
 
 
 
 

 3-App A-1 

 نموذج الخطة اإلقليمية للسالمة الجوية

 المقدمة   القسم األول:

 1لمحة عامة عن الخطة اإلقليمية للسالمة الجوية   1-1

ويتمثل التعاون على المستوى اإلقليمي. توطيد بتعزيز السالمة الجوية وتوفير الموارد لألنشطة الداعمة و                              لتزم ي
من خالل إعداد وتنفيذ استراتيجية  يات، وذلكالوفوقوع الحد من الوفيات وخطر " في مواصلة الخطة اإلقليمية للسالمة الجوية"الغرض من هذه 

والدول                            في التنمية االقتصادية لـ للسالمة الجوية يساهم آمن وقادر على الصمود ومستدام نظام وجود و إقليمية للسالمة الجوية. 
،                                  دولفي التنفيذ الفعال لنظم مراقبة السالمة  "الخطة اإلقليمية للسالمة الجوية" تعززو . وقطاعاتها ،الواقعة فيه

            ونهج منسق للتعاون بين دول اإلقليم وكذلك اتباع  نهج قائم على المخاطر إلدارة السالمة على المستوى اإلقليميباع اتو 
mmmmmmmmmmmmmmmm  .الخطة اإلقليمية للسالمة الجوية" دعم وتنفيذبجميع الجهات المعنية  وُيحبذ أن تقوموقطاع الطيران" 

 .المة الجويةستحسين المواصلة ل استراتيجية إقليميةبوصفها 
 (GASP, Doc 10004)لإليكاو  الخطة العالمية للسالمة الجويةمع                               لـ  "الخطة اإلقليمية للسالمة الجوية"تتوافق و 

 .والخطط الوطنية للسالمة الجوية للدول في اإلقليم

 هيكل الخطة اإلقليمية للسالمة الجوية   1-2

أقسام.  6من  تألفوتسنوات.           لمدة  على الصعيد اإلقليمي السالمة الجوية دارةاإلقليمي إل التوجه تقدم الخطة اإلقليمية للسالمة الجوية
                       لــ االستراتيجي  توجه، وال"الخطة اإلقليمية للسالمة الجوية"األقسام ما يلي: الغرض من الخطة المقدمة، تتضمن  فإلى جانب

mmmmmmmmmmmmm  إدارة السالمة الجوية على المستوى اإلقليمي، والمخاطر المرتبطة بالسالمة التشغيلية اإلقليمية المحددةالمتبع في 
ف ، ووص"لجويةللسالمة االخطة اإلقليمية "في  لمعالجةا التحديات التنظيمية، و                             لـ  لخطة اإلقليمية للسالمة الجويةل
 .الجوية"الخطة اإلقليمية للسالمة "المدرجة في  "السالمة حسينمبادرات ت"تنفيذ  رصدكيفية ل

 الخطة اإلقليمية للسالمة الجوية مسؤولية إعداد وتنفيذ ورصد   1-3

          ون مع بالتعاوذلك ، ودعم تنفيذها ورصدها الجويةمسؤولة عن إعداد الخطة اإلقليمية للسالمة                                         إن 
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm  بالتشاور مع الدول  "الخطة اإلقليمية للسالمة الجوية "تم إعدادقد و الطيران.  قطاعومع

 .ةالعالمية للسالمة الجوي الخطة نم                        مع اءمتو ما يفي اإلقليم، وب باقي أصحاب المصلحة الرئيسيينوالمشغلين و 

_______________________________ 
 كتمهيد مستقل بذاته. 1-1 القسميجوز أيضا  تقديم  1



 App A-2-3  دليل إعداد الخطط اإلقليمية والوطنية للسالمة الجوية

 

 علقة بالسالمة اإلقليميةتغايات الموال المسائل واألهداف   1-4

 السالمة اإلقليمية التالية:المرتبطة ب المسائل الخطة اإلقليمية للسالمة الجوية تتناول
1)  
2)  
3)  

 لخطة اإلقليمية للسالمة الجويةل                          يحتوي وتعزيز السالمة الجوية على المستوى اإلقليمي، القضايا المذكورة أعاله لتناول 

 :على األهداف والغايات التالية
1)  
2)  
3)  

 السياق التشغيلي   1-5

حركة في ال                      من المتوقع أن و .                          خالل فترة                   تحركات في من ال       كان هناك 
 القادمة.                في المائة خالل السنوات           بنسبة اإلقليم 
 اسمةللعناصر الح (EI) لتنفيذ الفعالاحيث من في المائة                      ن عقل درجة ت                     دول من                حققت
(CEs) قد نفذت أساس برنامج  دولة            هناك ، كان              . واعتبارا من               لنظام مراقبة سالمة الدول بحلول نهاية

 .هالدينظام الطيران وذلك وفقا  لتشعب االقتضاء، ، حسب ةلسالمة الوطنيمن برامج اا فعاال نفذت برنامج ةدول             ، وسالمة الوطنيال
 ما يلي:                                في  ةمشتركال ثغرات السالمةخطار و تشمل األو 

                                                                                                                               . 

  



3-App A-3 المرفق )أ( بالفصل الثالث 
 

 

 ة ة للسالمة الجويقليميالخطة اإلالغرض من  الثاني:القسم 

ه تحتوي على وثيقة التخطيط الرئيسية التي  يهالخطة اإلقليمية للسالمة الجوية  إلدارة السالمة الجوية                      لـ  االستراتيجيالتوج 
اف وغايات السالم د أهدالسالمة اإلقليمية وتحد  المرتبطة ب القضايا هذه الخطة سردتو (.              إلى              ) ةسن             لمدة 

 .لتحقيق هذه األهداف ةاإلقليمية وتقدم سلسلة من مبادرات تحسين السالم
 .                                                     وروعيت خطط أخرى عند إعداد الخطة اإلقليمية للسالمة الجوية، بما في ذلك ما يلي:

الخطة العالمية من  مدةتالمخاطر المسعالية الحوادث العالمية فئات غايات و الهداف و األباستخدام الخطة اإلقليمية للسالمة الجوية تم إعداد وقد 
الخطة اإلقليمية ة في واردالسالمة التدعم مبادرات تحسين و . إن انطبق ذلكفي النص، إبراز ذلك يتم و . )www.icao.int/gasp( ةللسالمة الجوي

 لدول في اإلقليم، وتسهم في تعزيز السالمة على المستوى الدولي األوسعفيما يخص االدول، فرادى تحسين السالمة على مستوى للسالمة الجوية 
السالمة ومبادرات موصى بها لتحسين وتشمل الخطة اإلقليمية للسالمة الجوية عدة إجراءات ترمي إلى معالجة مشاكل محددة في مجال  نطاقا .

الوطنية للسالمة  خططالفي  أن تدرجهاو  سالمة هذهمبادرات تحسين الدول اإلقليم  عتمدومن المتوقع أن تفرادى الدول في اإلقليم. فائدة السالمة ل
 .لديها الجوية

 
  

http://www.icao.int/gasp


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

 

 السالمة الجويةدارة إل                              االستراتيجي  توجهالثالث: الالقسم 
 خريطةو  (ORG)شغيلية طريق التحديات الت خريطةإلى  التي تم إعدادها استنادا   ةمبادرات تحسين السالمالخطة اإلقليمية للسالمة الجوية  تقدم

 قضاياالكذلك و  (Doc 10161)الوثيقة إليكاوللسالمة الجوية لالطريق العالمية  خريطةفي  ان، كما ترد(OPS)طريق مخاطر السالمة التشغيلية 
 ويتولى إعداد وتحديث .                                                                                     والتي حددتهااإلقليم المرتبطة ب

ويتم  في مجال الطيران أصحاب المصلحة الرئيسيينبالتنسيق مع وذلك                                                      هذه الخطة 
 .سنوات على األقل              تحديثها كل 

سلسلة من وكذلك  ،السالمة الجويةإدارة التي ترمي إلى أهداف وغايات السالمة اإلقليمية التالية الخطة اإلقليمية للسالمة الجوية  تتضمنو 
 شملوت الخطة العالمية للسالمة الجويةفي  مذكورةايات والمؤشرات الباألهداف والغترتبط المؤشرات لرصد التقدم المحرز نحو تحقيقها. وهي 

 .قليميةاإلضافية للسالمة اإلمؤشرات الو والغايات  هدافاأل

 الخطة العالمية للسالمة الجويةب الصلة المؤشرات الغايات الهدف
    

1-  
 
 
 

  

 
 

2-  
 
 
 

  

3-  
 
 

  

4-   
 

 

 

 
 

5-  
 
 

  

6-   
 

  

 
، واألنشطة التي المجموعة اإلقليمية للسالمة الجويةترتيبات العمل التي تضعها في هذه الخطة من خالل  "مبادرات تحسين السالمة" يتم تنفيذ

لمقدمي  "م إدارة السالمةاظن"مراقبة السالمة والحالية لقدرات ال، عالوة على                                                  تضطلع بها 
)الوثيقة  لسالمة الجويةالعالمية لاإليكاو طريق  خريطةالمستمدة من  "السالمةمبادرات تحسين " تم تحديدوقد الدول. على مستوى فرادى  تالخدما

Doc 10161 )اإلقليمية  "مبادرات تحسين السالمة" ترتبط بعضة الجوية. و الخطة اإلقليمية للسالم أهداف السالمة اإلقليمية الواردة في لتحقيق
. دوليوال ين اإلقليمييالمستو تساعد على تعزيز السالمة الجوية على هي و  ،الدولييين اإلقليمي و الشاملة على المستو  السالمةبمبادرات تحسين 

 .الخطة اإلقليمية للسالمة الجويةب مرفقالفي  ن السالمةالقائمة الكاملة لمبادرات تحسي تردو 



3-App A-5 المرفق )أ( بالفصل الثالث 
 

 

ات والسياسات العامة ونماذج األعمال أو كنولوجيتتضمن مفاهيم العمليات والت التي المسائل الناشئة "لسالمة الجويةالخطة اإلقليمية ل" تتناولكما 
وبسبب بيانات إلكمال التحليل النموذجي القائم على البيانات. ما يكفي من الوجد حيث ال ياألفكار التي قد تؤثر على السالمة في المستقبل، 

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

                             التالية، والتي تم تحديدها بواسطة  المسائل الناشئة "الخطة اإلقليمية للسالمة الجوية" تتناولو  .ذات صلة أي أخطار
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm التحليللمضي في ل: 

 
1)  
2)  
3)  

  



 App A-6-3  دليل إعداد الخطط اإلقليمية والوطنية للسالمة الجوية

 

 المخاطر المرتبطة بالسالمة التشغيلية اإلقليمية القسم الرابع:

على الصعيد التي تتناول المخاطر المرتبطة بالسالمة التشغيلية " مبادرات تحسين السالمة" على "اإلقليمية للسالمة الجوية الخطة" تشتمل
هذه إجراءات مثل:  "مبادرات تحسين السالمة"تتضمن و ومن النهج القائم على البيانات.  حوادثالمستمدة من الدروس المستفادة من الو اإلقليمي، 

هة أنشطة السالمة ات و إعداد السياس أقسام  وُخصصتالسالمة. تقييم المخاطر المرتبطة بالسالمة وتعزيز عمليات وتحليل بيانات السالمة و الموج 
 .لجهات المعنيةلالمعلومات إتاحة يسير من أجل تالنقل الجوي التجاري والطيران العام  تناولمنفصلة ل

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm على موقع يمكن االطالع عليه ، السالمةعن  تقرير سنويا  تنشر         
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm     لحوادث عن ا. ويرد في الجداول أدناه ملخص

            الواقعة في الدول وتلك الخاصة بالطائرات المسجلة في                                       في شهدها الخطيرة التي  وقائعوال
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmفي الطيران العام ستخدمةفي النقل الجوي التجاري والطائرات الم ستخدمةالم. 

 

 الوقائع الخطيرة الحوادث غير المميتة الحوادث المميتة السنة

 النقل الجوي التجاري في وقائع 
 

   
 

   

 طائرات الطيران العام في وقائع 
 

   
 

   

 

 الوقائع الخطيرة الحوادث غير المميتة الحوادث المميتة السنة

 في المسجلة النقل الجوي التجاري طائرات تعرضت لها وقائع 
 

   
 

   

 في المسجلة طائرات الطيران العام تعرضت لها وقائع 
 

    
   

ذات                      ي السياقف قليمياإل على المستوى  "عالية المخاطرالحوادث اإلقليمية فئات "من  ةالتالي           األحداث  تر اعتبُ 
ُنــظم اإلبالغ اإللزامي  منالمستمد التحليل تم تحديدها بناء على  . وقدوفياتوقوع طر اخمالوفيات و ما يرتبط بها من أعداد أولوية قصوى بسبب 

الماضية            السنوات  خاللدول في اإلقليم الالتي أجرتها ، وتقارير التحقيق في الحوادث والوقائع، وأنشطة مراقبة السالمة والطوعي
على و                                                         ، وكذلك على أساس التحليل اإلقليمي الذي أجرته ة الوطنيةسالمها للوبرامج
 .العالمية للسالمة الجويةالخطة  المخاطر المرتبطة بالسالمة التشغيلية الموضحة فيأساس 

 



3-App A-7 المرفق )أ( بالفصل الثالث 
 

 

من الخطة العالمية                     الواردة في  وفئات الحوادث اإلقليمية عالية المخاطر تتوافق مع فئات الحوادث العالمية عالية المخاطر
 للسالمة الجوية:

1)  
2)  
3)  

 :التاليةلسالمة التشغيلية اإلقليمية امخاطر  فئات الحوادث اإلقليمية عالية المخاطر الواردة أعاله، جرى تحديد جانبإلى 
1)  
2)  
3)  

لتقييم  (CICTT) "واإليكاوفريق التصنيف المشترك بين فريق سالمة الطيران التجاري " منالمستمدة الطيران وادث تم استخدام فئات ح
 تصنيف الويمكن االطالع على ي. قليماإلعلى المستوى المخاطر في عملية تحديد المخاطر المرتبطة بالسالمة التشغيلية  فئات

ه   رابط التالي:يكاو على العلى موقع اإل )CICTT( "واإليكاوفريق التصنيف المشترك بين فريق سالمة الطيران التجاري "الذي أعد 

 https://www.icao.int/safety/airnavigation/AIG/Pages/Taxonomy.aspx. 
بتحديد                                                     قام المخاطر المرتبطة بالسالمة التشغيلية اإلقليمية المذكورة أعاله،  لمعالجةو 

مبادرات  من سلسلةستنفذ التي                              و عالية المخاطرالحوادث اإلقليمية  إلى فئات تي تؤديالالعوامل المساهمة التالية 
لسالمة بشأن ا العالميةاإليكاو  طريق خريطةلواردة في ، ا(ICAO OPS) للعمليات طريق اإليكاو خريطةمن حيث ُيستمد بعضها تحسين السالمة، 

 :الجوية
 : 1 عالية المخاطرحوادث إقليمية فئات 

1)  
2)  
3)  

 : 2 عالية المخاطرحوادث إقليمية فئات 
1)  
2)  
3)  

 : 3عالية المخاطرحوادث إقليمية فئات 
1)  
2)  
3)  

 .ةالمرفق بالخطة اإلقليمية للسالمة الجويالقائمة الكاملة لمبادرات تحسين السالمة في وترد 

https://www.icao.int/safety/airnavigation/AIG/Pages/Taxonomy.aspx


 App A-8-3  دليل إعداد الخطط اإلقليمية والوطنية للسالمة الجوية

 

 التحديات التنظيمية   الخامس:القسم 

بتحديد                           قام، "الخطة اإلقليمية للسالمة الجوية" باإلضافة إلى المخاطر المرتبطة بالسالمة التشغيلية اإلقليمية المدرجة في
 مسائلالتلك ُمن حت قد . و ، من أجل معالجتهاالجويةـلخطة اإلقليمية للسالمة اختيرت ل التيالتحديات التنظيمية وسلسلة مبادرات تحسين السالمة، 

 .عزيز إدارة السالمة الجوية على المستوى اإلقليميحسين وتألنها تهدف إلى ت "الخطة اإلقليمية للسالمة الجوية" األولوية فيوالمبادرات 
الحاسمة  هذه العناصرالفعال لبالتنفيذ                               لتزم ويتحدد اإليكاو العناصر الحاسمة الثمانية لنظام مراقبة السالمة. و 

بالسالمة فيما                               السالمة، والتي تؤكد التزام  مسؤولياتها العامة لمراقبة بين جميع دول اإلقليم، في إطارالثمانية 
 .1 الشكلفي العناصر الحاسمة الثمانية  وترديتعلق بأنشطته في مجال الطيران. 

 

 
 العناصر الحاسمة لنظام الدولة لمراقبة السالمة   :1 الشكل

  



3-App A-9 المرفق )أ( بالفصل الثالث 
 

 

 ةعالجيتم ممصدر قلق كبير. و  هيدول اإلقليم و  ُمعظمالسالمة شائعة في مراقبة نظام في  حددم "عنصر حاسم" في النقائصبعض تعتبر 
دول على الوفاء بسبب تأثيرها على قدرة ال "الخطة اإلقليمية للسالمة الجوية" سالمة فيالمرتبطة بالاإلقليمية باعتبارها من القضايا هذه  النقائص

 برمته.السالمة، مما يؤثر على اإلقليم  بةمراقببمسؤولياتها المتعلقة 
لفرادى سالمة مراقبة الُنــظم في لعناصر الحاسمة الثمانية التي تهدف إلى قياس التنفيذ الفعال لو اإليكاو، التي قامت بها نشطة أما أحدث األ

الخاص المتوسط  باعتبارهاها جمعالتالية، التي تم  اتدرجالأسفرت عن قد ف، "برنامج اإليكاو العالمي لتدقيق مراقبة السالمة لدول، في إطارا
 :برمته                                  إقليم ب

 لــ للتنفيذ الفعال ةالكلي درجةلا

٪ 

 حسب العنصر الحاسم لــ  التنفيذ الفعال درجة

 8العنصر الحاسم  7 العنصر الحاسم 6العنصر الحاسم  5العنصر الحاسم  4العنصر الحاسم  3العنصر الحاسم  2العنصر الحاسم  1العنصر الحاسم 

       ٪      ٪            ٪             ٪            ٪               ٪              ٪             ٪ 

 لــ  2حسب مجال التدقيق التنفيذ الفعال درجة

 التشريع األساسي
 للطيران

تنظيم الطيران 
 المدني

 إجازة العاملين
 والتدريب

 عمليات
 الطائرات

صالحية 
 الطائرات للطيران

التحقيق في 
ووقائع  حوادث

 الطائرات

خدمات المالحة 
 الجوية

المطارات 
والمساعدات 

 األرضية

          ٪             ٪             ٪              ٪               ٪               ٪             ٪           ٪ 

تؤثر على فعالية ضوابط المخاطر ولوية قصوى ألنها أذات                           في السياق التالية           واعُتبرت التحديات التنظيمية
التحقيق عن تقارير البيانات البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية و  منالمستمد  التحليل على  وقد تم تحديدها بناء  المرتبطة بالسالمة. 

وكذلك على  ،الوطنيةسالمة لل هادول اإلقليم، وبرامج منالماضية              خالل السنواتفي الحوادث والوقائع، وأنشطة مراقبة السالمة 
.                                                                                                    الذي أجرتهأساس التحليل اإلقليمي 

برنامج السالمة " سالمة وتنفيذالمراقبة الدول لوظائف االضطالع بوتتعلق بالتحديات المرتبطة ب منهجي بطابعهذه القضايا  ت سموعادة ما ت
الثقافة والسياسات هذه العناصر راعي تو من قبل قطاع الطيران في اإلقليم. نظام إدارة السالمة" "على المستوى اإلقليمي ومستوى تنفيذ  "الوطني

هذه مع  يات التنظيميةالتحدتتوافق و . اتالخدم قدميوتلك الخاصة بم                                                    واإلجراءات داخل 
 :"الخطة العالمية للسالمة الجوية "من                             تلك المدرجة في

1)  
2)  
3)  

 يث ُيستمد  ح، "مبادرات تحسين السالمة"سلسلة من بتنفيذ                                  يقومالمذكورة أعاله، س لتنظيميةتحديات اال تناوللو 
مة الكاملة القائ تردو . (Doc 10161)الوثيقة  العالمية للسالمة الجويةالطريق  خريطةالواردة في  ،بشأن العمليات طريق اإليكاو خريطةمن بعضها 

  .الخطة اإلقليمية للسالمة الجويةبمرفق اللمبادرات تحسين السالمة في 

_______________________________ 
وتنظيم  (LEG) "التشريع األساسي للطيران ولوائح الطيران المدني " أي ،البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجويةدقيق الثمانية المتعلقة بتالمجاالت   2

ووقائع ادث حو التحقيق في ؛ (AIR)؛ صالحية الطائرات للطيران (OPS)؛ عمليات الطائرات (PEL)تدريب إجازة العاملين وال؛ (ORG)الطيران المدني 
 .(AGA)المطارات والمساعدات األرضية  (؛ANSالجوية )خدمات المالحة  (؛AIG)الطائرات 
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 رصد التنفيذ القسم السادس:

للسالمة  قليميةالخطة اإل" المدرجة في "مبادرات تحسين السالمة" تنفيذبرصد باستمرار                                                    سيقوم 
ة قدمالم ن تحقيق النتائج المرجوة، باستخدام اآللياتبما يضم، على الصعيد اإلقليمي المدنيلطيران منظومة اوقياس أداء السالمة في  "الجوية

 .هذه الخطةالمرفق بفي 
أو قبل ذلك، سنوات            كل  الخطة اإلقليمية للسالمة الجويةاستعراض "ب                              ، سيقوم ذكره إضافة إلى ما سبقو 

. تحسين السالمة" المختارة مبادرات"و التحديات التنظيميةمخاطر السالمة التشغيلية المحددة و عن  وذلك لتحديث المعلوماتإذا لزم األمر، 
تحقيق لتأكد من ل "ة للسالمة الجويةقليميالخطة اإل" ة فيواردأداء السالمة للمبادرات ال استعراضبشكل دوري ب                         سيقوم و 

 mmmmmmm                                 على دعم  سعى للحصولتس                                إذا لزم األمر، فإن و ة. قليميأهداف السالمة اإل
من خالل المراقبة الدقيقة لمبادرات تحسين و . مشاكل السالمة اإلقليميةمعالجة لفي الوقت المناسب  تحسين السالمةبادرات لضمان تنفيذ م

األمر،  ، إذا لزماومبادراته "الجويةللسالمة  قليميةاإلالخطة " تعديالت على دخالبإ                                        قوم يالسالمة، س
 .وفقا لذلك "ة للسالمة الجويةقليميالخطة اإل" وتحديث

النظام  من هذه الخطة لقياس أداء السالمة في 3ة في القسم واردالمؤشرات ال                                      سيستخدم  وعالوة على ذلك،
                         بشأن السالمة دوري وُسينشر تقريٌر . ةقليمياإلسالمة من غايات ال غاية دني ومراقبة كللطيران المل اإلقليمي

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm التقدم المحرز في تحقيق  عنصلة المعلومات ذات أحدث اللتزويد الجهات المعنية ب
 .مبادرات تحسين السالمة تنفيذالوضع القائم ل وكذلك أهداف السالمة اإلقليمية

                            د إذا حد  و سباب وعرضها على الجهات المعنية. سيتم تناول األفي حال عدم تحقيق أهداف السالمة اإلقليمية، و 
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm  ها تحد   المرتبطة بالسالمة التشغيلية، فسيتم اتخاذ تدابير معقولة للتخفيف منالحساسة المخاطر

ر في أقرب وقت ممكن، مما قد يؤدي إلى   .خطة اإلقليمية للسالمة الجويةللـتنقيح مبك 
على المستوى  خرى الدول والجهات المعنية األفرادى المعلومات من  تقديم يسيرنهجا موحدا لت                                   اعتمدوقد 

هو ما . و                                              "للسالمة الجوية اإلقليمية ةالمجموع" تقديم المعلومات إلىمستوى اإلقليمي، ولتحسين 
 .منهجيات مشتركة تباعيسمح لإلقليم بتلقي المعلومات وتقييم المخاطر المرتبطة بالسالمة التشغيلية با

 :العنوان التاليالمعلومات، إلى الحصول على طلبات ضافة إلى باإل ،ومبادراتها "الجويةللسالمة  قليميةالخطة اإلعن "يمكن توجيه أي أسئلة و 
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 رصد النشاط األولوية المقاييس الجهات المعنية الكيان المسؤول الجدول الزمني اإلجراء مبادرة تحسين السالمة
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 التحديات التنظيمية: لةالمفصَّ  مبادرات تحسين السالمة 

1التحدي التنظيمي 
                            : 

  :                            الهدف
 :                 الغاية رقم 

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