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األول لمدراء الطيران المدني في منطقة الشرق األوسطاالجتماع   

)DGCA-MID/1( 
  )2011مارس  24- 22أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة، (

 
 

  مسائل المالحة الجوية  : البند الرابع من جدول األعمال
 

  القصور المزمنةالتحديات في معالجة أوجه 
 

 )سكرتاريةالمقدم من ( 
 

 
  موجزال

 
تسلط هذه الورقة الضوء على بعض المشكالت المستمرة المتعلقة بأوجه  

آما . قصور المالحة الجوية التي لم تحل أو يتكرر حدوثها لفترة طويلة
تسلط الضوء على تحديات إزالة هذه العيوب، وتسعى للتوصل إلى سياسة 

المستوى لمعالجة أوجه القصور هذه، وتحسين األداء ومقترحات عالية 
 اإلقليمي في تنفيذ أحكام الطيران المدني الدولي
 .3يرد اإلجراء الذي سيتخذه االجتماع في الفقرة 

 
 المرجع

االجتماع الثاني عشر للمجموعة اإلقليمية لتخطيط وتنفيذ المالحة تقرير   - 
  الجوية في الشرق األوسط

 
 قدمةم .1

تحديد وتقييم أوجه قصور المالحة الجوية واإلبالغ عنها يمثل إحدى المهام الدائمة إن  1.1
 ). PIRGs(لمجموعات التخطيط والتنفيذ اإلقليمية 

 
من قبل مجلس منظمة الطيران " وجه القصور"وقد اعتمد التعريف القياسي التالي لمفهوم  1.2

 :2001المدني الدولي في نوفمبر 
وجه القصور هو حالة عدم توافق مرفق أو خدمة أو إجراء مع خطة المالحة الجوية اإلقليمية "

التي وافق عليها المجلس، أو مع المعايير والممارسات الموصى بها ذات الصلة، حيث يكون 
  ". لهذه الحالة تأثير سلبي على انتظام أو سالمة أو آفاءة الطيران المدني الدولي 
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 ناقشةمال .2
في اجتماعاتها المجموعة اإلقليمية لتخطيط وتنفيذ المالحة الجوية في الشرق األوسط إن  2.1

ولجنة المالحة الجوية في التعبير عن القلق من تواصل  منظمة إيكاواألخيرة تشارك مجلس 
 . الكثير من أوجه القصور لعدة سنوات

 
االجتماع الحادي عشر آإجراء متابعة الستنتاج  ويود االجتماع أن يذآر بأن المكتب اإلقليمي، 2.2

، ومن خالل 11/86رقم لمجموعة اإلقليمية لتخطيط وتنفيذ المالحة الجوية في الشرق األوسط 
طالب الدول  2010يناير  21وتاريخ  AN2/2 – 10/024: خطاب موجه إلى الدول برقم

بمراجعة قوائمها ألوجه القصور المالحة الجوية، وتحديد أسبابها الجذرية وتوجيه خطة عمل 
لتصحيح أوجه القصور البارزة إلى المكتب اإلقليمي في الشرق األوسط، في موعد ال يتجاوز 

 . 2010مارس  1
 

 7وتاريخ  AN2/2 – 10/308: برقم(آما أرسل المكتب اإلقليمي للشرق األوسط خطابًا آخر  2.3
إلى الدول المعنية لحثها على إرسال طلب رسمي للحصول على دخول إلى ) 2010سبتمبر 

اسم المستخدم ( MANDDقاعدة بيانات أوجه قصور المالحة الجوية في الشرق األوسط 
االجتماع الحادي عشر لمجموعة اإلقليمية لتخطيط وتنفيذ تنتاج ، وإعمال االس)وآلمة المرور

بتقديم تعديالت قائمة أوجه قصور المالحة  11/86رقم  المالحة الجوية في الشرق األوسط
 .2010أآتوبر  1، في موعد ال يتجاوز MANDDالجوية على االنترنت باستخدام 

  
شر لمجموعة اإلقليمية لتخطيط وتنفيذ االجتماع الثاني عقد يرغب االجتماع بأن يالحظ أن  2.4

، استنادًا إلى التحليل الذي أجراه االجتماع األول لفريق المالحة الجوية في الشرق األوسط
، تؤآد أن عدم )2010يونيو  23-21القاهرة، ( ANS SG/1خدمات المالحة الجوية الفرعي 

هو عامل مهم في ) بشريةالموارد ال": H("وجود عدد آاف من الموظفين الفنيين المؤهلين 
ووفقًا لذلك، وافق ". A"و "U"عدم إزالة أوجه القصور، السيما منها المصنفة باألولوية 

االجتماع على ضرورة بذل مزيد من الجهود لتحسين الكفاءات والمهنية لدى موظفي الطيران 
كنولوجيات ولضمان تعزيز تدريب مهنيي الطيران لتلبية الطلب على اإلجراءات الجديدة والت
 . المعقدة على نحو متزايد، وأن هذا سيؤدي إلى التعزيز الشامل لسالمة المالحة الجوية

 
آما أصبح من المسلم به أن تحديد أوجه قصور المالحة الجوية واإلبالغ عنها من قبل منظمات  2.5

وفقًا  .المنتفعين يمثل مساهمة آبيرة في تعزيز سالمة المالحة الجوية في منطقة الشرق األوسط
على ) اياتا واالتحاد الدولي لجمعيات الطيارين(لذلك، حث االجتماع منظمات المستخدمين 

على االنترنت من أجل تقديم طلبات اإلضافات والتحديثات وإزالة  MANDDاستخدام مرفق 
 . أوجه قصور المالحة الجوية

 
ليمية لتخطيط وتنفيذ المالحة االجتماع الثاني عشر لمجموعة اإلقواستنادًا لما ورد أعاله، تدرك  2.6

ضرورة إيالء دول الشرق األوسط أولوية عالية إلزالة أوجه قصور  الجوية في الشرق األوسط
ووافقت على االستنتاج التالي الذي , "U"المالحة الجوية، وخاصة تلك التي من األولوية 

االجتماع الحادي عشر لمجموعة اإلقليمية لتخطيط وتنفيذ المالحة يستبدل ويحل محل استنتاج 
 :11/86رقم الجوية في الشرق األوسط 
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 إزالة أوجه قصور المالحة الجوية في منطقة الشرق األوسط: 12/75االستنتاج 

 :تحث دول الشرق األوسط على

مراجعة قوائمها ألوجه القصور التي تم تحديدها، وتحديد أسبابها الجذرية وتوجيه   - أ
 31قبل  يكاولإلخطة عمل لتصحيح أوجه القصور البارزة إلى المكتب اإلقليمي 

 .2011مارس 
لقاعدة بيانات أوجه قصور المالحة الجوية في الشرق  منظمة إيكاواستخدام مرفق   - ب

لتقديم طلبات اإلضافة والتحديث وإزالة أوجه  عبر اإلنترنت) MANDD(األوسط 
 قصور المالحة الجوية عبر اإلنترنت،

إيالء أولوية عالية إلزالة جميع أوجه قصور المالحة الجوية مع الترآيز على   - ت
، وتحديدًا تخصيص الميزانية الالزمة لضمان امتالك هيئات الطيران “U”األولوية 

مالئمًا وأثناء المؤهلين، الذين تلقوا تدريبًا أوليًا  المدني ما يكفي من الموظفين الفنيين
 .الوظيفة ومتكررًا

الهيئة العربية للطيران المدني، مجلس (التماس دعم المنظمات اإلقليمية والدولية   - ث
من أجل إزالة أوجه القصور التي تم تحديدها ) التعاون الخليجي، وما إلى ذلك

 . المالحة الجوية
 

لدول الشرق  USOAPالحظ أنه استنادًا إلى تحليل نتائج برنامج التدقيق قد يود االجتماع أن ي 2.7
والذي أجراه أيضًا اجتماع الفريق ) 2010مايو  31بتاريخ (األوسط العشر التي تم تدقيقها 

االجتماع الثاني عشر لمجموعة اإلقليمية لتخطيط الفرعي لسالمة المالحة الجوية، الحظت 
بأن نقص الموارد البشرية المؤهلة يعد من أآثر لشرق األوسط وتنفيذ المالحة الجوية في ا

 ). USOAPنتائج (العوامل مساهمة في عدم إزالة أوجه القصور المتعلقة بالسالمة 
 

آجزء من برنامج عمل المكتب اإلقليمي، يجري تنظيم الدورات التدريبية والندوات وورش  2.8
مجموعة اإلقليمية ياجات المحددة في إطار العمل في منطقة الشرق األوسط استنادًا إلى االحت

القيادة والمكتب ( منظمة إيكاوأو من قبل لتخطيط وتنفيذ المالحة الجوية في الشرق األوسط 
غير أن التطوير والفوائد الناتجة عن هذه الجهود قد تكون محدودة أحيانًا، ألسباب ). اإلقليمي

 :مختلفة من بينها
 

 االجتماع في هذا الصدد، وبغية زيادة الكفاءة، تشجع . مستوى المشارآة منخفض أحيانًا
الدول الثاني عشر لمجموعة اإلقليمية لتخطيط وتنفيذ المالحة الجوية في الشرق األوسط 

على تنظيم الحلقات الدراسية وورش العمل والدورات التدريبية على المستوى الوطني 
في الشرق األوسط، لتالمس عددًا أآبر من  يكاوالمكتب اإلقليمي لإلبالتنسيق مع وبدعم من 
  .ةموظفي الدولة المنظم

  رغم المعلومات المقدمة عن الجمهور المستهدف للتدريب، هناك عدد ال يستهان به من
المشارآين يفتقرون إلى الخلفية األساسية الضرورية لالستفادة من التدريب، أو يعملون 

 .وضوع التدريب أو ال عالقة لها بهمبوظائف بعيدة عن 

  إن تخطيط الموارد البشرية في الدول ال يلتزم بتدريب األشخاص الذين سيتم االحتفاظ بهم
 .لمسؤوليات التي تدربوا من أجلهافي مجال ا
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  أما التدريب في أثناء العمل)OJT ( والتدريب المتكرر والتدريب المتخصص فهو عمومًا
ال يحظى باألولوية المناسبة، إال إذا آان التدريب أثناء العمل مطلوبًا في الممارسات 

 ). 1التذييل (القياسية والموصى بها 
 

 اإلجراء المطلوب من االجتماع .3
 :االجتماع مدعو إلى 3.1

  .لومات الواردة في ورقة العمل هذهمالحظة المع  - أ
اقتراح سياسة عالجية محددة لمواجهة التحديات التي أبرزتها ورقة العمل هذه، بما   - ب

 . في ذلك آلية لرصد أوجه قصور المالحة الجوية
  
 

 -انتهى -


