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 االجتماع األول لمدراء الطيران المدني في منطقة الشرق األوسط

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

 
 

 مسائل سالمة الطيران   : البند الخامس

 EASAمن أنظمة وآالة سالمة الطيران األوروبية  Mتنفيذ الجزء 

 )العربية المتحدةمقدمة من اإلمارات (

 مقدمة  .1

تهدف ورقة العمل هذه إلى إطالعكم على الصعوبات التي واجهناها في خطتنا العتماد   1.1
  . من أنظمة وآالة سالمة الطيران األوروبية Mالجزء 

 
  ناقشال .2

قامت  EASAفي محاولتها لتنسيق أنظمتها مع أنظمة وآالة سالمة الطيران األوروبية   2.1
بإطالق خطة العتماد  2008الهيئة العامة للطيران المدني في اإلمارات العربية المتحدة في منتصف عام 

 . من أنظمة وآالة سالمة الطيران األوروبية Mالجزء 
 

 M ففي البداية تمت مناقشة الجزء. M  لقد تم اتخاذ العديد من الخطوات العتماد الجزء  2.2
من أنظمة  M الخاصة بالهيئة والجزء M منظور للفروق بين الئحة الطيران المدني داخليًا ثم تشكل لدينا

 . وآالة سالمة الطيران األوروبية
 

ثم تشارآنا منظورنا هذا مع بقية الدول األعضاء في برنامج تطوير التعاون لسالمة   2.3
وتم تحديد الفروق بين الدول األعضاء في  .COSCAPالطيران والجدارة الجوية المستدامة 

COSCAP . وقد حضر اجتماعاتCOSCAP ممثل لوآالة سالمة الطيران األوروبية . 
 

غير أن هذا . Mتم نشر إشعار بإنشاء قاعدة مقترحة تتعلق بالالئحة  2010وفي أآتوبر   2.4
 Mف الهامة بين الالئحة ، لضرورة إعادة النظر في إحدى نقاط الخال2010اإلشعار سحب في يناير 

وذلك يتصل بالسماح لمشغلي النقل الجوي التجاري بتعهيد تنظيم إدارة الجدارة الجوية . Mوالقسم 
فقد تقرر أن هذه الخطوة لن تضع المسؤولية النهائية عن متطلبات الجدارة الجوية المتواصلة . المتواصلة

 . لذلك، تم سحب اإلشعار. على المشغل
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وأخذ يتضح . ذلك، تم إيقاف المشروع مؤقتًا بسبب استعدادنا إلجراء تدقيق خارجيبعد   2.5
 Mلنا بمرور الوقت سبب استغراق وآالة سالمة الطيران األوروبية زمنًا طويًال قبل تنفيذ الجزء 

ومع اللوائح السارية لدينا حاليًا، أصبح من الواضح بشكل متزايد ضرورة إجراء تقييم آبير . بالكامل
وقد أظهر التقييم األولي أن لوائح أنظمة العمليات وأنظمة . ويجري حاليًا تقييم هذا األثر. لألثر التنظيمي

 . Mالعمليات المخصصة الغرض وأنظمة الجدارة الجوية ستتأثر جميعها بتطبيق الالئحة 
 

 Mفلئن آان من المعقول جعل الجزء . وثمة نقطة أخرى هي تقييم األثر االقتصادي  2.6
إلزاميًا على مشغلي النقل الجوي التجاري، إال أن الهيئة تعتقد بأن تنظيم الطائرات والمناطيد الصغيرة قد 

ويجري حاليًا النظر فيما إذا آانت هذه الفئات ستنظم . يؤدي إلى أعباء مالية ال مبرر لها على هذه الفئات
 . أم ال Mبموجب الالئحة 

 
قت آاف لكل من صناعة الطيران وسلطاتها لتطوير عملياتها ومن األهمية بمكان إتاحة و  2.7

 . Mالداخلية وضوابطها وقوائمها المرجعية وتدريب موظفيها قبل وقت آاف من سريان الجزء 
 

ومع ذلك، تلتزم الهيئة العامة للطيران المدني بخططها الرامية إلى مواءمة أنظمتها مع   2.8
 . ة إلى أقصى حد ممكن عمليًاأنظمة وآالة سالمة الطيران األوروبي

 
ولهذه الغاية، قامت الهيئة، آجزء من عملية إعادة هيكلتها، بتأسيس قسم جديد مسؤول   2.9

 . عن وضع اللوائح آجزء من دائرة شؤون سالمة الطيران لديها
 

  خطة عمل اإلمارات العربية المتحدة   .3

بإجراء  Mتوصي الهيئة العامة للطيران المدني بقوة الدول التي تنوي اعتماد الالئحة   3.1
 . تقييم شامل لألثر االقتصادي والتنظيمي قبل اتخاذ قرار بشأن هذه المسألة

 
بعناية للتحديد الدقيق لفئات الطائرات والمشغلين الذين  Mتنبغي دراسة نطاق الجزء   3.2

  . سيطبق عليهم
 

  اإلجراء المطلوب من االجتماع .4

االجتماع مدعو إلى مالحظة األنشطة التي قامت بها اإلمارات العربية المتحدة فيما   4.1
 . لوآالة سالمة الطيران األوروبية، واتخاذ اإلجراءات الالزمة، حسب االقتضاء Mيتصل بتنفيذ الجزء 

  

  

 -أنتهى-


