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للمدراء العامين لھيئات الطيران المدني في منطقة الشرق األوسط الثالثاالجتماع   
 (DGCA-MID/3) 

 
) 2015ابريل  29-27(الدوحة، قطر،   

 
     

  السالمة الجوية: خامسالبند ال
  

  )RASG-MID/4الرابع لمجموعة السالمة الجوية اإلقليمية لمنطقة الشرق األوسط (نتائج االجتماع 
  

  (مقدمة من السكرتارية)
 

 الموجز

ھذا المستند يوضح النتائج الرئيسية لالجتماع الرابع لمجموعة السالمة 
، والذي استضافته (RASG-MID/4)  الشرق األوسط –الجوية اإلقليمية 

مارس  30بالسعودية في جدة من  (GACA) للطيران المدنيالھيئة العامة 
  .2015أبريل  1إلى 

 .3اإلجراءات المتخذة من قبل االجتماع مبينة في الفقرة 
 

 

 
 مقدمة .1

 
) دول 10) مشارك من عشر (49إجمالي تسعة وأربعون ( RASG-MID/4حضر االجتماع  .1.1

عمان، قطر، السعودية، السودان  )، إيران، الكويت،FAA(البحرين، مصر، الواليات المتحدة (
 ,CANSOإيرباص،  ,ACAC, ACI) منظمات/ شركات دولية (8واإلمارات) وثمانية (

COSCAP, IATA, IFALPA  وIFATCA.( 
 

  المناقشة: .2
 

   )MID-SRتقرير السالمة السنوية الثالث لمنطقة الشرق األوسط (
 

الثالث للسالمة لمنطقة الشرق األوسط التقرير السنوي  4/1أقر االجتماع من خالل النتيجة  .2.1
)MID-SR.وأشار بالتقدير إلى أن التقرير يوضح ويقدم تقدما ملحوظا مقارنة باإلصدارات السابقة ( 
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المتضمن تحليال للحوادث بناء  MID-ASRأشار االجتماع ألول مرة إلى الجزء التفاعلي من  .2.2
على دولة التسجيل ودولة شركة تشغيل المطار باإلضافة إلى التحليل الرئيسي المعتمد على دولة 

 الحدوث. تمت إضافة قسم يتعلق بتحليل الحاالت الخطرة إلى الجزء التفاعلي.
عن السالمة، فقد العالمية واإلقليمية  ICAOتمت اإلشارة إلى أنه وبغرض االنسجام مع تقارير  .2.3

للحوادث كمصدر أساسي للبيانات. ومن ناحية أخرى، فقد تم جمع بيانات  ICAOتم استخدام إحصائيات 
)، وتحديد العوامل FAsوتم استخدامھا لتحديد مناطق التركيز ( IATAمن مصادر أخرى تشمل بوينج و

 المشاركة واألسباب الجذرية.
 

والذي أوضح أن ھناك ثالث مناطق  MID-ASR وافق االجتماع على التحليل المتضمن في .2.4
 غير معدلة في منطقة الشرق األوسط: كما يلي: FAsتركيز 

 
 ).RSسالمة المدرج (  ) أ(
 ).LOC-Iفقدان السيطرة في الرحلة (  ) ب(
 ). CFITالرحلة التي تسيطر عليھا التضاريس (  ) ت(
 

مخاطر  والتي حددت ما يلي على أنه MID-ASRدعم االجتماع أيضا التوصية المتضمنة في  .2.5
 ناشئة في منطقة الشرق األوسط:

 
 ).SCFخلل أو توقف أحد المكونات/ النظام ( )1
 ).NMACاالصطدام الجوي القريب ( )2
 الھجوم بالليزر. )3
  

 ICAOيعتمد على نتائج برامج  MID-ASRأشار االجتماع إلى أن الجزء التفاعلي من  .2.6
USOAP-CMA  وIATA IOSA  وISAGO عنھا الدول ، وكذلك على الحوادث التي تبلغ

وخطوط الطيران. وقد تم التأكيد على أن الجزء التنبؤي يشمل فقط حالة التنفيذ لبرنامج السالمة المحلي 
لجمع وتحليل  MID-ASRT) وسيتم وضع الجھود اإلضافية في مكانھا من خالل SSPللدولة (

 معلومات السالمة التنبؤية.
 

عتبر منخفض للغاية في منطقة الشرق أشار االجتماع بقلق عن أن اإلبالغ عن الحوادث ي .2.7
األوسط، مما يؤكد على الحاجة إلى تعزيز آليات اإلبالغ عن الحوادث/ وأنظمتھا على المستوى المحلي. 

طالب الدول باتخاذ المعايير والتدابير الالزمة لتعزيز نظام  4/2وبالتالي، فإن االجتماع من خالل النتيجة 
بالغ غير جزائي وسري فعال وطوعي لتعزيز عملية جمع البيانات حول اإلبالغ اإلجباري وإنشاء نظام إ

 األخطار ومخاطر السالمة المصاحبة والتي ال يمكن التقاطھا من خالل نظام اإلبالغ اإلجباري.
 

ارتباطا بما سبق، أدرك االجتماع ضرورة إجراء دراسة عن الحاجة وجدوى إنشاء قاعدة بيانات  .2.8
وسط. ومن ناحية أخرى، فقد تم التأكيد على أن مشاركة ونشر بيانات للسالمة في منطقة الشرق األ

 ,iSTARS, STEADESالمتاحة مثل  IATAو  ICAOالسالمة من خالل قواعد بيانات/ أنظمة 
FDX  إلى  4/3وغيرھا يجب تشجيعه وتأييده. وبالتالي، فقد أوكل االجتماع من خالل القرارMID-
SST قاعدة بيانات للسالمة في منطقة الشرق األوسط. إجراء دراسة حول جدوى إنشاء 
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  )AIA WGمجموعة عمل تحليل الحوادث (
  

أدرك االجتماع الحاجة إلى إنشاء مجموعة عمل لمراجعة وتحليل وتصنيف الحوادث على أساس  .2.9
لى سنوي على المستوى اإلقليمي وتوفير مجموعة بيانات إقليمية متناغمة ومتفق عليھا. تم إلقاء الضوء ع

أن ھذه المجموعة سوف تقوم أيضا، بالقدر الممكن، بتحديد األسباب الرئيسية الجذرية والعوامل 
 AIAوافق على إنشاء  4/5المشاركة في الحوادث المدروسة. ومن ثم، فإن االجتماع من خالل القرار 

WG ) تحت فريق رفع التقرير السنوي عن السالمة في منطقة الشرق األوسطMID-ASRT.( 
 

  DIPsو  SEIsالتحديثات على 
) وخطط التنفيذ SEIsتم تزويد االجتماع بتقرير عن التقدم في مبادرات تعزيز السالمة ( .2.10

. أشار االجتماع بالتقدير إلى التقدم الجيد المتحقق CFITو  RS, LOC-I) المتعلقة بـ DIPsالتفصيلية (
وأثنى على عمل مجموعة العمل على السالمة األرضية والمدرج  RSالخاصة بـ  DIPsفي تنفيذ 

)RGS WG.ورئيسھا ( 
 

في  SSPلدعم تنفيذ  RSOOفيما يتعلق بإنشاء  MID-SSTالتي طورھا  DIPأقر االجتماع  .2.11
و  ACACلدول  RSOO(s)والدراسة حول إنشاء  DIPمنطقة الشرق األوسط وأشار إلى الرابط بين 

 .الشرق األوسط
 

وورش  SMSكمؤيد لمواد إرشاد  COSCAP-GSاإلضافيين مع  DIPsتماع أيضا أقر االج .2.12
 .SSP/SMSعمل 

 
ينظمان معا ورشة عمل إلدارة  COSCAP-GSاإلقليمي و  ICAOيجب إلقاء الضوء على أن مكتب  

 م.2015مايو  27إلى  25السالمة يتم عقدھا في الكويت من 
 

  ) MID-RRSS/2ة الشرق األوسط (نتائج الندوة الثانية لسالمة المدرج في منطق
  

والتي انعقدت في دبي، اإلمارات العربية  MID-RRSS/2راجع االجتماع ملخص مناقشة  .2.13
الدول التي لم تقم بذلك حتى اآلن،  4/9. شجع االجتماع من خالل النتيجة 2014يونيو  4-2المتحدة في 

ھا الدولية، والنظر في دعم أنشطة ) في مطاراتRSTأن تبادر بتنفيذ تكوين فرق لسالمة المدرجات (
الفريق اإلقليمي لتنفيذ سالمة المدرجات وتشجيع شركات تشغيل المطارات على طلب زيارات فرق تنفيذ 

 سالمة المدرجات، كما يلزم.
 

  استراتيجية السالمة في منطقة الشرق األوسط: 
 

وأشار  RSCأقر االجتماع استراتيجية السالمة في منطقة الشرق األوسط اعتمادا على نتائج  .2.14
باھتمام إلى أن الوضع الحالي لبعض مؤشرات السالمة يعتبر بعيد عن األھداف المتفق عليھا، وتحديدا 

خطة تنفيذ  iSTARSعلى  SSP، تحليل الفجوة ISAGOو  IATA IOSAتلك المتعلقة ببرامج 
SSP تنفيذ وSSP  وفي ھذا الصدد، حث االجتماع الدول والمساھمين على 3، و2، و1(المرحلة .(

و  IATAاإلقليمي وحث  ICAO MIDتوفير المعلومات الالزمة وكذلك التغذية العكسية لمكتب 
ICAO .على متابعة الدول وخطوط الطيران لتحسين الوضع 
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ع الدول التي تم تقم بذلك حتى ، حث االجتماiSTARSعلى  SSPفيما يخص تحليل فجوة  .2.15
وطلب المساعدة من  iSTARSعلى  SSPتحليل الفجوة  استكمالعلى  4/11اآلن، من خالل النتيجة 

ICAO2015يونيو  1جاز ھذه المھمة قبل ، حسب ما تراه ضروريا، إلن. 
 

 : RASG –MIDاستراتيجية مشاركة 
. والھدف ھو تحديد استراتيجية وخطة RASG-MIDأقر االجتماع استراتيجية مشاركة  .2.16

للمشاركة والتواصل مع شركاء والمساھمين في السالمة في منطقة الشرق األوسط لتعزيز مستوى 
  .RASG-MIDوالھيئات التابعة لھا، من أجل تحقيق أھداف  RASG-MIDالمشاركة في 

  
 اإلجراء المطلوب من االجتماع .3
 

وتشجيع الدول على اتخاذ  RASG-MID/4تمت دعوة االجتماع إلى النظر في نتائج اجتماع   .3.1
 إجراءات المتابعة الالزمة.

 
 

-أنتھى  -  


