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 (v) 

 تنفيذي وجزم

 ومخاطر ةالوفا حاالتالحد من  فيالغرض من الخطة العالمية للسالمة الجوية  كمنوي. طيرانأهم أولويات ال هي إحدىالسالمة 
وإعداد خطط وطنية وإقليمية للسالمة  ،لسالمة الجويةلمنسقة  وضع استراتيجيةالمتمثلة في عملية المن خالل توجيه ة بصورة مستمر  الوفيات
 كل دولة علىلدول وصناعاتها. وتساعد الخطة العالمية للسالمة الجوية االقتصادية لتنمية الويسهم نظام الطيران اآلمن في . وتطبيقها الجوية

 ،إلدارة السالمة باإلضافة إلى نهج منسق للتعاون بين الدول على تقييم المخاطر يقوم نهج من خاللقبة السالمة، ار مبالخاص  نظامهاتطبيق 
ع الدول على تضمن التحسين المستمر التي ستراتيجية بوصفها االالخطة العالمية للسالمة الجوية تنفيذ و  دعم واألقاليم والصناعة. وُتشج 

 يد العالمي.للسالمة الجوية على الصع
 ،تنظيمية تبيئافعاليتها وكفاءتها في  للتطور بما يكفل استمرار الجوية استراتيجيتها الخاصة بالسالمةبحاجة  االيكاو موتسل   

السابقة كأهداف الدول في  تهاعلى بعض العناصر األساسية من طبعلخطة ل 2022-2020 إصدار ىية متغيرة. وقد أبقتقنواقتصادية و 
ة رئيسيالتعديالت ال تضمن. وتSSPs )السالمة الوطنية )  هافي تنفيذ برامج والمضي ُقدما مراقبة السالمة الجويةالخاصة بها تطوير قدرات

مراقبة  في واألقاليم وأوساط الصناعة، باإلضافة إلى أدوات جديدة لقياس قدرات الدول ،جديدة للدول ًا وغايات  الخطة أهداف التي أدخلت على
 ي. وتشتمل الخطة علىقليمأهمية تحليل مخاطر السالمة على المستويين الوطني واإلبالحالي من الخطة  صداراإل قريُ . كما يةالسالمة الجو 

المخاطر التشغيلية من والحد من آثار  خطارمن تحديد األ داخل األقاليم اتكيانن الدول ومجموعات الدول والتمك    ومبادئ توجيهية هيكل
الخطة العالمية للسالمة ي. وتتمثل رؤية قليمخالل التنسيق اإل الجوية ومنية للسالمة قليمدمة من المجموعات اإلخالل المساعدات المق

بما ، ليهبعده، والمحافظة ع وما 2030عام بحلول  العمليات التجارية )التخلص النهائية من وفيات(فيات لو  تحقيق معدل صفري في  الجوية
تحقيق التحسين المستمر  في الخطة العالمية للسالمة الجوية تمثل مهمة". وت2030 لتنمية المستدامة لعاملاألمم المتحدة  خطة" مع يتواءم

 مجموعة من األهدافوثمة  لسالمة الجوية على الصعيد العالمي من خالل توفير إطار للتعاون بين الدول واألقاليم وأوساط الصناعة.داء األ
 : التي تدعم هذه المهمة

 التشغيلية.  السالمة : تحقيق انخفاض مستمر في مخاطر ولالهدف ال  
 .ةلسالممراقبة الى تعزيز قدراتها على إجميع الدول  دعوة: الهدف الثاني 
 لسالمة الوطنية.فعالة للى تنفيذ برامج إ دعولدول ويفرادى ال أيضا موجهوهو هدف : الهدف الثالث 
 ي بهدف تعزيز السالمة.قليملى المستوى اإلالدول على تعزيز التعاون ع : حثالرابعالهدف  
 : يهدف إلى توسيع نطاق العمل ببرامج الصناعة. الهدف الخامس 
 الالزمة لدعم سالمة العمليات. الهياكل األساسيةلى ضرورة توفير إ مي: ير الهدف السادس 

فير اإلمكانات الالزمة والكوادر الفنية المؤهلة الخطة العالمية للسالمة الجوية، يتعين على السلطات في كل دولة تو  ولتحقيق أهداف
 الصناعةو واألقاليم  ،الوفيات، يتعين على الدول مخاطر تخفيف. ومن أجل ةلضمان التنفيذ الفعال لمبادرات الدولة الخاصة بتعزيز السالم

ُيشار كان التي ) لحوادث عالية المخاطرفئات اضمن  ندرجأنواع الحوادث التي ت اختيار وقد تم. فئات الحوادث عالية المخاطرالتصدي ل
الفعلي  عددالإحصاءات  استنادا إلى( الخطة العالمية للسالمة الجويةمن  2019-2017 إصدار " أولويات السالمة العالمية" فيـإليها ب

الخطة من  2022-2020 إصدار. وفي وقائعالحوادث وال عددالوفيات في كل حادث أو  مخاطر ارتفاعلوفيات في الحوادث السابقة، و ل
ات ارتطام الطائر : فئات الحوادث عالية المخاطر، تم تصنيف الحوادث التالية، دون ترتيب معين، باعتبارها من العالمية للسالمة الجوية

 .المدرج واقتحام ،المدرج خروج عنوال ،في الجووالتصادم  ،فقدان السيطرة على الطائرة أثناء الطيرانو  ،وهي تحت السيطرة بالتضاريس
التي ُتعتبر بمثابة خطة عمل تساعد أوساط  طريق السالمة الجوية العالمية خريطةعلى الخطة العالمية للسالمة الجوية وتشتمل 

 .  ينالمعنيأصحاب المصلحة جميع ل مشترك محكم التنظيمإطار مرجعي الطيران على تحقيق أهدافها من خالل 
ية للسالمة الجوية وخطة وطنية للسالمة إقليمخطة  عدادإل طة العالمية للسالمة الجويةالخقليم استخدام إكل دولة وكل وينبغي ل

التوجه االستراتيجي إلدارة السالمة  مثالنية أو الوطنية للسالمة الجوية تقليمالخطة اإلف .الطيران صناعة ، تشارك فيهماالجوية، على التوالي
 الخطة العالمية للسالمة الجويةباإلتساق مع أهداف  الخطتينزمنية محددة. ويتعين إعداد  ي أو الوطني، لفترةقليمالجوية على المستوى اإل

 .فئات الحوادث عالية المخاطرما تتضمنه من و  وغاياتها
_____________________
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(ix) 

 مسرد المصطلحات

 التعاريف
يران المدني الخاصة داء السالمة الذي وافقت السلطات الوطنية على تحقيقه في منظومة الطألمستوى  –مستوى أداء السالمة المقبول 

 .لسالمة، مقيسا بأهداف أداء السالمة ومؤشرات أداء السالمةها لبالدولة، حسبما تم تعريفه في برنامج
. - مالئم  حالة الوفاء بالشروط الدنيا؛ يبعث على الرضا؛ مقبول؛ كاف 

ومعايير  الوفاء بالمتطلباتللتأكد من مدى  ا موضوعياللحصول على األدلة وتقييمها تقييم ومستقلة وموثقة ،عملية مراجعة منهجية – التدقيق
 التدقيق. 
أي تشريعات الطيران  (USOAP) البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجويةالمتعلقة بأحد مجاالت التدقيق الثمانية  -مجال التدقيق 

( OPS( وتشغيل الطائرات )PELة العاملين والتدريب )( وإجاز ORG( وتنظيم الطيران المدني )LEGولوائح الطيران المدني األساسية )
( والمطارات والمعينات ANS( وخدمات المالحة الجوية )AIG( والتحقيق في حوادث ووقائع الطائرات )AIRوصالحية الطائرات للطيران )

 (.AGAاألرضية )
طيران المدني. وهي اللبنات التي يستند إليها نظام لنظام مراقبة السالمة مختلف أنشطة ال تشمل العناصر الحاسمة - الحاسمةالعناصر 

 إلى قدرة الدولة على القيام بمراقبة السالمة. مراقبة السالمة الفعال. ويشير مستوى التنفيذ الفعال للعناصر الحاسمة
ة أو لكل مجال من مجاالت قياس لقدرة الدولة على مراقبة السالمة، يتم حسابه لكل عنصر من العناصر الحاسم -( EIالتنفيذ الفعَّال )

 التدقيق أو كقياس جامع. وُيعبَّر عن التنفيذ الفعال في شكل نسب.
 شخص أو منظمة أو مؤسسة يعمل أو يعرض العمل في تشغيل طائرة أو مطار أو نشاط ذي صلة بالطيران. -المشغل 
بصورة مباشرة، والسيطرة  يهبتشغيل الطائرة أو المساهمة ف قةالمتعلالحالة التي تنخفض فيها المخاطر المرتبطة بأنشطة الطيران،  –السالمة 

 عليها عند مستوى مقبول.
عملية تدقيق ضمن الرصد المستمر للبرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية، تطلب الدولة إجراءها وتتحمل تكاليفها  –تدقيق السالمة 

 وتاريخ عملية تدقيق السالمة. انظر أيضًا تعريف التدقيق.)على أساس استرداد التكاليف(. وتحدد الدولة نطاق 
مجموعة محددة من الحقائق أو من قيم السالمة يتم تجميعها من مصادر متنوعة ذات صلة بالطيران، وتستخدم للمحافظة  - بيانات السالمة

 على السالمة وتحسينها.
 ية أو التفاعلية، التي تشمل، على سبيل المثال ال الحصر:تجمع بيانات السالمة هذه من أنشطة الطيران االستباق -مالحظة 

 التحقيق في حوادث ووقائع الطيران؛ أ(  
 رفع التقارير عن السالمة؛ ب( 
 اإلبالغ بشأن استمرار الصالحية للطيران؛ ج( 
 رصد اإلداء التشغيلي؛ د( 
 عمليات التفتيش والتدقيق والتقصي؛ أو ه( 
 مة.دراسات واستعراضات السال و( 

 
يهدف إلى إزالة أو الحد من آثار المخاطر المرتبطة بالعوامل المساهمة في الحوادث المتصلة  إجراء واحد أو أكثر – مبادرة تحسين السالمة

 سالمة. الفي مجال المكتشفة سالمة، أو لمعالجة أحد مواطن القصور الب
 وتحليلها في سياق بعينه لجعلها مفيدة ألغراض إدارة السالمة. بيانات السالمة كما يجري تجهيزها وتنظيمها  -معلومات السالمة 

 .والسياسات واالجراءات الضرورية ،وأوجه المساءلة ،دارة السالمة، ويشمل الهياكل التنظيميةإلنهج منظم  -( SMSنظام إدارة السالمة )



 (x) الخطة العالمية للسالمة الجوية

 

ات الدولية واالجراءات المرتبطة بها التي تضمنتها مالحق مهمة تكفل الدول من خاللها التنفيذ الفعال للقواعد والتوصي - مراقبة السالمة
 اتفاقية الطيران المدني الدولي ووثائق االيكاو ذات الصلة بها.

مستوى اإلنجاز في مجال السالمة الذي بلغته دولة أو مقدم خدمة بالعالقة إلى أهداف أداء السالمة ومؤشرات أداء السالمة  –أداء السالمة 
 الخاصة بها.

 تعبير بياني ألحد عناصر السالمة مستخدم لرصد وتقييم أداء هذا العنصر. -ر أداء السالمة مؤش
 لمؤشر أداء السالمة في غضون فترة معينة. ةأو المنشود طةالمخط غايةال -أداء السالمة  غاية

 خطورة معين وشدتها.المستوى المتوقع لمدى احتمال حدوث العواقب أو النتائج المترتبة على عامل  –مخاطر السالمة 
يطرأ حين تسمح الدولة لحامل إذن أو موافقة بممارسة االمتيازات المرتبطة بهما، رغم أن  - (SSCغل البارز في مجال السالمة )االش

سالمة  الشروط الدنيا التي أقامتها الدولة والقواعد القياسية الواردة في مالحق االتفاقية غير مستوفاة، مما يؤدي إلى خطر فوري على
 الطيران المدني الدولي.

 .مجموعة متكاملة من اللوائح التنظيمية واألنشطة الرامية إلى تحسين مستوى السالمة -( SSPبرنامج السالمة الوطني )

 

 والسماء المختصرة االختصارات

 Airports Council International ACI المجلس الدولي للمطارات

 Acceptable level of safety performance ALoSP مستوى أداء السالمة المقبول

 Air Navigation Commission ANC لجنة المالحة الجوية

 Air Navigation services ANS خدمات المالحة الجوية

 Approaches with vertical guidance APV االقتراب باإلرشاد الرأسي

 Aviation system block upgrade ASBU الطيرانحزم التحسينات في منظومة 

السالمة  تنفيذ أنشطةالمساعدة على  تقديم شراكة من أجلال
 الجوية

Aviation safety implementation assistance 
partnership 

ASIAP 

 Air Traffic Management ATM إدارة الحركة الجوية

 Air Traffic Services ATS خدمات المالحة الجوية

 Basic aviation risk standard BARS خاطر الطيرانالمعيار األساسي لم

 Basic building blocks BBB اللبنات األساسية

 Civil aviation authority CAA هيئة الطيران المدني

 Civil Air Navigation Services Organisation CANSO منظمة خدمات المالحة الجوية المدنية

 Corrective action plan CAP تصحيحية إجراءاتخطة 

 Commercial aviation Safety Team CAST فريق سالمة الطيران التجاري 

 Critical element CE اسمعنصر ح

 Controlled flight into terrain CFIT وهي تحت السيطرة بالتضاريس ةارتطام الطائر 

فريق التصنيف المشترك بين فريق سالمة الطيران التجاري 
 وااليكاو

CAST/CAO Common Taxonomy Team CICTT 

 Continuous monitoring approach CMA نهج الرصد المستمر



(xi) مسرد المصطلحات 

 

للسالمة التشغيلية واستمرار صالحية  ةالتعاوني برنامج التنمية
 الطائرات للطيران

Cooperative development of operational safety 
and continuing airworthiness programme 

COSCAP 
Programme 

 European Aviation Safety Agency EASA األوروبية السالمة الجوية وكالة

 Effective implementation EI التنفيذ الفعَّال

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

EUROCONTROL 

 United States Federal Aviation Administration FAA الطيران االتحادية للواليات المتحدة االمريكية إدارة

 Flight Safety Foundation FSF مؤسسة السالمة الجوية

 Global Aeronautical Distress and Safety System GADSS في مجال الطيرانالنظام العالمي لالستغاثة والسالمة 

 Global Air Navigation Plan GANP ة العالمية للمالحة الجويةخطال

 global aviation safety oversight system GASOS النظام العالمي لمراقبة السالمة الجوية

 Global Aviation Safety Plan GASP الخطة العالمية للسالمة الجوية

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

 Global Aviation Safety Plan Study Group GASP-SG لخطة العالمية للسالمة الجويةاب ةالمعني مجموعة الدراسة

 High-level Safety Conference HLSC بشأن السالمةالمستوى  المؤتمر الرفيع

 High risk categories of occurrences HRC طرالمخاعالية فئات الحوادث 

 International Council of Aircraft Owner and المجلس الدولي لرابطات مالكي الطائرات والطيارين
Pilot Associations 

IAOPA 

 International Air Transport Association IATA )أياتا( اتحاد النقل الجوي الدولي

 International Business Aviation Council IBAC يران رجال األعمالالمجلس الدولي لط

 International Coordinating Council of الطيران والفضاءصناعات  التحاداتالدولي  يمجلس التنسيقال
Aerospace Industries Associations 

ICCAIA 

 ’International Federation of Airline Pilots االتحاد الدولي لجمعيات الطيارين العاملين في شركات الطيران
Associations 

IFALPA 

 International Federation of Air Traffic مراقبي الحركة الجوية لرابطاتاالتحاد الدولي 
Controllers’ Associations 

IFATCA 

 IATA Operational Safety Audit IOSA سالمة التشغيليةالتدقيق ا لتبرنامج االيا

 International Standard for Business Aircraft المعيار الدولي لعمليات طائرات األعمال
Operations 

IS-BAO 

 IATA Safety Audit for Ground Operations ISAGO برنامج األياتا لتدقيق السالمة للعمليات األرضية

 Industry Safety Strategy Group ISSG فريق الصناعة المعني باستراتيجية السالمة الجوية

 Integrated safety trend analysis and reporting اتجاهات السالمة واإلبالغالنظام المتكامل لتحليل 
system 

iSTARS 

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

 No Country Left Behind NCLB عدم ترك أي بلد وراء الركب

 Procedures for Air Navigation Services PANS إجراءات خدمات المالحة الجوية

 Planning and implementation regional group PIRG للتخطيط والتنفيذ يةقليمالمجموعة اإل

 Regional accident and incident investigation وقائعالحوادث و الالمنظمة اإلقليمية للتحقيق في 
organization 

RAIO 

 Regional aviation safety group RASG المجموعة اإلقليمية للسالمة الجوية

 Regional safety oversight organization RSOO المنظمة اإلقليمية لمراقبة السالمة الجوية

 Safety Fund SAFE سالمة الطيرانصندوق 



 (xii) الخطة العالمية للسالمة الجوية

 

 Standards and Recommended Practices SARPs القواعد والتوصيات الدولية

 Sustainable development goals  SDG أهداف التنمية المستدامة

 Safety enhancement initiatives SEI مبادرات تحسين السالمة

 Safety Management International Collaboration فريق التعاون الدولي في مجال إدارة السالمة
Group 

SM ICG 

 Safety management systems SMS دارة السالمةنظم إ

 Safety performance indicator SPI مؤشر أداء السالمة

 Significant safety concern SSC الشواغل البارزة في مجال السالمة

 State safety programme SSP برنامج السالمة الوطني

 United Nations  UN األمم المتحدة

 Universal Safety Oversight Audit Programme USOAP  المي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية البرنامج الع

______________________ 
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I-1-1 

 

 الفصل الول

 المقدمة

 الهدف االستراتيجي لإليكاو الخاص بالسالمة الجوية 1-1
تعزيز سالمة الطيران المدني لى إ هذا الهدف االستراتيجي ميوير  االيكاو،ستراتيجية تعتبر السالمة أهم أولويات األهداف اال 1-1-1

سياق تنامي  إلىالهدف  يستند هذاو . سالمةها على إدارة القدراتو للسالمة الجوية ويركز بصورة أساسية على مراقبة الدولة الفعالة  العالمي
دول وصناعاتها. قتصادية للتنمية االالويسهم نظام الطيران اآلمن في  .البيئية ستدامةاالحركة الركاب والبضائع، والحاجة إلى معالجة الكفاءة و 

الهدف االستراتيجي القادمة بغية تحقيق  لفترة الثالث سنوات السالمة حسينالرئيسية في مجال ت الجوية المبادراتتحدد الخطة العالمية للسالمة و 
 .لإليكاو الخاص بالسالمة الجوية

 www.icao.intااللكتروني  االيكاون اإلطالع على مزيد من المعلومات حول األهداف االستراتيجية في موقع يمك 1-1-2
 

 ؟الخطة العالمية للسالمة الجويةما هي    1-2
 قد أقرت الجمعية العمومية. و باستمرار هاطوير تو  ويةللسالمة الج األولوية منح قوم علىاستراتيجية ت الخطة العالمية للسالمة الجوية مثلت

الهدف بأهمية وجود إطار عالمي يدعم  ،على الصعيد العالمي لدى االيكاو السالمة والمالحة الجوية تخطيط:  12- 39 في قرارها، لاليكاو
الخطة العالمية بمقترنة  ،لعالمية للسالمة الجويةالخطة ا أن يةمالجمعية العمو عالوة على ذلك، قررت . االستراتيجي لإليكاو الخاص بالسالمة

بما ، ية والوطنية الخاصة بالسالمة الجويةقليموضع وتنفيذ الخطط اإل يجري في ظلهن اإلطار الذي شكالت ،(9750للمالحة الجوية )الوثيقة 
الطريق الخاصة بالسالمة  خريطة وتشكل .تهوكفاء وقدراته ،الدوليالمدني  طيرانسالمة الحسين وتنسيق الجهود الرامية لت مواءمة كفلي

الطيران على تحقيق أهداف الخطة العالمية للسالمة  مجتمعالمدرجة في الخطة العالمية للسالمة الجوية، خطة عمل تساعد  ،الجوية العالمية
 مكملة للخطةة للمالحة الجوية الخطة العالمي عتبر. وتالمعنيين لجميع الشركاء متكامل األجزاء مرجعي مشترك إطار خالل الجوية من

جميع المستخدمين، لفائدة تبادل الم قابل للتشغيل عالمي للمالحة الجوية نظام لتحقيقتوفر االستراتيجية الالزمة ، حيث العالمية للسالمة الجوية
واالستدامة ل االقتصادي األمثل التشغي المتفق عليها، ويتيح ات السالمةستويفي جميع مو تيسوهو نظام ، جويةرحلة الالوفي جميع مراحل 

 في بمتطلبات السالمة الوطنية.يالبيئية و 
 

 لخطة العالمية للسالمة الجويةالخلفية التاريخية ل   1-3
من خالل إضفاء الطابع الرسمي على 1997اإلصدار األول من الخطة العالمية للسالمة الجوية في عام  االيكاوت صدر أ 1-3-1

( التابعة لإليكاو ANCبين لجنة المالحة الجوية )جمع والتوصيات التي وضعت خالل اجتماع غير رسمي مجموعة من االستنتاجات 
تحديثها بانتظام  تمني للمنظمة، و فأولويات برنامج العمل ال رتيبخدمت الخطة العالمية للسالمة الجوية لتوجيه وت. وقد استُ طيرانوصناعة ال

 ها.جدوا  لضمان استمرار
الصناعة ضرورة توسيع نطاق الخطة العالمية للسالمة الجوية لتوفير إطار مرجعي دوائر ، أقر اجتماع مع 2005 وفي مايو 1-3-2

جميع األطراف المعنية. ومن شأن هذه الخطة أن ُتتيح نهجًا أكثر استباقية للسالمة الجوية، وأن تساعد على تنسيق وتوجيه سياسات لمشترك 
فريق أن يعمل ممثلو الصناعة، من  عندهاالعالم للحد من مخاطر الحوادث للطيران التجاري. ثم تقرر  ومبادرات السالمة في جميع أنحاء

طريق السالمة  خريطةعلى وضع نهج مشترك للسالمة الجوية. وقد وفرت  االيكاو(، إلى جانب ISSG)استراتيجية السالمة المعني ب الصناعة
من الخطة  2007عام  إصداراألساس الذي اسُتند إليه في إعداد استراتيجية السالمة معني بال الصناعةالجوية العالمية التي طورها فريق 

االستراتيجية العالمية شأن ، مؤتمر مديري عموم هيئات الطيران المدني ب2006، في شهر مارس االيكاو توعقد الجوية.العالمية للسالمة 

http://www.icao.int/


ة للسالمة الجويةالخطة العالمي  I-1-2 

 

بتطوير نهج شامل ومتكامل  االيكاوالسالمة الجوية العالمية، وأوصى  قطوير خريطة طري(، الذي رحب بتDGCA/06للسالمة الجوية )
 إطارًا عالميًا لتنسيق سياسات ومبادرات السالمة.توفر  الطريق أن خريطةومن شأن  .، استنادًا إلى خريطة طريقمبادرات تحسين السالمةل

إلى استكمال وضع خريطة طريق السالمة الجوية  االيكاو ،دورتها الثامنة والثالثين في ،العمومية، دعت الجمعية 2013وفي   1-3-3
عام الالذي ُعقد في ، (HLSC 2015)المؤتمر الثاني الرفيع المستوى للسالمة الجوية وقد وافق  الجوية.العالمية دعمًا للخطة العالمية للسالمة 

بالتعاون مع الدول،  الجوية،دعم الخطة العالمية للسالمة خريطة طريق السالمة الجوية العالمية ل االيكاو الحاجة إلى أن تضع ، على2015
 .الطيران ، والشركاء المعنيين بالسالمة الجوية، وأوساط صناعة(RASGs)للسالمة الجوية المجموعات اإلقليمية ومع 

على  أهداف الخطة التي يتعين الجوية وتضمنمن الخطة العالمية للسالمة  2016-2014 إصدار صدر، 2013وفي  1-3-4
( وتوفير القدرات الالزمة لدعم أنظمة الطيران SSPالدول تحقيقها من خالل تطبيق نظام فعال لمراقبة السالمة الجوية وبرنامج وطني للسالمة )

 مستقباًل. 
دت إليه إتخا (GASPRG) الفريق المعني بخريطة طريق الخطة العالمية للسالمة الجوية االيكاوأنشأت  2015وفي  1-3-5 ذ وعه 

خريطة طريق دولية وبصفة خاصة فيما يتصل بإعداد  الجوية،الخطة العالمية للسالمة اإلجراءات الضرورية لمساعدة المنظمة في تحديث 
من خبراء متخصصين في هذا  الفريق المعني بخريطة طريق الخطة العالمية للسالمة الجويةوقد تألف   الخطة.للسالمة الجوية تدعم تنفيذ 

في فريق الصناعة المعني باستراتيجية  من قبلالفريق جميع المنظمات التي شاركت  ملوأوساط الصناعة. وش ، واألقاليمالدولالموضوع من 
 (.ISSGالسالمة الجوية )

األهداف المدرجة في  على ىأبق يذالجوية المن الخطة العالمية للسالمة  2019-2017 إصدار ، ُنشر2016في العام  1-3-6
خريطة الطريق الجديدة الخاصة بالسالمة الجوية التي أعدها  أضافمن الخطة  2019-2017 إصدار بيد أن .2016-2014 إصدار

 .( لمساعدة قطاع الطيران على تحقيق األهداف الواردة في الخطةGASPRGالفريق المعني بخريطة طريق الخطة العالمية للسالمة الجوية )
 .الطيران صناعةو  واألقاليم ،لجميع أصحاب المصلحة في الدول مشتركاً  اً منسق وتوفر خريطة الطريق إطارًا مرجعياً 

، وتطورت من خالل التشاور واالستعراض 1997كبير منذ إطالقها في عام  الجوية بشكلالخطة العالمية للسالمة قد تغيرت و  1-3-7
األمم المتحدة  خطة تماشيًا مع ،ت والمؤشراتوالغايا ،من األهداف جديدة من الخطة مجموعة 2022-2020 إصدارالمستمرين. وتضمن 

ها حتى تتمكن من معالجة وسيعخريطة طريق الخطة العالمية للسالمة الجوية وجرى ت تم اإلبقاء على. و 2030لمستدامة لعام للتنمية ا
مجموعة جهود ال جوية بفضلالمن الخطة العالمية للسالمة  2022-2020 إصدار التشغيلية. وأُعد لسالمةا التحديات التنظيمية ومخاطر

 ،وصناعة الطيران التنظيميةالجهات لخبراء من ا ة منمشترك مجموعة يوه (GASP-SGالعالمية للسالمة الجوية ) بالخطة ةالمعني الدراسية
 ي. ي والوطنقليمواإل ،د العالمييالطيران على الصع مجتمعاحتياجات  ومحتوياتهاالخطة  تعكس أنكي تكفل ل االيكاو اأنشأته

 من الخطة العالمية للسالمة الجوية الغرض    1-4
 

من خالل بصورة مستمرة  الوفيات ومخاطر ةالوفا حاالتالحد من  فيالغرض من الخطة العالمية للسالمة الجوية  كمني 1-4-1
 ،. وتسهم الدولوتطبيقها ة الجويةوإعداد خطط وطنية وإقليمية للسالم ،لسالمة الجويةلمنسقة  وضع استراتيجية المتمثلة في عمليةالتوجيه 

الخطة العالمية  سعىوت .مبادرات تحسين السالمةخالل التنسيق بين  الجوية منواألقاليم والصناعة في تطبيق الخطة العالمية للسالمة 
، وذلك من خالل هايقوتطبالسالمة لتخطيط  ما تضطلع به من عمليات فيالطيران  وصناعة واألقاليم ،الدول مساعدةإلى الجوية للسالمة 
 ما يلي:

 الجوية؛الخطة العالمية للسالمة األهداف والغايات والمؤشرات الخاصة بتحديد  أ(  
 السالمة؛مبادرات تحسين  وتطبيق من أجل تخطيط توفير إطار ب(
المة الجوية، لتحقيق أهداف الخطة العالمية للسالتي يمكن استخدامها خريطة طريق السالمة الجوية العالمية  إصدار ج(

 وكذلك على مستوى الشركاء من قطاع الصناعة؛ محددة على المستويين الوطني واإلقليمي غاياتوتحديد 
 وبشأن إدارة مخاطر السالمة.  ةناشئال سائلر والماخطمنهجية لتوجيه الدول بشأن تحديد األ استحداث (د



 التخطيط –الجزء األول 
I-1-3  المقدمة — األولالفصل  

 

 

العالمي في  لإلجراءات المتخذة على الصعيد إعطاء األولوية ، من خالل الخطة العالمية للسالمة الجوية،االيكاووتواصل  1-4-2
وهي  لتضاريسارتطام الطائرة با وهي:التي تم تحديدها حاليا،  الحوادث عالية المخاطر معالجة فئاتمجاالت السالمة الجوية من خالل 

مبادرات تحسين . وتسهم المدرج قتحاموا ؛عن المدرج جخرو وال ؛تصادم في الجوفقدان السيطرة على الطائرة أثناء الطيران؛ والو تحت السيطرة؛ 
 الوفيات.  في هذه المجاالت في الحد من معدل الحوادث على المستوى العالمي والتخفيض المستمر في معدالتالمتخذة  السالمة

 الخطة العالمية للسالمة الجوية  مبادئ   1-5
 االيكاوعكس ما تتطلع ي الذي المهمةبيان  تتضمن الخطةو .  هاوضع لقصد من وراءبين اعلى رؤية ت الخطة العالمية للسالمة الجويةتشتمل 

الخطة من تحقيق  وتمكين مبادرات تحسين السالمةتهدف إلى توجيه  القيم التيالخطة. وتعرض الخطة مجموعة من  من خاللإلى تحقيقه 
 أهدافها.
 بعده.وما  2030في الطيران التجاري بحلول عام  ات()التخلص النهائي من الوفي لوفياتل صفري معدل  حقيقتالرؤية: 

 الصناعة.و  لدول واألقاليملالسالمة من خالل توفير إطار تعاوني الطيران الدولي في مجال  المستمر ألداءتعزيز الة: مهمال
 مي وذلك من خالل اآلتي: عالعلى المستوى الإلى تعزيز السالمة في الطيران المدني  الخطة العالمية للسالمة الجويةتهدف  القيم:

 ؛في مجال السالمة الترويج لثقافة إيجابية (أ

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

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

 السالمة؛حماية بيانات ومعلومات  (د

 السالمة؛ الترويج لتقاسم وتبادل معلومات  (ه

 إتخاذ القرارات استنادًا إلى البيانات؛ (و

 على المخاطر؛ قائمالتشغيلية وذلك باتباع نهج  سالمةال قضاياتحديد أولويات اإلجراءات الالزمة لمعالجة  (ز

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

 معالجة المشكالت المستجدة على نحو استباقي.   (ط

 نطاق الخطة العالمية للسالمة الجوية   1-6
ن الدول واألقاليم والصناعة من تبني نهج يتسم بالمرونة والتدرج، وثيقة استراتيجية تمك    هي الخطة العالمية للسالمة الجوية 1-6-1
مراقبة السالمة الخاصة ب، يجب على الدول تطوير قدراتها االيكاووالتوصيات الدولية الصادرة عن وفقًا للقواعد و تخطيط وتنفيذ السالمة. ل

ذات الصلة لقواعد والتوصيات الدولية ل متثالوسيلة تمكن الدول من االالخطة العالمية للسالمة الجوية وُتعتبر وتنفيذ برامج السالمة الوطنية. 
السالمة تعزيز السالمة الجوية، على نحو  استباقي، من خالل إدارة مخاطر متثال بمطلوب من االبالسالمة، بل وتجاوز الحد األدنى ال

الوفاء حتى تتمكن من ذات األولوية  إلجراءاتاتحديد الدول في تحديد أوجه القصور و الخطة العالمية للسالمة الجوية التشغيلية. وتساعد 
عالوة على ذلك، و . خريطة طريق السالمة الجوية العالميةفي  كما تردتراتيجيات التطبيق ، وذلك من خالل اسبمسؤولياتها في مجال السالمة

 متناسق يقوم علىالدعم الالزم للدول لتعزيز قدراتها الخاصة بإدارة السالمة وذلك من خالل نهج  الخطة العالمية للسالمة الجويةتوفر 
االستعانة ببرنامجها الوطني الخاص  يات السالمة الخاصة بالدولة علىمسؤول تنطوي . و لوطنينظام مراقبة السالمة ال اسمةحالصر اعنال
 مراقبة السالمة وإدارة السالمة. كل من تنفيذل السالمةب



ة للسالمة الجويةالخطة العالمي  I-1-4 

 

ية لتعزيز السالمة الجوية، قليموعلى الرغم من أن الخطة العالمية للسالمة الجوية توفر منظورًا عالميًا، إال أن المبادرات اإل 1-6-2
(، وذلك من RASGsلك المبادرات التي تكون الدول أطرافًا فيها، ينبغي تنسيقها من خالل المجموعات اإلقليمية للسالمة الجوية )بما في ذ

والصناعة ألقاليم او  ،أجل معالجة الشواغل المحددة وفقًا ألهداف وغايات الخطة العالمية للسالمة الجوية. وباإلضافة إلى ذلك، ينبغي للدول
الة لمراقبة  رساءعلى إأواًل يات مبادرات السالمة الجوية بحيث تركز أولو  تحديد السالمة معالجة مخاطر تتجه لومن ثم  السالمة،قدرات فعَّ

  .معالجة فعالة التشغيلية
فر ضرورة تو بهما اعترافببعضهما البعض الخطة العالمية للمالحة الجوية و  الجوية،الخطة العالمية للسالمة  دعم كل منوت 1-6-3

ية قليموالمجموعات اإل المجموعات اإلقليمية للسالمة الجوية. ويعتبر التنسيق بين أنشطة آمنة عمليات ألداء الالزمة الهياكل األساسية
 ذلك ألن الجوية،الخطة العالمية للمالحة و الخطة العالمية للسالمة الجوية لضمان التطبيق الفعال لكل من  اً ضروري اً أمر  للتخطيط والتنفيذ

 توفير شبكات األمان لمنع وقوع الحوادث. ب وأن تقترن على نحو  آمن  نبغي أن تتمالمالحة الجوية وتحسين الكفاءة ي سعة الزيادات في
 .إدارة السالمة الجوية الدولة إزاء ولياتؤ الخاصة بمس( على اإلرشادات 9859دليل إدارة السالمة )الوثيقة  مالحظة: يشتمل 

 الخطة العالمية للسالمة الجوية  عملية استعراض   1-7
قبل كل دورة  الخطة العالمية للسالمة الجوية كل ثالث سنواتوتحديث تقوم من خاللها باستعراض  منهجية االيكاو اعتمدت 1-7-1

 من دورات الجمعية العمومية.
، أشارت الدول إلى المة الجويةالخطة العالمية للسمن  2019-2017 إصدار تنقيحالمفضية إلى وأثناء عملية التشاور  1-7-2

مشاورات واسعة النطاق من قبل الدول واألقاليم والصناعة.   الجوية، إلىالعالمية للسالمة  الطريق خريطةبما في ذلك  الخطة،أهمية إخضاع 
بعد حتى ( GASPRGجوية )لفريق المعني بخريطة طريق الخطة العالمية للسالمة العلى ا االيكاو بقيطلبات بأن تُ الدول  وتضمنت تعقيبات

 قرارها رقمفي . و الخطة العالمية للسالمة الجويةمن  2022-2020 إصدارفي تطوير  هخريطة الطريق واالستفادة من مهمته بوضعإنجاز 
ريق على مواصلة تطوير خريطة الط االيكاوالجمعية العمومية  ، شجعتااليكاولدى  الجويةخطيط العالمي لسالمة المالحة الت:  39-12

 اعلى النحو األفضل، أجرت األمانة استعراض الخطة العالمية للسالمة الجويةمعالجة عملية تنقيح ل مسعىً . وفي للسالمة الجويةالعالمية 
كي يشمل قدرا للفريق المعني بخريطة طريق الخطة العالمية للسالمة الجوية نطاق اتوسيع  ونتيجة لذلك، تم. الخطةلعملية تطوير  امعمق
 مجموعةيدت تسمية الفريق ليصبح " ، ومن ثم أُعفي عملية التطوير لدول وأوساط الصناعةلمشاركة أوسع  ويكفلي قليمالتمثيل اإل من أكبر

  الخطة العالمية للسالمة الجوية".ب ةالمعني دراسةال
-GASPلعالمية للسالمة الجوية المعني بالخطة ا دراسةفريق البفضل جهود يجري تطوير الخطة العالمية للسالمة الجوية و  1-7-3

SG) )  على  قطاع الطيرانالحتياجات ومحتوياتها لضمان تلبية الخطة  االيكاوالصناعة أنشأته و  الهيئات التنظيمية مشترك بينوهو فريق
 ي والوطني. قليمواإل ،عد العالميالُص 

والمنظمات وية كجزء من برنامج عملها، وتتشاور مع الدول وُتجري لجنة المالحة الجوية استعراضاً للخطة العالمية للسالمة الج 1-7-4
المالحة  اتمؤتمر  من خاللأو  الدول المنظمة الموجهة إلى من خالل عملية كتبوُتجرى المشاورات  المقترحة. هابشأن تعديالتغير الحكومية 

 المجلس وتقدم المدخالت التالية: بالغبإلجنة المالحة الجوية  قومومن ثم ت. المستوى  ةالسالمة الرفيع اتمؤتمر  الجوية أو
العالمي في تحسين أداء السالمة الجوية، وفي تنفيذ برامج السالمة الوطنية  المحرز على الصعيد استعراض التقدم أ(

 فضاًل عن أي إجراءات ذات صلة للتخفيف من المخاطر؛ السالمة،ونظم إدارة 
 الجوية؛توصيات المجموعات اإلقليمية للسالمة  ب(
 الدروس المستخلصة للدول واألقاليم وصناعة الطيران؛ ج(
 ، والعوامل المؤثرة األخرى؛ةالتنظيمي اتهالتغيرات المحتملة في احتياجات الطيران المستقبلية، وسياق د(
المسائل التشغيلية والتكنولوجية التي قد تؤثر على خريطة طريق السالمة  بشأننتائج البحث والتطوير والمصادقة  (ه

 الجوية العالمية؛
 التعديالت المقترحة على محتوى الخطة العالمية للسالمة الجوية. و(
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العالمية األخرى،  االيكاو، وذلك لضمان اتساقها وخطط االيكاولسلطة مجلس الخطة العالمية للسالمة الجوية تخضع و  1-7-5
بالميزانية وإقرارها من قبل الجمعية العمومية  مرتبطة عديالتخضاعها ألي تقبل إ. ويصادق المجلس على الخطة االستراتيجية هاوأهداف

 عرض الخطة العالمية للسالمة الجوية على الدورة التالية للجمعية العمومية إلقرارها من قبل الدول األعضاء.المجلس، تُ  مصادقةبعد و  لإليكاو.

 العالقة مع الخطط العالمية الخرى    1-8
النقل و . تخطيط النقل الجوي الدولي وتطويره " " تعزيزفيالمتمثل  االيكاوهدف على لمدني الدولي اتفاقية الطيران ا نصت 1-8-1

 ،العالمية دوراً اساسياً في دعم سالمة االيكاوخطط  ؤديوت .لتنمية االقتصادية واالجتماعية المستدامةل ةرئيسيال التمكين أسبابهو أحد الجوي 
ضمن تتطوير األهداف االستراتيجية لإليكاو و تتيح ئية. وتوفر هذه الخطط وسيلة يته البمسؤوليالقتصادية و وأمان وكفاءة النقل الجوي وجدواه ا

الخطة و الخطة العالمية للمالحة الجويةو الخطة العالمية للسالمة الجوية العالمية:  االيكاوخطط  شمل. وتعدم ترك أي بلد وراء الركب
 . (GASeP) ألمن الطيرانالعالمية 

 ،الخطة العالمية للمالحة الجويةمع  ما يتماشىبعند تخطيط وتنفيذ التحسينات التشغيلية،  أهمية كبيرةالسالمة  كتسيوت  1-8-2
األخطار  بشأنمعلومات  ر يمكن الحصول علىتقييم للمخاط بفضل إجراءلتحديد إمكانية تنفيذ تلك التحسينات دون اإلخالل بالسالمة. و 

 ، على سبيل المثال: يلينتيجة لما  التي قد تنشأ
 الجوي؛    مجالاستخدام العلى تعديالت مبرمجة أي  (أ

 تقنيات أو إجراءات جديدة؛   إدخال (ب

 ما يترتب على وقف تشغيل معدات مالحية قديمة. (ج

ئج تقييم ، على سبيل المثال(. وبناء على نتاتصادم في الجو)التقييم مخاطر السالمة أيضًا تقييم العواقب المحتملة  ويتيح 1-8-3
تحسينات ال خالل مستوى مقبول من أداء السالمةالمحافظة على لتخفيف المخاطر لضمان  اتاستراتيجي تطبيقمخاطر السالمة، يمكن 

 يجب أن ترتكز المالحة الجوية نظام لتحسين أداءُتجرى أي تحسينات تشغيلية في المالحة الجوية كما أن تشغيلية في المالحة الجوية. ال
  م مخاطر السالمة. على تقيي

في تزويد الدول ومقدمي الخدمات باألدوات الالزمة الخطة العالمية للمالحة الجوية  معالخطة العالمية للسالمة الجوية  تتكامل 1-8-4
الطريق  خريطةإطار من خالل تطور النظام في ف. ونظم إدارة السالمة ةبرامج السالمة الوطنيب باالستعانةدارة السالمة إللتطبيق نهج 

 الخطة العالمية للسالمة الجويةأهداف الخطة العالمية للمالحة الجوية نية، تدعم تقالمفاهيمية والتحسينات التشغيلية المفصلة في أطر العمل ال
 األداء. اتطموحفي  نعلى النحو المبي  المالحة الجوية نظام من خالل تعزيزها لسالمة وأمن  ألمن الطيرانالخطة العالمية و
لنظام الطيران اآلمن بمدى أمان  ينيرتبط تصور جمهور المسافر تكتسي السالمة واألمن أهمية قصوى في الطيران. وكذلك  1-8-5

ألمن الخطة العالمية . وتوفر الجوية للسالمةالوفيات الناجمة عن أعمال التدخل غير المشروع تؤثر على تصور الجمهور ف. النظام في الواقع
تعزيز أمن الطيران في  والذي يتمثل فيالهدف المشترك  ًا لتحقيقالصناعة وأصحاب المصلحة اآلخرين للعمل معو ول للداألساس  الطيران

، على سبيل المثال. تطوير ثقافة أمنية وتحسين الرقابةكالرئيسية ذات األولوية،  المخرجاتإلى تحقيق ترمي الخطة  فهذهجميع أنحاء العالم. 
بتوفير أفضل الممارسات والنماذج التي يمكن أن تكون  ألمن الطيرانالخطة العالمية العالمية للسالمة الجوية  الخطةاهداف وغايات  وتدعم

إدارة عمليات الرقابة الفعالة، والثقافة التنظيمية، و بذات القدر من الفعالية في إدارة األمن وإدارة السالمة.  وتشمل هذه األهداف والغايات: 
 لقائمة على تحقيق معدلاالخطة العالمية للسالمة الجوية الدعم لرؤية  ألمن الطيرانالخطة العالمية دورها توفر وب  .الضمانو المخاطر 

نظام الطيران المدني  ةوسالمأمن تعزز على الصعيد العالمي  أمن الطيرانالمدخلة على الشاملة  ةيالتراكمالتحسينات فوفيات. ي للصفر 
مبادئ ف تقييم مخاطر السالمة الناجمة عن إجراءات التخفيف في مجال األمن. حاجة إلى أيضاً  هناكو . تهوعمليا تهتسهيالفضال عن  الدولي

 على قطاعتي تقتصر الستراتيجيات التخفيف ال ةالسلبي الحد من اآلثارتدابير إدارة المخاطر و تها لمواءمتتميز باإلدارة المتكاملة للمخاطر 
 .هعينب

______________________ 
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 الثانيفصل ال

 ولياتالدوار والمسؤ 

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

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

للحد ( HRCs)المخاطر عالية ادث فئات الحو من محددة سلسلة ويتعين التصدي لالجوي. النقل حجم حركة في  المطرد النمومع  العالمية
والصناعة لدعم  واألقاليمللدول  ياً تعاون إطاراً الخطة العالمية للسالمة الجوية وفر وت(. الثالثالوفيات )راجع الفصل  ومخاطر حاالت الوفاةمن 

 إدارة التحديات التنظيمية ومخاطر السالمة التشغيلية.

 العالمية للسالمة الجوية  بموجب الخطة ياتمسؤولالدوار وال –أصحاب المصلحة    2-2
يشمل أصحاب المصلحة الرئيسيون فيما يتصل بالخطة العالمية للسالمة الجوية، على من بين الجهات المعنية بالطيران،  2-2-1

، والمنظمات لسالمة الجويةاإلقليمية لمراقبة ا اتالمنظمو  الجوية،، والدول، والمجموعات اإلقليمية للسالمة االيكاوسبيل المثال ال الحصر، 
. الطيران صناعةو  للسالمة التشغيلية واستمرار صالحية الطائرات للطيران ةالتعاوني التنمية برامجو  ،والوقائعاإلقليمية للتحقيق في الحوادث 

  .لسالمة الجويةالتنسيق مع المجموعات اإلقليمية لبدور رئيسي من خالل أيضا  للتخطيط والتنفيذ قليميةالمجموعات اإلتضطلع و 
 . داء السالمة الجويةأل المستمر تحسينال يجب إشراك جميع أصحاب المصلحة في مجال الطيران في الجهود المبذولة بهدف 2-2-2
 مساعدةيذ والوأدوات التنف، الموارد هاتوفير بتدعم االيكاو تنفيذ الخطة العالمية للسالمة الجوية  الدولية،القواعد والتوصيات إعداد باإلضافة إلى و 

توفير الدعم أن تستطيع على سبيل المثال. ويمكن للدول التي ، من خالل برامج ومبادرات مختلفة، مثل مبادرة "عدم ترك أي بلد وراء الركب"
 .تساعد الدول األخرى في تحقيق أهداف الخطة العالمية للسالمة الجوية

المستوى الدولي. وتضطلع  جوية علىسالمة الالداء ألة للتحسين المستمر توفر الخطة العالمية للسالمة الجوية استراتيجيو  2-2-3
ويتعين تكييف . مع الخطة العالمية للسالمة الجوية في تجانس، جويةلسالمة اللالدول واألقاليم بمسؤولية وضع الخطط الوطنية واإلقليمية 

تواجهها الدول وغيرها من أصحاب المصلحة المعنيين. وتتناول الوطنية واإلقليمية على أساس التحديات التي  مبادرات تحسين السالمة
  والدول واألقاليم والصناعة فيما يتعلق بتنفيذ الخطة العالمية للسالمة الجوية. ،يكاوإلاألقسام التالية األدوار المحددة ل

 االيكاودور    2-3
فيما  المنظمة، الجوية على الصعيدين العالمي واإلقليمي. ويشتمل دورتنسيق ومراقبة تنفيذ الخطة العالمية للسالمة دور في تضطلع االيكاو ب

 على المهام التالية: ،بالخطة العالمية للسالمة الجويةيتصل 
   السالمة؛تعزيز التعاون على المستوى العالمي لتعزيز  (أ
 الجوية؛مة تنسيق أنشطة المجموعات اإلقليمية للسالمة الجوية لضمان توافقها مع الخطة العالمية للسال (ب
 ؛والتنفيذللتخطيط  يةقليمالمجموعات اإلو  ضمان التنسيق الوثيق بين المجموعات اإلقليمية للسالمة الجوية (ج
 المجموعات اإلقليمية للسالمة الجوية؛أنشطة الصناعة في أوساط تشجيع المشاركة النشطة للدول و   (د



 I-2-2 الخطة العالمية للسالمة الجوية

 

 

اإلقليمية للتحقيق  اتالمنظمو  قليمية لمراقبة السالمة الجويةاإل اتالمنظم تشجيع المشاركة الفعالة لآلليات اإلقليمية، مثل (ه
في أنشطة ، للسالمة التشغيلية واستمرار صالحية الطائرات للطيران ةالتعاوني برامج التنميةو  وقائعالحوادث و الفي 

 ؛المجموعات اإلقليمية للسالمة الجوية
وبرامج السالمة  الحوادث،والتحقيق في  ،قبة السالمةار مرات بهدف تعزيز قد السالمة الجويةتنفيذ نظام عالمي لمراقبة    (و

  ؛يقليمعلى الصعيدين الوطني واإل الوطنية
 ممكناً تشجيع الدول التي لديها أنظمة فعالة لمراقبة السالمة على تقديم المساعدة إلى الدول األخرى، حيثما كان ذلك    (ز

 العملية؛من الناحية 
 لدعم رصد تنفيذ الخطة العالمية للسالمة الجوية؛مة الالز توفير البيانات واألدوات  (ح
   ؛قاليماأل فيما بينمعلومات السالمة وأفضل الممارسات  قاسمتسهيل تبادل وت (ط
 ؛ الفنية الالزمة اتتيسير حصول الدول على الموارد والمساعد (ي
  العمل. حلقاتالتدريب و أنشطة تسهيل  (ك

 دور الدول   2-4
 

 لعالمية للسالمة الجوية على المهام التالية:الخطة االدول في  دور يشتمل
  ؛األولويةبارزة في مجال السالمة على سبيل الشواغل المعالجة  (أ

 ذلك؛العمل ومجموعات الخبراء، وما إلى  حلقات المشاركة فيالالزمة، إما مباشرة أو من خالل  اتاكتساب الخبر   (ب
الخطة العالمية و  جويةلسالمة اللالخطة اإلقليمية  الحسبانآخذة في  ،الجوية لسالمةلالوطنية  هاخططوتنفيذ  إعداد  (ج

  (؛الثانيللسالمة الجوية )راجع الجزء الثاني، الفصل 
 ،الثالث)انظر الفصل  الجويةسالمة المراقبة الدولة الخاص بنظام في الثمانية  اسمةحال صراعنللضمان التنفيذ الفعال  (د

  (؛1-3الشكل 
دارة السالمة بموجب برنامج السالمة الوطني )القواعد والتوصيات إلسالمة العتماد نهج االستناد إلى أنظمة مراقبة ال (ه

. جويةسالمة الالإلى مساعدة الدول في إدارة مخاطر  تهدف التاسع عشرالملحق في  بإدارة السالمةالخاصة  الدولية
الفصل راجع ) نظم إدارة السالمة يذبتنف إلشرافهاالخاضعين و  المعنيين اتالخدم مقدمي لزميتعين على الدول أن تُ و 

  ؛((2-3-3الفقرة ، الثالث
  ؛كان ذلك ممكنًا من الناحية العمليةنية إلى الدول األخرى، حيثما تقتقديم المساعدة ال (و
  ؛المجموعة اإلقليمية للسالمة الجويةفي أنشطة  بفعاليةالمشاركة  (ز
مبادرات المعلومات الخاصة ب)بما في ذلك  االيكاوو  لجويةالمجموعة اإلقليمية للسالمة اتبادل معلومات السالمة مع  (ح

 ؛ (الوطنية تحسين السالمة
 المجموعات اإلقليمية.أنشطة في  والمنتظمة الفاعلةللمشاركة الالزمة تخصيص الموارد  (ط

 دور القاليم   2-5
الدول و / أو الكيانات التي تعمل معًا " إلى مجموعة من قليميشير مصطلح "اإل الجوية،الخطة العالمية للسالمة في سياق  2-5-1

 لتعزيز السالمة في منطقة جغرافية محددة.



 التخطيط –الجزء األول 
I-2-3  األدوار والمسؤوليات — الثانيالفصل  

 

 

 المجموعات اإلقليمية للسالمة الجوية القوة الدافعة الرئيسية لعملية تخطيط السالمة. وتتألف مثلعلى المستوى اإلقليمي، تُ و  2-5-2
على بالتأسيس ها مهامالمجموعات اإلقليمية للسالمة الجوية  ؤديك. وتات اإلقليمية وغير ذلكيانالمجموعات من الدول األعضاء وال هذه

برامج التنمية التعاونية للسالمة التشغيلية واستمرار صالحية الطائرات من قبيل المنظمات اإلقليمية الموجودة أو /الدول و العمل الذي تقوم به
تكامل في بمثابة منتديات تعاونية إقليمية تُتعد  عات اإلقليمية للسالمة الجويةالمجمو . و ةللطيران والمنظمات اإلقليمية لمراقبة السالمة الجوي

 أنها،في جميع أنحاء العالم. كما بصورة مستمرة  جويةسالمة الالتعزيز ل سعيا ةالصناعجهود والوطنية و  ،واإلقليمية ،الجهود العالمية إطارها
. ويقلل هذا النهج المنسق بشكل كبير من أعباء الموارد الجهود يةقضي على ازدواجت ،لسالمة اإلقليميةتعاونية لبرامج  استحداثمن خالل 

 السالمة. في مجال قابلة للقياس بتحسيناتتيح القيام على الدول ويالواقعة المالية والبشرية 
 اآلتي:الخطة العالمية للسالمة الجوية على إطار ويشتمل دور المجموعات اإلقليمية للسالمة الجوية في  2-5-3

 اإلقليمي؛دعم ورصد التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف الخطة العالمية للسالمة الجوية على المستوى  (أ
بما يتوافق مع الخطة العالمية للسالمة الجوية وتنسيق تنفيذها على المستوى  لجويةلسالمة الإعداد وتنفيذ خطة إقليمية  (ب

 (؛األولالفصل  الثاني،الجزء  )راجعاإلقليمي 
للتحديات التنظيمية، ومخاطر السالمة  الجوية للتصديأنشطتها بما يتماشى مع الخطة العالمية للسالمة  ب تسلسلرتيت (ج

 السالمة؛التشغيلية، والقضايا المستجدة وإدارة أداء 
 تحديد مخاطر السالمة والقضايا ذات األولوية، وتشجيع الدول على الشروع في معالجتها باستخدام خريطة الطريق؛  (د

 ؛اإلقليمية ومؤشرات الخطة العالمية للسالمة الجوية مبادرات تحسين السالمةتنسيق وتتبع مؤشرات   (ه
 مراقبة مؤشرات أداء السالمة اإلقليمية وتحديد المجاالت التي يلزم فيها اتخاذ إجراءات؛  (و
 حلقات لمتخصصين، وعقدالخبراء ا استكشافتقديم المساعدة الفنية للدول في أقاليمها )على سبيل المثال عن طريق  (ز

  (؛العمل، ودعم األنشطة التدريبية
بالخطة العالمية للسالمة الجوية  ذات الصلةتصال لتنسيق كافة الجهود والبرامج اإلقليمية اال ضطالع بدور جهةالا ( ح

(GASPالرامية إلى ) ية.لتشغيلالتخفيف من حدة مخاطر السالمة ا 
تعمل المجموعات اإلقليمية للسالمة الجوية بالتعاون مع  الجوية،الخطة العالمية للسالمة  ال يتجزأ من اً وباعتبارها جزء 2-5-4

أقصى  االقليمية وضمانلمعالجة مشكالت السالمة  ضطلع بهاالمجهودات الم افةالمنظمات اإلقليمية لمراقبة السالمة الجوية، على تنسيق ك
مراقبة السالمة دورًا هامًا من خالل دعم إنشاء وتشغيل نظم مراقبة السالمة، وتحليل منظمات اإلقليمية لوتؤدي ال. قدر ممكن من المواءمة

المعلومات الخاصة بالسالمة على المستوى اإلقليمي. ويواجه عدٌد من الدول صعوبات في معالجة أوجه القصور المتعلقة بالسالمة الجوية 
المبادرة لمعالجة هذه المشكلة عن طريق تسهيل إنشاء المنظمات اإلقليمية لمراقبة  زمام االيكاونتيجة لنقص الموارد. ومن هذا المنطلق، تولت 

ك عدد السالمة الجوية التي يمكن لمجموعات الدول التعاون من خاللها وتقاسم الموارد لتحسين قدراتها على مراقبة السالمة. ويتزايد نتيجة لذل
بالفعل، بينما ُيتوقع دخول البعض اآلخر إلى حيز  أصبح العديد منها منظمات راسخةالتي المنظمات اإلقليمية لمراقبة السالمة الجوية، 

من المحافل القانونية  اتضم المنظمات اإلقليمية لمراقبة السالمة الجوية عدد ،التشغيل الكامل على مدى السنوات القليلة القادمة. وبصورة عامة
أيضا  وهناك. الجوية للسالمةومكتب المحيط الهادئ  للسالمة الجوية الوكالة األوروبية منظمات حكومية دولية، مثل منها والهياكل المؤسسية

لتنمية التعاونية للسالمة التشغيلية واستمرار صالحية الطائرات ل االيكاو، أنشئت بموجب برنامج ةيمؤسسمن ال قلأ على درجةمشروعات 
 3-5-2يمكن استكمال خطة السالمة الجوية اإلقليمية، المشار إليها في و  لجوية.اهامًا في الخطة العالمية للسالمة  دوراً للطيران، تؤدي 

 .اإلقليمية لمراقبة السالمة الجوية تعدها المنظمات جويةسالمة اللل أعاله، بخططب( )
إنشاء  - اءء ب، الجز دليل إدارة السالمةترد إرشادات بشأن إنشاء وإدارة منظمة إقليمية لمراقبة السالمة الجوية في  –مالحظة 

 (.اء، الجزء ب 9734  )الوثيقةوإدارة منظمة إقليمية لمراقبة السالمة 
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 الطائرات، منتنفيذ نظم التحقيق في حوادث ووقائع  يسيرتتولى المنظمات اإلقليمية للتحقيق في حوادث ووقائع الطائرات ت 2-5-5
مكنها بالتالي من الوفاء بالتزاماتها تجاه عمليات التحقيقات الخاصة مما ي الدولفيما بين  تقاسم الموارد المالية والبشرية الالزمة خالل إتاحة

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

 (.9946ة )الوثيقالحوادث والوقائع 

 دور صناعة الطيران    2-6
، مثل: مشغلي الطائرات أو اتُيقصد بمصطلح " صناعة الطيران" مقدمي الخدم الجوية،في سياق الخطة العالمية للسالمة  2-6-1

 المراوح؛أو  الطائرات أو المحركات تصنيعأو  الطراز المسؤولة عن تصميم المعتمدة؛ والمنظماتمنظمات الصيانة و  الهليكوبتر؛طائرات 
وكذلك المنظمات غير الحكومية وغيرها من الكيانات  المطارات؛؛ ومشغلي ةالجوي لحركةمقدمي خدمات او  المعتمدة؛مؤسسات التدريب و 

 من صناعة الطيران، حسب االقتضاء. جزءاً التي تشكل 
 

ومعالجة مخاطر السالمة  كلما ُوجدت راخطتحديد األبغرض في تطبيق نظم إدارة السالمة الطيران ينبغي أن تشارك صناعة  2-6-2
، واألقاليم وفرادى الدول على تبادل المعلومات عن السالمة، وبرامج مراقبة وتدقيق السالمة. وينبغي االيكاومع  التعاون وكذلك  التشغيلية،

هم وأن توفر المواد اإلرشادية أن تعمل مع أعضائها لمساعدتهم على تطوير مؤشرات أداء السالمة الخاصة ب غير الحكوميةللمنظمات 
ومن أجل ضمان التطابق بين مؤشرات برنامج . وتطبيق نظم إدارة السالمة فئات الحوادث عالية المخاطروالتدريب لمساعدتهم في التصدي ل

أداء السالمة ، يجب على الدول إشراك مقدمي الخدمات بشكل فعَّال في تطوير مؤشرات ومؤشرات نظام إدارة السالمة السالمة الوطني
نهج منسق في تطوير مؤشرات أداء السالمة الخاصة بهم،  تباعباإلضافة إلى ذلك، ينبغي لمقدمي الخدمات او الخاصة بنظم إدارة السالمة. 

 من نظم إدارة السالمة. اباعتبارها جزء
 ت.إرشادات متعلقة بمؤشرات أداء السالمة الخاصة بمقدمي الخدما 9859تتضمن الوثيقة –مالحظة 

يجب على الجهات المعنية في الصناعة مراجعة إذ  الجوية.تطبيق الخطة العالمية للسالمة ل فعال دعم تقديم لصناعةلينبغي  2-6-3
لهذه  وتحقيقاً واإلجراءات التي من شأنها دعم خطط السالمة الجوية الوطنية واإلقليمية.  مبادرات تحسين السالمةخريطة الطريق لتحديد 

 في المجموعات اإلقليمية للسالمة الجوية لتعزيز السالمة بطريقة منسقة.بفعالية وتساهم أن تشارك  للصناعة يالغاية، ينبغ
______________________ 

 
 
 



 

I-3-1 
 

 الثالثالفصل 

 التحديات والولويات في تخطيط السالمة الجوية

 اعتبارات عامة   3-1
هذه التحديات و . السالمة والتي تعتبر مصدر قلق لمجتمع الطيران الدولييعرض هذا الفصل التحديات واألولويات المتعلقة ب 3-1-1

ستخدم التحديات تُ و . مستمدة من تحليل بيانات السالمة التي تم جمعها من األنشطة االستباقية والتفاعلية المتعلقة بالسالمة التي أجرتها االيكاو
الخطة لتطوير أهداف وغايات  األسس شكل، من ثم،العالمي، والتي ست يدعلى الصع ة لمساعدة االيكاو في تحديد أولويات العملمعنيال

 بشأنها تإجراءاالمجاالت التي تتطلب اتخاذ  فيما بين ولوياتاأل ترتيبتحديد التحديات المتعلقة بالسالمة و  ويمثل. العالمية للسالمة الجوية
األولويات، على سبيل المثال ال  رتيبستخدمة لتحديد التحديات وتتشمل بيانات السالمة المو . خطوات أساسية في عملية تخطيط السالمة

 األداء التشغيلي؛ رصدو صالحية الطائرات للطيران؛ استمرار تقارير و  السالمة؛تقارير تقديم و ؛ وقائعالتحقيقات في الحوادث أو ال: الحصر
هذا الفصل معلومات أساسية عن األهداف والغايات  تضمنوي. سالمةدراسات واستعراضات ال؛ و واالستقراءاتوالتدقيق  ،عمليات التفتيشو 
 .الخطة العالمية للسالمة الجويةمن  2022-2020 صدارإل تي تم اختيارهاال
األولويات، ينبغي لها أن  رتيبالتحديات وت ستكشافأو صناعة تحليلها القائم على البيانات ال إقليمدولة أو  أي عندما تجري  3-1-2

في الدولة  جويةسالمة الالاألسس والسياق لوضع خطة العوامل توفر هذه و . نقاط القوة والضعف والفرص والتهديداتن ما لديها متنظر في 
هناك عدة عوامل تؤثر على و (. الرابعالفصل  األول،راجع الجزء ) الخطة العالمية للسالمة الجويةبما يتماشى مع أهداف وغايات  قليمأو اإل

من التحليل  جزءاً  هذه العوامل يجب اعتبارو . على المستويين اإلقليمي والوطني الخطة العالمية للسالمة الجويةيق الطريقة التي يتم بها تطب
 .الثقافية والتكنولوجية -االجتماعية، و واالقتصادية ،والقانونية ،العوامل السياسية: أن تشمل كما ينبغي لها

وترتبط هذه . الخطة العالمية للسالمة الجوية تتناولهاالتحديات التي  ف علىالوقو  ،التحليل الذي أجرته االيكاو تم، بفضل 3-1-3
من هذا الفصل النتائج المستخلصة من تحليل مخاطر  3-3 القسمعرض يو . التحديات في المقام األول بمسؤوليات الدولة عن إدارة السالمة

التي تعتبر من أولويات السالمة العالمية، وفئات مخاطر السالمة  رفئات الحوادث عالية المخاطالسالمة التشغيلية التي ساعدت في تحديد 
 توافر التحليل الحاجة إلى يتناولباإلضافة إلى ذلك، و . النظر فيها والقضايا الناشئة قاليمالتشغيلية اإلضافية التي يجب على الدول واأل

النتائج المستخلصة من التحليل المتضمن ت االستعانة بتموقد (. 4-3 القسمراجع )للعمليات  تشغيل اآلمنلدعم الالالزمة  ساسيةاألهياكل ال
 .الرابعالفصل  ،الواردة في الجزء األول الخطة العالمية للسالمة الجوية وغاياتفي هذا الفصل لتطوير أهداف 

 التنظيمية التحديات   3-2
لثقافة التنظيمية والسياسات واإلجراءات على فعالية عناصر تأخذ في االعتبار تأثير او  تمس جوهر النظام قضايا هي التحديات التنظيمية

مشغلي  ن شاكلةم الخدمات،دولة، مثل هيئة الطيران المدني ومقدمي الفي الموجودة كيانات التشمل المنظمات و . التحكم في مخاطر السالمة
في القضايا النظامية والتخفيف الكامنة المخاطر  يجب على المنظمات تحديدو . ومشغلي المطارات خدمات الحركة الجويةومقدمي  ،الطائرات

 السالمة،تشمل مسؤوليات الدولة عن إدارة السالمة كاًل من مراقبة السالمة وإدارة و . إدارة السالمةبها لكي تتمكن من من المخاطر المرتبطة 
 .برنامج السالمة الوطنيا بشكل جماعي من خالل متنفيذه اللتين يجري 

 الوطنية السالمة خطة إطار في السالمة مراقبة فعالية من التأكد   3-2-1

المتعلقة بالسالمة واإلجراءات ذات  قواعد والتوصيات الدوليةالفعال للالتنفيذ من خاللها  تكفل الدول ةمهممراقبة السالمة هي  3-2-1-1
أن توفر صناعة الطيران  أيضاً تضمن مراقبة السالمة و . هاالمرتبطة بقات اتفاقية الطيران المدني الدولي ووثائق االيكاو لحالصلة الواردة في م

تتحمل الدول مسؤوليات شاملة عن و . والتوصيات الدوليةقواعد الفي  نصوص عليهالمستوى الم ق يعادل أو يفو  مانمن األالوطنية مستوى 
العناصر الثمانية الحاسمة  1-3-1الشكل  عرضوي. اهفيالتي تجري الطيران  ةنشطأتؤكد التزام الدولة بالسالمة فيما يتعلق ب السالمة،مراقبة 

إلى  1العناصر الحاسمة  استكمال لكي تكفل توفير المرقبة الفعالة للسالمة وإدارة السالمة، ،يجب على الدولو . مراقبة السالمةلنظام ي أل



 I-3-2 الخطة العالمية للسالمة الجوية

 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 العناصر الحاسمة لنظام مراقبة السالمة الوطني     1-3-1الشكل 
 

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

 .نيةفالموارد البشرية أو المالية أو ال في اً الدولة، ال سيما في المناطق التي تواجه فيها الدول نقصلنظام الرقابة على السالمة في  الحاسمة
قبة الفعالة ار متتطلب الو . الموارد لةالتي تعاني من ق قاليملسالمة في األلمشاكل ا إنشاء مؤسسات توفر حلوالً ويمكن أن يتضمن ذلك التضافر 

 مبادرات تحسين السالمةولضمان أن تحقق  الخطة العالمية للسالمة الجويةنية لتحقيق أهداف فلبشرية واللسالمة االستثمار في الموارد ال
المنظمات أو المنظمات، بما في ذلك  /وأو الدول األخرى  /و، االيكاوتعتمد على المساعدة التي تقدمها  ويمكن للدول أن .ةنشودالفوائد الم

 .اإلقليمية للتحقيق في الحوادث والوقائع والمنظمات الجويةاإلقليمية لمراقبة السالمة 
أو  /إلى الدول و والمراقبة، الترخيصالسالمة، بما في ذلك تلك المتعلقة ب مهامطواعية في تفويض  نظريجوز للدول أن تو  3-2-1-3

 .السالمة الجويةالنظام العالمي لمراقبة مثل منظمات مراقبة السالمة بموجب  المختصة،المنظمات 
في تفويض أنشطة إلى منظمات مختصة أخرى، مثل الرابطات التجارية أو أن تنظر لدول ل يجوز ذلك،عالوة على و  3-2-1-4

أو  ا،بيانات السالمة ومعلومات السالمة نيابة عنه حمايةل و يوتحل ،جمعيمكنها المنظمات الممثلة للصناعة أو غيرها من الهيئات التي 
 .رصدالأنشطة ب ضطالعاالم التدريب أو يتقديمكنها 



 التخطيط –الجزء األول 
I-3-3  ديات واألولويات في تخطيط السالمة الجويةالتح — الثالثالفصل  

 

 

لمراقبة اإلقليمية  المنظماتأو منظمات أخرى، بما في ذلك  /على الرغم من أنه يجوز للدول تفويض المهام إلى دول وو  3-2-1-5
 83مادة ال بموجباتفاقات بإبرام ا رهن ذلك،ومع . فإنها تظل مسؤولة عن التزاماتها بموجب اتفاقية الطيران المدني الدولي الجوية،السالمة 

، إلى دولة المشغل في حالة استئجار المرتبطة بها، إلى جانب المسؤوليات معينةمهام وواجبات  نقل قرريجوز لدولة التسجيل أن ت ،مكرر
ة تعزيز قدرات مراقب فيمكرر  83المادة  بموجب اتفاق   في إطارمعينة  مهامي من نقل رئيسالغرض الويكمن . أو تبادلها تأجيرهاالطائرة أو 

دولة  إال أن. مهامبأن هذه الدولة قد تكون في وضع أفضل للقيام بهذه ال اً اعتراف المشغل،السالمة من خالل نقل مسؤولية الرقابة إلى دولة 
الطيران  التفاقية وفقاً على تنفيذ المهام المراد نقلها  تماماً ، أن دولة المشغل قادرة مهام، قبل الموافقة على نقل أي ل ينبغي أن تثبتيسجتال

 .القواعد والتوصيات الدوليةالمدني الدولي و 

 ضمان اإلدارة الفعالة للسالمة في إطار برنامج السالمة الوطني   3-2-2
 عمالً و . كامالً  تنفيذاً  ة الوطنيبرنامج السالمتنفيذ كي تتمكن من أنظمة مراقبة السالمة األساسية لعين بستأن ت للدول ينبغي 3-2-2-1

فبفضل . نظام إلدارة السالمةبتنفيذ  تهاالخاضعين لسلط عنيينالم اتمقدمي الخدم أن ُتلزم ة، يتعين على الدولالتاسع عشر لملحقا بأحكام
برنامج  ويقتضي. ، مما يسهم في إدارة مخاطر السالمةونقلهامعلومات السالمة  الحصول على اتي الخدمنظم إدارة السالمة يمكن لمقدم

 غاياتيتطور دور الدولة ليشمل وضع  السياق،في هذا و . إلدارة السالمة لتحقيق مستوًى مقبوالً ج قائم على المخاطر تنفيذ نه السالمة الوطني
لفرادى  ينبغيو . التابعين لها لمقدمي الخدماتنظام إدارة السالمة ، باإلضافة إلى اإلشراف الفعال على غاياتوتحقيق هذه الداء السالمة أل

للمساهمة في اإلقليمية للسالمة الجوية  تهامجموعإلى  لسالمة الوطنيةل هابرامجمستمدة من البالسالمة  ةعلقالمتت معلوماالأن تقدم  الدول
 .اإلقليميد يعلى الصعأنشطة إدارة مخاطر السالمة 

. مخاطروإدارة ال طارخاأل بغية استكشاف المجاالت التشغيلية بين مختلف التعاون  من كبيراً  قدراً السالمة  ةنظام إدار يتطلب  3-2-2-2
. استراتيجيات فعالة للتخفيف من إقليمة أو دولما تتطلبه الحالة الخاصة بكل  أشكال بيانات السالمة لوضع مختلف هناك حاجة إلى تحليلو 
سعي ال  غنى عنالباإلضافة إلى ذلك، و . والصناعة بشكل وثيق في إدارة مخاطر السالمة قاليمواأل ،والدول ،االيكاو أن تتعاون هذا يقتضي و 

 تي ينص عليهالتحقيق أهداف أداء السالمة ال التنظيمية،مقدمو الخدمات والسلطات  ن فيهمصحاب المصلحة الرئيسيين، بمأل الجماعي
أصحاب المصلحة  هذه المجموعة من من خالل الشراكات معو . مقدمي الخدماتنظام إدارة السالمة للدولة أو ل برنامج السالمة الوطني

المرتبطة بالمخاطر والمكونات الرئيسية  مؤشرات إداء السالمة سيين على الصعيدين الوطني واإلقليمي، ينبغي تحليل بيانات السالمة لدعمالرئي
 مشتركة وتحديد خطط المناسبة، مؤشرات أداء السالمةيجب أن يتوصل أصحاب المصلحة الرئيسيون إلى اتفاقات لتحديد و . لنظام الطيران

 .ألحكام االيكاو بشأن حماية معلومات السالمة وفقاً  السالمة،معلومات  قاسمع منهجيات تحليل تسهل تبادل وتلتصنيف ووضل
ية قد تتطلب موارد مؤسسو  اتيةوسياس ،تغييرات تنظيمية الوطنية ونظم إدارة السالمة علىبرامج السالمة تطبيق  نطوي يو  3-2-2-3

برنامج السالمة الوطني ونظام من عناصر عنصر تطبيق كل  بالفعل على الدرجة التي تم بها  اً اعتماد، للموظفين إضافية أو مؤهالت مختلفة
عملية صنع القرار  وضع ورعايةوتحليل وإدارة المعلومات المطلوبة ل ،جمع تيسيرقد تكون هناك حاجة إلى موارد إضافية لو . إدارة السالمة

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

وتحديد اتجاهات السالمة ونشر النتائج  السالمة،اية بيانات السالمة ومعلومات وتحليل وحم ،نية لجمعفإلى ذلك، ينبغي تطوير القدرات ال
العمليات التحليلية،  من إجراء نية التي تمكنفاستثمارات في األنظمة ال برنامج السالمة الوطنيقد يتطلب و . على أصحاب المصلحة المعنيين

 .البرنامجذوي المعرفة والمهارة لدعم الالزمين من فضاًل عن المهنيين 

 مخاطر السالمة التشغيلية    3-3
أو مطارات أو مراقبة الحركة  ،ما مثل تشغيل طائرة) ةنشطاأل إجراءأو  اتتنشأ مخاطر السالمة التشغيلية أثناء تقديم الخدم 3-3-1

لي الذي ُتنفذ فيه أنشطة الطيران لتحديد فضاًل عن السياق التشغي والتكنولوجيا،التفاعالت التشغيلية بين األفراد في االعتبار تؤخذ و (. الجوية
مع مراعاة  واإلقليمي، يوطنمنتظمة للمخاطر على الصعيدين الوالصناعة إجراء تحليالت  قاليمواأل ،لدوللينبغي و . واألخطار والقيود األداء

 .المعروضة في هذا الفصل فئات الحوادث عالية المخاطر



 I-3-4 الخطة العالمية للسالمة الجوية

 

 

البيانات  أن تستخدم اإلقليمية للسالمة الجوية مجموعاتللينبغي  - عيد اإلقليميمخاطر السالمة التشغيلية على الص 3-3-1-1
العالمي ومخاطر السالمة  فئات المخاطر عالية الحوادث على المستوى  التي تشمل قليم،المتاحة لتحديد مخاطر السالمة التشغيلية في اإل

 .الطريق خريطةاستخدام ب مبادرات تحسين السالمةياس التقدم المحرز في تنفيذ يجب تحديد الفترة الزمنية وقو . التشغيلية اإلقليمية اإلضافية
ما  وتحليل بيانات السالمة المتاحة لتحديد استعراضلدول لينبغي  - مخاطر السالمة التشغيلية على الصعيد الوطني 3-3-1-2

مخاطر عالية الحوادث على المستوى العالمي إلى جانب فئات المخاطر السالمة التشغيلية، والتي تشمل على صعيد مخاطر  تنطوي عليه من
 تحليل البيانات /المساعدة، أو تفوض جمعأن تطلب  اً لدول أيضل ويجوز. على الصعيدين الوطني أو اإلقليمي السالمة التشغيلية اإلضافية

للدول ينبغي و . مختصة أخرى  ةأو منظملقيام بذلك أخرى مؤهلة ل ةأو دولالجوية،  ة السالمةبلمراق اإلقليمية دول منظمتهامن  إلى دولة أخرى 
 عند تحديد مخاطر السالمة التشغيلية الوطنية للدول،باإلضافة إلى ذلك، ينبغي و . الوطنيعلى المستوى مخاطر السالمة التشغيلية  عالجأن ت

ومخاطر السالمة التشغيلية  للسالمة الجويةالخطة العالمية المدرجة في  فئات المخاطر عالية الحوادث أن تأخذ في الحسبان ،الخاصة بها
، قاليمألل بالنسبة كما هو الحالو . على البيانات قائماً يجب أن يكون هذا التقييم و . (المجموعة اإلقليمية للسالمة الجوية هاكما تحدد)اإلقليمية 

 .قياس التقدم المحرز تكون قادرة علىأن و  مبادرات تحسين السالمةتحدد فترة زمنية لتنفيذ  أن يجب على الدول
ي يمكن ذإلى التحليالت اإلقليمية والوطنية، إجراء تقييم لعدد مخاطر السالمة التشغيلية ال ستنادباال اإلقليم، /وينبغي للدولة 3-3-2

تقدم اللقياس  طريقةاستنباط  إلقليما /يجب على الدولة ذلك،باإلضافة إلى و . لعملية إدارة مخاطر السالمة وفقاً أولوياتها  رتيبوت ،إدارته
 .أي مبادرة يتم اتخاذها في تلك الفترة الزمنية المحددةالمحرز على صعيد 

 فئات الحوادث عالية المخاطر     3-3-3
وفيات في العمليات التجارية بحلول عام ال التخلص النهائي منالمتمثل في في تحقيق الهدف الخطة العالمية للسالمة الجوية تتمثل رؤية 

اختيار  قد تمو . من مخاطر الوفيات حدللينبغي التصدي لها  التي عالية المخاطر حوادثفئات الة من طائف وهناك. ذلك ما بعديفو  2030
"( أولويات السالمة العالمية"باسم  سابقاً المشار إليها )العالمي من فئات الحوادث عالية المخاطر على الصعيد أنواع الحوادث التي ُتعتبر 

إلى نتائج تحليل بيانات السالمة  استناداً و . وقائعالوفيات لكل حادث أو عدد الحوادث والمخاطر أو ارتفاع معدل  ،الوفيات الفعليةإلى  استناداً 
وغيرها من المنظمات  االيكاو، وكذلك من (واألحداث وقائعوال ،مثل الحوادث)التي تم جمعها من مصادر المعلومات االستباقية والتفاعلية 

 صدار، إلهعينبأي ترتيب  دون مراعاة التي ترد فيما يلي، فئات الحوادث عالية المخاطرمن  اختيار المجموعة التاليةتم ية، غير الحكوم
 :الخطة العالمية للسالمة الجويةمن  2020-2022

 ؛السيطرةوهي تحت  بالتضاريس اتارتطام الطائر ( أ
 ؛فقدان السيطرة على الطائرة أثناء الطيران( ب
 ؛جودم في التصاال( ج
 المدرج؛ نعالخروج ( د

 .المدرج اقتحام( ه
بيانات السالمة األخرى على موقع و عالية المخاطر  وفئات الحوادث الحوادث،ات ءإحصا بشأنتوجد معلومات  -مالحظة  

  Report.aspx-ty/Pages/Safetywww.icao.int/safe: الشبكي االيكاو

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

، للتحكم وهي خاضعةالتضاريس بفيها طائرة  رتطمتجميع الحاالت التي اريس ارتطام بالتضتشمل الحوادث المصنفة على أنها و . السيطرة
تصميم : منهاالعديد من العوامل المساهمة،  بسبب هذا النوع من الحوادث عالية المخاطر حدثوي. بغض النظر عن الوعي الظرفي للطاقم

 الطائرات بأنظمة التحذير من لبات التي تقضي بضرورة تزويدوبفضل المتط. سوء األحوال الجويةو  ؛ارتباك الطيارو اإلجراءات والوثائق؛ 
 ةارتطام طائر أي حادث  وقوععلى الرغم من عدم و . االرتطام بالتضاريسحوادث  هذا النوع من بشكل كبير عدد ، انخفضاألرضب االقتراب

http://www.icao.int/safety/Pages/Safety-Report.aspx
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بالتضاريس الطائرة ارتطام فإن حوادث  ماضية،الفئة النقل على مدار السنوات القليلة  ة منطائر  بالتضاريس وهي تحت السيطرة تعرضت له
لذلك، و . من الناجين، إن وجد جداً عدد قليل  ف الحادث سوى حيث ال يخل    وقوعها،غالبًا ما تكون لها نتائج كارثية عند  وهي تحت السيطرة

 .وفيات لحدوث ةكبير  مخاطر ترتبط بهذه األحداث

 طيرانفقدان السيطرة على الطائرة أثناء ال   3-3-3-2
فقدان  فئةال هذه فيالحوادث المصنفة  نطوي تو . أثناء الطيران أحد مظاهر االنحراف الشديدة عن مسار الرحلة المقصود سيطرةفقدان ال كليش

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

 ةمستحدثأنظمة الطائرات أو  من ةمستحدثالتي يمكن تصنيفها على أنها إما  من الحوادث عالية المخاطر بسبب العديد من العوامل المساهمة
من  ةالمستحدثالثالثة، تمثل الحوادث  عواملمن بين الو . أو أي مزيج من هذه الثالثة يفعل إنسان /رطياالارتكبه ناجمة عن فعل أو  بيئياً 

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

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

 جوتصادم في الال     3-3-3-3
انحراف عن  نجم حاالت التصادم في الجويمكن أن تو . في الجو اهماتكون كلتما عند طائرتينتصادم بين  يشير التصادم في الجو إلى حدوث

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

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

 .هذه األحداث جراءوفيات  حدوث ترتفع احتماالت لذلك،. من الناجين، إن كان هناك ناجون  جداً كارثية إذ ال يخلف الحادث سوى عدد قليل 

 ن المدرجعالخروج    3-3-3-4
حدث ت واقعةتصنيف لحادث أو  على" المدرج نعالخروج " ينطوي مصطلحو . أو تجاوزه عن سطح المدرج انحراف والمدرج ه نعالخروج 

ف المتعمد انحر يحدث اال المثال،على سبيل ف. دتعمأو غير م ادتعمم ن المدرجعخروج كون الي ويمكن أن. أثناء مرحلة اإلقالع أو الهبوط
 عمليات االقتراب منهاالمدرج،  نعم في حدوث الخروج وثمة عوامل عديدة تساه .مدرجطائرة أخرى لل اقتحاملتجنب االصطدام الناتج عن 

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

تصادم وال على األرض،وهي على الطائرة فقدان السيطرة و  مدرج،المدرج، واقتحام ال الخروج عنو  ،األرض على تصادموال ،ة للمدرجطبيعيال
على الرغم من و . ث عدد الحوادثمن حي هو الغالبالمدرج  نعالخروج إال أن . نقطة الهبوط تجاوز /المدرجبداية والهبوط قبل  العوائق،مع 

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

 .المعني المدرج في المطارنهاية  منطقة السالمة في وتلوث المدرج وخصائص ،(ة الطاقةعالي عمليات الخروج)منه الخروج  المدرج أثناء

 اقتحام المدرج   3-3-3-5
ة المحمية من سطح مخصص أو مركبة أو شخص في المنطق ،لطائرة خاطئ ينطوي على وجودما المدرج هو أي حدث في مطار  اقتحام

حدث تصادم خارج يعندما ف. لطائرات التي تحتل المدرجل االصطدام في مخاطر زيادة قتحامعمليات اال نجم عنوت. اتلهبوط وإقالع الطائر 
 كون سرعتهاتأو المركبات المعنية عادة ما  /فإن الطائرة و ،(الطائرات وقوفساحات أو األرضية  اتممر العلى سبيل المثال في )المدرج 
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تصادمات عالية )بسرعة كبيرة على األقل متحركة  اتطائر ال كون إحدىما ت غالباً ف المدرج،عندما يحدث على إال أن التصادم . نسبياً  يئةبط
 للطيارعبء العمل و  تصميم المطارات،: عمليات اقتحام المدرج وتشمل العوامل التي تساهم في. تياطر الوفاخممما يزيد من ( السرعة

من حاالت اقتحام المدرج يفضي،  جداً  قليالً  وعلى الرغم من أن عدداً . معمول بهاغير  تعبيرات اصطالحيةواستخدام  الجوية،ومراقب الحركة 
 747بوينغ بين طائرتين من طراز  الذي حدث التصادمف. فيها يظل كبيراً  تايطر الوفاخمإال أن  تصادم،وقوع  من الناحية اإلحصائية، إلى

ن ال يزال أسوأ حادث في تاريخ الطيران، موهو  مدرج قتحامنتيجة الجاء ، 1977في عام  تينيريفي،في مدينة ار لوس روديوس، في مط
 .عدد من الوفيات حيث ضخامة

 مخاطر السالمة التشغيليةلفئات إضافية    3-3-4
ن تنظر في فئات المخاطر المتبقية التي توجد بشأنها ، ينبغي للدول واألقاليم أفئات الحوادث عالية المخاطرباإلضافة إلى  3-3-4-1

 .2-1-3-3و  1-1-3-3 الفقرتين بيانات كافية، على النحو المحدد في
 لمجموعات اإلقليمية للسالمة الجويةـتدرج فيه الكي  المؤمَّنة لكترونيةعلى بوابتها اال مخصصاً  موقعاً طورت االيكاو وقد  3-3-4-2

الخاصة  وادثعلى استخدام فئات الح قاليمشجع الدول واألتُ  اإلبالغ، في عمليات تساقاال وسعيا لتحري . اإلضافية مخاطر السالمة التشغيلية
 .اليكاووا بين فريق سالمة الطيران التجاري  من فريق التصنيف المشترك المستقاة بالطيران

 الرابط اإللكتروني على االيكاوع على موق التجاري  لطيرانسالمة ا فريق بشأنتوجد معلومات إضافية  -مالحظة  
https://www.icao.int/safety/airnavigation/AIG/Pages/Taxonomy.aspx  

 المسائل الناشئة   3-3-5
أو األفكار التي قد  التجارية والسياسات العامة ونماذج األعمال نولوجيات،كوالت ،تشمل المسائل الناشئة مفاهيم العمليات 3-3-5-1

من و . على النحو المألوف إكمال التحليل المعتمد على البياناتتتيح بيانات كافية بشأنها والتي ال توجد  المستقبل،تؤثر على السالمة في 
السالمة، وجمع البيانات ذات محتملة على صعيد مخاطر أي  ستكشافشئة الحيال القضايا النا متيقظاً المهم أن يظل مجتمع الطيران الدولي 

لتعزيز  اأن توفر فرص المحتملة،وخاصة مخاطر السالمة  الناشئة،يمكن إلدارة القضايا و . استباقية لمواجهتهاتخفيف الصلة، ووضع إجراءات 
 .ليات الجديدةواإلجراءات والعم ،ياتكنولوجلذلك ينبغي تشجيع استخدام الت. االبتكار

على بوابتها اآلمنة لكي تدرج فيه اـلمجموعات اإلقليمية للسالمة الجوية المسائل الناشئة  مخصصاً  موقعاً وقد طورت االيكاو  3-3-5-2
ريق فمستخدمة لدى فئات الال أن تستخدملدول واألقاليم ينبغي ل اإلبالغ،وسعيا لتحري االتساق في عمليات . ومخاطر السالمة التشغيلية

 .الفئاتتلك أو تعديل /وأن تدلي برأيها فيما يخص الحاجة إلى استحداث و التصنيف المشترك بين فريق سالمة الطيران التجاري وااليكاو
مخاطر السالمة التشغيلية اإلضافية والقضايا الناشئة على الموقع المخصص  توجد معلومات إضافية بشأن -مالحظة  

  https://www.icao.int/gaspاإللكتروني على الرابط  االيكاوموقع  لذلك في إطار

 تتناسب مع عمليات السالمةالتي الهياكل الساسية    3-4
الخطة  تنفيذ الخطة العالمية للسالمة الجوية تدعم التشغيلية،باإلضافة إلى التحديات المتعلقة بالسالمة ومخاطر السالمة  3-4-1

لبنات الفي  كما تردتوفير الخدمات األساسية  التي تتناسب معة الئمالم اشتراط توفر الهياكل األساسية، من خالل العالمية للمالحة الجوية
سية للمالحة الجوية من خالل تحديد خدمات المالحة الجوية األسا موثوق العمود الفقري ألي نظام  لبنات األساسيةال يصف إطارو  .األساسية

ال مناص من توفير و . وإجراءات خدمات المالحة الجويةقواعد االيكاو وتوصياتها الدولية لـ وفقاً توفيرها للطيران المدني الدولي  يتوخىالتي 
ه هذ فراوبتو . واألرصاد الجوية ومعلومات الطيران واإلنقاذ،والبحث  الجوية،هذه الخدمات في مجاالت عمليات المطارات، وإدارة الحركة 

باإلضافة و  (الطيران حزم التحسينات في منظومة)أداء النظام  يهدف إلى تعزيز، فإنها تشكل األساس ألي تحسين تشغيلي ةالخدمات األساسي
لتوفير  تي ينبغي نشرهاالمستخدمين النهائيين لهذه الخدمات باإلضافة إلى األصول ال لبنات األساسيةاليحدد إطار  األساسية،إلى الخدمات 

 (.ستطالعوالمالحة واال ،لالتصاالت الهياكل األساسية)الخدمات  هذه

https://www.icao.int/safety/airnavigation/AIG/Pages/Taxonomy.aspx
https://www.icao.int/gasp
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ال  ساسيةلبنات األالالطيران. ف نظومةحزم التحسينات في مإطار  في حزمةوليس  ،مستقالً  اً األساسية إطار  تلبناال وتشكل 3-4-2
 على توافرها ت األساسية التي وافقت الدولالخدما هذا هو خط األساس وما يعر  ف. خط األساس بل ،مرحلة من مراحل التطورتمثل أي 

 التحسينات فيحزم يحدد إطار و . تطوير الطيران المدني الدولي بطريقة آمنة ومنظمة لكي يتسنىبموجب اتفاقية الطيران المدني الدولي 
مجتمع الطيران للعمل من أجل  مجموعة من التحسينات التشغيلية في بعض مجاالت نظام المالحة الجوية التي وافق عليهامنظومة الطيران 

من عناصر حزم عنصر ويمثل كل (. لحزم التحسينات في منظومة الطيران العناصر المتسلسلة)أو تحسين أدائه الحفاظ على هذا النظام 
 .في العمليات المصممة لتحسين أداء نظام المالحة الجوية في ظل ظروف التشغيل محددة اً محدد اً تغيير  التحسينات

، الخطة 9750الوثيقة )في الخطة العالمية للمالحة الجوية  لبنات األساسيةالإطار  بشـأنمعلومات إضافية  ردت - مالحظة 
  .pportal.icao.int/gan4https://www :عبر الرابطاإللكتروني  االيكاووكذلك على موقع ( العالمية للمالحة الجوية

 
________________ 
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 الفصل الرابع

 أهداف الخطة العالمية للسالمة الجوية، وغاياتها ومؤشراتها

 اعتبارات عامة   4-1
لعام لتنمية المستدامة األمم المتحدة لخطة باستخدام الهيكل المقدم في  الخطة العالمية للسالمة الجويةتم تطوير أهداف  4-1-1

راجع للمزيد من المعلومات، ) ةالتنمية المستدامفي مجال غايات الو هداف األمن  ، التي تحتوي على سلسلة2030
https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs  .) على الخطة حتوي وت. والكوكب واالزدهار ،لناسا فائدةلتهدف  هي خطة عمل لخطةهذه او

ترتبط األهداف و . والبيئية االجتماعيةو  االقتصادية،: من أهداف التنمية المستدامة توازن بين األبعاد الثالثة للتنمية المستدامةهدفا سبعة عشر 
في تعاون وثيق  بالعمل تاماً  من أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، وتلتزم االيكاو التزاماً هدفا  15بـ  ارتباطا وثيقا االستراتيجية لاليكاو

 .ذات الصلة غاياتمع الدول وغيرها من هيئات األمم المتحدة لدعم ال
يمكن العثور على معلومات إضافية حول مساهمة كل هدف استراتيجي لاليكاو في أهداف التنمية المستدامة  -مالحظة  

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

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

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

وأي المؤشرات يجب تتبعها ( الدول ،على سبيل المثال) راءاتاإلجكل إجراء من تلك  ستهدفهايالجهة التي بطريقة تحدد  للسالمة الجوية
 من غايات الخطة ترتبط كل غايةو  ةواحد غاية تحتوي بعض األهداف على أكثر منو . الهدفتحقيق نحو المحرز التقدم  معرفة مدىل

 ،بل الدولالنتائج المتوقعة من ق   فضي إلىت الخطةستخدم لتقييم ما إذا كانت تمعيارية  يةقياس وحداتالمؤشرات هي و . بسلسلة من المؤشرات
التقدم  كما تقيس، تحققتما إذا كانت النتائج المرجوة قد  لمعرفةأدلة  الخطة العالمية للسالمة الجويةمؤشرات  تضمنتو . والصناعة قاليمواأل

 تعلقتو (. مثل العدد أو النسبة المئوية)مية إلى بيانات ك تستندبطريقة  وتمت صياغة المؤشرات. الخطة غاياتالمحرز في األنشطة المتعلقة ب
األنشطة التي ب ترتبط أخرى  وثمة مؤشرات. جويةسالمة الالإدارة  قصور عزى إلىتُ ُيعتقد أنها التي ( عدد الحوادث)ث ألحدااببعض المؤشرات 

. جويةسالمة الالإدارة  عززت أنها ر، التي ُيعتب(التصحيحية جراءاتخطط اإلمثل إكمال )تقوم بها الدول أو أصحاب المصلحة اآلخرون 
 .أهداف الخطةتحقيق مدى لقياس  في نهاية األمر، ،فمؤشرات الخطة العالمية للسالمة الجوية ُتستخدم

هذه األهداف مستمدة من التحليل و . أهداف، وغايات ومؤشرات الخطة العالمية للسالمة الجوية 1-4-1الجدول  يبينو  4-1-3
المجاالت التي تتطلب اتخاذ فيما يخص ولويات األ ترتيبحدد التحديات المتعلقة بالسالمة و يالجزء األول، الذي  من الفصل األول في واردال

 .المؤشرات المرتبطة بها فضال عن غاية،كل التالية معلومات مفصلة حول كل هدف و  وترد في الفقرات. إجراءات لتعزيز السالمة

 ية المستخدمة في أهداف الخطة العالمية للسالمة الجويةالرئيس القياس معاييرالمفاهيم و    4-2
الخطة العالمية ومؤشرات  ، وغاياتالرئيسية المستخدمة في أهداف القياس معايير مفصاًل لبعض شرحاً قدم هذا القسم ي 4-2-1

 .تخدمتها االيكاو لقياس أداء السالمةالسابقة التي اس القياس معاييرقارنة ببعض هذه المفاهيم جديدة أو تمثل تطورًا مو . للسالمة الجوية

 معدالت الحوادث     4-2-2
بناًء على العمليات التجارية المجدولة المحتسب لسالمة في نظام النقل الجوي العالمي معدل الحوادث لقياس ا رئيسيكمؤشر االيكاو  تستخدم

تصنيف حوادث  ويجري . كجم 5 700عن  لإلقالع ةالمعتمد تهالكتلالحد األقصى  التي يزيد الطائرات الثابتة الجناحين تشارك فيهاالتي 

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


 I-4-2 الخطة العالمية للسالمة الجوية

 

 

تفاصيل كل حادث  استعراض كما يجري  الطائراتووقائع التحقيق في حوادث  - الثالث عشرالطائرات باستخدام التعريف الوارد في الملحق 
تجميع بيانات المغادرة ب كتب النقل الجوي لاليكاوقوم ميو . من قبل مجموعة دراسة مؤشرات السالمة التابعة لاليكاو للتأكد من دقة البيانات

بيانات الدولة والمصادر  ت، وإال استخدميتم إجراء تقديرات بل الدولفي حالة عدم تقديم البيانات من ق  و . دخالتة من المُ توليفباستخدام 
دمجها في قاعدة البيانات،  جري ديدة إلى االيكاو، بيانات ج وكلما ُقدمت. ةلمغادر عمليات االتجارية للحصول على أفضل تقدير للعدد الفعلي ل

ة على الحوادث التي تنطوي مميتيعتمد معدل الحوادث الو . مما قد يؤدي إلى تغييرات طفيفة على المعدالت المحسوبة من سنة إلى أخرى 
 .الثالث عشرعلى إصابة مميتة واحدة أو أكثر باستخدام التعريف الوارد في الملحق 

 م مراقبة السالمةاالبروتوكول ذات الولوية لنظ أسئلة   4-2-3
الخاصة بالبرنامج  اسئلة البروتوكولعلى الرغم من أن جميع و . البروتوكول من أسئلةسؤال  1000حوالي  حالياً يوجد  4-2-3-1

. قدر على مخاطر السالمة التشغيليةالتنفيذ الفعال، فإنها ال تؤثر جميعها بنفس ال معدلالعالمي لتدقيق مراقبة السالمة تساهم بالتساوي في 
 ترتبيمكن أن يو . رغم أهميتها، لها تأثير مباشر أقل على مخاطر السالمة التشغيلية، على سبيل المثال، المتعلقة بالوثائق أسئلة البروتوكولف

ألحد  ةكبير  مخاطرتشير إلى وجود يمكن أن إذ على سالمة التشغيل  كبيرٌ  ، إذا تبين أنها غير مرضية، تأثيرٌ أسئلة البروتوكولبعض عن 
التحديات التي بالنظر إلى و . أسئلة البروتوكولمعالجة نسبة كبيرة من  صعوبة فيتجد العديد من الدول و . بارزة في مجال السالمةالشواغل ال

 .كبرد تتطلب عناية أو أولوية أق طالعها على أسئلة البروتوكول التي، فمن المفيد إأسئلة البروتوكولهذه الدول في معالجة جميع تواجهها 
. بمخاطر السالمة التشغيلية كبرالتي لها عالقة أأسئلة البروتوكول إلى " ذات األولوية أسئلة البروتوكول"يشير مصطلح  4-2-3-2
ه من إلى أن ، مع ذلك،اإلشارة درولكن تج. لذلك وفقاً ذات األولوية حتى تتمكن الدول من تركيز مواردها  أسئلة البروتوكولمن المهم تحديد و 

 .تقييم شامل للتنفيذ الفعال لنظام مراقبة السالمة من قبل الدولة ألسئلة البروتوكول للحصول علىالمجموعة الكاملة  الضروري استخدام

 ة لبرنامج السالمة الوطنييسيستأأسئلة البروتوكول ال   4-2-4
السالمة أسئلة البروتوكول الخاصة بالبرنامج العالمي لتدقيق مراقبة ية من إلى مجموعة فرع" أسس برنامج السالمة الوطني"يشير مصطلح 

أسئلة البروتوكول التأسيسية  " يها بمصطلحويشار إل. كامل برنامج السالمة الوطنيللتنفيذ المستدام لـ ال غنى عنهاو  ةأنها أساسي يارتئ التي
موضوعية المجاالت ال حسب في مجموعات تأسيسية لبرنامج السالمة الوطنيأسئلة البروتوكول ال صنيفيتم تو ". لبرنامج السالمة الوطني

ومعالجتها عند إجراء تحليل  أسئلة البروتوكول المعنيةأولويات  رتيبيمكن للدول تو . 9859الوثيقة و  التاسع عشرمستمدة من الملحق ال
" سس برنامج السالمة الوطنيأ"يهدف مفهوم و . السالمة الوطني خطة عمل برنامج/تحديد تنفيذ أو أثناء برنامج السالمة الوطني  الثغرات في

في أطار  برنامج السالمة الوطنيكحد أدنى للتقدم في تطبيق  سابقا ٪ المستخدم60نسبة البالغ  الستعاضة عن معدل التنفيذ الفعالإلى ا
. لضمان االستدامة برنامج السالمة الوطنيي تخطيط تنفيذ ف أسئلة البروتوكول هذهوالقصد من ذلك هو إدراج . الخطة العالمية للسالمة الجوية

لبرنامج السالمة الوطني  ةتأسيسيالداة األ باستخدامبرنامج السالمة الوطني التأسيسية لـسئلة البروتوكول على القائمة الكاملة أل طالعيمكن االو 
 .www.icao.int/safety/iStars : الموقع الشبكي التابع لاليكاو على (iSTARS)السالمة واإلبالغ  اتتحليل اتجاهل المتكامل نظامالة عبر احالمت

 دليل مراقبة السالمة   4-2-5
خضعت كل دولة مة لوهناك دليل لمراقبة السال. دولة هو مؤشر لقدراتها على مراقبة السالمةي مراقبة السالمة أل دليل 4-2-5-1

تشير فيه قدرات مراقبة السالمة في الدولة إلى  مستوىً  1حيث يمثل الرقم  ،رقم أكبر من الصفر من ويتكون الدليل. لتدقيق مراقبة السالمة
 .الدولة كبديل لحجم نظام الطيران في تلكالتي ُتستخدم هنا  المغادرة، عمليات الحد األدنى من القدرات المتوقعة بالنظر إلى عدد

 عكس بشكل جيد للغايةي ةنتظمالم للرحالت التجارية المغادرة السنوية عدد عملياتأن  تالتحليال تأظهر  -مالحظة  
 أنشطة الرقابة التشغيلية، أفضل فيما يخص بصورة هذه المستويات كي تعكس عمليات المغادرةول. مستويات نشاط مراقبة السالمة في الدول

يرجى )مراقبة السالمة لفئة العمليات  دليل لحسابفي تلك الدولة  حاملة العلم شركات النقللمغادرة ال وى عملياتال تؤخذ في الحسبان س
 (.3-5-2-4 الفقرة الرجوع إلى

التنفيذ  معدلبفيها وحجم الحركة  التنفيذ الفعال لدى الدولةرياضية تقارن درجة  دالةالسالمة هو عبارة عن دليل مراقبة  4-2-5-2
مراقبة السالمة إلى االنخفاض  دليل وينحو. عالمي لوغاريثمي خطي باستخدام تراجعي يتم حسابه ذالمستهدف في مراقبة السالمة ال الالفع



 التخطيط –الجزء األول 
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 المستخدم،تفاصيل النموذج الرياضي  يمكن االطالع علىو . دون تغيير معدالت التنفيذ الفعالت وبقيبمرور الوقت إذا زادت حركة المرور 
 .www.icao.int/safety/iStars :الموقع الشبكي علىتحليل اتجاهات السالمة واإلبالغ المتكامل لنظام اللنموذج، عبر ل ةلمنطقيوكذلك األسس ا

 :على النحو التاليبيانها  وظيفية،مراقبة السالمة إلى ثالث فئات  دليلينقسم  4-2-5-3
وعمليات  ،(PEL)وتدريبهم  إجازة العاملينتدقيق المتعلقة باللمجاالت  معدالت التنفيذ الفعالتجمع هذه الفئة  - ياتالعمل ( أ

 ؛في إطار البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة( AIR)وصالحية الطائرات للطيران ( OPS)الطائرات 
 طرق الجوية والمساعداتالمتعلقة بالمطارات والجاالت التدقيق لمعال معدالت التنفيذ الفتجمع هذه الفئة  - المالحة الجوية ( ب

 ؛ في إطار البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة( ANS)وخدمات المالحة الجوية ( AGA) األرضية
اسية ولوائح تدقيق المتعلقة بتشريعات الطيران األساللمجاالت  معدالت التنفيذ الفعال هذه الفئةتجمع  - وظائف الدعم ( ج

 (.AIG) الطائراتووقائع والتحقيق في حوادث ( ORG)الطيران المدني  تنظيمو  ،(LEG)الطيران المدني 
واحد  ، وهوالخطة العالمية للسالمة الجويةمن  2022-2020 إصدارإلى  أضيفقبة السالمة هو مفهوم جديد ار م دليل 4-2-5-4

وأن  الخطة العالمية للسالمة الجويةينبغي أن تركز الدول على تحقيق جميع أهداف و . مةمن عدة مؤشرات لقدرات الدولة على مراقبة السال
 .إدارة السالمة فيمسؤولياتها  في إطار معدالت التنفيذ الفعالن يتحستعمل باستمرار على 

يل اتجاهات السالمة تحلالمتكامل لنظام العلى  تاح لالطالعم)قبة السالمة ار م دليليجب أن تستخدم الدول تطبيق  4-2-5-5
 .كواحدة من األدوات لتقييم قدراتها على مراقبة السالمة بها،الخاصة  معدالت التنفيذ الفعال ، باإلضافة إلى(واإلبالغ

من االيكاو والكيانات  عونة،الدول التي ستتلقى الم توى أولويةوترتيب مس مراقبة السالمة لتحديد دليلتستخدم االيكاو و  4-2-5-6
لى ع تسعى للحصولاالمتثال و  لتحقيقينبغي لهذه الدول أن تزيد من جهودها و . تحسين نظام مراقبة السالمة في المساعدته األخرى،
شراكة مع االيكاو، وكذلك مع الكيانات اإلقليمية، لمساعدة قامة مراقبة السالمة لتحديد الدول األنسب إل دليلتستخدم االيكاو أيضا و . المساعدة

في الوقت  تعمل على أنشجع هذه الدول على التعاون على المستوى الدولي و تُ و . قبة السالمةار مب ها الخاصةفي تحسين نظمالدول األخرى 
 .على تحسين نظامها الخاص ذاته

 وصف أهداف الخطة العالمية للسالمة الجوية، وغاياتها ومؤشراتها   4-3
وفيات في العمليات لا التخلص النهائي منتمثل في الم سالمة الطموحعلى هدف ال الجويةالخطة العالمية للسالمة حتوي ت 4-3-1

. أماناً لتحقيق نظام طيران أكثر  طموحاً ألنه يمثل  "اطموح "يعتبر هذا الهدف و . ستمرار في ذلك، واالوما بعده 2030التجارية بحلول عام 
وهو . جويةحركة الالحجم  أن يتضاعف فيه توقعريخ الماتنظرا ألنه الكإطار زمني للوصول إلى هذا الهدف  2030تم اختيار عام وقد 

مع  الخطة العالمية للسالمة الجوية وقد تمت مواءمة. لتنمية المستدامةل خطة األمم المتحدةفي الوارد العام المستهدف  ذلكباإلضافة إلى 
 .تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة الخطة العالمية للسالمة الجويةألن أهداف  خطة التنمية المستدامةالجداول الزمنية ل

الخطة من  2022-2020 إصدار حتوي يو . ةسالملل طموحهدف الالتي تدعم هذا السلسلة من األهداف  وثمة 4-3-2
 2017 ن الخطة للفترةم السابق اإلصدارالثالثة الواردة في  مقاصدبعض األهداف مستمدة من الو . على ستة أهداف للسالمة الجوية العالمية

. إدارة المخاطر التنبؤية بلوغ نحو سعيوال برامج وطنية للسالمة، وتنفيذ مة فعالة لمراقبة السالمةالدول إلى تنفيذ أنظ اي دعذ، ال2019-
فيها  لبتاط ية،الحكوممن الدول والمنظمات غير  تعقيبات االيكاو، تلقت الخطة العالمية للسالمة الجويةخالل عملية التشاور لتحديث و 

التحديات  ات، فإن األهداف اآلن تعالج أيضاً قيبهذه التعل واستجابة. الخطةمزيد من التركيز على إدارة مخاطر السالمة التشغيلية في أهداف بال
-2017 ةار في إصد واردةاألهداف المعروضة في هذا الفصل تحل محل األهداف الو (. OPS)ومخاطر السالمة التشغيلية ( ORG)التنظيمية 

 .الخطةمن  2019
يتم تحقيق هذا التخفيض من و . تحقيق تخفيض مستمر لمخاطر السالمة التشغيلية في من أهداف الخطة 1الهدف  يتمثل 4-3-3

 ،القضايا التشغيلية التي قد تواجهها الدول هذا الهدف ويتناول. فئات الحوادث عالية المخاطرخالل سلسلة من اإلجراءات التي تستهدف 
 .الوطني واإلقليميعلى الصعيدين وكذلك مخاطر السالمة التشغيلية التي يجب تخفيفها كجزء من خطط السالمة الجوية  والصناعة، قاليماألو 

http://www.icao.int/safety/iStars
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بهذا الهدف  ترتبط عدة مؤشرات وهناك. ةنتظمإلى خفض معدل الحوادث العالمية للعمليات التجارية الم 1-1 الغاية دعووت 4-3-3-1
والوفيات المميتة الحوادث و  ،حوادثال معدالت وكذلك العالم؛أو  قليماإلأو  ،دولةال على صعيد الحوادث المميتة والوفياتو  دث؛الحواعدد : منها

بفئات ث المتعلقة داحالنسبة المئوية لأل أيضاً الخطة العالمية للسالمة الجوية تتضمن مؤشرات و (. مغادرةعملية أي عدد الحوادث لكل مليون )
 .لية المخاطرالحوادث عا

هذا الهدف جميع الدول إلى ويدعو . يستهدف الدول بشكل فردي ويسعى إلى تعزيز قدراتها على مراقبة السالمة 2الهدف  4-3-4
هناك و . ومعالجة التحديات التنظيمية التي تواجهها الدول عند تنفيذ نظام لمراقبة السالمة الثمانية حاسمةالعناصر التقدم في تنفيذ إحراز 

 .رتبطان بهذا الهدفتان يتغا
لنظام مراقبة السالمة في  لتنفيذ الفعال للعناصر الحاسمةاب الخاصةتها معدالجميع الدول إلى تحسين  1-2 غايةالدعو ت 4-3-4-1
ينبغي  لغاية،ا هكجزء من هذو . للتنفيذ الفعال مرتفع إجمالي معدل، حتى يتم الوصول إلى صاعديةبطريقة تدريجية تؤدي إلى زيادات ت دولةال

المتعلقة بهذا  الخطة العالمية للسالمة الجويةمؤشرات  قصىستتو . ذات األولويةأسئلة البروتوكول أن تركز الدول في المقام األول على 
النسبة ؛ و ذات األولية أسئلة البروتوكولالدول، مثل عدد الدول التي نفذت بالكامل  حسباألنشطة و ؛ للتنفيذ الفعالالكلي  معدلال: الهدف

لمعالجة النتائج المستخلصة ( OLF) اإللكتروني موقععبر الالمطلوبة المقدمة من الدول إلى االيكاو التصحيحية  إلجراءاتلخطط االمئوية 
 .للبرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة من أنشطة نهج الرصد المستمر

في جميع الفئات بحلول  عن واحدمراقبة السالمة يزيد  دليل يمعدل ف جميع الدول إلى الوصول إلى 2-2 الغاية وتدعو 4-3-4-2
الخطة العالمية للسالمة الجوية تشمل مؤشرات و . من هذا الفصل 5-2-4الفقرة مراقبة السالمة في  دليلمفهوم لويرد وصف . 2022عام 

ن واحد في جميع الفئات والنسبة المئوية لكل يزيد عمة مراقبة السال على معدل في دليلفظ حاالنسبة المئوية للدول التي ت لغايةالمتعلقة بهذا ا
 .واحد على المستوى العالمي يزيد عن مراقبة السالمة تحصل على معدل في دليلفئة 

لتحديات االهدف  ويتناول. ةفعال لبرامج السالمة الوطنيفرادى الدول ويدعو إلى تنفيذ  أيضاً  يستهدف هو 3 الهدف 4-3-5
فرادى من ق بل موفري الخدمات داخل  نظام إدارة السالمةويتضمن تنفيذ  برنامج السالمة الوطنيهها الدول عند تنفيذ التنظيمية التي تواج

 .برنامج السالمة الوطنيلتنفيذ  مرحلياً  نهجاً مثالن تو بهذا الهدف ان رتبطتهناك غايتان و . التاسع عشرللملحق  وفقاً الدول، 
الخطة  تشمل مؤشراتو . 2022بحلول عام برنامج السالمة الوطني  أسسل إلى تنفيذ جميع الدو  1-3غاية الدعو ت 4-3-5-1

، باإلضافة إلى النسبة المئوية سسهذه األعدد الدول التي نفذت  لبرنامج السالمة الوطني أسسوضع المتعلقة ب العالمية للسالمة الجوية
 .نامج السالمة الوطنيفيما يتعلق بتنفيذ أسس بر  التي تعتبر مرضية ألسئلة البروتوكول

 فعال برنامجدعو إلى تنفيذ تي ت، ال2-3 غايةاليمكنها بعد ذلك التقدم نحو  ،1-3 غايةبمجرد أن تصل الدول إلى الو  4-3-5-2
ي يحقق بالفعل األهداف الت برنامج وطني للسالمة هو" الفعال برنامج السالمة الوطني" والمقصود بـ. 2025بحلول عام  للسالمة الوطنية

درج كجزء من أنشطة تُ ، والتي سبرنامج السالمة الوطنيذات الصلة بـ أسئلة البروتوكول من خالل البرنامجقاس فعالية وت. تحقيقهال ُصمم
 شملتو . دارة السالمةبإ االيكاو المتعلقةتنفيذ الدول ألحكام مدى لتقييم  نظام الرصد المستمر للبرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية

الخطة العالمية مؤشرات  كما تشمل. اتي الخدمقدمم نظام إدارة السالمة في أوساطالفعال تنفيذ برنامج السالمة الوطني الخاصة بغاية ال
 عنيينمقدمي الخدمة الم على شترطفعال األنشطة المتعلقة بإدارة السالمة، مثل عدد الدول التي تلبرنامج السالمة الوطني ال للسالمة الجوية

 .لسالمة الجويةوعدد الدول التي طبقت خطة وطنية ل نظام إدارة السالمةتنفيذ  االخاضعين لسلطته
ه إلى  4 الهدف 4-3-6 دعو الدول إلى زيادة التعاون على يو . الخطة العالمية للسالمة الجويةوفق تعريفها بموجب  قاليماألموجَّ

 .مرتبطة بهذا الهدف غاياتثالث وهناك . المستوى اإلقليمي لتعزيز السالمة
 الستعانة، على االخطة العالمية للسالمة الجويةأهداف  من 3و  2الدول التي ال تتوقع تحقيق الهدفين  1-4 الغايةحث ت 4-3-6-1
المساعدة  لتماس، في ادولة أخرى منظمة أو لمراقبة السالمة معترف بها من ق بل االيكاو تابعة ل وظائفأو  ،آلية إقليمية لمراقبة السالمةب

على عدد الدول التي تحتاج إلى  ه الغايةالمتعلقة بهذ الخطة العالمية لمراقبة السالمةتشتمل مؤشرات و . لتعزيز قدراتها على مراقبة السالمة
رى في األهداف األخ بلوغزمنية كافية ل فترة قبللدول أن تطلب المساعدة لينبغي و . هذه المساعدة لتمسمساعدة وكذلك عدد الدول التي ت

النظام العالمي لمراقبة تستفيد من  ويجوز للدول أن. 2022عام  لها المحدد السالمة،المتعلقة بقدرات مراقبة الخطة العالمية للسالمة الجوية 
 .(جيم) المرفق ذي يجري شرحه في، الالسالمة الجوية
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بمعلومات مية للسالمة الجوية الخاصة بكل منها بتزويد المجموعة اإلقليدعو جميع الدول إلى المساهمة ت  2-4 الغاية 4-3-6-2
إلى بناء قدرات  ه الغايةهدف هذوت. 2022، بحلول عام مؤشرات أداء السالمة لبرنامج السالمة الوطنيعن مخاطر السالمة، بما في ذلك 

لهذا الهدف عدد الدول ومقدمي  الجوية الخطة العالمية للسالمةتتضمن مؤشرات و . مخاطر السالمة لكل مجموعة إقليمية للسالمة الجويةإدارة 
قاسم تتبمعلومات حول مخاطر السالمة، باإلضافة إلى عدد الدول التي بتزويد مجموعتهم اإلقليمية لمراقبة السالمة الخدمات الذين يساهمون 

 .للسالمةالوطني برنامجها لمع المجموعة اإلقليمية مؤشرات أداء السالمة 
التي لديها برنامج وطني فعال لمراقبة جميع الدول التي تتمتع بقدرات فعالة في مجال مراقبة السالمة و دعو ت 3-4 الغاية  4-3-6-3

. 2022 إدارة مخاطر السالمة بحلول عاممراقبة السالمة الخاصة بلمجموعتها اإلقليمية  قيادة أنشطةإلى االضطالع بدور نشط في السالمة 
من أهداف الخطة العالمية  2 هدفال، أن تحقق هال، أو يتوقع تحققل مراقبة السالمة هي الدولة التي الدولة التي لديها قدرات فعالة في مجاو 

لقيادة  إقليمفي كل " رائدةالدول ال"هو دعوة  ه الغايةمن هذ والقصد. فعال للسالمة وطنيٌ  برنامجٌ  ة والتي لديها فضال عن ذلكللسالمة الجوي
ألن هذه الدول تتمتع بقدرات فعالة في مراقبة السالمة  نظراً و . السالمة إدارة مخاطرب السالمة المتعلقة اإلقليمية لمراقبة اتالمجموع أنشطة

تشمل و . راخطبما في ذلك تحديد األ اإلقليمية،، فهي في أفضل وضع للمساهمة في أنشطة إدارة السالمة برنامج وطني فعال للسالمةو 
التي لديها خطة إقليمية  اإلقليمية لمراقبة السالمةمجموعات العدد  ن قبيلأنشطة م ه الغايةلهذ الخطة العالمية للسالمة الجويةمؤشرات 

 .جويةسالمة اللل
 موجه نحو الصناعة ويهدف إلى توسيع استخدام برامج صناعةللسالمة الجوية  العالميةأهداف الخطة من  5الهدف  4-3-7

 .الهدف ترتبطان بهذاوهناك غايتان . الطيران
برنامجها الوطني ة عالمياً كجزء من تجانسالم مؤشرات أداء السالمةإلى استخدام  اتي الخدمقدمجميع م 1-5 الغايةدعو ت 4-3-7-1

 معاييرإلى استخدام " ة عالمياً جانسالمت مؤشرات أداء السالمة"يشير مصطلح و . مع مراعاة االحتياجات التشغيلية ،2020بحلول عام للسالمة 
 هالمرتبط بهذ الخطة العالمية للسالمة الجويةيتضمن مؤشر و . لمقدمي الخدماتمؤشرات أداء السالمة لتطوير ومراقبة  عالمياً  متسقةس اقي
 معاييراستخدام حيث أن . الخاصة بهم لمؤشرات أداء السالمة عالمياً متجانسة  قياس معاييري الخدمات الذين يستخدمون قدمعدد م غايةال

 .إدارة مخاطر السالمة على المستويين اإلقليمي والدولييسهل تلك ة تجانسالمالقياس 
 المستخدمة لدى صناعة الطيران ةناظر الم تقييمالتعلق بزيادة عدد مقدمي الخدمات المشاركين في برامج ت 2-5 غايةال 4-3-7-2

برامج تقييم و ، ( ACI)لمطارات ل الدولي لمجلسل ( APEX)السالمة  مجالتميز المطارات في  برنامج المعترف بها من قبل االيكاو، مثل
ضمن معيار التميز  (يوروكونترول) المنظمة األوروبية لسالمة المالحة الجويةو ( CANSO)منظمة خدمات المالحة الجوية المدنية النضج ل

تدقيق السالمة تا لاالياوبرنامج ، ( FSF) طيرانسالمة المؤسسة ل( BARS) مخاطر الطيراناألساسي لمعيار الو  ،في نظم إدارة السالمة
في حين أن هذه و (. IBAC) لمجلس الدولي لطيران رجال األعمالل( IS-BAO) المعيار الدولي لعمليات طائرات األعمالو  ،(IOSA)التشغيلية 

 لدىلسالمة التشغيلية إيجابي على ا فوائد هذه البرامج التي لها تأثيرٌ ب سلمفإن االيكاو ت السالمة،حاجة الدول إلى مراقبة  غني عنالبرامج ال تُ 
المرتبط بهذا الهدف على عدد مقدمي الخدمات المشاركين في برامج التقييم  الخطة العالمية للسالمة الجويةيركز مؤشر و . مقدمي الخدمات

 .االيكاوالصناعية المعترف بها لدى 
به  ةالمرتبط غايةدعو الوت. عمليات اآلمنةة المناسبة لدعم اللهياكل األساسيعلى الحاجة إلى ضمان توفر ا 6الهدف يركز  4-3-8

الخطة العالمية للسالمة مؤشر ويتمثل . 2022للمالحة الجوية والمطارات بحلول عام  الرئيسية األساسية هياكلجميع الدول إلى تنفيذ ال
يرتبط هذا باألنشطة الموضحة و . اراتللمالحة الجوية والمط الرئيسية األساسية هياكلت عناصر النفذ عدد الدول التي فيهذا الهدف الجوية ل

 (.4-3 القسم الثالث،الفصل  األول،راجع الجزء ) الخطة العالمية للمالحة الجويةفي 
 السالمة مبادرات لتعزيز تضمنت الجوية،لسالمة طريق عالمية ل خريطةعلى  الخطة العالمية للسالمة الجويةحتوي تو  4-3-9

نهجًا الطريق  خريطةتوفر و . من األهداف الموضحة في هذا الفصلهدف لمعالجة كل الطيران وصناعة  مقاليواأل ،لدولُيتوخى أن تقوم بها ا
 (.الثالثالفصل  الثاني،راجع الجزء ) الخطة العالمية للسالمة الجويةمع  تمشياً  واإلقليمية،لتنفيذ استراتيجية السالمة الوطنية  اً مرن
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 ، وغاياتها ومؤشراتهالسالمة الجويةة لأهداف الخطة العالمي     1-4-1الجدول 
 للسالمة هدف االيكاو الطموح 

 وبعد ذلك" 2030"التخلص النهائي من الوفيات بحلول عام 
 

 المؤشرات الغاية  الهدف
 :1الهدف 

تحقيق تخفيض مستمر لمخاطر 
 السالمة التشغيلية

المحافظة على منحى هبوطي في معدل الحوادث  (1)1-1
 الميعلى الصعيد الع

 عدد الحوادث 

  عدد الحوادث لكل مليون عملية مغادرة )معدل
 الحوادث(

 عدد الحوادث المميتة 

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

 عدد الوفيات 

  عدد الوفيات من مجموع الركاب المحمولين )معدل
 الوفيات(

 لية نسبة األحداث المرتبطة بفئات الحوادث عا
 المخاطر

 :2الهدف 
تعزيز قدرات الدول على مراقبة 

 السالمة 

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

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

 في المائة 75- 2022بحلول 
 في المائة 85 – 2026بحلول 
 في المائة 95 – 2030بحلول 

 المعدل الكلي للتنفيذ الفعال على الصعيد العالمي 

 المعدل الكلي للتنفيذ الفعال لكل دولة 

 المعدل الكلي للتنفيذ الفعال على الصعيد اإلقليمي 

  عدد الدول التي استوفت معدل التنفيذ الفعال حسب
 الخطوط الزمنية

 ل أسئلة البروتوكول ذات عدد الدول التي نفذت بالكام
 األولوية المتعلقة بنظام مراقبة السالمة 

 نسبة أسئلة البروتوكول التي نفذتها الدولة 

 نسبة التنفيذ العالمي لكل سؤال من أسئلة البروتوكول 

  عدد الدول التي تستكمل اإلبالغ عن االختالفات في
 الوقت المناسب

 قدمة التصحيحية المطلوبة الم جراءاتنسبة خطط اإل
 من الدول )باستخدام الموقع االلكتروني(

 التصحيحية المستكملة لكل  جراءاتنسبة خطط اإل
 دولة )باستخدام الموقع االلكتروني(

 
معدل  ، حصول جميع الدول على2022بحلول  2-2

، في جميع 1دليل مراقبة السالمة يزيد عن  في
 الفئات

 مة عدد الدول التي حافظت على دليل لمراقبة السال
 في كافة الفئات 1يزيد عن 

  نسبة الدول التي حافظت على دليل لمراقبة السالمة
 في كافة الفئات 1يزيد عن 

  النسبة العالمية لكل فئة تم فيها الحصول على دليل
 1لمراقبة السالمة يزيد عن 

 دليل مراقبة السالمة لكل دولة، لكل فئة 

                                                                 
 اللون األخضر. –اطر السالمة التشغيلية اللون األصفر / الغايات ذات الصلة بمخ – بالتحديات التنظيميةالمفتاح: الغايات ذات الصلة  (1)
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 :3الهدف 
تنفيذ برامج السالمة الوطنية 

 ةالفعال

، تنفيذ أسس برنامج السالمة  2022بحلول عام    3-1
 جميع الدولبواسطة الوطني 

 عدد الدول التي نفذت أسس برنامج السالمة الوطني 

 نسبة تنفيذ كل مجال مواضيعي على الصعيد العالمي 

 الُمرضية لبرنامج  نسبة أسئلة البروتوكول التأسيسية
 السالمة الوطني

 المطلوبة فيما يخص نسبة خطط العمل التصحيحية 
أسئلة البروتوكول التأسيسية المقدمة من الدول 
)باستخدام اإلطار الحاسوبي( لبرنامج السالمة 

 الوطني  

  ( موقع االلكترونيدولة )باستخدام الكل نسبة ما أكملته
التصحيحية المطلوبة فيما يخص  إلجراءاتمن خطط ا

 وطني أسئلة البروتوكول التأسيسية لبرنامج السالمة ال

 
، تنفيذ برنامج سالمة وطني 2025بحلول عام  3-2

فعال من جانب جميع الدول، بما يتناسب ومستوى 
 تعقيد نظام الطيران لديها

 عدد الدول الي نفذت برنامج سالمة وطني فعال 

  مستوى النضج الذي حققته كل دولة فيما يخص
 التاسع عشرأسئلة بروتوكول الملحق 

 مقدمي الخدمات المعنيين  عدد الدول التي ُتلزم
 الخاضعين لسلطتها على تطبيق نظام إلدارة السالمة

 عدد الدول التي نفذت خطة وطنية للسالمة الجوية 

 

 :4الهدف 
زيادة التعاون على الصعيد 

 اإلقليمي
 

، الدول التي ال تتوقع 2020بحلول عام  4-1
استيفاء هدفي الخطة العالمية للسالمة الجوية 

ن بآلية إقليمية لمراقبة السالمة، ، تستعي3و 2
أو بوظائف لمراقبة السالمة معترف بها من 

ق بل االيكاو تابعة لمنظمة أو دولة أخرى، في 
التماس المساعدة لتعزيز قدراتها على مراقبة 

 السالمة

 عدد الدول التي تحتاج إلى المساعدة/ الدعم 

  عدد الدول التي تسعى حثيثا للحصول على
 المساعدة

  الدول المتلقية للمساعدةعدد 

 عدد الدول التي تعرض تقديم المساعدة 

، تساهم جميع الدول 2022بحلول عام  4-2
بتزويد المجموعة اإلقليمية للسالمة الجوية 
الخاصة بكل منها بمعلومات عن مخاطر 

السالمة، بما في ذلك مؤشرات أداء السالمة 
 لبرنامج السالمة الوطني

 المجموعة  بتزويد عدد الدول التي تساهم
اإلقليمية للسالمة الجوية الخاصة بكل منها 

 بمعلومات عن مخاطر السالمة

  عدد الدول التي تتقاسم مؤشرات أداء السالمة
لبرنامجها الوطني للسالمة مع مجموعتها 

 اإلقليمية للسالمة الجوية

  عدد الدول التي ترسل معلوماتها لشؤون
قليمية السالمة إلى الدول والمجموعات اإل

 وأصحاب المصلحة اآلخرين
، جميع الدول التي تتمتع 2022بحلول عام  4-3

بقدرات فعالة في مجال مراقبة السالمة والتي 
لديها برنامج وطني فعال للسالمة تضطلع 

بدور نشط في قيادة أنشطة مجموعتها 
اإلقليمية للسالمة الجوية الخاصة بإدارة 

 مخاطر السالمة 

  يها قدرات فعالة لمراقبة لد ممنعدد الدول
السالمة وبرنامج وطني فعال للسالمة التي تقود 

أنشطة إدارة مخاطر السالمة لمجموعتها 
 للسالمة الجوية ةاإلقليمي

  عدد مجموعات اإلقليمية للسالمة الجوية التي
 لديها خطة إقليمية للسالمة الجوية



 I-4-8 الخطة العالمية للسالمة الجوية

 

 

 :5الهدف 
توسيع استخدام برامج صناعة 

 الطيران

5-1 

 

، يستخدم جميع مقدمي 2020لول عام بح 
الخدمات مؤشرات أداء السالمة المتجانسة 

 إلدارة السالمة معالميًا كجزء من نظامه

  عدد مقدمي الخدمات الذي يستخدمون مؤشرات
مؤشراتها  أداء السالمة المتجانسة عالميًا في

 السالمة الخاصة بأداء

، زيادة عدد مقدمي 2022بحلول عام  5-2 
 المشاركين في برامج التقييم الخدمات
 المستخدمة لدى صناعة الطيران المناظرة

 والمعترف بها من قبل االيكاو

  عدد مقدمي الخدمات المشاركين في برامج
التقييم المناظرة المستخدمة لدى صناعة الطيران 

 والمعترف بها لدى االيكاو

 :6الهدف 
ضمان توفر الهياكل 

األساسية المناسبة لدعم 
 يات اآلمنةالعمل

، جميع الدول تنفذ الهياكل 2022بحلول عام  6-1
 األساسية الرئيسية للمالحة الجوية والمطارات

  عدد الدول التي نفذت عناصر الهياكل
 األساسية الرئيسية للمالحة الجوية والمطارات
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I-5-1 

 

 الفصل الخامس

 قياس الداء في مجال السالمة

 ء السالمة الخاص بالخطة العالمية للسالمة الجويةقياس أدا   5-1
العناصر و . الخطةعلى النحو المحدد في مؤشرات  القياس معاييرمن خالل سلسلة من  لخطة العالمية للسالمة الجويةليتم قياس أداء السالمة 

 :المثال ال الحصر، على سبيل هي لخطة العالمية للسالمة الجويةاالمستخدمة لقياس أداء السالمة المتعلقة بـ
 ؛(كمؤشر رئيسي)عدد الوفيات  ( أ

 الحوادث؛معدل  ( ب
 ؛ةمميتمعدل الحوادث ال ( ج
 السالمة؛ولوية لنظام مراقبة أسئلة البروتوكول ذات األ ( د

 السالمة؛مراقبة  دليل ( ه
  ؛الوطنيلبرنامج السالمة التأسيسية  أسئلة البروتوكول ( و
 .قة بإدارة السالمةالمتعل أسئلة البروتوكول ( ز

 تقاسم معلومات السالمة وتبادلها   5-2
. الخطة العالمية للسالمة الجويةفي قياس أداء السالمة وتقييم نجاح  رئيسياً  دوراً المجموعات اإلقليمية للسالمة الجوية  ؤديت 5-2-1
سلسلة من  كما تحدداألهداف والغايات اإلقليمية  ةالمجموعات اإلقليمية للسالمة الجوي تضعمن خالل خطط السالمة الجوية اإلقليمية، و 

الخطة مؤشرات  أيضاً  المجموعات اإلقليمية للسالمة الجويةتستخدم و . على تحقيق هذه األهداف والغايات المساعدته مؤشرات أداء السالمة
خطط السالمة الجوية  وتتلقى. المرجوة منهاقد حققت النتائج  المؤشراتلقياس ما إذا كانت  غاياتة بالرتبطالم العالمية للسالمة الجوية

 مثل اآلخرين،باإلضافة إلى خطط أصحاب المصلحة  إقليمكل  التي طورتها دول لسالمة الجويةالخطط الوطنية ل الدعم من خاللاإلقليمية 
 .حكوميةالمنظمات غير المنظمات اإلقليمية وال

في  المجموعات اإلقليمية للسالمة الجويةو  .قياس أداء السالمة في اً وريمح دوراً ها قاسمتبادل معلومات السالمة وت ؤدييو  5-2-2
 يشمل، بما الطيرانوصناعة  قاليمواأل ،من الدول ممثلين ضمعضويتها، التي ت شكيلةمعلومات السالمة بسبب ت قاسموضع مثالي لتبادل وت

جميع أصحاب المصلحة و . غلي المطارات ومصنعي الطائراتومش ،ومقدمي خدمات المالحة الجوية ،على سبيل المثال ال الحصر المشغلين
 .ي عملية إدارة مخاطر السالمة اإلقليميةثر معلومات قيمة عن المخاطر والقضايا الناشئة التي يمكن أن تب ساهمون يهؤالء 

من المخاطر على  بالفعل بإجراء تقييمات لمخاطر السالمة للتخفيف المجموعات اإلقليمية للسالمة الجويةتقوم بعض و  5-2-3
المجموعات اإلقليمية للسالمة  تزويدجميع الدول إلى المساهمة ب الخطة العالمية للسالمة الجوية غايات ىحدإدعو وت. المستوى اإلقليمي

 ههذمن  والقصد. مؤشرات أداء السالمة لبرنامج السالمة الوطنيمعلومات حول مخاطر السالمة، بما في ذلك بالخاصة بكل منها  الجوية
. إدارة مخاطر السالمة من خالل تشجيع تبادل المعلومات المتعلقة بالسالمةعلى  المجموعات اإلقليمية للسالمة الجويةهو توسيع قدرات  لغايةا
علومات حول بمالمجموعات اإلقليمية للسالمة الجوية الخاصة بهم  مدالمساهمة ب قليمالدول ومقدمي الخدمات داخل اإلفرادى يجب على و 
ها، ينبغي للدول التي لديها قدرات فعالة في مجال مراقبة السالمة تقاسمتبادل معلومات السالمة و ألنشطة تعزيز ال ولمزيد من. خاطر السالمةم

وبفضل نضج برنامجها الوطني . اإلقليمية للسالمة الجوية تهامجموعفي أنشطة إدارة مخاطر  فعاليةالمشاركة ب للسالمة فعال وطنيوبرنامج 
للمساهمة في أنشطة إدارة السالمة  مهيأة تماماهذه الدول فإن  ،مجال إدارة مخاطر السالمة وفرة لديها فيوالبيانات والخبرات المت سالمة،لل

 ةتلبيالدول التي ال تتوقع  أيضاً  المجموعات اإلقليمية للسالمة الجويةينبغي أن تشجع  ذلك،باإلضافة إلى و . اإلقليمية، مثل تحديد المخاطر
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للمعلومات  اً مصدر بوصفها  يميةالمجموعات اإلقلبشأن السالمة مع  اهشواغل تقاسمعلى  الخطة العالمية للسالمة الجوية من 3و 2الهدفين 
تحديد : مزدوجاً  غرضاً  المجموعات اإلقليمية للسالمة الجويةمعلومات السالمة التي يتم جمعها بواسطة  ؤديتو . حول قضايا السالمة اإلقليمية

كجزء من عملية  هذه المبادراتوقياس تأثير  التخطيط؛لتخفيف مخاطر السالمة كجزء من عملية  مبادرات تحسين السالمةترتيب أولويات و 
 .تتحقق على المستوى اإلقليمي الخطة العالمية للسالمة الجوية غاياتهذه المعلومات لتحديد ما إذا كانت أهداف و  وتستخدم. السالمة تأمين

 بالغ عن التقدم المحرزاإل   5-3
 في غاية األهمية أمراً  في الوقت المناسب واإلقليمية والوطنية ،اإلبالغ الدقيق لمعلومات السالمة على المستويات الدولية عديُ  5-3-1

 ،شر االيكاوتنو . الطريق خريطةالتي تحتوي عليها  مبادرات تحسين السالمةتنفيذ  لرصدتحقيقها و  يجري للتحقق مما إذا كانت األهداف 
في مجال  هابرصد التقدم المحرز في أهداف االتزامه في إطاروالمنظمات الشريكة تقارير حول السالمة  المجموعات اإلقليمية للسالمة الجويةو 

م أداء لتقييو . ، مثل عمليات الطيرانعلى حدة إقليمكل ب أخرى تختصمنظورات ذات طبيعة عالمية و مجتمعة توفر هذه التقارير و  السالمة.
 .مؤشرات أداء السالمةعدد من تحليل  ي، ال بد منمستوى العالمالالسالمة على 

ة لمستوى التنفيذ الفعال لنظم مراقبة ستكملمكوناته الرئيسية تحليالت م تشمل السالمةتقرير سنوي عن تقوم االيكاو بنشر و  5-3-2
 تقرير السالمةيركز و . ألداء السالمة عاماً  عدل الحوادث العالمي مؤشراً يوفر مو . هاالسالمة من قبل الدول، وإحصائيات الحوادث ومعدالت

، تقرير السالمةسيتضمن باإلضافة إلى ذلك، و .  عدد كبير من الحوادث والوفيات،ً تاريخيا التي نجم عنها، على االتجاهات في فئات الحوادث
على  الخطة غاياتمن خالل عرض حالة أهداف و  مية للسالمة الجويةالخطة العاليتعلق بتنفيذ  مرحلياً  تقريراً ، 2021من عام  إعتباراً 

 .www.icao.int/safety :يمكن االطالع على هذه التقارير والمعلومات اإلضافية على موقع اإليكاوو . المستويين العالمي واإلقليمي

 مسؤوليات التقييم   5-4
الخطة العالمية  غاياتمسؤولة عن التقييم المستمر للتقدم المحرز في أهداف و  المجموعات اإلقليمية للسالمة الجويةتعتبر  5-4-1

وتتحمل . لتحديد ما إذا كانت قد تم الوفاء بها في اإلطار الزمني المحدد اإلقليمية،كما هو موضح في خطط السالمة الجوية  ،الجويةللسالمة 
 كي يتسنى، لاإلقليمية للسالمة الجوية تهامجموعإلى  لسالمة الجويةالوطنية ل تهاالمعلومات ذات الصلة من خط ة تقديميدولة مسؤول كل

تقارير  رفعتأهداف وغايات محددة، أن ب معنيةال مثل المنظمات غير الحكومية اآلخرين،وينبغي ألصحاب المصلحة . تجميع النتائج اإلقليمية
إجراءات لضمان تدفق ما يلزم من  المجموعات اإلقليمية للسالمة الجويةولدى . للمساهمة في التقييم مة الجويةاإلقليمية للسال هامجموعاتإلى 

الخاصة بكل منها  المجموعات اإلقليمية للسالمة الجويةالعمل مع  عن اإلقليمية مسؤولة اإليكومكاتب و . تسقةموثوقة وم بصورة البيانات
ستكون نتائج هذا و . العمومية المقدم إلى الجمعية ،ةالعالمي لجويةسالمة االلتقرير حالة ساس األ شكليكاو ويإلعداد تقرير ُيقدم إلى مقر اال

 .الخطة العالمية للسالمة الجويةاإلصدارات الالحقة من  تنقيح غذية مرتدة يمكن االستفادة منها فيبمثابة ت أيضاً التقييم 

 
 

____________________ 
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 الفصل الول

 تنفيذ الخطة العالمية للسالمة الجوية على المستوى اإلقليمي

 الدوار والمسؤوليات اإلقليمية في تنفيذ الخطة العالمية للسالمة الجوية   1-1

. لتلبية االحتياجات اإلقليمية ياتهاحتو ، فقد يلزم تعديل معالمياً  منظوراً  تمثل الخطة العالمية للسالمة الجويةعلى الرغم من أن  1-1-1
االستراتيجي إلدارة  توجهال للسالمة الجويةالخطة اإلقليمية  تجسدو . للسالمة الجويةإعداد خطة إقليمية  إقليملقيام بذلك، يجب على كل ول

لجميع أصحاب  بينت كما(. بيل المثالعلى س السنوات الخمس القادمة على مدى)على المستوى اإلقليمي لفترة زمنية محددة  السالمة الجوية
الموارد خالل  وجهأن ت وبرنامج السالمة الوطني السالمة الجويةيجب على الكيانات اإلقليمية المختلفة المشاركة في إدارة  أينالمصلحة 

على  مبادرات تحسين السالمةيذ الرئيسية وراء تخطيط وتنف قوة الدافعةال المجموعات اإلقليمية للسالمة الجويةتعتبر و . السنوات القادمة
االيكاو مجموعات تقوم و . اإلقليمي المسؤول عن تطوير وتنفيذ خطة السالمة الجوية اإلقليميةالكيان  فهذه المجموعات هي. المستوى اإلقليمي

 ،الجوية بما في ذلك أنظمة االتصاالتقليمية ألنظمة المالحة اإلخطط ال إعدادببمساعدة مكاتب االيكاو اإلقليمية،  ،اإلقليمية للتخطيط والتنفيذ
المجموعات اإلقليمية للتخطيط و  المجموعات اإلقليمية للسالمة الجويةيعد تنسيق األنشطة بين و . وإدارة الحركة الجوية ستطالعوالمالحة واال

 .حة الجويةالخطة العالمية للمالو  لخطة العالمية للسالمة الجويةللتنفيذ الناجح لـ ال غنى عنهأمرا  والتنفيذ
ينبغي إعطاء  بيد أنه. الخطة العالمية للسالمة الجويةمع  جوية التي يتم وضعهالسالمة اللقليمية اإلخطط ال أن تتسق يجبو  1-1-2

 عنفضال  اإلقليمية لمعالجة القضايا التي تواجهها الدول المعنية مبادرات تحسين السالمةيجب تكييف و . األولوية لشواغل السالمة اإلقليمية
ينبغي أن تشمل عملية تطوير الخطة اإلقليمية و (. الثالثالفصل  الثاني،راجع الجزء )ويجب أن تستند إلى تحليل إقليمي  الطيران صناعة

تألف منها يللدول التي  لجويةسالمة االخطط  ةواءممينبغي و . التشاور مع الدول والصناعة وأصحاب المصلحة اآلخرين للسالمة الجوية
ينبغي تقديم و . السالمة الجويةومع الجهود األخرى الرامية إلى تعزيز ( حسب االقتضاء) يةإلقليماجوية سالمة الالمع خطة  هاقينسوت إلقليما

تحديث خطط السالمة  نبغييكما . لتنسيق المحتوى على المستوى اإلقليمي جويةلسالمة اللوطنية ال طهاإرشادات إلى الدول بشأن وضع خط
 .الخطة العالمية للسالمة الجوية المدخلة علىات تنقيحاللمراعاة  الجوية اإلقليمية

آلية لتنسيق المبادرات الرامية إلى إلى جانب أنها ل خطة السالمة الجوية اإلقليمية وسيلة للحصول على الدعم اإلقليمي شكت 1-1-3
مبادرات إلى  استناداً عملية التخطيط تنسيق  للسالمة الجوية المجموعات اإلقليمية تولىعلى المستوى اإلقليمي، تو . قليمتحسين السالمة في اإل

المجموعات اإلقليمية للسالمة  وتؤدي(. الثالثالفصل  الثاني،راجع الجزء ) الخطة العالمية للسالمة الجويةالمقامة في إطار  تحسين السالمة
وتحديد الموارد  اإلقليمية،تقييم المخاطر  عملياتفي إجراء  هانمن خالل تعاو  الخطة العالمية للسالمة الجويةفي تنفيذ  هاماً  دوراً  الجوية

الخطة العالمية وخاصة فيما يتعلق بتنفيذ  ،الجويةالمجموعات اإلقليمية للسالمة تعزيز دور  إلى االيكاو سعىتو . الالزمة وتيسير التعاون 
 جهةك، للقيام بهذه المهمةتم تعيينه يموظف آخر  أي مة، أوتعمل المكاتب اإلقليمية لاليكاو، من خالل مسؤولي السالو . للسالمة الجوية

الموارد  يسيرتو  يات،األولو تحديد : من أجل الخطة العالمية للسالمة الجويةفي تنفيذ  المجموعات اإلقليمية للسالمة الجوية دعمل يةتنسيق
مسؤولة  فهي المجموعات اإلقليمية للتخطيط والتنفيذ أما .على صعيد الدول واألداء والمساءلة اتتحسينال شجيعوت ج،تنسيق النهو  اإلضافية،

. هامعالجتأوجه القصور في المالحة الجوية و  استكشاف، فضاًل عن وتعهدها بالرعايةخطط المالحة الجوية  رعن تطوي صفة رئيسيةب
من الضروري أن و . يذ يقع على عاتق الدولفي حين أن التنف والتنسيق،لتخطيط اآلية  بدور المجموعات اإلقليمية للتخطيط والتنفيذ ضطلعتو 

لتحديد مخاطر السالمة التي قد  المجموعات اإلقليمية للسالمة الجويةو  المجموعات اإلقليمية للتخطيط والتنفيذتنسيق وثيق بين يكون هناك 
 .عالةها بطريقة تعاونية وفتسويت، و هذه المسائل أو يكون لها تأثير على ،مسائل المالحة الجوية تنشأ عن

إال . وراء خطط السالمة الجوية اإلقليميةتقف  يالتالرئيسية  عناصر المحركةال المجموعات اإلقليمية للسالمة الجويةتعتبر  1-1-4
لضمان مواءمة وتنسيق  للسالمة الجويةالمسؤولية عن تطوير وتنفيذ الخطة اإلقليمية  تقاسمون قد ين ين اآلخر يأصحاب المصلحة اإلقليمي أن

المنظمات اإلقليمية للتحقيق في الحوادث والوقائع و  ،المنظمات اإلقليمية لمراقبة السالمة الجويةو  ،اإلقليمية وااإليكمثل مكاتب )د الجهو 
 (.للسالمة التشغيلية واستمرار صالحية الطائرات للطيران ةالتعاوني التنميةوبرنامج 
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 فوائد وضع خطة إقليمية للسالمة الجوية  1-2

 

استراتيجيته لتحسين على بصورة واضحة  أصحاب المصلحة يطلع كافةأن  قليملسالمة الجوية لإلل اإلقليمية خطةالح تتي 1-2-1
والكيانات األخرى المشاركة في الطيران  قليمدول اإل السبل التي تتبعها توضحوسيلة شفافة الخطة وفر وت. السالمة على المستوى اإلقليمي

مبادرات تحسين كيف تساعد  أيضاً  الخطة بينوت. دارة مخاطر السالمة التشغيلية ومسائل السالمة األخرى وإ خطارتحديد األفي  المدني،
سالمة الب قليمعلى التزام اإل جويةسالمة اللالخطة اإلقليمية ل شددتوإلى جانب ذلك، . ةوضوععلى تحقيق األهداف الم قليماإل قررةالم السالمة
التأثير اإليجابي  قامة الدليل علىاستخدامها كوسيلة إل أيضاً يمكن فقياس أداء السالمة،  عنعلى معلومات ألن الخطة تحتوي  نظراً و . الجوية

أو كوسيلة لتبرير الحاجة إلى موارد إضافية لمواجهة التحديات المستمرة أو  ناجحةال مبادرات تحسين السالمة موجهة نحولالستثمارات ال
 .المستقبلية

واإلقليمي والدولي  ،الوطني على الُصعد التحديات التنظيميةب في توعية الدولالسالمة الجوية اإلقليمية خطة وجود ساعد يو  1-2-2
المتخصصة ألن الدول تحتاج إلى الخبرة  نظراً و . لتقديم استراتيجية إلدارة هذه القضايا الخطة ويمكن استخدام التشغيلية،ومخاطر السالمة 

 قاليم، فإن األمبادرات تحسين السالمةلتنفيذ ( وما إلى ذلك ،المتخصصينوتجمعات الخبراء  ني،فالريب الحصول على التدن قبيل م)الالزمة 
أن  اإلقليمية جويةسالمة الالخطة ل وبالتالي ينبغي والتدريب؛العمل  حلقات، وإجراء تخصصينخبراء المال هوية في تحديد رئيسياً  دوراً  ؤديت

 ةدولي مفيدة أل الجويةسالمة ليمكن أن تكون الخطة اإلقليمية لو . قدر من الفائدةحقق أكبر يمن شأنه أن التدريب أو الموارد  تحدد أي أنواع
 .السالمة مخاطر وإدارة خطاراأل التعرف علىأنشطة  نجاعة لتحقق منا فيترغب 

 جويةلسالمة اللالخطة اإلقليمية  اتيمحتو    1-3

الخطة العالمية للسالمة تماشى مع تلسالمة لالجوية على أهداف وغايات ومؤشرات لسالمة ل اإلقليمية خطةاليجب أن تشتمل  1-3-1
تي تم التعرف التي سيتم تنفيذها لمعالجة مخاطر السالمة التشغيلية اإلقليمية ال مبادرات تحسين السالمةباإلضافة إلى سلسلة من  ،الجوية
. على المستوى اإلقليمي أو الصناعة أو أصحاب المصلحة اآلخرين ،دولال ُتجريهامن خالل عمليات إدارة مخاطر السالمة التي  عليها

 العام،الطيران و  التجاري،مثل النقل الجوي )يجب أن تتناول الخطة تحديد وترتيب أولويات قضايا السالمة في مختلف قطاعات الطيران و 
اردة في الخطة عن طريق إسنادها إلى أصحاب المصلحة الو  مبادرات تحسين السالمةنفذ أن ي قليميجب على اإلو (. هليكوبترعمليات الو 

 .تقدم على فترات منتظمةما يحرزونه من  رصدالمناسبين و 
 :على األقسام التالية كحد أدنى لجويةلسالمة اليجب أن تحتوي الخطة اإلقليمية   1-3-2

 ؛مقدمة (أ
 قليممنها اإل ألفتيالوطنية للدول التي خطط السالمة الجوية مع روابط ال يشملالغرض من الخطة اإلقليمية، بما  (ب

 ؛الخطة العالمية للسالمة الجويةو 
والغايات والمؤشرات اإلقليمية  ،بما في ذلك األهداف المدني،في إدارة السالمة في الطيران  قليمالنهج االستراتيجي لإل (ج

 للسالمة؛
 عالجتها؛وصف لمخاطر السالمة التشغيلية اإلقليمية والمبادرات المخططة لم (د
والمبادرات المخططة  ،الوطنيةبرامج السالمة مثل التحديات المتعلقة بتنفيذ  األخرى،وصف لقضايا السالمة اإلقليمية  (هـ

  لمعالجتها؛
 .تنفيذ الخطة رصدفي إطار أداء السالمة  ياسقللطريقة التي يتبعها اإلقليم وصف ل (و

 المقدمة   1-3-3
ها رصدوتنفيذها و  ،هاإعدادمسؤول عن القليمي اإلكيان ال ماهيةها و ترتيب محتوياتلخطة، و ل اً عام عرضاً ( مهيدتأو ال)المقدمة  تضمنيجب أن ت

 فيو . الخطة وغايات وأهداف اإلقليمية السالمة لقضايا موجزاً  وصفاً  تتضمن المقدمةينبغي أن و (. اإلقليمية للسالمة الجوية ةالمجموع)
 تتضمن أن يجبو . السالمة لتعزيز اإلقليمي المستوى  على لألنشطة الموارد توفيربو  جويةال سالمةالب التزامه قليماإل ؤكدي أن ينبغي المقدمة،
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 توقع في قطاع الطيران،والنمو الم جويةحركة الالحجم : مل ذلك، على سبيل المثال ال الحصرويش. قليملإل التشغيلي للسياق وصفاً  المقدمة
تطبيق نظام فعال لمختلفة المستويات ذلك الل امث) قليمتكون منها اإليبين الدول المختلفة التي فيما يران نضج أنظمة الطمستوى رق في واالفو 

 السياسية، -والقضايا االجتماعية  الجوية،واألرصاد  التضاريس،مثل ) قليمواألخطار أو التحديات المشتركة الخاصة باإل ،(لمراقبة السالمة
 (.وما إلى ذلك

 ن خطة السالمة الجوية اإلقليميةالغرض م   1-3-4
جه و كوثيقة تتضمن الت عدتأُ  للسالمة الجويةتضمن إشارة إلى أن الخطة اإلقليمية يأن  وينبغي. من الخطة غرضالهذا القسم  بينأن ي نبغيي

وخطط السالمة  اإلقليمية، صلة بين الخطةالالغرض  وضحينبغي أن يو . لفترة زمنية محددة السالمة الجويةإدارة في  لإلقليم االستراتيجي
المبادرات  دور قامة الحجة علىإ في أحدث إصداراتها، وذلك بغرض الخطة العالمية للسالمة الجويةو ( قليمفي اإل)الجوية الوطنية للدول 

 .وعلى المستوى الدولي األوسع الدول دىاتحسين السالمة على مستوى فر  في دعم على المستوى اإلقليميالمتخذة 

 لإلقليم ياالستراتيجالنهج    1-3-5
هذا القسم  عرضيجب أن يو . في إدارة السالمة قليمالنهج االستراتيجي لإل لجويةلسالمة الالخطة اإلقليمية أن تشمل ينبغي  1-3-5-1

 قليمستخدمها اإليتي سدرج الخطة اإلقليمية جميع المؤشرات الأن تُ  كذلك وينبغي. من غايات رتبط بهاوما ياإلقليمية،  الجوية أهداف السالمة
، الخطة العالمية للسالمة الجويةتلك الموجودة في  معوالغايات والمؤشرات  ،األهداف واءمةميجب و . السالمة اإلقليمية غاياتتحقيق  رصدل

العالمية للسالمة الخطة تلك الخاصة بأهداف  باإلضافة إلىهذا ال ينبغي أن يحول دون وضع أهداف وغايات ومؤشرات إقليمية محددة  إال  أن
تحسين ل قليماإل خذهاتيالتي س مبادرات تحسين السالمةو ، من جهة الخطة صلة واضحة بين أهداف وغاياتال أن تكون ينبغي و . الجوية

 شاملة لتعزيز مبادراتبلدول أو ا دىافر ل مبادرات تحسين السالمةبعلى عالقة بعض األهداف والغايات  كانتإذا و . من جهة أخرى  السالمة
الفوائد المرتبطة بمواءمة االستراتيجية اإلقليمية مع  توضيحهذه الروابط في الخطة و  اإلشارة إلىعلى المستوى الدولي، فينبغي  السالمة

 .االستراتيجيات الوطنية والدولية
جانب  منالخطة أهداف  موعد لتحقيقآخر بمثابة  الخطة العالمية للسالمة الجوية غاياتيجب اعتبار التواريخ المرتبطة بو  1-3-5-2

 لخطة اإلقليميةل يجوز، (برامج السالمة الوطنيةمثل مستوى تنفيذ ) قليمإلى مستوى نضج بعض األنشطة في اإل استناداً و . أصحاب المصلحة
لعالمية للسالمة الخطة ا غاياتيجب أال تمنع إذ . الخطة العالمية للسالمة الجوية غايات ريخ المحددة لتحقيقتواالتواريخ تسبق  أن تتضمن

 .العالمية الموعد المحدد للغاياتقبل  تعزيز السالمةل همبادراتمن إكمال  إقليمأي  الجوية
والصناعة  ،التعاون مع الدول يشرحها، بما كيف تم إقرار الخطة و  تم إعداد كيف أيضاً ينبغي أن يصف هذا القسم من الخطة و  1-3-5-3

 مبادرات تحسين السالمةالخطة أن هناك حاجة إلى نهج تعاوني لتحديد المشكالت وتنفيذ  يجب أن توضحو . وأصحاب المصلحة اآلخرين
 .لتخفيف المخاطر

 على الصعيد اإلقليمي مخاطر السالمة التشغيلية   1-3-6

 أو/و دول،ال فرادى بواسطة)التحليل اإلقليمي  في إطارلمخاطر السالمة التشغيلية اإلقليمية التي تم تحديدها  وصفاً يجب أن تتضمن الخطة 
أو /و المجموعات اإلقليمية للتخطيط والتنفيذأو /و، أو المنظمات اإلقليمية لمراقبة السالمة الجوية/و ،الجويةالمجموعات اإلقليمية للسالمة 

راجع ) مية للسالمة الجويةالخطة العالة في واردعلى أساس مخاطر السالمة التشغيلية ال وأ( المنظمات اإلقليمية للتحقيق في الحوادث والوقائع
التي يجب  فئات الحوادث عالية المخاطرترتبط مخاطر السالمة التشغيلية اإلقليمية بسلسلة من و (. 3-3 الفقرة ،الثالثالفصل  األول،الجزء 

المتضمنة في  مع تلك ياإلقليم فئات الحوادث عالية المخاطر على الصعيد مواءمةينبغي و . ها للتخفيف من مخاطر الوفياتالتصدي ل
الخطة  بما يتجاوز ما تشمله حوادث عالية المخاطرالالمزيد من فئات  دراجإيجب أال يحول دون  إال أن هذا ؛الجويةالخطة العالمية للسالمة 
على أساس ) من خالل نهج قائم على البيانات المزيد من فئات الحوادث عالية المخاطر يجب أن يتم إضافة بيد أن. العالمية للسالمة الجوية

التي تم اختيارها  فئات الحوادث عالية المخاطرهي  شرح بإيجاز مايأن  قليمينبغي لإل الخطة،في هذا القسم من و (. وقائع مثالبيانات ال
على يمكن اعتبار فئة معينة من الحوادث مصدر قلق رئيسي ومعالجتها على أنها خطر  المثال،على سبيل ف. ولماذا أعطيت األولوية قليملإل

 ،في هذا القسم، بيني أنلإلقليم ينبغي و . اإلقليمية بسبب عدد الوفيات المرتبطة بحدوثها المحتمل جويةسالمة الالالسالمة التشغيلية في خطة 
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وادث فئات الح كافةلمعالجة  تنفيذها،بصدد  وهالتي أو  لتنفيذها،خطط يالطريق، التي  خريطةالمستمدة من  مبادرات تحسين السالمةمجموعة 
مخاطر السالمة التشغيلية اإلقليمية مختلف  غطييجب أن تو (. الثالثراجع الجزء الثاني، الفصل )تي تم التعرف عليها العالية المخاطر 
 .قطاعات الطيران

 قضايا السالمة اإلقليمية الخرى    1-3-7
مسائل السالمة األخرى التي حددها  جويةلسالمة اللليمية ينبغي أن تتضمن الخطة اإلق اإلقليمية،باإلضافة إلى مخاطر السالمة التشغيلية 

يجب أن يحتوي هذا القسم على وصف لمشاكل السالمة التي تم تحديدها كجزء من و . لتحسين السالمة ينبغي التصدي لهاوالتي  قليماإل
الت السالمة من خالل نهج قائم على البيانات تحديد مشك أن يجري  وينبغي. الخطة العالمية للسالمة الجويةأو بناًء على  قليميتحليل اإلال
طبيعتها وتتعلق في هذه القضايا عادة ما تكون تنظيمية و (. البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة على سبيل المثاليستند إلى بيانات  كأن)

نظام إدارة على المستوى اإلقليمي ومستوى تنفيذ ة الوطنيالسالمة  برامجالسالمة في الدول، وتنفيذ  مراقبة مهامبالتحديات المرتبطة بإدارة 
التحديات التنظيمية التي تم  ما هي بإيجاز يبينأن  قليمفي هذا القسم من الخطة، ينبغي لإلو . قليمفي اإل الطيران من قبل صناعةالسالمة 

لنظام ل عنصر بعينه من العناصر الحاسمةفي  أوجه قصور هناك قد تكون  المثال،على سبيل . ولماذا تم منحها األولوية قليماختيارها لإل
في مثل هذه الحاالت، ينبغي معالجة أوجه القصور هذه ف. رئيسياً  وتعتبر شاغالً  قليمفعال لمراقبة السالمة شائعة في غالبية الدول في اإلال

ؤثر على ي بماقبة السالمة، مراياتها المتعلقة بة تتعلق بالسالمة في الخطة اإلقليمية بسبب تأثيرها على قدرة الدول على الوفاء بمسؤولشكلكم
خطط يالتي  الطريق، خريطة، المستمدة من مبادرات تحسين السالمةمجموعة من  قليمصف اإليفي هذا القسم، يجب أن و . قليم بأكملهاإل

قليم، قد تفتقر دول اإلف(. الثالثالفصل  الثاني،راجع الجزء )ة كتشفلمعالجة جميع مشكالت السالمة الم تنفيذها،بصدد  التي هولتنفيذها، أو 
 مسار وأن تصف بإيجازأن تعرض الخطة هذه المشكلة عندها يمكن و  ،هيئات الطيران المدني فيإلى الموظفين المؤهلين  على سبيل المثال،

 في اآلخرين المصلحة أصحابو  الدول لمساعدة الموارد تأمين في أيضاً  الخطة تفيد أن يمكنو . الضعف هذه ةنقط لمعالجة توخىالم العمل
 .المدرجة مبادرات تحسين السالمة إكمال في قليماإل

 رصد التنفيذ   1-3-8
 مبادرات تحسين السالمةتنفيذ  رصدلسبل التي يتبعها اإلقليم لل وصفاً  للسالمة الجويةتتضمن الخطة اإلقليمية ُيتوخى أن  1-3-8-1

لتتبع  رصدهاو  غاية يجب أن توضح الخطة كيفية قياس كلو . تحقيق النتائج المرجوةأداء السالمة لضمان  قياسو المدرجة في الخطة، 
خطة الباإلضافة إلى و . الخطة العالمية للسالمة الجويةتلك الموجودة في  معالمؤشرات المستخدمة لقياس أداء السالمة مواءمة  وينبغي. األداء

معلومات أحدث التزويد جميع أصحاب المصلحة ببغرض السالمة  داءأللوحات معلومات  عدادإ  أيضاً  لإلقليم، ينبغي الجويةلسالمة لقليمية اإل
 .مبادرات تحسين السالمةحالة تنفيذ  إلى جانب اإلقليمية،عن التقدم المحرز في تحقيق األهداف والغايات 

إجراءات تصحيحية  إعداديجب كما . ة لذلكب الجذرياسباأل وضيحفيجب ت اإلقليمية،إذا لم يتم تحقيق األهداف والغايات و  1-3-8-2
، فيجب ربالغة الخطقضايا  أن هناك اإلقليم رأىإذا و . وفقا لذلك مبادرات تحسين السالمةالتالي للخطة، مع تحديث  تنقيحوإدراجها في ال

قبل الموعد  ية اإلقليميةخطة السالمة الجو  تنقيحمما قد يؤدي إلى  ممكن،اتخاذ تدابير معقولة للتخفيف من هذه المخاطر في أقرب وقت 
 .المحدد

م قي   يالمعلومات و  تلقىيأن  قليملإلح تيي النهج هذامثل ف. نهج موحد لتوفير المعلومات على المستوى اإلقليمي اتباع شجعويُ  1-3-8-3
هذه ويجب أن تحتوي  طريقة موحدة إلجراء التحليالت استحداثيجب  المعلومات،عند تلقي و . مخاطر السالمة باستخدام منهجيات مشتركة

 .الجوانب المختلفة للتحليالت مثل العوامل السببية تتضمن، من جملة أشياء، على تفسيرات مفصلةالطريقة 
 

__________________ 
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 الفصل الثاني

 تنفيذ الخطة العالمية للسالمة الجوية على الصعيد الوطني

 المية للسالمة الجويةتنفيذ الخطة العالدوار والمسؤوليات الوطنية في    2-1
بأهمية التنفيذ الفعال  لدى االيكاو التخطيط العالمي للسالمة والمالحة الجوية:  12-39العمومية قرار الجمعية يعترف  2-1-1

العالمية الخطة ، بما يتماشى مع أهداف جويةلسالمة اللوتنفيذ خطط وطنية  تقوم بإعدادقرر أن على الدول وي. لخطط السالمة الجوية الوطنية
ينبغي ربط ف ،للسالمةبرنامجها الوطني إذا كانت الدولة قد نفذت و . الجويةلسالمة لوطنية  ةخطأن تصدر كل دولة وينبغي ل. للسالمة الجوية

 .حسب االقتضاء الخطط،بهذه  للسالمة الجويةفيجب ربط الخطة الوطنية  أخرى،لدولة خطط وطنية لإذا كانت أما . الخطة بهذا البرنامج
خالل السنوات )لفترة زمنية محددة  الوطني،على المستوى  السالمة الجويةاالتجاه االستراتيجي إلدارة  تبين جويةلسالمة اللالخطة الوطنية ف

هيئة الطيران المدني وغيرها من الكيانات المشاركة في إدارة  علىيجب  أينلجميع أصحاب المصلحة الخطة تحدد و (. مثال الخمس القادمة
 .ةمقبلالموارد خالل السنوات ال جوية توجيهمة السالال
بيد  .للسالمة الجويةوالخطة اإلقليمية  الخطة العالمية للسالمة الجويةبالتوافق مع  جويةلسالمة اللالخطة الوطنية  إعداديجب  2-1-2

مبادرات تحسين يجب أن تستند و . مجال السالمة الشواغل البارزة في بما في ذلك معالجة الوطنية،ينبغي إعطاء األولوية لشواغل السالمة  أنه
 جويةلسالمة اللالخطة الوطنية  وضعينبغي أن تشمل عملية و (. الثالثالفصل  الثاني،راجع الجزء )الوطنية على التقييم الذاتي للدولة  السالمة

 طخطالوضع ب الخاصةتوجيهية البادئ مالأن تتبع  للدولة ينبغيو . حسب االقتضاء اآلخرين،التشاور مع الصناعة وأصحاب المصلحة 
، حسب للسالمة الجويةتحديث الخطة الوطنية  ويجري . على المستوى اإلقليمي مثل هذه المبادئ يرإذا تم توف للسالمة الجويةوطنية ال

 .جويةة اللسالملة والخطة اإلقليمي الخطة العالمية للسالمة الجويةلتأخذ في االعتبار التنقيحات المدخلة على  االقتضاء،

 فوائد وضع خطة وطنية للسالمة الجوية     2-2
المطلوبة كجزء من قدرات إدارة السالمة في الدولة على معلومات تتعلق بسياسات الدولة وإجراءاتها وأنشطتها  قلوثائحتوي ات 2-2-1

ليسوا  هم على الفهم لمن قد تستعصى صياغتها أو بسهولة يهالعصول حللجمهور ال تسنىال ي بيد أن هذه الوثائق قد. المتعلقة بإدارة السالمة
 .ختصينخبراء م

بصورة  ى،، بما في ذلك اإلدارات الحكومية األخر أن تطلع كافة أصحاب المصلحة لوطنية للدولةتتيح خطة السالمة الجوية ا 2-2-2
 هيئة الطيران المدنيتوضح السبل التي تتبعها  وتوفر الخطة وسيلة شفافة. يوطنواضحة على استراتيجيتها لتحسين السالمة على المستوى ال

وتوضح . في تحديد األخطار وإدارة مخاطر السالمة التشغيلية ومسائل السالمة األخرى  المدني،والكيانات األخرى المشاركة في الطيران 
ى جانب ذلك، تشدد الخطة اإلقليمية وإل. ةوضوععلى تحقيق األهداف الم دولةال قررةالم مبادرات تحسين السالمةكيف تساعد  أيضاً الخطة 

استخدامها  أيضاً ألن الخطة تحتوي على معلومات عن قياس أداء السالمة، فيمكن  نظراً و . جويةسالمة الالب دولةعلى التزام ال جويةللسالمة ال
ة أو كوسيلة لتبرير الحاجة إلى موارد الناجح مبادرات تحسين السالمةإلقامة الدليل على التأثير اإليجابي لالستثمارات الموجهة نحو كوسيلة 

 .إضافية لمواجهة التحديات المستمرة أو المستقبلية

 الخطة الوطنية للسالمة الجوية محتويات     2-3
الخطة العالمية للسالمة ية على أهداف وغايات ومؤشرات للسالمة تتماشى مع وطنيجب أن تشتمل خطة السالمة الجوية ال 2-3-1

ية التي تم التعرف وطنالتي سيتم تنفيذها لمعالجة مخاطر السالمة التشغيلية ال مبادرات تحسين السالمةة إلى سلسلة من باإلضاف ،الجوية
ويجب أن تتناول الخطة تحديد وترتيب أولويات قضايا . أو الصناعة ةعليها من خالل عمليات إدارة مخاطر السالمة التي ُتجريها الدول

مبادرات نفذ تأن  دولةويجب على ال(. الهليكوبتروعمليات  العام،والطيران  التجاري،مثل النقل الجوي )لطيران السالمة في مختلف قطاعات ا
  .من خالل أنشطتها الحالية إلدارة السالمةالواردة في الخطة  تحسين السالمة



 II-2-2 الخطة العالمية للسالمة الجوية

 

 

 :على األقسام التالية كحد أدنى للسالمة الجويةيجب أن تحتوي الخطة الوطنية  2-3-2
 ؛ةمقدم (أ

 ؛الخطة العالمية للسالمة الجويةو  لجويةلسالمة الالخطة اإلقليمية مع بما في ذلك الروابط  الوطنية،الغرض من الخطة  ( ب
 ؛هاومؤشرات غاياتهاو  ،بما في ذلك أهداف السالمة الوطنية المدني،النهج االستراتيجي للدولة إلدارة السالمة في الطيران  ( ج
 التشغيلية الوطنية والمبادرات المخططة لمعالجتها؛وصف لمخاطر السالمة  ( د
 والمبادرات المخططة لمعالجتها؛  ،الوطنيبرنامج السالمة مثل التحديات المتعلقة بتنفيذ  األخرى،وصف مشكالت السالمة  ( هـ
 .رصد تنفيذ الخطةفي إطار أداء السالمة  الدولة لقياستبعها توصف للطريقة التي  ( و

 ةالمقدم   2-3-3

وعالقتها ببرنامج السالمة الوطني، إذا كان هذا البرنامج قد تم  للخطة، وترتيب محتوياتها عاماً  عرضاً ( أو التمهيد)يجب أن تتضمن المقدمة 
يران هيئة الط)وتنفيذها ورصدها  ،عن إعدادها ةالمسؤول الوطنية (أو الكيانات)ماهية الكيان كما يجب أن يتضمن هذا القسم توضيحا ل .تنفيذه

ويجب أن تتضمن  .ية وأهداف وغايات الخطةوطنلقضايا السالمة ال موجزاً  وصفاً وينبغي أن تتضمن المقدمة (. على سبيل المثال المدني
والنمو المتوقع في قطاع الطيران؛  جويةحركة الالحجم : ويشمل ذلك، على سبيل المثال ال الحصر. ةدولللللسياق التشغيلي  وصفاً المقدمة 

واألخطار أو  ؛(عبر مختلف أفرع الصناعة السالمة إدارة مثال ذلك المستويات المختلفة لتطبيق نظام) الدولة ضج أنظمة الطيران فين ومدى
وفي المقدمة،  (.وما إلى ذلك السياسية، -والقضايا االجتماعية  الجوية،واألرصاد  التضاريس،مثل ) دولةالتحديات المشتركة الخاصة بال

ولهذا السبب، يوصى بأن  .ي لتعزيز السالمةوطنوبتوفير الموارد لألنشطة على المستوى ال جويةسالمة الالب االتزامه دولةال ؤكدتينبغي أن 
 .تحمل المقدمة توقيع المدير العام للطيران المدني أو مسؤول على مستوى أعلى

 الغرض من الخطة الوطنية للسالمة الجوية   2-3-4
عدت كوثيقة تتضمن التوجه أُ  للسالمة الجويةية وطنوينبغي أن يتضمن إشارة إلى أن الخطة ال. الغرض من الخطةهذا القسم  بينينبغي أن ي

والخطة اإلقليمية  ية،وطنالوينبغي أن يوضح الغرض الصلة بين الخطة . لفترة زمنية محددة جويةسالمة الالفي إدارة  دولةاالستراتيجي لل
 وطنيإقامة الحجة على دور المبادرات المتخذة على المستوى ال بغرضللسالمة الجوية في أحدث إصداراتها، الخطة العالمية و  للسالمة الجوية

 .على الصعيدين اإلقليمي والدولي األوسع في دعم تحسين السالمة

 النهج االستراتيجي للدولة   2-3-5
ويجب أن يعرض هذا القسم . في إدارة السالمة دولةلل ية للسالمة الجوية النهج االستراتيجيوطنينبغي أن تشمل الخطة ال 2-3-5-1

 دولةستخدمها التية جميع المؤشرات التي سوطنكذلك أن ُتدرج الخطة ال وينبغي. ية، وما يرتبط بها من غاياتوطنأهداف السالمة الجوية ال
، الموجودة في الخطة العالمية للسالمة الجوية ويجب مواءمة األهداف، والغايات والمؤشرات مع تلك. لرصد تحقيق غايات السالمة اإلقليمية

ينبغي . الخطة العالمية للسالمة الجويةولكن هذا ال ينبغي أن يحول دون وضع أهداف وغايات ومؤشرات وطنية محددة تفوق تلك الخاصة بـ
إذا تم ربط بعض األهداف . السالمة والمؤسسات التعليمية العليا التي ستتعهد الدولة بتحسين والغايات،إقامة صلة واضحة بين األهداف 

فيجب ذكر هذه الروابط في الخطة وتشمل الفوائد المرتبطة  الدولي،الشاملة على المستويين اإلقليمي أو  مبادرات تحسين السالمةبوالغايات 
  .بتنسيق االستراتيجية الوطنية مع االستراتيجيات اإلقليمية والدولية

لمرتبطة بغايات الخطة العالمية للسالمة الجوية بمثابة آخر موعد لتحقيق أهداف الخطة من جانب ويجب اعتبار التواريخ ا 2-3-5-2
ية وطن، يجوز للخطة ال(مثل مستوى تنفيذ برامج السالمة الوطنية) دولةإلى مستوى نضج بعض األنشطة في ال استناداً و . أصحاب المصلحة

إذ يجب أال تمنع غايات الخطة العالمية للسالمة . يات الخطة العالمية للسالمة الجويةأن تتضمن تواريخ تسبق التواريخ المحددة لتحقيق غا
 .لتعزيز السالمة قبل الموعد المحدد للغايات العالمية امن إكمال مبادراته دولةالجوية أي 
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مع الكيانات داخل التعاون  كيف تم إعداد الخطة وكيف تم إقرارها، بما يشرح أيضاً وينبغي أن يصف هذا القسم من الخطة  2-3-5-3
مبادرات ويجب أن توضح الخطة أن هناك حاجة إلى نهج تعاوني لتحديد المشكالت وتنفيذ . ، والصناعة وأصحاب المصلحة اآلخرينالدولة

 .لتخفيف المخاطر تحسين السالمة

 مخاطر السالمة التشغيلية على الصعيد الوطني   2-3-6
 وطني المستمد من التحليل اإلقليميية التي تم تحديدها في إطار التحليل الوطنالسالمة التشغيلية ال لمخاطر وصفاً يجب أن تتضمن الخطة 

أو المجموعات /أو المنظمات اإلقليمية لمراقبة السالمة الجوية، و/و ،الجويةأو المجموعات اإلقليمية للسالمة /، ونفسها بواسطة الدول)
على أساس مخاطر السالمة التشغيلية الواردة في  وأ( مات اإلقليمية للتحقيق في الحوادث والوقائعأو المنظ/اإلقليمية للتخطيط والتنفيذ و

ية بسلسلة من وطنوترتبط مخاطر السالمة التشغيلية ال(. 3-3 القسم، الثالثالفصل  األول،راجع الجزء ) الخطة العالمية للسالمة الجوية
وينبغي مواءمة فئات الحوادث عالية المخاطر على . لها للتخفيف من مخاطر الوفيات فئات الحوادث عالية المخاطر التي يجب التصدي

حوادث عالية الإال أن هذا يجب أال يحول دون إدراج المزيد من فئات  الجوية؛ي مع تلك المتضمنة في الخطة العالمية للسالمة وطنالصعيد ال
بيد أن إضافة المزيد من فئات الحوادث عالية المخاطر يجب أن يتم من  .جويةالمخاطر بما يتجاوز ما تشمله الخطة العالمية للسالمة ال

. ومن الضروري إقامة تعاون مع الصناعة لتحديد مخاطر السالمة التشغيلية(. على أساس بيانات الوقائع مثال)خالل نهج قائم على البيانات 
. ت الحوادث عالية المخاطر التي تم اختيارها ولماذا أعطيت األولويةشرح بإيجاز ماهي فئاتأن  دولةينبغي لل الخطة،وفي هذا القسم من 

ها على أنها خطر على السالمة التشغيلية في خطة التعامل معيمكن اعتبار فئة معينة من الحوادث مصدر قلق رئيسي و  المثال،فعلى سبيل 
مبادرات تحسين من ، في هذا القسم، مجموعة نتقيتأن  دولةغي للوينب. ية بسبب عدد الوفيات المرتبطة بحدوثها المحتملوطنال لجويةسالمة اال

لمعالجة كافة فئات الحوادث عالية المخاطر التي  تنفيذها،بصدد  يأو التي ه لتنفيذها،خطط تالطريق، التي  خريطةالمستمدة من  السالمة
 .مة التشغيلية اإلقليمية مختلف قطاعات الطيرانويجب أن تشمل مخاطر السال(. الثانيالجزء الفصل الثالث براجع )تم التعرف عليها 

 مسائل السالمة الخرى    2-3-7
ية للسالمة الجوية مسائل السالمة األخرى التي حددتها وطن، ينبغي أن تتضمن الخطة الوطنيةباإلضافة إلى مخاطر السالمة التشغيلية ال

ي هذا القسم على وصف لمشاكل السالمة التي تم تحديدها كجزء من ويجب أن يحتو . ة والتي ينبغي التصدي لها لتحسين السالمةلدولا
أن يجري تحديد مشكالت السالمة من  وينبغي. أو بناًء على الخطة العالمية للسالمة الجوية المستمد من التحليل اإلقليمي يوطنالتحليل ال

 وهذه القضايا عادة ما تكون (. ق مراقبة السالمة على سبيل المثالكأن يستند إلى بيانات البرنامج العالمي لتدقي)خالل نهج قائم على البيانات 
امج السالمة الوطنية ومستوى تنفيذ نظام ن، وتنفيذ بر ةوتتعلق بالتحديات المرتبطة بإدارة مهام مراقبة السالمة في الدول تنظيمي ذات طابع

بين بإيجاز ما هي التحديات التنظيمية التي تم اختيارها تأن  دولةلوفي هذا القسم من الخطة، ينبغي ل. إدارة السالمة من قبل صناعة الطيران
العناصر الحاسمة للنظام الفعال لمراقبة  عنصر بعينه منقصور في الأوجه  ُتعتبرقد  المثال،على سبيل ف. ولماذا تم منحها األولوية دولةلل

على الوفاء بمسؤولياتها  ةعلى قدرة الدول اية بسبب تأثيرهوطنال كمشكلة تتعلق بالسالمة في الخطة ينبغي معالجتهالسالمة شاغال رئيسيا 
التي  الطريق، خريطة، المستمدة من مبادرات تحسين السالمةمجموعة من  دولةصف التوفي هذا القسم، يجب أن . قبة السالمةار مالمتعلقة ب

، ةدولالفقد تفتقر (. الثالثالفصل  الثاني،راجع الجزء )ددة لمعالجة جميع مشكالت السالمة المح تنفيذها،بصدد  يالتي هخطط لتنفيذها، أو ت
ويمكن عندها أن تعرض الخطة هذه المشكلة وأن  نظام لجمع بيانات السالمة وتجهيزها في برنامجها للسالمة الوطنيةعلى سبيل المثال، إلى 

في إكمال  ةفي تأمين الموارد لمساعدة الدول أيضاً خطة ويمكن أن تفيد ال. المعنية الضعف ةتصف بإيجاز مسار العمل المتوخى لمعالجة نقط
 .المدرجة مبادرات تحسين السالمة

 رصد التنفيذ   2-3-8
 مبادرات تحسين السالمةلرصد تنفيذ  دولةتبعها التللسبل التي  وصفاً  جويةسالمة اللية لوطنأن تتضمن الخطة ال نبغيي 2-3-8-1

ويجب أن توضح الخطة كيفية قياس كل غاية ورصدها لتتبع . ضمان تحقيق النتائج المرجوةالمدرجة في الخطة، وقياس أداء السالمة ل
والخطة اإلقليمية  وينبغي مواءمة المؤشرات المستخدمة لقياس أداء السالمة مع تلك الموجودة في الخطة العالمية للسالمة الجوية. األداء

السالمة بغرض تزويد  إعداد لوحات معلومات ألداء أيضاً الجوية، ينبغي للدولة  وباإلضافة إلى الخطة الوطنية للسالمة. للسالمة الجوية



 II-2-4 الخطة العالمية للسالمة الجوية

 

 

مبادرات تحسين إلى جانب حالة تنفيذ  ة،لوطنياجميع أصحاب المصلحة بأحدث المعلومات عن التقدم المحرز في تحقيق األهداف والغايات 
 .السالمة

وإدراجها في  تكما يجب إعداد إجراءا. يجب توضيح األسباب الجذرية لذلك، فوطنيةإذا لم يتم تحقيق األهداف والغايات الو  2-3-8-2
أن هناك قضايا بالغة الخطر، فيجب اتخاذ تدابير  دولة ما توإذا رأ. وفقا لذلك مبادرات تحسين السالمةالتنقيح التالي للخطة، مع تحديث 

 .تنقيح خطة السالمة الجوية اإلقليمية قبل الموعد المحددمما قد يؤدي إلى  ممكن،معقولة للتخفيف من هذه المخاطر في أقرب وقت 
على سبيل المثال لتقديم التقارير إلى )لفرادى الدول توفير المعلومات على المستوى اإلقليمي  يتيح اتباع نهج موحد ُيشجع 2-3-8-3

وبفضل (. الرابعالفصل  األول،الجزء  في الجويةمة الخطة العالمية للسالمن غايات  2-4لغاية ا انظر الجوية،المجموعات اإلقليمية للسالمة 
 .تلقي المعلومات وتقييم مخاطر السالمة باستخدام منهجيات مشتركة قليملإل هذا يتسنى

 العالقة بين الخطة الوطنية للسالمة الجوية وبرنامج السالمة الوطني   2-4
تتيح للدولة وسيلة إلدارة السالمة و ، مجتمعة، نشطة التي توفرعلى مجموعة من العمليات واأل برنامج السالمة الوطنييشتمل  2-4-1

ر وتخفيف مخاطر السالمة على اخطالفعال الدول على تحديد األ برنامج السالمة الوطنييساعد و  .سالمةالمراقبة ه يتوجُتحسن أن  لها
 .الوطني جوية على الصعيدلسالمة اللبناء نهج استباقي في الدولة  تستند إليهاألساس الذي  ويشكل البرنامج. بشكل استباقي المستوى الوطني

 ،وتطوره ،وتنظمه ،برنامج السالمة الوطني تخطط الدولة إذ أن .هو عملية تدريجية برنامج السالمة الوطنيلالفعال تنفيذ وال 2-4-2
للوصول الوقت الالزم  ويعتمد. لخاصة بهابطريقة تلبي أهداف السالمة ا على تحسينه بشكل مستمر عملوت هوتتحكم في ،هعنى بوتُ  ،وتنفذه

برنامج يؤثر مستوى التنفيذ الفعال لو  .قبة السالمة في الدولةار متعقيد نظام النقل الجوي ونضج قدرات مدى  على ضجالن كاملبرنامج  إلى
 .جويةلسالمة اللعلى عالقته بالخطة الوطنية  السالمة الوطني

 برنامج السالمة الوطني التي لم تنفذ بالكاملدول قد ال يكون لدى ال – رنامج السالمة الوطنيب الدول التي لم تنفذ بالكامل 2-4-2-1
ينبغي أن  الحالة،في هذه و . وتحليلها وإدارة مخاطر السالمة لتحديد مخاطر السالمة التشغيلية الوطنية ،جمع البياناتلقدرات  ما يلزم من

هاتان الوثيقتان ف. لجويةلسالمة الوالخطة اإلقليمية  لخطة العالمية للسالمة الجويةبا ئيسيةصفة ر ب للسالمة الجويةتسترشد خطتها الوطنية 
مراقبة السالمة وإدارة تنفيذ كل من تشمل مسؤوليات الدولة عن إدارة السالمة و . الدولة في تحديد وإدارة مخاطر السالمة التشغيليةتساعدان 

يجب  بالكامل، برنامج السالمة الوطنيالدولة التي لم تنفذ  حالة فيو . برنامج السالمة الوطنيل من خالاللتين يجري تنفيذهما معا  ،السالمة
(. الثالثالفصل  األول،راجع الجزء )أنشطة لمواجهة التحديات التنظيمية وتعزيز القدرات التنظيمية  جويةلسالمة اللأن تتضمن الخطة الوطنية 

 .بالكامل برنامج السالمة الوطنية لتنفيذ تتضمن هذه األنشطة وضع الخطوات الالزمو 
لقدرة على تحديد با لسالمةل وطني فعال برنامجلديها  ة التيدولتتمتع ال – برنامج السالمة الوطني الدول التي نفذت بالكامل 2-4-2-2

كما أنه في الدولة؛  جويةلسالمة اللفي تطوير الخطة الوطنية  يساعد برنامج السالمة الوطنيف. وتخفيف مخاطر السالمة التشغيلية الوطنية
للدولة إدارة أنشطتها  برنامج السالمة الوطني ويتيح. اإلقليمية السالمة الجويةوخطة  الخطة العالمية للسالمة الجويةجوانب بعض شمل يقد 

ومعالجة  المدرجة في الخطة لسالمةمبادرات تحسين اومراقبة تنفيذ  السالمة،قياس أداء من خالل لتحسين السالمة بطريقة متسقة واستباقية، 
ها كجزء من وثائق صدار يجري إإحدى الوثائق الرئيسية التي  جويةلسالمة الل عد الخطة الوطنيةتُ و . هاالتعرف عليتم ي قدأي أوجه قصور 

برنامج ة عن عملية منبثقلا مبادرات تحسين السالمةوتنفذ  من خاللها الدولة دحدالوسيلة التي ت فهذه الخطة هي. برنامج السالمة الوطني
ز يتعز من شأنها األنشطة التي  ن استكشافلدولة ما تمكن وهي فوق ذلك. الخطة العالمية للسالمة الجويةأو المستمدة من  السالمة الوطني

في  لسالمة الوطنيبرنامج اقد تسهم معلومات السالمة التي يتم جمعها عبر و . السالمة ها في مجالأو تحقيق أهداف برنامج السالمة الوطني
 .مثل خطة المالحة الجوية األخرى،الخطط الوطنية 
وبرنامج السالمة  الجوية لسالمةلعلى إرشادات إضافية تتعلق بالعالقة بين الخطة الوطنية  9859 الوثيقة حتوي ت –مالحظة  

 .الوطني
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 ت الصلة بهاالعالقة بين الخطة الوطنية للسالمة الجوية والخطط الوطنية الخرى ذا   2-5
 وهو مجال الطيران مجاالت معين من جالجه استراتيجي إلدارة مو على تقديم ت جويةلسالمة اللز الخطة الوطنية يتركينصب  2-5-1

 مجاالت مثل أمن الطيران والمالحة الجوية التي تتناولاألخرى  جويةخطط الكافة الب جويةلسالمة اللالخطة الوطنية  ربطينبغي و . السالمة
الوطنية األوسع  الطيران يمكن اعتبار خطةو . نهج استراتيجي متكامل على مستوى الدولة توفرلضمان  أوسع وطنية طيران خطة يشكل بما

المالحة  اتوقدر  جوية،سالمة الالجميع جوانب النقل الجوي على مستوى الدولة، بما في ذلك  ناوليت للطيران المدني" اً رئيسي اً طخطم"هذه 
توفير استراتيجية واضحة وشاملة للتخطيط والتنفيذ  إلىهدف وي ،نمية االقتصادية، وحماية البيئة، والتسهيالتها، واألمن والتالجوية وكفاءت

والتنظيم وبناء  ،والمعدات ،والمرافق ،واألهداف ،والتشريعات ،من أجل التطوير المستقبلي لقطاع الطيران المدني بأكمله من حيث السياسات
تحتوي الخطة  لذلك،(. اتمطار لل يمستقبلتطوير الفي إطار الستراتيجية استخدام األراضي ال أمثلة ذلك إجراء استعراض عامومن )القدرات 
 نطاقاً الرئيسي للطيران المدني األوسع  طخطمالمشار إليها في ال الجويةسالمة العناصر عن على معلومات متعمقة  لجويةلسالمة الالوطنية 

كما ينبغي أن (. 1-2-2راجع الشكل ( )في المستقبل اتتطوير المطار  في إطارالمتعلقة بالسالمة التي يجب تنفيذها جميع المبادرات  أي)
بما أن االستثمارات في النقل  ذلك،عالوة على و . الرئيسي للطيران المدني على أهمية النقل الجوي للتنمية االقتصادية للدولة طخطمال يشدد

 طخطم، ينبغي ربط الوبهذا الفهم. قتصاديةاالجوانب الالرئيسي للطيران المدني  طخطمتضمن اليينبغي أن  ولة،الدالجوي تسهم في ازدهار 
مجاالت  مع جويةلسالمة اللتكامل الخطة الوطنية  تحققهذا يبو . بخطة التنمية الوطنية الشاملة للدولة، عند االقتضاءالرئيسي للطيران المدني 

 .على مستوى الدولة األوسع مبادرات الطيران بةُيعلى مرتالطيران األخرى و 

باسم االستراتيجية الوطنية أو اإلطار الوطني للتنمية أو خطة التنمية  أيضاً يشار إليها التي )ن خطة التنمية الوطنية إ 2-5-2
مثل )في تمويل المشروعات الكبيرة هي الوثيقة التي تسهل التفاعل بين الدولة ومؤسسات التنمية المالية، التي يمكن أن تساعد ( الحكومية

خطة  ساعدتو (. إلخ النقل،و  العدالة،و  الصحة،)تتناول خطة التنمية الوطنية جميع قطاعات النشاط في الدولة و (. بناء مطار دولي جديد
مشاريع تفصيلية فضال عن الرئيسي للطيران المدني  طخطمتعبئة الموارد العامة والخاصة والشراكات من أجل تنفيذ العلى التنمية الوطنية 

 المدني،الرئيسي للطيران  طخطمأداة للحصول على دعم المانحين لتنفيذ ال والخطة إذن هي. لتحديث أو تعزيز قطاع الطيران المدني
قة بين لعالل وبفضل التحديد الواضح. جويةلسالمة اللالمفصلة الواردة في الخطة الوطنية  مبادرات تحسين السالمةفضال عن ومشروعاته 

قطاعات  كافةعبر  الدولة،األولويات والتخصيص األمثل للموارد لجميع المشاريع المخطط لها داخل  يتسنى ترتيب ،هذه الخطط الثالث
 .النشاط
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 الثالثالفصل 

 طريق السالمة الجوية العالمية خريطة

 الطريق خريطةالغرض من    3-1
. الخطة العالمية للسالمة الجويةهي خطة عمل تم تطويرها لمساعدة مجتمع الطيران في تحقيق أهداف  الجوية العالميةلسالمة اطريق  خريطة

لسالمة لقليمية اإلوطنية و الخطط التطوير وتنفيذ يهدف إلى لحة المعنيين لجميع أصحاب المص مشتركاً و  نسقاً م مرجعياً  إطاراً  خريطةال وفرتو 
 خريطةاستخدام  ويتيح. الخطة العالمية للسالمة الجويةالمرتبطة بأهداف وغايات  مبادرات تحسين السالمةمن خالل تقديم سلسلة من  جويةال

من  ،بالتاليمما يحد، ، بينهماز التنسيق يعز تالوطني واإلقليمي  العالمية كأساس لتخطيط السالمة على الصعيدين السالمة الجوية طريق
 .التناقضات وازدواجية الجهود

 الطريق خريطةهيكل    3-2
الخطة العالمية بأهداف وغايات تحديدا رتبط ت تعزيز السالمةمعينة لمبادرات بالعالمية  جويةلسالمة الاطريق  خريطة عنىتُ  3-2-1

الطريق مبادرات محددة تستهدف  خريطةتشمل و . من خالل مجموعة من اإلجراءات تعزيز السالمةلمبادرة م كل دع ويجري . للسالمة الجوية
ما، فضاًل عن  إقليمالتي تشير إلى مجموعة من الدول داخل ) واألقاليم الدول،فرادى : صحاب المصلحةالثالثة المختلفة أل اتمجموعال

 والمنظمات اإلقليمية للتحقيق في الحوادث والوقائع، منظمات اإلقليمية لمراقبة السالمة الجويةوال، المجموعات اإلقليمية للسالمة الجوية
من جانب جميع  ينالوثيق ضافرالطريق على التعاون والت خريطةيعتمد النجاح في تنفيذ و . الطيران وصناعة ،(والكيانات اإلقليمية األخرى 

 .أصحاب المصلحة
 :ينجزأالعالمية من  الجوية مةالسالطريق  خريطة ألفتت 3-2-2

( التنظيميةالتحديات الطريق  خريطةالمشار إليه باسم )الطريق  خريطةهذا الجزء من  وفري - التحديات التنظيمية (أ
السالمة في  ةقبار مالمتعلقة بقدرات  الخطة العالمية للسالمة الجويةتحقيق أهداف  ترمي إلى تعزيز السالمةل مبادرات  

، ويحتوي على عنصرين من جانب الصناعة نظام إدارة السالمةوكذلك تنفيذ  ،الوطنيةبرامج السالمة  الدول وتنفيذ
 :لمعالجة مسؤوليات إدارة السالمة ،الجويةالخطة العالمية للسالمة متميزين، تمشيا مع أهداف 

  ؛وطنيالسالمة النظام مراقبة  ( 1
 .لمقدمي الخدمات رة السالمةنظام إدا، بما في ذلك برنامج السالمة الوطني ( 2

مخاطر السالمة طريق  خريطةالمشار إليه باسم )الطريق  خريطةهذا الجزء من  وفري - مخاطر السالمة التشغيلية (ب
المتعلقة بالتخفيض المستمر  الخطة العالمية للسالمة الجويةتحقيق أهداف ترمي إلى  تعزيز السالمةل اتمبادر ( التشغيلية

فئات ل لتصديل ةالصناععلى صعيد وأنشطة إدارة مخاطر السالمة على الصعيد اإلقليمي و  التشغيلية،لمخاطر السالمة 
 .الحوادث عالية المخاطر

 :يغطي النقاط التالية" الطريق خريطةموحد ل نموذج"الطريق في شكل  خريطةل مبادرات تحسين السالمةجميع  جري عرضي 3-2-3
 ة؛معنيال درة تحسين السالمةمباوصف ل. مبادرة تحسين السالمة (أ

 ؛(أو الصناعة قاليمأو األ ،الدول)إليه  مبادرة تحسين السالمةالكيان الذي يتم توجيه . المصلحة ةحباصالجهة المعنية أو  (ب
  ؛السالمةمبادرة تحسين وصف للمهام المطلوبة لتنفيذ . جراءاتاإل (ج
واإلجراءات المرتبطة  مبادرات تحسين السالمةالمصلحة في تنفيذ الوثائق واألدوات التي قد تساعد أصحاب . المراجع (ه

 .بها
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مناسبة لدعم العمليات اآلمنة من  هياكل أساسيةالمتعلق بالحاجة إلى  الخطة العالمية للسالمة الجويةهدف  تناول نبغيي 3-2-4
من  يتم تعريفهايتحقق هذا الهدف بمعايير و . لسالمة الجويةالمجموعات اإلقليمية لو  المجموعات اإلقليمية للتخطيط والتنفيذخالل التنسيق بين 

الخطة العالمية  بشأنعلى مزيد من المعلومات  طالعيمكن اإلو . الخطة العالمية للمالحة الجويةكما هو موضح في  ،األساسية اللبناتخالل 
 Resources.aspx-www.icao.int/airnavigation/Pages/GANP :االيكاوعلى موقع  للمالحة الجوية

 طريق التحديات التنظيمية خريطة   3-3
كل منها يتضمن ، ات أفقيةمسار ثالثة مكونين لتسهيل استخدامها وتنقسم إلى  من التحديات التنظيميةطريق  خريطة تألفت 3-3-1

مبادرات تحسين ضعت قد وُ و . 1-3-2موضح في الشكل ال على النحووالصناعة،  قاليمواأل ،تستهدف الدول السالمة حسينتل محددة مبادرات
، تعزيز السالمةلمبادرة أصحاب المصلحة  كلما أنجزو . ترتيب معين وفق إنجازها أن يتم أقتضى األمرتسلسل وربما شكل مفي  السالمة

 .الخطة العالمية للسالمة الجويةأهداف  فمختلبذلك  ينحققم الطريق، خريطةمراحل  عبرتقدموا  في الرسم البياني، مرقَّمممثلة بصندوق 
 .الطريق خريطة نموذج، الموجودة في لهاة ناظر بوصف مفصل للمبادرة الم ايربطه ارقم تعزيز السالمةلمبادرة كل  تحملو 
تركز المرحلة األولى على إنشاء إطار فعال : إلى مرحلتين طنيو الطريق المتعلق بنظام مراقبة سالمة ال خريطةينقسم مكون و  3-3-2

على  وتركز المرحلة الثانية على تنفيذ نظام فعال لمراقبة السالمة، ؛5 إلى 1ة صر الحاسمالعنا على النحو الذي تنص عليه السالمة،لمراقبة 
الموجودة بين  ةصر الحاسماالعنالطريق، تشير  خريطة نموذج من نماذج في كل منو . 8إلى  6ة صر الحاسماالعن النحو الذي تنص عليه

 .معالجتها بواسطة إجراء محدد تجري التي  (العناصر الحاسمة) العنصر الحاسمقوسين إلى 
في المضي لسالمة قبل لقبة الفعالة ار مال لضمان 2و 1 للمرحلتينساسية األعناصر الاستكملت قد الدول  تكون أن يجب و  3-3-3

بعض تكون  يجوز أن بيد أنه. ونظام إدارة السالمة برنامج السالمة الوطنيالذي يركز على تطبيق  السالمة،اني إلدارة المكون الث تناول
برنامج أي أسس )إنشاء نظام فعال لمراقبة السالمة  في إطار، األولفي المكون قد بدأت  برنامج السالمة الوطنيلتطبيق المتخذة الخطوات 

على أنها أنشطة قائمة  مبادرات تحسين السالمةالطريق إلى مكونات، ال ينبغي النظر إلى  خريطة تقسيملرغم من على او (. السالمة الوطني
 خريطةفي  مبادرات تحسين السالمةفإن  لذلك،. مترابطة وتعمل على تحقيق عدة أهداف في وقت واحد الحاالت،في كثير من فهي . بذاتها

ينبغي إدراج و . أو بغاية واحدة من غاياتها الخطة العالمية للسالمة الجويةواحد من أهداف بهدف ريا حصرتبط ت ال التحديات التنظيميةطريق 
 (.5-3 القسمراجع )الوطنية أو اإلقليمية  جويةسالمة الالما في خطة  إقليمالمتعلقة بالتحديات التنظيمية لدولة أو  مبادرات تحسين السالمة
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II-3-3  خريطة طريق السالمة الجوية العالمية — الثالثالفصل  

 

 

 طريق مخاطر السالمة التشغيلية خريطة   3-4
المحددة في  فئات الحوادث عالية المخاطرسالمة التشغيلية وتستند إلى خاصة بالمخاطر الال هذه الطريق خريطةتتناول  3-4-1

: الخمسة فئات الحوادث عالية المخاطرمن فئة كل  تناولت تعزيز السالمةمحددة لمبادرات على  خريطةالوتحتوي . ثالثالالفصل  األول،الجزء 
 .المدرج اقتحامو  مدرج،ال نعالخروج و  ،في الجوتصادم الو . فقدان السيطرة أثناء الطيرانو  السيطرة،وهي تحت  التضاريسب م الطائرةرتطاا
في وضع خطة للتخفيف من المخاطر المرتبطة الطريق لمساعدتهم  خريطةوالصناعة استخدام هذا الجزء من  قاليميتعين على الدول واألو 

ال تنقسم إلى  مخاطر السالمة التشغيليةالطريق  خريطةفإن  ،التنظيميةالتحديات طريق  خريطةعلى عكس و  . بهذه الفئات من الحوادث
 .بالتوازي  مبادرات تحسين السالمةتحقيق  فهي تتيح. مكونات أو خطوات

، تنطبق على جميع الدول الجوية الطريق تحسينات عالمية للسالمة خريطةة في واردال مبادرات تحسين السالمةعتبر تُ  3-4-2
تحدد و . التي تعتبر مصدر قلق عالمي بفئات الحوادث عالية المخاطرللتخفيف من المخاطر المرتبطة  هذه المبادرات ينبغي تنفيذو . قاليمواأل

 تغطي كل ال القائمة هذهو . ة من فئات الحوادث عالية المخاطرفئلكل  المةتحسين الس مبادرات التشغيليةمخاطر السالمة طريق  خريطة
المجموعات و أحدث تحسينات السالمة بالتنسيق مع المنظمات اإلقليمية  من حققتصحاب المصلحة الأل نبغييبل . االحتماالت الممكنة

ينبغي ألصحاب المصلحة إجراء و . ر والقضايا الناشئةاطختعالج األ من شأنها أنإجراءات إضافية أي التخاذ  اإلقليمية للسالمة الجوية
تطوير قدرات جمع البيانات وتحليلها، يجب تطبيق  ولكي يتسنى. المنفذة مبادرات تعزير السالمةتحليالت للبيانات والتقارير للتحقق من فعالية 

يمكن و (. التحديات التنظيميةطريق  خريطةفي  لسالمةمبادرات تحسين ايرجى الرجوع إلى ) ونظام إدارة السالمة برنامج السالمة الوطني
الطريق أمثلة محددة للعوامل المساهمة  خريطةتقدم و . ألصحاب المصلحة بعد ذلك اشتقاق العوامل المساهمة من خالل تحليل البيانات

 التحليل،بناًء على و . لبيئات التشغيليةوقد ال تنطبق على جميع أصحاب المصلحة أو ا لكل االحتماالت ليست شاملةالقائمة هذه و . المحتملة
صحاب المصلحة أل وينبغي. لتخفيف أي مخاطر إضافية مبادرات تحسين السالمةقد يحتاج أصحاب المصلحة إلى تطوير وتنفيذ المزيد من 

أن  وينبغي. جديدة ار اخطأ حمل في طياتهاتغيرات قد تي إلى تحسينها استجابة أل تدعو الحاجةقد ف ،مبادرات تحسين السالمةتقييم فعالية 
راجع )الوطنية أو اإلقليمية  جويةسالمة الالما في خطة  إقليمالمتعلقة بمخاطر السالمة التشغيلية لدولة أو  مبادرات تحسين السالمةتدرج 
 (.5-3 القسم

م بها فرادى الدول كجزء من بدياًل ألنشطة إدارة مخاطر السالمة التي يجب أن تقو  ليست التحديات التنظيمية طريق خريطةو  3-4-3
المتبع يؤدي نهج إدارة السالمة  وقد. الجويةإدارة السالمة ب الخاصة نظمهمالخدمات من خالل  ومقدميقوم بها و  لسالمةل ها الوطنيةبرامج

نظام إدارة السالمة و  برنامج السالمة الوطنيتنفيذ  وفي أعقاب. إلى استراتيجيات تخفيف ناجحة فئات الحوادث عالية المخاطرالستهداف 
 بفئات الحوادث عالية المخاطرالخاصة بهم فيما يتعلق  مبادرات تحسين السالمة جويديمكن ألصحاب المصلحة ت ،التاسع عشرللملحق  وفقاً 

برنامج متعلق بال التحديات التنظيميةالطريق  خريطةمكون  يدعمها مخاطر السالمة التشغيليةطريق  خريطةو .  يةالتشغيل تهمبيئو  تي تتناسبال
 .السالمة عمليات ضمانو تيح تنفيذ إدارة مخاطر السالمة ي ما، ونظام إدارة السالمة السالمة الوطني

 للسالمة الجويةالطريق لوضع خطة وطنية  خريطةكيفية استخدام    3-5
الطريق  خريطةلصناعة استخدام وا( بصفة رئيسية المجموعات اإلقليمية للسالمة الجويةمن  بدعم) قاليملدول واألنبغي لي 3-5-1

تحسين من شأنها التي  السالمة حسينت مبادراتتحدد  التي لجويةالسالمة لقليمية اإلطنية و الو خطط ال إلعدادبشكل فردي وجماعي كأساس 
الطريق كوسيلة  خريطةباستخدام  جويةسالمة الليعرض هذا القسم الخطوات التي ينبغي أن تتخذها الدولة لتطوير خطتها الوطنية لو . السالمة

أن تستخدم  وينبغي. جويةسالمة اللالخطوات السبع لعملية تطوير الخطة الوطنية ل 2-3-2يوضح الشكل و . مبادرات تحسين السالمة حديدلت
 .جويةلسالمة اللة في هذا القسم عند وضع خطة إقليمية بيننفس الخطوات الم قاليماأل
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 طنية للسالمة الجويةعملية وضع الخطة الو    2-3-2الشكل 
 

 إجراء التقييم الذاتي –الخطوة الولى      3-5-2
 

نبغي يو . التشغيلية الحالية تهاالطريق، يجب على الدولة إجراء تقييم ذاتي لفهم بيئ خريطةل يأولإجراء استعراض باالقتران مع  3-5-2-1
عدة مصادر بالتقييم الذاتي  عينيجب أن يستو . والموارد المتاحة هتعقيد وحجم النظام ومستوى  ،ةثبتالقدرات المالتحليل إلى تقييم  أن يخُلص
 .للمعلومات

 برنامج السالمة الوطنيلنظام مراقبة السالمة وحالة تنفيذ لعناصر الحاسمة ل الفعال هاتنفيذيجب على الدولة تقييم مستوى  3-5-2-2
لدولة استخدام مجموعة أدوات ينبغي ل المهمة،إلنجاز هذه و . التشغيلية تهاوبيئفهم أساسي لقدراتها الحالية على مراقبة السالمة  لتوصل إلىل

قد يكون و . 1-3-2كما هو موضح في الجدول  السالمة واإلبالغاتجاهات المتكامل لتحليل  وااإليكنظام السالمة اإللكترونية المتاحة على 
 إلى جانب، الوطنيةات تدقيق السالمة وتطبيقات إحاطات السالمة معلومو ، بروتوكولال فاحص أسئلةمن المفيد بشكل خاص االستعانة ب

وتحديد أوجه  التنفيذ الفعال معدللتحديد لبرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة في إطار انهج الرصد المستمر ل الموقع االلكتروني أدوات
معدالت  معرفةل اتجاهات السالمة واالبالغظام المتكامل لتحليل نالالرجوع إلى  أيضاً يجب على الدولة و . السالمة القائمة في مجال قصورال

 (.3-5-2-4الفقرة انظر الجزء األول، )مراقبة السالمة للفئات الوظيفية الثالث ب ها الخاصدليل
 من أنها مهيأةلتحقق ل برنامجلهذا ال اتإجراء تحليل ثغر  برنامج السالمة الوطنيتنفيذ  االنتقال إلى بصدد دولةألي  وينبغي 3-5-2-3

اتجاهات المتكامل لتحليل االيكاو نظام  في إطار برنامج السالمة الوطنيالخاص بتحليل ثغرات تطبيق الأن تستخدم  عليها يجبو . ذهلبدء تنفي
ى تحديد أوجه كل هذه األدوات تساعد الدولة علف. إلكمال هذه العملية السالمة الوطني برنامجل يةتأسيسالداة األو  عنهاالسالمة واالبالغ 
، فيمكنها لسالمةل فعالوطني  برنامجٌ بالفعل  ى الدولةإذا كان لدو . برنامج السالمة الوطنيبمراقبة السالمة وتنفيذ تحديدا القصور المتعلقة 

 .لتحديد المخاطر ابهعمول استخدام عملية إدارة مخاطر السالمة الم
 جويةسالمة اللوالخطة اإلقليمية ل للسالمة الجوية الخطة العالميةر من لى أحدث إصدارجوع إال أيضاً يجب على الدولة و  3-5-2-4

التي قد تكون شائعة في ( فئات الحوادث عالية المخاطربما في ذلك )لمساعدتها في تحديد التحديات التنظيمية ومخاطر السالمة التشغيلية 
المجموعات اإلقليمية للسالمة الكيانات اإلقليمية، مثل ب االستعانة أيضاً الدولة  ويجوز. العالمي تشكل مصدر قلق على الصعيدالمنطقة أو 

 .للحصول على المساعدة في تحديد أوجه القصور في السالمة ،الجوية

 الخطوة 1
 إجراء التقييم الذاتي

 الخطوة 2
الوقوف على أوجه 

 القصور الخاصة بالسالمة

 الخطوة 3
تحديد أهم أصحاب 

 المصلحة وأسباب التمكين

 الخطوة 4
إجراء تحليل الثغرات 

باستخدام خريطة الطريق 

لتحديد مبادرات تحسين 

 السالمة

 الخطوة 5
ة بمبادرات إعداد قائم

تحسين السالمة ذات 

 األولوية المتوخى تنفيذها

 الخطوة 6
وضع الخطة الوطنية 

 للسالمة الجوية

 الخطوة 7
 رصد التنفيذ



 التنفيذ –الجزء الثاني 
II-3-5  خريطة طريق السالمة الجوية العالمية — الثالثالفصل  

 

 

أوجه  معرفةلمساعدة الدول على المخصصة  iSTARSأدوات نظام     1-3-2الجدول 
 سالمة الوطنيمراقبة السالمة ومساعدتها على تنفيذ برنامج الب تعلقةمالقصور ال

السالمة واإلبالغأدوات السالمة في النظام المتكامل لتحليل اتجاهات    

يمكن للدول أن تستخدم األدوات التالية 
لمعرفة معدل التنفيذ الفعال، وتحديد أوجه 
القصور القائمة في مجال السالمة 
المتعلقة بمراقبة السالمة، فضال عن 
معرفة دليل مراقبة السالمة للفئات 

لوظيفية الثالث )أنظر الجزء األول، الفقرة ا
4-2-5-3) 

أسئلة بروتوكول البرنامج العالمي 
 لتدقيق مراقبة السالمة

 أسئلة البروتكول فاحص
 

مستوى التنفيذ والشواغل البارزة في 
 معلومات تدقيق السالمة مجال السالمة

 

 ة الدولة بشأن السالمةإحاط ت السالمة للدولةموجر مؤشرا
 

ترتيب األولويات للعمليات، 
 دليل مراقبة السالمة والمالحة الجوية ووظائف الدعم

 

يمكن للدول أن تستخدم األدوات التالية 
 لتنفيذ برنامج السالمة الوطني

  تحليل ثغرات برنامج السالمة الوطني برامج الدولة للسالمة 
 

ل التأسيسية بروتوكو حالة أسئلة 
 أسس برنامج السالمة الوطني وطنيلبرنامج السالمة ال

 

 
 

 أوجه القصور في مجال السالمة الوقوف على –الخطوة الثانية    3-5-3
تساعد و . هاالتصدي ل تستدعيالتي السالمة مجال من أوجه القصور في  مجموعة تحديديجب على الدولة  الذاتي،بناًء على نتائج التقييم 

في حالة  والمرحلة،أي المكون ) التحديات التنظيميةطريق  خريطةالمناسبة في  نطالقنقطة اال يدتحدأوجه القصور المحددة الدولة على 
طريق  خريطةإلى محتوى  استناداً  السالمة،كجزء من أوجه القصور في  أيضاً  فئات الحوادث عالية المخاطريجب معالجة و (. المكون األول

 .دولةلل وتحليل بيانات السالمةمخاطر السالمة التشغيلية 

 التمكين وأسباب تحديد أصحاب المصلحة الرئيسيين - الثالثةالخطوة    3-5-4
 ممن لدولة تحديد أصحاب المصلحة الرئيسيينينبغي ل السالمة،مجال في  تي تم تحديدهابناًء على نتائج التقييم الذاتي وأوجه القصور ال

 المجموعاتمثل التمويل الخارجي والدعم من )خرى األفرص القوة أو النقاط  غير ذلك منإضافية و  وموارد على تقديم الدعم،لديهم قدرات 
. السالمةالمطلوبة في مجال اتحسينات بال مكينها من القيامها في معالجة أوجه القصور وتتساعدم ذين بمقدورهمال( اإلقليمية للسالمة الجوية

أصحاب المصلحة ف .ة الذين يمكنهم المساهمة في نجاح الخطةأصحاب المصلحة جميع أصحاب المصلح استقصاءعملية شمل تيجب أن و 
 .هارعايت، وتنفيذها و الطريق خريطةإطار في  متخذةال مبادرات تحسين السالمة إعدادفي هم من سيشارك 

 مبادرات تحسين السالمةالطريق لتحديد  خريطةجراء تحليل الثغرات باستخدام إ - الرابعةالخطوة    3-5-5
التحديات طريق  خريطةالدولة معلومات كافية لتحديد نقطة البداية المناسبة في بحوزة  يكون  ،3إلى  1من الخطوات من االنتهاء  عدب

مبادرات تحسين وتحديد سلسلة من  التحديات التنظيميةطريق  خريطةبعد ذلك إجراء تحليل للثغرات باستخدام لها ينبغي لذا . التنظيمية
من و . للسالمة الجوية الخطة العالميةالسالمة ومساعدتها على تحقيق أهداف  مجال في كتشفةالمه القصور الالزمة لمعالجة أوج السالمة
، نتقاةالم مبادرات تحسين السالمةمقارنًة ب ثغراتأو نتائج تحليل ال /والسالمة مجال أوجه القصور التي تم تحديدها في  استعراضخالل 
باإلضافة إلى ذلك، يجب على و . ة المحتملة واختيارها كإجراءات تصحيحية تفي بالغرض المطلوبلمبادرات السالمقائمة  التوصل إلىيمكن 
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إجراءات ذ لتكون بمثابة نفَّ وتحديد تلك التي لم تُ التحديات التنظيمية طريق  خريطةة في عروضالم مبادرات تحسين السالمةالدولة مراجعة 
 .لية المخاطرلفئات الحوادث عاتخفيف لمخاطر السالمة بالنسبة 

 السالمة ذات الولوية المتوخى تنفيذها تحسين إعداد قائمة بمبادرات – الخامسةالخطوة    3-5-6
. كل منها لتنفيذالكافية ما إذا كان لديها القدرات المحتملة وتقييم  مبادرات تحسين السالمةقائمة  استعراضيجب على الدولة  3-5-6-1

التدريب  ، فضال عنوالتقنية ،والمالية ،البشرية)تقييم مدى توفر الموارد لى إالمحتملة  تحسين السالمة مبادرات استعراض ؤديوينبغي أن ي
باإلضافة إلى تحديد الموارد الالزمة، ينبغي و . مبادرات تحسين السالمةمن مبادرة الالزمة إلكمال كل ( إلخ المصلحة،والتزامات أصحاب 

اإلرادة السياسية للتغيير، وتوافر التكنولوجيا والموارد  وجوداألخير  يجب أن يشمل هذا التقييمو . راتالقدرة على إجراء التغيي دراسة أيضاً 
 .الالزمة لتنفيذ التغيير

تتمثل إحدى الطرق في و . على السالمةاألكبر تأثير الالتي لها  مبادرات تحسين السالمةلدولة إعطاء األولوية لوينبغي ل 3-5-6-2
من الممارسات و . هاموارد أقل إلكمال في الوقت ذاته تتطلبو تحسين السالمة ل تنطوي على احتماالت أكبرءات التي التركيز على اإلجرا

ه وخبرات على معارف فريق التقييم تعتمدأن لدولة ل يجوزالنهج الكمي،  تعذر أتباععندما يو . الجيدة استخدام نهج كمي في هذا التحليل
إكمالها في التي ينبغي ذات األولوية  مبادرة تحسين السالمةيجب على الدولة وضع قائمة بمؤسسات  م،التقييإلى  استناداً و . المتخصصة

 .غضون إطار زمني محدد
الوصول إلى مثل هذا  وعند. بعد فشل كل شيء آخر إال عملياً ليس  مامبادرة  أن تنفيذبالتوصل إلى استنتاج  وال ينبغي 3-5-6-3

 .يهافالذي تم تحديده  الخللأو على السالمة خطر ال عواقب من التخفيفأو  الطيران للتخلص فيجب تعديل أنشطة االستنتاج،

 الوطنية لسالمة الجويةاوضع خطة  –الخطوة السادسة    3-5-7
قائمة  دإعدا فورو . جويةسالمة اللل الوطنية لخطةل أساساً  الخامسةفي الخطوة  تي وقع عليها االختيارال مبادرات تحسين السالمة شكلتُ 

مبادرات ، والتي ستصبح الوثيقة الرئيسية لتنفيذ لجويةلسالمة الوطنية ال تهايجب على الدولة وضع خط األولوية،ذات  مبادرات تحسين السالمة
ثل التي تم القابلة للتنفيذ مجموعة من اإلجراءات جويةلسالمة الليجب أن تغطي الخطة الوطنية و . على المستوى الوطني تحسين السالمة

قيادة كي تتولى مسؤولة لأو منظمة يجب تحديد جهة  الخطة، وضع اللمسات األخيرة على عدبو . الخطوات الالزمة لتحقيق األهداف المحددة
قد يكون ( المجموعات اإلقليمية للسالمة الجويةمثل ) راسخةأنشطة ومنظمات إقليمية وثمة . مبادرات تحسين السالمةمبادرة من تنفيذ كل 

على التعاون مع أصحاب المصلحة اآلخرين على الصعيدين  أيضاً شجع الدولة تُ و . لتنفيذلعملية ا ودعم استراتيجيات تقديم ما يلزم من ابمقدوره
الجداول  حدود ضمنة عنيالم مبادرات تحسين السالمةلى تنفيذ ع حرصلدولة أن تل ينبغيو . ةقائمالخطط ال مواءمةالوطني واإلقليمي من أجل 

للسالمة  الخطة العالميةالجداول الزمنية المقترحة في ب االلتزامفي حالة عدم إمكانية و . للسالمة الجوية الخطة العالمية غاياتلمرتبطة بالزمنية ا
 .وأصحاب المصلحة اآلخرين، حسب االقتضاء وااإليكيجب على الدولة وضع جداول زمنية قابلة للتحقيق بالتنسيق مع  ،الجوية

 رصد التنفيذ –سابعة الخطوة ال   3-5-8
لى المنظمات أو األفراد المسؤولين عن قيادة إ مبادرات تحسين السالمة إسناد، يجب الجوية لسالمةلخطة الوطنية البعد االنتهاء من وضع 

 أمامعوائق أي ن وأ، الالزمة يجري تنفيذها فعليا اإلجراءاتأن بشكل مستمر للتأكد من  بالتنفيذ األنشطة ذات الصلة رصد وينبغي .التنفيذ
في إطار  مبادرات تحسين السالمةعند اكتمال و . في مرحلة الحقة كتشفثغرات تُ  يمكنها استيعاب أي الخطةأن ، و تجري إزالتها لتنفيذا
 .األخرى التي قد تحتاج الدولة إلكمالها مبادرات تحسين السالمةيجب تكرار الخطوات المذكورة في هذا القسم من أجل تحديد  لخطة،ا
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App A-1 

 

 لفق أرفالم

 طريق التحديات التنظيمية خريطة

 الدول   -1

 نظام مراقبة السالمة في الدولة -الجزء الول   1-1
 (5إلى  1الحاسمة من  استحداث إطار لمراقبة السالمة )العناصر —1المرحلة    1-1-1

 د االيكاو وتوصياتها الدولية على الصعيد الوطنيالتنفيذ المنهجي لقواع - 1المبادرة  السالمة  مبادرة تحسين
 الدول الجهة المعنية 

بالسالمة على وجه  الشواغل البارزة في مجالالعمل على الصعيد الوطني لمعالجة  -  1A اإلجراءات
 األولوية

 1B -  نهج الرصد المستمر للبرنامج العالمي ذات األولوية في بروتوكول ال أسئلةمعالجة جميع
 ق مراقبة السالمة الجويةلتدقي

 1C - المتعلقة بالطيران لتمكين السلطات المختصة من وليةوضع القوانين والتشريعات األ 
)العنصران تقديم الخدمات  مهامالمراقبة و  مهام، بما يشمل الفصل بين التنظيميةالمراقبة  إجراء

 (2و 1الحاسمان 

 1D -  إلى جانب التنفيذ الفعال  تها الدوليةلقواعد االيكاو وتوصيا االمتثالزيادة مستوى
 (5إلى  1)العناصر الحاسمة من الوطني  الصعيدعلى  للعناصر الحاسمة

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

 1A و 1D المراجع
  إنشاء وإدارة جهاز حكومي  -( لفزء )أالج ،دليل مراقبة السالمة الجوية، 9734الوثيقة

  .لمراقبة السالمة الجوية

  دليل الرصد المستمر للبرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية ،9735الوثيقة  

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

1C   1وD 

  إنشاء وإدارة جهاز حكومي  -( لفالجزء )أ ،(9734دليل مراقبة السالمة الجوية )الوثيقة
 . لمراقبة السالمة الجوية

 Canadian Aviation Regulations ""القواعد التنظيمية الكندية للطيران 

 Civil Aviation Safety Regulations of Australia " القواعد التنظيمية االسترالية
 مدني"للطيران ال

 European Aviation Safety Rules "قواعد سالمة الطيران األوربية" 

 FAA Regulations ( تحدةللواليات الم"قواعد إدارة الطيران االتحادية") 

 المرجعية االيكاو وثائق  

  مبادرةiMPLEMENT 

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

 Latin American Aviation Regulations "طيران في أمريكا التنظيمية لل اللوائح
 الالتينية"

 Model Civil Aviation Regulations "التنظيمية النموذجية للطيران" اللوائح 

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

 
 ICAO USOAP CMA  بة ق مراقلبرنامج العالمي لتدقيفي إطار انهج الرصد المستمر

 السالمة الجوية

http://www.icao.int/safety/iStars/pages/intro.aspx
http://www.tc.gc.ca/eng/acts-regulations/regulations-sor96-433.htm
https://www.casa.gov.au/regulations-and-policy/standard-page/current-rules
http://www.easa.europa.eu/regulations
https://www.faa.gov/regulations_policies/faa_regulations/
http://www.icao.int/safety/Implementation/Pages/Resources.aspx
http://www.icao.int/safety/iMPLEMENT/Pages/Home.aspx
http://www.icao.int/safety/iStars/pages/intro.aspx
http://www.srvsop.aero/srvsop/document/lar
http://www.srvsop.aero/srvsop/document/lar
http://www.srvsop.aero/srvsop/document/lar
http://www.faa.gov/about/initiatives/iasa/mcar/
http://www.srvsop.aero/srvsop/document/lar
http://www.srvsop.aero/srvsop/document/lar
https://www.caa.govt.nz/rules/rules.htm
http://www.icao.int/safety/CMAForum/Pages/default.aspx
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 وضع إطار تنظيمي شامل للمراقبة - 2المبادرة  السالمة  تحسين مبادرة
 الدول الجهة المعنية

الفصل بين مهام المراقبة  تشتمل علىإنشاء وتسيير سلطة تنظيمية مستقلة للمراقبة،  -  2A اإلجراءات 
 (3الحاسم  )العنصرمهام توفير الخدمات عندما تكون موجودة داخل السلطة و 
 

 2B -  نظام فعال لنشر اإلرشاد الفني واألدوات وتوفير معلومات السالمة الهامة إعداد
)العنصر الحاسم  بفعالية لالضطالع بمهام المراقبة التي يحتاجها الموظفون الفنيون الضرورية 

5) 
 

 2C –  ن من الموظفيقوة عاملة واستبقاء وتدريب  ،توظيفإنشاء نظام فعال الستقطاب، و
 (4و 3)العنصران الحاسمان ( 5المبادرة نظر الدعم المراقبة التنظيمية )الفنيين المؤهلين 

 2A المراجع
 

  إنشاء وإدارة جهاز حكومي  -( لف(, الجزء )أ9734دليل مراقبة السالمة الجوية )الوثيقة
 لمراقبة السالمة الجوية

2B 2وC 
 Course Flight Standards (International) —FAA Inspector Training System   دورة"

 نظام تدريب مفتشي الطيران إلدارة الطيران االتحادية" -القواعد القياسية )الدولية( للطيران 

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

 eICAO Global Aviation Training course catalogu  فهرس دورات االيكاو التدريبية"
 العالمية في مجال الطيران المدني"

 ICAO TRAINAIR PLUS Programme 
) Description.aspx-Programme-https://www.icao.int/training/Pages/TPP( 

 برنامج االيكاو للتدريب المتقدم )برنامج  ترينير المتقدم(

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

 ان المدني لجنوب أفريقيا("األجنبية/وكالة الطير 

 

 -استحداث عملية مستقلة للتحقيق في الحوادث والوقائع، وفقا ألحكام الملحق الثالث عشر  - 3المبادرة  السالمة  تحسين مبادرة
 التحقيق في حوادث ووقائع الطيران 

 الدول الجهة المعنية
 -والوقائع، وفقا ألحكام الملحق الثالث عشر استحداث عملية مستقلة للتحقيق في الحوادث  -  3A اإلجراءات 

 (3و 1)العنصران الحاسمان 

 3B –  التي الضرورية نظام فعال لنشر اإلرشاد الفني واألدوات وتوفير معلومات السالمة الهامة إعداد
 (  5التحقيقات في حوادث ووقائع الطيران )العنصر الحاسم لالضطالع بمهام  يحتاجها الموظفون الفنيون 

 3C -  واستبقاء عدد كاف  من الموظفين الفنيين وتدريب  ،توظيفإنشاء نظام فعال الستقطاب، و
 (4و 3العنصران الحاسمان ( )5المبادرة )انظر  لدعم التحقيقات في حوادث ووقائع الطيرانالمؤهلين 

 3A المراجع
 التحقيق في حوادث ووقائع الطيران - الملحق الثالث عشر 

  إنشاء وإدارة جهاز حكومي لمراقبة  -الجزء )أ(  ،مراقبة السالمة الجويةدليل  -9734الوثيقة

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


App A-3 التنظيميةخريطة طريق التحديات  — المرفق ألف  
 

 

 .السالمة الجوية

3B 

 Doc 9734، دليل مراقبة السالمة  

 Doc 9756 ،دليل التحقيق في حوادث ووقائع الطيران 

 Doc 9946 ،في الحوادث والوقائع للتحقيق إقليميةمنظمة  دليل 

 Doc 9962 ،قيق في حوادث ووقائع الطيراندليل سياسات وإجراءات التح 

 Doc 9973، دليل تقديم المساعدة لضحايا حوادث الطيران وأسرهم 

 Doc 9998، سياسة االيكاو بشأن مساعدة ضحايا حوادث الطيران وأسرهم 

 Doc 10053  ،،حماية سجالت تحقيقات الحوادث  - الجزء األول "دليل حماية معلومات السالمة
 والوقائع"

 Doc 10062 " ،ليل التحقيقات في جوانب سالمة مقصورة الركاب في حاالت الحوادث والوقائع"د 

 Cir 315 – المخاطر المرتبطة بمواقع حوادث الطائرات 

-3C 

 Cir 298 – المبادئ التوجيهية لتدريب محققي حوادث الطيران 

 

 المراقبة الفعال للسالمةبما يتيح إعمال  تخصيص الموارد استراتيجياً  - 4المبادرة  السالمة  تحسين مبادرة
 الدول الجهة المعنية

تأكيد الوالية التنفيذية أو التشريعية لتلقي وإنفاق موارد مالية من الحكومة والمصادر الخارجية   -4A اإلجراءات 
 (1األخرى )العنصر الحاسم 

 

 -4B  لسلطة استحداث عملية لتخطيط الموارد وتخصيصها على نحو يتماشى مع الهيكل التنظيمي ل
ويمكن (. 3و 2المختصة الذي ال غنى عنه إلجراء المراقبة الفعالة للسالمة )العنصران الحاسمان 

 (5إلى  1لتحديد االحتياجات من الموارد )العناصر الحاسمة من   5و  1االستعانة بالمبادرتين 

 -4C نية أو قيادة تمويل ثابت ومستدام من خالل التزامات تقطعها القيادة الوطمصدر على  الحصول
وبالنسبة للتحسينات الصغيرة قصيرة . (3الوكالة والجهات المعنية األخرى )العناصر الحاسمة من ا إلى 

 :  األجل

 

االستعانة بصندوق االيكاو للسالمة ومكتب التعاون الفني أو غير ذلك من الوسائل لتقديم المساعدة الفنية 
لسالمة الجوية والمنظمات اإلقليمية لمراقبة السالمة ومكتب والمالية بالنسيق مع المجموعات اإلقليمية ل

 االيكاو اإلقليمي
 

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

 

در التمويل )البنك الدولي، مصرف التنمية األفريقي، إلخ.( بالنسيق مع التماس المساعدة من مصا
 المجموعات اإلقليمية للسالمة الجوية والمنظمات اإلقليمية لمراقبة السالمة ومكتب االيكاو اإلقليمي

 

   -4D  لتقييم التغييرات في االحتياجات من الموارد واستدامة التنسيق الالزم مع  عملية استحداث
 1 المكون المصلحة من الممولين وذلك لضمان إجراء التحسينات في مراقبة السالمة الواردة في  أصحاب

  (3العناصر الحاسمة من ا إلى  من هذه الخريطة )
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 ) www.icao.int/safeICAO Safety Fund (SAFE)( الطيران سالمةل اإليكاو صندوق   المراجع
 ي في اإليكاوالفن لتعاون ا إدارة  ICAO Technical Cooperation Bureau 
 اإلقليمية للسالمة الجوية المجموعات RASGs  
  وبرامج التنمية التعاونية للسالمة التشغيلية واستمرار  اإلقليمية لمراقبة السالمة الجوية المنظمات

 RSOOs and COSCAPs صالحية الطائرات للطيران
 

 

 موظفون فنيون مؤهلون لدعم المراقبة الفعالة للسالمة – 5المبادرة  السالمة  تحسين رةمباد
 الدول الجهة المعنية 

التحقق من ذلك و مؤهالت وتدريب الموظفين الفنيين الحاليين لتحديد استحداث نظام فعال  –   5A اإلجراءات
 (4)العنصر الحاسم 

 

 5B   -  واحتياجات التدريب الالزمة لتنفيذ مهمة المراقبة لموظفين الفنيين اتحديد الثغرات فيما يتعلق ب
 ( 4)العنصر الحاسم 

 

 5C  -  (4استبقاء الموظفين الفنيين المؤهلين )العنصر الحاسم الستقطاب و مكافآت استحداث نظام لل 

 

 5D –  االستعانة بالمنظمات اإلقليمية لمراقبة السالمة والمنظمات اإلقليمية للتحقيق في الحوادث
ألداء هذه المهام التي ال يمكن  مؤهلينوالكوارث، أو أي وسائل مماثلة، للحصول على موظفين فنيين 

 (4للدولة القيام بها بمفردها )العنصر الحاسم 

 

 5E –    استحداث خطط الموارد البشرية تدعم توظيف واستبقاء العدد الكافي من الموظفين المؤهلين
 (4الالزمين )العنصر الحاسم 

 

 5F –    أن نوع وتواتر التدريب المكمل برامج تدريبية للموظفين الفنيين والتثبت من سياسات و تنفيذ
بنجاح )التدريب األولي، أو المتكرر أو المتخصص أو التدريب في أثناء العمل( كافيان 

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

 

 5G –  ييم االحتياجات المتغيرة فيما يتعلق بالشروط الواجب توفرها لدى الموظفين استحداث عملية لتق
الفنيين المؤهلين، واستحداث إجراءات لتحديث االحتياجات الخاصة بتوظيف الموظفين واستبقائهم 

 (4)العنصر الحاسم  4Bالمبادرة  وتدريبهم، بالتنسيق مع

 

  ليات التفتيش وإصدار التراخيص والمراقبة المستمرةدليل إجراءات عم - (Doc 8335)الوثيقة   المراجع 

  الوثيقة(Doc 9734 )– دليل مراقبة السالمة الجوية 

 الوثيقة (Doc 10070 )– مفتشي سالمة الطيران المدني كفاءة دليل 

 spector Training ProgrammeEndorsed Government Safety In-ICAO  برنامج تدريب"
 المفتشين الحكوميين للسالمة الذي تدعمه االيكاو"

 )برنامج االيكاو للتدريب المتقدم )برنامج ترينير المتقدم ICAO TRAINAIR PLUS Programme 

 

 

http://www.icao.int/secretariat/TechnicalCooperation/Pages/default.aspx
http://www.icao.int/safety/SafetyManagement/Pages/Regional-Aviation-Safety-Groups-(RASGs).aspx
http://www.icao.int/safety/SafetyManagement/Pages/Regional-Aviation-Safety-Groups-(RASGs).aspx
http://www.icao.int/safety/gsi/Pages/default.aspx
http://www.icao.int/Training/TrainairPlus/Pages/default.aspx
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التعاون االستراتيجي مع أهم الجهات المعنية في مجال الطيران لتحسين السالمة بصورة  - 6المبادرة  السالمة  تحسين درةمبا
 منسقة

  الدول الجهة المعنية 

 اإلجراءات
 

□ 6A -  ،آلية لتحديد الجهات  استحداثباالستناد إلى أوجه القصور المكتشفة في ميدان السالمة
إلى  1ة ووضع خطة عمل لمعالجة أوجه القصور المعنية )العناصر الحاسمة المعنية  المتعاون

5) 
 

□ 6B -   ،استخدام آلية إقليمية لمراقبة السالمة أو خدمات دولة أخرى أو منظمة أكثر كفاءة
من الخطة العالمية للسالمة  3و  2لتقديم المساعدة لدولة ال تستطيع اإليفاء بالتزامات األهداف 

 الجوية
 

□ 6C –  تقديم المساعدة، من خالل الدول واألقاليم وقطاع الصناعة إلى الدول لوضع التشريعات
 (1( )العنصر الحاسم 1B المبادرة الوطنية األولية في مجال الطيران )بالتنسيق مع

 

□ 6D –  تقديم المساعدة، من خالل الدول واألقاليم وقطاع الصناعة إلى الدول لوضع النظم
 (2ر الحاسم الوطنية )العنص

  

□ 6E –  تأسيس عملية من خالل المجموعات اإلقليمية للسالمة الجوية و/أو المنظمات اإلقليمية
الدول/الصناعة  من لمراقبة السالمة الجوية إليجاد نظام للرصد/التعاون، بما يشمل تقديم دعم

، بالتركيز 5ى إل 1العناصر الحاسمة ة الداخلية )وإجراءات المتابعوتبادل أفضل الممارسات 
 (3العنصر الحاسم على 

 

□ 6F –  التعاون مع المجموعات اإلقليمية للسالمة الجوية و/أو المنظمات اإلقليمية لمراقبة
ستقطاب، السالمة الجوية، والدول، وااليكاو، وصناعة الطيران و/أو شراكات المدارس الفنية ال

استراتيجية الستبقائهم  كفاء ووضعاألو ن مؤهليالفنيين الموظفين من ال يكفيما وتدريب  وتوظيف
 (4)العنصر الحاسم 

 

□ 6G –  استحداث عملية لوضع مواد إرشادية فنية، وأدوات وأحكام للمعلومات الحيوية في مجال
، والمنظمات اإلقليمية لمراقبة السالمة الجوية وااليكاو األخرى  السالمة، بالتعاون مع الدول

ر اإلقرار بأن هذه المواد اإلرشادية تحتاج إلى تكييفها مع القواعد ، في إطاالجهات المعنيةو/أو 
 (5م العنصر الحاسالتنظيمية الوطنية البيئة التشغيلية لكل دولة )

 
□ 6H –  بموازاة العمل الهادف إلى تحسين السالمة، التعاون مع المجموعة اإلقليمية للسالمة

للتصدي لفئات الحوادث األكثر خطورة ة الجوية الجوية و/أو المنظمة اإلقليمية لمراقبة السالم
 التشغيلية( الطريق التحديات)أنظر خريطة 

 



 App A-6 الخطة العالمية للسالمة الجوية

 

 

 المراجع
 

6A  6إلىG 

  الوثيقةDoc 9734 – دليل مراقبة السالمة الجوية  

 مكتب االيكاو للتعاون الفني ICAO Technical Cooperation Bureau 

  عدم ترك أي بلد وراء الركب" مبادرة" No Country Left Behind initiative 

 المجموعات اإلقليمية للسالمة الجوية RASGs 

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

 دليل مراقبة السالمة تطبيق  Safety oversight index application ( اإللكترونيالتسجيل 
 مطلوب لدخول الموقع(

6H 

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

 

تزويد االيكاو باستمرار بالمصدر الرئيسي لمعلومات السالمة من خالل تحديث كافة  - 7المبادرة  لسالمة ا تحسين مبادرة
 الوثائق والسجالت ذات الصلة بذلك

 الدول  الجهة المعنية 

التصحيحية في إطار البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة  اإلجراءات خطة تحديث بنود - 7A □ اإلجراءات
 ةالسالمة الجوي

□ 7B - نهج الرصد أسئلة بروتوكول وإيداع القائمة المرجعية للتقييم الذاتي المعد بناء على  تحديث
  المستمر للبرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية

□ 7C - وإيداع استبيان أنشطة الطيران لدى الدولة تحديث 
□ 7D - اإللكتروني عن االختالفاتنظام اإلبالغ حول  وإيداع القائمة المرجعية تحديث 
□ 7E - تحديث الوثائق والسجالت في الوقت المناسب، حسب االقتضاء 

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

 ا النظام المتكامل لتحليل اتجاهات السالمة واإلبالغ عنه)iStars( 
 التدريب القائم على الحاسوب لنهج الرصد المستمر للبرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية 

 مطلوب لدخول الموقع( اإللكترونيللبرنامج )التسجيل  اإللكتروني موقعال 

  بة السالمة الجوية المستمر للبرنامج العالمي لتدقيق مراقحلقات عمل نهج الرصد  
 

 

  

http://www.icao.int/about-icao/nclb/Pages/default.aspx
http://www.icao.int/about-icao/nclb/Pages/default.aspx
http://www.icao.int/safety/SafetyManagement/Pages/Regional-Aviation-Safety-Groups-(RASGs).aspx
http://www.icao.int/safety/SafetyManagement/Pages/Regional-Aviation-Safety-Groups-(RASGs).aspx
http://www.icao.int/safety/Implementation/Lists/COSCAP_RSOO/AllItems.aspx
http://www.icao.int/safety/Implementation/Lists/COSCAP_RSOO/AllItems.aspx
https://soa.icao.int/usoap/Index.aspx?ReturnUrl=%2fusoap
http://www.icao.int/safety/Implementation/Lists/COSCAP_RSOO/AllItems.aspx
http://www.icao.int/safety/Implementation/Lists/COSCAP_RSOO/AllItems.aspx
http://www.icao.int/safety/istars/pages/intro.aspx
http://www.icao.int/safety/CMAForum/Pages/USOAPCMA-CBT.aspx
http://www.icao.int/safety/CMAForum/Pages/USOAPCMA-CBT.aspx
https://soa.icao.int/usoap/Index.aspx?ReturnUrl=%2fusoap
http://www.icao.int/safety/CMAForum/Pages/contact.aspx


App A-7 التنظيميةخريطة طريق التحديات  — المرفق ألف  
 

 

 (8إلى  6لمراقبة السالمة )العناصر الحاسمة من  تطبيق نظام —2المرحلة    1-1-2

 التنفيذ المنهجي لقواعد االيكاو وتوصياتها الدولية على الصعيد الوطني - 8المبادرة  السالمة  مبادرة تحسين
 الدول الجهة المعنية 

على وجه  الشواغل البارزة في مجال السالمةد الوطني لمعالجة العمل على الصعي -  8A اإلجراءات
 األولوية

 8B  -  إلى  الوطني لقواعد االيكاو وتوصياتها الدولية الصعيدعلى  االمتثالزيادة مستوى
العناصر جميع العناصر الحاسمة، مع التركيز على  ) جانب التنفيذ الفعال للعناصر الحاسمة

 (8إلى  6الحاسمة من 

 
  دليل الرصد المستمر للبرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية  Doc 9735 راجعالم

  (iSTARS)  مطلوب لدخول الموقع( اإللكتروني)التسجيل معلومات مراقبة السالمة 

  

 

 االستمرار في تنفيذ قواعد االيكاو وتوصياتها الدولية على الصعيد اإلقليمي واالمتثال لها -9المبادرة  السالمة تحسين مبادرة 

 الدول الجهة المعنية 

الحاسم  )العنصر والتصاديق واألذونات ، والتوثيق،إجراءات إصدار التراخيصتطبيق   – 9A □ اإلجراءات
6) 

 
□ 9B- (8و 7لعنصران الحاسمان تنفيذ المراقبة التنظيمية وعمليات اإلنفاذ )ا 
 
□ 9C –  لمعالجة شواغل السالمة المكتشفة من خالل تقارير تحقيقات الحوادث والوقائعاستحداث نظام 

 (8)العنصر الحاسم  والوسائل األخرى وتقارير السالمة  وأنشطة المراقبة

  9A عالمراج
  الوثيقةDoc 8335 ، المستمرة والمراقبةدليل إجراءات عمليات التفتيش وإصدار التراخيص 

 

9B 

  الوثيقةDoc 9756، دليل التحقيق في حوادث ووقائع الطيران 
9C 

 عن أمثلة بقائمة  - (يمج)اإلضافة التحقيق في حوادث ووقائع الطيران،  -الثالث عشر الملحق
 رةيالوقائع الخط

 

 مال المراقبة الفعال للسالمةبما يتيح إع تخصيص الموارد استراتيجياً  - 10المبادرة  السالمة تحسين مبادرة 

 الدول  الجهة المعنية 

 6من الحاسمة  )العناصر االحتياجات من الموارد لتحديد 5و  1االستعانة بالمبادرتين  - 10A □ اإلجراءات
 (8 إلى

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


 App A-8 الخطة العالمية للسالمة الجوية

 

 

□ 10B -  االستفادة من المجموعات اإلقليمية من قبيل المجموعة اإلقليمية للسالمة الجوية
 افيةالستكشاف موارد إض

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

 مكتب االيكاو للتعاون الفني 

 المجموعات اإلقليمية للسالمة الجوية 

 

التعاون االستراتيجي مع أهم الجهات المعنية في قطاع الطيران لتحسين السالمة بصورة  - 11 المبادرة مبادرة السالمة 
 متناسقة

 الدول الجهة المعنية 

بناء على أوجه القصور المكتشفة في مجال السالمة، استحداث آلية لتحديد الجهات  - 11A □ اإلجراءات
 (8إلى  6ية )العناصر الحاسمة من وضع خطة عمل لمعالجة أوجه القصور المعنو  تعاونةالم

 
□ 11B – لدعم دولة  مؤهلة أخرى  أو بدولة المنظمات اإلقليمية لمراقبة السالمة الجويةب االستعانة

  3و  2اإليفاء بأهداف الخطة العالمية للسالمة الجوية  ال تتوقع
 
 

□ 11C –  اإلقليمية  ةالمنظمأو /و المجموعة اإلقليمية للسالمة الجويةعبر للدول،  المساعدةتقديم
 (7)العنصر الحاسم  أو الدول األخرى للقيام بأنشطة المراقبةلمراقبة السالمة الجوية 

 
□ 11D –  االستعانة بالمواد اإلرشادية الفنية، واألدوات واألحكام المتعلقة بالمعلومات الحيوية

مراقبة السالمة الجوية، للسالمة الموضوعة بالتعاون مع الدول األخرى والمنظمات اإلقليمية ل
مراقبة السالمة  مهام تمكين الموظفين الفنيين من أداءوااليكاو و/أو الجهات المعنية األخرى، ل

 (8إلى  6)العناصر الحاسمة الموكلة إليهم بكفاءة 
 
□  11E -  بموازاة العمل الهادف إلى تحسين السالمة، التعاون مع المجموعة اإلقليمية للسالمة

للتصدي لفئات الحوادث عالية الخطورة أو المنظمة اإلقليمية لمراقبة السالمة الجوية الجوية و/
 طريق مخاطر السالمة التشغيلية()أنظر خريطة 

 

 11Dإلى  11A المراجع
 المجموعات اإلقليمية للسالمة الجوية 

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

   GASOS (https://www.icao.int/safety/gasos/Pages/default.aspx)  النظام
 العالمي لمراقبة السالمة الجوية

 مطلوب لدخول الموقع( اإللكتروني)التسجيل  تطبيق دليل مراقبة السالمة 

 11E 

وقائع عن الأمثلة بقائمة  - (يمج)اإلضافة  في حوادث ووقائع الطيران،التحقيق  – الثالث عشرالملحق 
 رةيالخط

http://www.icao.int/safety/scan/pages/safety-fund-safe.aspx
http://www.icao.int/secretariat/TechnicalCooperation/Pages/default.aspx
http://www.icao.int/secretariat/TechnicalCooperation/Pages/default.aspx
http://www.icao.int/safety/Implementation/Lists/RASGSPIRGS/AllItems.aspx
http://www.icao.int/safety/SafetyManagement/Pages/Regional-Aviation-Safety-Groups-(RASGs).aspx
http://www.icao.int/safety/SafetyManagement/Pages/Regional-Aviation-Safety-Groups-(RASGs).aspx
http://www.icao.int/safety/SafetyManagement/Pages/Regional-Aviation-Safety-Groups-(RASGs).aspx
المنظمات%20الإقليمية%20لمراقبة%20السلامة%20الجوية%20وبرنامج%20التنمية%20التعاونية%20للسلامة%20التشغيلية%20واستمرار%20صلاحية%20الطائرات%20للطيران%20%20%20%20GASOS%20(https:/www.icao.int/safety/gasos/Pages/default.aspx)%20النظام%20العالمي%20لمراقبة%20السلامة%20الجويةتطبيق%20دليل%20مراقبة%20السلامة%20(التسجيل%20الإلكتروني%20مطلوب%20لدخول%20الموقع)
المنظمات%20الإقليمية%20لمراقبة%20السلامة%20الجوية%20وبرنامج%20التنمية%20التعاونية%20للسلامة%20التشغيلية%20واستمرار%20صلاحية%20الطائرات%20للطيران%20%20%20%20GASOS%20(https:/www.icao.int/safety/gasos/Pages/default.aspx)%20النظام%20العالمي%20لمراقبة%20السلامة%20الجويةتطبيق%20دليل%20مراقبة%20السلامة%20(التسجيل%20الإلكتروني%20مطلوب%20لدخول%20الموقع)
المنظمات%20الإقليمية%20لمراقبة%20السلامة%20الجوية%20وبرنامج%20التنمية%20التعاونية%20للسلامة%20التشغيلية%20واستمرار%20صلاحية%20الطائرات%20للطيران%20%20%20%20GASOS%20(https:/www.icao.int/safety/gasos/Pages/default.aspx)%20النظام%20العالمي%20لمراقبة%20السلامة%20الجويةتطبيق%20دليل%20مراقبة%20السلامة%20(التسجيل%20الإلكتروني%20مطلوب%20لدخول%20الموقع)
المنظمات%20الإقليمية%20لمراقبة%20السلامة%20الجوية%20وبرنامج%20التنمية%20التعاونية%20للسلامة%20التشغيلية%20واستمرار%20صلاحية%20الطائرات%20للطيران%20%20%20%20GASOS%20(https:/www.icao.int/safety/gasos/Pages/default.aspx)%20النظام%20العالمي%20لمراقبة%20السلامة%20الجويةتطبيق%20دليل%20مراقبة%20السلامة%20(التسجيل%20الإلكتروني%20مطلوب%20لدخول%20الموقع)
المنظمات%20الإقليمية%20لمراقبة%20السلامة%20الجوية%20وبرنامج%20التنمية%20التعاونية%20للسلامة%20التشغيلية%20واستمرار%20صلاحية%20الطائرات%20للطيران%20%20%20%20GASOS%20(https:/www.icao.int/safety/gasos/Pages/default.aspx)%20النظام%20العالمي%20لمراقبة%20السلامة%20الجويةتطبيق%20دليل%20مراقبة%20السلامة%20(التسجيل%20الإلكتروني%20مطلوب%20لدخول%20الموقع)
المنظمات%20الإقليمية%20لمراقبة%20السلامة%20الجوية%20وبرنامج%20التنمية%20التعاونية%20للسلامة%20التشغيلية%20واستمرار%20صلاحية%20الطائرات%20للطيران%20%20%20%20GASOS%20(https:/www.icao.int/safety/gasos/Pages/default.aspx)%20النظام%20العالمي%20لمراقبة%20السلامة%20الجويةتطبيق%20دليل%20مراقبة%20السلامة%20(التسجيل%20الإلكتروني%20مطلوب%20لدخول%20الموقع)


App A-9 التنظيميةخريطة طريق التحديات  — المرفق ألف  
 

 

 

تزويد االيكاو بالمصادر الرئيسية لمعلومات السالمة اإلقليمية من خالل تحديث جميع مواصلة  – 12المبادرة  السالمة  مبادرة تحسين
 الوثائق والسجالت ذات الصلة

 الدول الجهة المعنية

التصحيحية في إطار البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة  اإلجراءات تحديث بنود خطط -  12A اإلجراءات
 الجوية

 12B -  نهج ذات األولوية لبروتوكول الملء وإيداع القوائم المرجعة للتقييم الذاتي استنادا إلى أسئلة
 الرصد المستمر للبرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية 

 12C -  ملء وإيداع استبيان أنشطة الطيران الوطنية 

 12D - عن االختالفات اإللكترونينظام اإلبالغ في المتثال اوإيداع قوائم  تحديث 
 

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

 حليل اتجاهات السالمة واإلبالغ النظام المتكامل لت(iSTARS)  

 الوطنيالسالمة  برنامج -الثاني مكون ال    1-2
 

 بدء تنفيذ برنامج السالمة الوطني على الصعيد الوطني - 13المبادرة  السالمة  حسينت مبادرة

 لدول ا الجهة المعنية 

 االلتزام بتحسين السالمة على مستوى الدولة تأمين - 13A □ اإلجراءات
□ 13B -  إجراء تحليل ثغرات تمهيدي لبرنامج السالمة الوطني )قائمة مراجعة( ثم في مرحلة

 تفصيلي لبرنامج السالمة الوطنيالذاتي التقييم الالحقة 
□ 13C -  ي مسؤول عن برنامج السالمة الوطن فريقتحديد 
□ 13D - إعداد خطة لتنفيذ برنامج السالمة الوطني 
□ 13E - ليعمل بها مقدمو الخدمات والتحقق من تنفيذ  السالمة إدارةنظام إصدار قواعد تنظيمية ل

 السالمة إدارةنظام 
□ 13F -  ونشرهاالتعرف على أفضل الممارسات في مجال إدارة السالمة 

  13Dو  13Bو  13A  المراجع
  الفصل الثالث إدارة السالمة — لتاسع عشراالملحق ، 

  الوثيقةDoc 9859 ،دليل إدارة السالمة  

 لبرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة في إطار اهج الرصد المستمر اإلطار اإللكتروني لن
   (cao.int/safety/CMAForum/Pages/default.aspxhttps://www.i) الجوية

  تحليل ثغرات برنامج السالمة الوطني لنظامiSTARS  مطلوب لدخول  اإللكتروني)التسجيل
 الموقع(

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


 App A-10 الخطة العالمية للسالمة الجوية

 

 

 فريق التعاون الدولي في مجال إدارة السالمة Things You Should Know About SMS 10 

 

13A   13وC  13وE  
 فريق التعاون الدولي في مجال إدارة السالمة ،SM ICG s Role ’The Frontline Manager

in SMS 

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

SMS 

13E 

  ارة السالمةيق التعاون الدولي في مجال إدفر، SM ICG SMS Evaluation Tool 

  نموذج التميز في انظمة إدارة السالمةCANSO 

13F 

 فريق التعاون الدولي في مجال إدارة السالمة SM ICG 
Recommendations  —How to Support a Successful SSP and SMS Implementation 

for Regulators 

  

 للبدء في تنفيذ برنامج السالمة الوطني تخصيص الموارد استراتيجياً  - 14المبادرة  السالمة تحسين مبادرة 

 الدول  الجهة المعنية 

المة استحداث عملية لتخطيط الموارد وتخصيصها بما يمك  ن من تنفيذ برنامج الس - 14A □ اإلجراءات
 الوطني وتحديد المجاالت التي تدعو فيها الحاجة إلى توفير الموارد

□ 14B - الموارد من قادة السلطات الوطنية والمختصة ومن الجهات المعنية في داخل  استقطاب
 الدولة لدعم تنفيذ برنامج السالمة الوطني

□ 14C -  المتاحة )مكتب التعاون الفني الموارد  لالستفادة منالمكتب اإلقليمي لاليكاو  معالتعاون
 على سبيل المثال( لتقديم المساعدة المطلوبة لتنفيذ برنامج السالمة الوطني

□ 14D -  التعاون مع المنظمة اإلقليمية لمراقبة السالمة الجوية، والدول، والمنظمات األخرى
تعلقة بتنفيذ حسب االقتضاء، لتدريب موظفين فنيين مؤهلين للنهوض بالمهام والمسؤوليات الم

 برنامج السالمة الوطني

 Bو 14A  المراجع
  إدارة السالمة — التاسع عشرالملحق 

  الوثيقةDoc 9859 ،دليل إدارة السالمة  

14C 

  نيلمكتب االيكاو للتعاون الفالمنسق اإلقليمي 

14D 

   فريق التعاون الدولي في مجال إدارة السالمةSMICG 
SMS Inspector Competency Guidance 

 
 

http://www.skybrary.aero/index.php/10_Things_You_Should_Know_About_SMS
http://www.skybrary.aero/index.php/The_Frontline_Manager%E2%80%99s_Role_in_SMS
http://www.skybrary.aero/index.php/The_Frontline_Manager%E2%80%99s_Role_in_SMS
http://www.skybrary.aero/index.php/The_Frontline_Manager%E2%80%99s_Role_in_SMS
http://www.skybrary.aero/index.php/The_Senior_Manager%27s_Role_in_SMS
http://www.skybrary.aero/index.php/The_Senior_Manager%27s_Role_in_SMS
http://www.skybrary.aero/index.php/The_Senior_Manager%27s_Role_in_SMS
http://www.skybrary.aero/index.php/SM_ICG_SMS_Evaluation_Tool
http://www.icao.int/secretariat/TechnicalCooperation/Pages/default.aspx
http://www.icao.int/secretariat/TechnicalCooperation/Pages/default.aspx
http://www.skybrary.aero/index.php/SMS_Inspector_Competency_Guidance


App A-11 التنظيميةخريطة طريق التحديات  — المرفق ألف  
 

 

للبدء في تنفيذ برنامج في مجال الطيران  التعاون االستراتيجي مع أهم الجهات المعنية - 15المبادرة  السالمة تحسين مبادرة 
 السالمة الوطني

 الدول  الجهة المعنية 

برنامج  ذتحديد المجاالت التي تدعو فيها الحاجة للتعاون/الدعم في إطار خطة تنفي - 15A □ اإلجراءات
 (14السالمة الوطني )انظر المبادرة 

□ 15B - المعنية في مجال الطيران، بما في ذلك  تحديد الكيانات المتعاونة من بين أهم الجهات
 للسالمة الدول األخرى المنخرطة في تنفيذ أو التي نفذت بالفعل برنامجا وطنياً 

□ 15C -  أنها تعاني من  مفقودة أو أنهاوضع وتنفيذ خطة عمل ترمي لتناول العناصر التي ثبت
 (13B المبادرة قصور خالل تحليل ثغرات برنامج السالمة الوطني )انظر

□ 15D -  من خالل المجموعات اإلقليمية للسالمة الجوية و/أو المنظمات اإلقليمية لمراقبة
السالمة الجوية، استحداث عملية لتأسيس نظام للتوجيه يشمل تقديم المساعدة للدول/ صناعة 

 الطيران إلى جانب تبادل أفضل الممارسات لدعم تنفيذ برنامج السالمة الوطني
□ 15E  - برامج السالمة الوطنية  حولث عملية لتقديم التدريب )األولي والمتكرر والمتقدم( استحدا

للموظفين المعنيين، بالتعاون مع المنظمة اإلقليمية لمراقبة السالمة الجوية و/أو الدول األخرى 
 (14D المبادرة )انظر

□ 15F – المعلومات الهامة و عملية لتبادل المواد اإلرشادية الفنية واألدوات  وتنفيذ استحداث
ذات الصلة ببرامج السالمة الوطنية )التعميمات االستشارية والتعليمات الموجهة للسالمة 
والمنظمة اإلقليمية لمراقبة  ،( بالتعاون مع الدول األخرى ومؤشرات أداء السالمة للموظفين

 معنية األخرى السالمة الجوية والمجموعة اإلقليمية للسالمة الجوية وااليكاو و/أو الجهات ال

 المراجع
 

 15A  15إلىC 

 الفصل الثالث - إدارة السالمة — التاسع عشر الملحق 

  الوثيقةDoc 9859 ،دليل إدارة السالمة  

 لبرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة في إطار ا الرصد المستمر اإلطار اإللكتروني لنهج
  )http://www.icao.int/safety/CMAForum/Pages/default.aspx(الجوية 

  تحليل ثغرات السالمة في برنامج السالمة الوطني لنظامiSTARS  مطلوب  اإللكتروني)التسجيل
 لدخول الموقع(

 ق التعاون الدولي في مجال إدارة السالمةفري ،SM ICG, SSP Assessment Tool 

15D   15إلىF 
 ة الشراكة من أجل تقديم المساعدة على تنفيذ أنشطة السالمة الجوي)ASIAP( 

 (اإلقليمي المنسق) لمكتب االيكاو للتعاون الفني 

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

15F   
 الموقع االلكتروني لتنفيذ إدارة السالمة Safety Management Implementation website 

 
 
 
 
 

http://www.icao.int/safety/CMAForum/Pages/default.aspx
http://www.icao.int/safety/iStars/pages/intro.aspx
http://www.skybrary.aero/index.php/SSP_Assessment_Tool
http://www.icao.int/safety/scan/Pages/Aviation-Safety-Implementation-Assistance-Partnership.aspx
http://www.icao.int/safety/scan/Pages/Aviation-Safety-Implementation-Assistance-Partnership.aspx
http://www.icao.int/secretariat/TechnicalCooperation/Pages/default.aspx
http://www.icao.int/secretariat/TechnicalCooperation/Pages/default.aspx
http://www.icao.int/about-icao/NCLB/Pages/implementation-resources.aspx
http://www.icao.int/about-icao/NCLB/Pages/implementation-resources.aspx
http://www.icao.int/about-icao/NCLB/Pages/implementation-resources.aspx


 App A-12 الخطة العالمية للسالمة الجوية

 

 

ستراتيجي مع أهم الجهات المعنية في مجال الطيران الستكمال تنفيذ برنامج االتعاون ال -16المبادرة  مبادرة السالمة 
 السالمة الوطني

 الدول الجهة المعنية 

 نفيذتتنفيذ خطة عمل ال( ل15 المبادرة العمل مع الكيانات المتعاونة )التي تم تحديدها في - 16A □ اإلجراءات
□ 16B - هاوطني، وأنال السالمةبرنامج  كافة عناصر العمل مع الكيانات المتعاونة لضمان وجود 

 ةوفعال ةوعملي ة،مالئم
□ 16C – جميعبالتعاون مع  ضمان التحسين المستمر لبرنامج السالمة الوطنياستحداث نظام ل 

  الجهات المعنية األخرى 
□ 16D - ور الدولة الرائدة للترويج ألفضل الممارسات بين الدول األخرى بد االضطالع 

 16B المراجع

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

16D 
 الشراكة من أجل تقديم المساعدة على تنفيذ أنشطة السالمة الجوية )ASIAP( 

)asiap/www.icao.int(  

 (المنسق اإلقليمي) لمكتب االيكاو للتعاون الفني 

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

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

for Regulators 

 

 لمخاطر السالمة على الصعيد الوطني )الخطوة األولى( إدارةاستحداث  - 17المبادرة  السالمة  حسينت مبادرة

 الدول معنية الجهة ال

ذات  إطار قانوني يتعلق بحماية بيانات السالمة ومعلوماتها والمصادر األخرى  تأسيس - 17A □ اإلجراءات
 الصلة

□ 17B - نظام إلزامي لإلبالغ عن الوقائع على مستوى الدولة تأسيس 
□ 17C -  بيانات للسالمة بغرض رصد القضايا المتصلة بالسالمة والتعرف على  قاعدةوضع

  دليل إدارة السالمة Doc 9859 ، بما يتماشى مع مبادئ الوثيقةخطاراأل
□ 17D -  من بيانات السالمة التي تم جمعها خطارعملية للتعرف على األ ورعايةاستحداث 
□ 17E -   ة لضمان تقييم مخاطر السالمة المرتبطة بالمخاطر المتعرف يعمل واستخداماستحداث

 عليها
□ 17F -   لإلبالغ الطوعي والسري يوفر البيانات لقاعدة بيانات السالمة )انظر  وطنيإنشاء نظام

 (17Cالمبادرة 

 المراجع
 

17 A 17     إلى F  

  إدارة السالمة، التاسع عشرالملحق 

  الوثيقةDoc 9859 ،دليل إدارة السالمة 

 

http://www.skybrary.aero/index.php/SSP_Assessment_Tool
http://www.icao.int/secretariat/TechnicalCooperation/Pages/default.aspx
http://www.icao.int/secretariat/TechnicalCooperation/Pages/default.aspx
http://www.icao.int/about-icao/NCLB/Pages/implementation-resources.aspx
http://www.icao.int/about-icao/NCLB/Pages/implementation-resources.aspx
http://www.icao.int/about-icao/NCLB/Pages/implementation-resources.aspx
http://www.icao.int/about-icao/NCLB/Pages/implementation-resources.aspx
http://www.skybrary.aero/index.php/How_to_Support_a_Successful_SSP_and_SMS_Implementation_–_Recommendations_for_Regulators
http://www.skybrary.aero/index.php/How_to_Support_a_Successful_SSP_and_SMS_Implementation_–_Recommendations_for_Regulators


App A-13 التنظيميةخريطة طريق التحديات  — المرفق ألف  
 

 

   17 B 17  إلى D  

 

 ريق التصنيف المشترك بين فريق سالمة الطيران التجاري وااليكاوف 

  والوقائعنظام اإلبالغ عن بيانات الحوادث )ADREP( 

 فريق التعاون الدولي في مجال إدارة السالمة M ICGS 
Development of a Common Hazard Taxonomy 

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

 
17 E 

 

 فريق التعاون الدولي في مجال إدارة السالمة ،SM ICG 
Risk Based Decision Making Principles 

 

 لمخاطر السالمة على الصعيد الوطني )الخطوة الثانية( إدارةتحداث اس - 18المبادرة  السالمة تحسين مبادرة 

 الدول  الجهة المعنية 

 ألداء السالمة عبر عملية إدارة مخاطر السالمة القائمة مؤشراتوضع  - 18A □ اإلجراءات
□ 18B -  س السالمة على الصعيد اقي معايير لقياس أداء السالمة، تتماشى مع منهجياتوضع

 (17Eعملية إدارة مخاطر السالمة القائمة )انظر  ، باستخداماإلقليمي
□ 18C -  المقبول ألداء السالمة الذي ينبغي بلوغه من خالل برنامج السالمة  المستوى تحديد

 الوطني
□ 18D – كفالة استحداث نظام إلزامي لإلبالغ عن السالمة لمقدمي الخدمات 
□ 18E - مية لإلبالغ عن السالمة كجزء من برنامج التشجيع على تأسيس نظم طوعية وإلزا

 السالمة الوطني لمؤسسات تقديم الخدمات 
□ 18F - وتبادل المعلومات  ، تقاسمالترويج للوعي بقضايا السالمة وعملية التواصل ثنائية االتجاه

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

□ 18G      تقديم معلومات بشأن السالمة إلى اآلليات اإلقليمية لإلبالغ والرصد، على سبيل المساهمة 

 18F إلى 18A  المراجع
  الوثيقةDoc 9859- دليل إدارة السالمة 

 18D  18 إلىA  
 فريق التعاون الدولي في مجال إدارة السالمة- SM ICG 

The Regulator —A Systems Approach to Measuring Safety Performance 
Perspective 

 فريق التعاون الدولي في مجال إدارة السالمة ،SM ICG  
Measuring Safety Performance Guidelines for Service Providers 

 

 18E18  إلىF 

 للمجموعات اإلقليمية للسالمة الجوية اإلقليمية تقارير السالمة  

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


 App A-14 الخطة العالمية للسالمة الجوية

 

 

 

 المخاطر لقدرات نمذجة االستخدام االستباقيالحصول على الموارد الالزمة لزيادة  - 19المبادرة  السالمة  سينتح مبادرة

 الدول  الجهة المعنية 

المطلوبة لدعم عملية جمع المعلومات ومعالجتها، والتحليل المتقدم  المواردتحديد  - 19A □ اإلجراءات
  ل المعلوماتوتباد المخاطر ةوقدرات نمذج ،للبيانات

□ 19B –  نمذجةوتدريب واستبقاء الموظفين الفنيين المؤهلين للتخصص في  ،توظيفاستقطاب، و 
 المخاطر

□ 19C - بالطيران المدني قد تم تدريبهم القوة العاملة في تفتيش السالمة  ضمان أن يكون أفراد
شرت نظاما إلدارة مقدمي خدمات مراقبة السالمة التي نلمراقبة السالمة لالضطالع بمهام 

 السالمة 

 ال ينطبق المراجع

 

ستراتيجي مع أهم الجهات المعنية في مجال الطيران لدعم االنتقال إلى االتعاون ال — 20المبادرة  السالمة  تحسين مبادرة
 المخاطر  نمذجةاالستخدام االستباقي لقدرات 

 الدول  الجهة المعنية 

 اإلجراءات  
 

□ 20A - الجهات  تستوعب الت التي تستدعي التعاون/الدعم بحيث يكفل ذلك أنالمجا تحديد
واألخذ  واإلنصافثقافة تتسم باالنفتاح  تبنيوتنفذ مفاهيم ثقافة السالمة بما يمكنها من  المعنية

 بنهج ال عقابي لإلبالغ بشان السالمة
□ 20B - ليمية لمراقبة من خالل المجموعات اإلقليمية للسالمة الجوية و/أو المنظمات اإلق

، استحداث عملية لتأسيس نظام للتوجيه يشمل ( ات اإلقليميةلهيئالسالمة الجوية )أو غيرها من ا
استحداث ثقافة تقديم المساعدة للدول/ صناعة الطيران إلى جانب تبادل أفضل الممارسات لدعم 

 السالمة واالنتقال إلى االستخدام االستباقي لنمذجة المخاطر 
□ 20C - شجيع على إقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص على غرار مفهوم أفرقة الت

الطيران التجاري والطيران العام والمشاركة في هذه الشراكات بغرض تحديد  المشتركة بينالسالمة 
 سالمة النظمبوتنفيذ  التحسينات الضرورية فيما يتصل 

□ 20D -  إلنشاءني وصعيد صناعة الطيران الصعيد الوط أصحاب المصلحة علىمع  التعاون 
معلومات وتحليالت السالمة، وحاالت اكتشاف مخاطر السالمة والدروس  قاسمآلية لتبادل وت

 المستفادة منها وأفضل ممارساتها في إطار بيئة سرية وال عقابية 

 20A المراجع

 المبادئ التوجيهية لمنظمة خدمات المالحة الجوية المدنية بشأن الثقافة العادلة 

 عملية منظمة خدمات المالحة الجوية المدنية بشأن تعريف وتعزيز ثقافة السالمة 

  أدواتموارد و KYbraryS  الثقافة العادلةو  في الطيران ثقافة السالمةبشأن 

20C 

 الطيران التجاري  فريق سالمة 

http://www.canso.org/sites/default/files/Just%20Culture_0.pdf
http://www.canso.org/safety-culture-definition-and-enhancement-process
http://www.skybrary.aero/index.php/Category:Safety_Culture
http://www.skybrary.aero/index.php/Category:Safety_Culture
http://www.skybrary.aero/index.php/Category:Just_Culture
http://www.skybrary.aero/index.php/Category:Just_Culture
http://cast-safety.org/


App A-15 التنظيميةخريطة طريق التحديات  — المرفق ألف  
 

 

 اللجنة التوجيهية المشتركة للطيران العام 

 الفريق الدولي لسالمة طائرات الهليكوبتر  

 المجموعات اإلقليمية للسالمة الجوية 

20D 

  لرصد معلومات السالمة االيكاوخدمات ICAO Safety Information Monitoring Service 

 

 اإلقليمي المستوى إدارة مخاطر السالمة على ب النهوض - 21المبادرة  السالمة تحسين مبادرة 

 الدول الجهة المعنية 

في  الجوية قواعد بيانات السالمةالبيانات وتكاملها بين  قاسمنظام ربط الكتروني لت إنشاء - 21A □ اإلجراءات
ث، وأنظمة اإلبالغ الطوعي عن السالمة، احدالدول، بما في ذلك نظام إلزامية اإلبالغ عن األ

معلومات الطقس، و )إحصاءات الحركة،  وإحصاءات نظام الطيران السالمة وتقارير تدقيق
 ( وما إلى ذلك ... زة في التنفيذ الفعالالمحر  والمعدالت

□ 21B –  الحوادث/ الوقائع درء و نظمة األ سالمة المخاطر لدعم رصد شواغل نمذجةتطوير قدرات 
□   21C - صناعة الطيران معالمعلومات  قاسمالتشجيع على ت 

 B 21إلى    A 21 المراجع

 ( يوروكونترولاإلبالغ الطوعي لحوادث إدارة الحركة الجوية) 
-incident-atm-voluntary-https://www.eurocontrol.int/service/eurocontrol(
)reporting  

 تنسيق السلطات األوربية المعني برصد بيانات الطيران فريق 
-you/safety-and-https://www.easa.europa.eu/easa(
-flight-group-coordination-authorities-management/safetypromotion/european
)eafdm-monitoring-data  

 رة الطيران االتحادية لتحليل وتقاسم معلومات السالمة الجويةبرنامج إدا 
)https://www.asias.faa.gov(  

 برنامج إدارة الطيران االتحادية لتبادل المعلومات السرية 

 برنامج األياتا لتبادل بيانات الطيران IATA Flight Data eXchange (FDX) 

  ي سالمة الطيران العالم برنامج االياتا لتقاسم بياناتIATA STEADES Global Aviation 

ProgramSafety Data Sharing  

   مبادرةiMPLEMENT 

 

  

http://www.gajsc.org/
http://www.ihst.org/
http://www.icao.int/safety/Implementation/Lists/RASGSPIRGS/AllItems.aspx
http://www.icao.int/safety/Implementation/Lists/RASGSPIRGS/AllItems.aspx
http://www.eurocontrol.int/services/evair
https://www.eurocontrol.int/service/eurocontrol-voluntary-atm-incident-reporting
https://www.eurocontrol.int/service/eurocontrol-voluntary-atm-incident-reporting
http://easa.europa.eu/easa-and-you/safety-management/safety-analysis/european-authorities-coordination-group-flight-data-monitoring-eafdm
https://www.easa.europa.eu/easa-and-you/safety-management/safetypromotion/european-authorities-coordination-group-flight-data-monitoring-eafdm
https://www.easa.europa.eu/easa-and-you/safety-management/safetypromotion/european-authorities-coordination-group-flight-data-monitoring-eafdm
https://www.easa.europa.eu/easa-and-you/safety-management/safetypromotion/european-authorities-coordination-group-flight-data-monitoring-eafdm
https://www.asias.faa.gov/
http://www.icao.int/safety/iMPLEMENT/Pages/Home.aspx
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 القاليم   -2

 الوطنينظام مراقبة السالمة  -الول المكون    2-1

 (5 إلى 1استحداث إطار لمراقبة السالمة )العناصر الحاسمة من  —1المرحلة    2-1-1
 

 التنفيذ المنهجي لقواعد االيكاو وتوصياتها الدولية  - 1المبادرة  السالمة تحسين مبادرة 

 األقاليم  الجهة المعنية 

 اإلجراءات 
 

□ 1A -  التعاون مع الدول على الصعيد اإلقليمي لمساعدة الدول ذات المستوى المنخفض للتنفيذ
 :ل السالمةرزة في مجاالفعال أو/و التي لديها شواغل با

 السالمة في خريطة الطريق التي تعاني منها  تحسين مبادرات معالجة أوجه قصورتقديم الدعم ل
 دول متعددة لتحسين فعالية التكاليف 

  األخذ بأفضل الممارسات الستكشاف أنواع الدعم الفعالة من حيث التكاليف التي من شأنها أن
 وتكييف أولويات الموارد اإلقليمية لسالمةتفضي إلى تحسينات مستدامة على صعيد مراقبة ا

 (3Bمع مبادرة السالمة  )بالتنسيق

  في المحتملة شواغل البارزة للللتصدي تنسيق العون المقدم للدول التي اتخذت إجراءات مؤقتة
 مجال السالمة

 

□ 1B - الحاسمة الدولية والتنفيذ الفعال للعناصر  االيكاو وتوصياتهامستوى االمتثال لقواعد  زيادة
 (5إلى  1الحاسمة  العناصر)في األقليم 

□ 1C - واستحداث  ،فنية وأدوات متسقة لتعميمها في الدول ومواد إرشادية تنظيمية إعداد قواعد
تماشى مع قواعد االيكاو وتوصياتها عملية لتوفير المعلومات الحيوية للسالمة في االقليم، وبما ي

 ( 5و 2الدولية )العنصران الحاسمان 
□ 1D -  إعداد متطلبات تدريبية لمواءمة كفاءات الموظفين الفنيين الالزمين لدعم المراقبة الفعالة للسالمة

 ( 4على الصعيد اإلقليمي )العنصر الحاسم 
□ 1E -  العمل على الصعيد اإلقليمي من خالل المجموعات اإلقليمية للسالمة الجوية والمنظمات

 لتعزيز السالمة بصورة مستدامة ية ومكتب االيكاو اإلقليماإلقليمية لمراقبة السالمة الجوي
 

 المراجع
 

   الوثيقة(Doc 9734) إنشاء وإدارة منظمة إقليمية  — الجزء )باء( – دليل مراقبة السالمة الجوية
  لمراقبة السالمة الجوية

  الوثيقةDoc 9868 ، التدريب -إجراءات خدمات المالحة الجوية (PANS-TRG) 

  الوثيقةDoc 10002 ،دليل تدريب طاقم مقصورة الركاب على شؤون السالمة 

 Doc 10070 –  مفتشي سالمة الطيران المدنيكفاءة دليل 

   مبادرةiMPLEMENT 

 عدم ترك أي بلد وراء الركب موارد تنفيذ سالمة حملة  

http://www.icao.int/safety/iMPLEMENT/Pages/Home.aspx
http://www.icao.int/about-icao/NCLB/Pages/implementation-resources.aspx
http://www.icao.int/about-icao/NCLB/Pages/implementation-resources.aspx
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م ألحكا ، وفقاً على الصعيد اإلقليمي استحداث عملية مستقلة للتحقيق في الحوادث والوقائع -2المبادرة  السالمة  تحسين مبادرة
 التحقيق في حوادث ووقائع الطيران -الملحق الثالث عشر 

  األقاليم عنية الجهة الم

 اإلجراءات
 

□ 2A - إذا دعت الضرورة إنشاء منظمة إقليمية للتحقيق في حوادث الطيران ،(1المبادرة  أنظرB )
 (3 الحاسم )العنصر

□ 2B –  لمساعدة بهدف ا الدول الرائدةلتحديد  اإلقليمية لمراقبة السالمة الجوية اتالمنظمباالستعانة
 العنصران)ادث ووقائع الطيران لدى الدول التي هي بحاجة للمساعدة في بناء قدرات التحقيق في حو 

 (4و 3الحاسمان 
□ 2C -  توفير موارد للتحقيق في حوادث ووقائع الطيران )تشمل على سبيل المثال ال الحصر

( 1A المبادرة الموظفين والدعم الفني( ألداء المهام التي ال يمكن للدول القيام بها بمفردها )انظر 
 (4و 3عنصران الحاسمان )ال

 2A المراجع

 الوثيقة Doc 9946 - دليل منظمة إقليمية للتحقيق في الحوادث والوقائع  

2C 

 التحقيق في حوادث ووقائع الطيران - الثالث عشر الملحق 

 الوثيقة Doc 9734 - إنشاء وإدارة جهاز حكومي  -( لفالجزء )أ ،دليل مراقبة السالمة الجوية
  إنشاء وإدارة منظمة إقليمية لمراقبة السالمة الجوية –( ب)الجزء  الجوية، لمراقبة السالمة

 الوثيقة Doc 9756 – دليل التحقيق في حوادث ووقائع الطيران 

 الوثيقة Doc 9962 – دليل سياسات وإجراءات التحقيق في حوادث ووقائع الطيران  

 الوثيقة Doc 9973 – يران وأسرهمدليل تقديم المساعدة لضحايا حوادث الط  

 الوثيقة Doc 9998 –  سياسات االيكاو فيما يتصل بتقديم المساعدة لضحايا حوادث الطيران
 وأسرهم

 الوثيقة Doc 10062 – في جوانب سالمة مقصورة الركاب في حالة الحوادث  اتدليل التحقيق
 والوقائع

 Cir 298 – المبادئ التوجيهية لتدريب المحققين في حوادث الطيران 

 Cir 315 – في مواقع حوادث الطائرات خطاراأل 

 

 استحداثالسالمة الجوية لدعم التنسيق المنهجي للبرامج اإلقليمية في  لتحسينمبادرات إقليمية  -3المبادرة  السالمة  تحسين مبادرة
 القدرات الكافية لمراقبة السالمة الجوية

 األقاليم  الجهة المعنية 

ارد المتاحة لدعم مبادرات السالمة الواردة في خريطة الطريق لدول اإلقليم )جميع استكشاف المو  - 3A □ اإلجراءات
 (5إلى  1العناصر الحاسمة، مع التركيز على العناصر من 

□ 3B -  الذي تجريه المجموعات اإلقليمية  المعلومات الحيوية للسالمةاستخدام خريطة الطريق وتحليل
لتحديد األولويات والموارد اإلقليمية التي  المعنية مراقبة السالمة الجويةللسالمة الجوية والمنظمات اإلقليمية ل

الدول. وبالنظر إلى ندرة الموارد البشرية والمالية، ينبغي توجيه ما يخطط له  لمساعدةيمكن االستعانة بها 
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ر على من إجراءات نحو مخاطر السالمة التي يمكن معالجتها بصورة مستدامة والتي تنطوي على أكبر أث
 (5إلى  1صعيد تحسين السالمة )جميع العناصر الحاسمة، مع التركيز على العناصر 

□ 3C -  الموارد )المجموعات الغنية بفيما بين الكيانات اإلقليمية والفنية تيسير تقديم المساعدة المالية
و والدول لاليكااإلقليمي  اإلقليمية للسالمة الجوية، والمنظمات اإلقليمية لمراقبة السالمة الجوية، والمكتب

برامج المعونة اإلقليمية األخرى( ومنح و  ، والجماعات االقتصادية اإلقليميةالرائدة، والمصارف اإلنمائية
)جميع العناصر الحاسمة، مع التركيز  (4 المبادرة بموازاة )األولوية للدول التي تحتاج إلى المساعدة 

 (5إلى  1على العناصر من 
□ 3D - ن للدول ال يمكنظمة إقليمية لمراقبة السالمة الجوية أو أي وسيلة مماثلة ألداء المهام التي إنشاء م

 القيام بها بمفردها
□ 3E - (5إلى  1)العناصر الحاسمة من  القائمة تقوية المنظمة اإلقليمية لمراقبة السالمة الجوية 

إنشاء وإدارة منظمة إقليمية لمراقبة  – (اءزء ب)الج دليل مراقبة السالمة الجوية – Doc 9734 الوثيقة  المراجع
 السالمة الجوية 

 الشراكة من أجل تقديم المساعدة على تنفيذ أنشطة السالمة الجوية )ASIAP( 
)/asiapwww.icao.int( 

 

الجوية بصورة  السالمةستراتيجي مع أهم الجهات المعنية في الطيران لتحسين االتعاون ال - 4المبادرة  السالمة  مبادرة تحسين
 متناسقة

 األقاليم الجهة المعنية 

ية بناء على أوجه القصور المكتشفة في مجال السالمة، استحداث آلية لتحديد الجهات المعن - 4A □ اإلجراءات
خطة عمل لمعالجة أوجه القصور المعنية )العناصر وتنفيذ وضع و المتعاونة في صناعة الطيران 

 (5إلى  1الحاسمة من 
□ 4B - تطوير تشريعات للدول لتمكينها من صناعة الطيران و الدول واألقاليم  تقديم المساعدة، عبر

 (1الحاسم  )العنصر1B)  مع المبادرة  بالتنسيق) الطيران األساسية
□   4C - تطوير تشريعاتها للدول لتمكينها من صناعة الطيران و  الدول، واألقاليم تقديم المساعدة، عبر

 (2الحاسم  )العنصرالخاصة بالطيران 
 

□ 4D -  من خالل المجموعات اإلقليمية للسالمة الجوية و/أو المنظمات اإلقليمية لمراقبة السالمة
يشمل تقديم المساعدة للدول/ صناعة التعاون  /للتوجيه عملية لتأسيس نظام استحداثالجوية، 

 (3الحاسم  )العنصروإجراءات المتابعة الداخلية أفضل الممارسات  قاسمالطيران إلى جانب ت
 

□ 4E –  المجموعات اإلقليمية للسالمة الجوية و/أو المنظمات اإلقليمية لمراقبة السالمة التعاون مع
الشراكات مع الكليات الفنية،  و/أولبرامج المشتركة لصناعة الطيران ، واااليكاووالدول، و  الجوية،

بهدف استقطاب، وتوظيف وتدريب عدد  كاف  من الموظفين الفنيين المؤهلين، وإعداد خطة 
 (4الحاسم  )العنصرالستبقائهم 

□ 4F -   سالمة وتوفير معلومات الالفنية وتنفيذ نظام إلعداد ونشر اإلرشادات واألدوات  استحداث
الجهات  و/أو االيكاوو  لمنظمات اإلقليمية لمراقبة السالمة الجوية،الحيوية، وبالتعاون مع الدول، وا

المعنية األخرى، مع التسليم بالحاجة إلى تكييف تلك المواد لتتماشى مع تشريعات الدولة المحلية 
 (5الحاسم  العنصرالتشغيلية )وبيئتها 

□  4G -   ل مع المجموعات اإلقليمية للسالمة مواصلة العمراقبة السالمة، تحسين م مساعيبموازاة
 )أنظرفئات الحوادث عالية المخاطر اإلقليمية للسالمة الجوية، لمعالجة الجوية و/أو المنظمات 

  خريطة طريق مخاطر السالمة التشغيلية(

http://www.icao.int/safety/scan/Pages/Aviation-Safety-Implementation-Assistance-Partnership.aspx
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 4Fإلى  4A المراجع
  الوثيقةDoc 9734 –  دليل مراقبة السالمة الجوية 

 مكتب االيكاو للتعاون الفني 

   مبادرةiMPLEMENT 

 عدم ترك أي بلد وراء الركب مبادرة 

 المجموعات اإلقليمية للسالمة الجوية 

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

4G  

  عن أمثلة بقائمة  - يم(ج)، اإلضافة التحقيق في حوادث ووقائع الطيران - الثالث عشرالملحق
 رةيالوقائع الخط

الطلب من الدول  تزويد االيكاو بالمصادر الرئيسية لمعلومات السالمة اإلقليمية من خالل -5المبادرة  السالمة  مبادرة تحسين
 لملء ورفع وتحديث جميع الوثائق والسجالت

 األقاليم  الجهة المعنية 

 اإلجراءات
 

□ 5A - 5المحددة في المبادرات  لمعلومات االتحقق من أن الدول في اإلقليم قد زودت االيكاو بB 
  5Eو  5Dو  5Cو

□ 5B - حية في إطار البرنامج العالمي التصحي لإلجراءات حث دول اإلقليم على ملء وإيداع خططها
 لتدقيق مراقبة السالمة الجوية

□ 5C -  حث دول اإلقليم على ملء وإيداع قوائمها المرجعة للتقييم الذاتي استنادا إلى أسئلة بروتوكول
 نهج الرصد المستمر للبرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية 

□ 5D - ستبيان أنشطة الطيران الوطنية لديهاحث دول اإلقليم على ملء وإيداع ا 
□ 5E -  عن  اإللكترونيحث دول اإلقليم على ملء وإيداع قوائمها المرجعة لالمتثال لنظام اإلبالغ

 االختالفات
□ 5F –  االستعانة بالمجموعات اإلقليمية للسالمة الجوية، والمنظمات اإلقليمية وغير ذلك من

لومات السالمة بغرض تقييم مستوى تنفيذ قواعد االيكاو المنتديات اإلقليمية لجمع وتبادل مع
 وتوصياتها الدولية على الصعيد اإلقليمي 

 دليل الرصد المستمر للبرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية – Doc 9735الوثيقة   المراجع

 نظام TARSiS 

 لبرنامج العالمي لتدقيق مراقبة ا في إطار التدريب القائم على الحاسوب لنهج الرصد المستمر
 السالمة الجوية

 لنهج الرصد المستمر في إطار البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة  اإللكتروني إطار عمل الموقع
  )http://www.icao.int/safety/CMAForum/Pages/default.aspx( السالمة الجوية 

 حلقات عمل نهج الرصد القائم على األداء للبرنامج 

 

  

http://www.icao.int/safety/iMPLEMENT/Pages/Home.aspx
http://www.icao.int/about-icao/NCLB/Pages/implementation-resources.aspx
http://www.icao.int/about-icao/NCLB/Pages/implementation-resources.aspx
http://www.icao.int/safety/Implementation/Lists/RASGSPIRGS/AllItems.aspx
http://www.icao.int/safety/Implementation/Lists/COSCAP_RSOO/AllItems.aspx
http://www.icao.int/safety/Implementation/Lists/COSCAP_RSOO/AllItems.aspx
http://www.icao.int/safety/istars/pages/intro.aspx
http://www.icao.int/safety/CMAForum/Pages/USOAPCMA-CBT.aspx
http://www.icao.int/safety/CMAForum/Pages/USOAPCMA-CBT.aspx
إطار%20عمل%20الموقع%20الإلكتروني%20لنهج%20الرصد%20المستمر%20في%20إطار%20البرنامج%20العالمي%20لتدقيق%20مراقبة%20السلامة%20الجوية%20%20
إطار%20عمل%20الموقع%20الإلكتروني%20لنهج%20الرصد%20المستمر%20في%20إطار%20البرنامج%20العالمي%20لتدقيق%20مراقبة%20السلامة%20الجوية%20%20
http://www.icao.int/safety/CMAForum/Pages/contact.aspx
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 (8إلى  6تنفيذ نظام لمراقبة السالمة )العناصر الحاسمة  - 2 المرحلة   2-1-2

 ية على الصعيد اإلقليمي واالمتثال لهااالستمرار في تنفيذ قواعد االيكاو وتوصياتها الدول -6المبادرة  السالمة  مبادرة تحسين

 األقاليم الجهة المعنية 

و/أو التي لديها  الفعال لتنفيذللمساعدة الدول ذات المستوى المتدني  قليممع دول اإل التعاون  - 6A □ اإلجراءات
 شواغل بارزة في مجال السالمة

  في أوجه قصور مبادرات تقديم الدعم لمعالجة ما تم اكتشافه في دول متعددة من اختالالت
 الطريق لتحسين فعالية التكاليف خريطةالسالمة المبي نة في 

 أفضل الممارسات الستكشاف أنواع الدعم الفعالة من حيث التكلفة التي من شأنها أن تؤدي  اعتماد
إلى تحسينات ثابتة في مراقبة السالمة وتكييف أولويات الموارد اإلقليمية باستمرار )بالتنسيق مع 

 (7Bالمبادرة 
□ 6B -  االمتثال لقواعد االيكاو وتوصياتها الدولية والتنفيذ الفعال للعناصر الحاسمة داخل  مستوى رفع

 (8إلى  6)العناصر الحاسمة من  اإلقليم
□ 6C -  قبة، لمعالجة ار مال عمليات إنفاذالخاصة بالسلطات المختصة بالدول وعملياتها  معالتعاون

 (8 إلى 6مناسب )العناصر الحاسمة من ة بالمشغلين األجانب في التوقيت الشواغل السالمة المتصل
□ 6D -  المعنية لمعالجة شواغل السالمة المكتشفة من خالل تقارير تحقيقات  الجهاتالتعاون مع

 (8الحوادث والوقائع، وتقارير السالمة وغيرها من السبل )العنصر الحاسم 

□ 6E   -   خريطة طريق مخاطر السالمة  أنظر)حوادث عالية المخاطر فئات المواصلة العمل في
 التشغيلية(

 6Cإلى  6A المراجع

  الوثيقةDoc 8335 - المستمرة دليل إجراءات عمليات التفتيش وإصدار التراخيص والمراقبة 

  الوثيقةDoc 9735 - دليل الرصد المستمر للبرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية 

6D 

 ة الوثيقDoc 9756 - دليل التحقيق في حوادث ووقائع الطيران 

6E 

 عن أمثلة بقائمة  - (يمج)، اإلضافة التحقيق في حوادث ووقائع الطيران -الثالث عشر الملحق
 رةيالوقائع الخط

 

يمية في إيجاد القدرات السالمة الجوية لدعم التنسيق المنهجي للبرامج اإلقللتحسين مبادرات إقليمية  - 7المبادرة  مبادرة السالمة 
 الكافية لمراقبة السالمة الجوية

 األقاليم  الجهة المعنية 

 
 
 
 

□ 7A -  استكشاف الموارد المتاحة لدعم مبادرات السالمة الواردة في خريطة الطريق لدول اإلقليم )جميع
 (8إلى  6العناصر الحاسمة، مع التركيز على العناصر من 

□ 7B - لتحديد األولويات  على الصعيد اإلقليميخريطة الطريق وتحليل المعلومات الحيوية للسالمة  استخدام
الدول. وبالنظر إلى ندرة الموارد البشرية والمالية، ينبغي  لمساعدةوالموارد اإلقليمية التي يمكن االستعانة بها 
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 اإلجراءات

بصورة مستدامة والتي تنطوي توجيه ما يخطط له من إجراءات نحو مخاطر السالمة التي يمكن معالجتها 
 6من على أكبر أثر على صعيد تحسين السالمة )جميع العناصر الحاسمة، مع التركيز على العناصر 

 (8إلى 
□ 7C -  الموارد )المجموعات الغنية بفيما بين الكيانات اإلقليمية والفنية تيسير تقديم المساعدة المالية

و والدول لاليكاإلقليمية لمراقبة السالمة الجوية، والمكتب اإلقليمي اإلقليمية للسالمة الجوية، والمنظمات ا
برامج المعونة اإلقليمية األخرى( ومنح األولوية للدول التي تحتاج إلى و الرائدة، والمصارف اإلنمائية 

 (8إلى  6من )جميع العناصر الحاسمة، مع التركيز على العناصر  10المبادرة  بموازاة  ،المساعدة
□ 7D - الحاسمة من  العناصر) دعت الضرورةإذا  القائمة تقوية المنظمة اإلقليمية لمراقبة السالمة الجوية

 (8إلى  6

 )ASIAP( نفيذ أنشطة السالمة الجويةالشراكة من أجل تقديم المساعدة على ت  المراجع
)www.icao.int/asiap( 

 

الجوية بصورة  السالمةستراتيجي مع أهم الجهات المعنية في الطيران لتحسين االتعاون ال - 8المبادرة  مبادرة السالمة 
 متناسقة

 األقاليم الجهة المعنية 

السالمة، استحداث آلية لتحديد الجهات  بناء على أوجه القصور المكتشفة في مجال - 8A □ اإلجراءات
المعنية المتعاونة في صناعة الطيران لوضع خطة عمل لمعالجة أوجه القصور المعنية 

 (8إلى  6)العناصر الحاسمة من 
□ 8B -  تقديم المساعدة، عبر المجموعات اإلقليمية للسالمة الجوية و/أو المنظمات اإلقليمية

 (7ل لتمكينها من إجراء أنشطة المراقبة )العنصر الحاسم لمراقبة السالمة الجوية، للدو 
□ 8C - دتالتي اأُع  الحيوية للسالمة  معلوماتاالستعانة بالمواد اإلرشادية الفنية، واألدوات وال 

بالتعاون مع الدول األخرى والمنظمات اإلقليمية لمراقبة السالمة الجوية، وااليكاو و/أو الجهات 
 (8إلى  6العناصر الحاسمة )مراقبة السالمة  مهامعدة في المعنية األخرى، للمسا

□ 8D -  وتقارير معالجة شواغل السالمة المكتشفة بفضل تقارير التحقيقات في الحوادث والوقائع
 (8م العنصر الحاسوغيرها من الوسائل ) السالمة

□ 8E – ت اإلقليمية ل مع المجموعامواصلة العمتحسين مراقبة السالمة، على العمل  إلى جانب
فئات الحوادث عالية للسالمة الجوية و/أو المنظمات اإلقليمية للسالمة الجوية، لمعالجة 

 التشغيلية(خريطة طريق مخاطر السالمة  أنظر)المخاطر 

 8Cإلى  8A المراجع

 وعات اإلقليمية للسالمة الجويةالمجم 

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

8D 
  الوثيقةDoc 9756 - دليل التحقيق في حوادث ووقائع الطيران 

8E 

  عن أمثلة بقائمة  - (ج)، اإلضافة التحقيق في حوادث ووقائع الطيران - الثالث عشرالملحق
 رةيالوقائع الخط

http://www.icao.int/safety/scan/Pages/Aviation-Safety-Implementation-Assistance-Partnership.aspx
http://www.icao.int/safety/Implementation/Lists/RASGSPIRGS/AllItems.aspx
http://www.icao.int/safety/Implementation/Lists/COSCAP_RSOO/AllItems.aspx
http://www.icao.int/safety/Implementation/Lists/COSCAP_RSOO/AllItems.aspx
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دعوة  من خالل اإلقليمية تزويد االيكاو باستمرار بالمصدر الرئيسي لمعلومات السالمة - 9المبادرة  السالمة  تحسين مبادرة
 خالل إحراز التقدم الصلة بذلكتحديث كافة الوثائق والسجالت ذات  الدول إلى

 األقاليم  الجهة المعنية 

قد أطلعت االيكاو على أحدث مصادر معلومات  قليمالتحقق مما إذا كانت بلدان اإل - 9A □ اإلجراءات
 السالمة

□ 9B - لتصحيحية في إطار البرنامج ا لإلجراءات حث دول اإلقليم على ملء وإيداع خططها
 العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية

□ 9C -  على تحديث وإيداع قوائمها المرجعية للتقييم الذاتي بناء على أسئلة بروتوكول  الدولحث
 نهج الرصد المستمر للبرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية

□ 9D - بيان أنشطة الطيران الوطنية لديهاحث دول اإلقليم على ملء وإيداع است 
□ 9E -  عن  اإللكترونيحث دول اإلقليم على ملء وإيداع قوائمها المرجعة لالمتثال لنظام اإلبالغ

 االختالفات
□ 9F -  االستمرار في تشجيع دول اإلقليم على تحديث وثائقها وسجالتها، حسب االقتضاء، في

 المحددالوقت 
□ 9G - الجوية، والمنظمات اإلقليمية وغير ذلك  اإلقليمية للسالمةلمجموعات مواصلة االستعانة با

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

  قيق مراقبة السالمة الجويةدليل الرصد المستمر للبرنامج العالمي لتد، Doc 9735الوثيقة   المراجع

  مبادرةiMPLEMENT 

  النظام المتكامل لتحليل اتجاهات السالمة واإلبالغiSTARS 

 

  

http://www.icao.int/safety/iMPLEMENT/Pages/Home.aspx
http://www.icao.int/safety/istars/pages/intro.aspx
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 برنامج السالمة الوطني -انيالث المكّون    2-2

 بدء الترويج لتنفيذ برنامج السالمة الوطني على الصعيد اإلقليمي  -10المبادرة  السالمة تحسين مبادرة 

 األقاليم الجهة المعنية 

في اإلقليم لكي يتولى توجيه ودعم عملية تنفيذ برنامج السالمة الوطني على  كيانتحديد  - 10A □ اإلجراءات
اإلقليمية للسالمة الجوية، والمنظمة اإلقليمية لمراقبة السالمة  المجموعة)اإلقليمي الصعيد 

 إلخ( ..الجوية، ومكتب االيكاو اإلقليمي
□ 10B -  الوطنيتوجيه ودعم عملية تنفيذ برنامج السالمة الوطني على الصعيد: 

 من خريطة  ىاألولوالتحقق من إكمال المرحلة  المحرزة في التنفيذ الفعال معدالتتقييم ال
 الطريق

 جمع تحليالت الثغرات وخطط التنفيذ لدى الدول 

 تحديد أوجه القصور المشتركة 

 وضع استراتيجيات إقليمية، تشمل التعاون والموارد، لمساعدة الدول في التنفيذ 

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

 تنفيذالتحليل الثغرات و استكمال خطط بعة التقدم المحرز لبلوغ مرحلة متا 

 بخريطة الطريق لمواءمة أولويات المجموعة اإلقليمية للسالمة الجوية االستعانة 

□ 10C -  إشراك الدول على الصعيد اإلقليمي وتركيز األنشطة على نحو يتماشى مع خريطة
 قالطري

□ 10D - خريطة طريق مخاطر  أنظر)فئات الحوادث عالية المخاطر معالجة ة العمل في مواصل
 التشغيلية(السالمة 

 10Bو 10A المراجع

  الفصل الثالث - إدارة السالمة - التاسع عشرالملحق 

 9859 الوثيقةDoc - دليل إدارة السالمة  

 الموقع االلكتروني إلنفاذ إدارة السالمة Safety Management Implementation Website 

 -safety-programme-training-management-http://store1.icao.int/index.php/safety

.htmltraining-ssp-programme-safety-state-and-sms-systems-management إلطار ا
لبرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية ا في إطار الرصد المستمر اإللكتروني لنهج

 مطلوب لدخول الموقع( اإللكتروني)التسجيل 

  تحليل ثغرات برنامج السالمة الوطني لنظامiSTARS  مطلوب لدخول  اإللكتروني)التسجيل
 الموقع(

 ة، فريق التعاون الدولي في مجال إدارة السالمSM ICG، 
Recommendations  —How to Support a Successful SSP and SMS Implementation  

for Regulators 

 فريق التعاون الدولي في مجال إدارة السالمة ،SM ICG SMS Evaluation Tool 
 

10D 
  عن أمثلة بقائمة  - يم(ج) المرفق التحقيق في حوادث ووقائع الطيران، -الثالث عشرالملحق

 رةيالوقائع الخط

http://store1.icao.int/index.php/safety-management-training-programme-safety-management-systems-sms-and-state-safety-programme-ssp-training.html
http://store1.icao.int/index.php/safety-management-training-programme-safety-management-systems-sms-and-state-safety-programme-ssp-training.html
https://soa.icao.int/usoap/Index.aspx?ReturnUrl=%2fusoap
https://soa.icao.int/usoap/Index.aspx?ReturnUrl=%2fusoap
https://soa.icao.int/usoap/Index.aspx?ReturnUrl=%2fusoap
http://www.icao.int/safety/iStars/pages/intro.aspx
http://www.skybrary.aero/index.php/How_to_Support_a_Successful_SSP_and_SMS_Implementation_–_Recommendations_for_Regulators
http://www.skybrary.aero/index.php/How_to_Support_a_Successful_SSP_and_SMS_Implementation_–_Recommendations_for_Regulators
http://www.skybrary.aero/index.php/SM_ICG_SMS_Evaluation_Tool
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لبرامج اإلقليمية ودون اإلقليمية لقليمية لدعم التنسيق المتماسك اإلسالمة ال لتحسين مبادرات -11المبادرة  السالمة  مبادرة تحسين
 ذ برنامج السالمة الوطنيلتنفي

 األقاليم الجهة المعنية 

 المتاحة لدعم تنفيذ برنامج السالمة الوطني من جانب بلدان اإلقليم الموارداستكشاف  - 11A □ اإلجراءات
□ 11B -  التي تقدمها الدول بشأن حالة تنفيذ برنامج السالمة الوطني لتحديد  التحديثاتاستخدام

 والموارد التي يمكن استخدامها لمساعدة فرادى الدول في المنطقةاألولويات اإلقليمية 
□ 11C -  المطلوبة لتنفيذ برنامج  الفنيةالمساعدة التعاون مع مكتب االيكاو اإلقليمي لتيسير تقديم

 السالمة الوطني
□ D11 - عبر نظام رصد التقدم المحرز على صعيد تنفيذ برنامج السالمة الوطني( iSTARS )

 وتكييف أولويات الموارد اإلقليمية باستمرار

 11Dإلى  11B المراجع

  الفصل الثالث - إدارة السالمة -التاسع عشرالملحق 

  الوثيقةDoc 9859 دليل إدارة السالمة  

11C 

 الوثيقة Doc 9734 ،إنشاء وإدارة نظام إقليمي  —( ب)الجزء  -دليل مراقبة السالمة الجوية
 لمراقبة السالمة

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

 لمكتب االيكاو للتعاون الفني يالمنسق اإلقليم 

11D 

  نظام إطار  فيالوطني تحليل ثغرات برنامج السالمةiSTARS  مطلوب  ياإللكترون)التسجيل
 لدخول الموقع(

 

ي مع أهم الجهات المعنية في مجال الطيران لدعم تنفيذ برامج السالمة ستراتيجاالتعاون ال —12المبادرة  السالمة  تحسين مبادرة
 الوطنية

 األقاليم  الجهة المعنية 

برنامج  ذة تنفيالمجاالت التي تدعو فيها الحاجة للتعاون/الدعم في إطار خط تحديد - 12A □ إلجراءاتا
 (14)انظر المبادرة  في الدول السالمة الوطني

□ 12B -  ميدان الطيران، بما في ذلك  المعنية فيالمتعاونة من بين أهم الجهات  الكياناتتحديد
 الدول األخرى المنخرطة في تنفيذ أو التي نفذت بالفعل برنامجا وطنيا للسالمة

□ 12C -  أنهاالعناصر/ المكونات التي ثبت  معالجةلومتسقة  استراتيجية متماسكةوضع وتنفيذ 
 لدول اإلقليمأنها تعاني من قصور خالل تحليل ثغرات برنامج السالمة الوطني  مفقودة أو

□ 12D -  من خالل المجموعات اإلقليمية للسالمة الجوية و/أو المنظمات اإلقليمية لمراقبة السالمة
نظام للتوجيه يشمل تقديم المساعدة للدول/ صناعة الطيران عملية لتأسيس  وتنفيذ استحداثالجوية، 

 إلى جانب تبادل أفضل الممارسات لدعم تنفيذ برنامج السالمة الوطني
□ 12E -  استحداث وتنفيذ عملية لتقديم التدريب )األولي والمتكرر والمتقدم( عن برامج السالمة

http://www.icao.int/safety/iStars/pages/intro.aspx
http://www.icao.int/safety/scan/Pages/Aviation-Safety-Implementation-Assistance-Partnership.aspx
http://www.icao.int/secretariat/TechnicalCooperation/Pages/default.aspx
http://www.icao.int/secretariat/TechnicalCooperation/Pages/default.aspx
http://www.icao.int/safety/iStars/pages/intro.aspx
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مة اإلقليمية لمراقبة السالمة الجوية و/أو الوطنية للموظفين المعنيين باألمر، بالتعاون مع المنظ
 الدول األخرى 

□ 12F - ومعلومات السالمة الحيوية استحداث وتنفيذ عملية لتبادل المواد اإلرشادية الفنية واألدوات 
 والتعليمات الموجهة للموظفين ،االستشارية التعميماتذات الصلة ببرامج السالمة الوطنية )

التعاون مع الدول األخرى والمنظمة اإلقليمية لمراقبة السالمة الجوية ( بومؤشرات أداء السالمة
 والمجموعة اإلقليمية للسالمة الجوية وااليكاو و/أو الجهات المعنية األخرى 

□ 12G - ها، وأنمةللسال ةوطنيال هابرامجكافة عناصر وجود  لضمان قليمالتعاون مع دول اإل 
  التحسينات باستمرارة ويتيح إدخال وفعال ةوعملي ة،مالئم

 12C إلى  12A  المراجع

 الفصل الثالث - إدارة السالمة -التاسع عشر الملحق 

 9859 الوثيقةDoc  ،دليل إدارة السالمة  

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

 لبرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة في إطار االرصد المستمر  اإلطار اإللكتروني لنهج 
 ICAO USOAP CMA Online Framework الجوية 

)http://www.icao.int/safety/CMAForum/Pages/default.aspx(  

  نظام في إطار تحليل ثغرات برنامج السالمة الوطنيiSTARS  مطلوب  اإللكتروني)التسجيل
 لدخول الموقع(

  12D  12   إلىG 

 لمكتب االيكاو للتعاون الفني يالمنسق اإلقليم 

  عدم ترك أي بلد وراء الركب" لمبادرة موارد تنفيذ أنشطة السالمة"  
12F 

 الموقع االلكتروني إلنفاذ إدارة السالمة Safety Management Implementation Website 

 فريق التعاون الدولي في مجال إدارة السالمة ،SM ICG SSP Assessment Tool 
12G 

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

for Regulators 
 

 تأسيس إدارة لمخاطر السالمة على الصعيد اإلقليمي -13المبادرة  السالمة تحسين مبادرة 

 األقاليم الجهة المعنية 

رنامجها الوطني للسالمة بكل نشاط )من خالل تشجيع الدول على تحديث حالة تنفيذ ب - 13A □ اإلجراءات
وإدارة مخاطر  خطار( وأن تقدم معلومات السالمة، بما يمك  ن من التعرف على األ iSTARS نظام

 السالمة في اإلقليم
□  13C -  على تبادل معلومات السالمة والمساهمة في  ليماإلقتشجيع الدول وصناعة الطيران في

 آليات اإلبالغ والرصد اإلقليمية
□ 13D -  الموحدة  معايير القياساستخدام منهجيات قياس أداء السالمة اإلقليمية )بما في ذلك

ن المجموعة اإلقليمية للسالمة الجوية من إجراء تحليل بالتنسيق مع المنظمة يتمكلللسالمة( 
 المنظمة اإلقليمية للتحقيق في حوادث الطيران وأمراقبة السالمة الجوية اإلقليمية ل

□   13E -  لمنظمة اإلقليمية لمراقبة على توفير المعلومات حول مخاطر السالمة ل الدولجميع تشجيع
  بما في ذلك مؤشرات أداء السالمة في برنامج السالمة الوطني الجوية،السالمة 

http://store1.icao.int/index.php/safety-management-training-programme-safety-management-systems-sms-and-state-safety-programme-ssp-training.html
https://soa.icao.int/usoap/Index.aspx?ReturnUrl=%2fusoap
http://www.icao.int/safety/CMAForum/Pages/default.aspx
http://www.icao.int/safety/iStars/pages/intro.aspx
http://www.icao.int/secretariat/TechnicalCooperation/Pages/default.aspx
http://www.icao.int/secretariat/TechnicalCooperation/Pages/default.aspx
http://www.icao.int/about-icao/NCLB/Pages/implementation-resources.aspx
http://www.skybrary.aero/index.php/SSP_Assessment_Tool
http://www.skybrary.aero/index.php/How_to_Support_a_Successful_SSP_and_SMS_Implementation_–_Recommendations_for_Regulators
http://www.skybrary.aero/index.php/How_to_Support_a_Successful_SSP_and_SMS_Implementation_–_Recommendations_for_Regulators
http://www.icao.int/safety/istars/pages/intro.aspx
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□   13F -  مة وبرامج سالمة وطنية فعالة، التي تتمتع بقدرات فعالة لمراقبة السال ولالدجميع تشجيع
الخاصة بإدارة مخاطر  المنظمة اإلقليمية لمراقبة السالمة الجويةن تنخرط بنشاط في أنشطة بأ

 السالمة
□ 13G -  إلعداد ورصد مؤشرات أداء السالمة موحدة على الصعيد اإلقليمي معايير قياساستخدام 

 (ر المجموعة اإلقليمية للسالمة الجوية)في إطا
□ 13H -  استحداث سجالت إقليمية لمخاطر السالمة 

 13A المراجع

  نظامiSTARS 

13B  13إلىH 

  الوثيقةDoc 9734، ةإقليمي منظمةارة إنشاء وإد — (اء)بالجزء ، دليل مراقبة السالمة الجوية 
 مة الجويةلمراقبة السال

 الوثيقة Doc 9859 ،دليل إدارة السالمة  

  للمجموعات اإلقليمية للسالمة الجويةتقارير السالمة اإلقليمية RASG 

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

Perspective 

 فريق التعاون الدولي في مجال إدارة السالمة، SM ICG 
Measuring Safety Performance Guidelines for Service Providers 

 سالمة مراقبة ال مؤشر تطبيقtionSafety oversight index applica  اإللكتروني)التسجيل 
 موقع(مطلوب لدخول ال

 

 

لالستخدام االستباقي لقدرات دعم التطوير المستمر لتخصيص الموارد على صعيد اإلقليم  -14المبادرة  السالمة تحسين مبادرة 
 المخاطر نمذجة 

 األقاليم الجهة المعنية 

حة في التعاون مع الدول والمنظمات لالستفادة من التكنولوجيات والخبرات الفنية المتا - 14A □ اإلجراءات
المخاطر  تحليل السالمة داخل اإلقليم للنهوض بتحليل السالمة ورصدها لفائدة استراتيجيات

 والتخفيف منها 
□ 14B -  ج العالمي لتدقيق مراقبة إطار البرنامتحديد وتجميع المرشحين المؤهلين للعمل كمدققين في

تي مؤسسات تقديم الخدمات الالسالمة في اإلقليم، ممن يتمتعون بخبرة في مراقبة السالمة لدى 
 لسالمةدارة اظام متقدم إلنتستخدم 

□ 14C - اإلقليمية والمنظمات المانحة لالستفادة من اإلمكانات  التعاون مع مكتب/مكاتب االيكاو
 المخاطر نمذجة التعاون الفني( لتقديم المساعدة في تطوير قدرات إدارةالمتاحة )من قبيل 

 ال ينطبق المراجع

 

 

http://www.icao.int/safety/istars/pages/intro.aspx
http://www.skybrary.aero/index.php/A_Systems_Approach_to_Measuring_Safety_Performance_–_The_Regulator_Perspective
http://www.skybrary.aero/index.php/A_Systems_Approach_to_Measuring_Safety_Performance_–_The_Regulator_Perspective
http://www.skybrary.aero/index.php/Measuring_Safety_Performance_Guidelines_for_Service_Providers
http://www.icao.int/safety/iStars
http://www.icao.int/safety/iStars
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ستخدام التعاون على الصعيد اإلقليمي مع أهم الجهات المعنية في مجال الطيران لدعم اال - 15المبادرة  السالمة  تحسين ةمبادر 
 المخاطر  لنمذجة االستباقي

 األقاليم الجهة المعنية 

في استيعاب وتنفيذ مفاهيم ثقافة السالمة من خالل تبادل أفضل  الدول مساعدة - 15A □ اإلجراءات
ستخدام االستباقي لنمذجة مارسات وتيسير برامج التوجيه لدعم تطوير ثقافة السالمة واالالم

 المخاطر
□ 15B -  معلومات السالمة وأفضل الممارسات في إطار بيئة سرية وال وتقاسم  لتبادلالترويج

 عقابية بين الدول والجهات المعنية 
□ 15C - فريقام والخاص على غرار مفهوم التشجيع على إقامة شراكات بين القطاعين الع 

هذه الشراكات بغرض تحديد وتنفيذ   ودعمبين الطيران التجاري والطيران العام  المشتركةالسالمة 
 سالمة النظمبتعزيز التحسينات الضرورية فيما يتصل 

□ 15D -  وتبادل  تقاسمتشجيع ودعم مساعي الدول الستحداث آليات للعمل بصورة منتظمة على
ها واكتشافاتها/الدروس المستفادة منها وأفضل الممارسات في إطار تالسالمة، وتحليال معلومات

 بيئة سرية وال عقابية

 15B و  15A المراجع

  الثقافة العادلةالمبادئ التوجيهية لمنظمة خدمات المالحة الجوية المدنية بشأن 

 عملية منظمة خدمات المالحة الجوية المدنية بشأن تعريف وتعزيز ثقافة السالمة 

  موارد وموادSKYbrary  الثقافة العادلةو  ثقافة السالمةبشأن 

15C 

  فريق سالمة الطيران التجاري 

 ركة للطيران العاماللجنة التوجيهية المشت 

 الفريق الدولي لسالمة طائرات الهليكوبتر  

15D 

 خدمة االيكاو لرصد سالمة الطيران )SIMS( 

 المجموعات اإلقليمية للسالمة الجوية 

 

 اإلقليمي المستوى إدارة مخاطر السالمة على ب النهوض -16المبادرة  السالمة تحسين مبادرة 

 األقاليم الجهة المعنية 

ادل البيانات وتكاملها بين الدول والجهات المعنية األخرى الكتروني لتب ربطإنشاء نظام  - 16A □ اإلجراءات
 على الصعيد اإلقليمي والتحليلبما يمك  ن من إجراء أنشطة معيارية للرصد 

□ 16B -  فيما بين بلدان المنطقة وعلى  اإللكترونيتحديد االحتياجات إلنشاء نظام للتبادل والربط
 الصعيد العالمي

http://www.canso.org/sites/default/files/Just%20Culture_0.pdf
http://www.canso.org/safety-culture-definition-and-enhancement-process
http://www.skybrary.aero/index.php/Category:Safety_Culture
http://www.skybrary.aero/index.php/Category:Safety_Culture
http://www.skybrary.aero/index.php/Category:Just_Culture
http://www.skybrary.aero/index.php/Category:Just_Culture
http://cast-safety.org/
http://www.gajsc.org/
http://www.ihst.org/
http://www.icao.int/safety/Pages/Safety-Information-Monitoring-Service.aspx
http://www.icao.int/safety/Implementation/Lists/RASGSPIRGS/AllItems.aspx
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 (يوروكونترولاإلبالغ الطوعي لحوادث إدارة الحركة الجوية )  المراجع
-incident-atm-voluntary-https://www.eurocontrol.int/service/eurocontrol(
)reporting 

  بية المعني برصد بيانات الطيرانو فريق تنسيق السلطات األور 
-you/safety-and-https://www.easa.europa.eu/easa(
/management/safetypromotion 

 )eafdm-monitoring-data-flight-group-coordination-authorities-european 

 المركز األوروبي لتنسيق نظم اإلبالغ عن الحوادث والوقائع  

 برنامج إدارة الطيران االتحادية لتحليل معلومات السالمة الجوية وتقاسمها FAA Aviation 

 Safety Information Analysis and Sharing Program
)govhttps://www.asias.faa.( 

  لتبادل بيانات الطيران األياتابرنامج 

 نظام األياتا لتقييم اتجاه السالمة والتحليل وتبادل البيانات 

 

 صناعة الطيران   -3

 الوطنينظام مراقبة السالمة  -المكون الول    3-1

 (5إلى  1الحاسمة من  العناصر)استحداث إطار لمراقبة السالمة  —1المرحلة    3-1-1
 

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

 صناعة الطيران معنيةالجهة ال

بناء على أوجه القصور المكتشفة في مجال السالمة، استحداث آلية لتحديد الجهات  - 1A □ اإلجراءات
المعنية في صناعة الطيران لوضع خطة عمل لمعالجة أوجه القصور المعنية )العناصر الحاسمة 

 (5إلى  1من 
□ 1B -  ،التنظيمية  قواعدهاتطوير لتمكينها من  ، للدول األخرى حسب االقتضاءتقديم المساعدة

 (2)العنصر الحاسم  الوطنية
□ 1C – المشاركة في األنشطة االقليمية لتبادل أفضل الممارسات والتوجيه وللقيام بأنشطة المتابعة 
□ 1D –  التصدي لفئات الحوادث عالية المخاطر، حسب االقتضاء، بالتعاون مع الدول واألقاليم

 التشغيلية(مخاطر السالمة  خريطة طريق )أنظر

 1Cإلى  1A المراجع

  9734الوثيقةDoc ، دليل مراقبة السالمة الجوية 

 المجموعات اإلقليمية للسالمة الجوية 

  المنظمات اإلقليمية لمراقبة السالمة الجوية وبرنامج التنمية التعاونية للسالمة التشغيلية واستمرار
 حية الطائرات للطيرانصال

http://www.eurocontrol.int/services/evair
http://easa.europa.eu/easa-and-you/safety-management/safety-analysis/european-authorities-coordination-group-flight-data-monitoring-eafdm
http://eccairsportal.jrc.ec.europa.eu/
https://www.iata.org/services/statistics/gadm/Pages/fdx.aspx
http://www.iata.org/services/statistics/gadm/steades/Pages/index.aspx
http://www.icao.int/safety/SafetyManagement/Pages/Regional-Aviation-Safety-Groups-(RASGs).aspx
http://www.icao.int/safety/SafetyManagement/Pages/Regional-Aviation-Safety-Groups-(RASGs).aspx
http://www.icao.int/safety/SafetyManagement/Pages/Regional-Aviation-Safety-Groups-(RASGs).aspx
http://www.icao.int/safety/Implementation/Lists/COSCAP_RSOO/AllItems.aspx
http://www.icao.int/safety/Implementation/Lists/COSCAP_RSOO/AllItems.aspx
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1D 

  عن أمثلة بقائمة  - يم(ج)، اإلضافة التحقيق في حوادث ووقائع الطيران - الثالث عشرالملحق
 رةيالوقائع الخط

 

 (8إلى  6تنفيذ نظام لمراقبة السالمة )العناصر الحاسمة  - 2 المرحلة   3-1-2
 

 صناعة الطيران للقواعد التنظيمية الساريةتحسين مستوى امتثال  - 2المبادرة  السالمة  تحسين مبادرة

 صناعة الطيران الجهة المعنية 

السارية فيما بين مؤسسات صناعة الطيران لضمان االمتثال للقواعد التنظيمية  التعاون  - 2A □ اإلجراءات
 (8إلى  6)العناصر الحاسمة 

□ 2B - رة المعترف به لدىمشاركة مزودي الخدمات في برامج تقييم الصناعة المناظ تشجيع 
 (8)العنصر الحاسم االيكاو

□ 2C -  النشطة لصناعة الطيران في المجموعات اإلقليمية للسالمة الجوية للمساعدة  المشاركةتشجيع
 (8إلى  6السالمة )العناصر الحاسمة  تحسين في تنفيذ مبادرات

 طارات في مجال السالمة ]المجلس الدولي للمطارات[برنامج تمي ز الم  المراجع
  منظمة خدمات المالحة الجوية المدنيةلمعيار التميز في نظم إدارة السالمة 
 مؤسسة سالمة الطيرانلمخاطر المالحة األساسي امعيار ال FSF Basic Aviation Risk 

Standard (BARS) 
 برنامج األياتا لتدقيق السالمة التشغيلية 
 برنامج األياتا لتدقيق السالمة للعمليات األرضية 

 

 يمك  ن من توفير مراقبة فعالة للسالمةتخصيص موارد قطاع الصناعة بما  - 3المبادرة  السالمة  تحسين مبادرة

 صناعة الطيران الجهة المعنية 

كما  قاليمالسالمة الموجهة نحو الدول واأل تحسين استكشاف الموارد المتاحة لدعم مبادرات - 3A □ اإلجراءات
  (8إلى  6من الحاسمة  العناصرعلى ، مع التركيز العناصر الحاسمة جميع)ترد في خريطة الطريق 

□ 3B -  السالمة المقامة في إطار التعاون بين الحكومات وصناعة تحسين المشاركة في مبادرات
 ن على الصعيدين اإلقليمي والدوليالطيرا

 )ASIAP(ة ل تقديم المساعدة على تنفيذ أنشطة السالمة الجويالشراكة من أج  المراجع
)www.icao.int/asiap( 

 
  

http://www.aci.aero/APEX
https://www.canso.org/canso-standard-excellence-safety-management-systems
http://www.iata.org/iosa
http://www.iata.org/isago
http://www.icao.int/safety/scan/Pages/Aviation-Safety-Implementation-Assistance-Partnership.aspx
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الجوية بصورة  السالمةستراتيجي مع أهم الجهات المعنية في الطيران لتحسين االتعاون ال - 4المبادرة  السالمة  تحسين مبادرة
 متناسقة

 صناعة الطيران الجهة المعنية 

ناء على أوجه القصور المكتشفة في مجال السالمة، استحداث آلية لتحديد الجهات ب - 4A □ اإلجراءات
المعنية المتعاونة في صناعة الطيران لوضع خطة عمل لمعالجة أوجه القصور المعنية 

 (8إلى  6)العناصر الحاسمة من 
□ 4B –  ادث معالجة شواغل السالمة المكتشفة بفضل تقارير التحقيقات في الحو المساعدة في

 (8م العنصر الحاسالسالمة وغيرها من الوسائل ) وتقاريروالوقائع 
 □ 4C –  في التصدي لفئات الحوادث عالية المخاطر اإلقليمية  المجموعاتمع مواصلة العمل

  التشغيلية(خريطة طريق مخاطر السالمة  )أنظر

  4A المراجع
 المجموعات اإلقليمية للسالمة الجوية 

  المنظمات اإلقليمية لمراقبة السالمة الجوية وبرنامج التنمية التعاونية للسالمة التشغيلية واستمرار
 الحية الطائرات للطيرانص

4B 

  الوثيقةDoc 9756- دليل التحقيق في حوادث ووقائع الطيران 

4C 
  عن أمثلة بقائمة  - يم(ج)، اإلضافة التحقيق في حوادث ووقائع الطيران - الثالث عشرالملحق

 رةيالوقائع الخط

 

 برنامج السالمة الوطني -المكون الثاني   3-2

 برنامج السالمة الوطني السارية  لمتطلباتتحسين مستوى امتثال صناعة الطيران  -5بادرة الم السالمة تحسين مبادرة 

 صناعة الطيران  الجهة المعنية 

النحو تنفيذ برنامج سالمة وطني يتناسب مع حجم وتعقيد مؤسسة تقديم الخدمات، على  - 5A □ إلجراءاتا
 ي تقتضيه اللوائح التنظيمية الوطنيةالذ

□ 5B - المجموعات اإلقليمية للسالمة الدول)ر السلطات/ الكيانات المختصة في اإلقليم إخطا ،
وجود تضارب في تنفيذ  احتمال في حالةالجوية، المنظمات اإلقليمية لمراقبة السالمة الجوية( 

 قليمة الوطني بين بلدان اإلممتطلبات نظام السال
□ 5C -  غير الصادرة عن الدول أو المنظمات )مثل تلك  المتاحة اإلرشادية المواداستخدام

 ( للمساعدة في تنفيذ برنامج السالمة الوطنيالحكومية

 5Cإلى  5A المراجع

http://www.icao.int/safety/Implementation/Lists/RASGSPIRGS/AllItems.aspx
http://www.icao.int/safety/Implementation/Lists/COSCAP_RSOO/AllItems.aspx
http://www.icao.int/safety/Implementation/Lists/COSCAP_RSOO/AllItems.aspx
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   الفصل الرابعإدارة السالمة، التاسع عشرالملحق ، 

  الوثيقةDoc 9859- ةدليل إدارة السالم  
5A 

 شروط نظام إدارة السالمة لدى الدولة 

5C 

 ارة السالمةالموقع االلكتروني إلنفاذ إد Safety Management Implementation Website 
 فريق التعاون الدولي في مجال إدارة السالمة ،SM ICG ionsSMS for Small Organizat 
  منظمة خدمات المالحة الجوية المدنية -معيار التميز في أنظمة إدارة السالمة  

 
 مج السالمة الوطنيالخدمات تتيح التنفيذ الفعال لبرنا يتوافر موارد لدى مقدم - 6المبادرة  السالمة  تحسين مبادرة

 صناعة الطيران  الجهة المعنية 

ن للدفع قدما بتنفيذ نظام إدارة السالمة الطيراقطاع صناعة  اتالتعاون مع الدول ورابط - 6A □ اإلجراءات
 وتحديد التوقعات التي يتعذر توفير موارد كافية لها

□ 6B -  التي تنفيذ نظام إدارة السالمة تحديد المجاالت التي تستوجب توفر الموارد في إطار خطة
 تم وضعها في أعقاب تحليل ثغرات النظام

□ 6C -  تأسيس عملية لتخطيط الموارد وتخصيصها بحيث يتسنى تنفيد نظام إدارة السالمة، بما
 يمكن الحصول عليه من المؤسسات الصناعية الموارد التييشمل 

□ 6D -  ول في مؤسسة تقديم الخدمات بتوفير الحصول على التزام من الموظف التنفيذي المسؤ
 الموارد الضرورية التي تتيح تنفيذ نظام إدارة السالمة

□ 6E -  ( على إطار مشترك العاملين في األخرى ) المشغلينتشجيع مؤسسات تقديم الخدمات
تنفيذ نظام السالمة الوطني في إطار عملياتهم من خالل توفير الموارد، مثل الموظفين الفنيين 

 هلين لمساعدتهمالمؤ 

 ، الفصل الرابعإدارة السالمة، التاسع عشرالملحق   المراجع

  الوثيقةDoc 9859، دليل إدارة السالمة  

 منظمة خدمات المالحة الجوية المدنية - أنظمة إدارة السالمة تدابير معيار التميز في  

 
جهات المعنية في مجال الطيران إلكمال تنفيذ برنامج ستراتيجي مع أهم الاالتعاون ال - 7المبادرة  السالمة تحسين مبادرة 

 السالمة الوطني

 صناعة الطيران الجهة المعنية 

المساعدة في تحديد الكيانات المتعاونة ذات الصلة من بين أهم الجهات المعنية في مجال  - 7A □ اإلجراءات
 الطيران المشاركة في تنفيذ برنامج وطني للسالمة



 App A-32 الخطة العالمية للسالمة الجوية

 

 

□ 7B - العمل الرامية إلى تنفيذ برنامج السالمة الوطني ةتعاونة لدعم خطملكيانات الالعمل مع ا 
 عبر مختلف مؤسسات الصناعة تهامواءمتقاسمها ودعم دعم برامج السالمة الوطنية من خالل 

□ 7C - المنظمات اإلقليمية لمراقبة السالمة أو /دعم المجموعات اإلقليمية للسالمة الجوية و
ا الستحداث نظام للتوجيه، بما يشمل توفير المساعدة للدول/صناعة الطيران الجوية في مساعيه

 وتبادل أفضل الممارسات لدعم تنفيذ برامج السالمة الوطنية
□ 7D -  ومعلومات السالمة الحيوية تبادل المواد اإلرشادية واألدوات لتقديم مساهمات للعملية

)مثل التعميمات اإلرشادية، وتعليمات  لسالمةونظام إدارة ا المرتبطة ببرنامج السالمة الوطني
والمجموعات اإلقليمية للسالمة الجوية  ،(، بالتعاون مع الدولومؤشرات أداء السالمة الموظفين

 وااليكاو و/أو الجهات المعنية األخرى  ـ،والمنظمات اإلقليمية لمراقبة السالمة الجوية
□ 7E - نية، بالتعاون مع الدول، والمجموعات دعم التحسين المستمر لبرامج السالمة الوط

اإلقليمية للسالمة الجوية والمنظمات اإلقليمية لمراقبة السالمة الجوية، وااليكاو و/أو الجهات 
 المعنية األخرى 

□ 7F -  في التصدي لفئات الحوادث عالية المخاطر مواصلة العمل مع المجموعات اإلقليمية
 شغيلية()انظر خريطة طريق مخاطر السالمة الت

 7Eإلى  7A المراجع

  الفصل الرابعإدارة السالمة -التاسع عشر الملحق ، 

  الوثيقةDoc 9859- دليل إدارة السالمة  

  شروط نظام إدارة السالمة لدى الدولة 

7D 

 الموقع االلكتروني إلنفاذ إدارة السالمة Safety Management Implementation Website 

    
7F   
  عن أمثلة بقائمة  - (يمج)افة ، اإلضالتحقيق في حوادث ووقائع الطيران -الثالث عشرالملحق

 رةيالوقائع الخط

 
 إنشاء إدارة لمخاطر السالمة على مستوى مقدم الخدمات )الخطوة األولى( - 8المبادرة  السالمة تحسين مبادرة 

 صناعة الطيران الجهة المعنية 

 عن السالمة اإللزاميلإلبالغ  نظاماستحداث  - 8A □ اإلجراءات
□ 8B -  من مؤسسة تقديم الخدمات إلى نظام اإلبالغ اإللزامي بشأن السالمة إلى  معلوماتتوفير

 الدول، حسب االقتضاء 
□ 8C -  داخلية تتعلق بحماية بيانات السالمة ومعلوماتها وغير ذلك من المصادر  آلياتاستحداث

 تحسين السالمة ألغراضذات الصلة 
□ 8D - الوقائع كجزء من برامج السالمة الوطنية/خطارلإلبالغ عن األ ةاستحداث نظم طوعية وسري 
□ 8E -  إنشاء وتعُهد قاعدة بيانات خاصة بالسالمة تتيح للموظفين الفنيين رصد المسائل المرتبطة

 بسالمة النظم في مؤسسات تقديم الخدمات  
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□ 8F -  عملية إلدارة مخاطر السالمة واستخدامإنشاء 

 8Fإلى  8A المراجع

  الفصل الرابعدارة السالمةإ -التاسع عشر الملحق ، 

  الوثيقةDoc 9859، دليل إدارة السالمة  

 شروط نظام إدارة السالمة لدى الدولة 

8A 

 فريق التصنيف المشترك بين فريق سالمة الطيران التجاري وااليكاو 

 نظام االيكاو لإلبالغ عن بيانات الحوادث والوقائع 

 فريق التعاون الدولي في مجال إدارة السالمة ،SM ICG 
elopment of a Common Hazard TaxonomyDev 

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

 
 مستوى مقدم الخدمات )الخطوة الثانية( إنشاء إدارة لمخاطر السالمة على - 9المبادرة  السالمة تحسين مبادرة 

 صناعة الطيران الجهة المعنية 

اس السالمة التي جرت مواءمتها يقمعايير وضع منهجيات لقياس أداء السالمة، تتماشى مع  - 9A □ اإلجراءات
 مخاطر السالمة المعمول بها إدارةبين مؤسسات صناعة الطيران من خالل عملية 

□ 9B -  التحذيرات، من خالل  غايات/داء السالمة وما يرتبط بها من إعدادات للأل مؤشراتوضع
 عملية إدارة مخاطر السالمة المعمول بها 

□ 9C – السالمة ورصد مؤشرات أداء لوضععالميًا  موحدة قياس التشجيع على استخدام معايير ،
 كجزء من النظام الوطني للسالمة الخاص بمقدم الخدمات

□ 9D - تبادل واستخدام المعلومات الصادرة عن صناعة الطيران لتحديد األخطار  التشجيع على
 وتخفيف مخاطر السالمة

 9D  لىا  9A   المراجع

  الفصل الرابعإدارة السالمة —التاسع عشر الملحق ، 

  الوثيقةDoc 9859، دليل إدارة السالمة 

 شروط نظام إدارة السالمة لدى الدولة 

  9A   9 وB 

 لدولي في مجال إدارة السالمةفريق التعاون ا ،SM ICG 
he Regulator T — A Systems Approach to Measuring Safety Performance, 

Perspective 

 ريق التعاون الدولي في مجال إدارة السالمةف ،SM ICG 
Measuring Safety Performance Guidelines for Service Providers 

 

http://www.intlaviationstandards.org/apex/f?p=240:1
http://www.icao.int/safety/airnavigation/AIG/Pages/ADREP-Taxonomies.aspx
http://www.skybrary.aero/index.php/Development_of_a_Common_Hazard_Taxonomy
http://www.skybrary.aero/index.php/Hazard_Taxonomy_Examples
http://www.skybrary.aero/index.php/A_Systems_Approach_to_Measuring_Safety_Performance_%E2%80%93_The_Regulator_Perspective
http://www.skybrary.aero/index.php/Measuring_Safety_Performance_Guidelines_for_Service_Providers
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9B 
 غير الحكوميةتها المنظمات مؤشرات أداء السالمة التي وضع: 

  للمطارات الدوليالمجلس 

 منظمة خدمات المالحة الجوية المدنية 

 اتحاد النقل الجوي الدولي 

 المجلس الدولي لطيران األعمال 

 المجلس التنسيقي الدولي التحادات صناعات الطيران والفضاء 

 

9C 

 نظام القياس الموحد عالميًا لمؤشرات أداء السالمة Globally harmonized metrics for 

safety performance indicators 

 

تخصيص موارد الصناعة لدعم التحسين المستمر لبرامج السالمة الوطنية ونظام إدارة  - 10المبادرة  السالمة  تحسين مبادرة
 السالمة

 صناعة الطيران الجهة المعنية 

تخصيص موظفين فنيين أكفاء، على مستوى مؤسسات تقديم  تمالتثبت من أنه  - 10A □ جراءاتاإل
 السالمة الوطني األساسية لبرنامجاكل الخدمات، لدعم احتياجات الهي

□ 10B -  احتياجات برنامج  الخدمات لدعمعمليات تحليل السالمة لمؤسسات تقديم  جنتائتوفير
 الدولة للسالمة الوطني 

 ال ينطبق المراجع

 
ستخدام ن لدعم االستراتيجي مع أهم الجهات المعنية في مجال الطيرااالتعاون ال  - 11المبادرة  السالمة  تحسين مبادرة

 المخاطر  لقدرات نمذجة االستباقي

 صناعة الطيران  الجهة المعنية 

التعاون مع الجهات المعنية في صناعة الطيران لالستفادة من أفضل الممارسات في  - 11A □ اإلجراءات
 مجال تحليل معلومات السالمة

□ 11B -  استراتيجيات التخفيف والرصد ائدةالمعنية لفمع الجهات  تحديد األخطارتبادل معلومات 
□ 11C -  المشاركة بنشاط مع الدول والمنظمات التي تزاول أنشطة تحليل المخاطر القابل للتنبؤ   

 فريق سالمة الطيران التجاري   المراجع

 تركة للطيران العاماللجنة التوجيهية المش 

 الفريق الدولي لسالمة طائرات الهليكوبتر 

http://www.aci.aero/Data-Centre
https://www.canso.org/canso-standard-excellence-safety-management-systems
http://www.iata.org/safety
http://www.ibac.org/
http://www.iccaia.org/
http://cast-safety.org/
http://www.gajsc.org/
http://www.ihst.org/
http://www.icao.int/safety/Implementation/Lists/RASGSPIRGS/AllItems.aspx
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 المجموعات اإلقليمية للسالمة الجوية 

 
 مؤسسات تقديم الخدماتإدارة مخاطر السالمة على مستوى  تطوير –12المبادرة  السالمة  تحسين مبادرة

 صناعة الطيران الجهة المعنية 

التحقق من تنفيذ اإلطار القانوني المتعلق بحماية بيانات السالمة ومعلوماتها والمصادر  - 12A □ اإلجراءات 
  ، ومن فعالية هذا اإلطاراألخرى ذات الصلة

□ 12B -  مجال وضع نماذج مخاطر السالمة للمساعدة في رصد إشكاالت تطوير القدرات في
 سالمة النظام والحماية من الحوادث/الوقائع

□ 12C - رصد شبكات تبادل معلومات السالمة للتحقق من تحسينها باستمرار 

 12A المراجع

 امج إدارة الطيران االتحادية لتحليل وتبادل معلومات سالمة الطيرانبرن 
)https://www.asias.faa.gov( 

  لتبادل بيانات الطيران األياتابرنامج 

  العالمي لتبادل بيانات  األياتانظام األياتا لتقييم اتجاه السالمة والتحليل وتبادل البيانات/برنامج
 الطيران

 
ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــ ـــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

http://www.faa.gov/news/fact_sheets/news_story.cfm?newsId=15215
https://www.iata.org/services/statistics/gadm/Pages/fdx.aspx
http://www.iata.org/services/statistics/gadm/steades/Pages/index.aspx
http://www.iata.org/services/statistics/gadm/steades/Pages/index.aspx




 

App B-1 
 

 باء المرفق 

  (OPS)طريق مخاطر السالمة التشغيليةخريطة 

طة خريفي تنفيذ أجزاء من  منها أو طلب المساعدة منظمة إقليمية أو دولة )دول( أخرى  تفويض أن تقرر يجوز للدولة – 1مالحظة 
  مخاطر السالمة التشغيلية طريق

 توفرإلى أي منظمة  مخاطر السالمة التشغيلية" في خريطة طريق الطيران "صناعة"الصناعة" أو يشير مصطلح  –2ة مالحظ
 طيران.ال منتجات و/أو خدمات

 وهي تحت السيطرة لتضاريسارتطام الطائرة با   - 1
 

 وهي تحت السيطرة يسلتضار ارتطام الطائرة با العوامل المساهمة في حوادث تخفيف أثر السالمة  مبادرة تحسين

  الدول الجهة المعنية 

 السيطرة: وهي تحت الطائرة بالتضاريسارتطام  الخاصة بحوادثالتالية  السالمة تطبيق إجراءات  - 1 اإلجراءات 

 السادسللملحق  وفقاً  لتفادي التضاريسالتحذير مجهزة بنظام تأكد من أن الطائرة ال (أ

 السادسمتطلبات الملحق  منعلى نطاق أوسع  التضاريسلتفادي نظام التحذير استخدام تعزيز  (ب

المتبعة في حاالت اإلنذار جراءات باإلااللتزام مجال السالمة لتعزيز  رسالة إخطار فيإصدار  (ج
  لتفادي االصطدامالتحذير  نظمن ع ةالصادر 

 قتراباالتعزيز الوعي بمخاطر مرحلة  (د

  (CDFA) المستمر نزولي بالتقنية االقتراب النهائام استخدبااللتزام النظر في  (ه

  (MSAW )التنبيه إلى الحد األدنى لالرتفاع المأمون النظر في تطبيق نظم  (و

التثبت و في أوانها  (eTOD) بشأن التضاريس والعوائقبيانات اإللكترونية التحديثات إجراء تأكد من ال (ز
 من دقتها 

التحذير لتغذية نظام يد المواقع النظام العالمي لتحدتعزيز استخدام بيانات الموقع المستمدة من  (ح
  لتفادي االصطدام

لية  -2 لتحقق من فعا تحليل بفي خريطة الطريق هذه  المدرجةالسالمة  مبادرات تحسينا
عن الطوعي  ونظم اإلبالغ ،(MORsعن الحوادث )اإللزامي اإلبالغ تقارير نظم 

لتحقيقات في الحوادث/ VORsالحوادث ) إدارة )تطبيق منهجيات  الوقائع( وا
  السالمة(

 تحديد العوامل المساهمة األخرى، من شاكلة:  - 3

 الطيران في ظروف بيئية غير مواتية   (أ

، باإلرشاد الرأسياالقتراب إجراء  تصميم ووثائق االقتراب النهائي، وعلى سبيل المثال:  (ب
  إلرشاد الرأسيبمساعدة األداء المحدد الموضع بااالقتراب و 
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 المستخدمة )قياسية مقابل غير قياسية( التعبيرات االصطالحية (ج

 إرهاق وارتباك الطيار  (د

المساهمة في  المكتشفةالعوامل للتخفيف من مخاطر  السالمة تحسين مبادراتإعداد وتنفيذ مزيد من  - 4
دتباألرض وهي تحت السيطرة اتارتطام الطائر حوادث   ، إن ُوج 

 مةالسال تحسين مبادراتألداء إجراء تقييمات مستمرة  - 5

 تشغيل الطائرات - السادسق لحالم  المراجع
  للسالمة الجوية االيكاوتقرير ICAO Safety Report 

 المجموعات االقليمية للسالمة الجوية  RASGs 

  وهي  الطائرة بالتضاريسارتطام  مخاطر لدرءالسالمة  حسيناتت -فريق سالمة الطيران التجاري
  Aviation Safety TeamCommercial تحت السيطرة

)https://skybrary.aero/index.php/Portal:CAST_SE_Plan( 

 تحت السيطرةوهي  الطائرة بالتضاريسارتطام  مخاطرنظام اإلياتا الخاص ب  IATA CFIT 

 ياتا للسالمة الجوية   تقرير االIATA Safety Report 

  لمؤسسة سالمة الطيرانمجموعة أدوات تخفيض عدد حوادث الطائرات في أثناء االقتراب والهبوط 
Flight Safety Foundation (FSF) ALAR Toolkit 

   المكتبة الجويةSkybrary 

 المنظمة األوربية لسالمة المالحة الجوية )LUROCONTROE( 

 

 وهي تحت السيطرة تضاريسارتطام الطائرة بالووقائع  العوامل المساهمة في حوادث تخفيف السالمة تحسين مبادرة 

  األقاليم الجهة المعنية 

 ارتطام الطائرة بالتضاريس وهي تحت الخاصة بحوادثالتالية  السالمة تتطبيق إجراءا - 1 اإلجراءات 

 السيطرة: 

 السادسللملحق  وفقاً  TAWS لتفادي التضاريسنظام التحذير توفير الدعم العتماد  (أ

متطلبات  مما تقتضيهعلى نطاق أوسع  لتفادي التضاريسنظام التحذير استخدام على تشجيع ال (ب
 السادسالملحق 

  لتفادي التضاريسبنظام التحذير الخاصة  لتحذيراإجراءات بزام االلتتعزيز  (ج

 مرحلة االقترابتعزيز الوعي بمخاطر  (د

  (CDFA) المستمر نزولتقنية االقتراب النهائي بالستخدام ال الترويج (ه

  (MSAW) التنبيه إلى الحد األدنى لالرتفاع المأمون نظام تطبيق تعزيز  (و

التثبت من و في أوانها  (eTOD) بشأن التضاريس والعوائقكترونية بيانات اإللالتحديثات إجراء  تعزيز (ز
 دقتها 

http://cast-safety.org/
http://www.iata.org/whatwedo/safety/Pages/controlled-flight-into-terrain.aspx
http://www.iata.org/publications/Pages/safety-report.aspx
https://skybrary.aero/index.php/Main_Page


App B-3 خريطة طريق مخاطر السالمة التشغيلية — المرفق باء  
 

 

 حديثلت GPS))النظام العالمي لتحديد المواقع تعزيز استخدام بيانات الموقع المستمدة من  (ح
 (TAWS) لتفادي التضاريسالتحذير نظام 

على الصعيد االقليمي،  هذه، في خريطة الطريق المدرجةالسالمة  تحسين التحقق من فعالية مبادرات - 2
  )تطبيق منهجيات إدارة السالمة(باستخدام البيانات التي توفرها الدول وصناعة الطيران 

  شاكلة:تحديد العوامل المساهمة األخرى، من    -3

 الطيران في ظروف بيئية غير مواتية   (أ

 تصميم ووثائق االقتراب  (ب

 ر قياسية(المستخدمة )قياسية مقابل غي التعبيرات االصطالحية (ج

 إرهاق وارتباك الطيار  (د

مكتشفة المساهمة في ال لالعوام مخاطر من تخفيفلل السالمة مبادرات تحسينإعداد وتنفيذ مزيد من  -4
دتوهي تحت السيطرة لتضاريسارتطام الطائرة باحوادث حاالت   ، إن ُوج 

 السالمة تحسين مبادراتألداء إجراء تقييمات مستمرة  -5

 تشغيل الطائرات - السادس قحلالم  المراجع
 ICAO Safety Report للسالمة الجوية االيكاوتقرير  -

 RASGs  للسالمة الجوية المجموعات االقليمية -

 الخاصةالسالمة  اتحسينت - Commercial Aviation Safety Team فريق سالمة الطيران التجاري  -
 وهي تحت السيطرة لتضاريسارتطام الطائرة باب
)https://skybrary.aero/index.php/Portal:CAST_SE_Plan( 

 IATA CFIT  وهي تحت السيطرة التضاريسارتطام الطائرة ب مخاطرنظام اإلياتا الخاص ب -

  Safety ReportIATA   تقرير االياتا للسالمة الجوية -

 لمؤسسة سالمة الطيرانمجموعة أدوات تخفيض عدد حوادث الطائرات في أثناء االقتراب والهبوط  -
Flight Safety Foundation (FSF) ALAR Toolkit 

 Skybrary  المكتبة الجوية  -

  EUROCONTROL   المنظمة األوربية لسالمة المالحة الجوية -

 

 
 وهي تحت السيطرة لتضاريسارتطام الطائرة باووقائع  العوامل المساهمة في حوادث تخفيف السالمة  مبادرة تحسين

  صناعة الطيران الجهة المعنية 

 وهي تحت  ريستضاارتطام الطائرة بال الخاصة بحوادثالتالية  السالمة تطبيق إجراءات -1 اإلجراءات 

 السيطرة:

  لتفادي التضاريسنظام التحذير بتزويد الطائرات  (أ

  لتفادي التضاريسنظام التحذير عن التحذير الصادرة بإجراءات  تقيدال زيادة (ب

http://www.iata.org/whatwedo/safety/Pages/controlled-flight-into-terrain.aspx
http://www.iata.org/publications/Pages/safety-report.aspx
https://skybrary.aero/index.php/Main_Page
http://www.eurocontrol.int/


 App B-4 الخطة العالمية للسالمة الجوية

 

 

  لتفادي التضاريسنظام التحذير الخاصة بجراءات بتحذيرات اإللتزام الترويج لال (ج

  المستمر نزولتقنية االقتراب النهائي بالستخدام الترويج ال (د

  استخدام نظم التنبيه إلى الحد األدنى لالرتفاع المأمون  (ه

  بشأن التضاريس والعوائقبيانات اإللكترونية ال استخدام أحدث (و

التحذير لتغذية نظام النظام العالمي لتحديد المواقع استخدام بيانات الموقع المستمدة من  (ز
  لتفادي التضاريس

لتثبت -2 ية مبادرات ا بتحليل  هذه، في خريطة الطريق المدرجةالسالمة  نتحسي من فعال
لطيارين**  انات الرحلة* وتقارير ا دارة السالمة(رصد بي   )تطبيق منهجيات إ

  :المثالالعوامل المساهمة األخرى، وعلى سبيل تحديد    -3

 الطيران في ظروف بيئية غير مواتية   (أ

 تصميم ووثائق االقتراب النهائي (ب

 ستخدمة )قياسية مقابل غير قياسية(التعبيرات االصطالحية الم (ج

 إرهاق وارتباك الطيار (د

في  المكتشفة المساهمة العواملللتخفيف من مخاطر  السالمة تحسين مبادراتإعداد وتنفيذ مزيد من  -4
دت وهي تحت السيطرة تضاريسارتطام الطائرة بالحوادث   إن ُوج 

 السالمة تحسين مبادراتألداء إجراء تقييمات مستمرة  -5

 الطيار لهذهواستجابة  (TAWS) لتفادي التضاريسنظام التحذير هات والتحذيرات الصادرة من *التنبي
 التحذيرات.

عدم االلتزام بالحد األدنى من االرتفاع المأمون أو القيود المفروضة على مناطق  –** تخطيط الرحلة 
  .العمليات العسكرية

  تشغيل الطائرات - السادسق لحالم  المراجع

  للسالمة الجوية االيكاوتقرير ICAO Safety Report 

 للسالمة الجوية المجموعات االقليمية  RASGs 

  فريق سالمة الطيران التجاري Commercial Aviation Safety Team - السالمة  اتحسينت
 وهي تحت السيطرة لتضاريسارتطام الطائرة باب الخاصة

)https://skybrary.aero/index.php/Portal:CAST_SE_Plan( 

 وهي تحت السيطرة التضاريسارتطام الطائرة ب مخاطرنظام اإلياتا الخاص ب  IATA CFIT 

 تقرير االياتا للسالمة الجوية   IATA Safety Report 

  لمؤسسة سالمة مجموعة أدوات تخفيض عدد حوادث الطائرات في أثناء االقتراب والهبوط
 Flight Safety Foundation (FSF) ALAR Toolkit الطيران

 المكتبة الجوية  Skybrary 

 المنظمة األوربية لسالمة المالحة الجوية   EUROCONTROL  

 

http://www.iata.org/whatwedo/safety/Pages/controlled-flight-into-terrain.aspx
http://www.iata.org/publications/Pages/safety-report.aspx
https://skybrary.aero/index.php/Main_Page
http://www.eurocontrol.int/


App B-5 خريطة طريق مخاطر السالمة التشغيلية — المرفق باء  
 

 

 (LOC-I) ثناء الطيرانأفقدان السيطرة على الطائرة     - 2
 

 فقدان السيطرة على الطائرة أثناء الطيرانووقائع  العوامل المساهمة في حوادث تخفيف مبادرة السالمة 

  الدول الجهة المعنية 

 :فقدان السيطرة على الطائرة أثناء الطيرانحوادث الخاصة بالتالية  السالمة تطبيق إجراءات -1 اإلجراءات 

باستخدام برامج التدريب  دتهاواستعا ة على الطائرةعلى تفادي فقدان السيطر اشتراط التدريب  (أ
 التحويلي الكامل للطراز في جهاز محاكاة الطيران، وبرامج التدريب المتكرر

 اشتراط تخصيص مزيد من الوقت للتدريب على دور الرصد الذي يقوم به الطيار  (ب

نظم تقارير اإلبالغ  في قطاع صناعة الطيران من خالل السالمة تحسين مبادراتالتثبت من فعالية  -2
)تطبيق ( وتحقيقات الحوادث والوقائع  VORs( وتقارير اإلبالغ الطوعية ) MORsاإللزامية ) 

 منهجيات إدارة السالمة(

 المثال:تحديد العوامل المساهمة األخرى، على سبيل  -3

 تشتيت االنتباه (أ

 سوء األحوال الجوية  (ب

 الالمباالة  (ج

 ( إلدارة الطيران بفعاليةSOPs) عدم كفاية إجراءات التشغيل القياسية (د

 الطائرة علىستعادة السيطرة عدم التحليق بارتفاع كاف يسمح با (ه

و أ عند تحليقها على ارتفاع غير مألوف الطائرة علىاستعادة السيطرة عدم اإللمام بإجراءات  (و
 عدم توفر الكفاءة للقيام بذلك

لإلدراك المفاجئ لدخول الطائرة استخدام مدخالت التحكم في الطيران بصورة خاطئة استجابة  (ز
 في زاوية ميل جانبي غير طبيعية

المكتشفة المساهمة في  العواملللتخفيف من  السالمة تحسين مبادراتإعداد وتنفيذ مزيد من  -4
دت، وعلى سبيل المثال:فقدان السيطرة على الطائرة أثناء الطيرانحاالت   ، إن ُوج 

 تعزيز فعالية اإلشراف التنظيمي   (أ

 اللوائح التنظيمية تحسين (ب

 السالمة تحسين مبادراتألداء إجراء تقييمات مستمرة  -5

 العاملين إجازة األول،ق لحالم  المراجع

  واستعادتهاالطائرة السيطرة على  تفادي فقداندليل التدريب على  10011الوثيقة 
  للسالمة الجوية االيكاوتقرير ICAO Safety Report 

 فقدان السيطرة على الطائرة أثناء الطيران، حوادث االيكاو I-ICAO LOC 

 المجموعات االقليمية للسالمة الجوية RASGs 

https://www.icao.int/safety/Pages/Safety-Report.aspx
https://www.icao.int/safety/LOCI/Pages/default.aspx
https://www.icao.int/safety/Implementation/Lists/RASGSPIRGS/AllItems.aspx


 App B-6 الخطة العالمية للسالمة الجوية

 

 

  فقدان السيطرة على الطائرة أثناء الطيران لتفاديالسالمة  حسيناتت -فريق سالمة الطيران التجاري 
Commercial Aviation Safety Team 

  : السيطرة على الطائرة أثناء الطيران فقداناإلياتا I-IATA LOC 

 تقرير االياتا للسالمة الجوية   IATA Safety Report 

    مؤسسة سالمة الطيرانFlight Safety Foundation 

  المكتبة الجوية Skybrary 

 المنظمة األوربية لسالمة المالحة الجوية   EUROCONTROL  

 
 فقدان السيطرة على الطائرة أثناء الطيرانووقائع  العوامل المساهمة في حوادث تخفيف السالمة  تحسين مبادرة

  األقاليم الجهة المعنية 

 :الطيران فقدان السيطرة على الطائرة أثناءحوادث الخاصة بالتالية  السالمة تطبيق إجراءات  - 1 اإلجراءات 

دتها باستخدام برامج التدريب واستعا على تفادي فقدان السيطرة على الطائرةالتدريب  تعزيز (أ
 التحويلي الكامل للطراز في جهاز محاكاة الطيران، وبرامج التدريب المتكرر

 الترويج لتخصيص مزيد من الوقت للتدريب على دور الرصد الذي يقوم به الطيار  (ب

في األقليم باستخدام البيانات التي توفرها الدول وصناعة السالمة  تحسين مبادراتة التثبت من فعالي  - 2
 )تطبيق منهجيات إدارة السالمة(الطيران 

 المثال:تحديد العوامل المساهمة األخرى، وعلى سبيل   - 3

 تشتيت االنتباه (أ

 سوء األحوال الجوية (ب

 الالمباالة  (ج

 ( إلدارة الطيران بفعاليةSOPsعدم كفاية إجراءات التشغيل القياسية ) (د

 الطائرة علىستعادة السيطرة عدم التحليق بارتفاع كاف يسمح با (ه

الطائرة عند تحليقها على ارتفاع غير مألوف أو  علىاستعادة السيطرة عدم اإللمام بإجراءات  (و
 عدم توفر الكفاءة للقيام بذلك

ك المفاجئ لدخول الطائرة استخدام مدخالت التحكم في الطيران بصورة خاطئة استجابة لإلدرا (ح
 في زاوية ميل جانبي غير طبيعية

حوادث  المساهمة ةكتشفالمالعوامل من  تخفيفلل السالمة تحسين مبادراتإعداد وتنفيذ مزيد من  -4
دت،  ،فقدان السيطرة على الطائرة أثناء الطيران  وعلى سبيل المثال:إن ُوج 

 ة وحلقات عمل بشأن السالمةحلقات دراسيتنظيم  (أ

 ير مشروعات المساعدة الفنية على صعيد اإلقليمتيس (ب

 السالمةتحسين مبادرات ألداء إجراء تقييمات مستمرة  -5

https://skybrary.aero/index.php/Portal:CAST_SE_Plan
http://www.iata.org/whatwedo/safety/Pages/loss-of-control-inflight.aspx
http://www.iata.org/publications/Pages/safety-report.aspx
https://flightsafety.org/toolkits-resources/
https://skybrary.aero/index.php/Main_Page
http://www.eurocontrol.int/


App B-7 خريطة طريق مخاطر السالمة التشغيلية — المرفق باء  
 

 

 العاملين إجازة ،األوللحق الم  المراجع

  دتهاتفادي فقدان السيطرة على الطائرة واستعادليل التدريب على  ،10011الوثيقة   
  للسالمة الجوية  االيكاوتقريرICAO Safety Report 

 فقدان السيطرة على الطائرة أثناء الطيران: االيكاو I-ICAO LOC 

  المجموعات االقليمية للسالمة الجويةRASGs 

  فقدان السيطرة على الطائرة أثناء الطيران لتفاديالسالمة  حسيناتت -فريق سالمة الطيران التجاري 
Team Commercial Aviation Safety 

   :فقدان السيطرة على الطائرة أثناء الطيراناإلياتا I-IATA LOC 

    تقرير االياتا للسالمة الجويةIATA Safety Report 

    مؤسسة سالمة الطيرانFlight Safety Foundation 

   المكتبة الجويةSkybrary 

    المنظمة األوربية لسالمة المالحة الجويةEUROCONTROL  

  

 
 فقدان السيطرة على الطائرة أثناء الطيرانووقائع  العوامل المساهمة في حوادث تخفيف السالمة تحسين مبادرة 

  صناعة الطيران الجهة المعنية 

 :دان السيطرة على الطائرة أثناء الطيرانفقحوادث الخاصة بالتالية  السالمة تطبيق إجراءات  - 1 اإلجراءات 

دتها باستخدام برامج التدريب التحويلي واستعا على تفادي فقدان السيطرة على الطائرةالتدريب  -أ
 الكامل للطراز في جهاز محاكاة الطيران، وبرامج التدريب المتكرر

 على أدوار المراقبة عضاءتخصيص مزيد من الوقت لتدريب الطاقم متعدد األ -ب

 الطائرات متعددة المحركات جميع فيمن الميل الجانبي أنظمة التحذير  نصب زيزتع -ج

)بما في  لخروج من االنهياروا االقتراب من االنهيارعند للطائرة التدريب على المعالجة اليدوية  -د
 ارتفاعات شاهقة(  على ذلك 

 التدريب المتكرر عن آليات التشغيل الميكانيكي   -ه

 تطابق أجهزة المحاكاة -و

بتحليل نتائج رصد بيانات الطيران وتقارير الطيارين  السالمة تحسين مبادراتالتثبت من فعالية  - 2
   )تطبيق منهجيات إدارة السالمة(

 المثال:تحديد العوامل المساهمة األخرى، على سبيل  - 3

 تشتيت االنتباه -أ

 سوء األحوال الجوية -ب

 الالمباالة  -ج

https://www.icao.int/safety/Pages/Safety-Report.aspx
https://www.icao.int/safety/LOCI/Pages/default.aspx
https://www.icao.int/safety/Implementation/Lists/RASGSPIRGS/AllItems.aspx
https://skybrary.aero/index.php/Portal:CAST_SE_Plan
http://www.iata.org/whatwedo/safety/Pages/loss-of-control-inflight.aspx
http://www.iata.org/publications/Pages/safety-report.aspx
https://flightsafety.org/toolkits-resources/
https://skybrary.aero/index.php/Main_Page
http://www.eurocontrol.int/


 App B-8 الخطة العالمية للسالمة الجوية

 

 

 ( إلدارة الطيران بفعاليةSOPs)عدم كفاية إجراءات التشغيل القياسية  -د

 الطائرة علىاستعادة السيطرة عدم التحليق الرتفاع كاف يسمح ب -ه

الطائرة عند تحليقها على ارتفاع غير مألوف أو  علىاستعادة السيطرة عدم اإللمام بإجراءات  -و
 عدم توفر الكفاءة للقيام بذلك

إلدراك المفاجئ لدخول الطائرة استخدام مدخالت التحكم في الطيران بصورة خاطئة استجابة ل -ز
 في زاوية ميل جانبي غير طبيعية

المكتشفة التي تساهم في العوامل للتخفيف من مخاطر  السالمة تحسين مبادراتإعداد وتنفيذ مزيد من  - 4
دتفقدان السيطرة على الطائرة أثناء الطيرانحدوث   ، إن ُوج 

 لسالمةا تحسين مبادراتألداء إجراء تقييمات مستمرة  - 5

 العاملين إجازة،  الملحق األول  المراجع

  واستعادتهاالطائرة تفادي فقدان السيطرة على دليل التدريب على ، 10011الوثيقة   
  تقرير االيكاو للسالمة الجويةICAO Safety Report 

  :لسيطرة على الطائرة أثناء الطيرانفقدان اااليكاو I-ICAO LOC 

  المجموعات االقليمية للسالمة الجويةRASGs 

 فقدان السيطرة على الطائرة أثناء الطيران لتفاديالسالمة  حسيناتت -طيران التجاري فريق سالمة ال 
Commercial Aviation Safety Team 

   :فقدان السيطرة على الطائرة أثناء الطيراناإلياتا I-IATA LOC 

    تقرير االياتا للسالمة الجويةIATA Safety Report 

    مؤسسة سالمة الطيرانFlight Safety Foundation 

   المكتبة الجويةSkybrary 

    المنظمة األوربية لسالمة المالحة الجويةEUROCONTROL  

 
 (MAC)في الجو التصادم    - 3

 
 ووقائع التصادم في الجو عوامل المساهمة في حوادثلل تخفيف السالمة تحسين مبادرة 

  الدول الجهة المعنية 

 :التصادم في الجوحوادث الخاصة بالتالية  السالمة تطبيق إجراءات  - 1 اإلجراءات 
 تفادي االصطدامإعداد المواد اإلرشادية واللوائح التنظيمية التي تضمن تزويد الطائرات بأنظمة   (أ

 السادس  لحقالمحمولة جوا وفقُا للم
 التأكد من االلتزام بإجراءات التحذير الخاصة بأنظمة تفادي االصطدام المحمول جوا  (ب
معالجة حاالت ل مصممةال هاوأدوات هاوإجراءات ،تحسينات أنظمة مراقبة المالحة الجويةدعم  (ج

 التضارب 

https://www.icao.int/safety/Pages/Safety-Report.aspx
https://www.icao.int/safety/LOCI/Pages/default.aspx
https://www.icao.int/safety/Implementation/Lists/RASGSPIRGS/AllItems.aspx
https://skybrary.aero/index.php/Portal:CAST_SE_Plan
http://www.iata.org/whatwedo/safety/Pages/loss-of-control-inflight.aspx
http://www.iata.org/publications/Pages/safety-report.aspx
https://flightsafety.org/toolkits-resources/
https://skybrary.aero/index.php/Main_Page
http://www.eurocontrol.int/


App B-9 خريطة طريق مخاطر السالمة التشغيلية — المرفق باء  
 

 

مثل وصلة البيانات الخاصة بين المراقب الجوي  أنظمة وإجراءات االتصاالت، دعم تحسينات (د
 والطيار 

في قطاع صناعة الطيران من خالل تحليل نظم تقارير السالمة  تحسين مبادراتالتثبت من فعالية   - 2
( وتحقيقات الحوادث والوقائع  VORs( وتقارير اإلبالغ الطوعية ) MORsاإلبالغ اإللزامية ) 

   ة()تطبيق منهجيات إدارة السالم
 المثال:تحديد العوامل المساهمة األخرى، على سبيل    - 3

التعامل مع أكثر من طراز بقدرات  -كثافة الحركة الجوية، وتعقيداتها -أحوال الحركة الجوية (أ
 الخ.متباينة...

أداء مراقبة الحركة الجوية فيما يتصل بعبء العمل، والكفاءة، والعمل الجماعي، واإلجراءات،  (ب
 .الخ باإلضافة إلى تأثير إدارة السالمة من قبل مقدمي خدمات المالحة الجوية وااللتزام..

فيما يتصل بعبء العمل، والكفاءة، والعمل تدريب أفراد طاقم القيادة والثقافة المؤسسية  (ج
شغلي الجماعي، واإلجراءات، وااللتزام...الخ باإلضافة إلى تأثير إدارة السالمة من قبل م

 الطائرات
تجهيز بيانات الرحلة، نظم االتصاالت، نظام التحذير من  -قبة الحركة الجويةأنظمة مرا (د

باإلضافة إلى التفاعل مع المشغلين وأنظمة  (.. الخ STCAالتضارب القصير األمد ) 
 الطائرة، وسياسة المشتريات الخاصة بمقدمي خدمات المالحة الجوية 

الستقبال، وأنظمة تفادي االصطدام الطيار اآللي، أجهزة اإلرسال/ ا –معدات الطائرات  (ه
الصعود والحجم المادي  )معدل(، وأيضًا مستوى أداء الطائرة ACASالمحمولة جوا ) 

 مثال(  للطائرة
 من حيث التغطية والجودة  –الهياكل األساسية للمالحة الجوية  (و
 من حيث التغطية والجودة -المراقبة (ز
 واعتماد وتوزيع خطة الطيرانكفاءة وموثوقية إيداع،  -تجهيز بيانات الرحلة (ح
تعقيد تصميم المجال الجوي، خطط مسار الرحلة، نطاق المجال الجوي  -المجال الجوي  (ط

الخاضع للرقابة والمجال الجوي غير الخاضع للرقابة، القرب من مناطق التدريب 
 العسكرية...الخ

ب وتفادي الطيران في الظروف الجوية غير المواتية التي قد تؤثر على إدارة التضار  (ي
 االصطدام

تساهم ، والتي كتشفةالعوامل الم مخاطر من لتخفيفالسالمة ل تحسين إعداد وتنفيذ مزيد من مبادرات  - 4
  حوادث التصادم في الجو في

 السالمة مبادرات تحسينألداء إجراء تقييمات مستمرة   - 5

  تشغيل الطائرات ،السادس الملحق  المراجع
 لطائرات للطيران ا ، صالحيةالثامنق لحالم 

 إدارة السالمة ،عشرالتاسع ق لحالم 

  عمليات الطائرات إجراءات خدمات المالحة الجوية، 8168الوثيقة 

  التدريب – إجراءات خدمات المالحة الجوية ،9868الوثيقة  

  دليل إدارة السالمة 9859الوثيقة  ، 



 App B-10 الخطة العالمية للسالمة الجوية

 

 

  نظامiSTARS   

 تقرير االيكاو للسالمة الجوية ICAO Safety Report 

 فريق التصنيف المشترك بين فريق سالمة الطيران التجاري وااليكاو CAST/ICAO Common 

Taxonomy Team 

 القليمية للسالمة الجويةالمجموعات ا RASGs 

 فقدان السيطرة على الطائرة أثناء  لتفاديالسالمة  حسيناتت -طيران التجاري فريق سالمة ال
 Commercial Aviation Safety Team الطيران

    تقرير االياتا للسالمة الجويةIATA Safety Report 

    مؤسسة سالمة الطيرانFlight Safety Foundation 

   المكتبة الجويةSkybrary 

 وربية لسالمة المالحة الجوية   المنظمة األEUROCONTROL  

 ووقائع التصادم في الجو في حوادثالعوامل المساهمة  تخفيف  السالمة  تحسين مبادرة

  األقاليم  الجهة المعنية 

 :م في الجوالتصادحوادث الخاصة بالتالية  السالمة تطبيق إجراءات -1 اإلجراءات 
تعزيز إعداد المواد اإلرشادية واللوائح التنظيمية التي تضمن تزويد الطائرات بأنظمة تفادي  (أ

 ق السادسلح( وفقُا للمACAS)االصطدام المحمولة جوا 
 الترويج للتقيد بإجراءات التحذير الخاصة بأنظمة تفادي االصطدام المحمولة جوا  (ب
 مصممةال هاوأدوات هاوإجراءات الجوية،ة حركة الدعم إدخال التحسينات على أنظمة مراقب (ج

 لمعالجة حاالت التضارب 
أنظمة وإجراءات االتصاالت، مثل وصلة البيانات الخاصة بين المراقب الجوي  دعم تحسينات (د

 والطيار 
في األقاليم باستخدام البيانات التي توفرها الدول وصناعة  مبادرات السالمةالتثبت من فعالية  -2

  طبيق منهجيات إدارة السالمة()تالطيران 
 المثال:حديد العوامل المساهمة األخرى، على سبيل ت -3

التعامل مع أكثر من تعقيدات الحركة الجوية،  ،كثافة الحركة الجوية -أحوال الحركة الجوية (أ
  طراز بقدرات متباينة...الخ

ماعي، واإلجراءات أداء مراقبة الحركة الجوية فيما يتصل بعبء العمل، والكفاءة، والعمل الج (ب
 وااللتزام...الخ. باإلضافة إلى تأثير إدارة السالمة من قبل مقدمي خدمات المالحة الجوية 

المؤسسية فيما يتصل بعبء العمل، والكفاءة، والعمل  أفراد طاقم القيادة والثقافةتدريب  (ج
 غلي الطائراتالجماعي، واإلجراءات وااللتزام...الخ باإلضافة إلى إدارة السالمة من قبل مش

تجهيز بيانات الرحلة، نظم االتصاالت، نظام التحذير من  -الجويةالحركة أنظمة مراقبة  (د
باإلضافة إلى التفاعل مع المشغلين وأنظمة الطائرة،  (.. الخSTCA)التضارب القصير األمد 

 وسياسة المشتريات الخاصة بمقدمي خدمات المالحة الجوية 
االستقبال، وأنظمة تفادي االصطدام و لي، أجهزة اإلرسال الطيار اآل –معدات الطائرات  (ه

 الصعود والحجم المادي للطائرة )معدل(، وأيضًا مستوى أداء الطائرة ACAS)المحمولة جوا 
 مثال( 

http://www.icao.int/safety/iStars/pages/intro.aspx
https://www.icao.int/safety/airnavigation/AIG/Pages/Taxonomy.aspx
https://www.icao.int/safety/airnavigation/AIG/Pages/Taxonomy.aspx
https://www.icao.int/safety/airnavigation/AIG/Pages/Taxonomy.aspx
https://www.icao.int/safety/Implementation/Lists/RASGSPIRGS/AllItems.aspx
http://www.iata.org/publications/Pages/safety-report.aspx
https://flightsafety.org/toolkits-resources/
https://skybrary.aero/index.php/Main_Page
http://www.eurocontrol.int/


App B-11 خريطة طريق مخاطر السالمة التشغيلية — المرفق باء  
 

 

 التغطية والجودة  حيثمن  –الهياكل األساسية للمالحة الجوية  (و
 من حيث التغطية والجودة -المراقبة (ز
 وموثوقية إيداع، واعتماد وتوزيع خطة الطيران كفاءة -تجهيز خطة الطيران (ح
مستوى تعقيد تصميم المجال الجوي، مخطط مسار الرحلة، نطاق المجال  -المجال الجوي  (ط

الجوي الخاضع للرقابة والمجال الجوي غير الخاضع للرقابة، القرب من مناطق التدريب 
 العسكرية...الخ

 تي قد تؤثر على إدارة التضارب وتفادي االصطدامالطيران في الظروف الجوية غير المواتية ال (ي
مكتشفة التي تساهم في العوامل ال مخاطر من تخفيفالسالمة للتحسين إعداد وتنفيذ مزيد من مبادرات  -4

دتحوادث التصادم في الجو  ، إن ُوج 
 إجراء تقييمات مستمرة ألداء مبادرات تحسين السالمة  -5

  تتشغيل الطائرا ،ملحق السادسال  المراجع
 الطائرات للطيران  ، صالحيةالثامن قلحالم 

 إدارة السالمة ،عشرالتاسع  لحقالم 

  عمليات الطائرات إجراءات خدمات المالحة الجوية، 8168الوثيقة 

  التدريب – إجراءات خدمات المالحة الجوية ،9868الوثيقة  

  دليل إدارة السالمة 9859الوثيقة  ، 

  نظامiSTARS   

 االيكاو للسالمة الجوية قريرت ICAO Safety Report 

 فريق التصنيف المشترك بين فريق سالمة الطيران التجاري وااليكاو CAST/ICAO Common 

Taxonomy Team 

 المجموعات االقليمية للسالمة الجوية RASGs 

 فقدان السيطرة على الطائرة أثناء الطيران لتفاديالسالمة  حسيناتت -طيران التجاري فريق سالمة ال 
Commercial Aviation Safety Team 

    تقرير االياتا للسالمة الجويةIATA Safety Report 

    مؤسسة سالمة الطيرانFlight Safety Foundation 

   المكتبة الجويةSkybrary 

    المنظمة األوربية لسالمة المالحة الجويةEUROCONTROL  

 

 ووقائع التصادم في الجو العوامل المساهمة في حوادث تخفيف السالمة  مبادرة تحسين

  صناعة الطيران  الجهة المعنية 

 :التصادم في الجوحوادث الخاصة بالتالية  السالمة تطبيق إجراءات - 1 اإلجراءات 
  المحمولة جوا صطدامتزويد الطائرات بأنظمة تفادي اال (أ

لطيار لالموجه  المحمول جوا ماالصطداي تفادالنظر في تزويد الطائرات بنظام االستجابة ل (ب
 نظام إدارة الرحلةو اآللي 

http://www.icao.int/safety/iStars/pages/intro.aspx
https://www.icao.int/safety/airnavigation/AIG/Pages/Taxonomy.aspx
https://www.icao.int/safety/airnavigation/AIG/Pages/Taxonomy.aspx
https://www.icao.int/safety/airnavigation/AIG/Pages/Taxonomy.aspx
https://www.icao.int/safety/Implementation/Lists/RASGSPIRGS/AllItems.aspx
http://www.iata.org/publications/Pages/safety-report.aspx
https://flightsafety.org/toolkits-resources/
https://skybrary.aero/index.php/Main_Page
http://www.eurocontrol.int/


 App B-12 الخطة العالمية للسالمة الجوية

 

 

 الصطدام المحمولة جوا زيادة التقيد بإجراءات التحذير الخاصة بأنظمة تفادي ا (ج
النظر في تطبيق نظام التحذير من التضارب القصير األمد بما يشمل الجهاز المصمم للعمل  (د

 في مناطق المحطات النهائية
تحسين موثوقية واتساق شبكات األمان بغية توفير إنذارات مبكرة وموثوقة، والحد من  (ه

 اإلنذارات الكاذبة
ارين عند عدم توفر أجهزة إرسال واستقبال وأنظمة تفادي تحسين أنظمة الطائرات لتنبيه الطي (و

 االصطدام المحمولة جوا 
وأدواتها المصممة  وإجراءاتها، الجويةة حركتعزيز إدخال تحسينات على أنظمة مراقبة ال (ز

ويمكن أن يشمل ذلك إمكانية التنبؤ بمسار الطائرة وذلك   –لمعالجة حاالت التضارب 
ومعالجته، باستخدام نظام التحذير من التضارب  مبكر،في وقت للكشف عن التضارب 

 واألنظمة المشابهة مدمتوسط األ
 الخاصة بين المراقب الجوي والطيار  البيانات، كوصلة أنظمة وإجراءات االتصال تحسين (ح

ية مبادرات السالمة   - 2 لتثبت من فعال انات الرحالت* وتقارير ا   بتحليل رصد بي
لطيارين وتقارير  با   )تطبيق منهجيات إدارة السالمة( ة**الجوي الحركة ةمراق

 المثال:تحديد العوامل المساهمة األخرى، على سبيل  - 3
التعامل مع أكثر من  -تعقيدات الحركة الجوية -كثافة الحركة الجوية -أحوال الحركة الجوية (أ

 طراز بقدرات متباينة...الخ.
والكفاءة، والعمل الجماعي، واإلجراءات،  أداء المراقبة الجوية فيما يتصل بعبء العمل، ب(

 وااللتزام...الخ باإلضافة إلى تأثير إدارة السالمة من قبل مقدمي خدمات المالحة الجوية 
 والثقافة المؤسسية الخاصة بعبء العمل، الكفاءة، العمل الجماعي، طاقم القيادةتدريب أفراد  ج(
دارة السالمة من قبل مقدمي خدمات المالحة الجوية اإلجراءات، وااللتزام...الخ باإلضافة إلى إ د(

تجهيز بيانات الرحلة، االتصاالت، التحذير من التضارب القصير  -أنظمة المراقبة الجوية
وأنظمة الطائرة، وسياسة المشتريات الخاصة  المشغلين باإلضافة إلى التفاعل مع . . الخمداأل

 خدمات المالحة الجوية  بمقدمي
الطيار اآللي، أجهزة اإلرسال/ االستقبال، وأنظمة تفادي االصطدام  –ئرات الطا معدات ه(

(، وأيضًا مستوى أداء الطائرة )مثل معدل الصعود( والحجم المادي ACAS)المحمولة جوا 
 للطائرة

 من حيث التغطية والجودة  –الهياكل األساسية للمالحة الجوية  و(
 من حيث التغطية والجودة -المراقبة ز(
 كفاءة وموثوقية إيداع، واعتماد وتوزيع خطة الطيران -تجهيز خطة الطيران  ح(
تعقيد تصميم المجال الجوي، تخطيط مسار الرحلة، نطاق المجال الجوي  -المجال الجوي  ط(

الخاضع للرقابة والمجال الجوي غير الخاضع للرقابة، القرب من مناطق التدريب 
 العسكرية...الخ

ف الجوية غير المواتية التي قد تؤثر على إدارة التضارب وتفادي الطيران في الظرو  ك( 
 االصطدام

 ساهم فية، التي تكتشفالعوامل الممخاطر من  لتخفيفإعداد وتنفيذ مزيد من مبادرات السالمة ل  -4
دت ،حوادث التصادم في الجو  إن ُوج 



App B-13 خريطة طريق مخاطر السالمة التشغيلية — المرفق باء  
 

 

 السالمة تحسين مبادراتألداء إجراء تقييمات مستمرة   - 5
 نظاموإخطارات الحركة ل، (TCAS-RA)  التنبيه بالحركة وتفادي االصطدام نظامل جراء المقترحبيان اإل *

 ((TCAS-TAالتنبيه بالحركة وتفادي االصطدام 
 *  بيان اإلجراء المقترح لنظام التنبيه بالحركة وتفادي االصطدام، وإخطارات الحركة للنظام.

الطائرات  والتقارب بين، واالنحراف عن مستوى الطيران، بين الطائرات والمجال الجوي  فصل**مخالفات ال
AIRPROX) ،) و ( أخطاء المالحة الجسيمةGNE  )واالنحراف الكبير عن العلو  (LHD .) 

  تشغيل الطائرات ،السادس الملحق  المراجع
 الطائرات للطيران  ، صالحيةالثامنق لحالم 

 إدارة السالمة ،عشرالتاسع ق لحالم 

  عمليات الطائرات إجراءات خدمات المالحة الجوية، 8168الوثيقة( PANS-OPS) 

  التدريب – إجراءات خدمات المالحة الجوية،  9868الوثيقة ( PANS-TRG ) 

  دليل إدارة السالمة 9859الوثيقة  ، 

  نظامiSTARS   

 االيكاو للسالمة الجوية قريرت ICAO Safety Report 

 فريق التصنيف المشترك بين فريق سالمة الطيران التجاري وااليكاو CAST/ICAO Common 

Taxonomy Team 

 المجموعات االقليمية للسالمة الجوية RASGs 

 فقدان السيطرة على الطائرة أثناء الطيران لتفاديالسالمة  حسيناتت -طيران التجاري فريق سالمة ال 
Commercial Aviation Safety Team 

    تقرير االياتا للسالمة الجويةSafety Report IATA 

    مؤسسة سالمة الطيرانFlight Safety Foundation 

   المكتبة الجويةSkybrary 

    المنظمة األوربية لسالمة المالحة الجويةEUROCONTROL  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (RE) المدرج خروج عنال - 4

 

 الخروج عن المدرج ووقائع العوامل المساهمة في حوادث تخفيف السالمة  تحسين مبادرة

  الدول  الجهة المعنية 

 :ج عن المدرجالخرو الخاصة بالتالية  السالمة تطبيق إجراءات  - 1 اإلجراءات 
 رج         اسالمة المدالتحقق من إعداد وتنفيذ برنامج وطني خاص بسالمة المدرج وتشكيل أفرقة  (أ

الفاشل، وعمليات إعادة التحليق الهبوط حاالت  بشأنتدريبية الدورات الو  السياساتإعداد دعم  (ب
 المثبت قصى للرياحاألالحد  حتىالخلفية ) وعمليات الهبوط في حاالت الرياح الجانبية والرياح

 للطائرة(  بواسطة الشركة المصنعة

http://www.icao.int/safety/iStars/pages/intro.aspx
https://www.icao.int/safety/airnavigation/AIG/Pages/Taxonomy.aspx
https://www.icao.int/safety/airnavigation/AIG/Pages/Taxonomy.aspx
https://www.icao.int/safety/airnavigation/AIG/Pages/Taxonomy.aspx
https://www.icao.int/safety/Implementation/Lists/RASGSPIRGS/AllItems.aspx
http://www.iata.org/publications/Pages/safety-report.aspx
https://flightsafety.org/toolkits-resources/
https://skybrary.aero/index.php/Main_Page
http://www.eurocontrol.int/


 App B-14 الخطة العالمية للسالمة الجوية

 

 

دعم تزويد الطائرات باألجهزة الخاصة بالتوعية والتنبيه في حاالت تجاوز حيز السالمة  (ج
  بالمدرج 

سبيل  )على ظروف األرصاد الجوية والمطاراتلفعال في الوقت المناسب ال التثبت من اإلبالغ (د
 الملحقفي  الوارد إلبالغ العالمياليكاو لا مع نموذجج سطح المدر المثال، مدى توافق حالة 

 (والمسافات المعلنة المنقحةعمل الفرملة  األول،المجلد  ،عشرالرابع 
، المجلد األول الواردة في الملحق الرابع عشر االيكاولقواعد  وفقاً الترويج لترخيص المطارات  (ه

  المطارات -إجراءات خدمات المالحة الجوية  9981في الوثيقة  وكذلك
الترويج لتركيب نظم إيقاف الطائرات في حالة عدم استيفاء متطلبات منطقة السالمة في  (و

 (  RESAطرف المدرج ) 
من المدرج عمليات االقتراب التأكد من إعداد واستخدام اإلجراءات الخاصة بالحد من نسبة  (ز

 المستقرة غير
  خالل تحليل نظم تقارير اإلبالغ اإللزامية  في اإلقليممبادرات السالمة التثبت من فعالية   - 2

 (MORs ( وتقارير اإلبالغ الطوعية )VORs  وتحقيقات الحوادث والوقائع ) تطبيق منهجيات(
  إدارة السالمة(

 المثال:تحديد العوامل المساهمة األخرى، على سبيل   - 3
 عدم فعالية إجراءات التشغيل القياسية (أ

 القياسية المناسبة  عدم التقيد بإجراءات التشغيل (ب
 المساراالرتدادي/العنيف/ المجانب/ المنحرف /عائمالهبوط الطويل/ ال (ج
 قصور تصميم إجراءات االقتراب  (د

 قصور الرقابة التنظيمية (ه
كتشفة المساهمة في الخروج عن إعداد وتنفيذ مزيد من مبادرات السالمة للحد من العوامل الم  - 4

دت،المدرج    ، إن ُوج 
 السالمة تحسين مبادراتألداء تقييمات مستمرة  إجراء  - 5

 المطاراتتصميم وعمليات   -المجلد األول -المطاراتالرابع عشر، ق لحالم  المراجع
  عمليات الطائرات -إجراءات خدمات المالحة الجوية، 8168الوثيقة 

  المطارات – إجراءات خدمات المالحة الجوية ،9981الوثيقة  

  إدارة السالمة،  دليل  9859الوثيقة 

  الخاصة بسالمة المدارج االيكاوخطة عمل ICAO Global Runway Safety Action Plan 

  الخاص بأفرقة سالمة المدارج االيكاوكتيب ICAO Runway Safety Team Handbook 

  لسالمة المدارج االيكاومجموعة أدوات ICAO Runway Safety IKit 

 المجموعات االقليمية للسالمة الجوية RASGs 

 تعزيز سالمة وكالة االتحاد األوربي لسالمة المالحة الجوية EASA Safety Promotion 

 خطة عمل االتحاد األوربي الخاصة بالوقاية من حوادث الخروج عن المدرج 

   )European Action Plan for the Prevention of Runway Excursions (EAPPRE 

 المدرج الخروج عن لحاالتتعزيز السالمة  -سالمة الطيران التجاري  فريقCommercial Aviation 

 Safety Team 

https://www.icao.int/safety/RunwaySafety/Pages/Documents%20and%20Toolkits.aspx
https://www.icao.int/safety/RunwaySafety/Pages/Documents%20and%20Toolkits.aspx
http://www.icao.int/safety/RunwaySafety
https://www.icao.int/safety/Implementation/Lists/RASGSPIRGS/AllItems.aspx
https://www.easa.europa.eu/easa-and-you/safety-management/safety-promotion
https://www.skybrary.aero/index.php/European_Action_Plan_for_the_Prevention_of_Runway_Excursions_(EAPPRE)
https://skybrary.aero/index.php/Portal:CAST_SE_Plan
https://skybrary.aero/index.php/Portal:CAST_SE_Plan
https://skybrary.aero/index.php/Portal:CAST_SE_Plan


App B-15 خريطة طريق مخاطر السالمة التشغيلية — المرفق باء  
 

 

 اإلقليمية لمراقبة السالمة الجوية اتالمنظم  RSOOs 

 iSTARS     

  للسالمة الجوية االيكاوتقرير ICAO Safety Report 

 لفريق سالمة الطيران التجاري وااليكاو فريق التصنيف المشتركCAST/ICAO Common 

Taxonomy Team 

 تقرير االياتا للسالمة الجوية   TA Safety ReportIA 

 تقرير االياتا الخاص بسالمة المدرج IATA Runway Safety 

 المكتبة الجوية  Skybrary 

  عدد حوادث الطائرات في أثناء االقتراب لمؤسسة سالمة الطيران   مجموعة أدوات تخفيضFlight 

Safety Foundation (FSF) ALAR Toolkit 

 
 

 خروج عن المدرجال ووقائع العوامل المساهمة في حوادث تخفيق السالمة تحسين مبادرة 

  األقاليم  الجهة المعنية 

 :الخروج عن المدرجالخاصة بالتالية  السالمة تطبيق إجراءات -1 اإلجراءات 
 عداد وتنفيذ برنامج وطني خاص بسالمة المدرج وتشكيل أفرقة سالمة المدارج       تقديم الدعم إل  (أ

ن حاالت الهبوط الفاشل، وعمليات إعادة ب(   تقديم الدعم إلعداد السياسات والدورات التدريبية بشأ
األقصى التحليق وعمليات الهبوط في حاالت الرياح الجانبية والرياح الخلفية )حتى الحد 

 المثبت بواسطة الشركة المصنعة للطائرة(  للرياح
الترويج لتزويد الطائرات باألجهزة الخاصة بالتوعية والتنبيه في حاالت تجاوز حيز السالمة  (ج

   بالمدرج
سبيل  )على ظروف األرصاد الجوية والمطاراتلفعال في الوقت المناسب ال الترويج لإلبالغ (د

 الملحقفي  الوارد إلبالغ العالمياليكاو لا مع نموذجسطح المدرج المثال، مدى توافق حالة 
 (المنقحةوالمسافات المعلنة عمل الفرملة  األول،المجلد  ،عشرالرابع 

، المجلد األول لقواعد اإليكاو الواردة في الملحق الرابع عشر وفقاً  الترويج لترخيص المطارات (ه
  المطارات -إجراءات خدمات المالحة الجوية  9981في الوثيقة  وكذلك

الترويج لتركيب نظم إيقاف الطائرات في حالة عدم استيفاء متطلبات منطقة السالمة في  (و
 (  RESAطرف المدرج ) 

من المدرج عمليات االقتراب راءات الخاصة بالحد من نسبة عداد واستخدام اإلجإل رويجالت (ز
 المستقرة غير

باستخدام البيانات المقدمة من الدول وصناعة الطيران  في اإلقليممبادرات السالمة التثبت من فعالية  -2
    )تطبيق منهجيات إدارة السالمة(

 المثال:تحديد العوامل المساهمة األخرى، على سبيل  -3
 ءات التشغيل القياسيةعدم فعالية إجرا (أ

 عدم التقيد بإجراءات التشغيل القياسية المناسبة  (ب

http://www.icao.int/safety/Implementation/Lists/COSCAP_RSOO
http://www.icao.int/safety/Implementation/Lists/COSCAP_RSOO
http://www.icao.int/safety/iStars/pages/intro.aspx
https://www.icao.int/safety/Pages/Safety-Report.aspx
https://www.icao.int/safety/airnavigation/AIG/Pages/Taxonomy.aspx
https://www.icao.int/safety/airnavigation/AIG/Pages/Taxonomy.aspx
https://www.icao.int/safety/airnavigation/AIG/Pages/Taxonomy.aspx
http://www.iata.org/publications/Pages/safety-report.aspx
http://www.iata.org/whatwedo/safety/runway-safety/Pages/index.aspx
https://skybrary.aero/index.php/Main_Page
https://skybrary.aero/index.php/Flight_Safety_Foundation_ALAR_Toolkit
https://skybrary.aero/index.php/Flight_Safety_Foundation_ALAR_Toolkit
https://skybrary.aero/index.php/Flight_Safety_Foundation_ALAR_Toolkit


 App B-16 الخطة العالمية للسالمة الجوية

 

 

 المساراالرتدادي/العنيف/ المجانب/ المنحرف /عائمالهبوط الطويل/ ال (ج
 قصور تصميم إجراءات االقتراب  (د

 قصور الرقابة التنظيمية (ه
ي الخروج عن كتشفة المساهمة فإعداد وتنفيذ مزيد من مبادرات السالمة للحد من العوامل الم -4

دت،  المدرج  ، إن ُوج 
 السالمة تحسين مبادراتألداء إجراء تقييمات مستمرة  -5

 المطارات تصميم وعمليات  -المجلد األول  -المطارات ،عشرالرابع ق لحالم  المراجع
  عمليات الطائرات -إجراءات خدمات المالحة الجوية، 8168الوثيقة 

  المطارات –لجوية إجراءات خدمات المالحة ا ،9981الوثيقة  

  دليل إدارة السالمة 9859الوثيقة  ، 

  الخاصة بسالمة المدارج االيكاوخطة عمل ICAO Global Runway Safety Action Plan 

  المدارجالخاص بأفرقة سالمة  االيكاودليل ICAO Runway Safety Team Handbook 

  لسالمة المدارج االيكاومجموعة أدوات ICAO Runway Safety IKit 

 موعات االقليمية للسالمة الجويةالمج RASGs 

  تعزيز سالمة وكالة االتحاد األوربي لسالمة المالحة الجوية EASA Safety Promotion 

 خطة عمل االتحاد األوربي الخاصة بالوقاية من حوادث الخروج عن المدرج 

 Prevention of Runway Excursions (EAPPRE) European Action Plan for the 

  المدرج لتفادي الخروج عنتعزيز السالمة  -فريق سالمة  الطيران التجاريCommercial Aviation 

 Safety Team 

 اإلقليمية لمراقبة السالمة الجوية اتالمنظم  RSOOs 

 iSTARS   

  للسالمة الجوية االيكاوتقرير Safety Report ICAO 

 فريق التصنيف المشترك لفريق سالمة الطيران التجاري وااليكاو CAST/ICAO Common 

Taxonomy Team 

 تقرير االياتا للسالمة الجوية   IATA Safety Report 

 تقرير االياتا الخاص بسالمة المدرج IATA Runway Safety 

 المكتبة الجوية  Skybrary 

    مجموعة أدوات تخفيض عدد حوادث الطائرات في أثناء االقتراب لمؤسسة سالمة الطيرانFlight 

Safety Foundation (FSF) ALAR Toolkit 

 
 

 المدرج الخروج عنووقائع  العوامل المساهمة في حوادث فتخفي السالمة  مبادرة تحسين

 الطيرانصناعة  الجهة المعنية 

 :التوغل في المدرجحوادث الخاصة بالتالية  السالمة تطبيق إجراءات  - 1 اإلجراءات 

https://www.icao.int/safety/RunwaySafety/Pages/Documents%20and%20Toolkits.aspx
https://www.icao.int/safety/RunwaySafety/Pages/Documents%20and%20Toolkits.aspx
http://www.icao.int/safety/RunwaySafety
https://www.icao.int/safety/Implementation/Lists/RASGSPIRGS/AllItems.aspx
https://www.easa.europa.eu/easa-and-you/safety-management/safety-promotion
https://www.skybrary.aero/index.php/European_Action_Plan_for_the_Prevention_of_Runway_Excursions_(EAPPRE)
https://skybrary.aero/index.php/Portal:CAST_SE_Plan
https://skybrary.aero/index.php/Portal:CAST_SE_Plan
https://skybrary.aero/index.php/Portal:CAST_SE_Plan
http://www.icao.int/safety/Implementation/Lists/COSCAP_RSOO
http://www.icao.int/safety/Implementation/Lists/COSCAP_RSOO
http://www.icao.int/safety/iStars/pages/intro.aspx
https://www.icao.int/safety/Pages/Safety-Report.aspx
https://www.icao.int/safety/airnavigation/AIG/Pages/Taxonomy.aspx
https://www.icao.int/safety/airnavigation/AIG/Pages/Taxonomy.aspx
https://www.icao.int/safety/airnavigation/AIG/Pages/Taxonomy.aspx
http://www.iata.org/publications/Pages/safety-report.aspx
http://www.iata.org/whatwedo/safety/runway-safety/Pages/index.aspx
https://skybrary.aero/index.php/Main_Page
https://skybrary.aero/index.php/Flight_Safety_Foundation_ALAR_Toolkit
https://skybrary.aero/index.php/Flight_Safety_Foundation_ALAR_Toolkit
https://skybrary.aero/index.php/Flight_Safety_Foundation_ALAR_Toolkit


App B-17 خريطة طريق مخاطر السالمة التشغيلية — المرفق باء  
 

 

 برامج سالمة المدرج وأفرقة سالمة المدارج فيالمشاركة النشطة  أ (
بشأن الهبوط الفاشل، وعمليات إعادة التحليق، وعمليات  استحداث سياسات ودورات تدريبية ب(

المثبت بواسطة  األقصى للرياحالهبوط في حاالت الرياح الجانبية والرياح الخلفية )حتى الحد 
 الشركة المصنعة للطائرة( 

 تزويد الطائرات باألجهزة الخاصة بالتوعية والتنبيه في حاالت تجاوز حيز السالمة بالمدرج   ج(
سبيل المثال،  )على ظروف األرصاد الجوية والمطاراتلفعال في الوقت المناسب ال إلبالغا د(

الرابع  الملحقفي  الوارد إلبالغ العالمياليكاو لا مع نموذجسطح المدرج مدى توافق حالة 
 المنقحة(والمسافات المعلنة عمل الفرملة ، المجلد األول ،عشر

في  ، المجلد األول وكذلكارج في ملحق االيكاو الرابع عشرذات الصلة بالمد لألحكاماالمتثال  ه(
  المطارات -إجراءات خدمات المالحة الجوية  9981الوثيقة 

النظر في تركيب نظم إيقاف الطائرات في حالة عدم استيفاء متطلبات منطقة السالمة في  و(
  (RESA)طرف المدرج 

 المستقرة غيرمن المدرج القتراب عمليات ابالحد من نسبة  تتعلقإجراءات  استحداث ز(
 *رصد بيانات الرحالتفي االقليم بتحليل البيانات الواردة في  مبادرات السالمةالتثبت من فعالية  - 2

 )تطبيق منهجيات إدارة السالمة(  **وتقارير الطيارين
 المثال:تحديد العوامل المساهمة األخرى، على سبيل   - 3

 القياسيةعدم فعالية إجراءات التشغيل  (أ
 الفشل في االلتزام بإجراءات التشغيل القياسية المناسبة  (ب
 المساراالرتدادي/العنيف/ المجانب/ المنحرف /عائمالهبوط الطويل/ ال (ج
 القصور في إعداد إجراءات االقتراب   (د

 القصور في الرقابة التنظيمية  (ه

المساهمة في حوادث الخروج عن  ةكتشفإعداد وتنفيذ مزيد من مبادرات السالمة للحد من العوامل الم - 4
دتالمدرج   ، إن ُوج 

 مبادرات السالمةألداء إجراء تقييمات مستمرة   - 5

الهبوط، عند عتبة ة المفرطوالسرعة  االرتفاع المفرطو  ةالطويلعلى سبيل المثال، عمليات الهبوط *
وق فقدم  1000 اعفارت، السرعة عند مطارالسطح وق مستوى فقدم  1000اع فتكوينات الطائرة على ارت

 التأخراستخدام أجهزة  ،النهائي االقترابأثناء  تجاهاال فانحرا ،خلفيةالريح ، السطح المطارمستوى 
 ع العكسي، المكابح التلقائية( فدال ،قالبات الهبوط)

 المالحية المساعداتأعطال  الجوية،سوء األحوال  الكبح،عملية ** 
  

 تصميم وعمليات المطارات  -المجلد األول  -مطاراتالالرابع عشر، ق لحالم  المراجع
  عمليات الطائرات -إجراءات خدمات المالحة الجوية، 8168الوثيقة 

  المطارات  – إجراءات خدمات المالحة الجوية ،9981الوثيقة 

  دليل إدارة السالمة 9859الوثيقة  ، 



 App B-18 الخطة العالمية للسالمة الجوية

 

 

  الخاصة بسالمة المدارج االيكاوخطة عمل ICAO Global Runway Safety Action Plan 

  الخاص بأفرقة سالمة المدارج االيكاودليل y Safety Team HandbookICAO Runwa 

  لسالمة المدارج االيكاومجموعة أدوات ICAO Runway Safety IKit 

 المجموعات االقليمية للسالمة الجوية RASGs 

  تعزيز سالمة وكالة االتحاد األوربي لسالمة المالحة الجوية EASA Safety Promotion 

 خطة عمل االتحاد األوربي الخاصة بالوقاية من حوادث الخروج عن المدرج 

   European Action Plan for the Prevention of Runway Excursions (EAPPRE) 

  جالمدر  لتفادي الخروج عنالسالمة  حسيناتت -سالمة الطيران التجاري فريقCommercial Aviation 

 Safety Team 

 اإلقليمية لمراقبة السالمة الجوية اتالمنظم  RSOOs 

 iSTARS   

  للسالمة الجوية االيكاوتقرير ICAO Safety Report 

 فريق التصنيف المشترك بين فريق سالمة الطيران التجاري وااليكاو CAST/ICAO Common 

Taxonomy Team 

 تقرير االياتا للسالمة الجوية   IATA Safety Report 

 تقرير االياتا الخاص بسالمة المدرج IATA Runway Safety 

 المكتبة الجوية  Skybrary 

  الطائرات في أثناء االقتراب لمؤسسة سالمة الطيران ثعدد حوادمجموعة أدوات تخفيف   Flight 

Safety Foundation (FSF) ALAR Toolkit 

 
 

  (RI) المدرج اقتحام    -5
 

 المدرج قتحاما ووقائع العوامل المساهمة في حوادث تخفيف السالمة  مبادرة تحسين

  الدول  الجهة المعنية 

 :المدرج اقتحامحوادث الخاصة بالتالية  السالمة تطبيق إجراءات  - 1 راءات اإلج
   رج اسالمة المدالتثبت من إعداد وتنفيذ برنامج وطني خاص بسالمة المدراج وأفرق  (أ

لفائدة المراقبين  المدرج،بشأن اقتحام  ،تدريبيةالدورات الو واالجراءات  السياساتإعداد دعم  (ب
 ائقي مركبات منطقة التحركات المراقبة الجويين، والطيارين وس

اقتحام التثبت من االستخدام الفعال للتقنيات المناسبة للمساعدة في تعزيز التوعية بحاالت  (ج
المدرج، مثال ذلك، تحسين استبانة خرائط المطار المتحركة، والحقائب االلكترونية للرحالت 

فع الرأس، والنظم المتطورة إلرشاد الجوية، ونظم تحسين الرؤية، وشاشات العرض المرئية بر 
ف، والنظام المستقل للتحذير عند اقتحام ومراقبة الحركة على أرض المطار، وعارضات التوق

 المدرج
 ، المجلد األول وكذلكالواردة في الملحق الرابع عشر االيكاولشروط  وفقاً ترخيص المطارات  (د

   لمطاراتا – إجراءات خدمات المالحة الجوية - 9981في الوثيقة 

https://www.icao.int/safety/RunwaySafety/Pages/Documents%20and%20Toolkits.aspx
https://www.icao.int/safety/RunwaySafety/Pages/Documents%20and%20Toolkits.aspx
http://www.icao.int/safety/RunwaySafety
https://www.icao.int/safety/Implementation/Lists/RASGSPIRGS/AllItems.aspx
https://www.easa.europa.eu/easa-and-you/safety-management/safety-promotion
https://www.skybrary.aero/index.php/European_Action_Plan_for_the_Prevention_of_Runway_Excursions_(EAPPRE)
https://skybrary.aero/index.php/Portal:CAST_SE_Plan
https://skybrary.aero/index.php/Portal:CAST_SE_Plan
https://skybrary.aero/index.php/Portal:CAST_SE_Plan
http://www.icao.int/safety/Implementation/Lists/COSCAP_RSOO
http://www.icao.int/safety/Implementation/Lists/COSCAP_RSOO
http://www.icao.int/safety/iStars/pages/intro.aspx
https://www.icao.int/safety/Pages/Safety-Report.aspx
https://www.icao.int/safety/airnavigation/AIG/Pages/Taxonomy.aspx
https://www.icao.int/safety/airnavigation/AIG/Pages/Taxonomy.aspx
https://www.icao.int/safety/airnavigation/AIG/Pages/Taxonomy.aspx
http://www.iata.org/publications/Pages/safety-report.aspx
http://www.iata.org/whatwedo/safety/runway-safety/Pages/index.aspx
https://skybrary.aero/index.php/Main_Page
https://skybrary.aero/index.php/Flight_Safety_Foundation_ALAR_Toolkit
https://skybrary.aero/index.php/Flight_Safety_Foundation_ALAR_Toolkit
https://skybrary.aero/index.php/Flight_Safety_Foundation_ALAR_Toolkit


App B-19 خريطة طريق مخاطر السالمة التشغيلية — المرفق باء  
 

 

التثبت من استخدام التعبيرات االصطالحية القياسية وفقًا للقوانين السارية في الدولة وأحكام  (ه
  (الهاتف الالسلكي دليل 9432االيكاو) الوثيقة 

 التثبت من تحديد ووصف النقاط الساخنة في المطارات ونشرها في دليل الطيران  (و
بة إلزالة األخطار أو التخفيف من المخاطر التثبت من وضع وتنفيذ االستراتيجيات المناس (ز

 المرتبطة بوجود نقاط ساخنة مكتشفة في المدارج
من خالل تحليل نظم تقارير اإلبالغ اإللزامية   السالمة  تحسين مبادراتالتثبت من فعالية  - 2

 (MORs ( وتقارير اإلبالغ الطوعية )VORs  وتحقيقات الحوادث والوقائع ) تطبيق منهجيات(
   ارة السالمة(إد

 شاكلة:تحديد العوامل المساهمة األخرى، من   - 3
 عمليات المطار في ظروف الرؤية المنخفضة  (أ

 تصميم المطار المعقد أو غير المالئم (ب
 تعدد خطوط االنتظار المتزامنة( تعقيدات الحركة ) (ج
 التصاريح المشروطة (د

 االستخدام المتزامن للمدارج المتقاطعة  (ه
 اريح االقالع أو إجراء تعديالت متأخرة عليهاالتأخر في إصدار تص (و
على سبيل المثال، غير المعيارية مقابل المعيارية، االلتباس استخدام التعبيرات االصطالحية ) (ز

 النداء(في استخدام عالمات 
 االستخدام المتزامن ألكثر من لغة في االتصاالت مع برج المراقبة الجوية (ح
استحداث االيكاو لنظام التحقق من الكفاءة في اللغة  مستوى إجادة اللغة االنجليزية رغم (ط

 االنجليزية الخاصة بالطيران
 عدم كفاية برامج تدريب سائقي منطقة المناورة وبرامج التقييم الخاصة بها (ي

اقتحام حوادث  المساهمة فية كتشفالم إعداد وتنفيذ مزيد من مبادرات السالمة للحد من العوامل - 4
دت المدرج   ،، إن ُوج 

 السالمة تحسين مبادراتألداء إجراء تقييمات مستمرة  – 5

 تصميم وعمليات المطارات  -األولالمجلد  -المطارات ،عشرالرابع  الملحق  المراجع
  عمليات الطائرات-إجراءات خدمات المالحة الجوية، 8168الوثيقة 

  المطارات –إجراءات خدمات المالحة الجوية  ،9981الوثيقة  

 الهاتف الالسلكية دليل 9432 الوثيقة 

  إدارة السالمة ، دليل9859الوثيقة 

  المدرج اقتحامدليل الحد من حوادث  ،9870الوثيقة  

  الخاصة بسالمة المدارج االيكاوخطة عمل Safety Action PlanICAO Global Runway  

  الخاص بأفرقة سالمة المدارج االيكاوكتيب ICAO Runway Safety Team Handbook 

  لسالمة المدارج االيكاومجموعة أدوات ICAO Runway Safety IKit 

 المجموعات االقليمية للسالمة الجوية RASGs 

https://www.icao.int/safety/RunwaySafety/Pages/Documents%20and%20Toolkits.aspx
https://www.icao.int/safety/RunwaySafety/Pages/Documents%20and%20Toolkits.aspx
http://www.icao.int/safety/RunwaySafety
https://www.icao.int/safety/Implementation/Lists/RASGSPIRGS/AllItems.aspx


 App B-20 الخطة العالمية للسالمة الجوية

 

 

 تعزيز سالمة وكالة االتحاد األوربي لسالمة المالحة الجوية EASA Safety Promotion 

 لحاالت اقتحام المدرجتعزيز السالمة  -سالمة الطيران التجاري  فريقCommercial Aviation 

 Safety Team 

 اإلقليمية لمراقبة السالمة الجوية اتلمنظما RSOOs 

  نظامiSTARS   

  للسالمة الجوية االيكاوتقرير ICAO Safety Report 

  المشترك مع فريق السالمة في الطيران التجاري والمعني بتوحيد المصطلحات االيكاوفريق 
mAST/ICAO Common Taxonomy TeaC 

 تقرير االياتا للسالمة الجوية   ATA Safety ReportI 

 تقرير االياتا الخاص بسالمة المدرج afetyIATA Runway S 

 مؤسسة سالمة الطيران 

 المكتبة الجوية  Skybrary 

 المنظمة األوربية لسالمة المالحة الجوية EUROCONTROL 

  المدرج  اقتحامللحد من حوادث خطة العمل األوربية 
European Action Plan for the Prevention of Runway Incursions  

 

 اقتحام المدرج ووقائع العوامل المساهمة في حوادث تخفيف السالمة  حسينتمبادرة 

  األقاليم  لجهة المعنية ا

 :الخاصة بحوادث اقتحام المدرجالتالية  السالمة تطبيق إجراءات -1 اإلجراءات 
 بسالمة المدراج وأفرق سالمة المدارج    ةالترويج إلعداد وتنفيذ برنامج الدولة الخاص (أ

ئدة الترويج إلعداد السياسات واالجراءات والدورات التدريبية، بشأن اقتحام المدرج، لفا  (ب
 المراقبين الجويين والطيارين وسائقي مركبات منطقة التحركات المراقبة 

التثبت من االستخدام الفعال للتقنيات المناسبة للمساعدة في تعزيز التوعية بحاالت اقتحام  (ج
والحقائب االلكترونية للرحالت  المتحركة،تحسين استبانة خرائط المطار  ذلك،المدرج، مثال 

ين الرؤية، وشاشات العرض المرئية برفع الرأس، والنظم المتطورة إلرشاد الجوية، ونظم تحس
ومراقبة الحركة على أرض المطار، وعارضات التوقف، والنظام المستقل للتحذير عند اقتحام 

 المدرج
، المجلد األول الواردة في الملحق الرابع عشر االيكاولشروط  وفقاً ترخيص المطارات الترويج ل (د

   المطارات –إجراءات خدمات المالحة الجوية  - 9981يقة في الوث وكذلك
ستخدام التعبيرات االصطالحية القياسية وفقًا للقوانين السارية في الدولة وأحكام ال رويجالت (ه

  (الهاتف الالسلكي دليل 9432االيكاو) الوثيقة 
 التثبت من تحديد ووصف النقاط الساخنة في المطارات ونشرها في دليل الطيران  (و
التثبت من وضع وتنفيذ االستراتيجيات المناسبة إلزالة األخطار أو التخفيف من المخاطر  (ز

 المرتبطة بوجود نقاط ساخنة مكتشفة في المدارج
 

https://www.easa.europa.eu/easa-and-you/safety-management/safety-promotion
https://skybrary.aero/index.php/Portal:CAST_SE_Plan
https://skybrary.aero/index.php/Portal:CAST_SE_Plan
https://skybrary.aero/index.php/Portal:CAST_SE_Plan
http://www.icao.int/safety/Implementation/Lists/COSCAP_RSOO
http://www.icao.int/safety/iStars/pages/intro.aspx
https://www.icao.int/safety/Pages/Safety-Report.aspx
https://www.icao.int/safety/airnavigation/AIG/Pages/Taxonomy.aspx
http://www.iata.org/publications/Pages/safety-report.aspx
http://www.iata.org/whatwedo/safety/runway-safety/Pages/index.aspx
https://skybrary.aero/index.php/Main_Page
http://www.eurocontrol.int/
https://www.eurocontrol.int/publications/european-action-plan-prevention-runway-incursions-eappri-v30


App B-21 خريطة طريق مخاطر السالمة التشغيلية — المرفق باء  
 

 

من الدول استخدام البيانات المقدمة من خالل في اإلقليم السالمة  تحسين مبادراتالتثبت من فعالية  -2
   لسالمة(منهجيات إدارة ا )تطبيقوصناعة الطيران 

 المثال:تحديد العوامل المساهمة األخرى، وعلى سبيل  -3
 عمليات المطار في ظروف الرؤية المنخفضة  أ(

 تصميم المطار المعقد أو غير المالئم ب(
 خطوط االنتظار المتزامنة(  )تعددتعقيدات الحركة  ج(
 التصاريح المشروطة د(
 االستخدام المتزامن للمدارج المتقاطعة  هـ(
 لتأخر في إصدار تصاريح االقالع أو إجراء تعديالت متأخرة عليهاا و(
سبيل المثال، غير المعيارية مقابل المعيارية، االلتباس  )علىاستخدام التعبيرات االصطالحية  ز(

 في استخدام عالمات النداء (
 االستخدام المتزامن ألكثر من لغة في االتصاالت مع برج المراقبة الجوية ح(
االيكاو لنظام التحقق من الكفاءة في اللغة  رغم استحداثإجادة اللغة االنجليزية  مستوى  ط(

 االنجليزية الخاصة بالطيران
 عدم كفاية برامج تدريب سائقي منطقة المناورة وبرامج التقييم الخاصة بها ي(

، اقتحام المدرجحوادث  المساهمة فية كتشفالم مزيد من مبادرات السالمة للحد من العوامل إعداد وتنفيذ -4
دت،   إن ُوج 

 السالمة تحسين مبادراتألداء إجراء تقييمات مستمرة  -5

 تصميم وعمليات المطارات  -األولالمجلد  -المطارات ،عشرالرابع ق لحالم  المراجع
  عمليات الطائرات -إجراءات خدمات المالحة الجوية، 8168الوثيقة 

  المطارات –إجراءات خدمات المالحة الجوية  ،9981الوثيقة 

 السلكيال هافال دليل 9432 الوثيقة 

  إدارة السالمة ، دليل9859الوثيقة 

  المدرج اقتحامدليل الحد من حوادث  ،9870الوثيقة  

  الخاصة بسالمة المدارج االيكاوخطة عمل ICAO Global Runway Safety Action Plan 

  الخاص بأفرقة سالمة المدارج االيكاوكتيب ICAO Runway Safety Team Handbook 

  لسالمة المدارج االيكاومجموعة أدوات ICAO Runway Safety IKit 

 المجموعات االقليمية للسالمة الجوية RASGs 

 وكالة االتحاد األوربي لسالمة المالحة الجوية تعزيز سالمة EASA Safety Promotion 

  المدرج لتفادي اقتحامالسالمة  حسيناتت -فريق سالمة الطيران التجاريation Commercial Avi

 Safety Team 

 اإلقليمية لمراقبة السالمة الجوية اتالمنظم RSOOs 

 iSTARS   

  للسالمة الجوية االيكاوتقرير ICAO Safety Report 

https://www.icao.int/safety/RunwaySafety/Pages/Documents%20and%20Toolkits.aspx
https://www.icao.int/safety/RunwaySafety/Pages/Documents%20and%20Toolkits.aspx
http://www.icao.int/safety/RunwaySafety
https://www.icao.int/safety/Implementation/Lists/RASGSPIRGS/AllItems.aspx
https://www.easa.europa.eu/easa-and-you/safety-management/safety-promotion
https://skybrary.aero/index.php/Portal:CAST_SE_Plan
https://skybrary.aero/index.php/Portal:CAST_SE_Plan
https://skybrary.aero/index.php/Portal:CAST_SE_Plan
http://www.icao.int/safety/Implementation/Lists/COSCAP_RSOO
http://www.icao.int/safety/iStars/pages/intro.aspx
https://www.icao.int/safety/Pages/Safety-Report.aspx


 App B-22 الخطة العالمية للسالمة الجوية

 

 

 اوفريق التصنيف المشترك بين فريق سالمة الطيران التجاري وااليكCAST/ICAO Common 

Taxonomy Team 

 رير االياتا للسالمة الجويةتق   IATA Safety Report 

 تقرير االياتا الخاص بسالمة المدرج IATA Runway Safety 

 مؤسسة سالمة الطيران 

 المكتبة الجوية  Skybrary 

 المنظمة األوربية لسالمة المالحة الجوية EUROCONTROL 

  اقتحام المدرجللحد من حوادث خطة العمل األوربية  

European Action Plan for the Prevention of Runway Incursions  

 

 

 اقتحام المدرج ووقائع في حوادثالعوامل المساهمة  تخفيف السالمة  تحسين مبادرة

  صناعة الطيران  المعنية  الجهة

 :الخاصة باقتحام المدرجالتالية  السالمة تطبيق إجراءات -1 اإلجراءات 
 سالمة المدارج    ةبرنامج سالمة المدراج وأفرق المشاركة النشطة في (أ

وجود سياسات واجراءات ودورات تدريبية، بشأن اقتحام المدرج، لفائدة المراقبين الجويين   (ب
 ركبات منطقة التحركات المراقبة والطيارين وسائقي م

بحاالت اقتحام المدرج، مثال  وعياالستخدام الفعال للتقنيات المناسبة للمساعدة في تعزيز ال (ج
والحقائب االلكترونية للرحالت الجوية، ونظم  المتحركة،تحسين استبانة خرائط المطار  ذلك،

لمتطورة إلرشاد ومراقبة الحركة تحسين الرؤية، وشاشات العرض المرئية برفع الرأس، والنظم ا
 على أرض المطار، وعارضات التوقف، والنظام المستقل للتحذير عند اقتحام المدرج

في  ، المجلد األول وكذلكالواردة في الملحق الرابع عشر االمتثال ألحكام ذات الصلة بالمدارج (د
   المطارات –إجراءات خدمات المالحة الجوية  - 9981الوثيقة 

لة وأحكام االيكاو) الوثيقة التعبيرات االصطالحية القياسية وفقاً للقوانين السارية في الدو  استخدام  (ه
  (دليل الهاتف الالسلكي ،9432

 تحديد ووصف النقاط الساخنة في المطارات ونشرها في دليل الطيران  (و
اط ساخنة االستراتيجيات المناسبة إلزالة األخطار أو التخفيف من المخاطر المرتبطة بوجود نق (ز

 مكتشفة في المدارج
مراقبة الحركة البيانات المقدمة من  تحليلمن خالل  السالمة تحسين مبادراتالتثبت من فعالية  -2

   )تطبيق منهجيات إدارة السالمة( الجوية* وتقارير أصحاب المصلحة اآلخرين
 المثال:تحديد العوامل المساهمة األخرى، وعلى سبيل  -3

 ف الرؤية المنخفضة عمليات المطار في ظرو  أ(
 تصميم المطار المعقد أو غير المالئم ب(
 تعدد خطوط االنتظار المتزامنة( تعقيدات الحركة ) ج(
 التصاريح المشروطة د(

https://www.icao.int/safety/airnavigation/AIG/Pages/Taxonomy.aspx
https://www.icao.int/safety/airnavigation/AIG/Pages/Taxonomy.aspx
https://www.icao.int/safety/airnavigation/AIG/Pages/Taxonomy.aspx
http://www.iata.org/publications/Pages/safety-report.aspx
http://www.iata.org/whatwedo/safety/runway-safety/Pages/index.aspx
https://skybrary.aero/index.php/Main_Page
http://www.eurocontrol.int/
https://www.eurocontrol.int/publications/european-action-plan-prevention-runway-incursions-eappri-v30


App B-23 خريطة طريق مخاطر السالمة التشغيلية — المرفق باء  
 

 

 االستخدام المتزامن للمدارج المتقاطعة  ه(
 التأخر في إصدار تصاريح االقالع أو إجراء تعديالت متأخرة عليها و(
على سبيل المثال، غير المعيارية مقابل المعيارية، االلتباس صطالحية )استخدام التعبيرات اال ز(

 النداء(في استخدام عالمات 
 االستخدام المتزامن ألكثر من لغة في االتصاالت مع برج المراقبة الجوية ح(
زية مستوى إجادة اللغة االنجليزية رغم استحداث االيكاو لنظام التحقق من الكفاءة في اللغة االنجلي ط(

 الخاصة بالطيران
 عدم كفاية برامج تدريب سائقي منطقة المناورة وبرامج التقييم الخاصة بها ي(

، اقتحام المدرجحوادث  المساهمة فية كتشفالم وتنفيذ مزيد من مبادرات السالمة للحد من العوامل إعداد -4
دت،   إن ُوج 

 السالمة تحسين مبادراتألداء إجراء تقييمات مستمرة  -5
 وعدد حاالت التضارب المكتشفة بواسطة نظام إرشاد ومراقبة الحركة على أرض المطارمحاضر  *

 تصميم وعمليات المطارات  -األول المجلد  -المطارات ،عشرالرابع ق لحالم  المراجع
  عمليات الطائرات -إجراءات خدمات المالحة الجوية، 8168الوثيقة 

  المطارات –إجراءات خدمات المالحة الجوية  ،9981الوثيقة 

 الهاتف الالسلكي دليل 9432 الوثيقة 

  إدارة السالمة ، دليل9859الوثيقة 

  عن المدرج نحرافالادليل الحد من حوادث  ،9870الوثيقة  

  الخاصة بسالمة المدارج االيكاوخطة عمل ICAO Global Runway Safety Action Plan 

  الخاص بأفرق سالمة المدارج االيكاوكتيب ICAO Runway Safety Team Handbook 

  لسالمة المدارج االيكاومجموعة أدوات ICAO Runway Safety IKit 

 المجموعات االقليمية للسالمة الجوية RASGs 

 ويةتحسين سالمة وكالة االتحاد األوربي لسالمة المالحة الج EASA Safety Promotion 

  المدرج لتفادي اقتحام تعزيز السالمة -فريق سالمة الطيران التجاريAviation  Commercial

 Safety Team 

 اإلقليمية لمراقبة السالمة الجوية اتالمنظم RSOOs 

 iSTARS   

  للسالمة الجوية االيكاوتقرير CAO Safety ReportI 

 فريق التصنيف المشترك لفريق سالمة الطيران التجاري وااليكاو CAST/ICAO Common 

Taxonomy Team 

 تقرير االياتا للسالمة الجوية   IATA Safety Report 

 سالمة المدرج  لإلياتا IATA Runway Safety 

 مة الطيرانمؤسسة سال 

 المكتبة الجوية  Skybrary 

https://www.icao.int/safety/RunwaySafety/Pages/Documents%20and%20Toolkits.aspx
https://www.icao.int/safety/RunwaySafety/Pages/Documents%20and%20Toolkits.aspx
http://www.icao.int/safety/RunwaySafety
https://www.icao.int/safety/Implementation/Lists/RASGSPIRGS/AllItems.aspx
https://www.easa.europa.eu/easa-and-you/safety-management/safety-promotion
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App C-1 

 

 المرفق جيم

 دعم التنفيذ

 اعتبارات عامة -1

 ،اإللكترونية هاوأدوات ،يشمل دعم التنفيذ أنشطة مثل برامج االيكاوو . للدول ةلدعم التنفيذ المتاح مخصصةدوات الق الموارد واألرفيعرض هذا الم
العالمية، يمكن استخدام هذه الموارد السالمة الجوية طريق  خريطةالمشار إليها في  االيكاوباإلضافة إلى منشورات و . هاوخدمات هاومنتجات

يقدم هذا و . خطة العالمية للسالمة الجويةلدعم أهداف ال مبادرات تحسين السالمةلمصلحة للمساعدة في تنفيذ واألدوات من قبل أصحاب ا
لمواجهة التحديات المشتركة  طوعي،استخدامها على أساس التي يمكن وأدواتها المتاحة للدول، االيكاو قائمة غير شاملة لموارد  مرفقال

االيكاو على الذي تقدمه تنفيذ الدعم  كافة أوجه بشأن يمكن االطالع على مزيد من المعلوماتو . الجويةالخطة العالمية للسالمة المحددة في 
 .www.icao.int :موقع االيكاو

 عدم ترك أي بلد وراء الركبمبادرة  -2

معدالت الحوادث أو التهديدات األمنية  التي ترتفع فيهامنظمة أنشطتها التنفيذية على الدول الأن تركز االيكاو قرر مجلس  2-1
كما قرر المجلس أن على االيكاو . على تقديم مساعدة أكثر شمواًل للدول النامية بشكل أفضل كيفية تشجيع الدول المتقدمة ستعرضوأن ت

والمساعدة  النامية،نشاًطا بين الدول المتقدمة والدول دور تنسيقي أكثر االضطالع ب تقديم المزيد من المساعدة المباشرة للدول النامية من خالل
وتخصيص أموال التبرعات وبناء  ،في الجهود اإلقليمية ةشاركالمو  ،هاتجميع مواردعلى لدول كي تعمل ااإلرادة السياسية الالزمة ل حشدفي 

 .القدرات
لتوصيات وا قواعدحة لمساعدة الدول في تنفيذ الوأصحاب المصل االيكاوجهود  "وراء الركبعدم ترك أي بلد "تنسق مبادرة و  2-2

حتى يتسنى لجميع الدول الوصول إلى  العالمي،هو ضمان مواءمة التنفيذ على نحو أفضل على الصعيد  من ذلكوالهدف الرئيسي . الدولية
 .الفوائد االجتماعية واالقتصادية الهامة للنقل الجوي اآلمن والموثوق 

التي تم تحديدها من خالل البرنامج العالمي  البارزة في مجال السالمة لللشواغ لتصديمساعي االيكاو ل أيضاً مبادرة الُتبرز و  2-3
يمكن االطالع على مزيد من و . واألمن واالنبعاثات ،السالمةمجاالت ب ذات الصلةاألخرى هداف األفضاًل عن  السالمة،لتدقيق مراقبة 

 .icao/NCLB-www.icao.int/aboutالمعلومات حول المبادرة على موقع اإليكاو 

 لخطة العالمية للسالمة الجويةالموقع الشبكي ل -3

يحتوي و . لاليكاوجميع اللغات الرسمية في  لخطةلعلى اإلصدار الحالي  لخطة العالمية للسالمة الجويةلص صخمااليكاو اليحتوي موقع 
نماذج  األدوات وتشمل هذه. على المستويين اإلقليمي والوطني الخطة العالمية للسالمة الجويةعلى أدوات تدعم تنفيذ  أيضاً  يلشبكموقع اال

يمكن العثور على و . المجموعات اإلقليمية للسالمة الجويةوروابط لألنشطة التي تقوم بها  جويةلسالمة اللقليمية اإلوطنية و الخطط اللوضع 
 . www.icao.int/ :الخطة العالمية للسالمة الجويةمات على موقع مزيد من المعلو 

 السالمة واإلبالغالنظام المتكامل لتحليل اتجاهات  -4

بكثير مما هو عليه اآلن  تعقيداً أكثر ما سيكون كبشكل متزايد  التشغيل اآلليعلى  قائماً مستقبل في النظام الطيران  كون سي 4-1
نظام الطيران بشكل  رصدمجتمع الطيران  ، سيكون بمقدورهذا النهج وبفضل. ستباقي لقدرات نمذجة المخاطراالستخدام االويحتاج إلى 

 .فعال في الوقت الحقيقي وإجراء التعديالت الالزمة للحفاظ على مستويات السالمة المطلوبة

http://www.icao.int/
http://www.icao.int/about-icao/NCLB
http://www.icao.int/%20الخطة%20العالمية%20للسلامة%20الجوية


 App C-2 الخطة العالمية للسالمة الجوية

 

 

النظام المتكامل لتحليل معلومات السالمة من خالل حدث أالوصول عبر اإلنترنت إلى سبل وتوسيع  عزيزقامت االيكاو بتوقد  4-2
مجموعة ( SPACEباسم  أيضاً ، والمشار إليه iSTARS 3.0)لنظام ايتضمن اإلصدار الحالي من و (. iSTARS) السالمة واإلبالغاتجاهات 

، iSTARSمن خالل نظام  االيكاو،ح يتت ذلك،عالوة على و . سالمةستباقية للدارة االاإلدعم  إلىمبادرة هدف هذه الوت. من بيانات الطيران
يمكن للدول التسجيل للوصول إلى و . التلقائي عن المعلومات واسترجاعها خباريسمح باالست في نسقالكثير من بيانات السالمة الخاصة بها 

3.0iSTARS  الموقع على http://portal.icao.int . بما في ذلك كيفية السالمة واإلبالغالنظام المتكامل لتحليل اتجاهات تتوفر معلومات عن و ،
 .www.icao.int/safety/istars/pages/intro.aspx :بكيالشيكاو التسجيل، على موقع اال

  (iMPLEMENT)مبادرة  -5

مجموعة من  قاليمللدول واأل قدمت التي (iMPLEMENT)مبادرة  توجد، "أي بلد وراء الركب ركعدم ت"مبادرة تحت مظلة  5-1
. ، مرتبة حسب درجة األولويةتحقيق أقصى قدر من المنافع االجتماعية واالقتصادية بأقل تكلفةإلى هدف وتتركز على التنفيذ التي التوصيات 

 القائمة على البيانات في مجالل اتخاذ القرارات التي تسه   االيكاو االلكترونيةمن تطبيقات  سلسلةمن    (iMPLEMENT) وتتألف مبادرة
 :وزراء الطيران المدني والنقل علىو مصممة لمساعدة المديرين العامين  المبادرةو . بالطيران

 تقييم الوضع الحالي للطيران في دولتهم؛ ( أ
 ؛هاأو تحسينالطيران في الدولة  اتول للحفاظ على قدر أفضل الحل التعرف على ( ب

وتحديد الموارد والوصول إليها من  ية،األساسهياكل وال لموظفينوا ،تقييم احتياجات نظام الطيران من حيث الموارد المالية ( ج
 واإلقليمية والعالمية القائمة؛  ،خالل اآلليات الوطنية

 .وائد االجتماعية واالقتصادية لالستثمار في الطيرانفنشطة الطيران داخل الدولة والالقيمة المضافة الحقيقية أل إبراز ( د
ة تاحالعديد من التطبيقات المعن طريق االستعانة بدولة كل يعرض المعلومات الخاصة ب معياري إعداد تقرير  يمكن للدولو  5-2

وفضال عن  .على البيانات القرارات القائمة فيما يخصطتها والتي يمكن أن تساعد الدول في تحديد أولويات أنش iMPLEMENTمن خالل 
على مزيد من  طالعيمكن االو . تجارية للتأثيرات االقتصادية واالجتماعية لتطوير الطيرانالجدوى ال الدليل على توف رالمبادرة  فإنذلك، 

 .www.icao.int/implement :االيكاوعلى موقع  iMPLEMENT مبادرة المعلومات حول
أسئلة  االستنتاجات المستخلصة بموجب درجتقارير ت قوم بتوليدهو تطبيق عبر اإلنترنت يو  "مركز الحلول"أيضا وهناك  5-3

مصمم لمساعدة الدول على  التطبيقو . الستنتاجاتويوفر إرشادات لحل كل من هذه االبرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة بروتوكول 
 :تنقسم الحلول إلى أربعة أنواعو . األكثر مالءمة المتاحة الحلول بإعطاء توكولأسئلة البرو  استنتاجات معالجة

 معين؛الدورات أو المراكز التدريبية التي تقدم التدريب على موضوع : التدريب ( أ
 ؛ستنتاجالتي توفر حاًل لال االلكترونية أو قواعد البيانات أو األدوات يات،البرمج: األدوات ( ب
 ؛ متدرجةواإلقليمية والخاصة المصممة للمساعدة في تصحيح المشكالت باستخدام إرشادات  ،برامج العالميةال: البرامج ( ج
كيفية حل مشكلة ما أو تقديم  تتناولالدول والصناعة  مشتركة بينأو مواد أخرى  نماذجأو  ،أو أدلة وثائق،: أفضل الممارسات ( د

 .إجراءات تصحيحية
منصة  طارفي إ iSTARSوهو متاح على منصة  العمومية خالل الدورة التاسعة والثالثين للجمعيةتم إطالق التطبيق وقد  5-4

 .وتعزيزها لمراجعة الحلو حالية بالمكاتب اإلقليمية  وتقوم. اآلمنة االيكاو

 لبرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمةفي إطار النهج الرصد المستمر  الموقع االلكتروني -6

هو مجموعة من التطبيقات المدمجة السالمة  مراقبة لبرنامج العالمي لتدقيقفي إطار النهج الرصد المستمر  ترونيالموقع االلك 6-1
تعمل على التي تتيح جمع المعلومات والوثائق المتعلقة بالسالمة من مصادر مختلفة، و  المركزية،على شبكة اإلنترنت وأنظمة قواعد البيانات 

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


App C-3 دعم التنفيذ — المرفق جيم  
 

 

للدول إمكانية الوصول  يتيح مخصص شبكيموقع  وثمة. واإلبالغ عنها االيكاو والدول األعضاء التي تقوم بهاأنشطة مراقبة السالمة  رصد
 :من أجل موقع االلكترونيالإلى 

 الحكومي؛تحديث استبيان نشاط الطيران  /استكمال  ( أ
 الختالفات؛ان ع اإللكتروني بالغنظام اإلتحديث قوائم التحقق من االمتثال من خالل  /استكمال  ( ب
 السالمة؛لنظام العالمي لتدقيق مراقبة في إطار انهج الرصد المستمر تحديث التقييم الذاتي لـ /استكمال  ( ج
 خطة الدولة التصحيحية؛ تحديث /استكمال  ( د
  اإللزامية؛طلبات المعلومات لرد على ا ( هـ
للنظام العالمي لتدقيق مراقبة نهج الرصد المستمر  عن أنشطة منبثقةالوصول إلى جميع المعلومات المتعلقة بالسالمة ال ( و

 .السالمة
 .www.icao.int/usoap :االيكاوعلى موقع  ياإللكترونلموقع ايمكن العثور على مزيد من المعلومات حول  6-2

 إدارة السالمة -7

 ة الوطنيالداة التأسيسية لبرنامج السالم   7-1
 عتبر، تُ أسئلة بروتوكول البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمةإلى مجموعة فرعية من لبرنامج السالمة الوطني  التأسيسيةداة األتستند 

 للدولسية التأسيداة األح تي، تثغرات برنامج السالمة الوطني باإلضافة إلى نتائج تحليلو . وطنيسالمة الالبرنامج الفعال للتنفيذ لية أساس
األداة لمساعدة  وضعتم وقد . برنامج السالمة الوطنيوإدراج حلها في خطة تنفيذ لبرنامج التأسيسية لـ أسئلة البروتوكولالتحقق من حالة 

 لوطنيةبرامج السالمة افيما يتعلق بتقييم التقدم المحرز في تنفيذ  االيكاووكذلك لدعم عمل  السالمة،الدول في بناء أساس متين لمراقبة 
المتكامل لتحليل  نظامال عبرمتاحة  امج السالمة الوطنينالتأسيسية لبر داة واأل. التي تحتاج فيها الدول إلى المساعدة مجاالتوتحديد ال
 .السالمة واإلبالغاتجاهات 

 تنفيذ إدارة السالمةل الشبكي موقعال   7-2
ا تنفيذ إدارة السالمة مستودعل الشبكي موقعال يشكلوأنظمة إدارة السالمة، ية برامج السالمة الوطنلتحديات التي تواجه تطبيق بالنظر إلى ا
 الرابع. صدار، اإل(9859الوثيقة ) دليل إدارة السالمةمن الدول ومقدمي الخدمات الستكمال المقدمة دوات األمثلة و األ العديد من يحتوي على

ها استعراضو  ،جمع أمثلة إضافية بشكل مستمر ويجري . سابق من هذا الدليلبعض األمثلة المحدثة من اإلصدار الالشبكي موقع اليتضمن و 
ويمكن االطالع على المزيد . إلى تقديم ما لديها من أمثلة وأدوات عمليةالدول والمنظمات غير الحكومية  ُتدعى ،في هذا الصددو . ونشرها

 .www.icao.int/SMI: السالمة الشبكي لتنفيذ إدارةمن المعلومات على الموقع 

 النظام العالمي لمراقبة السالمة الجوية   -8
إنشاء وتنفيذ النظام على االيكاو  عكفت ،جويةسالمة الالقبة ار في مجال م ،على المستوى العالمي، المتزايدةلتحديات لاستجابة  8-1

آلية طوعية موحدة للتقييم واالعتراف  وسيكون هذا النظام بمثابة. لعالمية للسالمة الجويةالخطة افي إطار  جويةسالمة الالالعالمي لمراقبة 
برامج مثل ) األخرى  الوطنية واآلليات، مراقبة السالمةل اإلقليمية منظماتالات الطيران المدني الحكومية، و هيئلمنظمات مراقبة السالمة مثل 

ولمنظمات  ،(اإلقليمية، وما إلى ذلك المدني الطيرانوهيئات ، ة واستمرار صالحية الطائرات للطيرانللسالمة التشغيلي ةالتعاوني لتنميةااليكاو ل
النظام العالمي لمراقبة هدف وي. وقائعاإلقليمية للتحقيق في الحوادث وال اتمثل هيئات التحقيق في الحوادث والمنظم الحوادث،التحقيق في 

على التزامات  بقاءالمعترف بها لدى االيكاو، مع اإل منظمات مراقبة السالمةالسالمة إلى  يض مهاممن تفو إلى تمكين الدول  جويةسالمة الال
 .الدول ومسؤولياتها عن مراقبة السالمة بموجب اتفاقية الطيران المدني الدولي

http://www.icao.int/usoap
http://www.icao.int/SMI


 App C-4 الخطة العالمية للسالمة الجوية

 

 

االيكاو وخطة عمل  راتيجيةاست،  2017المنعقد في سوازيالند في مارس  المنظمات اإلقليمية لمراقبة السالمةمنتدى  وقد أيد 8-2
األنشطة الرئيسية المدرجة في  واحدا من النظام العالمي لمراقبة السالمة الجويةإنشاء كان و . منظماتلتحسين هذه ال تينالمقترح تينالعالمي

 .قاليمن المدني في جميع األاجتماعات المديرين العامين للطيرا تأييدب النظام العالمي لمراقبة السالمة الجويةمفهوم  وقد حظي .خطة العمل
قبة السالمة وإدارة ار م الدول على في تعزيز قدرات النظام العالمي لمراقبة السالمة الجويةيتمثل الهدف الرئيسي إلنشاء و  8-3
 :من خالل سالمةال

في  منظمات مراقبة السالمة ومنظمات التحقيقإلى  ،حسب االقتضاء السالمة،تفويض وظائف الدول من تمكين  ( أ
  االيكاو؛المختصة التي تم تقييمها واالعتراف بها من قبل  الحوادث

 .أكثر فعالية وكفاءة في دعم الدول كي تصبحلمنظمات مراقبة السالمة ومنظمات التحقيق في الحوادث القائمة تعزيز و  ( ب
 :النظام العالمي لمراقبة السالمة الجويةالفوائد المتوقعة من وتشمل  8-4

النظام العالمي قدرات مراقبة السالمة للدول من خالل تفويض وظائف السالمة إلى المنظمات المختصة من خالل  تعزيز ( أ
 فعالة للسالمة؛ وطنية تنفيذ برامج المضي في، مما يتيح لمراقبة السالمة الجوية

 مهاماالضطالع بفعالية ب منخرى واآلليات اإلقليمية القائمة األ المنظمات اإلقليمية لمراقبة السالمةتمكين وتقوية  ( ب
  الدول؛السالمة نيابة عن 

 .على النطاق العالمي قبة السالمة وإدارة السالمةار م قدراتتحسين نتيجة لاألداء العام للسالمة  تعزيز ( ج

 نيةفبرنامج المساعدة ال -9
لمكتشفة أوجه القصور في السالمة ا ةمعالج في ة على مساعدة الدول التي تحتاج إلى دعمفنيمساعدة اليكاو لليركز برنامج اال 9-1

والمؤسسات  ،والمنظمات غير الحكومية ،ج االيكاو للبرنامج بالشراكة مع الدولترو   و . البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية بموجب
 .المالية والصناعة

استفادت دول كثيرة من البرنامج من  لذلك،ونتيجة  المتاحة،ة باستخدام الموارد فنيعدد من مشاريع المساعدة ال إعدادتم وقد  9-2
التحقق من  تم األمر الذي الدول،في بعض  الشواغل البارزة في مجال السالمة معالجةحيث تعزيز قدرتها على مراقبة السالمة، بما في ذلك 

 .ةمراقبة السالمتدقيق لبرنامج العالمي لا في إطار نهج الرصد المستمر صحته من خالل
والمنظمات غير  ،فإن التبرعات المقدمة من المانحين بما في ذلك الدول الصدد،دعم الدول في هذا في االيكاو  ستمرلكي تو  9-3

 .ةفنيوسيلة مهمة لتمويل أنشطة المساعدة ال تمثل الحكومية والصناعة

 صندوق السالمة  -10
أنشأت االيكاو وقد . ةاءكفالة و يفعالبال على نحو يتسم جويةسالمة الل الفي مجا التي تقوم بها االيكاو لتنفيذاتوسعت مبادرات  10-1

ز عز   ي صندوق السالمة لكيمم ُص و . من الدول والجهات المانحة المقدمة ح جمع واستخدام التبرعاتتيالذي ي ،(SAFE)صندوق السالمة 
 .صيات الدوليةالقواعد والتو للدول التي تواجه تحديات في تنفيذ  المقدمة المساعدةزيادة 

 :صندوق السالمةيمكن تمويل ثالثة أنواع من المشروعات من خالل و  10-2
ويتمثل . لهاالمالية الالزمة  حمل تكلفتها او الحصول على المواردلدول تا تستطيعالمشروعات المتعلقة بالسالمة التي ال  ( أ

البرنامج العالمي ها من خالل اكتشافبالسالمة التي تم معالجة أو تخفيف أوجه القصور المتعلقة  فيمجال التطبيق الرئيسي 
 ؛لتدقيق مراقبة السالمة

المجموعات اإلقليمية للسالمة مثل )المشروعات التي تم تحديدها من خالل اآلليات القائمة المستخدمة على المستوى العالمي  ( ب
 ؛ (الجوية



App C-5 دعم التنفيذ — المرفق جيم  
 

 

 .ل االيكاوالمتعلقة بالسالمة في خطة عم ناقصة التمويل المشروعات ( ج
لتماس الدول المانحة والصناعة ال مخاطبة، وضعت االيكاو استراتيجية لصندوق السالمةمن أجل تعبئة الموارد من أجل و  10-3

لى يرجى الرجوع إ السالمة،صندوق على مزيد من المعلومات حول ولالطالع  .زيادة المساعدة المقدمة إلى الدولكي تتمكن من ل هامساهمات
 .www.icao.int/safe :اوااليكموقع 

 شراكات المساعدة على تنفيذ السالمة الجوية  -11
والمؤسسات المالية  ،ومنظمات السالمة اإلقليمية ،والمنظمات غير الحكومية ،تعزيز الشراكات مع الدولالجهود الرامية إلى  االيكاوتقود 

المساعدة  تقديم شراكة من أجلال، تم تأسيس بناء على ذلكو . دة القدرة على مساعدة الدول في إدارة الطيران المدنيوالصناعة، من أجل زيا
ضطلع وت. 2015في عام ( HLSC 2015)لسالمة المعني باخالل المؤتمر الثاني الرفيع المستوى ( ASIAP) السالمة الجوية تنفيذ أنشطةعلى 

المساعدة ودعم استراتيجية تعبئة  تقديم والتعاون في ،جهود بين الشركاء فيما يتعلق بتبادل المعلوماتيق التنسمنصة لهذه الشراكة بدور ال
تسهم في تحسين أن تعزز و للدول  المقدمةالمساعدة  في مجال اتقدر للمن المتوقع نتيجة للتنسيق الوثيق القائم من خالل هذه اآللية، و . الموارد

الشراكة من أجل تقديم المساعدة على على مزيد من المعلومات حول  طالعيمكن االو . ين العالمي واإلقليميعلى الصعيد جويةسالمة الال
 .www.icao.int/asiap :االيكاوعلى موقع  تنفيذ أنشطة السالمة الجوية

 مفتشو سالمة الطيران المدني  -12
قبة سالمة الطيران المدني بسبب االفتقار إلى ار مالمتعلقة بالوفاء بمسؤولياتها  االيكاوبعض الدول األعضاء في  يتعذر على 12-1

تلقت االيكاو اقتراحات لمعالجة و . ومهام وظيفية معينة أعمالألداء  متخصصة رفيعة المستوى فنية  اتموظفي الطيران الذين يتمتعون بخبر 
 .بصورة مؤقتة بين الدول األعضاء في االيكاو فيما لينين المؤهفنيال موظفينلا قاسمتطريقة سريعة وفعالة ل استحداثهذه المشكلة من خالل 

على المستوى العالمي  (CASIs)العتراف بمفتشي سالمة الطيران المدني باتقضي لاليكاو  تابعة تطوير مبادرةحاليا يجري و  12-2
 نافذاً  البرنامج حما يصبعندو . ن المدني الدوليلمساعدة الدول على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالسالمة على النحو المطلوب في اتفاقية الطيرا

لقيام بمهام محددة وعلى دراية بأحكام االيكاو ل مؤهلينبنجاح  البرنامج الذين أكملواتعتبر مفتشي سالمة الطيران أن  كون بوسع االيكاوسي
 .والمواد التوجيهية ذات الصلة

مفتشي  من مؤهلةالقوى العاملة ال إعدادإرشادات حول ( 10070يقة الوث) كفاءات مفتشي سالمة الطيران المدنيدليل يوفر  12-3
ها أثناء أداء واجباتهم، من أجل ثباتإ مفتشي سالمة الطيرانالدليل على الكفاءات التي ينبغي على  هذا يركزو  .والحفاظ عليهم سالمة الطيران

 .حتياجاتهم اإلشرافية في المستقبلواالستعداد بشكل أفضل ال الحالية يةوطنرقبة المتعزيز فعالية أنشطة ال
 لهيئات الطيران االيكاو أداة الموارد البشريةها، طورت كل منلمساعدة الدول في تحديد احتياجات هيئة الطيران المدني ول 12-4

. الهيكل التنظيميب ات المتعلقةاإلرشادو  العاملة؛أداة تخطيط القوى و ؛ معياريةمقارنة الالأداة : ثالثة أجزاء رئيسية على اة وتشتمل األد. المدني
لى االستناد إالمفتشين للوفاء بمسؤولياتها المتعلقة بمراقبة السالمة، ب المطلوب من عددالللدول وسيلة لحساب  ة المقارنة المعياريةتوفر أدا و 

 فتعرض إرشادات الهيكل التنظيمي أما. ملةالقوى العا ها منتتيح أداة تخطيط القوى العاملة للدول حساب احتياجاتو . الدول النظيرةالمقارنة مع 
 .أفضل الممارسات قاسمتح تيوت جويةسالمة الالأساليب مختلفة إلدارة 

 مبادرات السالمة اإلضافية الستكمال الخطة العالمية للسالمة الجوية  -13
والصناعة استخدامها  ، واألقاليمالتي يمكن للدول ، هناك العديد من مبادرات االيكاومرفقباإلضافة إلى الموارد واألدوات المعروضة في هذا ال

 غير شاملة قائمة الفقرات التالية ترد فيو . جويةلسالمة اللالطريق العالمية  خريطةة في عروضهذه المبادرات تكمل تلك المو . لتعزيز السالمة
 الشبكيالسالمة على موقع االيكاو مجال  االيكاو فييمكن االطالع على مزيد من المعلومات حول جميع مبادرات و . المبادرات لتلك

www.icao.int/safety. 
 

http://www.icao.int/safe
http://www.icao.int/safety


 App C-6 الخطة العالمية للسالمة الجوية

 

 

 الجيل القادم من المهنيين العاملين في مجال الطيرانبرنامج   -14
طيران، مثل الطيارين الطلب على العاملين المؤهلين في مجال ال حاجة إلى ربط كون هناكتسوف  المقبلة،خالل العقود  14-1

التنبؤات العالمية واإلقليمية  وتعقد. المرورالمتوقعة لحركة حجام األبخطط تسليم الطائرات و  الجوية،وموظفي صيانة الطائرات ومراقبي الحركة 
هياكل تدريبية السنوية للالقدرات المع تدريبهم كل عام  ينبغيعدد الموظفين الجدد الذين مقارنات ل( 9956الوثيقة )القادمة  سنة للعشرين 

 .قليمأو الفوائض المحتملة على مستوى العالم وحسب اإل لعجزية التدريبية الحالية بهدف كشف حاالت ااألساس
 ،الجيل القادم من المهنيين العاملين في مجال الطيرانفي إطار برنامج  الرئيسيين،االيكاو مع أصحاب المصلحة  تعملو  14-2

ذوي لضمان توفر عدد كاف  من المتخصصين في مجال الطيران المؤهلين و  المبادرةتم إطالق و . ع في خبراء الطيرانلمعالجة النقص المتوق
ألن مجموعة كبيرة من الجيل الحالي من المتخصصين  وهذا أمر في غاية األهمية. وإدارة وصيانة نظام الطيران في المستقبل ،لتشغيل الكفاءة

تتفاقم بمرور لى التدريب والتعليم بأسعار معقولة يمثل مشكلة عصول حفإن ال ذلك،باإلضافة إلى و . قريباتقاعد تفي مجال الطيران سوف 
االفتقار إلى الكفاءات هو  يزيد من تعقيد المشكلةما و . ، حيث يتنافس الطيران مع صناعات أخرى على المهنيين ذوي المهارات العاليةالزمن

 .ألنواع مهن الطيران المتاحة" الجيل القادم"الفتقار إلى الوعي من قبل وا الطيران،الموحدة في بعض تخصصات 
الموظفين  من حتياجاتاالالوعي بشأن النقص الوشيك في عدد الموظفين من خالل التنبؤ ب رفع مستوى  على االيكاوتعمل و  14-3

الجيل القادم من المتخصصين في  استقطابلعالمي في مساعدة مجتمع الطيران اوتقوم االيكاو ب، كليهماالعالمي واإلقليمي على الصعيدين 
، توفر االيكاو معلومات الجيل القادم من المهنيين العاملين في مجال الطيرانفي إطار برنامج و . ئهواستبقا ه، وتدريبه، وتأهيلمجال الطيران

الجيل القادم من المتخصصين  ستيعابادئ التوجيهية إلوأدوات التخطيط والمب ،وأفضل الممارسات ،واالستراتيجيات ،التنبؤات إعدادعملية حول 
 لفكي نشأنه أ األمر الذي، هذا البرنامجوطنية لالتهدف إرشادات االيكاو إلى مساعدة الدول في وضع خطط و . همإنمائفي مجال الطيران و 

سالمة لالوطنية ل ةخطال طها تلك في إطارأن تدرج خط للدول يمكنو . ين المؤهلين على المستوى الوطنيفنيتلبية الطلب على الموظفين ال
 .www.icao.int/ngap :االيكاوعلى موقع  الجيل القادم من المهنيين العاملين في مجال الطيرانمزيد من المعلومات حول برنامج ولل. جويةال

 التدريب والتقييم القائمان على الكفاءة  -15
على الكفاءة للعديد من مجموعات المهنيين في مجال  ينأحكام التدريب والتقييم القائم تنقيحبدأت االيكاو العمل على  ،2017في عام 

موظفو صيانة و  ،موظفو إلكترونيات السالمة الجويةو  الجوية؛الحركة  ومراقبالركاب، و طقم مقصورة وأ الطيارون؛: الطيران، بما في ذلك
 (CBTA-TF)الكفاءة القائمين على فرقة العمل المعنية بالتدريب والتقييم  ئتأنشو . الطيران عمليات موظفو/  ائراتالط حلوومر  الطائرات؛

تمشيا مع  الكفاءة،على  ينالحالية المتعلقة بالتدريب والتقييم القائم االيكاوأحكام  تنقيحوالمساعدة في  المتخصصةالخبرة ب تزويد االيكاول
ويوضح . 2020نوفمبر  ذي يسري اعتبارا منال ،(PANS-TRG) التدريب -إجراءات خدمات المالحة الجوية  ،9868للوثيقة  5التعديل 

األحكام التنفيذ  تنقيحعم ديو . منهجية لتحديد الكفاءات ومكوناتها ويتبنى التعديل كذلك. بينها لترابطا شرحالتعديل التعاريف المتعلقة بالكفاءة وي
إدراج  قررلدول التي توينبغي ل. مبادرات التدريب القائم على الكفاءة كافةلتوحيد  اإطار  يوفرو  الكفاءة،على  ينالقائم الفعال للتدريب والتقييم

بناًء على التعديالت  تلك اللوائح الطيران تعديل تخصصات معينة في مجالعلى الكفاءة في لوائحها الوطنية الخاصة ب ينالتدريب والتقييم القائم
على  هذه،وتشمل . فرقة العمل المعنية بالتدريب والتقييم القائمين على الكفاءةتها وضعوالمواد التوجيهية التي  االيكاوأحكام  المترتبة على

 :سبيل المثال ال الحصر
 ؛إجازة العاملين – 1الملحق  ( أ

 ؛(PANS TRG) التدريب -إجراءات خدمات المالحة الجوية ،  9868الوثيقة  ( ب
 ؛الدولةدليل إجراءات إنشاء وإدارة نظام ترخيص الموظفين في  ،9379الوثيقة  ( ج
  ؛دليل اعتماد منظمات التدريب ،9841الوثيقة  ( د
 ؛التدريبدليل تطوير  التدريب،على أساس  القائم على الكفاءة منهجية التدريب ،9941 الوثيقة ( هـ
 ؛األدلةتدريب القائم على ال دليل ،9995الوثيقة  ( و
 ؛السالمة شؤون  مقصورة الركاب علىدليل تدريب طاقم  ،10002ثيقة الو  ( ز

http://www.icao.int/ngap
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 ؛واستعادتها الطائرة علىفقدان السيطرة دليل التدريب على منع  ،10011الوثيقة  ( ح
 ؛الجويةالحركة  يمراقبلدليل التدريب والتقييم القائم على الكفاءة  10056الوثيقة  ( ط
 ؛الجوية حركةلعاملين في مجال إلكترونيات سالمة الل على الكفاءةالقائمين قييم دليل التدريب والت ،10057الوثيقة  ( ي
 ؛المدنيدليل كفاءات مفتشي سالمة الطيران  ،10070الوثيقة  ( ك
  ؛الطائراتتدريب موظفي صيانة دليل  ،10098الوثيقة  ( ل
 .رحالت الجويةال يلحدليل التدريب والتقييم القائم على الكفاءة لمر  ،10106الوثيقة  ( م

 سالمة المدارج  -16
 على قدر كبير من مدارجاللسالمة االيكاو برنامج  نطوي يو . دارجعالمي لتحسين سالمة الم مسعىتقوم االيكاو بتنسيق  16-1

، األوروبية السالمة الجوية وكالة، و منظمة خدمات المالحة الجوية المدنية، و المجلس الدولي للمطارات: تشمل تعاون مع منظمات شريكةال
المجلس الدولي لطيران رجال ، و اتحاد النقل الجوي الدولي، و (FSF) السالمة الجويةية، ومؤسسة تحاد، وإدارة الطيران االيوروكونترولو 

ين المجلس الدولي لرابطات مالكي الطائرات والطيار و ، ( ICCAIA) الطيران والفضاءصناعات  التحاداتالدولي  يمجلس التنسيقالو ، األعمال
(IAOPA ) االتحاد الدولي لجمعيات الطيارين العاملين في شركات الطيرانو (IFALPA)،  مراقبي الحركة الجوية لرابطاتاالتحاد الدولي و 
(IFATCA.) 

 معنيةمتعددة االختصاصات  مدارج وفرق اللسالمة  وطنية إنشاء برامج االيكاويدعم برنامج سالمة المدارج الذي تقوده و  16-2
وأصحاب المصلحة في مجاالت إدارة الحركة الجوية  ،تطلب التعاون بين السلطات التنظيميةي ، األمر الذيمدارج في المطاراتلاسالمة ب

السالمة البرنامج على مناهج مبتكرة طورها خبراء يشتمل و  والتصنيع.منظمات التصميم فضال عن ومشغلي الطائرات  ،وعمليات المطارات
تشتمل مجموعة و . في مرحلتي اإلقالع والهبوط وكذلك أثناء الحركة على السطح تجري مواجهتهامن المخاطر التي للحد بشكل مستمر  الجوية
 .االيكاوالصادر عن  مدارجالكتيب فريق سالمة  من قبيلمدارج على أدوات التنفيذ سالمة ب االيكاو الخاصة أدوات

تنسيقه المكاتب اإلقليمية تتولى و  مجموعات اإلقليمية للسالمة الجويةبفضل ال ُقدماً اإلقليمي مضي التنفيذ على الصعيد وي 16-3
 ضطلعيو . واألهداف والغايات اإلقليمية الخطة العالمية للسالمة الجويةمع  كما تجري مواءمتهلاليكاو بمشاركة جميع المنظمات الشريكة، 

، تمعلوماالمزيد من العلى  لحصوليمكن او . ء المنظمةنسيق مع شركاالعالمي بالت على الصعيد التوجيه والدعم بتقديم يكاومقر الرئيس لالال
 .www.icao.int/safety/runwaysafety االيكاو، على موقع دارجبما في ذلك خطة العمل العالمية لسالمة الم

 سالمة مقصورة الركاب  -17
الطائرة من خالل إدارة السالمة االستباقية  شاغليحماية في ، و وقائعفي الوقاية من الحوادث والالركاب تساهم سالمة مقصورة  17-1

يركز الدور الرئيسي ألفراد طاقم و . طوارئ ال تفي حالة حدوث حاال نجاةال فرصوزيادة  السالمة،وإدارة مخاطر  خطاربما في ذلك تحديد األ
تحقيق معدل صفري المتمثل في  الطموحيساهم هذا الدور في تحقيق هدف السالمة و . طائرة في حالة وقوع حادثالعلى إخالء  مقصورةال

 أيضاً الركاب أعضاء طاقم مقصورة  يؤدي ذلك،باإلضافة إلى و . ضمان سالمة الركاب من خالل التخلص النهائي من الوفيات وفياتال في
ور، على سبيل المثال ال يشمل هذا الدو . سهم في الوقاية من الحوادثيأن  األمر الذي من شأنه السالمة،في إدارة  اً  مهماً استباقي دوراً 

 :الحصر
 ؛لحريقالدخان أو ا ومن أمثلة الوقائع حاالت، الركابفي مقصورة  وقائعال الحيلولة دون تفاقم (أ

، لضغطا تكييف مثل مشاكل بالطائرة،أو المتعلقة  الركاب في مقصورة لمرصودةغير الطبيعية ا الحاالتب قيادةإبالغ طاقم ال (ب
  ث األسطح الحرجة؛وتلو ت المحرك اختالالو 

 .، مثل عمليات االختطافللخطرسالمة وأمن الرحلة  عرضالركاب التي يمكن أن ت وإدارة أحداث مشروعمنع التدخل غير ال (ج
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الطيران والجهات صناعة  بين دولي مشترك وهو فريق ،(ICSG) الركاب المة مقصورةبس المعنيااليكاو فريق  وُيذكر أن 17-2
ومصنعي الطائرات والمنظمات غير  ،وشركات الطيران ،من هيئات الطيران المدنيالركاب ن خبراء في سالمة مقصورة تألف مالتنظيمية، ي

 تنقيح أو إعدادساعد في يو  الركاب فريق من الخبراء يقدم المشورة إلى االيكاو بشأن المسائل المتعلقة بسالمة مقصورةوهو . الحكومية
المخصصة لسالمة  االيكاومنذ إنشاء مبادرة و . على نطاق عالميالركاب عم التنفيذ لتعزيز سالمة مقصورة والمواد التوجيهية ود ،المتطلبات

 :يشمل، قامت االيكاو بتطوير العديد من المواد التوجيهية ، بما  2012في عام  الركاب مقصورة
 ؛السالمةشؤون  مقصورة الركاب على تدريب طاقم دليل ،10002الوثيقة  ( أ

تحديثها  تم) البضائع الخطرة تعرض لهاالمبادئ التوجيهية لالستجابة في حاالت الطوارئ للحوادث التي ت ،9481ثيقة الو  ( ب
 ؛(الليثيوم للتعامل مع حرائق بطاريات مقصورة الركابلتشمل إجراءات طاقم 

 ؛حمولةالمبادئ التوجيهية لالستخدام الموسع لألجهزة اإللكترونية الم ،340الدوري الكتاب  ( ج
 ؛واستخدامهال اطفاأل تقييد حركةدليل الموافقة على أنظمة  ،10049الوثيقة  ( د

التي تشمل ) مبادئ توجيهية بشأن ممارسات التعليم والتدريب واإلبالغ المتعلقة بأحداث الدخان ،344 الكتاب الدوري  ( ه
 ؛(هماإلجراءات المتعلقة بأفراد طاقم الطائرة وتدريب

في  النجاةالتي تركز على عوامل ) وقائعدليل التحقيق في جوانب سالمة المقصورة في الحوادث وال ،10062الوثيقة  ( و
 ؛(التحقيقات

 ؛مقصورة الركابدليل تحديد متطلبات الحد األدنى لطاقم ، 10072الوثيقة  ( ز
 ؛دليل المعلومات والتعليمات الخاصة بسالمة الركاب ،10086الوثيقة  ( ح
  ؛المقصورةدليل تنفيذ واستخدام حقائب الطيران اإللكترونية في  10111الوثيقة  ( ط
الركاب االيكاو لتدريب طاقم مقصورة  -بادئ التوجيهية لمكتب األمم المتحدة لحقوق اإلنسان الم ،352الكتاب الدوري  ( ي

حقوق اإلنسان التابع وضعت بالتعاون مع مكتب المفوض السامي ل ،لهوالتصدي  على التعرف على االتجار باألشخاص
 .لألمم المتحدة

 :على موقع االيكاو الركاب لسالمة في مقصورةل االيكاو يمكن االطالع على مزيد من المعلومات حول مبادرات 17-3
www.icao.int/cabinsafety. 

 نقل الطائرات عبر الحدود  -18
تقريبا  شراء جميع الطائرات التجارية كان بر الحدود عندمااإلطار التنظيمي الحالي المتعلق بنقل الطائرات ع وضعتم لقد   18-1
ولهذا . اإلنتاجي عمرهابعد ذلك بملكية هذه الطائرات الستخدامها خالل معظم أو كل  ن حتفظو يبل مشغليها الذين بشكل مباشر من ق   يتم

 معظمخالل والية قضائية واحدة ل بقى خاضعةتام في المنحى العالطائرات  حيث كانتشائعة  تالتغييرات في جنسية الطائرا لم تكن، السبب
 .اإلنتاجي هاأو كل عمر 

ر جزء من أساطيلهم اجئتاسرأسمالية وتشغيلية كبيرة من خالل  فوائدمشغلو الطائرات على مدى العقود الثالثة الماضية، حقق و  18-2
طائرة من دولة إلى أخرى عدة مرات ي سالمة ألالة مراقبة بشكل متزايد أن تنتقل مسؤولي أصبح من المرجح وبالتالي،. بداًل من امتالكها

 مجموع الطائرات العاملة على الصعيدفي المائة من  50يتوقع بعض خبراء الصناعة أنه سيتم تأجير ما يصل إلى و . نتاجيعمرها اإل خالل
 نقلي اإليجار،في نهاية مدة و . عاماً اثني عشر  إلى أعوام ةسبع مدة عقود تأجير الطائرات من تراوحوعادة ما ت. 2030بحلول عام  يالعالم

بعض  (XBT)عبر الحدود الطائرات أبرزت أنشطة نقل وقد . في معظم األحيان مشغل جديد، في والية قضائية مختلفة إلىالمؤجر الطائرة 
 .ياً نسب مألوف غير أمراً ه عندما كان نقل الطائرات عبر الحدود وضعتم الذي عالمي ال نظامالأوجه قصور 

وتوحيد  ،ذات الصلة بهدف تحسين نقل الطائرات عبر الحدودلجميع أحكام  رتبم إجراء تنقيحعلى  حالياً االيكاو  وتعكف 18-3
رشادية واألدوات اإللكترونية لمساعدة الدول وأصحاب المصلحة اآلخرين اإلمواد ال وسيجري وضع. النقل عبر الحدودوتعزيز كفاءة عملية 
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 إصدار أنشطةضطالع بجميع الموارد الالزمة لال تتوفر لديهالدول التي قد ال وفي حالة اباإلضافة إلى ذلك، و . ائراتنقل الطفي عملية 
، تعمل االيكاو على تطوير آلية من شأنها تسهيل قدرة عبر الحدودلطائرات نقل االالزمة وغيرها من األنشطة المرتبطة بـوالمراقبة الشهادات 

توحيد  ذا أن يكفله من شأنو . أخرى  إلى أفراد أو جهات عملية نقل الطائرات عبر الحدودام والواجبات المرتبطة بالدول على تفويض المه
 .في الوقت ذاته مع ضمان مستوى عال  من السالمةات عبر الحدود طائر النقل وتحسين كفاءة 

 التتبع العالمي للرحالت   -19
وحطام الطائرة واسترجاع بيانات الحادث  ضحايااألولوية القصوى، يليه استرداد  يشكلحادث، فإن إنقاذ الناجين  وقوع عند 19-1

ي إلى فضوي المساهمة،أو العوامل /أن يسهل تحديد األسباب و ه كذلكيمكنو . التحقيق في الحادثعملية تحليل بيانات الرحلة يدعم و . الرحلة
 .السالمة في مجال تحسينات

. لتنبيه خدمات البحث واإلنقاذ عالمياً  تماسكاتباع نهج فعال وم ألهمية بمكانذكورة أعاله، من امعالجة القضايا المل وسعياً  19-2
فضال عن التحسين  التي تستدعيالرئيسية  مجاالتالينبغي تعزيز فعالية التنبيه الحالي لخدمات البحث واإلنقاذ من خالل معالجة عدد من و 

 رحلةجميع مراحل الب عنى، الذي يُ (GADSS) في مجال الطيرانالعالمي لالستغاثة والسالمة  النظامهو  ،عالمياً وتنفيذ نظام متكامل  وضع
، وفي حالة الهبوط الطيرانمراحل بشأن سيحتفظ هذا النظام بسجل محد ث و . حاالت االستغاثةبما في ذلك  الظروف،الجوية في جميع 

 .والطائرة وبيانات الرحلة القابلة لالسترداد مواقع الناجين بشأن ،االضطراري على الماء هبوطأو الالقسري 
تتبع الطائرات في ظل الظروف العادية وغير : هي في مجال الطيرانلنظام العالمي لالستغاثة والسالمة لالمكونات الرئيسية و  19-3

. وإدارة المعلومات في مجال الطيرانالمة النظام العالمي لالستغاثة والسوإجراءات  الرحلة؛الذاتي؛ استعادة بيانات  الستغاثةتتبع ا الطبيعية؛
توصي و . تتبع طائراته عن مسؤوالً المشغل  قضي بأن يكون اتخذت االيكاو خطوات أولية واعتمدت أحكامًا تتعلق بتتبع الطائرات، توقد 

 في شكلفي كل مكان  األحكام وتسري . توفير خدمات الحركة الجويةتم ال ي عندمااألحكام بفترة تتبع للطائرة ال تقل عن خمس عشرة دقيقة 
 قاعدة أيضاً وتشمل . مختلفة من الطائراتالألنواع لتحدد األحكام عتبات و . المناطق المحيطية فوق  ُملزماً  شرطاً  إال أنها تصبح ،اتتوصي

 الحريةن يلمشغلول. يةيهدف إلى تحديد موقع الحادث داخل دائرة نصف قطرها ستة أميال بحر  ستغاثة،االطائرة في حالة العن موقع قياسية 
إرسال موقع الطائرة بشكل مستمر بمعزل عن أنظمة الطائرات األخرى وإمدادات  يتيح إمكانيةالذي و في اختيار النظام األنسب لنوع عملياتهم 

 .الطاقة
 

 -انتهى  -
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