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 نموذج الخطة الوطنية للسالمة الجوية

 المقدمة   القسم األول:

1الخطة الوطنية للسالمة الجويةعلى نظرة عامة  1-1

للسالمة ية وطنالخطة ال"الغرض من هذه ويتمثل بتعزيز السالمة الجوية وتوفير الموارد لألنشطة الداعمة.  لتزم ت
ود من شأن وجو ة للسالمة الجوية. وطنيمن خالل إعداد وتنفيذ استراتيجية  يات، وذلكالوفوقوع الحد من الوفيات وخطر " في مواصلة الجوية
 تعززو  .قطاعاتهاو  في التنمية االقتصادية لـ أن يساهم الطيران في مجال وقادر على الصمود ومستدام آمن نظام 

ئم على المخاطر نهج قااتباع ، و       فيالتنفيذ الفعال لنظم مراقبة السالمة  "ية للسالمة الجويةوطنالخطة ال"
هات المعنية يتم تشجيع جميع الجو . والدول األخرى  نهج منسق للتعاون بين كذلك اتباع و إلدارة السالمة 

 .المة الجويةستحسين المواصلة استراتيجية إقليمية لبوصفها  "للسالمة الجوية وطنيةالخطة ال" دعم وتنفيذعلى 
(Doc 10004) ،لإليكاو الخطة العالمية للسالمة الجويةمع  لـ  "ية للسالمة الجويةوطنالخطة ال"تتوافق و 

 .mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmو

الخطة الوطنية للسالمة الجوية هيكل   1-2
تألف من تو سنوات.            لمدة على الصعيد الوطني السالمة الجوية  دارةإل لتوجه االستراتيجيا اهذ "ة للسالمة الجويةوطنيالخطة ال"تقدم 

 لــاالستراتيجي  توجه، وال"ية للسالمة الجويةوطنالخطة ال"المقدمة، تتضمن األقسام ما يلي: الغرض من  فإلى جانبأقسام.  6
mmmmmmmmmmmmmmmmm ة المحددة لـ وطنيدارة السالمة الجوية، والمخاطر المرتبطة بالسالمة التشغيلية الإل

mmmmmmmmmmmmm ة للسالمة الجويةوطنيالخطة ال"التي تم تناولها في  التحديات التنظيميةية، و ة للسالمة الجو وطنيالخطة ال" ،
 .الجوية"ية للسالمة وطنالخطة ال"المدرجة في  "السالمة حسينمبادرات ت"تنفيذ  رصدكيفية لف ووص

وطنيسالمة الالوبرنامج الخطة الوطنية للسالمة الجوية  العالقة بين   1-3
[نامج السالمة الوطنيبر  ال تملك جوانب ناضجة في تحليل بيانات السالمة في إطار عملية تقييم تنفيذعلى الدول التي سوى أدناه  رةتنطبق الفق]ال 

 كاو و" لإليةالخطة العالمية للسالمة الجوي" في عروضةالتشغيلية الم المخاطر المرتبطة بالسالمة "الخطة الوطنية للسالمة الجوية" تتناول
mmmmmmmmmmmmmmmm  جوانب ناضجة في تحليل بيانات السالمة، كما هو مبين في عملية اإليكاو لتقييم تنفيذ  غيابظل في

هذه  وية""الخطة الوطنية للسالمة الج المبادرات المدرجة فيوتتناول .                                   الخاص بـ برنامج السالمة الوطني
 .ةيفعالبتهدف إلى تعزيز القدرات التنظيمية المتعلقة بمراقبة السالمة هي التنظيمية و التحديات 

 أو
 [ج السالمة الوطنيبرنامتملك جوانب ناضجة في تحليل بيانات السالمة في إطار عملية تقييم تنفيذ على الدول التي سوى تنطبق الفقرة أدناه ]ال 

_______________________________ 
 .بوصفه تمهيدا  قائما  بذاته 1-1القسم يمكن أيضا  تقديم  - 1
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الوطني، كما هو مبين في عملية اإليكاو لتقييم تنفيذ برنامج السالمة الوطني، تستطيع  لسالمةا برنامججوانب تحليل بيانات السالمة لمن خالل 
mmmmmmmmmmmmmmmmmm  تحديد  بهدفاستخدام عمليتها لتحديد األخطار وإدارة مخاطر السالمة كمصدر لمعلومات السالمة

 زوديو  لوطنية والتحديات التنظيمية إلدراجها في الخطة الوطنية للسالمة الجوية.، وتحديد مخاطر السالمة التشغيلية اثغرات السالمةاألخطار و 
                                  لـ  "برنامج السالمة الوطني"يسمح . و السالمةعن معلومات ب الوطنية للسالمة الجوية لخطةَ االسالمة الوطني  برنامجُ 

 "بادرات تحسين السالمةم"تنفيذ  رصدالطيران المدني، و  منظومةواستباقي، وقياس أداء السالمة في  متسقشكل بلديها بإدارة أنشطة الطيران 
واحدة من الوثائق الرئيسية " الخطة الوطنية للسالمة الجويةوتعتبر ". السالمة الوطنية سائلمومعالجة  الخطة الوطنية للسالمة الجويةالخاصة ب

ها من خالل. وهي الوسيلة التي تحدد                                         في "السالمة الوطنيبرنامج "كجزء من وثائق  المعد ة
mmmmmmmmmmmmmmmm  ستمد من تو  "برنامج السالمة الوطني"عمليات  التي تحددها "مبادرات تحسين السالمة"تنفيذ عملية وتقود

بتحديد                                     سمح لـ ت. كما                                  و( Doc 10161)الوثيقة  العالمية للسالمة الجوية خريطة طريق اإليكاو
بشأن  يةستخباراتالمعلومات االتساهم كما السالمة.  ها في مجالخالف ذلك الالزمة لتحقيق أهدافبأو  "برنامج السالمة الوطني"المبادرات لتعزيز 
برنامج " عنعلى مزيد من المعلومات  االطالعيمكن و في خطط وطنية أخرى.  "برنامج السالمة الوطني"من خالل  هاجمعالسالمة التي تم 

  .                                                                        على                            " فيما يخصالسالمة الوطني

 الخطة الوطنية للسالمة الجوية ورصدمسؤولية إعداد وتنفيذ    1-4
بالتعاون وذلك ، "ة للسالمة الجويةوطنيالخطة ال" عن إعداد وتنفيذ ورصد ةمسؤول                                                         إن 
على بالتشاور مع المشغلين  "للسالمة الجويةة وطنيالخطة ال "تم إعدادو . الوطني الطيران قطاعومع                                    مع 

الخطة العالمية للسالمة  نم                        مع يتوافق ما ، وبأصحاب المصلحة الرئيسيين اآلخرين في مجال الطيرانو المستوى الوطني 
 .                                                  الجوية

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

(1)  
(2)  
(3)  

 للفترة اإلقليمية للسالمة الجويةلخطة احتوي توتعزيز السالمة الجوية على المستوى اإلقليمي، القضايا المذكورة أعاله لتناول 

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm على األهداف والغايات التالية: 
(1)  
(2)  
(3)  

 السياق التشغيلي   1-6
 تم تصنيف المجال الجوي لـ وقد المطارات الدولية. من            ، بما في ذلك                      مطارات معتمدة في        يوجد 

mmmmmmmmmmmmmmmmتحركات في           . كانت هناك                                      الفئة ضمن   
mmmmmmmmmmmين"جويالمشغل الشهادات "      يوجد حاليا و .          إلى           خالل الفترة الممتدة من (AOCs) صادرة عن           

mmmmmmmmmmmmm ، لدى و عمليات النقل الجوي التجاري الدولي. ـــذون ن الذين ينفمشغليصادرة لل     هناك  ضمنهاومن
mmmmmmmmmmm   طائرات ال بواسطةالمحلي، على المستوى يقومون بتشغيل خدمات التاكسي الجوي الذين ، من المشغلين          أيضا

مهابط طائرات الهليكوبتر من          هناك و . طائرات الهليكوبترشغلي ن مم        وكذلك ، في المقام األول الروحية توربينيةال
    ما يلي:                                       في  ةمشتركال ثغرات السالمةاألخطار و تشمل و . mmmmmmmmmmmmmفي

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm. 
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 الوطنية للسالمة الجوية لـ خطة الالغرض من  القسم الثاني:

إدارة في                              لـ  تحتوي على االتجاه االستراتيجيوثيقة التخطيط الرئيسية التي  يهية للسالمة الجوية وطنالخطة ال
د أهداف وغايات وتحد   الوطنيةالسالمة المرتبطة ب القضايا هذه الخطة سردتو (.           إلى          ) واتسن            السالمة الجوية لمدة 

 .لتحقيق هذه األهداف" ةمبادرات تحسين السالم"سلسلة من  ية وتقدموطنالسالمة ال
 .                                              وروعيت خطط وطنية أخرى عند إعداد الخطة الوطنية للسالمة الجوية، بما في ذلك ما يلي:

الخطة العالمية مدة من ت" المسعالية المخاطرالحوادث "فئات وباستخدام أهداف وغايات السالمة  "ة للسالمة الجويةوطنيالخطة ال"تم إعداد وقد 
مبادرات "تدعم و . إن انطبق ذلكفي النص، إبراز ذلك يتم و .                                         (gasp/www.icao.int) للسالمة الجوية
وتشمل  .يين اإلقليمي والدولي على نطاق أوسعمستو اللسالمة على مستوى اتحسين  "ية للسالمة الجويةوطنالخطة ال"ة في واردال "تحسين السالمة

والواردة  الدولالموصى بها لفرادى  و"مبادرات تحسين السالمة" سالمة محددة سائلمعدة إجراءات لمعالجة الخطة الوطنية للسالمة الجوية 
باعتماد "مبادرات تحسين السالمة"                                وقامت .mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmفي

 .إن انطبق ذلك"مبادرات تحسين السالمة"، لالطالع على ما يخص                                 إلى  وُيشاروإدراجها في هذه الخطة. 
 
  

http://www.icao.int/gasp
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 دارة السالمة الجويةإل                        االستراتيجي لـ  توجهال القسم الثالث:

 [برنامج السالمة الوطنيال تملك جوانب ناضجة في تحليل بيانات السالمة في إطار عملية تقييم تنفيذ  على الدول التيسوى تنطبق الفقرة أدناه ال ]
خريطة و  (ORG)التحديات التنظيمية خريطة طريق إلى  التي تم إعدادها استنادا  "  ةمبادرات تحسين السالممة الجوية ية للسالوطنلخطة الا تقدم

 قضاياالكذلك و ( Doc 10161)الوثيقة  طريق اإليكاو العالمية للسالمة الجوية خريطة، كما هو مبي ن في (OPS)السالمة التشغيلية مخاطر طريق 
 متابعتهاو يتولى إعداد هذه الخطة و          .                                 دتهاوالتي حد  الدولة بعلى نحو محدد المرتبطة 

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm  كل  ُتحد ثو  أصحاب المصلحة الرئيسيين في مجال الطيران،بالتنسيق مع جميع وذلك
 قل.سنوات على األ

 أو
 [برنامج السالمة الوطنيتملك جوانب ناضجة في تحليل بيانات السالمة في إطار عملية تقييم تنفيذ التي على الدول سوى تنطبق الفقرة أدناه ]ال 
، بما في ذلك "برنامج السالمة الوطني" عمليات تي تحدد باألساس عن طريقال "مبادرات تحسين السالمةجوية" "الخطة الوطنية للسالمة ال" تقدم

ل اعماألوكذلك ، ومعالجتها ونظم جمع بيانات السالمة                           في  مرتبطة بالسالمةالمخاطر الإدارة تحديد األخطار و عملية 
 هامتابعتتولى إعداد هذه الخطة و يو . (SMS)م لديهوتنفيذ نظم إدارة السالمة  إعدادمقدمو الخدمات في  اقوم بهيي تال

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm  ث على األقل كل حد  وتُ  أصحاب المصلحة الرئيسيين في مجال الطيران،بالتنسيق مع
 .سنوات

سلسلة من المؤشرات لرصد وكذلك  ،ة التالية، إلدارة السالمة الجويةوطنيأهداف وغايات السالمة ال "ية للسالمة الجويةوطنالخطة ال" تتضمنو 
 و الخطة العالمية للسالمة الجويةفي  مذكورةباألهداف والغايات والمؤشرات الترتبط ز نحو تحقيقها. وهي التقدم المحر 

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmقليميةاإللسالمة فيما يخص اإضافية وطنية ومؤشرات وغايات  أهداف شملوت. 

المؤشراتالغايةالهدف
العالمية للسالمة الخطة الصلة ب

الجوية

1- 

2-

3-

4-

5-
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 المؤشرات الغاية الهدف
العالمية للسالمة الخطة الصلة ب

 الجوية

6-  
 
 

  

 
ظم إدارة السالمة مراقبة السالمة ونُ الحالية في                                    قدرات في هذه الخطة من خالل  "مبادرات تحسين السالمة" ذنف  تُ 
د حد  فتُ  (Doc 10161)الوثيقة  طريق اإليكاو العالمية للسالمة الجوية خريطةأما "مبادرات تحسين السالمة" المستمدة من و مقدمي الخدمات. دى ل
ة بمبادرات تحسين وطنيال "مبادرات تحسين السالمة" ترتبط بعضو  ة الجوية.ية للسالموطنالخطة ال تحقيق أهداف السالمة اإلقليمية الواردة فيل

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

ات والسياسات العامة ونماذج األعمال أو كنولوجيمفاهيم العمليات والتتتضمن التي  المسائل الناشئة "ية للسالمة الجويةوطنالخطة ال" تتناولكما 
وبسبب بيانات إلكمال التحليل النموذجي القائم على البيانات. ما يكفي من الوجد حيث ال ياألفكار التي قد تؤثر على السالمة في المستقبل، 

 إزاء ة  متيقظ                           ظل تمن المهم أن و سالمة تشغيلية. ال يمكن اعتبارها تلقائيا مخاطر  المسائل الناشئةغياب البيانات، 
ة أي لمعالج فيةجراءات التخفياإلإعداد العمل بشكل استباقي على ة و المعنيالبيانات  جمعو  ثغرات السالمةاألخطار و لتحديد  المسائل الناشئة

                                                التالية، والتي تم تحديدها بواسطة  المسائل الناشئة ية للسالمة الجويةوطنالخطة ال تتناولو . أخطار ذات صلة
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmالتحليل: إلخضاعها لمزيد من 

(1)  
(2)  
(3)  
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 المخاطر المرتبطة بالسالمة التشغيلية الوطنية القسم الرابع:

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

أقسام منفصلة  ُخصصتو السالمة. تقييم المخاطر المرتبطة بالسالمة وتعزيز عمليات وتحليل بيانات السالمة و لمراقبة السالمة هة الموج  نشطة واأل
 .لجهات المعنيةلالمعلومات إتاحة يسير من أجل تالنقل الجوي التجاري والطيران العام  تناولل

.                                                                  على موقعيمكن االطالع عليه ، عن السالمة تقرير سنوي بنشر                             تقوم 
                       ، وتلك الخاصة بالطائرات المسجلة في                        في  شهدتهاالخطيرة التي  وقائعلحوادث والعن اويرد في الجداول أدناه ملخص 

 .في الطيران العام ستخدمةفي النقل الجوي التجاري والطائرات الم ستخدمةالم                               الواقعة في 

 الوقائع الخطيرة الحوادث غير المميتة الحوادث المميتة العام

 النقل الجوي التجاري في  وقائع
 

   
 

   

 طائرات الطيران العام في  وقائع
 

   
 

   

 

 الوقائع الخطيرة الحوادث غير المميتة الحوادث المميتة العام

 في المسجلة النقل الجوي التجاري طائرات  وقائع
 

   
 

   

 في المسجلة طائرات الطيران العام  وقائع
 

   
 

   

 
ما ذات أولوية قصوى بسبب                            ي سياق ف "عالية المخاطرالحوادث الوطنية فئات "من  ةالتالي         حوادثال تر اعتبُ 

من ُنــظم اإلبالغ اإللزامي والطوعي، وتقارير التحقيق في المستمد بناء على التحليل  تدد. وقد حُ وفياتوقوع عدد الوفيات وخطر يرتبط بها من 
، وكذلك على أساس التحليل اإلقليمي الوطني سالمةالامج نوبر الماضية             السنوات  خاللة مراقبة السالمة الحوادث والوقائع، وأنشط

الخطة العالمية  المخاطر المرتبطة بالسالمة التشغيلية الموضحة فيبشأن و                                                         الذي أجرته 
 .للسالمة الجوية

 
           وكذلك الخطة العالمية للسالمة الجوية من                    مع تلك المدرجة في  "عالية المخاطرالحوادث الوطنية فئات " تتوافقو  
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mmmmmmmmmmmmmmmmmm: 

1)    
2)  
3)  

 :التالية وطنيةمخاطر السالمة التشغيلية الُحددت  عالية المخاطر المذكورة أعاله، لوطنيةفئات الحوادث ا جانبإلى 
1)  
2)  
3) 

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

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

.https://www.icao.int/safety/airnavigation/AIG/Pages/Taxonomy.aspx. 
تي الالعوامل المساهمة التالية بتحديد                           قامت ية المذكورة أعاله، وطنالمرتبطة بالسالمة التشغيلية ال المخاطرلمعالجة و 

حيث ُيستمد تحسين السالمة، مبادرات  من سلسلة                                وستنفذ  "عالية المخاطر الحوادث الوطنية فئات"إلى  تؤدي
 :(Doc 10161)الوثيقة  للسالمة الجويةخريطة طريق اإليكاو العالمية ، الواردة في (ICAO OPS) للعمليات طريق اإليكاو خريطةمن بعضها 

 : 1 عالية المخاطرالحوادث الوطنية فئة 
1)  
2)  
3)  

 : 2 عالية المخاطرالحوادث الوطنية فئة 
1)  
2)  
3)  

 :3 عالية المخاطرالحوادث الوطنية فئة 
1)  
2)  
3)  

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

https://www.icao.int/safety/airnavigation/AIG/Pages/Taxonomy.aspx
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 التحديات التنظيمية القسم الخامس:

بتحديد                                   قامت، "ة للسالمة الجويةوطنيالخطة ال" ة المدرجة فيوطنيباإلضافة إلى المخاطر المرتبطة بالسالمة التشغيلية ال
هذه ُمن حت قد . و لمعالجتها ة للسالمة الجويةوطنيـلخطة الالتحديات التنظيمية، وسلسلة مبادرات تحسين السالمة الجوية التي اختير إدراجها في ا

لمراقبة السالمة                                       قدراتعزيز حسين وتألنها تهدف إلى ت "ة للسالمة الجويةوطنيالخطة ال" األولوية فيالقضايا 
 .يوطنإدارة السالمة الجوية على المستوى الو 
الحاسمة  هذه العناصرالفعال لبالتنفيذ                              لتزم وتتحدد اإليكاو العناصر الحاسمة الثمانية لنظام مراقبة السالمة. و 

بالسالمة فيما يتعلق بأنشطتها                                    السالمة، والتي تؤكد التزام مسؤولياتها العامة لمراقبة رفي إطاالثمانية، وذلك 
 .1 الشكلفي وترد العناصر الحاسمة الثمانية في مجال الطيران. 

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

 العناصر الحاسمة لنظام الدولة لمراقبة السالمة   :1 الشكل
  



4-App A-9  المرفق )أ( بالفصل الرابع 
 

 

 للتنفيذ الفعالالدرجة الكلية 
٪ 

 درجة التنفيذ الفعال حسب العنصر الحاسم
العنصر 

 1الحاسم 
العنصر الحاسم 

2 

العنصر الحاسم 
3 

العنصر الحاسم 
4 

العنصر الحاسم 
5 

العنصر الحاسم 
6 

العنصر 
 7الحاسم

العنصر الحاسم 
8 

        ٪           ٪            ٪           ٪          ٪           ٪           ٪            ٪ 
 2درجة التنفيذ الفعال حسب مجال التدقيق

التشريع 
األساسي 

 للطيران

تنظيم الطيران 
 المدني

إجازة العاملين 
 والتدريب

صالحية  عمليات الطائرات
 الطائرات للطيران

التحقيق في 
حوادث ووقائع 

 الطائرات

خدمات المالحة 
 الجوية

المطارات 
والمساعدات 

 األرضية
      ٪            ٪            ٪            ٪          ٪           ٪          ٪           ٪ 

قد و . ةمخاطر السالمتؤثر على فعالية ضوابط  قصوى ألنهاالولوية باأل                             في          التحديات التنظيمية حظىت
ئع، وأنشطة من بيانات البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية، وتقارير التحقيق في الحوادث والوقاالمستمد بناء على التحليل  ُحددت

وكذلك على أساس التحليل اإلقليمي الذي تم إجراؤه ، "السالمة الوطني "برنامجالسنوات الماضية و         خاللمراقبة السالمة 
 منهجيطابع بهذه القضايا  ت سموعادة ما ت.                                                                                       بواسطة

ي ومستوى وطنعلى المستوى ال "برنامج السالمة الوطني" سالمة وتنفيذالمراقبة فيما يخص  هاوظائفبالدولة اضطالع وتتعلق بالتحديات المرتبطة ب
                                  لثقافة والسياسات واإلجراءات داخل هذه العناصر اراعي تو . مقدمي الخدمات على المستوى الوطنيمن قبل نظام إدارة السالمة" "تنفيذ 

ة للسالم الخطة العالمية "من                          هذه مع تلك المدرجة في  التحديات التنظيميةتتوافق و . اتالخدم قدميوتلك الخاصة بم
 .mmmmmmmmmmmmmmmmmmذلكك" و الجوية

1)  
2)  
3)  

ات تحسين مبادر "سلسلة من بتنفيذ                                                    تقومالمذكورة أعاله، س التحديات التنظيمية معالجةلو 
 Docوثيقة )ال العالمية للسالمة الجويةخريطة طريق اإليكاو ، الواردة في بشأن العمليات طريق اإليكاو خريطةمن بعضها  حيث ُيستمد  ، "السالمة

  .ية للسالمة الجويةوطنالخطة البمرفق الالقائمة الكاملة لمبادرات تحسين السالمة في  تردو . (10161
 

_______________________________ 
وتنظيم  (LEG) "التشريع األساسي للطيران ولوائح الطيران المدني " أي ،البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجويةالمتعلقة بدقيق الثمانية تالمجاالت  2

الطائرات ووقائع حوادث التحقيق في ؛ (AIR)؛ صالحية الطائرات للطيران (OPS؛ عمليات الطائرات )(PEL)تدريب إجازة العاملين وال(؛ ORGالطيران المدني )
(AIG)( ؛ خدمات المالحة الجويةANS ؛ المطارات والمساعدات األرضية)(AGA). 
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 رصد التنفيذ القسم السادس:

وقياس  "ويةالخطة الوطنية للسالمة الج" المدرجة في "السالمةمبادرات تحسين " تنفيذبرصد باستمرار                                    ستقوم
 .ةهذه الخطالمرفق بة في قدمن تحقيق النتائج المرجوة، باستخدام اآلليات المبما يضملطيران المدني، الوطني لنظام الأداء السالمة في 

سنوات أو قبل           كل  "ة للسالمة الجويةوطنيخطة الالاستعراض "ب                                 قوم ت، سذكره إضافة إلى ما سبق
مبادرات تحسين السالمة" "و التحديات التنظيميةالمخاطر المرتبطة بالسالمة التشغيلية المحددة و وذلك لتحديث المعلومات عن لزم األمر،  ذلك، إذا
الخطة اإلقليمية للسالمة  بشكل دوري بمراجعة أداء السالمة للمبادرات المدرجة في                                         سيقوم و ة. المختار 

           سعى للحصول على دعم تس                           إذا لزم األمر، فإن و تحقيق أهداف السالمة اإلقليمية. لتأكد من الجوية ل
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm السالمة  مسائلمعالجة  بهدففي الوقت المناسب  مةتحسين السالبادرات لضمان تنفيذ م

الخطة " تعديالت على دخالبإ                                     قوم تمن خالل المراقبة الدقيقة لمبادرات تحسين السالمة، سو . الوطنية
 .الجوية وفقا لذلكة للسالمة وطنيالخطة ال لزم األمر، وتحديث ، إذااومبادراته "للسالمة الجويةة وطنيال

لطيران ل النظام الوطنيمن هذه الخطة لقياس أداء السالمة في  3ة في القسم واردالمؤشرات ال                                    ستخدم تس كما
أحدث لتزويد الجهات المعنية ب                        بشأن السالمة دوري وُسينشر تقريٌر . ةيالوطنسالمة من غايات ال غايةالمدني ومراقبة كل 

 .مبادرات تحسين السالمة تنفيذالوضع القائم ل وكذلك يةوطنالتقدم المحرز في تحقيق أهداف السالمة ال عنصلة المعلومات ذات ال
الحساسة المخاطر                               تدإذا حد  و . الجذريةسباب األ قديمسيتم تية، وطنفي حالة عدم تحقيق أهداف السالمة الو 

ية وطنخطة الللـتنقيح مبك ر ها في أقرب وقت ممكن، مما قد يؤدي إلى حد ت المرتبطة بالسالمة التشغيلية، فسيتم اتخاذ تدابير معقولة للتخفيف من
 .للسالمة الجوية

 اإلقليمية ةالمجموع"تقارير إلى اللتقديم و ى المستوى اإلقليمي، علالمعلومات  قديمنهجا موحدا لت                              تاعتمدوقد 
يسمح لإلقليم بتلقي المعلومات وتقييم المخاطر المرتبطة بالسالمة هو ما . و                                                "للسالمة الجوية

 .منهجيات مشتركة تباعالتشغيلية با
 :العنوان التاليالمعلومات، إلى الحصول على طلبات باإلضافة إلى  ،ومبادراتها "جويةالالخطة الوطنية للسالمة عن "يمكن توجيه أي أسئلة و 
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 المرفق بالخطة الوطنية للسالمة الجوية 
 وطنيالعلى الصعيد السالمة التشغيلية المرتبطة بمخاطر ال: "مبادرات تحسين السالمة" المفصلة

 :                           عالية المخاطرالحوادث الوطنية فئات 

  :                 الهدف
 :              الغاية رقم

 اإلجراء مبادرة تحسين السالمة

الجدول 
 الزمني

الكيان 
 رصد النشاط األولوية المقاييس الجهات المعنية المسؤول
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 يةنظيمالتحديات الت: لةمبادرات تحسين السالمة المفصَّ 

                نظيميالتالتحدي 
1 : 

 : 2             الهدف
 :           الغاية رقم 

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