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 للمدراء العامین للطیران المدني في منطقة الشرق األوسط خامساالجتماع ال
DGCA-MID/5 

 
 )2019نوفمبر  6 – 4(الكویت 

 
  التطورات العالمیة :4البند 

 
والمجموعات اإلقلیمیة  PIRGSللتخطیط والتنفیذ اختصاصات جدیدة للمجموعات اإلقلیمیة 

 RASGSلسالمة الطیران 
 

 (مقدمة من األمانة)
 

 
  ملخص

 
تقدم ورقة العمل ھذه معلومات محدثة عن االختصاصات العامة الجدیدة 

) والمجموعات اإلقلیمیة PIRGsللمجموعات اإلقلیمیة للتخطیط والتنفیذ (
على النحو الذي وافق علیھ رئیس المجلس في  ،)RASGلسالمة الطیران (

. كما تبرز الحاجة إلى مراجعة وتحدیث صالحیات 2019یولیو  25
االجتماع السابع عشر لمجموعة الشرق األوسط لتخطیط وتنفیذ المالحة 

واالجتماع السابع للفریق اإلقلیمي لسالمة  MIDANPIRGالجویة 
MID-الطیران  RASG وترتیبات العمل وفق ً لذلك. ا  

 
.3یرد قرار االجتماع في الفقرة   

  
 

 
 
  المقدمة .1
 

) PIRGخالل مناقشات التقریر السنوي ألنشطة للمجموعات اإلقلیمیة للتخطیط والتنفیذ ( 1.1
أعرب  ،2016إلى مارس  2015)  للفترة من مارس RASGوالمجموعات اإلقلیمیة لسالمة الطیران (
وكذلك  RASGو  PIRGلبعض ھیئات الدولة في اجتماعات  المجلس عن قلقھ إزاء المشاركة المحدودة

). بدأ ھذا بمراجعة ھیكل التقاریر وتحدیث اختصاصات C-DEC 208/8 refersاألنشطة ذات الصلة (
)TOR) المجموعات اإلقلیمیة للتخطیط والتنفیذ (PIRGs والمجموعات اإلقلیمیة لسالمة الطیران (
)RASG.( 
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  النقاش .2
 
) والمجموعات اإلقلیمیة لسالمة PIRGsأنشأ المجلس مجموعات للتخطیط والتنفیذ (   2-1

من بین أشیاء أخرى، بتحدید األولویات اإلقلیمیة، وتحدید أھداف التنفیذ  ،) لتقومRASGالطیران (
ة للمالحة والمؤشرات المتعلقة بالمالحة الجویة وسالمة الطیران وذلك من أجل التنفیذ اإلقلیمي للخطة العالمی

وتقدیم  ،)10004Doc) (GASPوالخطة العالمیة لسالمة الطیران ( (GANP) (Doc 9750)الجویة 
 ).C-DECs 171/6 ,183/9 ,190/4 and 210/4 referتوصیات عملیة إلى المجلس (

 
) والمجموعات PIRGكان الھدف من مراجعة اختصاصات مجموعات للتخطیط والتنفیذ (   2.2

) ھو تحسین الكفاءة ومنھجیات العمل وإشراك الدول والمنظمات الدولیة RASGالطیران (اإلقلیمیة لسالمة 
  وقطاع الطیران في أعمال واجتماعات المجموعات وأنشطتھا ذات الصلة.

) والمجموعات اإلقلیمیة لسالمة PIRGاالختصاصات العامة الجدیدة لمجموعات للتخطیط والتنفیذ ( 3.2
 .الملحق أفي  2019یولیو  25رئیس المجلس في  حو المعتمد من قبل)، على النRASGالطیران (

قد یشیر االجتماع إلى أن كالً من االجتماع السابع عشر لمجموعة الشرق األوسط لتخطیط وتنفیذ  4.2
 RASG-MIDواالجتماع السابع للفریق اإلقلیمي لسالمة الطیران  MIDANPIRGالمالحة الجویة 

یة وترتیبات العمل لكال المجموعتین. الھیاكل التنظیمیة المنقحة لمجموعة الشرق استعرضا الھیاكل التنظیم
-RASGوالفریق اإلقلیمي لسالمة الطیران  MIDANPIRGاألوسط لتخطیط وتنفیذ المالحة الجویة 

MID   على التوالي.جو  المالحق بموجودة في ،  

 
كال االجتماعین (االجتماع السابع قد یشیر االجتماع إلى أن إحدى المسائل التي تناولھا    2.5

واالجتماع السابع للفریق  MIDANPIRGعشر لمجموعة الشرق األوسط لتخطیط وتنفیذ المالحة الجویة 
) تتعلق بإمكانیة تنفیذ "التتبع السریع أو الموافقة السریعة عبر RASG-MIDاإلقلیمي لسالمة الطیران 

 تمریر اإلجراء".

 
صدارات الجدیدة من الكتیبات اإلجرائیة لكل من مجموعة الشرق من المتوقع مراجعة اإل   2.6

-RASGوالفریق اإلقلیمي لسالمة الطیران  MIDANPIRGاألوسط لتخطیط وتنفیذ المالحة الجویة 
MID قبل المصادقة علیھا من قبل االجتماع  ،)2020أبریل -من قبل الفریق أو اللجنة التوجیھیة (مارس

األوسط لتخطیط وتنفیذ المالحة الجویة واالجتماع الثامن للفریق اإلقلیمي  الثامن عشر لمجموعة الشرق
 إلخ. ،وتواتر االجتماعات ،لسالمة الطیران؛ وسیشمل ذلك االختصاصات الجدیدة

 
  قرارات االجتماع  .3
 

العامة الجدیدة لمجموعات للتخطیط والتنفیذ  یرجى من االجتماع مراجعة االختصاصات   3.1
)PIRG) والمجموعات اإلقلیمیة لسالمة الطیران (RASG وتوفیر التوجیھ لتعدیل الملحق أ) في ،

والفریق اإلقلیمي  MIDANPIRGاختصاصاتمجموعة الشرق األوسط لتخطیط وتنفیذ المالحة الجویة 
 ألفضل لالجتماعات.، بما في ذلك التكرار اRASG-MIDلسالمة الطیران 
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