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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
  

  في منطقة الشرق األوسطاستراتيجية السالمة 
  

 (مقدمة من السكرتارية)
   

 الموجز

ھذا المستند يوضح استراتيجية السالمة لمنطقة الشرق األوسط ليراجعھا 
االجتماع. يقترح ھذا المستند أيضا مسودة بيان السالمة الجوية والمالحة 
الجوية في منطقة الشرق األوسط، ليتم مراجعتھا وتحديثھا وإقرارھا في 

   .االجتماع
 .3اإلجراءات المتخذة من قبل االجتماع مبينة في الفقرة 

 

 
 :مقدمة .1

 
ولة عن مراجعة وتحديث استراتيجية السالمة في الشرق ؤھي الجھة المس RASG-MIDتعتبر  .1.1

  األوسط، حسب ما تراه الزما.
 

 المناقشة:  .2
 
في  ملحق أتم إقرار اإلصدار النھائي من استراتيجية السالمة في منطقة الشرق األوسط في  .2.1

). تم تطوير االستراتيجية 2015أبريل  1 –مارس  30(جدة، السعودية،  RASG-MID/4اجتماع 
اعتمادا على اإلصدار المقرر في اجتماع رفيع المستوى والذي تم عقده في اليوم الثالث من المؤتمر 

) ونتائج االجتماع الثالث 2014أبريل  29-27ثاني للسالمة في منطقة الشرق األوسط (مسقط، عمان، ال
 ). وقد شملت تعديالت االستراتيجية ما يلي:RASG-MID )RSC/3للجنة التوجيھية 

 
 ,RSاستخدام متوسط معدالت أھداف السالمة المتعلقة بموضوعات السالمة: الحوادث،   ) أ

LOC-I  وCFIT سنوات. 5متحرك كل  مع ھدف 
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طارات الدولية في ) في المRSTضم مؤشر جديد للسالمة "عدد فريق سالمة المدرج (  ) ب
 الشرق األوسط.

)". ويستخدم ھذا المؤشر EIضم مؤشر جديد للسالمة "متوسط التنفيذ الفعال في اإلقليم (  ) ت
 . ICAOالجديد على المستوى العالمي لمراقبة أداء السالمة في كل مناطق 

 
ولة عن استراتيجية السالمة في منطقة الشرق األوسط ھي األخذ في االعتبار أن الجھة المسؤمع  .2.2

RASG-MID  وفي سبيل تجنب التصديق على كل تعديل في االستراتيجية من قبل الجمعية العمومية
أو أي اجتماع آخر رفيع المستوى، قام  DGCA-MID) خالل اجتماع DGCAsللطيران المدني (

بمراجعة وتحديث الجزء الخاص بالسالمة في مسودة البيان، في ملحق ب من  RASG-MID/4اجتماع 
WP/5  والذي يضمن مجموعة من األھداف الجوھرية للسالمة الجوية المراد مراقبتھا على مستوى
DGs. 

 
 نفس الموضوع مع التركيز على المالحة الجوية. WP/5يوجه  .2.3

 
 االجتماع: المطلوب من اإلجراء .3

  
 االجتماع إلى: تمت دعوة .3.1

 
 ICAOحث الدول والمساھمين على توفير المعلومات والتغذية العكسية الالزمة إلى مكتب   ) أ

MID  السالمة في منطقة اإلقليمي والمتعلقة بكل مؤشرات السالمة المتضمنة في استراتيجية
 الشرق األوسط.

 
منطقة الشرق مراجعة وتحديث وإقرار البيان حول السالمة الجوية والمالحة الجوية في   ) ب

 .WP/5األوسط في ملحق ب من 
  
  

---------------  
 


