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 لطيران المدني في منطقة الشرق األوسطااالجتماع األول لمدراء 
)DGCA-MID/1( 

 )2011مارس  24- 22أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة، (
 

 مسائل سالمة الطيران    : البند الخامس

  في اإلمارات العربية المتحدة SAFAتنفيذ برنامج تقييم سالمة الطائرات األجنبية 

 )من اإلمارات العربية المتحدة مقدمة(

  

  مقدمة .1
تهدف ورقة العمل هذه إلى تبادل خبرات اإلمارات العربية المتحدة في ما يخص برنامجها  1.1

مع الدول األعضاء األخرى في منطقة  SAFAالوطني لتقييم سالمة الطائرات األجنبية 
الشرق األوسط من أجل تطوير التنسيق الممكن بين الدول ومعالجة المسائل ذات االهتمام 

  . المشترك في مجال سالمة الطيران
 

قامت الهيئة العامة للطيران المدني في اإلمارات العربية المتحدة بتأسيس برنامج المراقبة  1.2
SAFA  منظمة الصادر عن) 6( امتثاًال لمتطلبات التذييل 2009عام في الربع الرابع من 
ووفاًء بالتزاماتها لضمان أجواء آمنة داخل المجال الجوي اإلمارات العربية المتحدة  إيكاو

 . وحماية الناس
 

  ةأداة هام SAFAلماذا يعد برنامج  .2
أداة لضمان امتثال  SAFAوالتزامات الدول، يعد برنامج  إيكاومنظمة باإلضافة إلى متطلبات  2.1

والذي سيزيد بدوره  إيكاو منظمة المشغلين األجانب للممارسات القياسية الموصى بها من قبل
  .من مستوى السالمة الكلي للمشغلين الزائرين

 
لقد أدى انفتاح السوق في اإلمارات العربية المتحدة إلى نمو آبير في دعم قطاع الطيران بسبب  2.2

ونتيجة لذلك، اغتنم آثير من المشغلين األجانب . سياسة األجواء المفتوحة التي اعتمدتها البالد
الفرصة للعمل في اإلمارات العربية المتحدة بمن فيهم مشغلون محفوفون بالمخاطر تنخفض 

 .إيكاومنظمة معاييرهم دون معايير 
 

 SAFA  التقدم المحرز في تنفيذ برنامج .3
  الشروع ببرنامجSAFA . 

  وضع إجراءات وأدلةSAFA من قبل الهيئة العامة للطيران المدني لتوحيد أنشطة الرقابة . 

 الشروع بتطبيق شرط تأمين الحد األدنى في اإلمارات العربية المتحدة 

  المشغلين استنادًا إلى خبرتها الخاصة" قائمة مراقبة"وضع الهيئة العامة للطيران المدني . 
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 أخذت الهيئة باستخدام عملية تقييم المخاطر الختيار المشغلين الذين سيخضعون للتفتيش .
 USOAPالعالمي لتدقيق مراقبة السالمة  إيكاومنظمة ويستند االختيار إلى تقرير برنامج 

، وقائمة الحظر FAAوتقرير التصنيف الصادر عن إدارة الطيران الفيدرالية األمريكية 
 . الخاصة باالتحاد األوربي، وتجربتنا الخاصة في ميدان الرقابة

  مفتشًا في ورشة عمل تدريبية على برنامج  28قامت الهيئة بتدريبSAFA  لتأهيلهم إلجراء
 . درجعمليات تفتيش لسالمة الطائرات على الم

  2010تفتيش للسالمة على المدرج خالل عام  158أجرت الهيئة . 

  تعمل الهيئة بالتعاون مع وآالة سالمة الطيران األوروبية على اعتماد معايير برنامج
SAFA األوربي في برنامجها الوطني .  

 
  الطريق إلى األمام .4

جال لتبادل المنافع، ويمكن توصي اإلمارات العربية المتحدة جميع الدول بالتعاون في هذا الم 4.1
  :تحقيق ذلك من خالل مزيد من التعاون بين دول الشرق األوسط من أجل

 تعزيز التواصل بين الدول. 

 تشجيع تبادل البيانات بين الدول لتبادل المعارف عن المشغلين المحفوفين بالمخاطر. 

 لمفتشين من أجل تبادل نوصى المفتشين بالمشارآة في برنامج تبادل ا: تبادل الخبرات الفنية
 .الخبرات

 وضع برنامج موحد لتوحيد نتائجها.  

  استضافة المزيد من ورش العمل والمناسبات المتعلقة ببرنامجSAFA . 

  

-ىهتنأ-  


