
3-App B-1

_______________________________
1. (N/A) .ال ينطبق

في الفصل الثالث  3-3الفقرة 
 Doc 10131 من الوثيقة رقم

انظر تفاصيل أقسام الخطة 
 الجويةاإلقليمية للسالمة 
 )المرجع(

 الخطة اإلقليمية للسالمة الجوية مضمون 
 (راد اإلجابة عليهراد تحليله أو السؤال المُ الجانب المُ )

 اإلجابة
 )نعم/ال

 1أو ال ينطبق

اإلشارة في الخطة 
اإلقليمية للسالمة الجوية
)إذا كانت مختلفة عن 

 النموذج(
مقدمة الخطة اإلقليمية للسالمة الجوية    3-3-1

الخطة اإلقليمية للسالمة الجوية ة عامة علىلمحقدم تهل  أ( 3-3-1
(RASP)الفصول واألقسام ومحتوياتها(؟ ا، بما في ذلك هيكله(

نعم  
ال 

شطةوبتوفير الموارد لألن السالمة الجويةب قليمالتزام اإلتالحظ هل  ب( 3-3-1
؟الجوية السالمة)على المستوى اإلقليمي( لتعزيز 

نعم  
ال 

الخطة وتنفيذ ورصد إعدادهل تصف الكيانات المسؤولة عن  ج( 3-3-1
؟(RASP) اإلقليمية للسالمة الجوية

نعم  
ال 

نعم  ؟السالمة اإلقليمية مسائلهل تصف د( 3-3-1
ال 

نعم        اإلقليمية؟هل تصف أهداف وغايات السالمة  ه( 3-3-1
ال 

نعم  ؟قليمهل تصف السياق التشغيلي لإلو( 3-3-1
ال 

الغرض من الخطة اإلقليمية للسالمة الجوية    3-3-2

السالمةإلدارة  قليملالتجاه االستراتيجي لإل هل يتضمن وصفا   أ( 3-3-2
؟الجوية

نعم  
ال 

نعم        ؟الخطة اإلقليمية للسالمة الجوية هل تحدد مدة ب( 3-3-2
ال 

"الخطةو "الخطة اإلقليمية للسالمة الجوية"هل يالحظ العالقة بين  ج( 3-3-2
من  أحدث طبعةو  قليملكل دولة في اإلالوطنية للسالمة الجوية" 

؟"الخطة العالمية للسالمة الجوية"

نعم  
ال 
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في الفصل الثالث  3-3الفقرة 
 Doc 10131 من الوثيقة رقم

انظر تفاصيل أقسام الخطة 
 اإلقليمية للسالمة الجوية

 )المرجع(
 الخطة اإلقليمية للسالمة الجوية مضمون 

 (راد اإلجابة عليهراد تحليله أو السؤال المُ الجانب المُ )

 اإلجابة
 )نعم/ال

 1أو ال ينطبق

اإلشارة في الخطة 
 اإلقليمية للسالمة الجوية
)إذا كانت مختلفة عن 

 النموذج(
هل يشمل مبادرات على المستوى اإلقليمي من شأنها أن تدعم  د( 3-3-2

الدول وعلى المستوى ُفرادى على مستوى  السالمة الجويةتحسين 
 أوسع؟على نطاق الدولي 

 نعم        
 ال       

 

الخطة " إعدادهل تحدد الخطط األخرى التي تم النظر فيها في  ه( 3-3-2
 ؟"اإلقليمية للسالمة الجوية

 نعم        
 ال       

 

 السالمة الجويةدارة إل قليمإلالذي يتبعه ااالستراتيجي  توجهال    3-3-3

الخطة اإلقليمية للسالمة "واعتماد  إعدادهل تصف كيف تم  أ( 3-3-3
 ؟الجهات المعنيةبما في ذلك أي تعاون مع ، "الجوية

 نعم        
 ال       

 

وهذا ، لخطة اإلقليمية للسالمة الجويةالُنظم اإلدارية لهل تصف  (1أ(  3-3-3
 ها وتحديثها؟استعراضيشمل عدد المرات التي يتم 

 نعم        
 ال       

 

السالمة  مسائلهل يوضح أن هناك حاجة إلى نهج تعاوني لتحديد  (2أ(  3-3-3
 ؟معالجتها( لSEIsالسالمة ) حسينوتنفيذ مبادرات تاإلقليمية 

 نعم        
 ال       

 

السالمة على مخاطر الهل تصف العملية المستخدمة لتحديد  (3أ(  3-3-3
 التشغيلية اإلقليمية والتحديات التنظيمية؟

 نعم        
 ال       

 

 نعم         سرد أهداف وغايات ومؤشرات السالمة اإلقليمية؟تقوم بهل  ب( 3-3-3
 ال       

 

اإلقليمية وغاياتها ومؤشراتها هل يشرح كيف ترتبط أهداف السالمة  (1ب(  3-3-3
 ؟الخطة العالمية للسالمة الجويةبـ

 نعم        
 ال       

 

سرد أي أهداف وغايات ومؤشرات سالمة إقليمية محددة تقوم ب هل (2ب(  3-3-3
إن ، "الخطة العالمية للسالمة الجوية"باإلضافة إلى تلك الواردة في 

 أمكن؟

 نعم        
 ال       
 ال ينطبق       

 

في تحقيق  "مبادرات تحسين السالمة"هل تصف كيف تساعد  ج( 3-3-3
 أهداف السالمة اإلقليمية؟

 نعم        
 ال       

 

واألهداف مع ، هل يفسر العالقة بين أهداف السالمة اإلقليمية (1ج(  3-3-3
لتحسين  قليمتعهد بها اإليــالتي س "مبادرات تحسين السالمة"

 السالمة؟

 نعم        
 ال       

 

فرادى شرح كيف ترتبط غايات وأهداف السالمة اإلقليمية بتهل  (2ج(  3-3-3
( أو قليم)داخل اإل للدول( SEIs) "ةالسالمبادرات تحسين م"

 المبادرات الشاملة على المستوى الدولي؟

 نعم        
 ال       

 

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

 



3-App B-3 المرفق )ب( بالفصل الثالث 
 

 

في الفصل الثالث  3-3الفقرة 
 Doc 10131 من الوثيقة رقم

تفاصيل أقسام الخطة انظر 
 اإلقليمية للسالمة الجوية

 )المرجع(
 الخطة اإلقليمية للسالمة الجوية مضمون 

 (راد اإلجابة عليهراد تحليله أو السؤال المُ الجانب المُ )

 اإلجابة
 )نعم/ال

 1أو ال ينطبق

اإلشارة في الخطة 
 اإلقليمية للسالمة الجوية
)إذا كانت مختلفة عن 

 النموذج(
 المخاطر على السالمة التشغيلية اإلقليمية    3-3-4

اإلقليم  شهدهاالخطيرة التي  وقائعلحوادث والعن ا ا  قدم ملخصتهل  أ( 3-3-4
طائرات مسجلة في دول  شملخالل فترة زمنية محددة وتلك التي ت

عن كتلتها القصوى زيد تاإلقليم، خاصة بالنسبة للطائرات التي 
 ة؟نتظمخالل العمليات التجارية الم امراجيلو ك 5 700

 نعم        
 ال       

 

عالية ات الحوادث اإلقليمية فئ" ا  عنصفو و  ا  سردقدم هل ت ب( 3-3-4
 األولوية؟ أسباب منحها ، بما في ذلكمخاطرال

 نعم        
 ال       

 

السالمة التشغيلية على مخاطر الهل يشرح كيف يتم تحديد  ج( 3-3-4
 األولوية؟منحها  أسباب اإلقليمية األخرى، بما في ذلك

 نعم        
 ال       

 

ات فئ"سرد العوامل المساهمة الرئيسية المؤدية إلى قوم بهل ت د( 3-3-4
 المحددة في اإلقليم؟ مخاطر"عالية الالحوادث اإلقليمية 

 نعم        
 ال       

 

لمجموعة من "مبادرات تحسين السالمة"  ا  تضمن وصفتهل  ه( 3-3-4
بفئات الحوادث اإلقليمية المخاطر المرتبطة حد ة للتخفيف من 

التي يود  من مخاطر السالمة التشغيلية عالية المخاطر وغير ذلك
اإلقليم التخفيف من حدتها عن طريق الخطة اإلقليمية للسالمة 

 ؟الجوية

 نعم        
 ال       

 

سرد "مبادرات تحسين السالمة" التي تخطط اإلقليم قوم بتهل  (1ه(  3-3-4
"فئات الحوادث لتنفيذها، أو أنها بصدد تنفيذها، لمعالجة جميع 

، وغيرها من مخاطر السالمة المحددةاإلقليمية عالية المخاطر" 
 ؟التشغيلية

 نعم        
 ال       

 

هل تحدد تلك "مبادرات تحسين السالمة" المستمدة من خريطة  (2ه(  3-3-4
 ، حيثما ينطبق ذلك؟العالمية للسالمة الجوية قطريال

 نعم        
 ال       
 ال ينطبق       

 

على مخاطر الهل تصف التصنيف المستخدم في عملية تحديد  و( 3-3-4
 السالمة التشغيلية اإلقليمية؟

 نعم        
 ال       

 

 التحديات التنظيمية    3-3-5

قدرات مراقبة السالمة الفعالة للدول لدول عن  ا  ملخصقدم تهل  أ( 3-3-5
 ؟قليماإل

 نعم        
 ال       

 

لخطة لتحديات التنظيمية التي تم اختيارها لـل ا  تضمن قائمة ووصفتهل  ب( 3-3-5
 األولوية؟ أسباب منحها، بما في ذلك اإلقليمية للسالمة الجوية

 نعم        
 ال       

 

على سبيل المثال ال ، بما في ذلك، شرح كيف تم تحديدهاتهل  ج( 3-3-5
 النهج القائم على البيانات؟، الحصر

 نعم        
 ال       

 



 App B-4-3  دليل إعداد الخطط اإلقليمية والوطنية للسالمة الجوية

 

 

في الفصل الثالث  3-3الفقرة 
 Doc 10131 من الوثيقة رقم

انظر تفاصيل أقسام الخطة 
 الجويةاإلقليمية للسالمة 
 )المرجع(

 الخطة اإلقليمية للسالمة الجوية مضمون 
 (راد اإلجابة عليهراد تحليله أو السؤال المُ الجانب المُ )

 اإلجابة
 )نعم/ال

 1أو ال ينطبق

اإلشارة في الخطة 
 اإلقليمية للسالمة الجوية
)إذا كانت مختلفة عن 

 النموذج(
 تحسين السالمة""مبادرات لمجموعة من  ا  تضمن وصفتهل  د( 3-3-5

 ؟التحديات التنظيمية المحددةلمعالجة 
 نعم        
 ال       

 

اإلقليم تنفيذها، أو يعتزم سرد "مبادرات تحسين السالمة" التي قوم بهل ت (1د(  3-3-5
 جميع التحديات التنظيمية المحددة؟أنه بصدد تنفيذها، لمعالجة 

 نعم        
 ال       

 

 طريقالالمستمدة من خريطة  "مبادرات تحسين السالمة"هل تحدد  (2د(  3-3-5
 ؟العالمية للسالمة الجوية، إن انطبق ذلك

 نعم        
 ال       
 ال ينطبق       

 

 رصد التنفيذ    3-3-6

هل تصف الكيفية التي ستراقب بها اإلقليم تنفيذ "مبادرات تحسين  أ( 3-3-6
وكيف  "اإلقليمية للسالمة الجويةالخطة "السالمة" المدرجة في 

لطيران المدني لضمان تحقيق اإلقليمي لنظام الستقيس أداء سالمة 
 النتائج المرجوة؟

 نعم        
 ال       

 

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

 الخاصة بها واإلبالغ عنها؟

 نعم        
 ال       

 

سالمة من أهداف الكيف سيتم رصد كل هدف  ا  عنشرحتقدم هل  ج( 3-3-6
 تتبع األداء؟ية من أجل قليماإل

 نعم        
 ال       

 

كيف سيتم تزويد الجهات المعنية بمعلومات  ا  عنصفقدم و هل ت د( 3-3-6
التقدم المحرز في تحقيق أهداف وغايات السالمة  عنمحدثة 

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

 نعم        
 ال       

 

التالي: "إذا لم تتحقق  وضعال تناولي ا  توضيحي ا  تضمن نصتهل  (1ه(  3-3-6
ينبغي تقديم األسباب هل أهداف وغايات السالمة اإلقليمية، ف

 الجذرية"؟

 نعم        
 ال       

 

التالي: "إذا حددت  تناول الوضعي ا  توضيحي ا  تضمن نصتهل  (2ه(  3-3-6
السالمة التشغيلية، فسيتم اتخاذ الحساسة على مخاطر الاإلقليم 

ت للتخفيف منتدابير معقولة  ها في أقرب وقت ممكن، مما قد حد 
 ؟لخطة اإلقليمية للسالمة الجويةتنقيح غير مقرر ليؤدي إلى 

 نعم        
 ال       

 

 بل، كما هو موضح من ق  ا  موحد ا  هل يفسر أن الدول قد اتبعت نهج و( 3-3-6
 أو غيرها من الكيانات اإلقليميةالمجموعة اإلقليمية للسالمة الجوية 

 ذات الصلة، لتوفير المعلومات على المستوى اإلقليمي؟

 نعم        
 ال        

 

 نعم         هل يشمل معلومات االتصال لالستفسارات أو مزيد من المعلومات؟ ز( 3-3-6
 ال       

 

____________________ 
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