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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
  

  اإلقليمية لسالمة الطيران في الشرق األوسطإنشاء المجموعة 
  

  )مقدم من السكرتارية(
 

 موجز

، تقدم هذه 2010الحقًا لقرار مجلس منظمة إيكاو في مايو 
الورقة الطريق التالي نحو إنشاء المجموعة اإلقليمية لسالمة 

   . الطيران في منطقة الشرق األوسط

 .3الفقرة اإلجراء المطلوب من هذا االجتماع ُمبيَّن في 
  
 مقدمة .1

 
، قدمت لجنة المالحة الجوية لدى منظمة إيكاو مقترحًا 2009أآتوبر  6في : معلومات عامة 1.1

إلنشاء مجموعات إقليمية لسالمة الطيران وقررت نقل مفهوم المجموعات اإلقليمية لسالمة 
هذا المفهوم  الطيران إلى الدول والمؤسسات الدولية المالئمة للحصول على مالحظاتها بشأن

وجرى إلقاء الضوء خالل النقاشات على أن مقترح إنشاء . قبل تقديم التوصية إلى المجلس
المجموعات اإلقليمية لسالمة الطيران لن يغير بشكل أساسي الجهود التي يجري بذلها حاليًا في 

 2009ديسمبر  16وقد تم توجيه خطاب موجه إلى الدول بتاريخ . عدد من مناطق منظمة إيكاو
تضمن طلب مالحظات من الدول ومنظمات دولية مختارة بشأن الحاجة إلى جعل إنشاء 
المجموعات اإلقليمية لسالمة الطيران موحدًا في جميع المناطق وأعطى بنودًا مرجعية مقترحة 

وآانت المالحظات التي وضعتها الدول داعمة جدًا إلنشاء . وبرنامج عمل للمجموعات
المنعقدة  190وبالنتيجة، وفي االجتماع الرابع لجلسته رقم . المة الطيرانمجموعات إقليمية لس

، أقر مجلس منظمة إيكاو إنشاء مجموعات إقليمية لسالمة الطيران في 2010مايو  25في 
 .مختلف األقاليم بما فيها منطقة الشرق األوسط
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لديها آلية مماثلة من خالل ) TLST(تقر هذه الورقة بأن برامج الفريق رفيع المستوى للسالمة  1.2
). GASP(لخطة االيكاو العالمية لسالمة الطيران ) (GSIsطرح مبادرات السالمة العالمية 

ومع ذلك، ال تشارك جميع الدول في منطقة الشرق األوسط في هذا الفريق، األمر الذي يؤثر في 
في )  RASG( ن ومن ناحية أخرى، فإن المجموعة اإلقليمية لسالمة الطيرا. طريقة عمله

منطقة الشرق األوسط ستضم المجموعة اإلقليمية لجميع الدول المعتمدة ضمن منطقة مسؤولية 
مكتب منظمة الطيران المدني الدولي اإلقليمي في منطقة الشرق األوسط، آما هو موضح في 

 .إلى ورقة العمل هذه) أ  (الملحق 
 
 النقاش .2

 
الغاية الرئيسية من إنشاء : في منطقة الشرق األوسطالمجموعة اإلقليمية لسالمة الطيران  2.1

المجموعة اإلقليمية لسالمة الطيران في الشرق األوسط هي وضع استراتيجية متكاملة مقادة 
تم تصميم هذا األسلوب . بالبيانات وتطبيق برنامج عمل يدعم إطارًا إقليميًا ألداء إدارة السالمة

التجارية في منطقة الشرق األوسط وتعزيز مبادرات لتقليل خطر الوفاة في رحالت الطيران 
السالمة من جانب الدول ومؤسسات قطاع الطيران بانسجام مع الخطة العالمية لسالمة الطيران 

 .لدى منظمة إيكاو
 

تتيج المجموعة اإلقليمية لسالمة الطيران في منطقة الشرق : البنود المرجعية والعضوية 2.2
عات التخطيط والتنفيذ اإلقليمية، مراجعة تقارير المجموعات األوسط، بشكل مشابه لمجمو

اإلقليمية لسالمة الطيران من قبل لجنة المالحة الجوية بشكل دوري، ومن قبل مجلس منظمة 
إيكاو حسبما يبدو ضروريًا، وهذا يحقق انسجامًا بين األقاليم فيما يتعلق بقضايا سالمة الطيران 

لعالمية لسالمة الطيران وخريطة الطريق العالمية المرافقة نحو ووسيلة لمراقبة تطبيق الخطة ا
البنود المرجعية المقترحة التي تحوي معلومات حول  )أ(التذييل يتضمن . سالمة الطيران

ويمكن . عضوية المجموعة اإلقليمية لسالمة الطيران في منطقة الشرق األوسط وبرنامج العمل
في منطقة الشرق األوسط واألطراف األخرى المعنية أن تشمل عضوية المجموعة جميع الدول 
آذلك يمكن للدول والمنظمات الدولية األخرى التي تقدم . آما حددتها دول منطقة الشرق األوسط

 .دعمًا لتعزيز السالمة في منطقة الشرق األوسط أن تشارك في المجموعة بصفة شرآاء
 

توجد حاليًا مجموعات دون إقليمية في منطقة الشرق األوسط : توحيد المجموعات دون اإلقليمية 2.3
تضم مجموعة المشروع التعاوني لوضع برامج السالمة التشغيلية . تعالج قضايا سالمة الطيران

أما فريق السالمة رفيع . والصالحية المستمرة للطيران لدى منظمة إيكاو ثالثًا من دول الخليج
تنتمي إلى منظمة إيكاو، فهو مبادرة من قمة السالمة التي  المستوى، وهو المجموعة التي ال

. وبقيادة الهيئة العامة للطيران المدني اإلماراتية 2008يناير  22-21عقدت في أبوظبي بتاريخ 
العالقة بين المجموعة اإلقليمية لسالمة الطيران في منطقة الشرق األوسط ) ب(التذييل يوضح 

عتبر توحيد المجموعات دون اإلقليمية مسألة تستدعي المراجعة وي. والمجموعات دون اإلقليمية
أما على المدى القريب، فإننا نشجع . على المدى المتوسط مع استشارة الهيئات المعنية وفقًا لذلك

آًال من المجموعتين دون اإلقليمية على المشارآة في برنامج عمل المجموعة اإلقليمية لسالمة 
 .الطيران في الشرق األوسط
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مسؤول سالمة الطيران في المكتب اإلقليمي لمنظمة إيكاو في منطقة الشرق األوسط : الموارد 2.4

هو نقطة االتصال المحورية بالنسبة لبرنامج عمل المجموعة اإلقليمية لسالمة الطيران في 
فضًال على ذلك، يمكن أن يطلب من المشروع التعاوني لوضع برامج السالمة . الشرق األوسط

التشغيلية والصالحية المستمرة للطيران ومن فريق السالمة رفيع المستوى تقديم الدعم عند 
آذلك فسوف تحظى اجتماعات المجموعة اإلقليمية لسالمة الطيران في الشرق . الضرورة

 .من مقر منظمة إيكاو) ANB(األوسط بمساعدة موظفي مكتب المالحة الجوية 
 

ليمية لتخطيط وتنفيذ المالحة الجوية في الشرق األوسط التنسيق بين المجموعة اإلق 2.5
على الرغم من اإلشارة إلى أن : والمجموعة اإلقليمية لسالمة الطيران في الشرق األوسط

المجموعة اإلقليمية لتخطيط وتنفيذ المالحة الجوية في الشرق األوسط تعمل على مراجعة قضايا 
مع خطط المالحة الجوية على المستوى اإلقليمي حيث  السالمة، إال أن مهمتها تتمثل في التعامل
ويتوقع أن تقدم الدول مشورتها حول آيفية تغطية قضايا . تلعب منظمة إيكاو دورًا قياديًا رئيسيًا

السالمة ضمن المجموعة والقضايا التي ينبغي أن تبقى ضمن المجموعة اإلقليمية لتخطيط 
وتنعكس آلية التنسيق بين المجموعة اإلقليمية  .وتنفيذ المالحة الجوية في الشرق األوسط

لتخطيط وتنفيذ المالحة الجوية في الشرق األوسط والمجموعة اإلقليمية لسالمة الطيران في 
الشرق األوسط في البنود المرجعية المقترحة للمجموعة اإلقليمية لسالمة الطيران في الشرق 

إيكاو على التأآد من التنسيق الكامل إضافة لذلك، فسوف تعمل سكرتارية منظمة . األوسط
لقضايا السالمة التي تطرحها المجموعة اإلقليمية لتخطيط وتنفيذ المالحة الجوية في الشرق 

  .األوسط والمجموعة اإلقليمية لسالمة الطيران في الشرق األوسط
 

 اإلجراء المطلوب من االجتماع .3
 

 :االجتماع مدعو إلى 3.1
 

 .في هذه الورقة مالحظة المعلومات الواردة  - أ

مراجعة البنود المرجعية للمنظمة اإلقليمية لسالمة الطيران في الشرق األوسط وبرنامج   - ب
عملها مع التأآد من عدم تكرار الجهود مع برامج المشروع التعاوني لوضع برامج السالمة 

 .التشغيلية والصالحية المستمرة للطيران وفريق السالمة رفيع المستوى

 .موعة اإلقليمية لسالمة الطيران في الشرق األوسطدعم إنشاء المج  - ت
 

  

- ------- ---  
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  البنود المرجعية للمجموعة اإلقليمية لسالمة الطيران في منطقة الشرق األوسط

  
 التأسيس .1

 
الطيران تمشيًا مع آلية مجموعة التخطيط والتنفيذ اإلقليمية، سيتم إنشاء المجموعة اإلقليمية لسالمة  1.1

وسوف تكون المجموعة . في الشرق األوسط والتي سوف تعقد اجتماعاتها على النحو المطلوب
 .مسؤولة عن تنسيق ومراقبة نجاح تنفيذ آافة مبادرات السالمة في منطقة الشرق األوسط

 
 العضوية والهيكلية .2

  
 :سالمة الطيران هيلإلقليمية المجموعة ا اجتماعالدول المتعاقدة التي يحق لها المشارآة آأعضاء في  2.1

 
الدول التي تقع أراضيها أو األراضي التابعة لها ضمن المنطقة الجغرافية، جزئيًا أو آليًا،   ) أ

 .التي من المقرر دراستها في االجتماع
 :الدول الواقع خارج المنطقة  ) ب

شغيلها إيكاو بأن الطائرات على سجالتها أو الطائرات التي تتولى ت التي أبلغت منظمَة .1
عمل في تتوقع أن يعمل أو تأو مقرها الدائم في هذه الدول،  يقع مكتبها الرئيسي شرآاٌت
  .المنطقة

 .التي توفر مرافق وخدمات تؤثر على المنطقةأو   .2
 

آة في اجتماعات يحق للدول المتعاقدة التي ال تحقق المعايير السابقة والدول غير المتعاقدة المشاَر 2.2
 .اإلقليمية لسالمة الطيران بصفة مراقبالمجموعة 

  
الشرآات التي تتولى تشغيل الطائرات والمنظمات الدولية وشرآات الصيانة والتصليح والمنظمات  2.3

اإلقليمية والمؤسسات التدريبية وشرآات تصنيع الطائرات والمطارات ومزودو خدمات المالحة 
حليفة سوف تتم دعوتها لحضور اجتماعات اللجنة األطراف الممثلة ال/الجوية وغيرها من المنظمات 

 .اإلقليمية لسالمة الطيران بصفة مراقب
  

األعضاء والمراقبون دور شرآاء في المجموعة اإلقليمية لسالمة الطيران ويعتبر التزامهم  يتولى 2.4
 .المشترك شرطًا أساسيًا للنجاح في تطوير سالمة الطيران عبر العالم

  
كتب اإلقليمي لمنظمة إيكاو في الشرق األوسط دور أمين المجموعة اإلقليمية لسالمة يتولى مدير الم 2.5

الطيران ومجموعات التخطيط والتنفيذ اإلقليمية لتحقيق التوازن في مسؤوليات السكرتارية بين هاتين 
 .المجموعتين اإلقليميتين
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 المصادر .3
  

الجوية ويقدم الدعم الجتماعات المجموعة يشارك موظف مسؤول من المقر الرئيسي لمكتب المالحة  3.1
وسوف يقوم بدور صلة وصل بين المجموعة وبين لجنة المالحة الجوية . اإلقليمية لسالمة الطيران

 .تنسيقهاالمجلس لمراجعتها و/ تقارير اجتماعات المجموعة إلى اللجنة إضافة إلى تقديم
 

اإلقليمية لسالمة الطيران في الشرق األوسط إلى مسؤول المكتب اإلقليمي لسالمة  المجموعُة تعهُد 3.2
الطيران ليقوم بدور نقطة االتصال المحورية من أجل آافة نشاطات المجمموعة ومراقبة سير العمل 

 .وتقديم المساعدة عند اللزوم
 
 برنامج العمل .4

  
إطارًا إقليميًا ألداء إدارة السالمة على أساس سوف تقوم المجموعة بوضع وتنفيذ برنامج عمل يدعم  4.1

وسوف تتم مراجعة . الخطة العالمية لسالمة الطيران وخريطة الطريق العالمية لسالمة الطيران
 .تقارير اجتماعات المجموعة من قبل اللجنة بشكل دوري ومن قبل المجلس حسبما يبدو ضروريًا

 
الطيران وخريطة الطريق نحو سالمة الطيران، سوف تستفيد الخطة العالمية لسالمة باستخدام  4.2

المجموعة اإلقليمية لسالمة الطيران من العمل الذي أنجز في السابق من قبل دول ومؤسسات دون 
إقليمية قائمة مثل التعاون في وضع برامج السالمة التشغيلية والصالحية المستمرة للطيران 

ة ودعم إنشاء وتشغيل نظام للسالمة في المنطقة يكون قائمًا على اإلقليمية لمراقبة السالمات والمؤسس
 :األداء وذلك من خالل

 
تحليل معلومات ومخاطر السالمة في الطيران المدني على المستوى اإلقليمي ومراجعة خطط  -

 . العمل الموضوعة ضمن المنطقة لمعالجة المخاطر المحددة
السالمة بين جميع األطراف المعنية بشكل يضمن تسهيل تبادل المعلومات والتجارب المتعلقة ب -

ميع نشاطات السالمة على المستويين اإلقليمي ودون اإلقليمي على نحو ج ًا بينمالئم ًاتنسيق
 . يحول دون تكرار الجهود المبذولة

 . تقليل تكرار الجهود من خالل تشجيع التعاون وتبادل الموارد -
لسالمة الطيران وخارطة الطريق نحو سالمة الطيران إجراء متابعة لنشاطات الخطة العالمية  -

 . حسب المطلوب
 . مجموعات التخطيط والتنفيذ اإلقليمية المعنية بشأن قضايا السالمةالتنسيق مع  -
تزويد منظمة إيكاو بالمالحظات لمواصلة التحسين والتطوير وضمان تحديث إطار السالمة  -

 .العالمي
 

-------------- 
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 المجموعة اإلقليمية لسالمة الطيران في منطقة الشرق األوسط
 الدول

 البحرين   مصر  إيران
 العراق  األردن   الكويت
 لبنان   ليبيا  عمان

 قطر  المملكة العربية السعودية  السودان
اإلمارات العربية المتحدة  اليمنسورية    

)COSCAP-GS      ( فريق السالمة رفيع المستوى  
  آياتا
  إيالف

  شرآات التصنيع
  إفاآتا

  شرآات تشغيل الطائرات
  المنظمات اإلقليمية

  الحوآمة                                  الجوانب الفنية 
  )RAST(لجنة التوجيه                        

  الحكومة                      قطاع الطيران
  منظمة إيكاو   -خارطة الطريق نحو سالمة الطيران/ تنفيذ المجموعة اإلقليمية لسالمة الطيران

  

  

  المجلس
  لجنة المالحة الجوية

  اللجنة اإلقليمية لسالمة الطيران في الشرق األوسط
 

  -انتهى -

  


