
4-App B-1

القائمة المرجعية للخطة الوطنية للسالمة الجوية

في الفصل الرابع  3-4الفقرة 
 Doc 10131 رقم الوثيقةمن 

انظر تفاصيل أقسام الخطة 
 الوطنية للسالمة الجوية

 )المرجع(
(NASP)الخطة الوطنية للسالمة الجوية  مضمون 

 (راد اإلجابة عليهراد تحليله أو السؤال المُ الجانب المُ )

 اإلجابة
 )نعم/ال

 1أو ال ينطبق

اإلشارة في الخطة 
 الوطنية للسالمة الجوية

تلفة عن )إذا كانت مخ
 النموذج(

مقدمة الخطة الوطنية للسالمة الجوية    4-3-1

،"الخطة الوطنية للسالمة الجوية"قدم نظرة عامة على تهل  أ( 4-3-1
بما في ذلك هيكلها )الفصول واألقسام ومحتوياتها(؟

نعم  
ال 

وتوفير الموارد السالمة الجويةالحظ التزام الدولة بتوهل  ب( 4-3-1
من السالمة الجوية، لألنشطة على المستوى الوطني لتعزيز 

ممثل رفيع المستوى عن من عليه خالل إصدار بيان موقع 
 ومية؟وزارة الطيران أو كالة حك

نعم  
ال 

ة""الخطة الوطنية للسالمة الجويكيفية ارتباط ا  لصفقدم و هل ت ج( 4-3-1
؟إن انطبق ذلك(، SSPالوطني ) برنامج السالمةب

نعم  
ال 
ينطبق ال 

وتنفيذ ورصد إعدادسرد الكيانات المسؤولة عن تقوم بهل  د( 4-3-1
؟"الخطة الوطنية للسالمة الجوية"

نعم  
ال 

نعم        السالمة الوطنية؟ مسائل ا  عنصفقدم و هل ت ه( 4-3-1
ال 

نعم        وغايات السالمة الوطنية؟أهداف  ا  عنصفقدم و هل ت و( 4-3-1
ال 

نعم        السياق التشغيلي للدولة؟ ا  عنصفقدم و هل ت ز( 4-3-1
ال 

_______________________________
1. )N/A( .ال ينطبق



والوطنية للسالمة الجويةدليل إعداد الخطط اإلقليمية   4-App B-2 

 

 

في الفصل الرابع  3-4الفقرة 
 Doc 10131 رقم من الوثيقة

انظر تفاصيل أقسام الخطة 
 الوطنية للسالمة الجوية

 )المرجع(
 (NASP)الخطة الوطنية للسالمة الجوية  مضمون 

 (راد اإلجابة عليهراد تحليله أو السؤال المُ الجانب المُ )

 اإلجابة
 )نعم/ال

 1أو ال ينطبق

اإلشارة في الخطة 
 الوطنية للسالمة الجوية
)إذا كانت مختلفة عن 

 النموذج(
 الغرض من "الخطة الوطنية للسالمة الجوية"    4-3-2

التجاه االستراتيجي للدولة إلدارة  عن اتضمن وصفا  تهل  أ( 4-3-2
 ؟السالمة الجوية

 نعم        
 ال       

 

 نعم         ؟للسالمة الجوية"خطة الوطنية "الهل تحدد مدة  ب( 4-3-2
 ال       

 

 "الخطة الوطنية للسالمة الجوية"العالقة بين تأخذ علما  بهل  ج( 4-3-2
"الخطة  أحدث طبعة منو  "اإلقليمية للسالمة الجويةالخطة "و

 ؟العالمية للسالمة الجوية"

 نعم        
 ال       

 

 إعدادأخرى التي تم النظر فيها في وطنية هل تحدد خطط  د( 4-3-2
 ؟إن انطبق ذلكللسالمة الجوية"، خطة الوطنية "ال

 نعم        
 ال       
 ينطبق ال       

 

 دارة السالمة الجويةإلالذي تتبعه الدولة التوجه االستراتيجي     4-3-3
للسالمة خطة الوطنية إعداد "الكيفية ا  عن صفقدم و هل ت أ( 4-3-3

تعاون مع شكل من أشكال البما في ذلك أي ، اعتمادهاالجوية" و 
 ؟ةوالخارجي ةالداخلي الجهات المعنية

 نعم        
 ال       

 

لخطة الوطنية للسالمة ا  عن الُنظم اإلدارية لصفقدم و هل ت (1أ(  4-3-3
 ها وتحديثها؟استعراضوهذا يشمل عدد المرات التي يتم ، الجوية

 نعم        
 ال       

 

نهج تعاوني لتحديد اتباع أن هناك حاجة إلى ا  بشرحتقدم هل  (2أ(  4-3-3
 السالمة""مبادرات تحسين وتنفيذ السالمة الوطنية  مسائل

 ؟لمعالجتها

 نعم        
 ال       

 

على مخاطر الالعملية المستخدمة لتحديد ا  عن صفقدم و هل ت (3أ(  4-3-3
 ؟التحديات التنظيميةالسالمة التشغيلية الوطنية و 

 نعم        
 ال        

 

 نعم         سرد أهداف وغايات ومؤشرات السالمة الوطنية؟قوم بهل ت ب( 4-3-3
 ال       

 

ط أهداف السالمة الوطنية تقدم شرحا  عن كيفية ارتباهل  (1ب(  4-3-3
الخطة "و الخطة العالمية للسالمة الجويةوغاياتها ومؤشراتها بـ

 ؟"اإلقليمية للسالمة الجوية

 نعم        
 ال       

 

محددة في مجال  أهداف وغايات ومؤشراتسرد أي تقوم بهل  (2ب(  4-3-3
"الخطة العالمية فة إلى تلك الواردة في باإلضاوطنية السالمة ال

 إن وجدت؟، للسالمة الجوية"

 نعم        
 ال        
 ينطبق ال       

 



4-App B-3  المرفق )ب( بالفصل الرابع 
 

 

في الفصل الرابع  3-4الفقرة 
 Doc 10131 رقم من الوثيقة

انظر تفاصيل أقسام الخطة 
 الوطنية للسالمة الجوية

 )المرجع(
 (NASP)الخطة الوطنية للسالمة الجوية  مضمون 

 (راد اإلجابة عليهراد تحليله أو السؤال المُ الجانب المُ )

 اإلجابة
 )نعم/ال

 1أو ال ينطبق

اإلشارة في الخطة 
 الوطنية للسالمة الجوية
)إذا كانت مختلفة عن 

 النموذج(
 "مبادرات تحسين السالمة"كيف تساعد ا  عن صفقدم و هل ت ج( 4-3-3

 تحقيق أهداف السالمة الوطنية؟ على
 نعم        
 ال       

 

، العالقة بين أهداف السالمة الوطنيةقدم تفسيرا  عن هل ت (1ج(  4-3-3
التي ستتعهد بها الدولة  "مبادرات تحسين السالمة"واألهداف مع 

 السالمة؟مستوى لتحسين 

 نعم        
 ال       

 

ط غايات وأهداف السالمة ية ارتباكيفتقدم شرحا  عن هل  (2ج(  4-3-3
الشاملة على المستوى ـ "مبادرات تحسين السالمة" الوطنية ب

 اإلقليمي أو الدولي؟

 نعم        
 ال       

 

الناشئة التي قد تتطلب المزيد من  مسائلسرد القوم بهل ت د( 4-3-3
 التحليل؟

 نعم        
 ال       

 

 المخاطر على السالمة التشغيلية الوطنية    4-3-4
الخطيرة التي وقعت في  والوقائعلحوادث عن ا ا  قدم ملخصتهل  أ( 4-3-4

الدولة خالل فترة زمنية محددة وتلك التي تنطوي على طائرات 
كتلها القصوى زيد تخاصة للطائرات التي ، مسجلة في الدولة

 ؟المنتظمة العمليات التجاريةخالل  راماجيلو ك 5700 عن

 نعم        
 ال       

 

عن "فئات الحوادث الوطنية عالية  تقدم سردا  ووصفا  هل  ب( 4-3-4
 األولوية؟ أسباب منحهاما في ذلك المخاطر"، ب

 نعم        
 ال       

 

السالمة األخرى على مخاطر التحديد  يةكيفتقدم شرحا عن  هل ج( 4-3-4
 ؟أسباب منحها األولويةبما في ذلك ، التشغيلية الوطنية

 نعم        
 ال       

 

الحوادث  "فئاتالعوامل الرئيسية المؤدية إلى قدم سردا  عن هل ت د( 4-3-4
 التي حددتها الدولة؟مخاطر" عالية ال الوطنية

 نعم        
 ال       

 

 "مبادرات تحسين السالمة"لمجموعة من  ا  تضمن وصفتهل  ه( 4-3-4
الحوادث الوطنية فئات المخاطر المرتبطة بحد ة للتخفيف من 

 السالمة التشغيلية مخاطرغير ذلك من و  مخاطرعالية ال
تود الدولة التخفيف من حدتها عن طريق الخطة التي الوطنية 

 ؟الوطنية للسالمة الجوية

 نعم        
 ال       

 

الدولة  زمعالتي ت"مبادرات تحسين السالمة"  قدم سردا  عنهل ت (1ه(  4-3-4
الحوادث  ات"فئلمعالجة جميع ، أو أنها بصدد تنفيذها، تنفيذها

وغيرها من مخاطر السالمة  عالية المخاطر" المحددةالوطنية 
 ؟التشغيلية الوطنية

 نعم        
 ال       

 

المستمدة من خريطة  "مبادرات تحسين السالمة"هل تحدد  (2ه(  4-3-4
 ذلك؟ أمكنحيثما ، العالمية للسالمة الجويةطريق ال

 نعم        
 ال       
 ينطبق ال       

 



والوطنية للسالمة الجويةدليل إعداد الخطط اإلقليمية   4-App B-4 

 

 

في الفصل الرابع  3-4الفقرة 
 Doc 10131 رقم من الوثيقة

انظر تفاصيل أقسام الخطة 
 الوطنية للسالمة الجوية

 )المرجع(
 (NASP)الخطة الوطنية للسالمة الجوية  مضمون 

 (راد اإلجابة عليهراد تحليله أو السؤال المُ الجانب المُ )

 اإلجابة
 )نعم/ال

 1أو ال ينطبق

اإلشارة في الخطة 
 الوطنية للسالمة الجوية
)إذا كانت مختلفة عن 

 النموذج(
المقابلة في  مبادرات تحسين السالمة"" هل توفر مراجع لمؤشرات (3ه(  4-3-4

 ذلك؟ أمكنحيثما ، "الخطة اإلقليمية للسالمة الجوية"
 نعم        
 ال       
 ينطبق ال       

 

التصنيف المستخدم في عملية تحديد ا  عن صفقدم و هل ت و( 4-3-4
 الوطنية؟السالمة التشغيلية على مخاطر ال

 نعم        
 ال       

 

 التحديات التنظيمية    4-3-5
 نعم         قدرات الدولة على مراقبة السالمة الفعالة؟ا  عن قدم ملخصتهل  أ( 4-3-5

 ال       

 

للتحديات التنظيمية التي تم اختيارها  ا  تضمن قائمة ووصفتهل  ب( 4-3-5
 أسباب منحهابما في ذلك ، لخطة الوطنية للسالمة الجوية"لـ

 األولوية؟

 نعم        
 ال       

 

على سبيل ، بما في ذلك، تحديدها يةكيفقدم شرحا  عن هل ت ج( 4-3-5
 النهج القائم على البيانات؟، المثال ال الحصر

 نعم        
 ال       

 

 "مبادرات تحسين السالمة"مجموعة من ا  عن صفتضمن و هل ت د( 4-3-5
 ؟التحديات التنظيمية المحددةلمعالجة 

 نعم        
 ال       

 

التي تعتزم الدولة تنفيذها، أو  "مبادرات تحسين السالمة"هل ُتدرج  (1د(  4-3-5
 ؟المحددة التحديات التنظيميةأنها بصدد تنفيذها، لمعالجة جميع 

 نعم        
 ال       

 

المستمدة من خريطة  السالمة""مبادرات تحسين هل تحدد تلك  (2د(  4-3-5
 ؟ذلك إن انطبق، العالمية للسالمة الجويةطريق ال

 نعم        
 ال       
 ينطبق ال       

 

ة في وازيالم إلى "مبادرات تحسين السالمة" هل توفر مراجع (3د(  4-3-5
 نطبق ذلك؟ا إن، "الخطة اإلقليمية للسالمة الجوية"

 نعم        
 ال       
 ينطبق ال       

 

 رصد التنفيذ    4-3-6
"مبادرات تنفيذ برصد الدولة  قوميف ستقدم وصفا  عن كهل ت أ( 4-3-6

 "الخطة الوطنية للسالمة الجوية"المدرجة في  تحسين السالمة"
 لتأكد منلطيران المدني لالوطني لنظام الأداء سالمة قياس و 

 تحقيق النتائج المرجوة؟

 نعم        
 ال       

 

إجراء التصحيحات والتعديالت على ية كيف ا  عنشرحتقدم هل  ب( 4-3-6
 "مبادرات تحسين السالمة"و "الخطة الوطنية للسالمة الجوية"

 الخاصة بها واإلبالغ عنها؟

 نعم        
 ال       

 



4-App B-5  المرفق )ب( بالفصل الرابع 

في الفصل الرابع  3-4الفقرة 
 Doc 10131 رقم من الوثيقة

انظر تفاصيل أقسام الخطة 
 الوطنية للسالمة الجوية

 )المرجع(
(NASP)الخطة الوطنية للسالمة الجوية  مضمون 

 (راد اإلجابة عليهراد تحليله أو السؤال المُ الجانب المُ )

 اإلجابة
 )نعم/ال

 1أو ال ينطبق

اإلشارة في الخطة 
 الوطنية للسالمة الجوية
)إذا كانت مختلفة عن 

 النموذج(
من أهدافكيف سيتم رصد كل هدف تقدم شرحا عن هل  ج( 4-3-6

لتتبع األداء؟ ةوطنيالسالمة ال
نعم  
ال 

أحدثب الجهات المعنيةكيف سيتم تزويد تقدم وصفا  عن هل  د( 4-3-6
التقدم المحرز في تحقيق أهداف وغايات  عنمعلومات ال

"مبادرات تحسين تنفيذ ما وصل إليه وكذلك ، السالمة الوطنية
 ؟السالمة"

نعم  
ال 

التالي: "إذا لم تتحقق ضعو ال ا  يتناولتوضيحي ا  تضمن نصتهل  (1ه(  4-3-6
تقديم األسباب  ينبغيهل ، أهداف وغايات السالمة الوطنية

 الجذرية"؟

نعم  
ال 

التالي: "إذا حددت ا  يتناول الوضعتوضيحي ا  تضمن نصتهل  (2ه(  4-3-6
سيتم هل ف، السالمة التشغيليةالحساسة على مخاطر الالدولة 
، ها في أقرب وقت ممكنحدت تدابير معقولة للتخفيف مناتخاذ 

للسالمة الوطنية  لخطةر لغير مقر   تنقيحمما قد يؤدي إلى 
 ة"؟الجوي

نعم  
ال 

كما هو، ا  موحد ا  أن الدولة قد اتبعت نهجا  بحيوضتقدم تهل  و( 4-3-6
غيرها أو "المجموعة اإلقليمية للسالمة الجوية"  بلموضح من ق  

لتوفير المعلومات على المستوى ، المعنية وطنيةمن الكيانات ال
 اإلقليمي؟

نعم  
ال 

الحصولالستفسارات أو جراء اشمل معلومات االتصال إلتهل  ز( 4-3-6
مزيد من المعلومات؟على 

نعم  
ال 

____________________
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