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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
  

  )RAIOللتحقيق في الحوادث (المنظمة اإلقليمية 
  

  (مقدمة من السكرتارية)
  

  الموجز

المنظمات  ھذا المستند يوضح تقرير التقدم في تنفيذ استراتيجية إنشاء
ق رفي منطقة الش  RAIOsاإلقليمية للتحقيق في الحوادث والوقائع 

  .األوسط
  

 .3اإلجراءات المتخذة من قبل االجتماع مبينة في الفقرة 
 

 :مقدمة .1
 
المشتركة التي عقدتھا الھيئة العربية للطيران المدني ومنظمة الطيران المدني  ندوةالقدمت ورشة  .1.1

 12-10حول برامج اإلشراف اإلقليمي على السالمة (الرباط، المغرب،  ACAC/ICAO الدولي
 .RAIO(s)) مسودة استراتيجية إلنشاء 2012ديسمبر 

 
) من خالل النتيجة 2013مايو  22- 20(جدة، السعودية،  DGCA-MID/2أقر اجتماع  .1.2

، ووافق على تقديم تقرير عن سير العمل إلى اجتماع ملحق أفي  RAIOs، استراتيجية إنشاء 2/11
DGCA-MID/3  المضي قدما في دراسة جدوى إنشاء  الضروريلتقرير ما إذا كان منRAIO(s). 

 
 المناقشة: .2

  
) إلى أنه وفقا 2015أبريل  1 –مارس  30السعودية،  (جدة، RASG-MID/4أشار اجتماع  .2.1

 لالستراتيجية:
 
 .تشجع الدول على تطوير وتقوية التعاون اإلقليمي/ البيئي في تحقيقات الحوادث  ) أ
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 .تشجيع الدول على إنشاء وتقوية الحوار مع آليات/ الجھات اإلقليمية المتعلقة بالتحقيق   ) ب

التعاون اإلقليمي/ البيئي في أعمال التحقيقات يجب اتباع منھج متوافق األطوار لتنفيذ   ) ت
 ).AIGالخاصة بالحوادث (

 
 من المفترض إلقاء الضوء على أن الھيئة العامة للطيران المدني باإلمارات العربية المتحدة .2.2

)GCAA (ق األوسط و رقد شاركت في تنمية وتحسين تنسيق أنشطة التحقيق في الحوادث بين دول الش
ACACحضرھا  2013و 2012د، تم عقد ثالث ورش عمل عن ھذا الموضوع في . وفي ھذا الصد

) دولة (البحرين، مصر، األردن، الكويت، لبنان، ليبيا، موريتانيا، المغرب، 12خبراء من اثني عشرة (
، بوينج، ACACعمان، السعودية، تونس، واإلمارات العربية المتحدة) وشركاء السالمة (إيرباص، 

COSCAP-GS, IATA, ICAO سنغافورة). أدت ھذه  –، وكالة التحقيق في الحوادث الجوية
) MENASASI( سط وشمال أفريقيا الشرق األومحققي السالمة الجوية في  تجمعاألنشطة إلى إنشاء 

 ).ISASIكملحق إقليمي للجمعية الدولية لمحققي السالمة الجوية ( التابع، 2013في أغسطس 
 

 10-9(أبو ظبي، اإلمارات العربية المتحدة،  MENASASIحضر الندوة الثانية لمنظمة  .2.3
من البحرين، فرنسا، ألمانيا، اليونان، إندونيسيا، إيرلندا، األردن،  ين) مشارك60) ستين (2014نوفمبر 

الكويت، لبنان، المغرب، نيوزيلندا، باكستان، قطر، السعودية، سنغافورة، السودان، ترينيداد وتوباجو، 
لمتحدة األمريكية، وكذلك من مصانع وخطوط طيران وجامعات ومنظمات تدريب. اإلمارات والواليات ا

نوفمبر  11إلى  9من  العربية المتحدة في دبي، اإلمارات MENASASIمن المخطط عقد الندوة الثالثة 
2015. 

 
بتوقيع مذكرة تفاھم مع البحرين، مصر، األردن والسودان تغطي جميع  GCAA-UAEقامت  .2.4

 مجال التحقيق في الحوادث وتشمل التدريب ومشاركة المعلومات والخبرات. جوانب التعاون في
على أن معظم دول منطقة الشرق األوسط ليست مستعدة بعد  RASG-MID/4اتفق اجتماع  .2.5

للمرحلة ب من االستراتيجية. وبناء عليه، شجع االجتماع الدول وحثھا على تقديم التغذية العكسية حول 
 رحلة أ.تنفيذ مختلف خطوات الم

 
  :المطلوب من االجتماع اإلجراء .3

 
 إلى:مدعو االجتماع  .3.1

 
والموافقة على المضي  RAIO(s)النظر في التقدم الحاصل من أجل تنفيذ استراتيجية إقامة   ) أ

 قدماً.
  حول تنفيذ مختلف خطوات المرحلة أ من االستراتيجية. ردود أفعالھاحث الدول على تقديم   ) ب
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