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 االجتماع الرابع للمدراء العامين للطيران المدني في منطقة الشرق األوسط

DGCA-MID/4  
  )2017أكتوبر  19- 17(مسقط، سلطنة ُعمان 

  
  سالمة الطيران  : الخامسالبند 

  
لة لتعزيز التعاون بين دول منطق  شأنبقيا ة الشرق األوسط وشمال أفرياالستراتيجية المعدَّ

  حوادث الطائرات ووقائعهاالتحقيق في مختصة ب جهات عملتوفير 
  

  (ُمقدَّم من السكرتاريا)

  الملخص
  

شمال استراتيجية تعزيز التعاون بين دول منطقة الشرق األوسط و مشروعتعرض هذه الورقة 
  .حوادث الطائرات ووقائعهاالتحقيق في ب بشأن توفير جهات عمل مختصةأفريقيا 

  
  . 3االجتماع مبيّن في الفقرة ن هذا اإلجراء المطلوب م

   

  المراجع
  

 عموم ، واجتماع مدراء1الشرق األوسط/ فيالمدني  الطيران عمومتقارير اجتماع مدراء  -
شرق الفي  المدني الطيران عموم، واجتماع مدراء 2الشرق األوسط/في  المدني الطيران
  .3األوسط/

  
ليمية لسالمة ، واجتماع المجموعة اإلق5الطيران/تقارير اجتماع المجموعة اإلقليمية لسالمة  -

   6الطيران/

  

 مقدمةال - 1
 

(أبوظبي،  1/الشرق األوسطفي المدني  الطيران عموماجتماع مدراء  حرص     1.1
لتعاون ا، على دعوة الدول إلى 1/9 رقم ، من خالل النتيجة)2011مارس ،  24- 22اإلمارات، 

ئرات دث الطاحوامنظمات إقليمية للتحقيق في و ،السالمة لمراقبةمن أجل إنشاء منظمات إقليمية 
تبطة ومعالجة أوجه القصور الشائعة المر ،السالمة مراقبةتعزيز قدرات بغرض  ووقائعها

 .سم بالكفاءة والتعاون واالستدامةبالسالمة بطريقة تت



DGCA-MID/4-WP/9 
- 2 - 

 
 

 عمومالجتماع مدراء  1/10في إطار إجراءات المتابعة الخاصة بالنتيجة  1.2
قدتها الهيئة ورشة العمل التي ع/، نتج عن الحلقة الدراسية1الشرق األوسط/في المدني  الطيران

 12- 10غرب، ، المحول البرامج اإلقليمية لمراقبة السالمة (الرباط إيكاو/العربية للطيران المدني
 ،ةالسالم منظمات إقليمية لمراقبةاستراتيجيات إلنشاء مشروع طوير ت، )2012ديسمبر، 

 .حوادث الطائرات ووقائعهامنظمات إقليمية للتحقيق في و
 

عودية، (جدة، الس 2الشرق األوسط/في المدني  الطيران عموممدراء اجتماع أقر  1.3
ية للتحقيق ، استراتيجية إنشاء المنظمات اإلقليم2/11)، من خالل النتيجة 2013مايو،  22- 20
  .حوادث الطائرات ووقائعهافي 

  
طر، (الدوحة، ق 3الشرق األوسط/في المدني  الطيران عمومحث اجتماع مدراء  1.4
تفق على ، واحول تنفيذ الخطوات المختلفةاتها ) الدول على تقديم مالحظ2015أبريل،  29- 27

في  لمدنيا الطيران عمومالموضوع إلى اجتماع مدراء هذا أنه ينبغي تقديم تقرير مرحلي حول 
 .4الشرق األوسط/

  
 النقاش -2

 5الشرق األوسط/في وافق اجتماع المجموعة اإلقليمية لسالمة الطيران      2.1
اء ) على أنه يلزم تعديل االستراتيجية الخاصة بإنش2016مايو،  24- 22(الدوحة، قطر، 

من  ىأعلى سعيًا للوصول إلى مستو حوادث الطائرات ووقائعهاالمنظمات اإلقليمية للتحقيق في 
. اووقائعه ئراتحوادث الطاالتعاون اإلقليمي قبل النظر في إنشاء المنظمات اإلقليمية للتحقيق في 

ربية للطيران ، على تنظيم ورشة عمل مشتركة بين الهيئة الع5/13وتم االتفاق، من خالل النتيجة 
  .من أجل وضع استراتيجية معدَّلة 2017إيكاو خالل عام المدني/

 حوادث الطائرات ووقائعهااح ورشة العمل المتعلقة بالتحقيق في ُعقدت بنج     2.2
في  لسعودية،ية االتي نظمتها الهيئة العربية للطيران المدني/إيكاو في مدينة جدة بالمملكة العرب

استراتيجية  مشروععملت ورشة العمل على تطوير . وقد 2017أبريل،  27- 25فترة من ال
ة ل منطقالمساهمة في تحسين سالمة الطيران في دو إلىاالستراتيجية الجديدة  تهدفوجديدة. 

لة ومستق الدول من إجراء تحقيقات فعالة تمكينمن خالل  وذلك ،الشرق األوسط وشمال أفريقيا
جراء إشأن في حوادث الطائرات ووقائعها، باإلضافة إلى دعم الدول على الوفاء بالتزاماتها ب

  لحق أ".المفي " مشروع االستراتيجية واردوننوه إلى أن . 13ة في الملحق التحقيقات الوارد

طريق لتفعيل االستراتيجية في إطار المجموعة اإلقليمية  خارطةتم تطوير      2.3
ية هي وثيقة ح الطريق خارطةوتجدر اإلشارة إلى أن الشرق األوسط.  فيلسالمة الطيران 

 ضمنبما يلرصد تفعيل االستراتيجية  وضعهاتشتمل على مؤشرات األداء الرئيسية التي تم 
  الطريق المتفق عليها. خارطةتحقيق أهداف 
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المجموعة اإلقليمية لسالمة  قد يرغب االجتماع في التنويه على أن اجتماع     2.4
مراجعة  انتهى منقد ) 2017سبتمبر،  28- 26(المنامة، البحرين،  6/الشرق األوسطفي  الطيران

ي في المدن الطيران عمومخالل اجتماع مدراء  النهائياالستراتيجية الجديدة ودعمها العتمادها 
بل قالطريق سيتم إعدادها بشكل نهائي من  خارطة. وتم االتفاق على أن 4/الشرق األوسط

للجنة اجانب  إلى الشرق األوسطفي الطيران  الجهات المعنية التابعة للمجموعة اإلقليمية لسالمة
  الشرق األوسط.في  التوجيهية للمجموعة اإلقليمية لسالمة الطيران

  . اإلجراء3

ستراتيجية تعزيز التعاون بين دول منطقة إ مشروععتماد االجتماع مدعو إلى ا    3.1
 حوادث الطائراتلتحقيق في جهات عمل مختصة باالشرق األوسط وشمال أفريقيا لتوفير 

  ".الملحق أفي " الوارد ووقائعها

  

  

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


