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(v) 

 تمهيد

ة العالمية الخطمن  2022-2020 طبعةتحدد الخاص بالسالمة الجوية، ( اإليكاولمنظمة الطيران المدني الدولي ) لهدف االستراتيجيل وفقا  
األدوار عن  فضال  على المستوى العالمي،  (SEIs) السالمةتحسين مبادرات مجموعة رئيسية من  (Doc 10004) (GASP) للسالمة الجوية

مخاطر و التنظيمية معالجة الصعوبات الدول في لمساعدة  والتعاضدلتعاون ل عمل وفر إطاركما ت، الطيران ومسؤوليات الدول والمناطق وصناعة
أوساط ساعد تخطة عمل بمثابة ، المدرجة في الخطة العالمية للسالمة الجوية، الجويةسالمة لخريطة الطريق العالمية ل دتعو لسالمة التشغيلية. ا

 .الجهات المعنيةالطيران في تحقيق أهداف الخطة العالمية للسالمة الجوية من خالل إطار مرجعي منظم ومشترك لجميع 

خطة وطنية للسالمة إلى وضع دولة كل وضع خطة إقليمية للسالمة الجوية و  إلى كل منطقة ُتدعى المية للسالمة الجوية،مع الخطة الع تمشيا  و 
كل خطة بما يتماشى مع أهداف الخطة إعداد يجب و فترة زمنية محددة. شؤون السالمة الجوية في الجوية تحدد توجهها االستراتيجي إلدارة 

ما التزام الدولة بتنفيذ الخطة الوطنية للسالمة الجوية على وتبرهن . (HRCs)المخاطر عالية الاياتها وفئات الحوادث العالمية للسالمة الجوية وغ
 أنشطة لتحسين السالمة.يلزم من 

لمنطقة أو تناول الجوانب المختلفة التي يجب أن تنظر فيها اهو يمن الخطة العالمية للسالمة الجوية. و  2022-2020 طبعةيكمل هذا الدليل و 
 خطة العالمية.الاإلقليمية والوطنية بما يتفق مع السالمة الجوية تنفيذ خطط  ولدى، الجوية لسالمةلأو تعديل خطتها إعداد الدولة عند 

د ذلك تم وكذلك المنظمات اإلقليمية والدولية، وبعوقطاع الطيران محتوى هذا الدليل بإسهامات من خبراء من سلطات الطيران المدني إعداد تم و 
بامتنان بمساهمات مجموعة دراسة  اإليكاوتقر و الخبراء. مراعاة التعليقات التي وردت عليه من ، مع من جانب األقران لمراجعة شاملة إخضاعه

 واآلراء إلعداد هذا الدليل.والخبراء من األفراد الذين قدموا الدعم والمشورة  (GASP-SG) خطة الطيران العالمية للسالمة الجوية
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(ix) 

 مسرد

 التعاريف
الثالث  الهيئة التي تعينها الدولة كجهة مسؤولة عن التحقيقات في حوادث ووقائع الطائرات ضمن إطار الملحق — هيئة التحقيق في الحوادث

 .عشر
على األدلة وتقييمها تقييما موضوعيا للتأكد من مدى الوفاء بالمتطلبات ومعايير عملية مراجعة منهجية، ومستقلة وموثقة للحصول  — التدقيق

 التدقيق.
ولوائح أي تشريعات الطيران  (USOAP)ي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية أحد مجاالت التدقيق الثمانية المتعلقة بالبرنامج العالم — مجال التدقيق

وصالحية  (OPS)وتشغيل الطائرات  (PEL)وإجازة العاملين والتدريب  (ORG)طيران المدني وتنظيم ال (LEG)الطيران المدني األساسية 
األرضية والمطارات والمعينات  (ANS)وخدمات المالحة الجوية  (AIG)تحقيق في حوادث ووقائع الطائرات وال (AIR)الطائرات للطيران 

(AGA). 
لها معا سوف تسهم، إذا ما تم إلغاؤها أو تفاديها، في الحد من احتماالت حصول فعل أو إغفال أو حدث أو ظرف أو ك — العوامل المساهمة

وال يعني تعريف العوامل المساهمة، ضمنا، تحميل الخطأ ألي جهة أو  من حدة عواقب الحادث أو الواقعة.الحادث أو الواقعة، أو التخفيف 
 تحديد المسؤولية اإلدارية أو المدنية أو الجنائية.

تشمل العناصر الحاسمة لنظام مراقبة السالمة مختلف أنشطة الطيران المدني. وهي اللبنات التي يستند إليها نظام مراقبة  — حاسمةالعناصر ال
 السالمة الفعال. ويشير مستوى التنفيذ الفعال للعناصر الحاسمة إلى قدرة الدولة على القيام بمراقبة السالمة.

ة الدولة على القيام بمراقبة السالمة، ويجري احتسابه لكل عنصر من العناصر الحرجة، أو كل مجال من مقياس لقدر  — (EI)التنفيذ الفعَّال 
 مجاالت التدقيق، أو كتدبير شامل. ويجري التعبير عنه كنسبة مئوية.

اتخاذها للوصول إلى يمكن  يه، وهي تحدد الخطوات التيعملية تقييم ُيقاَرن من خاللها الوضع الراهن بالوضع المرغوب ف — تحليل الثغرات
 الهدف المنشود.

 حالة أو جسم ُيمكن أن ُتسبب أو ُتسهم في واقعة أو حادث طائرة. — الخطر
 أي واقعة، بخالف الحادث، مرتبطة بتشغيل طائرة وتؤثر أو يمكن أن تؤثر في سالمة التشغيل. — الواقعة

 ت الصلة بالسالمة الحوادث المدرجة في اإلضافة )ج( للملحق الثالث عشر.تشمل أنواع الوقائع المهمة بالنسبة للدراسات ذا —مالحظة 
 لإلقالع.الكتلة القصوى المرخصة  — الكتلة القصوى 

 شخص أو منظمة أو مؤسسة تشارك أو تعرض المشاركة في تشغيل طائرة. — المشّغل
تلك المخاطر المرتبطة بأنشطة الطيران، المتعلقة بتشغيل  حالة يجري فيها خفض مستوى المخاطر، أو إبقاؤها عند مستوى مقبول، — السالمة

 الطائرات أو التي تدعم تشغيل الطائرات بشكل مباشر.
، تطلب الدولة (USOAP)ي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية في إطار البرنامج العالم (CMA)تدقيق يأخذ بنهج الرصد المستمر  — تدقيق السالمة

 على أساس استرداد التكلفة(. وتحدد الدولة نطاق تدقيق السالمة وتاريخ إجرائه. انظر أيضا  تعريف التدقيق.إجراءه، وتسدد مقابال  له )
إجراء واحد أو أكثر يهدف إلى إزالة أو الحد من آثار المخاطر المرتبطة بالعوامل المساهمة في الحوادث المتصلة  — مبادرة تحسين السالمة

 ن القصور المكتشفة في مجال السالمة.بالسالمة، أو لمعالجة أحد مواط



 (x) دليل إعداد الخطط اإلقليمية والوطنية للسالمة الجوية

 

 

 نهج منتظم إلدارة السالمة، ويشمل الهياكل التنظيمية وأوجه المساءلة والمسؤوليات والسياسات واإلجراءات الضرورية. —نظام إدارة السالمة 
ران للقوانين واللوائح الوطنية المرتبطة مهمة تؤديها الدولة لتضمن بها امتثال األفراد والمؤسسات التي تؤدي نشاطا  للطي — مراقبة السالمة

 بالسالمة.
مستوى اإلنجاز في مجال السالمة الذي بلغته دولة أو مقدم خدمة بالعالقة إلى أهداف أداء السالمة ومؤشرات أداء السالمة  —أداء السالمة 

 الخاصة بها.
 م أداء هذا العنصر.تعبير بياني ألحد عناصر السالمة مستخدم لرصد وتقيي — مؤشر أداء السالمة
 الغاية المخططة أو المنشودة لمؤشر أداء السالمة في غضون فترة معينة. — غاية أداء السالمة

 المستوى المتوقع لمدى احتمال حدوث العواقب أو النتائج المترتبة على عامل خطورة معين وشدتها. — المخاطر التي تهدد السالمة
 عة متكاملة من اللوائح التنظيمية واألنشطة الرامية إلى تحسين مستوى السالمة.مجمو  — (SSP)برنامج السالمة الوطني 
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1-1 

 الفصل األول

 المقدمة

 الخلفية   1-1

للسالمة والمالحة تخطيط اإليكاو العالمي ": 1-40تمث ل السالمة أولى أولويات الطيران، ويتضم ن قرار الجمعي ة العمومية  1-1-1
د إقرارا  بأهمية إقامة إطار عالمي لدعم هدف اإليكاو االستراتيجي المتعل ق بالسالمة جوية"ال  (GASP) للسالمة الجويةالخطة العالمية . وتحد 
)10004 Doc( ، عبر الرابط اإللكتروني والتي يمكن االطالع عليهاwww.icao.int/gaspيجي ة اإليكاو في مجال السالمة، التي تدعم ، استرات

خطر وقوع وفيات، من الحد من إلى مواصلة خفض عدد الوفيات، و الخطة تهدف كذلك إيالء األولوي ة للسالمة الجوي ة وتحسينها المستمر. 
قة وتطبيق الخطط اإلقليمي ة والوطني ة للسالم ة الجوية. وترو ج الخط ة العالمية للسالمة خالل توفير اإلرشادات إلعداد استراتيجي ة سالمة منس 

 .عدم ترك أي  بلد وراء الركبالجوية للتنسيق والتعاون ما بين المبادرات الدولية واإلقليمي ة والوطني ة، مثل مبادرة 
، (NASP)الجوي ة ة وطني ة للسالمة وخط (RASP)ة داد خط ة إقليمي ة للسالمة الجويويتم  تشجيع كل  إقليم وكل  دولة على إع 1-1-2

ة معي نة من الزمن. وينبغي وضع كل  خط ة باالتساق مع أ  هدف على التوالي، تتضم ن عرضا  للتوج ه االستراتيجي إلدارة السالمة الجوي ة لمد 
ي طب قت بالكامل التي تتضم نها. وبالنسبة إلى الدول الت (HRCs)عالية المخاطر الحوادث ة وغاياتها وفئات الخطة العالمية للسالمة الجوي

، تثبت الخط ة الوطني ة للسالمة الجوية االلتزام بتنفيذ مبادرات إضافي ة لتحسين السالمة في الدولة )مثال  تعزيز (SSP)برنامج سالمة وطني 
 برنامج السالمة الوطني وتحقيق أهداف الدولة في مجال السالمة(.

منح الدول وغيرها  تم توزيع استبيان ،2018في أكتوبر  (AN-Conf/13)ية الثالث عشر للمالحة الجو وقبل انعقاد المؤتمر  1-1-3
للسالمة الجوية، الخطة العالمية من  2022-2020على مشروع طبعة  لإلدالء بآرائها وتعليقاتهافرصة   األخرى الرئيسية  الجهات المعنيةمن 

ة على المستويين الوطني واإلقليمي، ق الخطة العالمية للسالمة الجويالسالمة التشغيلية، وتطبي فيما يتعل ق بالتحديات التنظيمية، ومخاطر
، اقترح أصحاب تطبيق الخطةوقياس أداء السالمة. ورد ت على االستبيان إحدى وسبعون دولة وخمس منظ مات دولية. وللمساعدة على 

 لوطني ة للسالمة الجوية.الردود إتاحة ما يلي: حلقات العمل؛ والتدريب؛ وعي نات األدوات؛ ونموذج للخط ة ا

 الغرض   1-2

للسالمة الجوية. ويعالج النواحي المختلفة التي ينبغي أخذها في الخطة العالمية من  2022-2020يكم ل هذا الدليل طبعة  1-2-1
ة بها أو تعديلها، ولتطب المة الجوية اإلقليمية يق خطط الساالعتبار من جانب دولة أو إقليم ما لدى إعداد خط ة السالمة الجوي ة الخاص 

ة، يشير مصطلح "إقليم" إلى مجموعة من الخطة العالمية للسالمة الجويللسالمة الجوية. وفي سياق الخطة العالمية ة باالتساق مع والوطني
 الدول و/أو الهيئات التي تعمل معا  لتحسين السالمة الجوي ة ضمن منطقة جغرافي ة معي نة.

 رشادات يمكن استخدامها للقيام بما يلي:ويوف ر هذا الدليل إ 1-2-2

ة الخطفي إطار  (SEIs)ة، بما في ذلك أساليب تحديد مبادرات تحسين السالمة ملية إلعداد خطة السالمة الجويوضع ع أ(
 ة الوطني ة للسالمة الجوية؛إلقليمية للسالمة الجوية والخطا

http://www.icao.int/gasp
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 وبرنامج السالمة الوطني؛ ةمعالجة العالقة ما بين الخطة الوطني ة للسالمة الجوي ب(

 رصد تنفيذ الخطط وفعاليتها؛ ج(
اإلقليمي ة كي يتسنى لها إبالغ المجموعات فرادى الدول الوسائل المتاحة لاإلبالغ عن قياس أداء السالمة، بما في ذلك  د(

 .(RASGs)للسالمة الجوي ة 

 االنطباق   1-3

م كإرشادات وينبغي أال  ُيعت بر الوسيلة الوحيدة إلعداد الخطط اإلقليمي ة والوطني ة للسالمة الجوية وتنفيذها. وينبغي للدول محتوى هذا الدليل مقد 
ق جهودها  ة ضمن إقليمها وأن تنس  بحسب االقتضاء.  الخطة اإلقليمية للسالمة الجوية،مع بحيث تتوافق أن تط لع على المقتضيات الخاص 

، إن ُوجدت، على سبيل األولوية، وأن تمتثل للقواعد والتوصيات الدولية (SSCs)ال السالمة وينبغي أن تعالج الدول الشواغل البارزة في مج
 .للسالمة الجويةالخطة العالمية ، كوسيلة لتحقيق أهداف (SARPs)الصادرة عن اإليكاو 

____________________ 
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دة ة عملي ة للسالمة الجوي الخطة العالميةتتضمن  الخطوات السبع  1-2إلعداد الخطط اإلقليمي ة والوطني ة للسالمة الجوي ة. ويوضح الرسم محد 
ني( على إعداد خط ة لعملي ة إعداد الخطة الوطني ة للسالمة الجوية. وتساعد هذه الخطوات الهيئة المسؤولة في الدولة )مثال  هيئة الطيران المد

د مبادرات تحسين السالمة المعي نة  لة بشأن جوانب تحسين الرامية إلى وطني ة للسالمة الجوي ة تحد  السالمة. ويمكن االطالع على إرشادات مفص 
ز هذا الفصل على الخطوتين الرابعة والخامسة من العملي ة للسالمة الجوي الخطة العالميةكل  خطوة ضمن  ختيار مبادرات تحسين ا –ة. ويرك 

 السالمة التي سُتدرج ضمن الخط ة الوطني ة للسالمة الجوي ة وترتيبها بحسب األولوي ة.
 ينبغي استخدام الخطوات والمسو غات عينها لدى إعداد خط ة إقليمي ة للسالمة الجوي ة. —مالحظة 
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د مبادرات معي نة لتحسين السالمة ينبغي هي عبارة عن ة الخطة الوطنية للسالمة الجوي 2-2-1 ل خط ة عمل تحد  وثيقة استراتيجية تشك 
أجل تكوين فهم لسياقها  تنفيذها على الصعيد الوطني من أجل تحسين السالمة. وتبدأ عملي ة إعداد الخط ة بتقييم للوضع الحالي للدولة من

جال السالمة التشغيلي؛ وُيشار إلى هذا النشاط بالتقييم الذاتي. وباالستناد إلى نتائج التقييم الذاتي، يمكن للهيئة المسؤولة تحديد الثغرات في م
سياق عملي ة إعداد الخط ة الوطني ة للسالمة . وفي معالجة تلك الثغراتفي إشراكها ينبغي الجهات المعنية التي التي يتعي ن معالجتها، باإلضافة إلى 

راقبة الجوي ة، تشمل الثغرات في مجال السالمة مخاطر السالمة التشغيلي ة وغيرها من مشاكل السالمة، مثل الصعوبات التنظيمية )مثال  نقص الم
الة للسالمة، والصعوبات في تنفيذ برنامج السالمة الوطني(. وباإلضافة إلى التقييم  الذاتي للدولة، ينبغي للهيئة المسؤولة أن تط لع على أحدث الفع 

)بما في ذلك  طبعة للخط ة العالمي ة للسالمة الجوي ة والخط ة اإلقليمي ة للسالمة الجوي ة، إن ُوجدت، للمساعدة في تحديد مخاطر السالمة التشغيلية
وبات التنظيمية )مثال  المشاكل النظامي ة( على نحو ما هو وارد في األجزاء الفئات عالية المخاطر( والعوامل المساهمة فيها، باإلضافة إلى الصع

الطريق التي قد تكون مشتركة على صعيد اإلقليم أو ذات اهتمام عالمي. وقد تعود إلى المجموعة اإلقليمية للسالمة  خريطةذات الصلة ضمن 
 .الجوي ة للحصول على المساعدة في تحديد الثغرات في مجال السالمة

وتقضي الخطوة التالية بإجراء تحليل للثغرات، ما يساعد الهيئة المسؤولة على تحديد خطوات معي نة ينبغي اتخاذها لبلوغ هدف  2-2-2
(. وينبغي للهيئة المسؤولة ليس فقط التركيز على مواطن الضعف التي عليها معالجتها ولكن للسالمة متوخ ى )مثال  تنفيذ برنامج وطني فع ال

الوصول إلى التدريب، إلخ. سبل الدولة التي من شأنها تسهيل سد  الثغرة، مثل األطر االقتصادي ة المتوف رة، و داخل تحديد مواطن القو ة  أيضا  
 ة.لجويا ة للسالمةالطريق العالمي خريطة وألغراض إعداد الخط ة الوطني ة للسالمة الجوي ة، ينبغي للهيئة المسؤولة إجراء تحليل الثغرات باستخدام

لة يتعي ن اتخاذها لدى معالجة الثغرات  خريطةوتتضم ن  2-2-3 الطريق سلسلة من مبادرات تحسين السالمة التي توف ر إجراءات مفص 
الطريق، تختار الهيئة المسؤولة مبادرات تحسين السالمة التي سُتنف ذ وما يرتبط بها  خريطةالمكتشفة في مجال السالمة. وفي معرض استخدام 

دة والترتيب الذي سُتنف ذ وفقه. و من  الخطوة، ُتعد  الهيئة المسؤولة قائمة بمبادرات تحسين السالمة المنظ مة بحسب األولوي ة.  بناء علىإجراءات محد 
ا، ومخاطر السالمة وانطالقا  من هذه القائمة، تبني الهيئة المسؤولة الخط ة الوطني ة للسالمة الجوي ة التي تعرض أهداف السالمة الوطني ة وغاياته

دة  التشغيلي ة وغيرها من مسائل السالمة األخرى )أي الثغرات المكتشفة في مجال السالمة(، ومبادرات تحسين السالمة، واإلجراءات المحد 
 لمعالجتها، واإلطار الزمني، والهيئة المسؤولة عن تنفيذها.

ت في إطار الجهود السابقة لتحسين السالمة أن ه ينبغي وضع الخطط ولقد أثبتت عمليات استعراض المحاوالت الفاشلة التي تم   2-2-4
د األنشطة المتتابعة التي يمكن تحقيقها. وينبغي أال  تقوم الهيئة المسؤولة باختيار مبادرات تحسين السالمة ا لتي تقتضي االستراتيجية بحيث تحد 

نة ها أن تحدد نهجا  تدريجيا  لتحقيق التطبيق )باتباع جميع الخطوات المبي  تحو الت ضخمة في منظومة الطيران ضمن إطار زمني ضي ق. وينبغي ل
 (.1-2في الرسم 

 السياق التشغيلي   2-3

 إلعداد الخط ة الوطني ة للسالمة الجوي ة، ينبغي للهيئة المسؤولة أن تفهم السياق التشغيلي الذي سُتنف ذ فيه مبادرات تحسين السالمة. 2-3-1
. ويتمث ل جزء أساسي من عملي ة وضع الخط ة الوطني ة للسالمة الجوي ة في فيهاجموعة من العوامل التي تدعم السالمة الجوي ة ولدى كل  دولة م

ز التغيير ة بالدولة والتي يمكن أن تعز  . ومن شأن التقييم الذاتي المساعدة في ضمان االستفادة منها ،تحديد مواطن القو ة وأساليب التمكين الخاص 
خدام السياق التشغيلي للدولة وينبغي أن يشمل ما يلي: تحليل القدرات المتوف رة؛ وحجم المنظومة ومستوى تعقيدها؛ والموارد المتوف رة، باستفهم 

دة. وترد في الفقرة   من الفصل الرابع معلومات إضافي ة بشأن السياق التشغيلي للدولة. 1-3-4مصادر معلومات متعد 
 لرئيسية األخرى التي ينبغي تقييمها من جانب الهيئة المسؤولة ما يلي:وتشمل النواحي ا 2-3-2

 التنفيذ الفع ال للعناصر الحاسمة الثمانية لنظام مراقبة السالمة؛ أ(

 وحالة تنفيذ برنامج السالمة الوطني وصيانته المستمرة. ب(
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بة السالمة وسياقها التشغيلي. وعلى المستوى اإلقليمي، وتتيح هذه النواحي للهيئة المسؤولة فهم قدرات الدولة في مجال مراق 2-3-3
ن منها اإلقليم. وقد يساعد النظام المتكامل لتحليل اتجاهات السالمة واإلبالغ  (iSTARS) ينبغي تقييم هذه النواحي بالنسبة إلى الدول التي يتكو 

سالمة الوطني. وهذه األدوات متاحة عبر اإلنترنت على الرابط التالي: الدول على اكتشاف ثغرات معي نة تتعل ق بمراقبة السالمة وتنفيذ برنامج ال
www.icao.int/safety/iStars "9859(. وباإلضافة إلى ذلك، يوف ر "دليل إدارة السالمةDoc ( .إرشادات بشأن عملي ة إدارة الدولة لمخاطر السالمة 

رغم أن  الدول قد يكون لديها أيضا  سلسلة من المبادرات اإلقليمي ة لتحسين السالمة في إطار الخط ة اإلقليمي ة للسالمة الجوية و  2-3-4
أن لي للدولة و من أجل إدماجها وتطبيقها ضمن خططها الوطني ة للسالمة الجوي ة، إال  أن ه من القي م بالنسبة للهيئة المسؤولة أن تفهم السياق التشغي

ة بها. وهذه خطوات مهم ة في عملي ة إعداد الخط ة الوطني ة للسالمة الج د الصعوبات التنظيمي ة ومخاطر السالمة التشغيلي ة الخاص   وي ة.تحد 

 إشراك جميع الجهات المعنّية   2-4

دولة. ويتيح التمثيل واسع النطاق لجميع الفي تقتضي عملي ة إعداد الخط ة الوطني ة للسالمة الجوي ة إشراك جميع الجهات المعني ة  2-4-1
 الجهات المعني ة فهم أفضل للسياق التشغيلي، واكتشاف الثغرات في مجال السالمة، وإعداد استراتيجيات التخفيف المحتملة من وجهة نظر كل  

داد. وباإلضافة إلى الجهات المعني ة المباشرة جهة من الجهات المعني ة. وبالتالي، ينبغي تحديد الجهات المعني ة في مرحلة مبكرة من عملي ة اإلع
مي الخدمات(، ينبغي مراعاة أي  هيئة قد تكون معني ة بتمويل التغييرات أو تنفيذها أو التأثير عليها ، أو تتأث ر )مثل هيئة الطيران المدني، ومقد 

 إلى حد ٍّ بعيدٍّ بهذه التغييرات.
نبغي للهيئة المسؤولة استعراض قائمة المشاركين في فريق إعداد الخط ة الوطني ة للسالمة وبعد تحديد الجهات المعني ة الرئيسية، ي 2-4-2

للجهات المعني ة  الجوي ة للتأك د من أن  جميع العناصر المناسبة ممثلة. ويعتمد التنفيذ الناجح للخط ة الوطني ة للسالمة الجوي ة على المشاركة النشطة
 المناسبة في إعدادها.

 د مبادرات تحسين السالمة وترتيبها بحسب األولوّيةتحدي   2-5

طريق  خريطةلتحديد مبادرات تحسين السالمة التي تعالج التحديات التنظيمي ة، ينبغي للهيئة المسؤولة العودة إلى الجزء المتعل ق ب 2-5-1
 خريطةمسؤولة تحديد نقطة االنطالق المناسبة ضمن طريق السالمة الجوية العالمي ة. ويمكن للهيئة ال خريطةضمن  (ORG)التحديات التنظيمية 

ة السالمة طريق التحديات التنظيمية )مثال  المرحلة األولى(، باستخدام بيانات عدد من المصادر المتوف رة )مثال  البرنامج العالمي لتدقيق مراقب
ة(USOAP)الجوي ة   بالقطاع( أو من المعارف التي يوف رها الخبراء المتخصصون. ، أنشطة المراقبة التي تقوم بها الدولة، برامج التقييم الخاص 

وبعد إنجاز تحليل الثغرات، ينبغي للهيئة المسؤولة أن تختار سلسلة من مبادرات تحسين السالمة الالزمة لمعالجة الثغرات  2-5-2
ر إليها في الخط ة الوطني ة للسالمة الجوية. ومن خالل المكتشفة في مجال السالمة والتي من شأنها تحقيق أهداف وغايات السالمة الوطني ة الُمشا

ائمة استعراض الثغرات في مجال السالمة المكتشفة و/أو نتائج تحليل الثغرات، بالمقارنة مع مبادرات تحسين السالمة المختارة، يمكن اختيار ق
 3 -طريق التحديات التنظيمية، تدعو مبادرة تحسين السالمة ةخريط. على سبيل المثال، في المرحلة األولى من الممكنةبمبادرات تحسين السالمة 

. ولتحديد ما إذا التحقيق في حوادث ووقائع الطيران —الدول إلى إنشاء هيئة مستقل ة للتحقيق في الحوادث والوقائع، وفقا  للملحق الثالث عشر 
لة في أحدث نتائج البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية أو كانت الدولة قد أنجزت مبادرة تحسين السالمة هذه، قد تنظر الهيئة المسؤو 

ة بالدولة إذا كانت قد ُأجريت عملي ة تقييم داخلي. وإذا اتضح أن  الدولة لم تنشئ هيئة مستقل ة للتحقيق في الحوادث  والوقائع، وفقا  البيانات الخاص 
ل  ، ينبغي تحديد مبادرة تحسين السالمةللملحق الثالث عشر، يتم  إدراج ذلك على أن ه يشك  على أن ها من مبادرات تحسين  3-"ثغرة". وعندئذٍّ

)كما ترد  3-السالمة التي ينبغي إدراجها ضمن الخط ة الوطني ة للسالمة الجوي ة. وينبغي إدراج اإلجراءات ذات الصلة بمبادرة تحسين السالمة
 لسالمة هذه.الطريق( كإجراءات إلنجاز مبادرة تحسين ا خريطةفي 

وباإلضافة إلى ذلك، ينبغي للهيئة المسؤولة أن تجري استعراضا  مماثال  لمبادرات تحسين السالمة المشار إليها في الجزء الخاص   2-5-3
ل إ خريطةطريق مخاطر السالمة التشغيلية من  خريطةب جراءات لتخفيف طريق السالمة الجوية العالمية وتحدد المبادرات التي لم يتم  تنفيذها لتشك 

http://www.icao.int/safety/iStars
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ي إلى الفئا ت مخاطر السالمة للفئات عالية المخاطر. وينبغي تنفيذ سلسلة من مبادرات تحسين السالمة لمعالجة العوامل المساهمة التي تؤد 
من  طريق مخاطر السالمة التشغيلية؛ ويمكن تحديد غيرها خريطةعالية المخاطر. ويمكن استخالص بعض مبادرات تحسين السالمة هذه من 

 خالل مصادر مثل التحقيقات في الحوادث والوقائع أو عمليات تقييم مخاطر السالمة.
ويحدد تحليل الثغرات مبادرات تحسين السالمة التي لم ُتنف ذ على النحو المالئم. ومن خالل استعراض الثغرات وما يرتبط بها من  2-5-4

حتملة. ولكن، من غير العملي محاولة تنفيذ خط ة تعالج جميع مبادرات تحسين مبادرات تحسين السالمة، يمكن وضع قائمة باإلجراءات الم
 الطريق. وينبغي للهيئة المسؤولة اختيار مبادرات تحسين السالمة المناسبة للدولة ولسياقها التشغيلي. خريطةالسالمة الواردة في 

ي تقييم األثر من حيث السالمة وقدرة )أو سهولة التنفيذ ولدى استعراض الثغرات المكتشفة، ينبغي للهيئة المسؤولة النظر ف 2-5-5
 بالنسبة إلى( الدولة على إجراء التغيير لكل  ثغرة.

 األثر من حيث السالمة

ن السالمة من خالل إزالة كل  ثغرة من الثغرات المكتشفة وأن تولي األولوية لمبادرات  2-5-6 ينبغي للهيئة المسؤولة أن تقي م كيفي ة تحس 
السالمة األكثر تأثيرا  من حيث السالمة. وفي أفضل األحوال، ينبغي اتباع أسلوب كم ي يستخدم منهجيات متعددة. ولكن، قد يكون من  تحسين

تحسين  الصعب تطبيق تقييم كم ي لمبادرات تحسين السالمة، بما أن  معظمها يعالج الركيزة األساسية للسالمة الجوي ة. على سبيل المثال، مبادرة
، تدعو الدول إلى (1إنشاء إدارة مخاطر السالمة على الصعيد الوطني )الخطوة  –طريق التحديات التنظيمية  خريطةالواردة في  17-المةالس

بيق إقامة نظام سر ي لإلبالغ الطوعي في مجال السالمة يوف ر بيانات لقاعدة بيانات السالمة. وقد يكون من الصعب إجراء تقييم كم ي ألثر تط
لإلبالغ الطوعي في مجال السالمة بصورة منعزلة. ولكن من الممكن إجراء تقييم نوعي للثغرة المتأتية عن غياب هذا النظام من خالل نظام 

، مثل تحديد (SMS)توف ر األسس الالزمة للتمك ن من تنفيذ العديد من عناصر نظام إدارة السالمة  17-اإلشارة إلى أن  مبادرة تحسين السالمة
. وبفضل معارف الخبراء المتخصصين األعضاء في فريق إعداد الخط ة الوطني ة للسالمة الجوية، يمكن للهيئة المسؤولة وضع قائمة األخطار

 باإلجراءات المحتملة بحيث يكون لها التأثير األكبر على السالمة.

 سهولة التنفيذ

مة كأسلوب أساسي لتحديد األولوي ة في قائمة مبادرات تحسين رغم أن ه ينبغي للهيئة المسؤولة النظر في األثر من حيث السال 2-5-7
ن يشمل تقييم السالمة المحتملة، إال  أن ه ينبغي لها أيضا  أن تقي م قدرة الجهات المعني ة على إجراء التغييرات والتكي ف مع وضعٍّ جديد. وينبغي أ

 القدرة على إجراء التغيير ما يلي:
 ير؛وجود رغبة سياسية في التغي أ(

 وتوف ر الموارد الالزمة لتنفيذ التغيير. ب(

 استخدام مبادرات تحسين السالمة إلعداد الخّطة الوطنّية للسالمة الجوّية   2-6

ة، ُتعد  الهيئة المسؤولة الخط ة الوطني ة للسالمة الجوي ة المحتملة المرت بة بحسب األولوي بعد وضع قائمة مبادرات تحسين السالمة 2-6-1
صبح الوثيقة الرئيسية لتنفيذ مبادرات تحسين السالمة على الصعيد الوطني. وينبغي للهيئة المسؤولة أن تستخدم قائمة مبادرات تحسين التي ت

ة ات الالزمالسالمة لتحديد المبادرات التي ينبغي تطبيقها بالدرجة األولى. وينبغي أن تتضم ن القائمة مجموعة إجراءات قابلة لإلدارة تمث ل الخطو 
 للسالمة الجوي ة. الخطة العالميةللمضي  قدما  نحو تحقيق أهداف وغايات السالمة الوطني ة، باالتساق مع تلك الواردة في 
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ة جميع اإلجراءات التي ستدعم كل  مبادرة من مبادرات تحسين السالمة وال داعي ألن تتضم ن الخطة الوطنية للسالمة الجوي 2-6-2
لة )مثال  إنشاء هيئة مستقل ة للتحقيق في بالتفصيل؛ ويمكن تقديم بع ض مبادرات تحسين السالمة في وثيقة قائمة بذاتها تتضم ن خط ة تنفيذ مفص 

مة وما يرتبط الحوادث والوقائع أو تنفيذ برنامج السالمة الوطني(. وينبغي للخط ة الوطني ة للسالمة الجوي ة أن توف ر ملخ صا  لمبادرة تحسين السال
يذ، اءات، والهيئة المسؤولة المكل فة تول ي عملي ة التنفيذ، واآلجال الزمني ة العامة، والجهات المعني ة المشاركة، ومقاييس لقياس التنفبها من إجر 

لة ضمن لمواألولوي ة الممنوحة لمبادرة تحسين السالمة، ووسيلة رصد التنفيذ والفعالية. ويمكن إدراج رابط أو إشارة مرجعي ة إلى خط ة التنفيذ ا فص 
 الخط ة الوطني ة للسالمة الجوي ة.

لة بشأن إعداد الخط ة اإلقليمي ة للسالمة الجوي ة والخط ة الوطني ة  2-6-3 وترد في الفصلين الثالث والرابع على التوالي إرشادات مفص 
 للسالمة الجوي ة.

 رصد التنفيذ والتحسين المستمرّ    2-7

فور االنتهاء من إعداد الخط ة وتقديمها للمؤسسات أو األفراد المسؤولين لتول ي التنفيذ. وينبغي أن  ال ينتهي عمل الهيئة المسؤولة 2-7-1
 التنفيذ. فعالي تها ومعالجة أي  صعوبات فيترصد باستمرار تنفيذ مبادرات تحسين السالمة على أساس متواصل للتأك د من إنجاز اإلجراءات، و 

لتحديد مبادرات تحسين السالمة  1-2لهيئة المسؤولة أن تكرر الخطوات المشار إليها في الرسم ولدى إنجاز التنفيذ، ينبغي ل 2-7-2
 األخرى التي قد تحتاج الدولة إلى إدارتها. ومن شأن ذلك تعزيز التحديث الدوري للخط ة من أجل معالجة الثغرات حديثة االكتشاف في مجال

.  السالمة وضمان التحسين المستمر 

____________________ 
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 الفصل الثالث

 الجويةلسالمة لقليمية اإلخطة الصياغة 

 مبادئ عامة   3-1

منظمات وال (RASGs)يتضمن هذا الفصل إرشادات لمساعدة الهيئات اإلقليمية، بما في ذلك المجموعات اإلقليمية للسالمة الجوية  3-1-1
. وال تحل هذه الخطة محل الطبعة الحالية (RASP)قليمية للسالمة الجوية في تحديد مضمون الخطة اإل ،(RSOOs)اإلقليمية لمراقبة السالمة 

ينبغي إعداد الخطة ينبغي أن ُيعَتبر كمثال ال غير. كما . وير ُد في المرفق نموذج للخطة اإلقليمية، (GASP)للخطة العالمية للسالمة الجوية 
 المسائلذلك من  وغير تتصدى لمخاطر السالمة التشغيلية في اإلقليمو ص باإلقليم اإلقليمية للسالمة الجوية باالستناد إلى تقييم المخاطر الخا

 المرتبطة بالسالمة.
في سياق الخطة العالمية للسالمة الجوية والخطة اإلقليمية للسالمة الجوية مجموعة من الدول و/أو الهيئات " إقليم"تعني عبارة  3-1-2

والمجموعة اإلقليمية للسالمة الجوية هي الكيان المسؤول عن إعداد وتنفيذ . ةل رقعة جغرافية معينالطيران داخ التي تعمل معا  لتعزيز سالمة
كما ينبغي أن تتوافق جميع . ةالجهات المعنيوشتى  أن يتم التشاور مع الدول وقطاع الصناعة ثناء إعداد الخطة، ينبغيوأ. الخطة اإلقليمية

 ق مع الخطة اإلقليمية ومع الجهود األخرى الرامية إلى تعزيز سالمة الطيران.م وُتنس  لسالمة الجوية في اإلقليالخطط الوطنية ل

  مضمون الخطة اإلقليمية للسالمة الجوية   3-2

 :كحد أدنى أن تتضمن الخطة اإلقليمية األقسام التاليةينبغي كما ورد في الخطة العالمية للسالمة الجوية، 
 مقدمة؛ (أ

سالمة الجوية للدول التي يتألف منها اإلقليم والخطة العالمية للالوطنية الخطط ب وصلتها الغرض من الخطة اإلقليمية، (ب
 للسالمة الجوية؛

النهج االستراتيجي لإلقليم في إدارة السالمة في مجال الطيران المدني، بما في ذلك األهداف والغايات والمؤشرات  (ج
 لسالمة؛ في مجال ااإلقليمية 

 غيلية اإلقليمية والمبادرات الرامية إلى معالجتها؛وصف لمخاطر السالمة التش (د

ارة السالمة يذ برامج السالمة الوطنية ونظم إدوصف لمسائل السالمة اإلقليمية األخرى، مثل التحديات المقَترنة بتنف (ه
 والمبادرات الرامية إلى معالجة تلك المسائل؛

 صد تنفيذ الخطة اإلقليمية ومدى فعاليتها.وصف للطريقة التي يعتمدها اإلقليم في قياس أداء السالمة لر  (و

 تفاصيل أقسام الخطة اإلقليمية للسالمة الجوية   3-3

 مة الخطة اإلقليميةمقدّ  

 (:أو التمهيد)ة المقدمة ينبغي إدراج ما يلي لدى صياغ 3-3-1
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 )الفصول واألقسام ومحتواها(؛ هيكلهاعن الخطة اإلقليمية، بما في ذلك  ةلمحة عام أ(

 توفير الموارد لألنشطة )على الصعيد اإلقليمي( بغرض تعزيز سالمة الطيران؛بالتزام اإلقليم بالسالمة الجوية و  مدى ب(

 ورصدها؛ وتنفيذهاالهيئات المسؤولة عن إعداد الخطة اإلقليمية  ج(

 مسائل السالمة في اإلقليم؛ د(

 غايات وأهداف اإلقليم في مجال السالمة؛ ه(

 في اإلقليم )يمكن عرضه في شكل جدول( ويشمل على سبيل المثال ال الحصر:السياق التشغيلي و  و(

 حجم الحركة في اإلقليم وكذا نموها أو انخفاضها المتوق ع؛ (1)

 ؛(السالمة ظم مراقبةتباين فيما بينها من حيث فعالية تنفيذ نمدى نضج منظومات الطيران في دول اإلقليم )مثل ال (2)

ت المشتركة الخاصة باإلقليم، والتي يمكن تصنيفها ضمن فئات من قبيل تلك المخاطر والتحديات االمخاطر والتحديو  (3)
 البيئية والفنية والتنظيمية والبشرية.

 ة للسالمة الجويةالخطة اإلقليميالغرض من 

 من الخطة اإلقليمية: الغرضينبغي إدراج ما يلي لدى تحديد  3-3-2
 إدارة السالمة الجوية؛ فيم وصف للتوجه االستراتيجي لإلقلي أ(

 ((؛1أ( ) 3-3-3الخطة اإلقليمية )انظر مدة  ب(

 طبعة للخطة العالمية للسالمة الجوية؛ أحدثالخطة اإلقليمية والخطة الوطنية لكل دولة في اإلقليم و العالقة بين  ج(

 لى حدة وعلى الصعيد الدولي عامة؛المبادرات على الصعيد اإلقليمي الرامية إلى تحسين السالمة الجوية في كل بلد ع د(

 الخطة العالمية للمالحة الجويةالخطة اإلقليمية )مثال  الوثائق والخطط األخرى التي ُروعيت لدى إعداد  ه(
(GANP, Doc 9750) ،الخطة العالمية ألمن الطيران، الخطة اإلقليمية للمالحة الجوية (GASeP, Doc 10118) ، غيرها،و 

 .حسب االقتضاء(

 وجه االستراتيجي لإلقليم إزاء إدارة السالمة الجويةالت

 ، ينبغي إدراج ما يلي:في مجال الطيران المدنيلدى صوغ التوجه االستراتيجي لإلقليم إزاء إدارة السالمة  3-3-3
 ؛(وغيرها وليةمن دول وقطاع ومنظمات د)كيفية إعداد الخطة اإلقليمية، وإقرارها، بما في ذلك التعاون مع الجهات المعنية  أ(

كل سنة مثال  استعراضها كأن يجري مثال ، استعراضها وتحديثها )معدل وصف إدارة الخطة اإلقليمية؛ ويشمل  (1)
 ح الخطة العالمية للسالمة الجوية؛ينبغي مراعاة المواءمة مع دورة تنقيو وتحديثها مرة كل ثالث سنوات على األقل(، 

 المخاطر؛ المطروحة وتنفيذ مبادرات تحسين السالمة للتخفيف من القضاياحديد إظهار الحاجة إلى نهج تعاوني لت (2)

ة بالسالمة التشغيلية على صعيد اإلقليم وغير ذلك من مسائل السالمة )مثل رنوصف إجراءات تحديد المخاطر المقتَ  (3)
 التحديات التنظيمية(؛

 ؛(شكل جدوليمكن عرضها في )أهداف وغايات ومؤشرات السالمة اإلقليمية  (ب
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بين أهداف وغايات ومؤشرات السالمة اإلقليمية والخطة العالمية للسالمة الجوية )ويتسنى ذلك من الصالت شرح  (1)
 إلى أهداف وغايات ومؤشرات الخطة العالمية(؛ اإلشارةخالل 

دة  (2)  مة الجوية، إن وجدت؛غير تلك الواردة في الخطة العالمية للسالللسالمة ذكر أي أهداف وغايات ومؤشرات محد 

 كيفية مساهمة مبادرات تحسين السالمة في تحقيق أهداف السالمة على صعيد اإلقليم؛ (ج

 بين أهداف وغايات السالمة اإلقليمية ومبادرات تحسين السالمة التي سيت خذها اإلقليم؛الصالت توضيح  (1)

ية ومبادرات تحسين السالمة لفرادى الدول )داخل بين أهداف وغايات ومؤشرات السالمة اإلقليمالصالت  توضيح (2)
 اإلقليم( أو المبادرات العامة على الصعيد الدولي؛

 .القضايا الناشئة التي قد تحتاج إلى مزيد من التحليل (د

 مخاطر السالمة التشغيلية على صعيد اإلقليم

 ج ما يلي:إدراينبغي لدى صياغة مخاطر السالمة التشغيلية على صعيد اإلقليم،  3-3-4
لة في موجز بالحوادث والوقائع الخطيرة التي شهدها اإلقليم خالل فترة محد   أ( دة من الزمن، وتلك التي طالت طائرات مسج 

إحصاءات  أخذيمكن )أثناء رحالت تجارية منتظمة  كجم 5 700دول اإلقليم، والسيما الطائرات التي تتجاوز كتلتها القصوى 
ئع الخطيرة من قواعد بيانات الدول الخاصة بالحوادث والوقائع أو الحصول عليها باستخدام نظام وبيانات الحوادث والوقا

 على الموقع المتاح iSTARSتطبيق بواسطة   (ADREP)اإليكاو لإلبالغ عن بيانات الحوادث والوقائع
arshttp://www.icao.int/safety/iSt) 

 :فئات الحوادث عالية المخاطر على صعيد اإلقليم وأسباب منحها األولوية ب(

ينبغي أن تتضمن الخطة اإلقليمية للسالمة الجوية جميع فئات الحوادث عالية المخاطر الواردة في الخطة العالمية  (1)
 للسالمة الجوية؛

 دت؛إضافة فئات أخرى من مخاطر السالمة التشغيلية، إن ُوج  و  (2)

مثل )مخاطر السالمة التشغيلية األخرى التي تم تحديدها على صعيد اإلقليم، بما في ذلك أسباب وطرق منحها األولوية  ج(
 :ما يلي جوز أن يتم التحديد بواسطةوي(. النهج القائم على البيانات

 عالجتها(؛عن طريق نظامها الخاص بجمع بيانات السالمة وم ،فرادى الدول في اإلقليم )مثال   (1)

اإلقليمية لمراقبة  المنظمة وأو/ (RASG)الذي تجريه المجموعة اإلقليمية للسالمة الجوية مثال ، التحليل اإلقليمي ) (2)
المنظمة اإلقليمية للتحقيق في الحوادث  ـوأو/ (PIRG)أو المجموعة اإلقليمية للتخطيط والتنفيذ و/ (RSOO)السالمة 
 ؛ و/أو(RAIO)والوقائع 

وينبغي أن   —إلى الفئات اإلضافية لمخاطر السالمة التشغيلية المبي نة في الخطة العالمية للسالمة الجوية ستناداال (3)
يران )مثل المطارات والنقل الجوي التجاري والطيران غيلية اإلقليمية مختلف قطاعات الطتشمل مخاطر السالمة التش

 ؛العام وعمليات الهليكوبتر(

 ة وراء فئات الحوادث عالية المخاطر التي تم تحديدها في اإلقليم؛العوامل الرئيسي د(

رنة بفئات الحوادث عالية المخاطر والفئات وصف لمجموعة من مبادرات تحسين السالمة للتخفيف من المخاطر المقتَ  ه(
 األخرى من مخاطر السالمة التشغيلية؛

http://www.icao.int/safety/iStars
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ليم تنفيذها أو الموجودة قيد التنفيذ للتصدي لجميع ما تم تحديده إعداد قائمة بمبادرات تحسين السالمة التي يعتزم اإلق (1)
 من فئات الحوادث عالية المخاطر )يمكن إدراج القائمة كمرفق(؛

 خريطةطريق الخطة العالمية للسالمة الجوية )المأخوذة أساسا  من  خريطةتحديد تلك المبادرات التي اُستقَيت من  (2)
 ؛إ ن وجدت( التشغيلية الطريق الخاصة بمخاطر السالمة

ُيوصى باستخدام فئات حوادث ووقائع   —م في تحديد مخاطر السالمة التشغيلية اإلقليمية بالنسبة للتصنيف المستخدَ و  و(
 .(CICTT)  مدة من فريق التصنيف المشَترك بين فريق سالمة الطيران التجاري واإليكاوالطائرات المعتَ 

معلومات إضافية عن  (Doc 10004)الجزء األول من الخطة العالمية للسالمة الجوية  ترد في الفصل الثالث من — مالحظة
 :يكاو في العنوانليها على الموقع الشبكي لإلع االطالعفيمكن  (CICTT)فئات الحوادث عالية المخاطر. أما المعلومات عن تصنيف 

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

 السالمة األخرى على صعيد اإلقليم مسائل

 ، ينبغي إدراج ما يلي:في الخطة اإلقليمية للسالمة الجوية مسائل السالمة األخرى  تناوللدى  3-3-5
آخر نتائج عن طريق عرض هذا الملخص إعداد مجال مراقبة السالمة. ويجوز  دول اإلقليم فيالفعلية لقدرات لملخص ل أ(

 نهج الرصد المستمر – األنشطة التي اضطلعت بها الدول في إطار برنامج اإليكاو العالمي لتدقيق مراقبة السالمة
)CMA-USOAP( على الموقعالخاص به في اإلطار اإللكتروني  هذا البرنامج. تر د المعلومات بشأن www.icao.int/usoap  

 . www.icao.int/gaspد على الموقع أما المعلومات بخصوص مؤشر مراقبة السالمة فتر  

الخطة اإلقليمية للسالمة الجوية. بما  ضألغراالسالمة األخرى )مثل التحديات التنظيمية( المنتقاة  لمسائلقائمة ووصف  ب(
 في ذلك أسباب منحها األولوية؛

 ، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، النهج القائم على النتائج. ويجوز أن يتم التحديدالمسائلكيفية تحديد تلك  ج(
 :ما يلي بواسطة

 انات السالمة ومعالجتها(؛فرادى الدول في اإلقليم )مثال  عن طريق نظامها الخاص بجمع بي (1)

ية لمراقبة السالمة اإلقليمية للسالمة الجوية، و/أو المنظمة اإلقليم موعاتالذي تجريه المجمثل التحليل اإلقليمي ) (2)
 ؛ اإلقليمية للتحقيق في الحوادث والوقائع( للتخطيط والتنفيذ و/أو المنظماتاإلقليمية  و/أو المجموعات

 التنظيمية المبي نة في الخطة العالمية للسالمة الجوية؛ يستند إلى التحديات (3)

 لمراقبة السالمة؛ الدوليستند إلى لمحة إقليمية لبيانات البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة وبيانات فرادى و  (4)

 السالمة: في مجالإضافية  مسائلتم تحديده من السالمة الرامية إلى التصدي لما وصف لمجموعة من مبادرات تحسين  د(

إعداد قائمة بمبادرات تحسين السالمة التي يعتزم اإلقليم تنفيذها، أو الموجودة قيد التنفيذ، للتصدي لجميع ما تم  (1)
 )يمكن إدراج القائمة كمرفق(؛األخرى السالمة  مسائلتحديده من 

 خريطةسالمة الجوية )المأخوذة أساسا  من طريق الخطة العالمية لل خريطةتحديد تلك المبادرات التي اسُتقيت من و  (2)
 الطريق الخاصة بالتحديات التنظيمية(.

 

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


للسالمة الجوية قليمية اإلخطة الصياغة  —الفصل الثالث  3-5  
 

 

 رصد التنفيذ

 ، ينبغي إدراج ما يلي:ومدى فعاليتها الخطة العالمية للسالمة الجوية تنفيذصياغة القسم الخاص برصد وقياس لدى  3-3-6
السالمة المذكورة في الخطة ولقياس أداء منظومة الطيران المدني الوسائل التي يستعملها اإلقليم لرصد تنفيذ مبادرات تحسين  أ(

 في مجال السالمة لضمان تحقيق النتائج المنشودة؛

ات تلك التصحيحاإلبالغ عن كيفية تحسين السالمة و لمبادرات وما تتضمنه من كيفية تصحيح وتعديل الخطة اإلقليمية  ب(
 والتعديالت؛ 

 السالمة اإلقليمية بغرض متابعة األداء؛كيفية رصد كل واحد من أهداف  ج(

مت سقة أو مرتبطة في مجال السالمة داء األأن تكون المؤشرات المستخَدمة لقياس  ،من حيث المبدأ ،ينبغي( 1)
 ؛العالمية للسالمة الجويةبالمؤشرات الواردة في الخطة 

الُمحرز في بلوغ الغايات والمقاصد في مجال السالمة كيفية تزويد الجهات المعنية بآخر المعلومات ذات الصلة عن التقدم  د(
 (؛مثال  متابعة األداء على صعيد اإلقليم وكذا عن الحالة فيما يخص تنفيذ مبادرات تحسين السالمة )لوحة 

 نص توضيحي يتناول ما يلي: ه(

 األسباب الجذرية لعدم بلوغ الغايات والمقاصد في مجال السالمة على صعيد اإلقليم؛ (1)
، ُتت خذ تدابير معقولة للتخفيف منها على صعيد اإلقليم في حالة اكتشاف مخاطر شديدة في مجال السالمة التشغيلية (2)

 للسالمة الجوية؛ اإلقليميةفي أسرع وقت ممكن عمليا ، بما قد يؤدي إلى تنقيح غير مبرَمج للخطة 

دا ، تبعا  للمنوال ال إظهار أن و( ذي سطرته المجموعة اإلقليمية للسالمة الجوية أو غيرها من الهيئات الدول اعتمدت نهجا  موح 
توفير المعلومات على مستوى اإلقليم )أي رفع تقارير من فرادى الدول إلى المجموعة فيما يخص ، ذات الصلة اإلقليمية

 باستخدام منهجيات مشتركة؛ اإلقليمية للسالمة الجوية(. وهذا ما يتيح لإلقليم معلومات لتقييم مخاطر السالمة التشغيلية

 عناوين وأرقام االتصال لالستفسار أو طلب مزيد من المعلومات. ز(

 نموذج الخطة اإلقليمية للسالمة الجوية   3-4

ذج واستخدام هذا النمو . الدولياالتساق بين الخطط اإلقليمية على الصعيد  تحسينالغرض منه اإلقليمية، للخطة  ا  ا الفصل نموذجيعرض مرفق هذ
إعداد الخطط اإلقليمية يساعد في النموذج عبارة عن مثال ف. كما أن المقصود منه ليس أن يحل محل القواعد والتوصيات الحالية ،ليس إلزاميا  

د ويبي  ن  ما يكفي الخطة العالمية للسالمة الجوية، مع توخي للمحتوى الذي يجب أن تتضمنه األدنى المقَترح الحد للسالمة الجوية بأسلوب موح 
اإلقليم ومع الهيئات اإلقليمية ومع  تي تعتمد النموذج أن تتعاون مع دولال لألقاليموينبغي . من المرونة الستيعاب االحتياجات الخاصة لكل إقليم

اإلقليم والطبعة الحالية لإليكاو لضمان االتساق بين الخطة اإلقليمية للسالمة الجوية والخطط الوطنية لدول  (المكاتب اإلقليمية)المكتب اإلقليمي 
 .ويمكن لألقاليم أن تتعاون مع المجموعات اإلقليمية للسالمة الجوية في األقاليم األخرى حسب االقتضاء. للخطة العالمية للسالمة الجوية

____________________ 





 
 
 
 

 3-App A-1 

 )أ( بالفصل الثالث المرفق

 نموذج الخطة اإلقليمية للسالمة الجوية

 ةالمقدم   القسم األول:

 1لمحة عامة عن الخطة اإلقليمية للسالمة الجوية   1-1

الخطة "الغرض من هذه ويتمثل التعاون على المستوى اإلقليمي. توطيد [ بتعزيز السالمة الجوية وتوفير الموارد لألنشطة الداعمة و اإلقليملتزم ]ي
من خالل إعداد وتنفيذ استراتيجية إقليمية للسالمة الجوية.  وذلك يات،الوفوقوع الحد من الوفيات وخطر " في مواصلة اإلقليمية للسالمة الجوية

الخطة اإلقليمية للسالمة " تعززو . وقطاعاتها ،الواقعة فيه[ والدول اإلقليمفي التنمية االقتصادية لـ ]للسالمة الجوية يساهم نظام كذلك فإن وجود 
وكذلك اتباع  نهج قائم على المخاطر إلدارة السالمة على المستوى اإلقليمياتباع [، و ماإلقلي]دول في التنفيذ الفعال لنظم مراقبة السالمة  "الجوية

الخطة اإلقليمية " دعم وتنفيذبجميع الجهات المعنية  وُيحبذ أن تقوم[ وقطاع الطيران. أسماء الكياناتقائمة ب]ونهج منسق للتعاون بين دول اإلقليم 
 .المة الجويةستحسين المواصلة ية لاستراتيجية إقليمبوصفها  "للسالمة الجوية

والخطط الوطنية للسالمة  )10004Doc  ,GASP(لإليكاو  الخطة العالمية للسالمة الجوية[ مع اإلقليملـ ] "الخطة اإلقليمية للسالمة الجوية"تتوافق و 
 .الجوية للدول في اإلقليم

 هيكل الخطة اإلقليمية للسالمة الجوية   1-2

 فإلى جانبأقسام.  6تألف من وت[ سنوات. عددهذه االستراتيجية اإلقليمية لتعزيز السالمة الجوية لمدة ] "ة للسالمة الجويةالخطة اإلقليمي"تقدم 
إدارة السالمة المتبع في [ إلقليما]لــ ، والنهج االستراتيجي "الخطة اإلقليمية للسالمة الجوية"األقسام ما يلي: الغرض من الخطة المقدمة، تتضمن 

 -الفترة الزمنية لـ ] ة على المستوى اإلقليمي، والمخاطر المرتبطة بالسالمة التشغيلية اإلقليمية المحددة الخطة اإلقليمية للسالمة الجويةالجوي
يفية كلف ، ووص"الخطة اإلقليمية للسالمة الجوية"المرتبطة بالسالمة اإلقليمية التي تم تناولها في المسائل غيرها من ، و [ 2022-2020مثال، 

 .الجوية"الخطة اإلقليمية للسالمة "المدرجة في  "السالمة حسينمبادرات ت"تنفيذ  رصد

 الخطة اإلقليمية للسالمة الجوية مسؤولية إعداد وتنفيذ ورصد   1-3

وذلك ، "ية للسالمة الجويةالخطة اإلقليم" مسؤولة عن إعداد وتنفيذ ورصد[ مثال، المجموعات اإلقليمية للسالمة الجوية -اسم الكيان المسؤول إن ]
بالتشاور مع  "الخطة اإلقليمية للسالمة الجوية "تم إعدادقد و الطيران.  قطاع[ ومع و اإلقليميمثال، مكتب اإليكا -سماء الكيانات أبالتعاون مع ]

 .لمية للسالمة الجويةالخطة العا ن[ مالنسخة الحاليةمع ] اءمتو ما يفي اإلقليم، وب األخرى الدول والمشغلين والجهات المعنية 

_______________________________ 
 اته.كتمهيد مستقل بذ 1-1 القسميجوز أيضا  تقديم  1



للسالمة الجويةدليل إعداد الخطط اإلقليمية والوطنية    3-App A-2 

 

 علقة بالسالمة اإلقليميةتغايات المقضايا واألهداف والال   1-4

 السالمة اإلقليمية التالية:المرتبطة ب المسائل الخطة اإلقليمية للسالمة الجوية تتناول
كـر[ (1 واالصطدام ، أثناء الطيرانة فقدان السيطر الحوادث المتعلقة بمثال،  -السالمة المرتبطة بالمسائل غيرها من المخاطر و  ذ 

 ؛]يوطنعلى المستوى ال ووقائع الطائراتحوادث التحقيق في القدرة على وغياب الطيور، ب
2) ]...[ 
3) ]...[ 

على  لخطة اإلقليمية للسالمة الجوية[ لزمنيفاصل الالوتعزيز السالمة الجوية على المستوى اإلقليمي، يحتوي ]القضايا المذكورة أعاله لتناول 
 :األهداف والغايات التالية

كـر] (1 : 1-1 غايةة والــيــبطة بالسالمة التشغيلـــ: تحقيق خفض مستمر للمخاطر المرت1مثال، الهدف  -األهداف والغايات  ذ 
 [اإلقليميعلى المستوى الحفاظ على اتجاه تنازلي لمعدل الحوادث 

2) ]...[ 
3) ]...[ 

 السياق التشغيلي   1-5

في  ]دعدبنسبة ]حركة في اإلقليم ال[ تزيد/تنخفضمن المتوقع أن ]و [. السنة -السنة [ خالل فترة ]اإلقليمتحركات في ]من ال [عددكان هناك ]
 :[العامالقادمة. في ] ]x [المائة خالل السنوات

لنظام مراقبة سالمة الدول  )CEs( ةاسمللعناصر الح )EI( لتنفيذ الفعالاحيث من [ في المائة عددن ]عقل درجة ت[ اإلقليمدول ]من [ عدد] حققت
[، عام[. واعتبارا من ]عامنهاية ]مع ن واحد، في جميع الفئات عقل يمراقبة السالمة لمؤشر ة لديها [ دولعددكان هناك ]و [. عامبحلول نهاية ]

االقتضاء، ، حسب ةلسالمة الوطنيمج امن براا فعاال نفذت برنامج ة[ دولعدد، و]سالمة الوطنيقد نفذت أساس برنامج ال دولة[ عدد]هناك كان 
 .هالدينظام الطيران وذلك وفقا  لتشعب 

 قضايا، والاألساسية ىالبنو األرصاد الجوية، و ، طبيعة التضاريسمثال،  -التحديات  سرد[ ما يلي: ]اإلقليمفي ] ةمشتركتشمل التحديات الو 
 .[االجتماعية السياسية

  



3-App A-3  أ( بالفصل الثالث فقالمر(  
 

 

 [لإلقليمة ]ة للسالمة الجويليميقالخطة اإلالغرض من    الثاني:القسم 

ه تحتوي على وثيقة التخطيط الرئيسية التي  يهالخطة اإلقليمية للسالمة الجوية  [ عدد[ إلدارة السالمة الجوية لمدة ]اإلقليملـ ] االستراتيجيالتوج 
وغايات السالمة الجوية اإلقليمية وتقدم سلسلة من  د أهدافالسالمة اإلقليمية وتحد  المرتبطة ب القضايا هذه الخطة سردتو [(. عام[ إلى ]عام)] ةسن

 .السالمة وتحقيق أهداف وغايات السالمة اإلقليميةمجال المحددة في " لسد  الثغرات ةمبادرات تحسين السالم"
محددة مخاطر جل معالجة من أ تحسين السالمةلمبادرات  ةعد شملإدارة السالمة من منظور إقليمي وت "الخطة اإلقليمية للسالمة الجوية" تناولتو 

"مبادرات دول اإلقليم  عتمدالموصى بها لمختلف الدول في اإلقليم. ومن المتوقع أن ت تحسين السالمةمبادرات كما تتضمن  ،بالسالمةترتبط 
 .لديها الوطنية للسالمة الجوية خططالجها في ادر قوم بإتو  سالمة" هذهتحسين ال

الخطة العالمية من  مدةتالمخاطر" المس"الفئات عالية باستخدام أهداف وغايات السالمة الدولية و "مة الجويةالخطة اإلقليمية للسال"تم إعداد وقد 
الخطة اإلقليمية " ة فيواردال "مبادرات تحسين السالمة"تدعم و . إذا انطبق ذلكفي النص، إبراز ذلك يتم و . )www.icao.int/gasp( ةللسالمة الجوي

 لدول في اإلقليم، وتسهم في تعزيز السالمة على المستوى الدولي األوسعفيما يخص االدول، فرادى تحسين السالمة على مستوى  "للسالمة الجوية
 نطاقا .

  

http://www.icao.int/gasp
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 إدارة السالمة الجوية في[ لإلقليم]االستراتيجي نهج الثالث: الالقسم 

خريطة و  (ORG)شغيلية إلى خريطة طريق التحديات الت التي تم إعدادها استنادا   ةمبادرات تحسين السالمية الخطة اإلقليمية للسالمة الجو  تقدم
 والتي حددتهااإلقليم المرتبطة ب قضاياالكذلك و  إليكاوالواردتين ضمن الخطة العالمية للسالمة الجوية ل )OPS(طريق مخاطر السالمة التشغيلية 

 ويتولى إعداد وتحديث [.وما إلى ذلكاإلقليمية للسالمة الجوية المجموعة  المخاطر المرتبطة بالسالمة، أنشطة مثال، تقييم -ذكر األساليب ]
[ عددبالتنسيق مع جميع الجهات المعنية ويتم تحديثها كل ]وذلك  ،اإلقليمية للسالمة الجويةالمجموعة  مثال، -اسم الكيان المسؤول ]هذه الخطة 

 .سنوات على األقل
سلسلة من وكذلك  ،السالمة الجويةإدارة التي ترمي إلى أهداف وغايات السالمة اإلقليمية التالية الخطة اإلقليمية للسالمة الجوية  نتتضمو 

 شملوت الخطة العالمية للسالمة الجويةفي  مذكورةباألهداف والغايات والمؤشرات الترتبط المؤشرات لرصد التقدم المحرز نحو تحقيقها. وهي 
 .[اإلقليم ذا انطبق ذلك علىإقليمية ]اإلضافية للسالمة اإلمؤشرات الو والغايات  فهدااأل
 

 الخطة العالمية للسالمة الجويةب الصلة المؤشرات الغايات الهدف

كـــر األهداف] كر ] [ذ  كر المؤشرات] [الغاياتذ  كر ] [ذ   [الصلةذ 

مثال، تحقيق خفض مستمر  -1
للمخاطر المرتبطة بالسالمة 

 .شغيليةالت

الحفاظ على اتجاه تنازلي  1-1
لمعدل الحوادث على المستوى 

 اإلقليمي.
 
1-× 

عدد الحوادث التي  1-1-1
في كل مليون اإلقليم يشهدها 

 عملية من عمليات المغادرة.
 
عدد الحوادث التي  1-1-2

طائرات يشهدها اإلقليم بالنسبة لل
 5 700 التي تزيد كتلتها على

عمليات والمستخدمة في ال كجم
 التجارية المنتظمة.

 

1-2-× 
 

بالهدف األول  يرتبط هذا الهدف مباشرة  
الخطة العالمية من  1-1والغاية 

 .الجوية للسالمة

2- 2-1 
 
2-× 
 

  

3- 3-1 
 
3-× 
 

  



3-App A-5  أ( بالفصل الثالث فقالمر(  
 

 

مثال، توطيد التعاون على  -4
 المستوى اإلقليمي

، الدول 2020بحلول عام  4-1
الخطة التي ال تتوقع الوفاء بأهداف 

ينبغي أن  لعالمية للسالمة الجويةا
تستخدم "المجموعة اإلقليمية 
للسالمة الجوية" لتعزيز قدراتها في 

 مجال لمراقبة السالمة.

 

4- × 

عدد الدول الرائدة التي  4-1-1
 تعرض تقديم المساعدة.

 
عدد الدول التي تلقت  4-1-2

 المساعدة.
 
 
عدد البعثات الخاصة  4-1-3

ليات ببناء القدرات بشأن عم
التحقيق في الحوادث والوقائع 

 والتي تم إنجازها في اإلقليم
 

4-2-× 

 الرابعيرتبط هذا الهدف مباشرة   بالهدف 
من الخطة العالمية  1-4والغاية 

 .الجوية للسالمة

5- 5-1 
 
5-× 

  

6- 6-1 
 
6-× 

  

 
، واألنشطة التي المجموعة اإلقليمية للسالمة الجويةتي تضعها ترتيبات العمل الفي هذه الخطة من خالل  "مبادرات تحسين السالمة" يتم تنفيذ

على مستوى فرادى  لمقدمي الخدمات "م إدارة السالمةاظن"مراقبة السالمة والحالية لقدرات ال، عالوة على [الكيانات]قائمة بأسماء تضطلع بها 
أهداف وغايات السالمة  لتحقيق لسالمة الجويةالعالمية لإليكاو اطريق  المستمدة من خريطة "السالمةمبادرات تحسين " تم تحديدوقد الدول. 

الشاملة على  السالمةاإلقليمية بمبادرات تحسين  "مبادرات تحسين السالمة" ترتبط بعضة الجوية. و الخطة اإلقليمية للسالم اإلقليمية الواردة في
ن القائمة الكاملة لمبادرات تحسي تردو والعالمي.  ين اإلقليمييالمستو لى تساعد على تعزيز السالمة الجوية عهي و  ،الدولييين اإلقليمي و المستو 

 .الخطة اإلقليمية للسالمة الجويةب مرفقالفي  السالمة
 ات والسياسات العامة ونماذجكنولوجيتتضمن القضايا الناشئة مفاهيم العمليات والتو القضايا الناشئة.  "الخطة اإلقليمية للسالمة الجوية" تتناولكما 

بيانات إلكمال التحليل النموذجي القائم على البيانات. ما يكفي من الوجد حيث ال ياألعمال أو األفكار التي قد تؤثر على السالمة في المستقبل، 
العمل ة و المعنيات ة وتجميع البيانالمرتبطة بالسالمة التشغيليالمحتملة القضايا الناشئة لتحديد المخاطر  إزاء ا  [ متيقظاإلقليمظل ]يمن المهم أن و 

القضايا الناشئة التالية، والتي تم تحديدها  "الخطة اإلقليمية للسالمة الجوية" تتناولو  لمعالجتها. فيةجراءات التخفياإلإعداد بشكل استباقي على 
 :التحليللمضي في ل [اإلقليمية للسالمة الجوية ةلمجموعا تهمثال، تحليل أجر  -وصف العملية بواسطة ]

 
 [لقرب من المطاراتمستخدمة باالصغيرة الالمسي رة مثال، الطائرات  -القضايا الناشئة كر ذ  ] (1)
(2) [...] 
(3) [...]  



للسالمة الجويةدليل إعداد الخطط اإلقليمية والوطنية    3-App A-6 

 

 المخاطر المرتبطة بالسالمة التشغيلية اإلقليمية   القسم الرابع:

على الصعيد رتبطة بالسالمة التشغيلية التي تتناول المخاطر الم" مبادرات تحسين السالمة" على "الخطة اإلقليمية للسالمة الجوية" تشتمل
هذه  "مبادرات تحسين السالمة"تتضمن و ومن النهج القائم على البيانات.  التشغيلية حوادثالمستمدة من الدروس المستفادة من الو اإلقليمي، 

السالمة. طر المرتبطة بالسالمة وتعزيز تقييم المخاعمليات وتحليل بيانات السالمة و الموج هة أنشطة السالمة ات و إجراءات مثل: إعداد السياس
ذا انطبق ذلك إلجهات المعنية ]لالمعلومات إتاحة يسير من أجل تالنقل الجوي التجاري والطيران العام  تناولأقسام منفصلة ل وُخصصت

 .[اإلقليم على
كر على موقع ]يمكن االطالع عليه ، السالمةعن  تقرير سنويا  تنشر [ اإلقليمية للسالمة الجوية ة، المجموعمثال  الكيان المسؤول. اسم ] الكيان ذ 

[، وتلك الخاصة اإلقليمفي ]شهدها الخطيرة التي  وقائعلحوادث والعن ا[. ويرد في الجداول أدناه ملخص (موقع، إن وجدالرابط إلى ال)[ ]المسؤول
 .في الطيران العام ستخدمةتجاري والطائرات المفي النقل الجوي ال ستخدمة[ الماإلقليمالواقعة في ] الدولبالطائرات المسجلة في 

 

 الوقائع الخطيرة الحوادث غير المميتة الحوادث المميتة السنة

 [اإلقليمالنقل الجوي التجاري في ]وقائع 

    [من سنة ألخرى، المتوسط]

    [السنة الحالية]

  [اإلقليمطائرات الطيران العام في ]وقائع 

    [من سنة ألخرى، المتوسط]

    [السنة الحالية]

 

 الوقائع الخطيرة الحوادث غير المميتة الحوادث المميتة السنة

 [اإلقليمفي ]المسجلة النقل الجوي التجاري طائرات تعرضت لها وقائع 

    [من سنة ألخرى، المتوسط]

    [السنة الحالية]

  [اإلقليمفي ]المسجلة طائرات الطيران العام تعرضت لها وقائع 

    [من سنة ألخرى، المتوسط]

    [السنة الحالية]



3-App A-7  أ( بالفصل الثالث فقالمر(  
 

 

ما يرتبط بها [ ذات أولوية قصوى بسبب اإلقليميي السياق ]في الوطن على المستوى  "الفئات عالية الخطورة"من  ةالتالي[ عدد]األحداث  تر اعتبُ 
، وتقارير التحقيق في ُنــظم اإلبالغ اإللزامي والطوعي من المستمدالتحليل تم تحديدها بناء على  . وقدوفياتوقوع طر اخمالوفيات و من أعداد 

، وكذلك على ة الوطنيةسالمها لل[ الماضية وبرامجعدد]السنوات  خاللدول في اإلقليم الالحوادث والوقائع، وأنشطة مراقبة السالمة التي أجرتها 
  اإلقليمية لمراقبة السالمة الجوية ةالمنظمو  قليمية للسالمة الجويةاإل ةالمجموع مثال، -أسماء الكيانات أساس التحليل اإلقليمي الذي أجرته ]

المخاطر المرتبطة بالسالمة التشغيلية على أساس و [ وقائعالمنظمة اإلقليمية للتحقيق في الحوادث وال و/أو المجموعة اإلقليمية للتخطيط والتنفيذو 
الخطة العالمية  [ منالطبعة الحاليةمع تلك المدرجة في ] "الفئات عالية المخاطرهذه "تتوافق و  .الخطة العالمية للسالمة الجوية الموضحة في

 :للسالمة الجوية

كر [ (1  ])I-LOC( السيطرة أثناء الطيران انمثال، فقد - المخاطرالفئات عالية ذ 
2) ]...[ 
3) ]...[ 

 لمخاطر المرتبطة بالسالمة التشغيلية:لم تحديد الفئات اإلضافية التالية المخاطر المرتبطة بالسالمة التشغيلية اإلقليمية المذكورة أعاله، تجانب إلى 
كر ال [ (1  ]الطيورب االصطداممثال،  -لمخاطر المرتبطة بالسالمة التشغيلية لضافية اإلفئات ذ 
2) ]...[ 
3) ]...[ 

لتقييم  (CICTT)" واإليكاوطيران التجاري فريق التصنيف المشترك بين فريق سالمة ال" منالمستمدة الطيران وادث تم استخدام فئات ح
 تصنيف الويمكن االطالع على الوطني. على المستوى المخاطر في عملية تحديد المخاطر المرتبطة بالسالمة التشغيلية  فئات

ه   ابط التالي:ر يكاو على العلى موقع اإل )CICTT( "واإليكاوفريق التصنيف المشترك بين فريق سالمة الطيران التجاري "الذي أعد 

 https://www.icao.int/safety/airnavigation/AIG/Pages/Taxonomy.aspx. 
 [اإلقليمية للسالمة الجوية ةالمجموع مثال، - اسم الكيان المسؤول]قام المخاطر المرتبطة بالسالمة التشغيلية اإلقليمية المذكورة أعاله،  لمعالجةو 

حيث مبادرات تحسين السالمة،  من سلسلة[ ستنفذ اسم الكيان المسؤول]و عالية المخاطر إلى الفئات تي تؤديالالعوامل المساهمة التالية بتحديد 
 :ية للسالمة الجويةالخطة العالملواردة في ، ا(ICAO OPS)  للعمليات  من خريطة طريق اإليكاوُيستمد بعضها 

 [)I-LOC( السيطرة أثناء الطيران انمثال، فقد - الحوادثاسم فئة ]: 1 فئات عالية الخطورة
كر [ (1  [كفاية إجراءات التشغيل القياسية إلدارة الطيران بفعالية عدممثال،  -العوامل المساهمة ذ 
2) ]...[ 
3) ]...[ 

 [الحوادثاسم فئة : ]2 فئات عالية الخطورة
كر العوامل المساهمة] (1  [ذ 
2) ]...[ 
3) ]...[ 

 [الحوادثاسم فئة ]: × فئات عالية الخطورة
كر العوامل المساهمة] (1  [ذ 
2) ]...[ 
3) ]...[ 

  .ةالمرفق بالخطة اإلقليمية للسالمة الجويالقائمة الكاملة لمبادرات تحسين السالمة في وترد 

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


للسالمة الجويةدليل إعداد الخطط اإلقليمية والوطنية    3-App A-8 

 

 بالسالمة اإلقليمية األخرى المرتبطة القضايا    القسم الخامس:

[ اسم الكيان المسؤولذكر ] قام، "الخطة اإلقليمية للسالمة الجوية" باإلضافة إلى المخاطر المرتبطة بالسالمة التشغيلية اإلقليمية المدرجة في
 قضاياالتلك ُمن حت قد . و الجويةالسالمة اإلقليمية التي تم اختيارها لـلخطة اإلقليمية للسالمة األخرى المرتبطة بمبادرات القضايا و بتحديد ال

 .عزيز إدارة السالمة الجوية على المستوى اإلقليميحسين وتألنها تهدف إلى ت "الخطة اإلقليمية للسالمة الجوية" األولوية فيوالمبادرات 
بين جميع دول الحاسمة الثمانية  العناصر هذهالفعال ل[ بالتنفيذ اإلقليملتزم ]ويتحدد اإليكاو العناصر الحاسمة الثمانية لنظام مراقبة السالمة. و 

العناصر  وترد[ بالسالمة فيما يتعلق بأنشطته في مجال الطيران. اإلقليمالسالمة، والتي تؤكد التزام ] مسؤولياتها العامة لمراقبة اإلقليم، في إطار
 .1في الشكل الحاسمة الثمانية 

 

 
 
 

 بة السالمةالعناصر الحاسمة لنظام الدولة لمراق   :1الشكل 
  



3-App A-9  أ( بالفصل الثالث فقالمر(  
 

 

 ةعالجيتم ممصدر قلق كبير. و  هيدول اإلقليم و  ُمعظمالسالمة شائعة في مراقبة نظام في  حددم "عنصر حاسم" بعض أوجه القصور فيتعتبر 
لى الوفاء بسبب تأثيرها على قدرة الدول ع "الخطة اإلقليمية للسالمة الجوية" سالمة فيباعتبارها من القضايا المرتبطة بالأوجه القصور هذه 

 برمته.السالمة، مما يؤثر على اإلقليم  بةمراقببمسؤولياتها المتعلقة 
لفرادى مراقبة السالمة ُنــظم في لعناصر الحاسمة الثمانية التي تهدف إلى قياس التنفيذ الفعال لو اإليكاو، التي قامت بها نشطة أما أحدث األ

الخاص المتوسط  باعتبارهاالتالية، التي تم تجميعها  اتدرجالأسفرت عن قد ف، "قبة السالمةبرنامج اإليكاو العالمي لتدقيق مرا لدول، في إطارا
 :برمته[ اإلقليمإقليم ]ب
 

 [اإلقليملــ ] للتنفيذ الفعال ةالكلي درجةلا

]X[ ٪ 

 [اإلقليمحسب العنصر الحاسم لــ ] التنفيذ الفعال درجة
 

العنصر 
 1الحاسم 

العنصر 
 2الحاسم 

العنصر 
 3اسم الح

العنصر 
 4الحاسم 

العنصر 
 5الحاسم 

العنصر 
 6الحاسم 

العنصر 
 7الحاسم

العنصر 
 8الحاسم 

]X[٪ ]X[٪ ]X[٪ ]X[٪ ]X[٪ ]X[٪ ]X[٪ ]X[٪ 

 [اإلقليملــ ] 2حسب مجال التدقيق التنفيذ الفعال درجة

التشريع 
 األساسي
 للطيران

تنظيم الطيران 
 المدني

 إجازة العاملين
 والتدريب

 عمليات
 الطائرات

صالحية 
الطائرات 

 للطيران

التحقيق في 
 حوادث

ووقائع 
 الطائرات

خدمات 
المالحة 

 الجوية

المطارات 
والمساعدات 

 األرضية

]X[٪ ]X[٪ ]X[٪ ]X[٪ ]X[٪ ]X[٪ ]X[٪ ]X[٪ 

 
ُحدد  قامت اإليكاو بتدقيقهاكل دولة و . مراقبة السالمةهذه الدولة على  اإليكاو لقدراتهو مؤشر المعنية دولة لل (SOI) "مؤشر مراقبة السالمة"إن 
إلى الحد األدنى المعنية لدولة لمستوى تشير فيه قدرات مراقبة السالمة  "1"الرقم  الصفر، حيث يمثليتجاوز مراقبة السالمة. وهو رقم لمؤشر لها 

لحسابات التي أجرتها اإليكاو عن أما الدولة. االطيران في منظومة لى حجم المغادرة كمؤشر ع عملياتمن القدرات المتوقعة بالنظر إلى عدد 
 برمته:[ اإلقليمتم تجميعها إلقليم ] التالية، التي درجاتعن الفأسفرت دول لفرادى ال "مؤشر مراقبة السالمة"

 

_______________________________ 
وتنظيم  (LEG) "التشريع األساسي للطيران ولوائح الطيران المدني هي " البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجويةدقيق الثمانية المتعلقة بتالمجاالت  2

الطائرات ووقائع حوادث التحقيق في ؛ (AIR)؛ صالحية الطائرات للطيران (OPS)؛ عمليات الطائرات (PEL)تدريب إجازة العاملين وال؛ (ORG)الطيران المدني 
(AIG؛)  خدمات المالحة( الجويةANS؛)  المطارات والمساعدات األرضية(AGA). 



للسالمة الجويةدليل إعداد الخطط اإلقليمية والوطنية    3-App A-10 

 

الدرجة الكلية لمؤشر مراقبة 
  [اإلقليم]السالمة لـ 

 الدرجة في مجال العمليات
 [اإلقليم]لـ  

الدرجة في مجال المالحة 
 []اإلقليمالجوية  لـ 

الدرجة في مجال وظائف الدعم 
 [اإلقليم]لـ 

    

 
تؤثر على فعالية ضوابط المخاطر  منهجيةقضايا قصوى ألنها الولوية باأل[ اإلقليميفي السياق ]بالسالمة ة مرتبطال[ ]عددقضايا األخرى لاتحظى 

التحقيق عن تقارير البيانات البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية و  منمد  المستالتحليل على  المرتبطة بالسالمة. وقد تم تحديدها بناء  
وكذلك على أساس  ها،لديسالمة الدول دول اإلقليم، وبرامج  من[ الماضية عدد] خالل السنواتفي الحوادث والوقائع، وأنشطة مراقبة السالمة 

 اإلقليمية لمراقبة السالمة الجوية المنظمةو اإلقليمية للسالمة الجوية ةالمجموع، المث أسماء الكيانات.ذكر ]الذي أجرته التحليل اإلقليمي 

تنظيمي وتتعلق بطابع هذه القضايا  ت سموعادة ما ت. [وقائعالمنظمة اإلقليمية للتحقيق في الحوادث وال و/أو ذالمجموعة اإلقليمية للتخطيط والتنفيو
نظام إدارة "على المستوى اإلقليمي ومستوى تنفيذ  "برنامج السالمة الوطني" سالمة وتنفيذالمراقبة الدول لوظائف االضطالع ببالتحديات المرتبطة ب

 قدمي[ وتلك الخاصة بمالكيانات أسماءالثقافة والسياسات واإلجراءات داخل ]هذه العناصر راعي تو من قبل قطاع الطيران في اإلقليم. السالمة" 
 :"الخطة العالمية للسالمة الجوية "[ منالطبعة الحاليةالسالمة هذه مع تلك المدرجة في ]قضايا تتوافق و . اتالخدم

كر ] (1)  ،المجال في هذاو الطائرات على المستوى اإلقليمي. ووقائع حوادث في  تحقيقالقدرات غياب مثال،  -قضايا السالمة ذ 
لت  في إطار "البرنامج العالمي  ت التدقيق التي أجرتها اإليكاوخالل أحدث عمليا درجات التنفيذ الفعالدول اإلقليم أدنى سج 

 [.هاالتي ينبغي حلأولوية عالية تحظى بكمسألة تصنيفها  تمبالتالي و لتدقق مراقبة السالمة الجوية" 
(2) ]...[ 
(3) ]...[ 

خريطة طريق من بعضها  حيث ُيستمد  ، "ين السالمةمبادرات تحس"سلسلة من بتنفيذ [ اسم الكيان المسؤول] يقومالقضايا المذكورة أعاله، س تناوللو 
الخطة اإلقليمية بمرفق الالقائمة الكاملة لمبادرات تحسين السالمة في  تردو . الخطة العالمية للسالمة الجويةالواردة في  ،بشأن العمليات اإليكاو

 .للسالمة الجوية
 

  



3-App A-11  أ( بالفصل الثالث فقالمر(  
 

 

 رصد التنفيذ   القسم السادس:

الخطة " المدرجة في "مبادرات تحسين السالمة" تنفيذبرصد باستمرار  [اإلقليمية للسالمة الجوية ة، المجموعمثال   -اسم الكيان المسؤول ]سيقوم 
ن تحقيق النتائج المرجوة، باستخدام بما يضم، على الصعيد اإلقليمي المدنيلطيران منظومة اوقياس أداء السالمة في  "الوطنية للسالمة الجوية

 .هذه الخطةرفق بالمة في قدماآلليات الم
أو قبل ذلك، إذا لزم األمر، [ سنوات عددكل ] الخطة اإلقليمية للسالمة الجويةاستعراض "[ باسم الكيان المسؤول، سيقوم ]ذكره إضافة إلى ما سبق

. حسين السالمة" المختارةت مبادرات"السالمة والمرتبطة بقضايا الالمخاطر المرتبطة بالسالمة التشغيلية المحددة و عن  وذلك لتحديث المعلومات
تحقيق لتأكد من ل "ة للسالمة الجويةقليميالخطة اإل" ة فيواردأداء السالمة للمبادرات ال استعراضبشكل دوري ب [اسم الكيان المسؤولسيقوم ]و 

بادرات لضمان تنفيذ م [لكياناتأسماء اسعى للحصول على دعم ]ت[ ساسم الكيان المسؤولإذا لزم األمر، فإن ]و ة. قليميأهداف وغايات السالمة اإل
من خالل المراقبة الدقيقة لمبادرات و المخاطر. من حدة تخفيف الالقصور في السالمة و  أوجهمعالجة أجل من في الوقت المناسب  تحسين السالمة

 األمر، وتحديث ، إذا لزمامبادراتهو  "الجويةللسالمة  قليميةالخطة اإل" تعديالت على دخال[ بإكيان المسؤوللذكر اسم اقوم ]يتحسين السالمة، س

 .وفقا لذلك "ة للسالمة الجويةقليميالخطة اإل"
الطيران المدني ومراقبة منظومة من هذه الخطة لقياس أداء السالمة في  3ة في القسم وارد[ المؤشرات الاسم الكيان المسؤولسيستخدم ] كما
[ لتزويد الجهات المعنية كل ثالث سنوات وما إلى ذلك أو سنويا   مثال  ]بشأن السالمة ري دو وُسينشر تقريٌر . ةقليمياإلسالمة من غايات ال غاية كل

مبادرات تحسين  تنفيذالوضع القائم ل وكذلك التقدم المحرز في تحقيق أهداف وغايات السالمة اإلقليمية عنصلة المعلومات ذات أحدث الب
 [.السالمة

[ اسم الكيان المسؤول]د إذا حد  و سباب وعرضها على الجهات المعنية. سيتم تناول األإلقليمية، في حالة عدم تحقيق أهداف وغايات السالمة او 
ت المرتبطة بالسالمة التشغيلية، فسيتم اتخاذ تدابير معقولة للتخفيف منالحساسة المخاطر  تنقيح ها في أقرب وقت ممكن، مما قد يؤدي إلى حد 

ر   .خطة اإلقليمية للسالمة الجويةللـمبك 
على المستوى اإلقليمي، ولتحسين  خرى الدول والجهات المعنية األفرادى المعلومات من  تقديم يسير[ نهجا موحدا لتاسم الكيان المسؤولاعتمد ]قد و 

قي المعلومات يسمح لإلقليم بتلهو ما [. و ها اإلقليمـت بعيوصف المنهجيات التي ] "للسالمة الجوية اإلقليمية ةالمجموع" تقديم المعلومات إلىمستوى 
 .منهجيات مشتركة تباعوتقييم المخاطر المرتبطة بالسالمة التشغيلية با

 :العنوان التاليالمعلومات، إلى الحصول على طلبات باإلضافة إلى  ،ومبادراتها "الجويةالخطة الوطنية للسالمة عن "يمكن توجيه أي أسئلة و 
 

 [اسم الكيان المسؤول]
 [العنوان البريدي]

 [تفرقم الها]
 [رقم الفاكس]

 [البريد اإللكتروني]
 [شبكيموقع الال]

____________________ 



 

 

 المرفق بالخطة اإلقليمية للسالمة الجوية
 اإلقليميعلى الصعيد السالمة التشغيلية المرتبطة بمخاطر ال: لةمبادرات تحسين السالمة المفصَّ 

 ([I-LOC]اسم "الفئة عالية المخاطر" مثال "فقدان السيطرة أثناء الطيران ): xالفئات عالية المخاطر 

 [السالمة التشغيليةمخاطر في مستمر انخفاض تحقيق  الهدف األول:مثال اسم ] :xالهدف 
 [لمعدل الحوادث على المستوى الوطني: الحفاظ على اتجاه تنازلي 1-1الغاية ]وصف مثال  x-xالغاية رقم 

 رصد النشاط األولوية المقاييس/المؤشرات الجهات المعنية الكيان المسؤول الجدول الزمني اإلجراء مبادرة تحسين السالمة

مبادرة تحسين السالمة  اسم]
 في إطار رقم المبادرةو 

الخطة العالمية للسالمة 
 الجوية، إذا انطبق ذلك[

]وصف اإلجراء 
 ([)اإلجراءات

 

إدراج الجدول ]
 [الزمني لإلنجاز

 

  ]االسم [
كــــر]  الجهات المعنية[ ذ 

كــــر المقاييس/المؤشرات]  [ذ 
 

 ]منخفضة/
 متوسطة/

 مرتفعة[
 

كــــر اآلليات الخاصة ] ذ 
بالتحقق من تنفيذ مبادرات 

 [تحسين السالمة
 

 ×-مبادرة تحسين السالمة

 ]تقديم وصف[
للسالمة الخطة العالمية )

الجوية، مبادرة تحسين 
 (x-السالمة

       

مثال  مبادرة تحسين السالمة 
للعمليات في إطار الخطة 

العالمية للسالمة الجوية 
بشأن فقدان السيطرة أثناء 

 – (LOC-I)الطيران 
التخفيف من  -)اإلقليم( 

العوامل المساهمة في 
الحوادث والوقائع المرتبطة 

بفقدان السيطرة أثناء 
 .(LOC-I)الطيران 

تنظيم حلقات دراسية 
وحلقات عمل بشأن 

 السالمة
 

من الفصل األول 
 2020من عام 

إلى الفصل الرابع 
 2022من عام 

 

المجموعات اإلقليمية 
 للسالمة الجوية

هيئات الطيران  •
 (CAAs)المدني 

 المشغلون  •

مؤسسات التدريب  •
 المعتمدة

مجالس التحقيق  •
الحوادث في 

(AIBs). 
 المصنعون  •

 المنظمات اإلقليمية •

 عدد حلقات العمل المنعقدة •

 المشاركة في حلقات العمل •

التغيير في متطلبات التدريب  •
 للدول في اإلقليم

الدراسة اإلدراج في  • مرتفعة
االستقصائية/لوحة 

  متابعة األداء اإلقليمية

التقييم الذاتي أسئلة  •
 لنهج الرصد المستمر
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 المرفق )أ( بالفصل الثالث



 

 

 السالمةاألخرى المرتبطة بقضايا ال: لةالمفصَّ  مبادرات تحسين السالمة
1الهدف

x[ :كر مثال اسم المسألة المعنية. غياب قدرات التحقيق في حوادث ووقائع الطائرات على المستوى اإلقليمي  [ذ 

 وطيد التعاون على المستوى اإلقليمي[ت]اذكر مثال اسم الهدف الرابع:  :xالهدف 
كر مثال وصف الغاية ] x-xالغاية رقم  ينبغي أن تستخدم "المجموعة اإلقليمية للسالمة الجوية" لتعزيز قدراتها  الخطة العالمية للسالمة الجوية، الدول التي ال تتوقع الوفاء بأهداف 2020بحلول عام : 1-4ذ 

 [في مجال لمراقبة السالمة
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ذكر اسم مبادرة تحسين ]
 رقم المبادرةالسالمة و 
الخطة العالمية  في إطار

للسالمة الجوية، إذا 
 انطبق ذلك[

لإلجراء  تقديم وصف]
 )اإلجراءات([

 
 
 

إدراج الجدول ]
 الزمني لإلنجاز[

 
 

كــــر الجهات المعنية] [االسم] كــــر ] [ذ   [المقاييس/المؤشراتذ 
 

 ]منخفضة/
 متوسطة/

 مرتفعة[
 

كــــر اآلليات الخاصة ] ذ 
بالتحقق من تنفيذ مبادرات 

 [تحسين السالمة
 

مبادرة تحسين 
 ×-السالمة

 [تقديم وصف]
الخطة العالمية )

للسالمة الجوية، مبادرة 
 (x-تحسين السالمة

       

، مبادرة تحسين مثال  
السالمة لتنظيم الطيران 

المدني في إطار 
الخطة العالمية للسالمة 

 –الجوية )اإلقليم( 
إنشاء سلطة مستقلة 

للتحقيق في الحوادث 
والوقائع، وفقا  للملحق 

 —الثالث عشر
التحقيق في حوادث 

 ووقائع الطائرات

تحديد الدول الرائدة، 
من خالل "المنظمات 

 اإلقليمية للسالمة
الجوية"، وذلك 

للمساعدة على بناء 
قدرات الدول على 

التحقيق في الحوادث 
والوقائع والتي تحاج 

 إلى المساعدة
 

من الفصل األول 
 2020من عام 

إلى الفصل الرابع 
 2022من عام 

 

المجموعة 
اإلقليمية للسالمة 

 الجوية

مجالس التحقيق  •
 في الحوادث

(AIBs) 
 
هيئات الطيران  •

 المدني
 
 مصنعو الطائرات •
 
منظمة اإلقليمية ال •

للتحقيق في 
 الحوادث والوقائع

(RAIO)  

عدد الدول الرائدة التي  •
  تعرض تقديم المساعدة

 
عدد الدول التي تلقت  •

 المساعدة
 
  عدد البعثات الخاصة ببناء

القدرات بشأن عمليات 
التحقيق في الحوادث 

والوقائع والتي تم إنجازها 
 في اإلقليم

نتائج "البرنامج العالمي  مرتفعة
لتدقيق مراقبة السالمة 

الجوية وفقا  لنهج الرصد 
المستمر بعد عمليات 

 التدقيق المقبلة في اإلقليم

 

_______________________________ 
 .وقد تكون المسألة مرتبطة بأهداف و/أو غايات متعددة 1

دليل
 

إعداد
 

الخطط اإلقليمية والوطنية للسالمة
 

 
 

3
- A

p
p

 A
-1

3
 





 

4-1 

 الرابعالفصل 

 صياغة الخطة الوطنية للسالمة الجوية

 مبادئ عامة   4-1

يتضمن هذا الفصل إرشادات لمساعدة الدول في البت فيما يتعين إدراجه في خططها الوطنية للسالمة الجوية. وال تحل هذه الخطة محل الخطة 
خطة الوطنية ينبغي أن ُيت خذ مثاال  ال غير. وينبغي إعداد الخطة الوطنية باالستناد العالمية للسالمة الجوية. وَير د في مرفق هذ الفصل نموذج لل

السالمة. وينبغي أن ب المسائل المرتبطةأن تتصدى لمخاطر السالمة التشغيلية في الدولة وغير ذلك من و تقييم المخاطر الخاص بالدولة  إلى
 طني، إن كان قيد التنفيذ، لدى صياغة الخطة.تربط الدولة بين الخطة الوطنية وبرنامج السالمة الو 

، إرشادات بخصوص (Doc 10004) ثيقة الخطة العالمية للسالمة الجويةمن و  نيترد في الفصل الثاني من الجزء الثا —مالحظة 
 العالقة بين الخطة الوطنية للسالمة الجوية وبرنامج السالمة الوطني.

 يةمضمون الخطة الوطنية للسالمة الجو    4-2

 ينبغي، كما ورد بيانه في الخطة العالمية للسالمة الجوية، أن تتضمن الخطة الوطنية األقسام التالية كحد أدنى:
 مقدمة؛ أ(

 الخطة اإلقليمية للسالمة الجوية والخطة العالمية للسالمة الجوية؛ب وصلتها، للسالمة الجوية الغرض من الخطة الوطنية ب(
الوطنية مؤشرات الغايات و الهداف و األ، بما في ذلك المدني الطيرانمجال إدارة السالمة في إزاء ة النهج االستراتيجي للدول ج(

 ؛السالمةفي مجال 
 الرامية إلى معالجتها؛مبادرات الو  الوطنيعلى الصعيد وصف لمخاطر السالمة التشغيلية  د(
ج السالمة الوطني ونظام إدارة السالمة والمبادرات برنام ة بتنفيذترنقمثل التحديات الم السالمة األخرى، لمسائلوصف  هـ(

 ؛المسائلالرامية إلى معالجة تلك 
 ومدى فعاليتها.قياس أداء السالمة لرصد تنفيذ الخطة الوطنية في  للطريقة التي تعتمدها الدول وصفو  و(

 تفاصيل أقسام الخطة الوطنية للسالمة الجوية   4-3

 خطة الوطنية ال مقدمة

 :(التمهيدصياغة المقدمة )أو  إدراج ما يلي لدى ينبغي 4-3-1
 ها(؛)الفصول واألقسام ومحتوا  هيكلهابما في ذلك  خطة الوطنيةال نععامة  لمحة أ(

من خالل وذلك الوطني لتعزيز سالمة الطيران،  الصعيدتوفير الموارد لألنشطة على بو  الجويةسالمة الالتزام الدولة بمدى  ب(
في وثيقة  ا  بيان موجودال هذاإذا كان و . ممثلة لقطاع الطيرانرفيعة المستوى  أو حكومية يةر اوز  يئةهإصدار بيان موقع من 



 2-4 دليل إعداد الخطط اإلقليمية والوطنية للسالمة الجوية

 

 

الخطة الوطنية  من الجزءة إليه في هذا لاحاإل ينبغيسالمة(، ال ات الوطنية في مجالسسياوثيقة ال أخرى )مثال  
 ؛الجوية للسالمة

على فعالة المراقبة ال إسهام الخطة الوطنية في أو كيفيةالوطني سالمة النامج بر للسالمة الجوية بربط الخطة الوطنية كيفية  ج(
 الدولة تنفيذفيه الذي تتوقع بشأن الوقت لى بيان تنفيذ برنامج السالمة الوطني كامال ، هذا عالوة علسالمة في حالة عدم ا

 ؛هذا البرنامج بالكامل
 وتطبيقها ورصدها؛مة الجوية للسالإعداد الخطة الوطنية المسؤولة عن  الهيئات د(
من  الجزءفي هذا كمرجع  اة إليهلاحاإل ينبغيفي وثيقة أخرى،  هاوصف ورد)إذا  الوطنيعلى الصعيد السالمة  مسائل هـ(

 خطة الوطنية(؛ال
 ؛الوطنيعلى الصعيد السالمة  في مجالهداف الغايات واأل و(
 :على سبيل المثال ال الحصرويشمل  شكل جدول( في عرضهلدولة )يمكن على مستوى االسياق التشغيلي  ز(

 المتوقع؛على الصعيد الوطني وكذا نموها أو انخفاضها حركة الحجم  (1)
 ؛مثل المطارات والنقل الجوي التجاري والطيران العام وعمليات الهليكوبتر القطاعاتمختلف نضج مدى  (2)
 والفنيةالبيئية  من قبيل المخاطر والتحدياتفئات  نضم تصنيفهاالتي يمكن  التحديات المشتركة،المخاطر و  (3)

 والبشرية. والتنظيمية

 الجويةللسالمة خطة الوطنية ال الغرض من

 :خطة الوطنيةال من الغرضتحديد  لدىينبغي إدراج ما يلي  4-3-2
 ؛الجويةسالمة الإدارة إزاء لتوجه االستراتيجي للدولة لوصف  أ(

 ((؛1)أ(  3-3-4 الخطة الوطنية )انظر مدة ب(
 طبعة للخطة العالمية للسالمة الجوية؛ وأحدثالخطة الوطنية والخطة اإلقليمية  العالقة بين ج(
الوطنية، الخطة الرئيسية للطيران  اإلنمائيةخطة الخطة الوطنية )مثل ال لدى إعداد روعيتالوثائق والخطط األخرى التي  د(

 العالمية ألمن الطيرانخطة وال، (EANP)لمالحة الجوية اإللكترونية لطة خال، لمالحة الجويةالعالمية لخطة الالمدني، 
(GASEP) ،حسب االقتضاء. وغيرها 

 جويةسالمة الالإدارة إزاء االستراتيجي للدولة  التوجه

 :الطيران المدني، ينبغي إدراج ما يليمجال إدارة السالمة في إزاء االستراتيجي للدولة  التوجه غو ص لدى 4-3-3
، والمنظمات القطاع)مثل  الداخل والخارج في الجهات المعنيةتعاون مع  أي بما في ذلكة وإقرارها، الوطنيخطة ال إعداديفية ك أ(

 (؛وغيرهاالحكومية  سائر الهيئاتالدولية، و 
تكرار  من ذلك معدل، و يقة برنامج السالمة الوطني(في وثأصال   مشموال  إدارة الخطة الوطنية )وقد يكون ذلك  وصف (1)

مراعاة ينبغي و  كل ثالث سنوات على األقل(مرة وتحديثها استعراضها كل سنة  كأن يجري )استعراضها وتحديثها 
 والخطة اإلقليمية للسالمة الجوية؛تنقيح الخطة العالمية للسالمة الجوية دورة المواءمة مع 

 لتخفيف من المخاطر؛ين السالمة لمبادرات تحس وتنفيذالمطروحة ج تعاوني لتحديد القضايا جحال إظهار (2)
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وغير ذلك من  الوطنيعلى الصعيد السالمة التشغيلية المقترنة بمخاطر التحديد اإلجراءات المتبعة في وصف  (3)
برنامج السالمة الوطني،  من ا  زءجُ  العملية تلكإذا لم تكن  –لسالمة )مثل التحديات التنظيمية( المسائل المقترنة با

 ي هذا القسم؛ف ينبغي توضيحها
 )يمكن عرضها في شكل جدول(؛ الوطنيعلى الصعيد أهداف وغايات ومؤشرات السالمة  ب(

والخطة العالمية للسالمة الجوية والخطة  الوطنيعلى الصعيد أهداف وغايات ومؤشرات السالمة بين الصالت شرح  (1)
 (؛الخطتينلى إ المرجعيةاإلشارة ذلك من خالل اإلقليمية للسالمة الجوية )ويتسنى 

 وجدت؛إن الخطة العالمية للمالحة الجوية،  تلك الواردة في غيرأي أهداف وغايات ومؤشرات محددة  ذكر (2)
 ؛الوطنيالصعيد على في تحقيق أهداف السالمة مساهمة مبادرات تحسين السالمة كيفية  ج(

 ؛ات تحسين السالمة على الصعيد الوطنيومبادر  الوطنيعلى الصعيد السالمة وغايات بين أهداف الصالت  توضيح (1)
على والمبادرات العامة لتحسين السالمة  الوطنيعلى الصعيد غايات السالمة و  بين أهدافالصالت  توضيح (2)

 اإلقليمي والدولي؛ الصعيدين
 .مزيد من التحليلى لإ تحتاجقد القضايا الناشئة التي  د(

 الوطنيعلى الصعيد مخاطر السالمة التشغيلية 
 :، ينبغي إدراج ما يليالوطنيالصعيد على صياغة مخاطر السالمة التشغيلية  لدى 4-3-4

الدولة،  لدىطائرات مسجلة  طالتوتلك التي  معينة من الزمنخالل فترة  شهدها البلدالخطيرة التي  ئعاقو لحوادث والبا موجز أ(
إحصاءات وبيانات  أخذيمكن ) منتظمةتجارية حالت ر م أثناء غك 5 700 تتجاوز كتلتها القصوى لطائرات التي سيما ا الو 

اإليكاو  باستخدام نظام عليها الحصولأو  الخاصة بالحوادث والوقائع، لدولابيانات  اعدو الخطيرة من ق ئعاقالحوادث والو 
 ؛)www.icao.int/safety/iStars(متاح على الموقع ال SiSTARبواسطة تطبيق  )ADREP( لإلبالغ عن الحوادث والوقاع

 :منحها األولوية فئات الحوادث عالية المخاطر على الصعيد الوطني وأسباب ب(
فئات الحوادث عالية المخاطر الواردة في الخطة اإلقليمية جميع للسالمة الجوية خطة الوطنية الينبغي أن تتضمن  (1)

 المية للسالمة الجوية؛للسالمة الجوية والخطة الع
 من مخاطر السالمة التشغيلية، إن وجدت؛ أخرى فئات  إضافة (2)

 مثلمنحها األولوية ) أسباب وطرق ، بما في ذلك الوطنيالتي تم تحديدها على الصعيد مخاطر السالمة التشغيلية األخرى  ج(
 :بواسطة ما يليويجوز أن يتم التحديد النهج القائم على البيانات(. 

 (؛ومعالجتهاجمع بيانات السالمة ب ها الخاصنظام بواسطة مثال  الدولة )الذي تجريه تحليل ال (1)
الذي تجريه المجموعة اإلقليمية للسالمة الجوية و/أو المنظمات اإلقليمية لمراقبة السالمة و/أو قليمي )اإلتحليل ال (2)

 ؛ و/أومية للتحقيق في الحوادث والوقائع(المجموعات اإلقليمية للتخطيط والتنفيذ و/أو المنظمات اإلقلي
أن وينبغي  -الخطة العالمية للسالمة الجوية  في المبينةمخاطر السالمة التشغيلية اإلضافية لفئات الإلى  االستناد (3)

قطاعات الطيران )مثل المطارات والنقل الجوي  مختلف الوطنيالصعيد على تشمل مخاطر السالمة التشغيلية 
 طيران العام وعمليات الهليكوبتر(؛التجاري وال

 وراء فئات الحوادث عالية المخاطر التي تم تحديدها في البلد؛العوامل الرئيسية  د(
مبادرات تحسين السالمة للتخفيف من المخاطر المقترنة بفئات الحوادث عالية المخاطر والفئات  وصف لمجموعة من هـ(

 خرى من مخاطر السالمة التشغيلية:األ

http://www.icao.int/safety/iStars
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ما تم تحديده جميع الموجودة قيد التنفيذ للتصدي لأو عداد قائمة بمبادرات تحسين السالمة التي تعتزم الدولة تنفيذها إ  (1)
 ق(؛رفمفي القائمة  إدراج)يمكن من فئات الحوادث عالية المخاطر 

 خريطةمن أساسا  خوذة مأطريق الخطة العالمية للسالمة الجوية )ال خريطةالمبادرات التي اسُتقيت من  تحديد تلك (2)
 ؛إن وجدتمخاطر السالمة التشغيلية(، الخاصة بالطريق 

 ية إلى ما يقابلها من مبادرات تحسين السالمة في الخطة اإلقليمية للسالمة الجوية، إن وجدت؛جعمر اإلحالة ال (3)
استخدام فئات من المستصوب  – الوطنيالصعيد على تحديد مخاطر السالمة التشغيلية للتصنيف المستخدم بالنسبة لو  و(

 .(CICTT) حوادث ووقائع الطائرات المعتمدة من فريق التصنيف المشترك بين فريق سالمة الطيران التجاري واإليكاو
ن معلومات إضافية ع (Doc 10004)ترد في الفصل الثالث من الجزء األول من الخطة العالمية للسالمة الجوية  — مالحظة
فيمكن االطالع عليها على الموقع الشبكي لإليكاو في العنوان  (CICTT)لمخاطر. أما المعلومات عن تصنيف فئات الحوادث عالية ا

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

 أخرى  سالمة مسائل

 :ينبغي إدراج ما يليللسالمة الجوية، الوطنية األخرى في الخطة قضايا السالمة  لدى تناول 4-3-5
 اضطلعت األنشطة التيآخر نتائج استكمال هذا الملخص ب جوزمراقبة السالمة. وي في مجاللدولة الفعلية للقدرات باملخص  أ(

المعلومات  در ت. و (USOAP CMA)نهج الرصد المستمر  –مراقبة السالمة  في إطار برنامج اإليكاو العالمي لتدقيقبها الدولة 
أما المعلومات بخصوص مؤشر  www.icao.int./usoap الموقع علىبشأن هذا البرنامج في اإلطار اإللكتروني الخاص به 

  ؛www.icao.int/gaspالسالمة، فترد على الموقع مراقبة 
بما الخطة الوطنية للسالمة الجوية،  ألغراضالمنتقاة السالمة األخرى )مثل التحديات التنظيمية(  لمسائلقائمة ووصف  ب(

 األولوية؛ منحهاب اسبأفي ذلك 
ويجوز أن يتم التحديد نهج قائم على البيانات. باتباع ما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، ، بالمسائلتلك  تحديد يةكيف ج(

 :بواسطة ما يلي
 (؛ومعالجتهاجمع بيانات السالمة ب ها الخاصنظام مثال  عن طريقالدولة )الذي تجريه تحليل ال (1)
ية للسالمة الجوية و/أو المنظمات اإلقليمية لمراقبة الذي تجريه المجموعة اإلقليممثال ، من التحليل اإلقليمي ) أخذه (2)

 السالمة و/أو المجموعات اإلقليمية للتخطيط والتنفيذ و/أو المنظمات اإلقليمية للتحقيق في الحوادث والوقائع(؛
 ؛ و/أوةيللسالمة الجو  خطة العالميةالفي بينة لى التحديات التنظيمية المإاالستناد  (3)
الخاصة  البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية وبيانات الدولةالتدقيق الذي يجريه ائج إلى نت االستناد (4)

  ؛السالمة بمراقبة
 :السالمةإضافية في مجال  مسائلن مبادرات تحسين السالمة الرامية إلى التصدي لما تم تحديده من وصف لمجموعة م د(

، للتصدي لجميع ما تم الجاري تنفيذها بالفعلتي تعتزم الدولة تنفيذها، أو قائمة بمبادرات تحسين السالمة الإعداد  (1)
 مرفق(؛)يمكن إدراج القائمة في  ى السالمة األخر  مسائلتحديده من 

 خريطةطريق الخطة العالمية للسالمة الجوية )المستقاة أساسا  من  خريطةك المبادرات التي أخذت من تحديد تل (2)
 ات التنظيمية(؛الطريق الخاصة بالتحدي

 ية، إن وجدت.و ما يقابلها من مبادرات تحسين السالمة في الخطة اإلقليمية للسالمة الج إلى يةجعمر ال اإلحالةو  (3)

https://www.icao.int/safety/airnavigation/AIG/Pages/Taxonomy.aspx
https://soa.icao.int/CMAUnifyLogin/Index.aspx?ReturnUrl=%2fusoap
http://www.icao.int/gasp؛
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 التنفيذ رصد

 :، ينبغي إدراج ما يلياومدى فاعليتهللسالمة الجوية خطة الوطنية ال تنفيذصياغة القسم الخاص برصد وقياس  لدى 4-3-6
ي تستعملها الدولة لرصد تنفيذ مبادرات تحسين السالمة المذكورة في الخطة الوطنية للسالمة الجوية ولقياس الوسائل الت أ(

 أداء منظومة الطيران المدني في مجال السالمة لضمان تحقيق النتائج المرجوة؛
مة، وكيفية اإلبالغ عن تلك ية تصحيح وتعديل الخطة الوطنية للسالمة الجوية وما تتضمنه من مبادرات لتحسين السالكيف ب(

 التصحيحات والتعديالت؛
 :األداء بغرض متابعةوطني على الصعيد السالمة الف اهدواحد من أ رصد كل  يةكيف ج(

بالمؤشرات مرتبطة متسقة و السالمة في مجال داء األ، من حيث المبدأ، أن تكون المؤشرات المستخدمة لقياس غيبني (1)
 ؛للسالمة الجوية أو الخطة اإلقليميةالواردة في الخطة العالمية 

على الصعيد  ية تزويد الجهات المعنية بآخر المعلومات عن التقدم المحرز في بلوغ الغايات والمقاصد في مجال السالمةكيف د(
 (؛مثال  متابعة األداء لوحة فيما يخص تنفيذ مبادرات تحسين السالمة ) حالةالوطني، وكذا عن ال

 ل ما يلي:يتناو نص توضيحي  هـ(
 ؛إذا لم يتم الوفاء بأهداف وغايات السالمة الوطنية، فيجب تقديم األسباب الجذرية (1)
في حالة اكتشاف مخاطر شديدة في مجال السالمة التشغيلية، تتخذ الدولة تدابير معقولة للتخفيف منها في أسرع  (2)

 للسالمة الجوية؛ للخطة الوطنيةمقرر غير  تنقيحما قد يؤدي إلى ، ا  وقت ممكن عملي
تبعا  للمنوال الذي سطرته المجموعة اإلقليمية للسالمة الجوية أو غيرها من الهيئات ، ا  موحد ا  نهج اعتمدتأن الدولة  إظهار و(

المجموعات اإلقليمية للسالمة  تقارير إلى مثال  رفع) اإلقليم صعيدومات على توفير المعلاإلقليمية ذات الصلة، وذلك بغرض 
 غيلية باستخدام منهجيات مشتركة؛تقييم مخاطر السالمة التشلمعلومات ما يتيح لإلقليم وهذا (. الجوية

 .مزيد من المعلوماتطلب أو  االتصال لالستفسارعناوين وأرقام  ز(

 الجويةسالمة الوطنية للخطة ال نموذج    4-4

التساق بين الخطط الوطنية للسالمة الجوية على اتحسين هو نه ، الغرض مللسالمة الجوية ا  للخطة الوطنيةهذا الفصل نموذج يعرض مرفق
النموذج عبارة عن محل القواعد والتوصيات الحالية. فكما أن المقصود منه ليس أن يحل  ،ليس إلزاميا   النموذجاستخدام هذا و  الصعيد الدولي.

مع توخي ما يكفي من  ،الخطة العالمية للسالمة الجويةلمحتوى رح األدنى المقتالحد  إعداد الخطط الوطنية بأسلوب موحد ويبين يساعد في مثال 
اإلقليم ومع المجموعة الدول األخرى في تعتمد النموذج أن تتعاون مع التي وينبغي للدول دولة. كل خاصة باالحتياجات الالستيعاب المرونة 

بين الخطة الوطنية والخطة اإلقليمية والطبعة الحالية للخطة  تساقان االلضم تتبعهمااإلقليمية للسالمة الجوية والمكتب اإلقليمي لإليكاو، اللذين 
 العالمية.

____________________ 





 

4-App A-1 

 الفصل الرابع)أ( ب المرفق

 نموذج الخطة الوطنية للسالمة الجوية

 المقدمة   القسم األول:

 1الخطة الوطنية للسالمة الجويةعلى نظرة عامة    1-1

الحد " في مواصلة ية للسالمة الجويةوطنالخطة ال"الغرض من هذه ويتمثل [ بتعزيز السالمة الجوية وتوفير الموارد لألنشطة الداعمة. دولةاللتزم ]ت
الطيران آمن في مجال نظام من شأن وجود و ة للسالمة الجوية. وطنيمن خالل إعداد وتنفيذ استراتيجية  يات، وذلكالوفوقوع من الوفيات وخطر 

[، دولةال] في التنفيذ الفعال لنظم مراقبة السالمة  "ية للسالمة الجويةوطنالخطة ال" تعززو . قطاعاتها[ و دولةالفي التنمية االقتصادية لـ ]أن يساهم 
يتم تشجيع جميع الجهات المعنية و . [ والدول األخرى الدولة]نهج منسق للتعاون بين كذلك اتباع و نهج قائم على المخاطر إلدارة السالمة اتباع و 

 .المة الجويةستحسين المواصلة استراتيجية إقليمية لبوصفها  "للسالمة الجوية وطنيةالخطة ال" دعم وتنفيذعلى 
للسالمة  ة اإلقليميةالخطاسم ""]و )Doc 10004( ،لإليكاو لجويةالخطة العالمية للسالمة ا[ مع دولةاللـ ] "ية للسالمة الجويةوطنالخطة ال"تتوافق و 

 .["الجوية
 [التوقيع]
 [االسم] 

 [)مثل مدير عام الطيران المدني أو وزير النقل( وظيفةال]

 الخطة الوطنية للسالمة الجوية هيكل   1-2

المقدمة،  فإلى جانبأقسام.  6تألف من وت[ سنوات. عددهذه استراتيجية لتعزيز السالمة الجوية لمدة ] "ة للسالمة الجويةوطنيالخطة ال"تقدم 
إدارة السالمة الجوية، والمخاطر المتب ع في [ الدول]لــ ، والنهج االستراتيجي "ية للسالمة الجويةوطنالخطة ال"تتضمن األقسام ما يلي: الغرض من 

لقضايا غيرها من اة للسالمة الجوية، و وطني[ الخطة ال2022-2020مثال ،  -الفترة الزمنية ة المحددة لـ ]وطنية الالمرتبطة بالسالمة التشغيلي
الخطة "المدرجة في  "السالمة حسينمبادرات ت"تنفيذ  رصدكيفية لف ، ووص"ة للسالمة الجويةوطنيالخطة ال"المرتبطة بالسالمة التي تم تناولها في 

 .جوية"الية للسالمة وطنال

 وطنيسالمة الالوبرنامج الخطة الوطنية للسالمة الجوية  العالقة بين   1-3

  [برنامج السالمة الوطني على الدول التي لم تنفذ بالكاملسوى تنطبق الفقرة الواردة أدناه  ]ال
الخطة  اسم" لإليكاو و]الخطة العالمية للسالمة الجوي " التشغيلية المحددة في المخاطر المرتبطة بالسالمة "الخطة الوطنية للسالمة الجوية" تتناول

بالكامل بحلول  "برنامج السالمة الوطني" [ بتنفيذالدولةتلتزم ]و [. الدولةالخاص بـ ] برنامج السالمة الوطني في غياب [اإلقليمية للسالمة الجوية
من خالل إجماال  من مراقبة السالمة وإدارة السالمة، والتي يتم تنفيذها  السالمة كال  إدارة فيما يخص حيث تشمل مسؤوليات الدولة  [التاريخ]

_______________________________ 
 .بوصفه تمهيدا  قائما  بذاته 1-1القسم يمكن أيضا  تقديم  - 1
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تهدف إلى تعزيز القدرات هي هذه التحديات التنظيمية و  ة الوطنية للسالمة الجوية""الخط المبادرات المدرجة فيوتتناول  ."برنامج السالمة الوطني"
 .ةيفعالبالتنظيمية المتعلقة بمراقبة السالمة 

 أو
 .[برنامج السالمة الوطني على الدول التي لم تنفذ بالكاملسوى تنطبق الفقرة الواردة أدناه  ]ال

ة [ بتحديد وتخفيف الدولةتقوم ] ،يتسم بالفعاليةلسالمة وطني لمن خالل برنامج  برنامج " سهميو التشغيلية الوطنية.  المخاطر المرتبطة بالسالمةحد 
[ بإدارة أنشطة الطيران ةالدوللـ ] "برنامج السالمة الوطني"يسمح . و السالمةعن معلومات ب الوطنية للسالمة الجويةلخطة بتغذية ا "السالمة الوطني

الخطة الوطنية الخاصة ب "بادرات تحسين السالمةم"تنفيذ  رصدالطيران المدني، و  منظومةقياس أداء السالمة في واستباقي، و  متسقشكل بلديها 
ةواحدة من الوثائق الرئيسية " الخطة الوطنية للسالمة الجويةوتعتبر "ومعالجة أي مخاطر وأوجه قصور محددة.  للسالمة الجوية كجزء من  المعد 

الناتجة عن  "مبادرات تحسين السالمة"[ وتقود تنفيذ الدولةها ]من خالل[. وهي الوسيلة التي تحدد الدولة] في "طنيبرنامج السالمة الو "وثائق 
سمح لـ ت[. كما "الخطة اإلقليمية للسالمة الجوية"سم او] لإليكاو الخطة العالمية للسالمة الجويةوالمستمدة من  "برنامج السالمة الوطني"عملية 

المعلومات تساهم كما السالمة.  ها في مجالخالف ذلك الالزمة لتحقيق أهدافبأو  "برنامج السالمة الوطني"المبادرات لتعزيز [ بتحديد الدولة]
. "خطة المالحة الجوية"في الخطط الوطنية األخرى، مثل  "برنامج السالمة الوطني"عها من خالل يجمتالسالمة التي تم بشأن  يةستخباراتاال
 .[جدوُ  الموقع اإللكتروني، إنالرابط ب[ على ]الدولة] " فيما يخصبرنامج السالمة الوطني" عنى مزيد من المعلومات عل االطالعيمكن و 

 الخطة الوطنية للسالمة الجوية مسؤولية إعداد وتنفيذ ورصد   1-4
بالتعاون وذلك ، "ة للسالمة الجويةوطنيلخطة الا" عن إعداد وتنفيذ ورصد ةمسؤول[ (CAAهيئة الطيران المدني )مثال،  -اسم الكيان المسؤول إن ]

على المستوى الوطني بالتشاور مع المشغلين  "ة للسالمة الجويةوطنيالخطة ال "تم إعدادو . الوطني الطيران قطاع[ ومع سماء الكياناتأمع ]
 .[اسم "الخطة اإلقليمية للسالمة الجوية"] لسالمة الجويةالخطة العالمية ل ن[ مة الحاليةطبعالمع ]يتوافق ما في اإلقليم، وب األخرى والجهات المعنية 

 يةوطنعلقة بالسالمة التغايات المقضايا واألهداف واللا   1-5
 ية:وطنالسالمة الالمرتبطة ب التالية ية للسالمة الجوية القضاياوطنالخطة ال تتناول

كـرا[ (1) واالصطدام ، أثناء الطيرانفقدان السيطرة الحوادث المتعلقة بمثال ،  -السالمة المرتبطة ب قضاياغيرها من الالمخاطر و  ذ 
 ؛]على المستوى اإلقليمي ووقائع الطائراتحوادث وغياب قدرات التحقيق في الطيور، ب

 ؛[...] (2)
(3) [...]. 

[ النطاق الزمني] للفترة  مة الجويةاإلقليمية للساللخطة احتوي توتعزيز السالمة الجوية على المستوى اإلقليمي، القضايا المذكورة أعاله لتناول 
 :على األهداف والغايات التالية

كـر[ (1) : 1-1 غايةة والــيــبطة بالسالمة التشغيلـــ: تحقيق خفض مستمر للمخاطر المرت1مثال ، الهدف  -األهداف والغايات  ذ 
 ]اإلقليميعلى المستوى الحفاظ على اتجاه تنازلي لمعدل الحوادث 

 ؛[...] (2)
(3) [...]. 
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 السياق التشغيلي   1-6

  الفئةضمن [ الدولةتم تصنيف المجال الجوي لـ ]وقد المطارات الدولية. من [ عدد[، بما في ذلك ]الدولة[ مطارات معتمدة في ]عدديوجد ]
شهادات "[ عدديوجد حاليا ]و [. عام[ إلى ]عام]خالل الفترة الممتدة من [ الدولة[ تحركات في ]عدد. كانت هناك ][جميع فئات المجال الجوي  اذكر]
عمليات النقل الجوي التجاري الدولي. ن الذين ينفـــذون مشغليصادرة لل[ عددهناك ] ضمنهاومن [، الدولةصادرة عن ] )AOCs( ين"جويالمشغل ال
 توربينيةالطائرات ال بواسطةلي، المحعلى المستوى يقومون بتشغيل خدمات التاكسي الجوي الذين ، من المشغلين عدد[] [ أيضا  الدولةلدى ]و 

تشمل التحديات و [. الدولةمهابط طائرات الهليكوبتر في ]من [ عددهناك ]و . طائرات الهليكوبترشغلي ن م[ معدد]وكذلك ، في المقام األول الروحية
 .[االجتماعية السياسية قضايالتحتية، والا ىالبنو األرصاد الجوية، و ، طبيعة التضاريسمثال ،  -التحديات  سرد[ ما يلي: ]الدولةفي ] ةمشتركال

 [الدولةالوطنية للسالمة الجوية لـ ]خطة الالغرض من    القسم الثاني:

[ عددالسالمة الجوية لمدة ]إدارة في [ دولةاللـ ] تحتوي على االتجاه االستراتيجيوثيقة التخطيط الرئيسية التي  يهية للسالمة الجوية وطنالخطة ال
ية وتقدم سلسلة وطند أهداف وغايات السالمة الجوية الوتحد   الوطنيةالسالمة المرتبطة ب القضايا هذه الخطة سردتو [(. عاملى ][ إعام)] واتسن

 وطنية.السالمة وتحقيق أهداف وغايات السالمة المجال المحددة في " لسد  الثغرات ةمبادرات تحسين السالم"من 
جوانب النقل الجوي على  جميع[ إدراج الرابط إلى الموقع الشبكي، إن ُوجد(مع ) ُوجدت أينمامدني"، اسم "الخطة الرئيسية للطيران ال] تناولتو 

حتوي وت. في المستقبل هرمتتنمية قطاع الطيران المدني بلتحقيق تنفيذ التخطيط و واضحة وشاملة للبهدف توفير استراتيجية وذلك مستوى الدولة، 
اسم الخطة الرئيسية للطيران المدني، ] سالمة الطيران المشار إليها فيخاصة بجوانب  متعم قة معلومات على "الخطة الوطنية للسالمة الجوية"

 .[أينما ُوجدت
الخطة العالمية مدة من ت" المس"الفئات عالية المخاطرباستخدام أهداف وغايات السالمة الدولية و "ة للسالمة الجويةوطنيالخطة ال"تم إعداد وقد 

مبادرات تحسين "تدعم و . إذا انطبق ذلكفي النص، إبراز ذلك يتم و . [للسالمة الجوية اإلقليميةالخطة اسم ] (gasp/www.icao.int) للسالمة الجوية
لدولي على نطاق أوسع وتشمل عدة يين اإلقليمي وامستو اللسالمة على مستوى اتحسين  "ية للسالمة الجويةوطنالخطة ال"ة في واردال "السالمة

دة المرتبطة بالسالمة التشغيلية و"مبادرات تحسين السالمة" اسم "الخطة ]والواردة في  الدولالموصى بها لفرادى  إجراءات لمعالجة المخاطر المحد 
"مبادرات تحسين السالمة" وإدراجها في هذه [ باعتماد الدولةوقامت ] [.)إدراج الرابط إلى الموقع الشبكي، إن ُوجد(اإلقليمية للسالمة الجوية 

 "مبادرات تحسين السالمة"، اذا انطبق ذلك.لالطالع على ما يخص  []اسم "الخطة اإلقليمية للسالمة الجويةإلى  وُيشارالخطة. 
 

  

http://www.icao.int/gasp
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 إدارة السالمة الجويةالمّتبع في [ الدولة]االستراتيجي لـ نهج ال   القسم الثالث:

 [برنامج السالمة الوطني على الدول التي لم تنفذ بالكاملسوى اردة أدناه تنطبق الفقرة الو  ال]
رتبطة والمخاطر الم (ORG)التحديات التنظيمية إلى  التي تم إعدادها استنادا  "  ةمبادرات تحسين السالممة الجوية ية للسالوطنلخطة الا تقدم

 والتي حددتها الدولة بعينها المرتبطة ب قضاياالكذلك و  كاو العالمية للسالمة الجوية، كما هو مبي ن في خريطة طريق اإلي)OPS(بالسالمة التشغيلية 
هيئة الطيران  ،مثال -اسم الكيان المسؤول ] يتولى إعداد وتحديث هذه الخطةو  [.ا إلى ذلكالتشريعات والتوجيهات وم مثل –األساليب  اسم]

 قل.[ سنوات على األعددة ويتم تحديثها كل ]بالتنسيق مع جميع الجهات المعنيوذلك  ،[(CAAالمدني )
 أو

 [برنامج السالمة الوطني بالكامل تفذنعلى الدول التي سوى تنطبق الفقرة الواردة أدناه  ال]
ر المخاط، بما في ذلك عملية إدارة "برنامج السالمة الوطني" المستمدة من "مبادرات تحسين السالمةجوية" "الخطة الوطنية للسالمة ال" تقدم

وتنفيذ نظم إدارة  إعدادمقدمو الخدمات في  اقوم بهيي تل الاعماألوكذلك ع ومعالجة بيانات السالمة، يجمت[ ونظم الدولة]في  المرتبطة بالسالمة
الجهات [، بالتنسيق مع جميع هيئة الطيران المدني اسم الكيان المسؤول، مثال  ] تولى إعداد هذه الخطة وتحديثهاوقد . )SMS(م لديهالسالمة 

 .[ سنواتعددعلى األقل كل ] اويتم تحديثه المعنية
سلسلة من المؤشرات لرصد وكذلك  ،ة التالية، إلدارة السالمة الجويةوطنيأهداف وغايات السالمة ال "ية للسالمة الجويةوطنالخطة ال" تتضمنو 

]اسم الخطة اإلقليمية و الخطة العالمية للسالمة الجويةفي  مذكورةباألهداف والغايات والمؤشرات الترتبط التقدم المحرز نحو تحقيقها. وهي 
 .(إذا انطبق ذلك على الدولة) قليميةاإللسالمة فيما يخص اإضافية وطنية ومؤشرات وغايات  أهداف شملوت [للسالمة الجوية

 

 المؤشرات الغاية الهدف

الخطة العالمية للسالمة الصلة ب
 الجوية

كـــر األهداف] كر ] [ذ  كر المؤشرات] [اتالغايذ  كر ]  [ذ   [الصلةذ 

مثال، تحقيق خفض مستمر  -1
 للمخاطر المرتبطة بالسالمة 

 التشغيلية.

الحفاظ على اتجاه تنازلي  1-1
لمعدل الحوادث على المستوى 

 الوطني.
 
 

1-× 

عدد الحوادث التي تشهدها  1-1-1
عملية  10 000الدولة في كل 

 مغادرة.
 
هدها عدد الحوادث التي تش 1-1-2

ي تزيد الدولة بالنسبة للطائرات الت
 كجم 700 5 كتلتها على

والمستخدمة في العمليات التجارية 
 المنتظمة.

 

1-2-× 

يرتبط هذا الهدف مباشرة  بالهدف 
الخطة من  1-1األول والغاية 

ويرتبط  العالمية للسالمة الجوية
من  1-1بالهدف األول والغاية 

 ".ة"الخطة اإلقليمية للسالمة الجوي

مثال ، تعزيز قدرات الدولة  -2
 لمراقبة السالمة.

، تحقيق 2026بحلول عام  2-1
 ٪.85درجة من التنفيذ الفعال بنسبة 

 
2- × 

الدرجة الكلية للتنفيذ الفعال  2-1-1
 للدولة.

 

يرتبط هذا الهدف مباشرة  بالهدف 
الخطة  من 1-1األول والغاية 

 العالمية للسالمة الجوية ويرتبط
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النسبة المئوية ألسئلة  2-1-2
البرتوكول ذات األولوية المنفذة على 

 المستوى الوطني.
 
مئوية لخطط الالنسبة  2-1-3

 (CAPs)اإلجراءات التصحيحية 
 المنفذة على المستوى الوطني.

من  1-1بالهدف األول والغاية 
 "الخطة اإلقليمية للسالمة الجوية".

3- 3-1 
 

3-× 

  

4- 4-1 
4- × 

 

  

5- 5-1 
5- × 

 

  

6- 6-1 
6- × 

  

 
مقدمي دى مراقبة السالمة و"نظام إدارة السالمة" لالحالية في [ الدولةقدرات ]في هذه الخطة من خالل  "مبادرات تحسين السالمة" تنفيذ يتم

تحقيق أهداف وغايات السالمة ها لخريطة طريق اإليكاو العالمية للسالمة الجوية فتم تحديدالخدمات. أما "مبادرات تحسين السالمة" المستمدة من 
الشاملة على  ة بمبادرات تحسين السالمةوطنيال "مبادرات تحسين السالمة" ترتبط بعضو  ة الجوية.ية للسالموطنالخطة ال اإلقليمية الواردة في

القائمة الكاملة لمبادرات تحسين  تردو العالمي.  ى على تعزيز السالمة الجوية على المستو تساعد فضال  عن كونها  ،الدولييين اإلقليمي و المستو 
 .ية للسالمة الجويةوطنالخطة الب مرفقالفي  السالمة

ات والسياسات العامة ونماذج كنولوجيتتضمن القضايا الناشئة مفاهيم العمليات والتو القضايا الناشئة.  "ية للسالمة الجويةوطنالخطة ال" تتناولكما 
بيانات إلكمال التحليل النموذجي القائم على البيانات. ما يكفي من الوجد حيث ال يالسالمة في المستقبل، األعمال أو األفكار التي قد تؤثر على 

العمل ة و المعنية وتجميع البيانات المرتبطة بالسالمة التشغيليالمحتملة القضايا الناشئة لتحديد المخاطر  إزاء ة  [ متيقظدولةالظل ]تمن المهم أن و 
القضايا الناشئة التالية، والتي تم تحديدها  ية للسالمة الجويةوطنالخطة ال تتناولو لمعالجتها.  فيةجراءات التخفياإلاد إعدبشكل استباقي على 

 التحليل: إلخضاعها لمزيد من [اه مقدمو الخدمات، تحليل أجر مثال   -وصف العملية بواسطة ]
كر ] (1)  [لقرب من المطاراتمستخدمة باال الصغيرةالمسي رة مثال ، الطائرات  -القضايا الناشئة ذ 
(2) [...] 
(3) [...] 
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 المخاطر المرتبطة بالسالمة التشغيلية الوطنية   القسم الرابع:

المستمدة من و بالسالمة التشغيلية الوطنية، التي تتناول المخاطر المرتبطة  مبادرات تحسين السالمة علىللسالمة الجوية  وطنيةالخطة ال تشتمل
مثل: إعداد  هذه إجراءات "مبادرات تحسين السالمة"تتضمن يجوز أن و التشغيلية ومن النهج القائم على البيانات.  حوادثفادة من الالدروس المست

هة نشطة ات واألالسياس  ُخصصتو السالمة. تقييم المخاطر المرتبطة بالسالمة وتعزيز عمليات وتحليل بيانات السالمة و لمراقبة السالمة الموج 
 .(دولةإن أمكن في ال)لجهات المعنية لالمعلومات إتاحة يسير من أجل تالنقل الجوي التجاري والطيران العام  تناولصلة لأقسام منف

[. ويرد في الجداول أدناه ملخص (الموقع، إن وجدإدراج الرابط إلى على موقع ]يمكن االطالع عليه ، عن السالمة تقرير سنوي بنشر [ الدولة]تقوم 
في النقل  ستخدمة[ المدولةال[ الواقعة في ]ةالدول[، وتلك الخاصة بالطائرات المسجلة في ]دولةالفي ] شهدتهاالخطيرة التي  وقائعللحوادث واعن ا

 .في الطيران العام ستخدمةالجوي التجاري والطائرات الم

 الوقائع الخطيرة الحوادث غير المميتة الحوادث المميتة العام

 [الدولةي في ]النقل الجوي التجار  وقائع

    [من سنة ألخرى، المتوسط]

    [السنة الحالية]

 [الدولةطائرات الطيران العام في ] وقائع

    [من سنة ألخرى، المتوسط]

    [السنة الحالية]

 

 الوقائع الخطيرة الحوادث غير المميتة الحوادث المميتة العام

 [الدولةفي ]المسجلة النقل الجوي التجاري طائرات  وقائع

    [من سنة ألخرى، المتوسط]

    [السنة الحالية]

 [الدولةفي ]المسجلة طائرات الطيران العام  وقائع

    [من سنة ألخرى، المتوسط]

    [السنة الحالية]

 
ما يرتبط بها من قصوى بسبب  [ ذات أولويةالدولةي سياق ]في الوطن على المستوى  "الفئات عالية الخطورة"من  ةالتالي[ عدد]األحداث  تر اعتبُ 

من ُنــظم اإلبالغ اإللزامي والطوعي، وتقارير التحقيق في الحوادث المستمد . وقد تم تحديدها بناء على التحليل وفياتوقوع عدد الوفيات وخطر 
التحليل اإلقليمي الذي أجرته  ، وكذلك على أساسالوطني سالمةالامج ن[ الماضية وبر عدد]السنوات  خاللة مراقبة السالمة والوقائع، وأنشط

 المجموعة اإلقليمية للتخطيط والتنفيذو ة اإلقليمية لمراقبة السالمة الجوي ةالمنظمو  اإلقليمية للسالمة الجوية ةمثال ، المجموع -أسماء الكيانات ]
الخطة العالمية للسالمة  غيلية الموضحة فيالمخاطر المرتبطة بالسالمة التشبشأن و [ وقائعالمنظمة اإلقليمية للتحقيق في الحوادث وال" و/أو



4-App A-7 الفصل الرابعالمرفق )أ( ب  

 

 

الخطة م ]اسوكذلك  الخطة العالمية للسالمة الجوية [ منالطبعة الحاليةمع تلك المدرجة في ] "الفئات عالية المخاطرهذه "تتوافق و  .الجوية
 :[للسالمة الجوية اإلقليمية

كر  [ (1)  ])I-LOC( الطيرانالسيطرة أثناء  انمثال ، فقد - الفئات عالية المخاطرذ 
(2) ]...[ 
(3) ]...[ 

 لمخاطر المرتبطة بالسالمة التشغيلية:لالمخاطر المرتبطة بالسالمة التشغيلية اإلقليمية المذكورة أعاله، تم تحديد الفئات اإلضافية التالية جانب إلى 
كر ال [ (1)  ]الطيورب اماالصطدمثال ،  -لمخاطر المرتبطة بالسالمة التشغيلية لضافية اإلفئات ذ 
(2) ]...[ 
(3) ]...[ 

لتقييم  (CICTT) "واواإليكفريق التصنيف المشترك بين فريق سالمة الطيران التجاري من "المستمدة تم استخدام فئات حوادث الطيران 
فريق نيف "المخاطر في عملية تحديد المخاطر المرتبطة بالسالمة التشغيلية على المستوى الوطني. ويمكن االطالع على تص فئات

 رابط التالي:يكاو على العلى موقع اإل )CICTT( "يكاوواإلالمشترك بين فريق سالمة الطيران التجاري  التصنيف

.xhttps://www.icao.int/safety/airnavigation/AIG/Pages/Taxonomy.asp. 
 الفئات"إلى  تي تؤديالالعوامل المساهمة التالية بتحديد  [ةالدول]قامت ية المذكورة أعاله، وطنالمرتبطة بالسالمة التشغيلية ال لمعالجة المخاطرو 

الواردة في  ،(ICAO OPS)  للعمليات من خريطة طريق اإليكاوحيث ُيستمد بعضها تحسين السالمة، مبادرات  من سلسلةوستنفذ  "عالية المخاطر
 :الخطة العالمية للسالمة الجوية

 [)I-LOC( السيطرة أثناء الطيران انمثالً، فقد - الحوادثاسم فئة : ]1 عالية الخطورةالفئة 
كر  [ (1)  [كفاية إجراءات التشغيل القياسية إلدارة الطيران بفعالية عدممثال ،  -العوامل المساهمة ذ 
(2) ]...[ 
(3) ]...[ 

 [الحوادثاسم فئة : ]2 الخطورة عاليةالفئة 
كر العوامل المساهمة] (1)  [ذ 
(2) ]...[ 
(3) ]...[ 

 [الحوادثاسم فئة ]: × عالية الخطورةالفئة 
كر العوامل المساهمة] (1)  [ذ 
(2) ]...[ 
(3) ]...[ 

 .ةة للسالمة الجويوطنيالمرفق بالخطة الالقائمة الكاملة لمبادرات تحسين السالمة في ترد 
  

https://www.icao.int/safety/airnavigation/AIG/Pages/Taxonomy.aspx
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 القضايا األخرى المرتبطة بالسالمة   سم الخامس:الق

قضايا بتحديد ال[ لدولةا] قامت، "ة للسالمة الجويةوطنيالخطة ال" ة المدرجة فيوطنيباإلضافة إلى المخاطر المرتبطة بالسالمة التشغيلية ال
ة وطنيالخطة ال" األولوية فيهذه القضايا ُمن حت قد . و ةة للسالمة الجويوطنيالسالمة التي تم اختيارها لـلخطة الاألخرى المرتبطة بمبادرات الو 

 .يوطنإدارة السالمة الجوية على المستوى ال[ لمراقبة السالمة و الدولةقدرات ]عزيز حسين وتألنها تهدف إلى ت "للسالمة الجوية
 في إطارالحاسمة الثمانية، وذلك  هذه العناصرالفعال ل[ بالتنفيذ دولةاللتزم ]وتتحدد اإليكاو العناصر الحاسمة الثمانية لنظام مراقبة السالمة. و 

وترد العناصر الحاسمة الثمانية [ بالسالمة فيما يتعلق بأنشطتها في مجال الطيران. دولةالالسالمة، والتي تؤكد التزام ] مسؤولياتها العامة لمراقبة
 .1في الشكل 

 

 
 

 المةالعناصر الحاسمة لنظام الدولة لمراقبة الس   :1الشكل 
  



4-App A-9 الفصل الرابعالمرفق )أ( ب  

 

 

مراقبة السالمة، في [ لالدولة]م النظلعناصر الحاسمة الثمانية اإليكاو، التي تهدف إلى قياس التنفيذ الفعال لالتي قامت بها نشطة أما أحدث األ
 :التالية درجاتالأسفرت عن ف، "برنامج اإليكاو العالمي لتدقيق مراقبة السالمة" إطار

 
 الدرجة الكلية للتنفيذ الفعال

]X[ ٪ 

 درجة التنفيذ الفعال حسب العنصر الحاسم

العنصر 
 1الحاسم 

العنصر 
 2الحاسم 

العنصر 
 3الحاسم 

العنصر 
 4الحاسم 

العنصر 
 5الحاسم 

العنصر 
 6الحاسم 

العنصر 
 7الحاسم

العنصر 
 8الحاسم 

]X[٪ ]X[٪ ]X[٪ ]X[٪ ]X[٪ ]X[٪ ]X[٪ ]X[٪ 

 2درجة التنفيذ الفعال حسب مجال التدقيق

ع التشري
األساسي 

 للطيران

تنظيم الطيران 
 المدني

إجازة العاملين 
 والتدريب

عمليات 
 الطائرات

صالحية 
الطائرات 

 للطيران

التحقيق في 
حوادث ووقائع 

 الطائرات

خدمات المالحة 
 الجوية

المطارات 
والمساعدات 

 األرضية

]X[٪ ]X[٪ ]X[٪ ]X[٪ ]X[٪ ]X[٪ ]X[٪ ]X[٪ 
 

د  قامت اإليكاو بتدقيقهاكل دولة و مراقبة السالمة. هذه الدولة على  اإليكاو لقدراتهو مؤشر المعنية دولة لل (SOI) "مؤشر مراقبة السالمة"إن  ُحد 
مراقبة السالمة إلى الحد األدنى من الدول لمستوى تشير فيه قدرات  "1"الرقم  الصفر، حيث يمثليتجاوز مراقبة السالمة. وهو رقم لمؤشر لها 

"مؤشر لحسابات التي أجرتها اإليكاو عن أما ا. دولةفي الالطيران منظومة لى حجم المغادرة كمؤشر ع عملياتالنظر إلى عدد القدرات المتوقعة ب
 :التالية درجاتعن الفأسفرت  ة[دول]الــــ ل مراقبة السالمة"

 
 الدرجة الكلية لمؤشر

 الدرجة في مجال العمليات مراقبة السالمة

 الدرجة في مجال 
 الدرجة في مجال وظائف الدعم جويةالمالحة ال

    

 
المخاطر المرتبطة تؤثر على فعالية ضوابط منهجية قصوى ألنها قضايا الولوية باأل[ الدولة]في بالسالمة ة مرتبطال[ ]عددقضايا األخرى لا حظىت

ة الجوية، وتقارير التحقيق في الحوادث والوقائع، تم تحديدها بناء على التحليل من بيانات البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمو . بالسالمة
_______________________________ 

وتنظيم  (LEG) "التشريع األساسي للطيران ولوائح الطيران المدني هي " رنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجويةالبدقيق الثمانية المتعلقة بتالمجاالت  2
الطائرات ووقائع حوادث التحقيق في ؛ (AIR)؛ صالحية الطائرات للطيران (OPS؛ عمليات الطائرات )(PEL)تدريب إجازة العاملين وال(؛ ORGالطيران المدني )

(AIG)؛ خ( دمات المالحة الجويةANS ؛ المطارات والمساعدات األرضية)(AGA). 
 



 App A-10-4 دليل إعداد الخطط اإلقليمية والوطنية للسالمة الجوية

 

 

وكذلك على أساس التحليل  أمكن تطبيقها على الدولة(،" )إذا السالمة الوطني "برنامج[ السنوات الماضية وعدد] خاللوأنشطة مراقبة السالمة 
 "اإلقليمية لمراقبة السالمة الجوية " و"المنظمةمة الجويةاإلقليمية للسال ةالمجموع"، المث ذكر أسماء الكياناتاإلقليمي الذي تم إجراؤه بواسطة ]

تنظيمي بطابع هذه القضايا  ت سموعادة ما ت. [وقائعالمنظمة اإلقليمية للتحقيق في الحوادث وال" و/أو ذ" المجموعة اإلقليمية للتخطيط والتنفي"و
ي ومستوى وطنعلى المستوى ال "برنامج السالمة الوطني" سالمة وتنفيذالمراقبة فيما يخص  هاوظائفبالدولة اضطالع وتتعلق بالتحديات المرتبطة ب

أسماء لثقافة والسياسات واإلجراءات داخل ]هذه العناصر اراعي تو . مقدمي الخدمات على المستوى الوطنيمن قبل نظام إدارة السالمة" "تنفيذ 
الخطة العالمية  "[ منالطبعة الحاليةالسالمة هذه مع تلك المدرجة في ]تبطة بالقضايا المر تتوافق و . اتالخدم قدميوتلك الخاصة بم [ت الدولةكيانا

 ."[اسم "الخطة اإلقليمية للسالمة الجويةذلك ]ك" و للسالمة الجوية
كر أ] (1) الطائرات ووقائع حوادث في  تحقيقالقدرات غياب ، ال  مث - واشرح باختصار سبب إعطائها األولوية قضايا السالمةذ 

ت التدقيق التي اخالل أحدث عملي درجات التنفيذ الفعالأدنى  ةدولسج لت ال ،المجال في هذاو ي. وطنوى العلى المست
أولوية عالية تحظى بكمسألة تصنيفها  تمبالتالي و في إطار "البرنامج العالمي لتدقق مراقبة السالمة الجوية"  أجرتها اإليكاو
 .[هال  التي ينبغي ح

(2) [...] 
(3) [...] 

 خريطة طريق اإليكاومن بعضها  حيث ُيستمد  ، "مبادرات تحسين السالمة"سلسلة من بتنفيذ [ لدولةا] تقومالقضايا المذكورة أعاله، س لجةمعالو 
ة ية للسالموطنالخطة البمرفق الالقائمة الكاملة لمبادرات تحسين السالمة في  تردو . الخطة العالمية للسالمة الجوية، الواردة في بشأن العمليات

 .الجوية
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 رصد التنفيذ   القسم السادس:

نظام الوقياس أداء السالمة في  "الخطة الوطنية للسالمة الجوية" المدرجة في "مبادرات تحسين السالمة" تنفيذبرصد باستمرار  [ةالدول]ستقوم 
 .هذه الخطةمرفق بالة في قدمن تحقيق النتائج المرجوة، باستخدام اآلليات المبما يضملطيران المدني، الوطني ل

وذلك لتحديث لزم األمر،  سنوات أو قبل ذلك، إذا[ عددكل ] "ة للسالمة الجويةوطنيالخطة الاستعراض "[ بالدولةقوم ]ت، سذكره إضافة إلى ما سبق
اسم ة. سيقوم ]" المختار مبادرات تحسين السالمة"السالمة والمرتبطة بقضايا الالمخاطر المرتبطة بالسالمة التشغيلية المحددة و المعلومات عن 
لتأكد الخطة اإلقليمية للسالمة الجوية ل بشكل دوري بمراجعة أداء السالمة للمبادرات المدرجة في [هيئة الطيران المدني(مثل ) الكيان المسؤول

)مثل "المجموعة اإلقليمية  ياناتأسماء الكسعى للحصول على دعم ]ت[ سلدولةاإذا لزم األمر، فإن ]و تحقيق أهداف وغايات السالمة اإلقليمية. من 
تخفيف الأوجه القصور في السالمة و معالجة أجل من في الوقت المناسب  تحسين السالمةبادرات لضمان تنفيذ م [للسالمة الجوية" وقطاع الطيران(

 "للسالمة الجويةة وطنيالخطة ال" علىتعديالت  دخال[ بإدولةال]قوم تمن خالل المراقبة الدقيقة لمبادرات تحسين السالمة، سو المخاطر. من حدة 
 .ة للسالمة الجوية وفقا لذلكوطنيالخطة ال لزم األمر، وتحديث ، إذااومبادراته

من غايات  غايةالطيران المدني ومراقبة كل منظومة من هذه الخطة لقياس أداء السالمة في  3ة في القسم وارد[ المؤشرات اللدولةاستخدم ]تس كما
معلومات أحدث ال[ لتزويد الجهات المعنية بكل ثالث سنوات وما إلى ذلك أو مثل سنويا  ]بشأن السالمة دوري وُسينشر تقريٌر  .ةيالوطنسالمة ال

 [.مبادرات تحسين السالمة تنفيذالوضع القائم ل وكذلك يةوطنالتقدم المحرز في تحقيق أهداف وغايات السالمة ال عنصلة الذات 
المرتبطة بالسالمة الحساسة المخاطر [ الدولة] تدإذا حد  و . الجذريةسباب األ قديمسيتم تية، وطنايات السالمة الفي حالة عدم تحقيق أهداف وغو 

ت التشغيلية، فسيتم اتخاذ تدابير معقولة للتخفيف من ر ها في أقرب وقت ممكن، مما قد يؤدي إلى حد   .ية للسالمة الجويةوطنخطة الللـتنقيح مبك 
 "للسالمة الجوية المجموعات اإلقليمية"ذلك لتقديم تقارير إلى ى المستوى اإلقليمي، و علالمعلومات  قديمنهجا موحدا لت[ لدولةا] تاعتمدوقد 

منهجيات  تباعيسمح لإلقليم بتلقي المعلومات وتقييم المخاطر المرتبطة بالسالمة التشغيلية باهو ما [. و ها اإلقليمـت بعيوصف المنهجيات التي ]
 .مشتركة

 :العنوان التاليالمعلومات، إلى الحصول على طلبات باإلضافة إلى  ،ومبادراتها "الجويةالخطة الوطنية للسالمة عن "توجيه أي أسئلة  يمكنو 
 

 [اسم الكيان المسؤول]
 [العنوان البريدي]

 [رقم الهاتف]
 [رقم الفاكس]

 [البريد اإللكتروني]
 [.موقعال]

 



 

 

 المرفق بالخطة الوطنية للسالمة الجوية
 وطنيالعلى الصعيد السالمة التشغيلية المرتبطة بمخاطر ال: "مبادرات تحسين السالمة" المفصلة

 ([I-LOCفقدان السيطرة أثناء الطيران ) مثال   الفئة عالية المخاطراسم ]: xالفئات عالية المخاطر 

 [السالمة التشغيليةمخاطر في مستمر انخفاض تحقيق  مثال اسم الهدف األول: ] :xالهدف 
 [الحفاظ على اتجاه تنازلي لمعدل الحوادث على المستوى الوطني: 1-1]وصف مثال الغاية  x-xالغاية رقم 

 اإلجراء مبادرة تحسين السالمة

الجدول 
 الزمني

الكيان 
 رصد النشاط األولوية المقاييس/المؤشرات الجهات المعنية المسؤول

مبادرة تحسين السالمة  اسم]
في إطار الخطة ورقم المبادرة 

للسالمة الجوية وكذلك العالمية 
عدد مبادرات تحسين السالمة 

الخطة اإلقليمية  في إطار
 للسالمة الجوية، إذا انطبق ذلك[

]وصف اإلجراء 
 ([)اإلجراءات

 

إدراج الجدول ]
الزمني 
 [لإلنجاز

 

كــــر] [االسم] كــــر المقاييس/المؤشرات] الجهات المعنية[ ذ   [ذ 
 

]منخفضة/متوسطة/م
 رتفعة[

 

كــــر اآلليات الخاصة ] ذ 
بالتحقق من تنفيذ 

 [مبادرات تحسين السالمة
 

 ×-مبادرة تحسين السالمة

 [تقديم وصف]
الخطة العالمية للسالمة )

-الجوية، مبادرة تحسين السالمة
x) 
الخطة اإلقليمية للسالمة الجوية، )

 (x-مبادرة تحسين السالمة

       

مبادرة تحسين السالمة مثال  
للعمليات في إطار الخطة 

العالمية للسالمة الجوية بشأن 
فقدان السيطرة أثناء الطيران 

(LOC-I) –  )الدولة(- 
التخفيف من العوامل المساهمة 
في الحوادث والوقائع المرتبطة 

بفقدان السيطرة أثناء الطيران 
(LOC-I) 

لتدريب على تتطلب ا
تفادي فقدان السيطرة 

على الطائرة 
واستعادتها باستخدام 

برامج التدريب 
التحويلي الكامل 

للطراز في جهاز 
محاكاة الطيران، 
وبرامج التدريب 

 المتكرر

من الفصل 
األول من عام 

إلى  2020
الفصل الرابع 

من عام 
2022 

 

هيئة 
الطيران 

 المدني

المشغلون  •
 الجويون 

 التدريب اتمؤسس •
دة المعتم

(ATOs) 

مقدمو منتجات  •
وخدمات أجهزة 
 محاكاة الطيران 

 رابطات الطيارين •

مفتشو هيئة  •
 الطيران المدني

على  لتدريببابرامج التدريب تحديث  •
 تفادي فقدان السيطرة واستعادتها

عدد/نسبة الطيارين الذين أكملوا التدريب  •
  فقدان السيطرة واستعادتها على تفادي

االضطراب في معدالت حدوث حاالت  •
 اإلبالغ الطوعي

أحداث تنشيط أداة هز  عصا القيادة في  •
 تحليل بيانات الطيران

فقدان السيطرة أثناء الحوادث المرتبطة ب •
 .(LOC-I) الطيران

مراقبة أنشطة  • مرتفعة
تدريب المشغلين 

التدريب  اتمؤسسو 
 .(ATO) المعتمدة

دليل
 

إعداد
 

الخطط اإلقليمية والوطنية للسالمة
 

 
4

- A
p
p

 A
-1

2
 

 



 

 

 السالمةاألخرى المرتبطة بقضايا ال: لةمبادرات تحسين السالمة" المفصَّ 

xالهدف 
 [الوطنيغياب قدرات التحقيق في حوادث ووقائع الطائرات على المستوى اسم المسألة المعنية.  مثال  : ]1

 [في الدول قدرات مراقبة السالمةتوطيد : ]اسم الهدف الثاني :xالهدف 
 [٪85تحقيق درجة من التنفيذ الفعال بنسبة ، 2026بحلول عام : 1-2مثال وصف الغاية ] x-xالغاية رقم 

 رصد النشاط األولوية المقاييس/المؤشرات الجهات المعنية الكيان المسؤول الجدول الزمني اإلجراء مبادرة تحسين السالمة

اسم مبادرة تحسين السالمة ]
تحسين  رقم المبادرةو 

الخطة  في إطار السالمة
العالمية للسالمة الجوية، 

 إذا انطبق ذلك[

 تقديم وصف]
لإلجراء 

 )اإلجراءات([
 

إدراج الجدول ]
 الزمني لإلنجاز[

 
] 

كــــر الجهات المعنية] [االسم] كــــر المقاييس/المؤشرات] [ذ   [ذ 
 

 ]منخفضة/متوسطة/
 مرتفعة[

 

كــــر اآلليات الخاصة ] ذ 
بالتحقق من تنفيذ 

 [تحسين السالمةمبادرات 
 

 ×-مبادرة تحسين السالمة

 [تقديم وصف]
الخطة العالمية للسالمة )

الجوية، مبادرة تحسين 
 (x-السالمة

)الخطة اإلقليمية للسالمة 
الجوية، مبادرة تحسين 

 (x-السالمة

       

، مبادرة تحسين مثال
السالمة لتنظيم الطيران 
المدني في إطار الخطة 

الجوية  العالمية للسالمة 
إنشاء سلطة  –( الدولة)

مستقلة للتحقيق في 
الحوادث والوقائع، وفقا  
للملحق التحقيق الثالث 

التحقيق في  –عشر 
 حوادث ووقائع الطائرات
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الستقطاب وتعيين 
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من الموظفين 
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التحقيق في 

 الحوادث والوقائع

من الفصل 
األول من عام 
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الفصل الرابع 
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مجلس التحقيق 
 في الحوادث

مجلس التحقيق  •
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 والوقائع

  عدد/النسبة المئوية للموظفين
الذين أكملوا تدريب المحققين في 

 الحوادث والوقائع

  عدد/النسبة المئوية للمحققين
الذين تم االحتفاظ بهم لدة 

 بعد التعيين. شهرا   12تتجاوز 

نتائج "البرنامج العالمي  مرتفعة
لتدقيق مراقبة السالمة 

الجوية وفقا  لنهج الرصد 
المستمر" بعد عمليات 

 التدقيق المقبلة 

_______________________________ 
 .وقد تكون المسألة مرتبطة بأهداف و/أو غايات متعددة 1

4
- A

p
p

 A
-1

3
  

 
 

 
 

 
المرفق )أ( بالفصل 

الرابع
 





 

5-1 

 الخامسالفصل 

 تقديم المعلومات عن الخطط اإلقليمية والوطنية
 للسالمة الجوية

 قياس أداء السالمة المرتبط بالخطة   5-1

تتضمن و . ذاتهابواسطة مؤشرات الخطة المحددة من المقاييس بمجموعة لخطة العالمية للسالمة الجوية ل وفقا   أداء السالمة ُيقاس 5-1-1
 (PQs)األولوية أسئلة البروتوكول ذات و معدل الحوادث و  المستخدمة لقياس أداء السالمة، على سبيل المثال ال الحصر: عدد الوفياتالعناصر 

 .في الخطة الوطنية للسالمة الجوية أسئلة البروتوكول التأسيسيةو مؤشر مراقبة السالمة و نظام مراقبة السالمة في 

الخطط اإلقليمية في فعالية مستوى المن المقاييس لقياس أداء السالمة و مجموعة الدول تحديد وبالمثل، يجب على المناطق و  5-1-2
 الخطة العالمية للسالمة الجوية.، بما يتماشى مع ، تباعا  والوطنية للسالمة الجوية

 المجموعة اإلقليمية للسالمة الجويةتقديم المعلومات من الدولة إلى    5-2

المجموعة اإلقليمية للسالمة عد تُ على المستوى اإلقليمي، فالسالمة وتبادلها هو في صميم قياس أداء السالمة.  معلوماتإن تقديم  5-2-1
وتبادل معلومات السالمة داخل المنطقة بسبب تكوين عضويتها، والذي يشمل التمثيل من الدول والكيانات تقديم لتسهيل  مناسبا  منتدى  الجوية 

 والمطارات ومصنع وخدمات المالحة الجوية ومشغلومقدمو الطائرات  وفي ذلك على سبيل المثال ال الحصر مشغلاإلقليمية والصناعة، بما 
عملية إدارة مخاطر االستناد إليها في  خاطر والقضايا الناشئة التي يمكنمعلومات قيمة عن الموتقدم جميع الجهات المعنية هذه الطائرات. 

أن تساعد المنطقة على تحديد ما من شأنها  تقديم معلومات الدول والمنظمات الدولية،مختلف ، مثل المعنية ويمكن للجهاتالسالمة اإلقليمية. 
 بشكل كامل.المبادرات المحددة لتحسين مستوى السالمة تنفذ  تإذا كان

، ومدى فعاليتها ة الجويةالخطة اإلقليمية للسالمهي المسؤولة عن رصد وقياس تنفيذ  المجموعة اإلقليمية للسالمة الجويةو  5-2-2
أيضا  عن التقييم المستمر واإلبالغ  ةمسؤولاإلقليمية  من هذه المجموعات مجموعةكل و . اإلقليمياإليكاو  (مكاتببالتعاون الوثيق مع مكتب )

تحققت في المهلة يد ما إذا ، لتحدفي الخطة اإلقليمية للسالمة الجويةعن التقدم المحرز في أهداف وغايات السالمة اإلقليمية، كما هو موضح 
 .المخصصة لهاالزمنية 

تقديم المعلومات من تنسق عملية  أن ،لجهة إقليمية أخرى ، أو للمنظمات اإلقليمية لمراقبة السالمةفي بعض المناطق، يجوز و  5-2-3
 لتجنب ازدواجية الجهود. المجموعة اإلقليمية للسالمة الجويةالدول في المنطقة إلى مختلف 

 والمجموعة اإلقليمية للسالمة الجوية إلى اإليكاوتقديم المعلومات من الدولة    5-3

في الوقت المناسب عن معلومات السالمة على المستويات الدولية واإلقليمية والوطنية أمرا بالغ األهمية للتحقق بدقة و يعد اإلبالغ  5-3-1
 خريطة الطريق.مبادرات تحسين السالمة الواردة في تنفيذ مدى ولرصد  م التتحقق أمما إذا كانت أهداف الخطة العالمية للسالمة الجوية 

 المجموعة اإلقليمية للسالمة الجويةإلى الالزمة في الخطة الوطنية للسالمة الجوية كل دولة مسؤولة عن تقديم المعلومات و  5-3-2
، مثل تنفيذ لتحسين السالمة محددةالقليمية عن المبادرات اإلومات المعلتقديم لتمكين تجميع النتائج اإلقليمية. وينطوي هذا بشكل أساسي على 

 النموذجينهج مينبغي أن تقدم الدول المعلومات المطلوبة باتباع الو . ذاتها، والتي تتطلب تحسينات على مستوى الدولة خطط السالمة الجوية
، يمكن تنسيق 3-2-5الفقرة كما هو مذكور في و . صة باألمرمخت ةإقليمي جهةأو اإلقليمية  اتالمجموعمن كل مجموعة  تحددهعلى النحو 

 لتجنب ازدواجية الجهود. أخرى  ةإقليمي جهةأو اإلقليمية مجموعة الذلك بواسطة 



 2-5 دليل إعداد الخطط اإلقليمية والوطنية للسالمة الجوية

 

 

 لسالمة الجوية في عملية الرصدلالواردة في الخطة العالمية األداء لوحات متابعة استخدام    5-4

 فيعن التقدم الذي تحرزه لتقديم المعلومات التي ينبغي أن تستخدمها الدول األداء عة لوحات متابمجموعة من اإليكاو أعدت  1-4-5
 العنوان: هذه متاحة للجمهور على موقع اإليكاو على اإلنترنت علىالمتابعة لوحات و . للسالمة الجوية خطة العالميةالتحقيق أهداف وغايات 

 int/gaspwww.icao.. 
 اإليكاوتقوم و تحديثها.  الخاصة بها والمواظبة علىاألداء في لوحة متابعة  كل دولة مسؤولة عن توفير المعلومات الالزمةو  5-4-2

جموعات من الم، وكذلك لكل مجموعة إقليم من أقاليم اإليكاواإلقليمية، لكل المتابعة لوحات إلعداد الدول  مختلفبتجميع المعلومات الواردة من 
أحدث المعلومات إلى مختلف الجهات المعنية متاحة للجمهور للرجوع إليها، وتستخدم أيضا  لتوفير المتابعة  لوحاتاإلقليمية للسالمة الجوية. و 

 .العمومية اإليكاو وجمعيته التقدم المحرز في تنفيذ الخطة العالمية للسالمة الجوية، بما في ذلك مجلسعن 

 السالمة التشغيليةلناشئة والفئات اإلضافية لمخاطر ترونية المؤمنة بشأن المسائل االبوابة اإللك   5-5

، وهو موقع السالمة التشغيليةلناشئة والفئات اإلضافية لمخاطر البوابة اإللكترونية المؤمنة بشأن المسائل ا أيضا   اإليكاووأعدت  5-5-1
والفئات اإلضافية من مخاطر السالمة التشغيلية من قبل  ةالناشئ المسائل عنلجمع المعلومات المؤمنة مخصص على بوابتها إلكتروني 

على موقع للخطة العالمية للسالمة الجوية ويمكن االطالع على معلومات إضافية عن الموقع المخصص للسالمة الجوية.  اإلقليميةالمجموعات 
 .w.icao.int/gaspww على اإلنترنت  اإليكاو

الدول مختلف جمع المعلومات من ويجري . البوابة المؤمنة بصفة منتظمةكل دولة مسؤولة عن تحديث معلوماتها على موقع و  5-5-2
لسالمة معلومات او تقييم المخاطر اإلقليمية. عمليات الناشئة ومخاطر السالمة وإجراء المسائل واستخدامها لتحديد إقليمية من قبل كل مجموعة 

نشر اإليكاو عند فيها . ومن المفيد أيضا  أن تنظر المجمعة مفيدة في المجموعات اإلقليمية للسالمة الجوية من أجل تحديث الخطط اإلقليمية
قع تحديد ليس الغرض من هذا المو ف. ويجوز للدول أن تقدم المعلومات بدون تحديد الهويةمن الخطة العالمية للسالمة الجوية. الطبعات الجديدة 

الناشئة والفئات اإلضافية من مخاطر السالمة  المسائلعن من خالله اإلبالغ يمكن للدول مجال أوجه القصور الخاصة بالدولة، بل توفير 
ل بيانات هذا الموقع غير متاح للجمهور كمرجع وال يمكن الوصول إليه إال من خالو . المجموعات اإلقليمية للسالمة الجوية واإليكاوالتشغيلية إلى 

 تسجيل الدخول المعتمدة.
فريق التي أعدها "الطيران وقائع ، يتم تشجيع الدول والمناطق على استخدام فئات قديم المعلوماتتمن أجل اتساق عملية و  5-5-3

 .ة المؤمنةالبوابة اإللكترونيعلى النماذج استيفاء عند  (CICTT) "يكاوالتصنيف المشترك بين فريق سالمة الطيران التجاري واإل
على موقع  واإليكاوفريق التصنيف المشترك بين فريق سالمة الطيران التجاري يمكن االطالع على معلومات إضافية  -مالحظة 

 .irnavigation/AIG/Pages/Taxonomy.aspxwww.icao.int/safety/a  العنوان اإليكاو على اإلنترنت على

 الشفافية   5-6

اإلقليمية والوطنية للسالمة الجوية  طالخطيوصى بإتاحة و . للسالمة الجويةحاجة إلى الشفافية فيما يتعلق بالتخطيط اإلقليمي والوطني  ثمة
الحصول ، من المسافرين بصفة عامةوجمهور  ،الدولةطقة أو المن فياألخرى الجهات لتمكين  (إلكترونيللجمهور )على سبيل المثال على موقع 

تحقيق األهداف  فيالتقدم المحرز  معرفة ، باإلضافة إلىعلى معلومات سليمة ووافية عن مختلف المبادرات المتخذة لرفع مستوى السالمة الجوية
 والغايات المحددة.

  —ـى انته —

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