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 االجتماع األول لمدراء الطيران المدني في منطقة الشرق األوسط
 

 )DGCA-MID/1( 
 )2011مارس  24- 22أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة، (

 
 

 قضايا في سالمة الطيران     :البند الخامس
  

  تعزيز خارطة الطريق نحو سالمة الطيران في الشرق األوسط 
  

 )مقدم من دولة اإلمارات العربية المتحدة( 
 

 موجز
تقدم هذه الورقة معلومات عامة حول الحاجة إلى تعزيز  

مبادرات خارطة الطريق نحو سالمة الطيران في الشرق 
  .األوسط

   .3االجتماع مبّين في الفقرة  اإلجراء المطلوب من هذا
  مراجع

الملحق ) ب(التذييل ( 2008قرار حكومة أبوظبي لعام   - 
 ).بورقة العمل هذه

 ).9750الوثيقة (الخطة العالمية للمالحة الجوية  - 
يوليو ( إيكاوالخطة العالمية لسالمة الطيران لدى منظمة  - 

2007.( 
الشرق خطة أعمال خارطة الطريق نحو سالمة الطيران في  - 

 ).الملحق بورقة العمل هذه) أ(التذييل (األوسط 
 ).9859الوثيقة (دليل إدارة السالمة  - 
   ).9734الوثيقة (دليل مراقبة السالمة  -

  
 مقدمة .1

 
والذي انقعد  2008خالل االجتماع الخاص بسالمة الطيران في الشرق األوسط في شهر يناير  1.1

في أبوظبي، جرى وضع وتصميم خارطة طريق نحو سالمة الطيران في الشرق األوسط لدعم 
 . إيكاوتنفيذ هدف السالمة االستراتيجي لدى منظمة 

 
يذ توصيات خارطة الطريق العالمية لتنف) TLST(تم تشكيل فريق السالمة رفيع المستوى  1.2

 ).ISSG(والتي رسمتها مجموعة استراتيجية السالمة الدولية ) GASR(للسالمة 
 

عقد الفريق عدة اجتماعات منذ ذلك الوقت حتى حينه وقام بتشكيل بعض مجموعات العمل  1.3
خارطة الطريق " وثيقة خطة أعمال - ) أ(التذييل (للمساعدة في تحقيق أهدافه وغاياته الرئيسية 

 ).الملحقة بورقة العمل هذه" نحو سالمة الطيران في الشرق األوسط
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حقق الفريق تقدمًا آبيرًا عندما وضع خطة تقييم خارطة الطريق اإلقليمية في منطقة الشرق  1.4

وهو . مستحسنة، وحدد عوامل لتخفيف مخاطر السالمة/األوسط إضافة إلى إجراءات ذات أولوية
خضم عملية تشمل إطالق ورشة عمل لرفع الوعي التعليمي وبدأ بوضع التوجيهات حاليًا في 
 .والتعميمات

 
 إيكاوسوف يقوم الفريق بتبليغ نتائجه وما توصل إليه إلى مجموعة السالمة اإلقليمية لدى منظمة  1.5

)RASG-MID (بعد تشكيلها.  
 
 :المناقشة .2

 
التذييل (الداعمة التي وقعت قرار حكومة أبوظبي على الرغم من قلة عدد الدول والمؤسسات  2.1

، لكن عديدًا منها أرسلت موظفين أآفاء من مؤسساتها لالنضمام )الملحق بورقة العمل هذه) ب(
 .إلى العمل مع الفريق

 
بدأ نطاق نشاطات الفريق في منطقة دول الخليج، لكنه زاد مؤخر ليشمل جميع دول الشرق  2.2

لذلك فقد زاد حجم العمل وهو ما يستدعي تقديم دعم . النموذج الذي تم وضعهاألوسط بناء على 
 .إداري مالئم من حيث السكرتارية واإلدارة

 
منذ تم وضع خارطة الطريق نحو سالمة الطيران في الشرق األوسط وحتى يومنا هذا، آانت  2.3

المصدر الرئيسي ) UAE GCAA(الهيئة العامة للطيران المدني في اإلمارات العربية المتحدة 
للموارد التي يتطلبها نجاح فريق السالمة رفيع المستوى، وُيعتقد أن ضمان الكفاءة يتطلب من 
جميع المعنيين المستفيدين أن يتشارآوا في نفقات إدارة خارطة الطريق نحو سالمة الطيران في 

 .الشرق األوسط
 

 اإلجراء المطلوب من االجتماع .3
 
إلى إدراج النشاطات واإلنجازات التي حققتها خارطة الطريق نحو سالمة االجتماع مدعو  3.1

 ).الملحق بورقة العمل هذه) أ(التذييل (الطيران في الشرق األوسط في وثيقة خطة األعمال 
 

) ب(التذييل (توقيع جميع دول الشرق األوسط والمؤسسات الداعمة على قرار حكومة أبوظبي  3.2
 ).الملحق بورقة العمل هذه

 
تحقيق التزام أآبر بعمل فريق السالمة رفيع المستوى من جانب آافة دول الشرق األوسط  3.3

والمؤسسات الداعمة من خالل المشارآة والحضور في جميع اجتماعات الفريق وبمشارآة آافة 
 .بيانات السالمة التي يتطلبها الفريق

 
توفير مبالغ آافية وفقًا لخطة أعمال خارطة التزام آافة دول الشرق األوسط والمؤسسة الداعمة ب 3.4

 .من أجل ضمان الحصول على دعم فعال لعمل الفريق) MEASRM(الطريق 
  
  

 -------------  
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 خطة األعمال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 في منطقة الشرق األوسط  لسالمة الطيران المدنيخارطة الطريق :  االسم التجاري
  6558. ب.ص:  العنوان 

 أبوظبي  
 .م.ع.أ 

 + 97124054232:  هاتف 
 +97124054405:  فاكس

 http://www.gcaa.ae/en/measrm/pages/home.aspx: الموقع اإللكتروني
 

http://www.gcaa.ae/en/measrm/pages/home.aspx�
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 قائمة المحتويات 
 

 2       قائمة المحتويات 
 3       خالصة تنفيذية 

 4       مجال اهتمام  12
 5       اإلنجازات /التاريخ

 6    األعمال ذات األولوية لخطة التقييم / التوصيات الرئيسية
 MEASRM ( 7 ( خارطة الطريق لسالمة الطيران المدني في منطقة الشرق األوسط إنشاء

  خارطة الطريق لسالمة الطيران المدنيالعليا، في لجنة السالمة أسماء األعضاء الفاعلين 
 9      في منطقة الشرق األوسط

 11         الموارد
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 خالصة تنفيذية

يضطلع قطاع النقل الجوي بدور رئيسي في نشاطات االقتصاد العالمي ويظل أحد أسرع القطاع نموًا في 
ة على حيوية الطيران المدني هو ضمان ظروف اآلمان العناصر الرئيسية للمحافظ وأحد . االقتصاد العالمي

 . والحماية والفعالية والبيئة المستدامة على المستوى العالمي واإلقليمي والوطني

الطيران المدني احتياجات قطاع النقل الجوي و من خالل معالجةتهدف جهود هيئة الطيران المدني الدولي 
وتخدم خطة السالمة الطيران العالمي كوثيقة إستراتيجية وتوفير . يالدولي إلى تنسيق عمليات التخطيط العالم

 . أساليب التخطيط التي ستقود إلى التناغم العالمي في مجال السالمة

وثيقة رقم (تطبق خطة سالمة الطيران العالمي منهج وفلسفة مماثلة المطبقة في خطة المالحة الجوية العالمية 
ركة وثيقة للقطاع ويوفر كالهما إطار عمل مشترك لضمان تنسيق اللتين أعدتا بتنسيق ومشا) 9750

المبادرات اإلقليمية وشبة اإلقليمية والوطنية والفردية لتقديم نظام طيران مدني عالمي يمتاز بالتناغم واألمان 
 .  والفعالية

تنفيذ األهداف لقد تم تصميم وإعداد خارطة الطريق لسالمة الطيران في منطقة الشرق األوسط من اجل دعم 
 التي تنتهجها هيئة الطيران المدني الدولية وأهداف السالمة األخرى التي قد توضعاإلستراتيجية للسالمة 

 . الحقًا

 : لسالمة الطيران في الشرق األوسط قتستهدف خارطة الطري

خفض أعداد الحوادث الخطيرة والوفيات في منطقة الشرق األوسط بغض النظر عن حجم الحركة  -1
 . الجوية

 . تحقيق انخفاض كبير في معدالت الحوادث وخصوصًا في منطقة الشرق األوسط -2

قامت خارطة الطريق لسالمة الطيران في منطقة الشرق األوسط بتشكيل فريق سالمة عالي المستوى يضم 
المعنية في القطاع والحكومة من كافة أنحاء منطقة الشرق األوسط وتضم األهداف والغايات األطراف 

 : الرئيسية التالية

الممارسات الجيدة أو أفضلها التي تمكن القطاع والدول من معالجة وتصحيح النواقص تعريف  •
 . المحددة في مجاالت االهتمام المعرفة

 . المعنية تقديم إطار مشترك مرجعي لجميع األطراف •
 . لطيران التجارياحوادث ة والمبادرات للتقليل من مخاطر تنسيق وتوجيه سياسات السالم •
 . تشجيع عالقات تعاون وثيقة بين قطاع الطيران المدني والحكومية بشأن أهداف السالمة المشتركة •
 . إعداد خطة عمل للسالمة في منطقة الشرق األوسط •
 . خطة السالمة المراقبة المستمرة لعملية تنفيذ •
تحديث خطة السالمة باستمرار من خالل إجراء تحليل للفجوات من اجل تحديد مجاالت تحسين  •

 . السالمة األخرى
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 عشر اإلثنااالهتمام  مجاالت

 : على مستوى الدول

 . تنفيذ متناسق للمعايير الدولية1  
 إشراف تنظيمي متناسق2  
 الحوادث /إعداد تقارير فعالة باألخطاء3  
 إجراء عمليات تحقيق فعالة بالحوادث الصغيرة والخطيرة 4  
 

 : على مستوى المنطقة
 
 سقة للبرامج اإلقليميةناتنسيق مت تنظيم عمليات5  
 . إعداد التقارير وتحليل األخطاء والحوادث بفعالية6  
 .االستخدام المتناسق ألنظمة إدارة السالمة7  
 . التنظيميةالمطابقة المتناسقة مع المتطلبات 8  
 .االعتماد المتناسق ألفضل ممارسات القطاع9  

 .المطابقة مع استراتيجيات السالمة للقطاع على المستوى العالمي10  
 .أعداد كافية من الموظفين المؤهلين11  
 . االستخدام الفعال للتقنيات لتعزيز السالمة12  

 
 عملية تطوير خطة عمل تعزيز السالمة اإلقليمية
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 اإلنجازات/التاريخ
  2008يناير  21/22   -

 : قمة السالمة المنعقدة في أبوظبي
o  خارطة الطريق لسالمة (إنشاء خارطة الطريق لسالمة الطيران في منطقة الشرق األوسط

 .في قمة السالمة) الطيران المدني في منطقة الشرق األوسط
o  السالمة العليا للشرق األوسط  لجنةتشكيل كان)TLST ( خارطة الطريق أحد أهم قرارات

 . لسالمة الطيران المدني في منطقة الشرق األوسط
o خارطة الطريق رئيسًا لـ) مدير عام هيئة الطيران المدني(سيف السويدي / تعيين معالي السيد

 . لسالمة الطيران المدني في منطقة الشرق األوسط
- 21/11/2008  

 . في أبوظبي برئاسة األمين العام) TLST(العليا  انعقاد االجتماع األول لفريق لجنة السالمة
 2009يوليو  27 -

لشغل منصب األمين خارطة الطريق لسالمة الطيران المدني في منطقة الشرق األوسط رشح رئيس 
 . العام الجديد

  2010يناير  14 -
 : في أبوظبي TLST للجنة السالمة العليا انعقاد االجتماع الثاني

o ترشيح أمين عام جديد. 
o  تشكيل أعضاء مجموعة العمل المركزية 
o  بدء عمل لجنة السالمة العلياTLST  مع دول الخليج وتوسعها الحقًا لتشمل باقي دول منطقة

 . الشرق األوسط
o  لجنة السالمة العليا زيادة عدد اجتماعاتTLST إلى أربعة سنويًا . 
o  المدني في منطقة الشرق خارطة الطريق لسالمة الطيران طرح الموقع اإللكتروني الخاص

 . األوسط
  2010مايو  25 -

 : في البحرين TLSTانعقاد االجتماع الثالث للجنة السالمة العليا 
o  ،وضع مسودة خطة تقييم لخارطة الطريق اإلقليمية 
o تشكيل مجموعة عمل تشاركيه حول السالمة . 
o  تقديم محاضرة حول تحليل الفجوات التي تمخضت عن عمليات تدقيق هيئة الطيران المدني

 . العالمية لدول مجلس التعاون الخليجي
 2010أكتوبر  14 •

 : الرابع في الدوحة TLSTانعقاد اجتماع لجنة السالمة العليا 
o  15عددها لتشمل جميع دول الشرق األوسط وتوسيع قاعدة نشاطات لجنة السالمة العليا . 
o  تشكيل مجموعة عمل مشتركة من هيئة الطيران المدني وشركات الطيران للتعاون على

 . المعرفة CASTتطوير وتنفيذ جدول أعمال وأولويات السالمة حول عوامل المخاطر 
o اعتماد تنفيذ خطة تقييم لخارطة الطريق اإلقليمية لمنطقة الشرق األوسط . 
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 :اإلجراءات ذات األولوية لخطة التقييم/أهم النقاط الموصى بها 
 

o  تنفيذ وتناغم أنظمةEASA بين دول منطقة الشرق األوسط. 
 

o  تشكيل لجنة سالمة طيران إقليمية للعمل تحت إشراف لجنة السالمة العليا وللعمل كقاعدة محورية
وباستخدام مواد إرشادية وتعاميم  CASTلجمع البيانات المتعلقة بالسالمة وتحليلها باستخدام بيانات 

 . لتخصيصها حسب الحاجة وتوزيعها على الدول لتنفيذهاالخ 
 

o  قيام هيئة الطيران المدني العالمي بإنشاء مجموعة سالمة الطيران اإلقليمية لمنطقة الشرق األوسط
)RASG-MID (والتي ستقوم لجنة السالمة العليا بمخاطبتها بشأن النتائج والمخرجات . 

 
o مشاركة أفضل ممارسات السالمة من قبل المنظمين بوضع برامج السالمة للدول . 

 
o تشغيل نظام المراقبة الجوية على المستوى اإلقليمي/االجتماع من اجل تصميم . 
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 دعم اإلدارة الفنية والسكرتارية

 خارطة الطريق لسالمة الطيران المدني في منطقة الشرق األوسطهيكل  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 خارطة الطريق لسالمة الطيران المدني في منطقة الشرق األوسط رئيس 

 .يقوم أعضاء لجنة السالمة العليا بتعيين الرئيس لمدة عامين
  

 خارطة الطريق لسالمة الطيران المدني في منطقة الشرق األوسط األمين العام 
 يقوم أعضاء لجنة السالمة العليا بترشيح األمين العام 

 
 دعم السكرتارية 

 : يتألف دعم السكرتارية من
 ) دوام كامل(سكرتير واحد  -
 ) دوام جزئي(إداري فني واحد  -

 
 (WGFM)أعضاء مجموعة العمل المحورية 

أعضاء مجموعة العمل المحورية هي مجموعة صغيرة تتألف من أعضاء لجنة السالمة العليا لالجتماع كل 
. خارطة الطريق لسالمة الطيران المدني في منطقة الشرق األوسطشهر في الدولة التي تستضيف   

 
 مجموعة عمل تخفيف المخاطر 

هي مجموعة عمل مشتركة من هيئة الطيران المدني وشركات الطيران تتعاون على تطوير وتنفيذ بنود جدول 
 . لعوامل المخاطر من قبل فريق سالمة الطيران التجاريأعمال السالمة ذات األولوية المعرفة 

 رئيس 

لسالمة الطيران خارطة الطريق 
المدنى فى منطقة الشرق 

 األوسط

 األمين العام

خارطة الطريق لسالمة 
الطيران المدنى فى منطقة 

 الشرق األوسط

 مجموعة العمل المحورى

(WGFM) 

السالمة العليالجنة   

(TLST) 

 مجموعة عمل تخفيف المخاطر

Risk Mitigation WG 
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 ) TLST(لجنة السالمة العليا 
أشهر كل عام في العديد من الدول األعضاء للجنة السالمة العليا  4إلى  3تعقد لجنة السالمة العليا اجتماع كل 

 . بشكل متناوب
 

 ) دولة 15(شخص مؤهل واحد من سلطات الطيران المدني لدول الشرق األوسط  -1
في منطقة الشرق  دولة 15 شاركتفي البداية شاركت دول مجلس التعاون الخليجي واليمن وبعد ذلك 

ليبيا، مصر، السودان، األردن، لبنان، سوريا، العراق، إيران، الكويت، البحرين، قطر، (األوسط 
 ). سلطنة ُعمان، المملكة العربية السعودية، اليمن، اإلمارات العربية المتحدة

 
 18(تعيين شخص واحد مؤهل يمثل شركات الطيران الوطنية الرئيسية في دول الشرق األوسط  -2

 ).شركة طيران تقريبًا
  . مندوب واحد من الدول الداعمة -3

 
 مجموعة إستراتيجية سالمة القطاع 

 ) إيرباص وبوينغ(الشركات المصنعة  •
 مجلس المطارات الدولي •
 . منظمة خدمات المالحة الجوية المدنية •
 اتحاد النقل الجوي الدولي •
 االتحاد الدولي التحادات طياري شركات الطيران •
 سالمة الطيرانمؤسسة  •

 الهيئات
    ICAO  نيلطيران المدالمنظمة الدولية ل •
   ACACالهيئة العربية للطيران المدني •
   AACOاالتحاد العربي للنقل الجوي  •
   WFP العالمي لألمم المتحدة ألغذيةابرنامج  •
   MEBAA األعمال رجال لطيران األوسط الشرق منظمة •
   GFSCلجنة الخليج لسالمة الطيران •
   GHST فريق سالمة الطائرات العمودية لدول مجلس التعاون الخليجي •
   FAAإدارة الطيران االتحادية  •
 الخليج دول في الطائرات صالحية استمرارية وتأمين الطيران بسالمة والنهوض التعاون برنامج •

 COSCAP-GSالعربي 
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أسماء األعضاء الفاعلين في لجنة السالمة العليا لـخارطة الطريق لسالمة الطيران المدني في منطقة 
 الشرق األوسط 

 
 ) مدير عام هيئة الطيران المدني(معالي السيد سيف السويدي :  الرئيس 

 ) استشاري هيئة الطيران المدني(الكابتن نيكوالس انتيباس :  األمين العام 
 ) ري هيئة الطيران المدنياستشا(الكابتن ديفيد تشابمان : رئيس مجموعة عمل تخفيف المخاطر 

 
 شركات الطيران  الهيئات التنظيمية  الدولة 
اإلمارات العربية  1

 المتحدة
 المهندس إسماعيل البلوشي 

 المهندس مطر السويدي
 السيد محمد أبو بكر الفريع 

 الكابتن ألن ستيالي) طيران اإلمارات(
 الكابتن ريتشارد هيل) طيران االتحاد(
 الكابتن أحمد النيادي) CAEطيران (

المملكة العربية  2
 السعودية 

الكابتن محمد ) الخطوط الجوية السعودية( السيد محمد علي جمجوم 
 الديب 

الكابتن محمد ) الخطوط الجوية السعودية(
 متعب 

 أحمد نعمت علي /السيد البحرين  3
عبدالرحمن محمد / المهندس

 هادي 

 السالميالكابتن ناصر ) طيران الخليج(

السيد إبراهيم عبدالقادر  قطر  4
 إبراهيم

الكابتن ناصر الدين شهاب 
 الدين

الكابتن اشيش ) القطريةالجوية الخطوط (
 جاين 

الكابتن عبداهللا ) القطرية الجوية الخطوط(
 جوهر 

الكابتن بارتريك ) يٌعمانالطيران ال( السيد عبداهللا العجيلي سلطنة ٌعمان  5
 روتساريت

 السيد أمين احمد الحيمي ) IWطيران ( السيد عبداهللا المتوكل  اليمن  6
 الكابتن باسم جوهر ) مصر للطيران( الكابتن سامح الحفني  مصر  7
المهندس كامل ) الخطوط الجوية الكويتية(  - الكويت  8

 العوضي
الكابتن شوقي ) الخطوط الجوية الكويتية(

 األلباني
الكابتن محمد ) األوسططيران الشرق (   - لبنان  9

 عزيز
الكابتن عدنان ) الملكية األردنية(   - األردن  10

 التكروري
 ) شركة الطيران العربية السورية(  - سوريا  11
 ) الطيران اإليراني(  - إيران  12
 ) الخطوط الجوية السودانية(  - السودان  13
 ) العراقيةالخطوط الجوية (  - العراق  14
 ) الخطوط الجوية الليبية(  - ليبيا 15
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 المساندة الهيئات
 المنظمة الدولية للطيران المدني  

 ) اإليكاو(
محمد / السيد

 الكابتن بيتر باد/خونجي
االتحاد الدولي لرابطات  

  IFALPAالطيارين
الكابتن /الكابتن محمد حسن

 جورجيس ديب
 روبي سيد  اآلنسة ) األياتا(االتحاد الدولي للنقل الجوي  
   MEBA اتحاد الطيران الخاص فى

 الشرق االوسط
 السيد علي النقبي 

المدنية  الجوية المالحة خدمات منظمة 
CANSO) ( 

/ السيد سالم الجهدلي 
 السيدة جودون هيلد

 السيد سامر ساجت  WFPبرنامج األغذية العالمي  
 السيد روي بارينت    FAA إدارة الطيران االتحادية 
فريق سالمة الطائرات العمودية لدول  

 GFSC مجلس التعاون الخليجي
 السيدة ليندا نيكول 

 FSF  السيد وليام فوي 
 السيد راشد كركي   AACO  االتحاد العربي للنقل الجوي 
 /بيونغ 

 إيرباص
 السيد تشامسو اندجورين 

 السيد جيراردو هيورتو 
 بسالمة والنهوض التعاون برنامج 

 صالحية استمرارية وتأمين الطيران
العربي  الخليج دول في الطائرات

COSCAP GS 

 السيدة نادية كونزالي 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

على قرار أبوظبيوقعوا   
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 الموارد
 االلتزامات  -1

ينبغي على أعضاء لجنة السالمة العليا من الدول والقطاعات والمنظمات المساندة االلتزام بعمل لجنة 
السالمة العليا من خالل المشاركة وحضور جميع اجتماعي لجنة السالمة العليا ومن خالل مشاركة 

 . جميع بيانات السالمة التي تحتاجها لجنة السالمة العليا
 

 مساندة السكرتارية  -2
 عيين سكرتير لمساعدة األمين العامت •
مسئول اإلدارة الفنية لتخطيط المواد المرجعية المشتقة من مجموعة عمل تخفيف المخاطر  •

للجنة السالمة العليا وفق احتياجات وسياق كل هدف وتنظيم وعقد ورش العمل والفعاليات 
 . األخرى ألغراض زيادة وعي ومساعدة شريحة الجمهور المستهدفة

 يل التمو -3
دوالر  400.000(درهم إماراتي  1.500.000: يبلغ الحد األدنى للميزانية السنوية التقديرية 

 ) أمريكي
 

 : تغطي الميزانية البنود التالية
o رواتب كل من : 

  دوام كامل(األمين العام(، 
  دوام كامل(سكرتير واحد مساعد ( 
  دوام جزئي(إداري فني ( 

o مصروفات السفر واإلقامة لحضور اجتماعات لجنة السالمة العليا والمؤتمرات الدولية . 
o نفقات استضافة اجتماعات لجنة السالمة العليا وقمة السالمة . 
o  مثل تكاليف األقراص المدمجة ونفقات عمليات تخفيف المخاطر مثل (المصروفات المتفرقة

 ). ريبيةالتكاليف المتعلقة بتنظيم ندوة تعليمية تد
 

 : ال تشتمل التكاليف أعاله على ما يلي
 ) يقدم مجانًا من قبل الدولة المستضيفة(تكلفة استئجار مكتب  •
 ) تقدم مجانًا من قبل الدولة المستضيفة(االنترنت /الفاكس/رسوم الهاتف •
يقدم (تكاليف الموقع اإللكتروني لـخارطة الطريق لسالمة الطيران المدني في منطقة الشرق األوسط  •

 ). مجانًا من قبل الدولة المستضيفة
في النفقات من خارطة الطريق لسالمة الطيران المدني في منطقة الشرق األوسط يتشارك جميع األعضاء 

 . خالل توفير موارد كافية لضمان المساندة الفعالة لعمل لجنة السالمة العليا ومجموعات العمل الخاصة بهم
خارطة الطريق لسالمة الطيران المدني الهيئات المساندة من مساهمات أعضاء ستخصم األموال التي تقدمها 

 . في منطقة الشرق األوسط
 . تضاف أي مبالغ زائدة إلى ميزانية السنة المالية التالية

 .  يقوم األمين العام بتقديم بيانات النفقات في نهاية كل سنة مالية العتمادها من قبل أعضاء لجنة السالمة العليا
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   الملحق ب 

 أبوظبي إعالن
 العالمية لسالمة الطيران المدني خارطة الطريق شأنب

 
يناير  22-21قمة الشرق األوسط لسالمة الطيران، أبو ظبي، اإلمارات العربية المتحدة من 

2008 
 

تبنت خطة سالمة الطيران المدني العالمية   )إيكاو( المنظمة الدولية للطيران المدني إدراكًا أن
 خارطة الطريق وبما أن،العالمية لسالمة الطيران المدني خارطة الطريقالمبنية على أسس 

نظام المالحة المدنية بكافة الجهات المعنية  إشراك ه يتعينُتقر بأن العالمية لسالمة الطيران المدني
والشركاء في قطاع الطيران  ةالتنظيمي الجهاتبها كل من وُتحدد بوضوح األدوار التي يقوم 

 الطيران سالمةفيما يتعلق ب مبادرةتتبنى منهجية و طبيعتهما التكاملية،على  هاديكتأ مع المدني
 سالمة الطيران االرتقاء بمعايير وسائل لضمان أن مبادرات السالمة عبر العالم ُتسهم في وتؤمن

 .التكرارو تضاربمن ال وبالتالي الحد، من خالل تنسيق الجهود
 

لية من السالمة في االجهود المتواصلة لضمان مستويات ع بوجوب الحفاظ علىمنها  إدراكًاو
 المتسارع؛ ذات النمو فترةهذه ال خاللمنطقة الشرق األوسط 

 
 خضت عنمنها أن التجربة قد أثبتت أن أكثر مبادرات سالمة الطيران نجاحا قد تم إدراكًاو

ومنظمات أخرى  الشركات المصنعةو ات التنظيميةهوالج قطاع الطيران فيالشركاء التعاون بين 
 السالمة؛الشائعة في مجال قضايا المعالجة وسعيهم المشترك لمعنية 

 
الستفادة من لمبادرات السالمة في الشرق األوسط  بوجوب إعادة هيكلة وتوجيهمنها  إدراكًاو

 ؛العالمية لسالمة الطيران المدني خارطة الطريق المعتمدة فيالمبادئ 
 

 :ما يليالقمة  قررت لذلك
 

العالمية  خارطة الطريقوسالمة الطيران المدني العالمية ل إيكاوخطة  الموافقة عىل •
 .المنطقة فيلسالمة العملية لخطط ال وضعلسالمة الطيران المدني كأساس ل

 من ذوي الشأنيضم مجموعة من تأسيس فريق عمل لسالمة الطيران في الشرق األوسط  •
 :يتعين عليه القيام بما يليوحكوميين من المنطقة المسؤولين الو قطاع الطيران

 
o من ضمنها تلك التي لم تكن قادرة على المشاركة و كل الجهات المعنية شملأن ي

 .في قمة السالمة
o  ن على ون حكوميوقطاع الطيران ومسؤول في شركاء رئاسته يتعاون علىأن

 .أساس دوري لضمان تمثيل إقليمي مالئم
o لسالمة الطيران في الشرق األوسط يةتطوير خطة عمل. 
o  لسالمةل يةعملالخطة المراقبة مستمرة لتطبيق. 



DGCA-MID/1-WP/13 
APPENDIX B 

B-2 

o لثغرات ل يةالقيام بدراسة تحليلمن خالل  العملية تحديث مستمر لخطة السالمة
 .أخرى لمعايير السالمة مجاالت تحسين تحديد أجل من

o حسب ، خارطة الطريق محور من محاورلتغطية كل  عملجموعات تأسيس م
 .المقتضى

 
لدعم اإلجراءات التي يقوم بها فريق سالمة جهود سالمة الطيران اإلقليمية إعادة هيكلة  •

 .الطيران في الشرق األوسط
 .موارد كافية لضمان الدعم الفّعال لفريق عمل سالمة الطيران في الشرق األوسط  توفير •
 .تنفيذية فعالة معلومات سالمة الطيران المطلوبة لتطوير خطط تبادل •
بتنفيذ أولويات سالمة الطيران التي حددها فريق عمل سالمة الطيران المدني في االلتزام  •

  .الشرق األوسط
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 إعالن أبوظبي
 خارطة الطريق العالمية لسالمة الطيران المدنيبشأن 

 
يناير  22-21قمة الشرق األوسط لسالمة الطيران، أبو ظبي، اإلمارات العربية المتحدة من 

2008 
 

 

العالمية لسالمة  خارطة الطريقتدعم تنفيذ وأبوظبي  إعالنتتفق مع األطراف التالية 
 الطيران المدني

 اإلمارات المتحدة العربية، دولة لطيران المدنيل الهيئة العامة
 

 يةالعراق الطيران المدني هيئة
 

 يةالسودانالمدني  الطيرانهيئة 
 

 إيكاوالمكتب اإلقليمي لمنظمة 
 

 االتحاد العربي للنقل الجوي
 

 )باإيفال(االتحاد الدولي لرابطات طياري الخطوط الجوية 
 )توقيع(

 الشرق األوسطو التنفيذي ألفريقيا الرئيسنيابة عن نائب 
 
 
 
 

 
 -أنتهى-

 


