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

  
 )2015ابريل  29-27(الدوحة، قطر، 

  

  السالمة الجوية البند الرابع: 
  
  

المجموعة تنفيذ المالحة الجوية في الشرق األوسط واإلقليمية للتخطيط ومجموعة الالتنسيق بين 
  إلقليم الشرق األوسطاإلقليمية للسالمة الجوية 
  

 

  ورقة مقدمة من السكرتارية)(

  ملخص المناقشات

  
تسلط ھذه الورقة الضوء على الحاجة إلى آلية نظامية و متطورة للتنسيق بين 

تنفيذ المالحة الجوية في الشرق األوسط المجموعة اإلقليمية للتخطيط و 
)MIDANPIRG و المجموعة اإلقليمية للسالمة الجوية إلقليم الشرق األوسط (
)RASG-MID(.  
 

 اإلجراء المقترح في االجتماع وارد في الفقرة الثالثة أدناه.  

  

 المقدمة .1
  
على  بالدرجة األولىلتشرف  )RASGs(سالمة الجوية للإنشاء المجموعات اإلقليمية بالرغم من  .1.1

نه يتيعن التخطيط، حالما تسمح أا بعمليات الطيران، إال قمعالجة مسائل السالمة التي ترتبط ارتباطا وثي
) معالجة مسائل RASGsسالمة الجوية (للالعتماد نھج نظامي ليتسنى للمجموعات اإلقليمية الظروف، 

 ، المطارات وسالمة إدارة الحركة الجوية. العمليات الجويةالسالمة من خالل منظور متكامل يشمل 
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 المناقشة .2
  
 في الجوية المالحة وتنفيذ للتخطيط اإلقليمية المجموعةتم التطرق إلى موضوع التنسيق بين  .2.1

-RASG( األوسط الشرق إلقليم الجوية للسالمة اإلقليمية والمجموعة) MIDANPIRG( األوسط الشرق
MID( نه بالرغم من قيام المجموعة اإلقليمية ضوء على أمنذ إنشاء ھذه األخيرة. في ھذا الصدد، تم تسليط ال

)MIDANPIRG( إال أنھا تختص بالتعامل مع خطط المالحة الجوية استعراض المسائل المتعلقة بالسالمة ب
وم الدول بتقديم المتوقع أن تقمن ظمة االيكاو بدور ريادي أساسي. وعلى المستوى اإلقليمي مع اضطالع من

و المسائل التي تبقى تابعة  )RASG-MID(ائل السالمة التابعة المجموعة اإلقليمية استشارات بشأن مس
 )MIDANPIRG(التنسيق بين المجموعة اإلقليمية  يرد. و)MIDANPIRG(للمجموعة اإلقليمية 
-RASG( اإلقليمية بعة للمجموعةالتا )TORفي االختصاصات ( )RASG-MID(والمجموعة اإلقليمية 

MID(إلقليمي للشرق األوسط سوف يشرف على سكرتارية ، حيث تمت اإلشارة إلى أن مدير مكتب االيكاو ا
)  لتحقيق التوازن بين مسؤوليات السكرتارية للمجموعتين اإلقليميتين. RASG & PIRGالمجموعتين (

الكامل بين مسائل السالمة المطروحة من قبل المجموعتين التعھد بالتنسيق طُلب من سكرتارية االيكاو و
 ). MIDANPIRG & RASG-MIDاإلقليميتين (

 
 )RASG-MID( اإلقليمية إلى ما سبق، يرغب االجتماع في اإلحاطة بأن المجموعة استنادا .2.2

من قبيل تدابير قد قامتا بتنسيق بعض المسائل المتعلقة بالسالمة  )MIDANPIRG(والمجموعة اإلقليمية 
التداخل في شبكة و) (نھج غير ثابثة) والتشابه CFITالتحكم في ھبوط الطائرات (بالتخفيف المتعلقة 

ائل المتعلقة بسالمة ة التي تھم المجموعتين، منھا المسالمواضيع المشترك بعضاالتصاالت. تم كذلك تحديد 
) ألنظمة المالحة الجوية/إدارة الحركة الجوية، SMSمثل تنفيذ أنظمة إدارة السالمة (إدارة الحركة الجوية 

)، وما إلى RVSMالطائرات ( بين العمودي الفصل مراقبة السالمة بتقليلاللغوية للمراقبين الجويين،  ةالكفاء
 ذلك.

 
المجموعة اإلقليمية جتماعات عمل بصفة دورية الالوراق بتقديم اقامت سكرتارية منظمة االيكاو  .2.3

)MIDANPIRG(  اإلقليمية تسليط الضوء على أنشطة المجموعةمع )RASG-MID( المواضيع التي و
 يتعين تنسيقھا مع المجموعتين اإلقليميتين والعكس.

  
 اإلقليميتين يرغب االجتماع في اإلحاطة بأنه تم عقد االجتماع الثاني للمجموعتين .2.4

)MIDANPIRG & RASG-MID(  تمت 2015فبراير  5في مقر منظمة االيكاو في مونتريال بتاريخ .
) فيما يخص آلية التنسيق بين APACبتجربة مكتب االيكاو بآسيا والمحيط الھادي (إحاطة االجتماع 

المجموعة اإلقليمية للسالمة المجموعة اإلقليمية للتخطيط و تنفيذ المالحة الجوية بآسيا والمحيط الھادي و بين 
 كاو بآسيا والمحيط الھادي.االيمكتب  – الجوية

  
تمت إحاطة االجتماع الرابع للمجموعة اإلقليمية للسالمة الجوية في إقليم الشرق األوسط  .2.5

)RASG-MID/4؛ بنتائج االجتماع الثاني 2015أبريل  1 –مارس  30( )، المنعقد في جدة، السعودية(
على أنه يتعين على كل إقليم إنشاء آلية للتنسيق بين وتم تسليط الضوء .)PIRG-PIRGللمجموعتين (
وإدراج توصيف لھذه اآللية في دليل اإلجراءات الخاص بالمجموعتين بحلول  )PIRG-PIRG( المجموعتين

طالع بين المجموعات اإلقليمية عن المشاركة و اال. و ينبغي أن يشمل التنسيق، باإلضافة إلى 2015ديسمبر 
بالمواضيع التي تھم المجموعتين مع تكليف واضح بالقيادة، بناءا على الخبرات ذات  طريق رؤسائھا، قائمة

 الصلة التي يملكھا أعضاء المجموعتين و كذا األنشطة السابقة و الحالية ذات الصلة.
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باعتبار نتائج االجتماع الثاني يق بين المجموعتين اإلقليميتين وتحسين آلية التنسبھدف  .2.6
و التجارب السابقة لألقاليم األخرى، سيما إقليم آسيا و المحيط الھادي، تم  )RASG & PIRG(للمجموعتين  
 اقتراح اآلتي:

   
الجتماعات المجموعة اإلقليمية  )MIDANPIRG(حضور رؤساء المجموعة اإلقليمية  -

)RASG-MID(؛ 
  

 اإلقليمية اجتماعات المجموعة )RASG-MID( اإلقليمية حضور رؤساء المجموعة -
)MIDANPIRG(؛ 
  

 اإلقليميتين تنظيم مكتب االيكاو اإلقليمي للشرق األوسط الجتماع تنسيقي بين المجموعتين -
)MIDANPIRG & RASG-MID(  يحضره رؤساء المجموعتين و الھيئات الفرعية التابعة

 جل متابعة األنشطة المنسقة بين المجموعتين، االتفاق على الحد الذي يسمح به لتدخلا، من ألھم
الجھات الفرعية ذات الصلة، معالجة المعوقات، و تحديد المواضيع التي تحتاج إلى المعالجة 

 التنسيق بين المجموعتين؛
  

للمرة  -مجموعتين مع تكليف واضح بالقيادة طبيعة المواضيع التي تھم التضم  -سيتم تقديم قائمة -
نفيذ المالحة الجوية في الشرق األولى لالجتماع الخامس عشر للمجموعة اإلقليمية للتخطيط و ت

سيتم اعتماد ) و2015يونيو  11- 8ن، لمزمع عقده في البحري(ا )MIDANPIRG/15األوسط (
تلك القائمة في مرحلة متقدمة من قبل االجتماع التنسيقي األول بين المجموعتين اإلقليميتين 

)MIDANPIRG & RASG-MID( . 
 

 اإلجراء المقترح في االجتماع  .3
 

 االجتماع إلى االتفاق على:يدعى  .3.1
 

 ؛ 2.6و  2.5االقتراحات الواردة في الفقرات   ) أ
 
 )RASG-MIDو ( )MIDANPIRG(وتحديث دليل اإلجراءات للمجموعتين اإلقليميتين   ) ب

 ليشمل اآللية التنسيقية المعتمدة.  2015قبل نھاية سنة 
 

 
 - انتھى -


