي منتمثل في الم مة الطموحعلى هدف السال الخطة العالمية للسالمة الجويةحتوي ت 4-2-1

. أماناً لتحقيق نظام طيران أكثر  طموحاً ألنه يمثل  "اطموح "يعتبر هذا الهدف و . ستمرار في ذلك، واالوما بعده 2030التجارية بحلول عام 
الخطة  وقد تمت مواءمة. لتنمية المستدامةل مم المتحدةخطة األفي الوارد العام المستهدف  ألن ذلك يتماشى مع 2030عام  اختيروقد 

https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs
http://www.icao.int/about-icao/aviation-development/Pages/SDG.aspx


 2-4 الخطة العالمية للسالمة الجوية

 

 

تساهم في تحقيق أهداف  الخطة العالمية للسالمة الجويةألن أهداف  خطة التنمية المستدامةمع الجداول الزمنية ل العالمية للسالمة الجوية
 .التنمية المستدامة لألمم المتحدة

من الخطة العالمية على  2025-2023طبعة  حتوي تو . ةسالملل طموحدف الهالتي تدعم هذا السلسلة من األهداف  وثمة 4-2-2
وقد أبقي عليها في هذه الطبعة ألنها . الخطة العالميةمن  2022-2020 الطبعة السابقةستة أهداف، وهي األهداف نفسها المعروضة في 

مع الخطط اإلقليمية  المواءمة المستمرةن االتساق و التنظيمية ومخاطر السالمة التشغيلية، ولضما صعوباتال بالنظر إلىتظل ذات صلة 
 المنشورة. للسالمة الجوية والوطنية

يتم تحقيق هذا التخفيض من و . تحقيق تخفيض مستمر لمخاطر السالمة التشغيلية في من أهداف الخطة 1الهدف  يتمثل 4-2-3
السالمة  مسائل هذا الهدف ويتناول. مية العالية المخاطرالحوادث العالفئات التي تستهدف  مبادرات تحسين السالمةخالل سلسلة من 

 .للسالمة الجوية في إطار الخطط الوطنية واإلقليميةالتي يجب تخفيفها وقطاع الطيران، و  قاليمواأل ،التشغيلية التي قد تواجهها الدول
التي  مؤشراتأمثلة للعدة  وهناك. ةظمنتإلى خفض معدل الحوادث العالمية للعمليات التجارية الم 1-1 الغاية دعووت 4-2-3-1

الحوادث و  حوادثال معدالت وكذلك العالم؛أو  قليماإلدولة أو ال على صعيد الحوادث المميتة والوفياتو  الحوادث؛عدد : منهابهذا الهدف  ترتبط
الحوادث بفئات ث المتعلقة داحالمئوية لألالنسبة  أيضاً مؤشرات هذه التتضمن و (. مغادرةعملية أي عدد الحوادث لكل مليون )والوفيات المميتة 

 .بدون تغيير مقارنة بالطبعة السابقة من الخطة العالمية 1-1والغاية  1ويبقى الهدف . العالية المخاطر
هذا الهدف جميع الدول إلى ويدعو . لدول بشكل فردي ويسعى إلى تعزيز قدراتها على مراقبة السالمةل هجّ و م 2الهدف  4-2-4

وجد في طبعة تو . التنظيمية التي تواجهها عند تنفيذ نظام مراقبة السالمة صعوباتومعالجة ال الثمانية حاسمةالعناصر الدم في تنفيذ تقالإحراز 
من الخطة العالمية  2025-2023في طبعة  وتوجد اآلن ،جرى تنقيحهماو الهدف،  ذاغايتان مرتبطتان بهمن الخطة العالمية  2020-2022

 عدداً ( ألن SOI) مؤشر مراقبة السالمةثالث خطوات. وقد حذفت الغاية المتعلقة ب علىنهجًا  وهي تتضمنبهذا الهدف،  ةمرتبطغاية واحدة 
شواغل بشأن إمكانية استخدامه، بما في ذلك التغييرات في حجم الحركة من جراء  أظهرتمن العناصر التي يمكن أن تؤثر على النتائج قد 

 يخلق تصورًا خاطئًا للتحسينات الفعلية في مجال السالمة. قد، مما فيروس كوروناجائحة 
لنظام مراقبة السالمة في  لتنفيذ الفعال للعناصر الحاسمةاب الخاصةتها معدالجميع الدول إلى تحسين  1-2 غايةالدعو ت 4-2-4-1
 الغاية، هكجزء من هذو . للتنفيذ الفعال مرتفع إجمالي معدل، حتى الوصول إلى صاعديةتؤدي إلى زيادات تبحيث بطريقة تدريجية  دولةال

مصطلح "أسئلة البروتوكول ذات  ويعنيالمتعلقة بنظام مراقبة السالمة.  ذات األولويةأسئلة البروتوكول  على عن كثبينبغي أن تركز الدول 
بهذه الغاية عدد الدول التي ت المتعلقة مؤشراال أمثلة وتشمل. عالقة بمخاطر السالمة التشغيليةأكبر األولوية" أسئلة البروتوكول التي لها 

عبر  يكاوالمطلوبة المقدمة من الدول إلى اإلالتصحيحية  إلجراءاتلخطط ا نفذت بالكامل أسئلة البروتوكول ذات األولوية والنسبة المئوية
نهج الرصد وفقًا ل سالمةلبرنامج العالمي لتدقيق مراقبة الالمعالجة النتائج المستخلصة من أنشطة ( OLF) اإللكترونيالموقع 
 .(USOAP-CMA) المستمر

اإللكتروني لنهج الرصد المستمر في  الموقع يمكن االطالع على قائمة بأسئلة البروتوكول ذات األولوية على - مالحظة 
 .https://www.icao.int/safety/CMAForum/Pages/default.aspx : العنوان، على إطار البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية

التنظيمية  صعوباتلاالهدف  ويتناول. ةفعال لبرامج السالمة الوطنيالتنفيذ اللدول ويدعو إلى ل أيضاً  هو موجه 3 الهدف 4-2-5
 وفقاً الدول،  مختلفالخدمات داخل  مقدميمن ق بل  نظام إدارة السالمةويتضمن تنفيذ  يبرنامج السالمة الوطنالتي تواجهها الدول عند تنفيذ 

برنامج لتنفيذ  مرحلياً  نهجاً مثالن تو بهذا الهدف ان رتبطتهناك غايتان من الخطة العالمية  2022-2020وفي طبعة . التاسع عشرللملحق 
من الخطة العالمية اآلن ثالث غايات مرتبطة بهذا الهدف،  2025-2023ة وجرى تنقيح هاتين الغايتين ونجد في طبع .السالمة الوطني

 .المرتبطة به صعوباتوهي تأخذ في االعتبار التقدم الذي أحرزته الدول في تنفيذ برنامج السالمة الوطني وال
أسس برنامج "مصطلح  نييعو . 2023بحلول عام برنامج السالمة الوطني  أسسجميع الدول إلى تنفيذ  1-3غاية الدعو تف 4-2-5-1

هدف إلى ي تمجموعة فرعية من أسئلة البرتوكول ذات األولية في إطار البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية، وه" السالمة الوطني
يسية لبرنامج السالمة "أسئلة البروتوكول التأس وُتسّمى ،مساعدة الدول في بناء أسس صلبة لمراقبة السالمة لتنفيذ برنامج السالمة الوطني

https://www.icao.int/safety/CMAForum/Pages/default.aspx
https://www.icao.int/safety/CMAForum/Pages/default.aspx
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أسئلة البروتوكول التأسيسية ما ينطبق من عدد الدول التي نفذت  برنامج السالمة الوطني أسسبالمتعلقة  مؤشراتأمثلة التشمل و . الوطني"
التأسيسية  لالتصحيحية المطلوبة فيما يخص أسئلة البروتوكو  اإلجراءاتلخطط  ، باإلضافة إلى النسبة المئويةلبرنامج السالمة الوطني

 .اإللكترونيالموقع المقدمة من الدول باستخدام 
ترد القائمة الكاملة ألسئلة البروتوكول التأسيسية لبرنامج السالمة الوطني مع األداة التأسيسية لبرنامج السالمة  – مالحظة 

 .www.icao.int/safety/iStars: لكترونيوقع اإلعلى الم (iSTARS) "عنها النظام المتكامل لتحليل اتجاهات السالمة واإلبالغ"الوطني عبر 
ويمثل ذلك غاية جديدة من . 2024جميع الدول إلى نشر الخطة الوطنية للسالمة الجوية بحلول  2-3الغاية تدعو و   4-2-5-2

في الخطة العالمية يتعلق ببرنامج السالمة الوطني، ألن على الدولة أن تقوم  تبارها جزءًا من الهدفوهي مدرجة باع. غايات الخطة العالمية
في خطة مكرسة، في إطار برنامج  صعوباتتها وإجراءاتها الرامية إلى كفالة إدارة السالمة الفعالة، والتصدي للاستراتيجيبتعريف ونشر 

ة، بما في ذلك خطة عمل استراتيجيك فإن الخطة الوطنية يمكن أن تساعد الدولة في وضع ولذل(. انظر الفصل الثالث)السالمة الوطني 
، تعرب للسالمة الجوية خطة الوطنيةالومن خالل . مقرونة بمبادرات محددة لتحسين السالمة، من أجل تيسير تنفيذ برنامج السالمة الوطني

، باعتبارها الوثيقة للسالمة الجوية ومن شأن نشر الخطة الوطنية. رد لألنشطة الداعمةالدولة عن التزامها بتحسين السالمة الجوية وتوفير الموا
إلدارة السالمة الجوية على المستوى الوطني، أن يسمح بتخصيص الموارد المكرسة لبرنامج السالمة  ستراتيجيالتي تتضمن توجه الدولة اال

ومن أمثلة المؤشر الخاص بهذه الغاية عدد الدول التي نشرت خطتها (. سادسانظر الفصل ال)الوطني من خالل وضع خطة العمل وتنفيذها 
 .الوطنية

العمل نحو دعو إلى تي ت، ال3-3 غايةاليمكنها بعد ذلك التقدم نحو  أن تنفذ الدول أسس برنامج السالمة الوطني، وبعد 4-2-5-3
برنامج السالمة " والمقصود بال. 2028خ للغايات تصل إلى عام من خالل نهج متدرج يتضمن تواري للسالمة الوطنية فعال مجبرناإيجاد 

 من خالل برنامج السالمة الوطني مختلف جوانب قاس فعاليةوت. المنشودةالنتائج يحقق بالفعل  برنامج وطني للسالمة هو" الفعال الوطني
ال يتجزأ من أنشطة نظام الرصد  لتي تشكل جزءاً ( اSSPIAفي عمليات تقييم تنفيذ برامج السالمة الوطنية ) تحديد مستوى النضج جداول

 المتعلقة بإدارة السالمة. يكاوللبرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية لتقييم مدى تنفيذ الدول ألحكام اإلوفقًا المستمر 
ه إلى  ٤ الهدف 4-2-6 الدول إلى زيادة التعاون على دعو يو . الخطة العالمية للسالمة الجويةوفق تعريفها بموجب  قاليماألموجَّ

وهناك غايتان تجسدان ما هو مدرج في طبعة  .مرتبطة بهذا الهدف غاياتثالث وهناك . السالمةلتحسين مستويات المستوى اإلقليمي 
حل محل ؛ وهناك غاية ثالثة جديدة مدرجة في هذه الطبعة من الخطة العالمية، وهي تللسالمة الجوية من الخطة العالمية 2020-2022

 (3-6-2-4انظر الفقرة )غاية سابقة قد أزيلت 
. المساعدة لتعزيز قدراتها على مراقبة السالمة لتماسا على 3و 2الدول التي ال تتوقع تحقيق الهدفين  1-٤ الغايةحث تف 4-2-6-1

األهداف  بلوغل مهلة زمنية كافية معلدول أن تطلب المساعدة لينبغي و . من الخطة العالمية 2022-2020وهذه الغاية متبقية من طبعة 
وتشمل أمثلة المؤشرات عدد الدول التي . 2024عام ة لالمحدد السالمة،المتعلقة بقدرات مراقبة الخطة العالمية للسالمة الجوية األخرى في 

التنظيمية التي تحتاج الدولة  صعوباتاإلقليمية، إْذ إّن هذه الوثيقة ينبغي أن تعرض ال يكاوقدمت مشروع خطتها الوطنية ألحد مكاتب اإل
 .إلى المساعدة للتصدي لها

-2023، بما يتماشى مع طبعة 2023لى نشر خطة إقليمية محدثة بحلول إجميع األقاليم دعو تالجديدة  2-٤ الغايةو 4-2-6-2
مدرجة باعتبارها جزءًا ال يتجزأ من وهي . للسالمة الجوية وهذه غاية جديدة في الخطة العالمية .للسالمة الجوية من الخطة العالمية 2025

المتعلق بالتعاون اإلقليمي ألن الخطط اإلقليمية توضع من خالل نهج تعاوني في كل إقليم بمشاركة  للسالمة الجوية هدف الخطة العالمية
اإلقليمي.  يكاوالمة الجوية ومكتب اإلوالمجموعة اإلقليمية للسالمة الجوية والمنظمات اإلقليمية لمراقبة الس اإلقليممثل دول  الجهات المعنية 

، باعتبارها وثيقة للسالمة الجوية التنظيمية. ومن شأن نشر الخطة اإلقليمية صعوباتوتتناول الخطط اإلقليمية مخاطر السالمة التشغيلية وال
يسمح بتخصيص الموارد المكرسة لمبادرة  لإلقليم فيما يتعلق بإدارة السالمة الجوية على المستوى اإلقليمي، أن ستراتيجيتتضمن االتجاه اال

للسالمة  خطتها اإلقليمية من قبلتلك الخطة وتنفيذها. ومن المهم مالحظة أن األقاليم قد تكون نشرت  إعدادتحسين السالمة من خالل 
على مثلة األدس(. ومن )انظر الفصل السا للسالمة الجوية ، لكن ينبغي تحديثها لكي تتماشى مع آخر طبعة من الخطة العالميةالجوية

 مؤشرات هذه الغاية عدد األقاليم التي نشرت خطتها اإلقليمية المحدثة.

http://www.icao.int/safety/iStars/pages/intro.aspx
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( الخاصة بكل منها RASGهم بتزويد المجموعة اإلقليمية للسالمة الجوية )اإلى أن تسدعو جميع الدول ت 3-٤ الغايةو 4-2-6-3
بحلول  الناشئة، والمسائلالخاصة ببرنامج السالمة الوطني  داء السالمةمؤشرات أ ، بما في ذلكبمعلومات عن مخاطر السالمة التشغيلية

وترمي إلى بناء قدرات  للسالمة الجوية من الخطة العالمية 2022-2020في طبعة  2-٤للغاية تحديث  عن . وهذه الغاية عبارة2025
تشمل أمثلة مؤشرات هذه الغاية عدد التقارير المستلمة كل مجموعة من المجموعات اإلقليمية للسالمة الجوية على إدارة مخاطر السالمة. و 

، فضاًل عن النسبة المئوية من والتي تم التحقق من صحتها عبر البوابة اإللكترونية المؤّمنة عن مخاطر السالمة التشغيلية والمسائل الناشئة
-2020طبعة  من 3-٤السابقة  الغايةوقد أزيلت مة. السالمة التي أكملتها المجموعات اإلقليمية بشأن إدارة مخاطر السال مؤشرات أداء

لديها بقدرات فعالة في مجال مراقبة السالمة والتي الدول التي تتمتع  جميع ، التي كانت تدعوللسالمة الجوية من الخطة العالمية 2022
مخاطر السالمة المة الجوية الخاصة بإدارة اإلقليمية للستها ابدور نشط في قيادة أنشطة مجموعتضطلع بأن برنامج وطني فعال للسالمة 

 هنا في هذه الغاية.  مشمولة، ألنها 2022بحلول 
 مسائلمخاطر السالمة التشغيلية وال بشأنالمؤمنة  اإللكترونية البوابة عنمعلومات إضافية  يمكن االطالع على –مالحظة  

 .Portal.aspx-https://www.icao.int/safety/GASP/Pages/Secureاإللكتروني على الرابط:  يكاوالناشئة على موقع اإل
قطاع ويهدف إلى توسيع استخدام برامج  قطاع الطيرانموجه نحو للسالمة الجوية  العالميةأهداف الخطة من  5الهدف  4-2-7

من الخطة العالمية تتضمن غايتين  2022-2020وكانت طبعة . السالمة من قبل مقدمي الخدمات علوماتتبادل موشبكات  الطيران
 .غاية واحدة أصبحا يشكالنمن الخطة العالمية  2025-2023وفي طبعة . مرتبطتين بهذا الهدف

السالمة  تبادل معلوماتي شبكات دي في مساهمته فصاعالطيران إلى المحافظة على االتجاه الت قطاع 1-5 الغايةدعو تو  4-2-7-1
وتشمل أمثلة المؤشرات المتعلقة بهذه الغاية  .قليميةحتى تتمكن الدول واألقاليم من المساعدة في إعداد خطط السالمة الجوية الوطنية واإل

لنسبة المئوية لمقدمي الخدمات ؛ فضالً عن االخاصة بهممؤشرات أداء السالمة مقاييس منّسقة عالميًا لعدد مقدمي الخدمات الذين يستخدمون 
. وفي حين أن هذه البرامج ال ُتغني عن حاجة الدول إلى مراقبة السالمة، يكاوتقييم في القطاع والمعترف بها من اإلالالمشاركين في برامج 

 .م بفوائد هذه البرامج التي لها تأثيٌر إيجابي على السالمة التشغيلية لدى مقدمي الخدماتتسلّ  يكاوفإن اإل
 يكاواإلق بل برامج التقييم التي ينفذها قطاع الطيران والمعترف بها من ، تتضمن للسالمة الجوية ألغراض الخطة العالميةو   4-2-7-2

 ما يلي:
 ؛(ACI)لمطارات لالدولي  لمجلسلالتابع ( APEX)السالمة  مجالز المطارات في يّ تم برنامج (أ

المنظمة األوروبية لسالمة المالحة و ( CANSO)حة الجوية المدنية منظمة خدمات المالالنضج لمستوى برامج تقييم  (ب
 ؛ز في نظم إدارة السالمةضمن معيار التميّ  (يوروكونترول) الجوية

 ؛(FSF) طيرانسالمة المؤسسة ل( BARS) مخاطر الطيراناألساسي لمعيار ال (ج

 ؛(IOSA)تدقيق السالمة التشغيلية ياتا لاألبرنامج  (د

 (ISAGO) لعمليات األرضيةاسالمة  رنامج األياتا لتدقيقب (ه

 (. IBAC) لمجلس الدولي لطيران رجال األعمالل( IS-BAO) المعيار الدولي لعمليات طائرات األعمال (و

 .اآلمنةالعمليات لتسيير ة المناسبة لهياكل األساسيفر ااضمان تو ضرورة على  6الهدف يركز  4-2-8
 التي اتالمطار و  للمالحة الجوية أساسيةها بنية ديللدول التي ل التصاعدي تجاهاالالحفاظ على إلى  1-6الغاية ترمي و   4-2-8-1

لمالحة الجوية في البنية األساسية ل. ومن أمثلة المؤشرات لهذه الغاية عدد أوجه القصور المتعلقة بيكاواإلالقواعد القياسية الصادرة عن تلبي 
مرتبطة باللبنات األساسية فيما يتعلق البروتوكول اللنسبة المئوية للدول التي نفذ ت أسئلة كل دولة مقارنًة بخطط المالحة الجوية اإلقليمية وا

 من الفصل الثالث(. 3-3)انظر القسم  للمالحة الجوية بالبنية األساسية. وترتبط هذه الغاية باألنشطة المبينة في الخطة العالمية

https://www.icao.int/safety/GASP/Pages/Secure-Portal.aspx
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 10162Doc الوثيقةوطنية للسالمة الجوية )يتضمن دليل رصد تنفيذ الخطط اإلقليمية وال –مالحظة  
إرشادات عن مصادر ( 2

الوطنية واإلقليمية، على التوالي، استناداً على أمثلة المؤشرات المبينة  الخطتينأهداف  مدى بلوغالبيانات بالنسبة للمؤشرات المستخدمة لقياس 
 .للسالمة الجوية في الخطة العالمية

 للسالمة الجوية وغاياتها ومؤشراتها مع الخطتين اإلقليمية والوطنية للسالمة الجوية ميةأهداف الخطة العال تنسيق   3-٤
المخاطر المقدمة في العالية  ينبغي أن تكون األهداف والغايات المبّينة في هذا الفصل، فضاًل عن فئات الحوادث العالمية 4-3-1

درج في الخطة اإلقليمية والخطة الوطنية. وينبغي نقليمية والوطنية التي سوف تلألهداف والغايات اإلالمعتمد الفصل الثالث، بمثابة األساس 
دارة السالمة الجوية، وكذلك سلسلة من المؤشرات إلالمتعلقة الوطنية و  اإلقليميةهداف وغايات السالمة الوطنية أ و  اإلقليمية الخطتانأن تتضمن 

، للسالمة الجوية بطة باألهداف والغايات والمؤشرات المذكورة في الخطة العالميةوينبغي أن تكون مرت لرصد التقدم المحرز نحو تحقيقها.
الوطنية و  اإلقليمية تان. وكجزء من الخطة، ينبغي أن توضح الخط، حسب االقتضاءإضافية أهداف وغايات ومؤشراتمن  ما يلزموتشمل 

إلى أهداف وغايات  المرجعية ويتسنى ذلك من خالل اإلشارةطة العالمية )اإلقليمية بالخو  األهداف والغايات والمؤشرات الوطنية ية ارتباطكيف
 (.للسالمة الجوية ومؤشرات الخطة العالمية

متسقة مع المؤشرات في  الخطتين اإلقليمية والوطنيةوينبغي أن تكون المؤشرات التي تستخدم لقياس أداء السالمة في  4-3-2
 للسالمة الجوية ن المؤشرات المبينة في الخطة العالميةومع ذلك، فإحد ممكن. أقصى ة بها إلى أو مرتبط للسالمة الجوية الخطة العالمية

على المستويين اإلقليمي والوطني، على التوالي،  للسالمة الجوية ما هي إال أمثلة، بعكس األهداف والغايات. وحين ُتكّيف الخطة العالمية
المؤشرات اإلقليمية والوطنية في الخطتين اإلقليمية والوطنية. غير أن المؤشرات  عدادرات إليمكن لألقاليم والدول أن تستخدم أمثلة المؤش

. ويمكن الرجوع إلى الفصل السادس الخطتين اإلقليمية والوطنيةال يلزم تكرارها جميعها في للسالمة الجوية المقدمة في الخطة العالمية 
 للسالمة الجوية. خطة اإلقليمية والخطة الوطنيةال إعدادلالطالع على المزيد من اإلرشادات بشأن 

طريق عالمية للسالمة الجوية، تتضمن مبادرات لتعزيز السالمة ُيتوخى أن تقوم  خريطةعلى  Doc 10161 الوثيقة وتحتوي  4-3-3
 الخطةلتنفيذ  اً نهجًا مرنيق الطر  خريطةالطيران لمعالجة كل هدف من األهداف الموضحة في هذا الفصل. وتوفر  وقطاعبها الدول واألقاليم 

التنظيمية ومخاطر  صعوباتوذلك بتقديم خطة عمل تعالج ال مع الخطة العالمية للسالمة الجوية ، تمشياً للسالمة الجوية اإلقليميةأو الوطنية 
إرشادات  أيضاً  يطة الطريق تقدمالمخاطر، فإن خر العالية  أما فيما يتعلق بفئات الحوادث العالمية (.األول)راجع الفصل  السالمة التشغيلية

 بشأن العوامل المساهمة المرتبطة بكل واحدة من هذه الفئات، وإجراءات السالمة الكفيلة بالتخفيف من حدة مخاطر السالمة.

 
  

                                                                 
 قيد اإلعداد في وقت نشر هذا الدليل.   10162Docالوثيقة كانت  2



 6-4 الخطة العالمية للسالمة الجوية

 

 

 األهداف والغايات والمؤشرات في الخطة العالمية لسالمة الجوية   1-٤الجدول 
 للسالمة الطموح يكاوهدف اإل

 وبعد ذلك" 2030هائي من الوفيات بحلول عام "التخلص الن
 

 المؤشراتأمثلة  الغاية  الهدف
 :1الهدف 

تحقيق تخفيض مستمر 
لمخاطر السالمة 

 التشغيلية

المحافظة على منحى هبوطي في معدل  1-1
 الحوادث على الصعيد العالمي

 عدد الحوادث 

  عدد الحوادث لكل مليون عملية مغادرة )معدل
 الحوادث(

 حوادث المميتةعدد ال 

  عدد الحوادث المميتة لكل مليون عملية مغادرة
 )معدل الحوادث المميتة(

 عدد الوفيات 

  عدد الوفيات من مجموع الركاب المحمولين )معدل
 الوفيات(

 العالية  نسبة األحداث المرتبطة بفئات الحوادث
 المخاطر

 :2الهدف 
تعزيز قدرات الدول على 

 مراقبة السالمة 

عدل التنفيذ الفعال للعناصر الحاسمة تحسين م 2-1
لنظام مراقبة السالمة الوطني لدى جميع الدول 

)مع التركيز على أسئلة البروتوكول ذات 
 األولوية( على النحو التالي:

في المائة من  75 - 2024 عام بحلول (أ
 التنفيذ الفعال

في المائة من  85 – 2026 عام بحلول (ب
 التنفيذ الفعال

في المائة من  95 – 2030 عام ج( بحلول
 التنفيذ الفعال

  عدد الدول التي استوفت معدل التنفيذ الفعال حسب
 الخطوط الزمنية

  عدد الدول التي نفذت بالكامل أسئلة البروتوكول
 ذات األولوية 

  نسبة خطط اإلجراءات التصحيحية المطلوبة
 اإللكتروني(الموقع المقدمة من الدول )باستخدام 

 التصحيحية المستكملة لكل  نسبة خطط اإلجراءات
 اإللكتروني(الموقع دولة )باستخدام 

 :3الهدف 
تنفيذ برامج السالمة 

 الوطنية الفعالة

3-1 
 

 تنفيذ أسس برنامج السالمة، 2023 عام بحلول
 الوطني لدى جميع الدول

 

  عدد الدول التي نفذت( أسئلة البروتوكولPQs )
 الخاصة بتأسيس برنامج السالمة الوطني

 ة خطط العمل التصحيحية المطلوبة فيما نسب
يخص أسئلة البروتوكول التأسيسية المقدمة من 

االلكتروني( لبرنامج  الموقعالدول )باستخدام 
 السالمة الوطني

  الموقعنسبة ما أكملته كل دولة )باستخدام 
االلكتروني( من خطط اإلجراءات التصحيحية 

سية المطلوبة فيما يخص أسئلة البروتوكول التأسي
 لبرنامج السالمة الوطني

  عدد الدول التي نشرت خطتها الوطنية للسالمة
 الجوية

  عدد الدول التي لديها برنامج سالمة وطني حالي
 وفعال
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، قيام جميع الدول بنشر 2024بحلول عام  3-2
 الخطة الوطنية للسالمة الجوية

  عدد الدول التي نشرت خطتها الوطنية للسالمة
 الجوية

الدول تعمل من أجل برنامج سالمة وطني كل  3-3
 فعال على النحو التالي:

3الحالي – 2025بحلول عام  (أ
 

 الي والفعالح، ال2028بحلول عام  (ب

  عدد الدول التي لديها برنامج سالمة وطني حالي 

  عدد الدول التي لديها برنامج سالمة وطني حالي
 وفعال

  مقدمي الخدمات  تطلب منعدد الدول التي
نظام إلدارة  تنفيذالخاضعين لسلطتها المعنيين 

 السالمة
زيادة : ٤الهدف 

التعاون على المستوى 
 اإلقليمي

الدول التي ال ، التماس 2023 عام بحلول 1-٤
للخّطة العالمّية  3و 2تتوّقع بلوغ الهدفين 

للسالمة الجوّية المساعدة لتعزيز قدراتها على 
المة السالسالمة أو تسهيل تنفيذ برنامج مراقبة 

 الوطني.
 

  المساعدة، باستخدام آلية  تطلب التيعدد الدول
وظائف اإليكاو اقليمية لمراقبة السالمة الجوية، أو 

المعترف بها لدولة أخرى، أو منظمة أخرى لمراقبة 
 السالمة.

  للسالمة  وطنيةعدد الدول التي قدمت مشروع خطة
 .قليمياإل اإليكاو إلى مكتب الجوية

 الوطنية ةمجتمع الخطة في عدد الدول المسجل 
 .اإلنترنت على للسالمة الجوية

٤-2 
 

تنشر جميع األقاليم خطة ، 2023 عام بحلول
إقليمية محدثة للسالمة الجوية، بما يتماشى مع 

 الخطة العالميةمن  2025-2023طبعة 
 للسالمة الجوية.

  للسالمة  خطة إقليمية تعدد األقاليم التي نشر
 .محّدثة الجوية

٤-3 
 

، تساهم جميع الدول بتزويد 2025بحلول عام 
( RASG) المجموعة اإلقليمية للسالمة الجوية

الخاصة بكل منها بمعلومات عن مخاطر 
السالمة التشغيلية، بما في ذلك مؤشرات أداء 
السالمة لبرنامج السالمة الوطني، وبالمسائل 

 الناشئة

 ة المؤمن االلكترونية عدد الدول المسجلة في البوابة
 بشأن مخاطر السالمة التشغيلية والمسائل الناشئة

  عدد الدول التي تتقاسم مؤشرات أداء السالمة
تها اإلقليمية البرنامجها الوطني للسالمة مع مجموع

 للسالمة الجوية

 والمعتمدة عبر البوابة ةعدد التقارير الوارد 
المؤمنة بشأن مخاطر السالمة  االلكترونية

 ناشئة التشغيلية والمسائل ال

  مجموعاتالعدد الدراسات/التحليالت التي أجرتها 
استنادا إلى التقارير  اإلقليمية للسالمة الجوية

 الواردة عبر البوابة االلكترونية المؤمنة بشأن
 المسائل الناشئة و  مخاطر السالمة التشغيلية

  النسبة المئوية لمبادرات تعزيز السالمة التي
بشأن  للسالمة الجويةاإلقليمية  مجموعاتالأنجزتها 

 إدارة مخاطر السالمة

  عدد األقاليم التي لديها آلية لجمع ومعالجة البيانات
المتعلقة بمخاطر السالمة التشغيلية والمسائل 

 الناشئة

                                                                 
 .(SSPIA) لتنفيذ برنامج السالمة الوطني يكاولحالي" و"الحالي والفعال" إلى مستويات النضج المحددة في تقييم اإليستند مصطلحا "ا 3
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 :5الهدف 
استخدام  في توسعال

برامج قطاع الطيران 
وشبكات تبادل معلومات 

السالمة من جانب 
 مقدمي الخدمات

لى منحى تصاعدي في اسهام المحافظة ع   5-1
في شبكات تبادل معلومات  الطيران قطاع

مع الدول واألقاليم لمساعدتها في  السالمة
للسالمة  وضع الخطط الوطنية واإلقليمية

 الجوية

  مقاييس  عدد مقدمي الخدمات الذين يستخدمون
 الخاصة بهممؤشرات أداء السالمة ل منّسقة عالمياً 

 دمات المشاركين في برامج النسبة المئوية لمقدمي الخ
 والمعترف بها من الطيران تقييم مناظرة في قطاع

 اإليكاو قبل

  عدد الدول واألقاليم التي أبلغت عن زيادة وتحسين
توفير المعلومات المتعلقة بالسالمة من جانب قطاع 

للمساعدة في وضع خطط وطنية وإقليمية الطيران 
 للسالمة الجوية

  التي تم  سالمة الجويةلل اإلقليميةخطط العدد
 إعدادها بالتشاور مع قطاع الطيران

  ًلجمع ومعالجة بيانات  عدد الدول التي أنشأت نظما
( لتسهيل المشاركة في شبكة SDCPSالسالمة )

 لتبادل المعلومات المتعلقة بالسالمة

 :6الهدف 
ضمان توفير بنى 

أساسية مناسبة من أجل 
 .دعم عمليات مأمونة

، الحفاظ على اتجاه 2025بحلول عام  6-1
للدول التي لها بنية تحتية للمالحة  تصاعدي

 تلبي قواعد اإليكاو القياسية اتالجوية والمطار 

  عدد أو نسبة أوجه القصور في المالحة الجوية
المتعلقة بالبنية األساسية في الدولة مقارنة بخطط 

 المالحة الجوية اإلقليمية

 بروتوكول  عدد أو نسبة الدول التي نفذت أسئلة
مرتبطة باللبنات األساسية فيما يتعلق بالبنية 

 األساسية

______________________ 
 



 

5-1 

 

 الفصل الخامس

 قياس األداء في مجال السالمة

 قياس أداء السالمة الخاص بالخطة العالمية للسالمة الجوية   5-1
والعناصر المستخدمة لقياس أداء السالمة المتعلقة بالالخطة . المقاييس قاس أداء السالمة للخطة العالمية للسالمة الجوية من خالل سلسلة منيُ 

 :هي، على سبيل المثال ال الحصر العالمية للسالمة الجوية
 ؛(رئيسيالمؤشر بوصفه ال)عدد الوفيات  ( أ

 معدل الحوادث؛ ( ب
 ؛معدل الحوادث المميتة ( ج
 ؛ةأسئلة البروتوكول ذات األولوية لنظام مراقبة السالم د(
 أسئلة البروتوكول التأسيسية لبرنامج السالمة الوطني؛ ( ه
 .أسئلة البروتوكول المتعلقة ببرنامج السالمة الوطني ( و

 معلومات السالمةتوفير وتبادل    5-2
. لسالمة الجويةالخطة العالمية لفي قياس أداء السالمة وتقييم نجاح  رئيسياً  المجموعات اإلقليمية للسالمة الجوية دوراً  ؤديت 5-2-1
سلسلة من  كما تحدداألهداف والغايات اإلقليمية  المجموعات اإلقليمية للسالمة الجوية تضعمن خالل خطط السالمة الجوية اإلقليمية، و 

 تتعلقمؤشرات  أيضاً  المجموعات اإلقليمية للسالمة الجويةتستخدم و . على تحقيق هذه األهداف والغايات المساعدته مؤشرات أداء السالمة
الخطط الوطنية  الدعم من خاللخطط السالمة الجوية اإلقليمية  وتتلقى. قد حققت النتائج المرجوة منها المؤشراتلقياس ما إذا كانت  غاياتبال

قليمية المنظمات اإل ، مثلللجهات المعنية األخرى السالمة الجوية التابعة باإلضافة إلى خطط  كل إقليم تها دولأعدالتي  لسالمة الجويةل
 .(اإلقليمية لمراقبة السالمة الجوية اتالمنظممثل ) حكوميةالمنظمات غير وال
في وضع  والمجموعات اإلقليمية للسالمة الجوية .قياس أداء السالمة دورًا محوريًا فيتبادل معلومات السالمة و  توفير ؤدييو  5-2-2

على سبيل  يشمل، بما قطاع الطيرانو  قاليممن الدول واأل ضم ممثلينالتي تعضويتها،  شكيلةتبادل معلومات السالمة بسبب تتوفير و مثالي ل
ساهم ت هذه المعنية الجهاتجميع و . المثال ال الحصر المشغلين ومقدمي خدمات المالحة الجوية ومشغلي المطارات ومصنعي الطائرات

 .ة مخاطر السالمة اإلقليميةي عملية إدار ثر الناشئة التي يمكن أن ت مسائلمعلومات قيمة عن المخاطر والب
لمخاطر السالمة للتخفيف من المخاطر على  عمليات تقييمبالفعل بإجراء  المجموعات اإلقليمية للسالمة الجويةتقوم بعض و  5-2-3

مية للسالمة المجموعات اإلقلي تزويدجميع الدول إلى المساهمة ب الخطة العالمية للسالمة الجوية غايات ىحدإدعو وت. المستوى اإلقليمي
مؤشرات أداء السالمة لبرنامج السالمة الوطني والمسائل ، بما في ذلك التشغيلية مخاطر السالمةعن معلومات بالخاصة بكل منها  الجوية
لى عتشجيع الإدارة مخاطر السالمة من خالل على  المجموعات اإلقليمية للسالمة الجويةقدرات  زيادةهو  لغايةا همن هذ والقصد. الناشئة

المجموعات اإلقليمية للسالمة  مدالمساهمة ب قليمالدول ومقدمي الخدمات داخل اإل مختلفيجب على و . تبادل المعلومات المتعلقة بالسالمة
أن تسجل  معلومات السالمة، ينبغي للدولتوفير وتبادل أنشطة  التوسع في ولمزيد من. مخاطر السالمةعن علومات بمالجوية الخاصة بهم 

ات مجموعالوالمسائل الناشئة وأن تستخدم الموقع إلثارة مسائل السالمة لدى  يةالمؤمنة فئات مخاطر السالمة التشغيل االلكترونية وابةفي الب
عبر الموقع لتحديد المواضيع، بما في الواردة . وينبغي أن تستخدم المجموعات التقارير مواصلة دراستهامن أجل  اإلقليمية للسالمة الجوية

باإلضافة إلى ذلك، و . مبادرات تحسين السالمة لمعالجة مسائل السالمة إعدادو تحاليل وال دراساتالالمسائل الناشئة، من أجل إجراء ذلك 
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 الخطة العالمية للسالمة الجويةمن  3و 2الهدفين  تحقيقالدول التي ال تتوقع  أيضاً  المجموعات اإلقليمية للسالمة الجويةينبغي أن تشجع 
معلومات  ؤديتو . السالمة اإلقليمية إشكالياتعن للمعلومات  اً مصدر بوصفها  المجموعات اإلقليمية علىبشأن السالمة  اهواغلش عرضعلى 

 مبادرات تحسين السالمةتحديد وترتيب أولويات  :مزدوجاً  غرضاً  المجموعات اإلقليمية للسالمة الجويةالسالمة التي يتم جمعها بواسطة 
هذه كجزء من عملية التخطيط؛ وقياس تأثير التشغيلية ورصد المسائل الناشئة مخاطر السالمة من لتخفيف تنظيمية وااللمعالجة الصعوبات 

لتحديد لسالمة الجوية ل اإلقليمية مجموعاتالالتي تجمعها  هذه المعلوماتأيضًا  يكاواإل وتستخدم. السالمة ضمانكجزء من عملية  المبادرات
من خالل تحقيق أهداف وغايات الخطة  أساساً ، تتحقق على المستوى اإلقليمي الخطة العالمية للسالمة الجوية غاياتما إذا كانت أهداف و 

 .للسالمة الجوية اإلقليمية

 اإلبالغ عن التقدم المحرز   5-3
في غاية  أمراً  اسبفي الوقت المن معلومات السالمة على المستويات الدولية واإلقليمية والوطنيةعن اإلبالغ الدقيق  ُيعد 5-3-1

. الطريق التي تحتوي عليها خريطة مبادرات تحسين السالمةتنفيذ  لرصدتحقيقها و  والغايات يجري للتحقق مما إذا كانت األهداف  األهمية
المحرز في برصد التقدم  االتزامه في إطارالسالمة عن والمنظمات الشريكة تقارير  المجموعات اإلقليمية للسالمة الجويةو  يكاوتنشر اإلو 

، مثل عمليات على حدة مجالبكل  أخرى تختصذات طبيعة عالمية و  وجهات نظرمجتمعة توفر هذه التقارير و  السالمة.في مجال  هاأهداف
 .من المؤشراتال بأس به عدد تحليل  ي، ال بد منمستوى العالماللتقييم أداء السالمة على و . الطيران

على  االطالعويمكن . للسالمة الجوية ام عن التقدم المحرز صوب تحقيق غايات الخطة العالميةعكل مرة  اريرتق يكاووتقدم اإل 5-3-2
 .www.icao.int/gasp : على الرابط لكترونياإل يكاوهذه المعلومات على موقع اإل

 مسؤوليات التقييم   ٤-5
مسؤولة عن تقييم  اإلقليمي المعني، يكاوالمة الجوية، بالتعاون الوثيق مع مكتب )مكاتب( اإلكل مجموعة إقليمية للستعتبر  5-4-1
لسالمة الجوية، لتحديد ما إذا العالمية ل خطةال بما يتماشى مع، الخطة اإلقليمية للسالمة الجوية غاياتأهداف و  تجاه تحقيقلتقدم المحرز ا

 لسالمة الجويةالوطنية ل الخطةة تقديم المعلومات ذات الصلة من يدولة مسؤول وتتحمل كل. محددكانت قد تم الوفاء بها في اإلطار الزمني ال
أو  المنظمة اإلقليمية لمراقبة السالمة الجويةويمكن أن تقوم . تجميع النتائج اإلقليمية كي يتسنى، لاإلقليمية للسالمة الجوية المجموعةإلى 
أهداف ب الدولية المعنية، مثل المنظمات للجهات المعنية األخرى وينبغي . الجهود ازدواجيةلتفادي  إقليمية أخرى بتنسيق هذا العمل هيئةأي 

 ولدى المجموعات اإلقليمية للسالمة الجوية. للمساهمة في التقييم مجموعاتها اإلقليمية للسالمة الجويةتقارير إلى  ترفعوغايات محددة، أن 
المجموعات اإلقليمية العمل مع  عن مكاتب اإليكو اإلقليمية مسؤولةو . تسقةوم بها موثوق  بصورة ناتإجراءات لضمان تدفق البياما يلزم من 

غذية مرتدة يمكن بمثابة ت أيضاً ستكون نتائج هذا التقييم و . الرئيسي يكاوالخاصة بكل منها إلعداد تقرير ُيقدم إلى مقر اإل للسالمة الجوية
 .للسالمة الجوية الخطة العالمية للسالمة الجوية والخطط اإلقليميةحقة من الال الطبعات تنقيح االستفادة منها في
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 الخطط اإلقليمية والوطنية للسالمة الجوية

 تنفيذ الخطة اإلقليمية للسالمة الجوية   6-1

لقيام بذلك، ول. لتلبية االحتياجات اإلقليمية ياتهامحتو يلزم تكييف عالمية. و استراتيجية  الخطة العالمية للسالمة الجوية تعرض 6-1-1
 العالمية الحوادثبما يتماشى مع أهداف الخطة العالمية وغاياتها وفئات ، للسالمة الجوية وتنفيذهاإعداد خطة إقليمية  إقليميجب على كل 

على المستوى اإلقليمي لفترة زمنية  السالمة الجويةاالستراتيجي إلدارة  توجهالوتقدم الخطة اإلقليمية للسالمة الجوية  .المخاطر فيهاالعالية 
الموارد خالل  وجهأن ت السالمة الجويةاإلقليمية المختلفة المشاركة في إدارة  الهيئاتيجب على  أين الجهات المعنيةلجميع  بينت كما. محددة

 .السنوات القادمة

الخطة العالمية للسالمة الجوية، مع االعتراف بأن كل إقليم قد تكون مع جوية المة اللسلقليمية اإل ةخطال أن تتماشى يجبو  6-1-2
مبادرات تحسين السالمة  العالمية للسالمة الجوية الخطةوينبغي أن تتضمن . له شواغله الخاصة من حيث السالمة وأولياته وسياقه التشغيلي

واألولويات في  صعوباتع الطيران. وينبغي أن تستند إلى تقييم إقليمي لتحديد الللتصدي للمسائل التي تواجهها الدول المعنية وكذلك قطا
 .مجال السالمة الجوية )انظر الفصل الثالث(

. المعنية األخرى  والجهاتالطيران التشاور مع الدول وقطاع  للسالمة الجوية وينبغي أن تتضمن عملية وضع الخطة اإلقليمية 6-1-3
ومع  للسالمة الجوية وأن تقوم بتنسيقها مع الخطة اإلقليمية للسالمة الجوية اإلقليم المعني أن توائم خططها الوطنيةوينبغي للدول التي تشكل 

الجهود األخرى الرامية إلى تحسين السالمة الجوية )على سبيل المثال أنشطة المجموعات اإلقليمية للسالمة الجوية(. وينبغي أن تخضع 
للسالمة  آخر تنقيحات الخطة العالمية مراعاةتسنى تكل ثالث سنوات( حتى  األقل)على  ةالدوري مراجعةلل لجويةللسالمة ا الخطة اإلقليمية

  .الجوية

 فوائد وضع خطة إقليمية للسالمة الجوية  6-2

سين السالمة على المستوى كافة بصورة واضحة على استراتيجيته لتح المعنية الجهاتتتيح الخطة اإلقليمية للسالمة الجوية لإلقليم أن يطلع 
األخرى المشاركة في الطيران المدني في تحديد األخطار  هيئاتتوفر الخطة وسيلة شفافة توضح السبل التي تتبعها دول اإلقليم والو  اإلقليمي.

ة المقررة اإلقليم على مبادرات تحسين السالم كيفية مساعدةتبين الخطة أيضًا التنظيمية. و  صعوباتوالوإدارة مخاطر السالمة التشغيلية 
. وتسمح باستخدام أكثر كفاءة للموارد على التزام اإلقليم بالسالمة الجويةالخطة اإلقليمية للسالمة الجوية تشدد . و تحقيق األهداف الموضوعة

ن أن تقوم كل دولة م على الصعيد اإلقليمي، بدالً  السالمة وبإدارة أكثر فعالية لمخاطر السالمة، وذلك من خالل تحديد تخفيف مخاطر
ونظرًا ألن الخطة تحتوي على ستراتيجياتها الخاصة بالتخفيف )على سبيل المثال، تجميع الموارد والمعلومات والخبرات(. ابنفسها بوضع 

حو مبادرات معلومات عن قياس أداء السالمة، فيمكن أيضًا استخدامها كوسيلة إلقامة الدليل على التأثير اإليجابي لالستثمارات الموجهة ن
اإلقليمية  وتساعد الخطة المستمرة أو المستقبلية. السالمة معالجة مسائلالحاجة إلى موارد إضافية لتحسين السالمة الناجحة أو كوسيلة لتبرير 

ة، ويمكن استخدام ومخاطر السالمة التشغيلي ةوالدولي ةواإلقليمي ةالوطني األصعدةالتنظيمية على  صعوباتفي توعية الدول بال للسالمة الجوية
لتحقق من نجاعة للدولة ل مفيداً  مصدرًا مرجعياً  للسالمة الجوية ويمكن أن تكون الخطة اإلقليمية .المسائلهذه  إلدارةالخطة لتقديم استراتيجية 

 .إدارة مخاطر السالمةأنشطة األخطار و  تحديدأنشطة 
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خّطة وتنفيذ كّل دولة إلى إعداد  العالمي للسالمة والمالحة الجوية" يكاو: "تخطيط اإل1-40ار الجمعية العمومية قر يدعو  6-3-1
وينبغي أن تتماشى الخطة  .المخاطرالعالية  الخطة العالمية وغاياتها وفئات الحوادث العالمية وطنّية للسالمة الجوّية تكون مّتسقة مع أهداف

قليمية، مع التسليم بأن كل دولة يمكن أن تكون لها شواغلها الخاصة من حيث السالمة، بما في ذلك الشواغل البارزة الوطنية مع الخطة اإل
أين يجب على هيئة الطيران المدني وغيرها  المعنية الجهاتوتحدد الخطة لجميع . في مجال السالمة، وأولويات السالمة والسياق التشغيلي

 ارة السالمة الجوية توجيه الموارد خالل السنوات المقبلة.المشاركة في إد هيئاتمن ال
ويجب أن تحتوي الخطة الوطنية للسالمة الجوية على مبادرات تحسين السالمة بناء على التقييم الذاتي للدولة لتحديد  6-3-2

 .الصعوبات واألولويات الوطنية في مجال سالمة الطيران
. وينبغي الضرورة، حسب المعنية األخرى  والجهاتطة الوطنية التشاور مع قطاع الطيران وينبغي أن تتضمن عملية إعداد الخ 6-3-3

آخر التنقيحات التي أدخلت  تراعي فيها)على األقل كل ثالث سنوات( لكي  دورياً  للسالمة الجوية الخطة الوطنية مراجعةأن تقوم الدولة ب
 . لسالمة الجويةل والخطة اإلقليمية للسالمة الجوية على الخطة العالمية

 لسالمة الجويةل الوطنية خطةالفوائد وضع    ٤-6
دارة تحتوي الوثائق المطلوبة كجزء من قدرات إدارة السالمة في الدولة على معلومات تتعلق بسياسات الدولة وإجراءاتها وأنشطتها المتعلقة بإ

لة أو قد تستعصى صياغتها على الفهم لمن هم ليسوا خبراء أن هذه الوثائق قد ال يتسنى للجمهور الحصول عليها بسهو  غير السالمة.
سمح الخطة الوطنية للسالمة الجوية للدولة بإبالغ جميع الجهات المعنية بوضوح عن استراتيجيتها لتحسين السالمة على وت مختصين.

األخرى  هيئاتتبعها هيئة الطيران المدني والوتوفر وسيلة شفافة توضح السبل التي ت. ا في ذلك الفروع الحكومية األخرى الصعيد الوطني، بم
 ية مساعدةوتوضح أيضًا كيف .التنظيمية صعوباتوالفي تحديد األخطار وإدارة مخاطر السالمة التشغيلية  ،المشاركة في الطيران المدني

ة الجوية على التزام الدولة بالسالمة وتشدد الخطة الوطنية للسالم على تحقيق األهداف الموضوعة. مبادرات تحسين السالمة المقررة الدولة  
تحتوي على معلومات عن قياس أداء السالمة، فيمكن أيضًا استخدامها كوسيلة إلقامة  الوطنية للسالمة الجوية ونظرًا ألن الخطة الجوية.

ير الحاجة إلى موارد إضافية لمواجهة الدليل على التأثير اإليجابي لالستثمارات الموجهة نحو مبادرات تحسين السالمة الناجحة أو كوسيلة لتبر 
تنفيذ برنامج السالمة الوطني، كما تعمل بمثابة توثيق  لدعمأداة للسالمة الجوية وتعتبر الخطة الوطنية  المستمرة أو المستقبلية. المسائل
 يؤتي تحسينات يمكن قياسها في أداء السالمة. الذي فعال الوطني السالمة اللبرنامج 

 للسالمة الجوية اإلقليمية خطة الوطنية والخطةالمحتوى    6-5
وطنية تتماشى مع الخطة و  أهدافًا وغايات ومؤشرات إقليمية لجويةلسالمة ال الخطتين اإلقليمية والوطنيةأن تشمل ينبغي  6-5-1

 التنظيمية صعوباتوال مة التشغيليةلمعالجة مخاطر السال المتخذةباإلضافة إلى سلسلة من مبادرات تحسين السالمة ، للسالمة الجوية العالمية
السالمة المتعلقة ب مسائلضمن الولويات األتحديد وترتيب للسالمة الجوية  الخطتان اإلقليمية والوطنيةوينبغي أن تتناول  .الوطنيةو  اإلقليمية

على اإلقليم والدولة تنفيذ مبادرات  وينبغي )مثل النقل الجوي التجاري والطيران العام وعمليات الهليكوبتر(. في مختلف قطاعات الطيران
حرزه من تقدم على تورصد ما  ةالمناسب المعنية الجهاتعن طريق إسنادها إلى في الخطة اإلقليمية والخطة الوطنية  الواردةتحسين السالمة 

 فترات منتظمة.
دليل إعداد الخطط اإلقليمية والوطنية للسالمة " وترد اإلرشادات المتعلقة بإعداد الخطط اإلقليمية والوطنية للسالمة الجوية في  6-5-2

ويوّفر هذا الدليل إرشادات يمكن استخدامها  .www.icao.int/gasp: يكاولإل لكترونيالموقع اإل على. والدليل متوفر ( 10131Doc) "الجوية
 للقيام بما يلي:

مبادرات تحسين السالمة في إطار الخطة ، بما في ذلك وسائل تحديد سالمة الطيرانإنشاء عملية تطوير لخطة  أ( 
 الخطة الوطنّية للسالمة الجوية؛ وأاإلقليمية للسالمة الجوية 

 معالجة العالقة بين الخطة الوطنّية للسالمة الجوية وبرنامج السالمة الوطني؛ ب( 
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 وفعاليتها؛ ةرصد تنفيذ الخط ج( 

المجموعات اإلقليمّية للسالمة الجوّية إلى  فرادى لدوللوسائل اإلبالغ قياس أداء السالمة، بما في ذلك اإلبالغ عن  د( 
(RASGs.) 

 – انتهى –
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