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والمجموعات اإلقلیمیة لسالمة الطیران  PIRGSاإلقلیمیة للتخطیط والتنفیذ  الندوة العالمیة للمجموعات
RASGS - االبتكار 

 
 

 )األمانة مقدمة من(

 موجز

والمجموعات  PIRGSستواصل المجموعات اإلقلیمیة للتخطیط والتنفیذ 
أداء دور مھم یتعلق تحدیداً باالبتكار  RASGSاإلقلیمیة لسالمة الطیران 

باعتباره نقطة انطالق للتخطیط والتنفیذ بطریقة منسقة. تخطط منظمة 
الطیران المدني الدولي ایكاو لمعرض االبتكار المقبل الذي سیعقد في 

. وسیتبع معرض االبتكار ندوة 2020مونتلایر خالل الربع الثالث من عام 
والمجموعات  PIRGSللتخطیط والتنفیذ  عالمیة لمجموعات اإلقلیمیة

لتسلیط الضوء ونقاش دور التخطیط  RASGSاإلقلیمیة لسالمة الطیران 
والتنسیق اإلقلیمیین بأنشطة االبتكار. إن مجموعات اإلقلیمیة للتخطیط 

 RASGSوالمجموعات اإلقلیمیة لسالمة الطیران  PIRGSوالتنفیذ 
واقتراح أنشطة االبتكار ذات  والدول واألطراف الفاعلة مدعوة لتحدید

االھتمام العالمي خالل معرض االبتكار وما یلیھ، واقتراح الموضوعات ذات 
 .PIRG / RASGلالبتكار وندوة  ICAOالصلة لمناقشتھا خالل معرض 

 .4 یرد قرار االجتماع في الفقرة

  
 

  المقدمة .1
 

قدم مجلس منظمة الطیران  ،مع احتالل االبتكار مكان الصدارة في جدول أعمال الطیران 1.1
 26 ،) إلى الدورة األربعین لجمعیة االیكاو (مونتلایرA40-WP / 14المدني الدولي ایكاو ورقة عمل (

). أقر المجلس بظھور االبتكار في مجال الطیران ضمن إطار الموضوع 2019أكتوبر  4سبتمبر إلى 
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لفرص الناشئة عن االبتكار والتقنیات العصریة العام لمستقبل الطیران سعیاً وراء فھم عالمي للتحدیات وا

وتوجیھ استجابتنا لھا. أصبحت مفاھیم التشغیل الجدیدة ھذه متاحة بسرعة وتمكنت من تحویل قطاع 
الطیران تدریجیاً. ومن منظور التخطیط اإلقلیمي، تحتاج الدول بصفتھا جھات تنظیمیة إلى االستعداد 

 الستیعاب التكنولوجیا الجدیدة.

 
قبل الدورة  ،2019سبتمبر  23إلى  22ُعقد معرض إیكاو األول لالبتكار في الفترة من   1-2

ً عارض 50األربعین للجمعیة. ساھم أكثر من  في معرض إیكاو لالبتكار الذي سلط الضوء على  ا
من مركبات  اً االبتكارات الواسعة في قطاع الطیران. وقد تضمن العروض مجموعة من المنتجات بدء

 ،وحلول البیانات الضخمة ،)AIوتطبیقات الذكاء االصطناعي ( ،)eVTOLالع والھبوط العمودي (اإلق
وأنظمة إدارة الحركة الجویة  ،والتقنیات الجدیدة التي تعزز المھام في قطاعات أمن الطیران وتسھیالتھ

 والعدید من المجاالت األخرى.

 
) IWAF 2019لخامس لالیكاو (وعلى صعید متصل، ركز منتدى الطیران الدولي ا   1-3

كما شمل  ،) على كل من االبتكارات التكنولوجیة والتنظیمیة العملیة2019سبتمبر  23 ،(مونتلایر
اجتماع مائدة مستدیرة وزاري حضره وزراء من جمیع أنحاء العالم. شجع الوزراء قطاع الطیران على 

قطاع الطیران ومعالجة قضایا مثل الحد من مواصلة تبني االبتكار والتقنیات العصریة لتشكیل مستقبل 
بما یتفق مع األھداف االستراتیجیة  ،االنبعاثات مع ضمان استخدامھا اآلمن والمأمون والفعال والمستدام

 لالیكاو.
 
 

  النقاش .2
 

تتطلب المبادرات والجھود المستمرة التي تبذلھا الدول إنشاء وتمكین األطر المؤسسیة    2.1
والتنظیمیة لعمل أصحاب المصلحة في مجال الطیران وضمان أن االبتكار التكنولوجي یزدھر والقانونیة 

ویتوسع. سیضمن ھذا اإلجراء إمكانیة التخطیط المثمر للمنتجات والحلول الناشئة ذات الصلة وتنفیذھا 
شكل في الوقت المناسب. سیضمن ذلك إمكانیة تحقیق مزایا العصر الحدیث للتنقل الجوي الحضري ب

 كامل بطریقة آمنة ومنسقة عالمیاً.
 

تتطلب طبیعة االبتكار وسرعتھ من منظمي الطیران على المستوى الوطني واإلقلیمي    2.2
والعالمي االستفادة من المنھجیات واألدوات الجدیدة. إذن أّن التقنیات األكثر حداثة تمتلك القدرة على 

لمواكبة االبتكار. سیؤدي ذلك إلى جعل العملیات التنظیمیة تسریع العملیات التنظیمیة للطیران الالزمة 
ً أكثر كفاءة وتبسیط وتجاوباً، مما یسمح للحكومات بمواكبة سرعة التغییر في ھذه الصناعة واالستفادة  ا

 من الفوائد المحتملة التي تقدمھا التطورات التكنولوجیة. ،الكاملة، في ظل التخطیط المناسب
 

من المھم أن تقوم  ،ھ من المتوقع أن یزداد نمو االبتكار في مجال الطیرانبالنظر إلى أن   2.3
االیكاو ومجتمع الطیران العالمي بوضع سیاسات تنظیمیة جدیدة من أجل تقییم االبتكارات في الوقت 

رفیع  اً بل یجب أن توفر إطار ،المناسب. ال ینبغي أن تكون ھذه السیاسات مقتصرة على التكنولوجیا
 یمكن من خاللھ تقییم االبتكارات وإخضاعھا للسیاسات والمعاییر العالمیة إن اقتضى األمر. المستوى
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والإشراك مجتمع االبتكار من وجھة نظر إقلیمیة، تتمثل الخطوة التالیة في قیام    2-4

 RASGSوالمجموعات اإلقلیمیة لسالمة الطیران  PIRGSالمجموعات اإلقلیمیة للتخطیط والتنفیذ 
ة كیفیة استخدام أحدث التقنیات المستقبلیة وإدماجھا في عملیة التخطیط اإلقلیمي بالشكل الذي یحّسن بدراس

من التخطیط الحالي واألطر التنظیمیة القائمة للنقل الجوي وذلك لتیسیر الزخم المتزاید لحركة المرور 
 مع ضمان تنفیذ المعاییر العالمیة.

 
عتراف بأھمیة الدور التعاوني واالستباقي لمستخدمي النقل یجب اال ،باإلضافة إلى الدول   2.5

الجوي والمنظمات الدولیة واإلقلیمیة والرابطات المھنیة والمنظمات والصناعة بسبب مشاركتھم في 
 PIRGSالوتیرة السریعة للتطور التكنولوجي والخبرة. ستخلق المجموعات اإلقلیمیة للتخطیط والتنفیذ 

ً فرص RASGSلسالمة الطیران والمجموعات اإلقلیمیة   لتقاسم الموارد. ا
 

ستؤدي لجان ومؤتمرات الطیران  ،بالتوازي مع عمل منظمة الطیران المدني الدولي ایكاو   2.6
المدني وخاصة منظمة الطیران المدني العربیة ولجنة الطیران المدني اإلفریقیة ومؤتمر الطیران المدني 

ً رئیسی اً أمریكا الالتینیة دور األوروبي ولجنة الطیران المدني في حیث تسعى ھذه المنظمات الحكومیة  ا
على  ،وفي الوقت نفسھ ،الدولیة إلى مواءمة سیاسات وممارسات الطیران المدني بین دولھا األعضاء

تعزیز التفاھم بشأن مسائل السیاسات بین دولھا األعضاء ودول أخرى من العالم. كما أّن لدیھم دور قیم 
 ھ إذ قد یتسع نطاق االبتكار عبر الدول واألنشطة اإلقلیمیة.یضطلعون ب

 
والمجموعات اإلقلیمیة  PIRGSستواصل المجموعات اإلقلیمیة للتخطیط والتنفیذ    2.7

أداء دور مھم یتعلق تحدیداً باالبتكار باعتباره نقطة انطالق للتخطیط والتنفیذ  RASGSلسالمة الطیران 
مجموعات اإلقلیمیة التنسیق والتعاون اإلقلیمیین بین الدول وأصحاب بطریقة منسقة. تضمن ھذه ال

المصلحة بھدف التحسین المستمر ألنظمة المالحة الجویة والسالمة في المنطقة. ویتحقق ذلك مع إیالء 
 االعتبار الواجب لمواءمة التطورات وعملیات النشر والتنسیق داخل األقالیم.

 
تخطط ایكاو لمعرض االبتكار الثاني الذي سیعقد في  ،البتكارفي ظل الوتیرة السریعة ل   2.8

. سوف یتبع معرض االبتكار ندوة عالمیة لـمجموعات اإلقلیمیة 2020أكتوبر  27إلى  26مونتلایر من 
، من المقرر عقدھا یومي RASGوالمجموعات اإلقلیمیة لسالمة الطیران  PIRGSللتخطیط والتنفیذ 

لیط الضوء على دور التخطیط والتنسیق اإلقلیمیین ومناقشة دورھما في لتس ،2020أكتوبر  30و  29
 تسھیل تخطیط وتنفیذ االبتكارات ذات الصلة.

 
 PIRGSبالتزامن مع معرض االبتكار وندوة مجموعات اإلقلیمیة للتخطیط والتنفیذ    2.9

التنسیق العالمیة لـ ، سیعقد االجتماع األول لمجموعة RASGوالمجموعات اإلقلیمیة لسالمة الطیران 
PIRG / RASG  یتكون و .2020أكتوبر  25التابعة لمنظمة الطیران المدني الدولي، والمقرر في

والمجموعات  PIRGsفریق التنسیق من رؤساء ونواب رؤساء مجموعات اإلقلیمیة للتخطیط والتنفیذ 
دولي ایكاو والمنظمات وممثلي مجلس منظمة الطیران المدني ال RASGsاإلقلیمیة لسالمة الطیران 

 ولجان ومؤتمرات الطیران المدني ولجنة المالحة الجویة. ،الدولیة المعترف بھا
 

 PIRGsوالمجموعات اإلقلیمیة للتخطیط والتنفیذ  ،تدعى الدول ،في ضوء ما تقدم  2.10
واألطراف الفاعلة إلى تحدید أنشطة االبتكار وتقنیاتھ  RASGsوالمجموعات اإلقلیمیة لسالمة الطیران 

وتقدیم المشورة إلى ایكاو بشأن مقترح  ،أو عملیات صنع القرار االبتكاریة التي تعتبر ذات أھمیة عالمیة
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والمجموعات  PIRGsكار و / ندوة مجموعات اإلقلیمیة للتخطیط والتنفیذ إدراجھا في معرض االبت
  RASGs. (innovaiton@icao.int)اإلقلیمیة لسالمة الطیران 

 
 

  الختام   .3
 

اإلقلیمیة والمجموعات  PIRGsیجب أن تدرس مجموعات اإلقلیمیة للتخطیط والتنفیذ    3.1
كیف یمكن استخدام أحدث التقنیات المستقبلیة لتحسین أطر التخطیط والتنظیم   RASGsلسالمة الطیران 

   لتسھیل زیادة عدد حركة المرور مع ضمان تطبیق المعاییر العالمیة. ،اإلقلیمیة الحالیة للنقل الجوي
والمجموعات اإلقلیمیة لسالمة  PIRGsوالمجموعات اإلقلیمیة للتخطیط والتنفیذ  ،تدعى الدول 3.2

وتقدیم  ،واألطراف الفاعلة إلى تحدید أنشطة االبتكار التي تعتبر ذات أھمیة عالمیة RASGsالطیران 
المشورة إلى ایكاو بشأن مقترح إدراجھا في معرض االبتكار و / ندوة مجموعات اإلقلیمیة للتخطیط 

  وحضور الخطة. RASGsیران والمجموعات اإلقلیمیة لسالمة الط PIRGsوالتنفیذ 
 
 

 رارات االجتماعق .4
 

  یرجى من االجتماع:     4.1
 

 ؛اإلحاطة علماً بالمعلومات المقدمة -أ
 

 ؛تحدید واقتراح أنشطة االبتكار ذات االھتمام العالمي -ب
 

اقتراح مواضیع للمناقشة خالل الندوة المخططة لـندوة مجموعات  -ت
والمجموعات اإلقلیمیة لسالمة  PIRGSاإلقلیمیة للتخطیط والتنفیذ 

 ومنظمة الطیران المدني الدولي ایكاو؛ و RASGSالطیران 
 

 حضور الخطة. -ث
 
 

 -انتھى-

mailto:innovaiton@icao.int

