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 مقدمةال -١

بنيجيريا، في الفترة  ي فندق ترانسكورب هلتون في أبوجاعقد المؤتمر الوزاري بشأن سالمة الطيران في أفريقيا ف ١-١
  منظمة دولية. ١٥دولة و ٣٨مشاركًا يمثلون  ٢٥٠. وحضر المؤتمر أكثر من ٢٠١٢تموز/يوليو  ٢٠إلى  ١٦من 
وألقى كلمات في المؤتمر عدد من الشخصيات المرموقة منهم نائب رئيس جمهورية نيجيريا االتحادية، ومعالي  ٢-١

مفوضية االتحاد وزير الطيران في جمهورية نيجيريا االتحادية، ورئيس مجلس اإليكاو، ومفوض البنى التحتية والطاقة في 
 رابطة الخطوط الجوية األفريقية، واألمين العام ل)AFCACدني (اللجنة األفريقية للطيران الم، ورئيس )AUCاألفريقي (

)AFRAA( وكبير نواب الرئيس، المعني بالسالمة والعمليات والبنى وزارة النقل في الواليات المتحدة األمريكية، ونائب أمين ،
 ، وغيرهم.)ACIللمطارات (، والمدير العام للمجلس الدولي )IATAاتحاد النقل الجوي الدولي (التحتية في 

وتم في هذا المؤتمر وضع أهداف محددة وقابلة للقياس لسالمة الطيران من أجل تعزيز معايير السالمة وتنفيذ  ٣-١
جميع مبادرات السالمة في اإلقليم. وشملت أهداف السالمة المدرجة في خطة العمل الخاصة بسالمة الطيران في أفريقيا أيضًا 

 مؤخرًا بوصفها قضايا يمكن أن تهدد سالمة الطيران في اإلقليم األفريقي. القضايا الناشئة التي تم تحديدها

  اإلعالن الوزاري  -٢
تحسين سالمة الطيران في أفريقيا على نحو مستمر وبضرورة العثور بالسرعة إلى فيما يتعلق بالحاجة الملحة   ١-٢

اسم "إعالن أبوجا بشأن سالمة  أطلق عليهتمر إعالنًا الكلية على حل فوري ومستدام ألوجه الخلل في مراقبة السالمة، أعد المؤ 
  الطيران في أفريقيا".

وتضمن اإلعالن بالتفصيل التزامات رفيعة المستوى قدمها الوزراء وتعهدوا فيها بتوفير إطار مرجعي مشترك   ٢-٢
  الهندي.لمبادرات سالمة الطيران وأهداف سالمة الطيران المزمع تنفيذها في إقليم أفريقيا والمحيط 

وخطة العمل الخاصة بسالمة الطيران في أفريقيا متاحان  "إعالن أبوجا بشأن سالمة الطيران في أفريقيا"وٕان   ٣-٢
  ).AFCAC) (www.afcac.orgجنة األفريقية للطيران المدني (للعلى موقع اإلنترنت التابع 

  الطيران في أفريقياخطة العمل الخاصة بسالمة   -٣
تتضمن المجاالت التي تشملها خطة العمل تنفيذ السياسات والمتطلبات المؤسسية والتنظيمية، وبناء القدرات،   ١-٣

وتنفيذ المبادرات والتوصيات الخاصة بالسالمة، وٕادارة السالمة وتدابير تخفيض عدد الحوادث. وفي كل مجال من هذه 
دابير واألنشطة واستكمالها ضمن المواعيد النهائية المحددة لها. وتشمل اإلجراءات واألنشطة من المزمع تنفيذ الت ،المجاالت

  تنفيذ األهداف الرفيعة المستوى لسالمة الطيران التي اعتمدها المؤتمر الوزاري الرفيع المستوى بشأن سالمة الطيران.
من أجل  )AFCACة األفريقية للطيران المدني (اللجنوقامت اإليكاو بإعداد آلية للرصد والمتابعة واعتمدتها   ٢-٣

تنفيذ أهداف السالمة. وتم إرسال ردود على طلبات االستعالم إلى الدول األفريقية وٕالى رابطة الخطوط الجوية األفريقية 
)AFRAA) وٕالى فرع أفريقيا للمجلس الدولي للمطارات  ،(ACIحاد النقل الجوي الدولي (ت)، وٕالى اإليكاو واIATA ( للحصول

  رصد والمتابعة.لعلى آراء هذه الجهات بشأن ا
  أهداف السالمة  -٤
تم إعداد أهداف السالمة التي اعتمدها الوزراء األفارقة المسؤولون عن الطيران على أساس األهداف التي تم   ١-٤

األفريقية للطيران المدني اللجنة اعتمادها سابقًا في التظاهرات والمؤتمرات الكبرى (وهي اجتماعات االتحاد األفريقي، و 
)AFCAC( ،واإليكاو، واالجتماعات المعنية بالمالحة الجوية في إقليم أفريقيا والمحيط الهندي، والخطة العالمية للسالمة الجوية ،

قبة السالمة إلخ.)، والمبادرات والتوصيات المختلفة الرامية إلى مساعدة الدول على ضمان التنفيذ الفعال اللتزاماتها المتعلقة بمرا
استنادًا إلى نتائج مختلف االجتماعات والمؤتمرات التي عقدت في أفريقيا خالل السنوات الست الماضية. أما القضايا الناشئة 

فقد تم إدراجها أيضًا في أهداف  ،التي تم تحديدها منذ فترة قريبة والتي يمكن أن تهدد سالمة الطيران في اإلقليم األفريقي
  دة في المرفق).السالمة (الوار 
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كما تم تحقيق االتساق بين األهداف المذكورة وأهداف اإليكاو االستراتيجية الخاصة بالسالمة والتي أدرجت   ٢-٤
مؤخرًا في برنامج العمل الخاص بخطة إقليم أفريقيا والمحيط الهندي. والهدف هو مراجعة كل هذه العناصر وترشيدها وتحديثها 

  مرجع واحد على صعيد القارة. بطريقة موحدة استنادًا إلى
وتعد هذه األهداف واقعية وممكنة التحقيق وقابلة للقياس. ويوجه التركيز في صياغتها نحو الدول لكي تتبناها   ٣-٤

  بمشاركة ضمنية من الهيئات والجهات المعنية بالطيران وشركاء الطيران على صعيد القارة أو على الصعيد دون اإلقليمي.
وجود اإلرادة السياسية والدعم السياسي في المؤتمر الوزاري بشأن سالمة الطيران، وسيساعد ذلك وتم إثبات   ٤-٤

إلى حد كبير في تنفيذ سالمة الطيران في إقليم أفريقيا والمحيط الهندي، من أجل تعزيز المراقبة التنظيمية والنهوض باألداء في 
الل المؤتمر عنصرًا هامًا لتحقيق أهداف السالمة ضمن الجداول الزمنية مجال السالمة. ويعد الدعم السياسي الذي تم إثباته خ

  المشار إليها في خطة العمل الخاصة بسالمة الطيران في أفريقيا.
  )GASP(تنفيذ الخطة العالمية للسالمة الجوية   -٥
مع األهداف العالمية  إن أهداف السالمة التي اعتمدها الوزراء األفارقة المسؤولون عن الطيران تتماشى أيضاً   ١-٥

). وهناك مثًال العديد من الدول األفريقية GASPالخاصة بالسالمة التي أعدت في إطار الخطة العالمية للسالمة الجوية (
السالمة  المعنية بالهدف األول القريب األجل الذي يخص الدول التي تفتقر حاليًا إلى القدرات األساسية الخاصة بمراقبة

فعلي يفوق المتوسط العالمي. وينبغي تحقيق األهداف القريبة األجل للخطة العالمية للسالمة الجوية ق معدل تنفيذ والالزمة لتحقي
)GASP ٢٠١٧) بحلول عام.  
) وتشجع GASPلخطة العالمية للسالمة الجوية (ل الجمعية العمومية إقرار ت}يدولذا فإن الدول األفريقية   ٢-٥

  المالئمة لتيسير تنفيذ الخطة العالمية للسالمة الجوية. اإليكاو على وضع خرائط الطريق

— — — — — — — —   
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AVIATION SAFETY TARGETS FOR AFRICA 
 
 
Improve African Aviation Safety Record 

AU/ MIN /AT/ Rpt. (IV) 
Annex 3 

Page 1 

 
Progressively reduce the African accident rate to be in line with the global average by 

the end of 2015. 
 

i. Reduce runway related accidents and serious incidents by 50% by the end of 2015. 
 
ii. Reduce controlled flight into terrain (CFIT) related accidents and serious 

incidents by 50% by the end of Dec 2015. 
 

Implement Effective and Independent Regulatory Oversight 
 

a. Establish Civil Aviation Authorities with full autonomy, powers and independence, 
sustainable sources of funding and resources to carry out effective safety oversight 
and regulation of the aviation industry (or delegate their responsibilities to RSOOs if 
justified) by the end of 2013. 

 
b. As a matter of urgency, States resolve ALL Significant Safety Concerns created by 

a State in allowing the holder of an authorization or approval, to exercise the 
privileges attached to it without meeting the minimum requirements of the State and 
ICAO. 

 
i. Existing by 2013. 
ii. Any newly identified within 1 year from identification. 
 

c. Establish timelines and provide resources for implementation for ICAO/State Plans of 
Action by 2013. 

 
d. Progressively increase the Effective Implementation (EI) score of ICAO’s USOAP 

results to no less than 60% (35% of all African States by the end of 2013, 70% by the 
end of 2015 and 100% by the end of 2017). 

 
e. States to implement State Safety Programmes (SSP) and to ensure that all Service 

Providers implement a Safety Management System (SMS) by the end of 2015. 
 
f. Certify all International Aerodromes by the end of 2015. 
 
g. Require all African carriers to complete an IATA Operational Safety Audit (IOSA) 

by the end of 2015. 
 

— END — 


