
DGCA‐MID/1‐WP/11 
22/02/2011 

 

  

 

 
 

 االجتماع األول لمدراء الطيران المدني في منطقة الشرق األوسط
 )DGCA-MID/1( 

 
 )2011مارس  24- 22أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة، (

 
 

 قضايا في المالحة الجوية   :البند الرابع
 

 ) ANSP(إصدار شهادات مزودي خدمات المالحة الجوية 
 

 )مقدم من دولة اإلمارات العربية المتحدة(
 

 الموجز

تقدم هذه الورقة معلومات عامة حول الحاجة إلى وضع أنظمة وطنية تعنى بتأمين خدمات المالحة  
الالحقة المتمثلة في إصدار شهادات مزودي  الجوية والمزايا التي يؤدي إليها وآذلك عن العملية

  ).ANSP(خدمات المالحة الجوية 
  .4اإلجراء المطلوب من هذا االجتماع مبّين في الفقرة 

  
 مقدمة .1

إصدار شهادات لعدد من جوانب أنشطة الطيران المدني على مدى فترة من  إيكاوطلبت منظمة  .1.1
وشملت هذه الشهادات الطائرات من خالل شهادات الصالحية للطيران والخطوط . الزمن

، بشهادة 14الجوية من خالل شهادات التشغيل، ومؤخرًا المطارات الدولية، ضمن التذييل 
 .المطار

 
 9734الوثيقة  -ودليل مراقبة السالمة  9850الوثيقة  -إلدارة السالمة  إيكاويشير دليل منظمة  .1.2

في مقاطع مختلفة منهما إلى الحاجة إلى إصدار الشهادات واإلشراف على نشاطات الطيران  -
 .المدني

 
وضع عدد من هيئات الطيران المدني حول العالم أنظمة تتطلب شهادات خاصة بمزودي  .1.3

، مثل المملكة المتحدة وأجزاء من أوروبة وآذلك أستراليا )ANSPs(خدمات المالحة الجوية 
 .ونيوزيلندة

 
 :المناقشة .2

المتضمنة في تذييالت منظمة ) SARPS(ينبغي دمج المعايير والممارسات الموصى بها   .2.1
ضمن أنظمة الطيران المدني الوطنية مدعومة بتشريع من الدولة يؤمن األساس القانوني  إيكاو

 .ضمن الدولةلنشاطات الطيران 
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على الدول أن تتولى مراقبة نشاطات الطيران من خالل نظام هيكلي وضمن برنامج السالمة   .2.2
للتأآد من التزام مزود خدمات المالحة الجوية باألنظمة الوطنية ) SSP(العامة في الدولة 

 .إيكاووبالمعايير والممارسات التي توصي بها منظمة 
 

ة بالطيران المدني يمثل تفويضًا بتنفيذ عملية إصدار إن وضع تشريعات وأنظمة وطنية خاص .2.3
شهادة مزود خدمات المالحة الجوية ويمكِّنها من تحقيق التوحيد في جوانب تقديم الخدمة 

 .وااللتزام باألنظمة الوطنية للطيران المدني
 

 :تتيح العملية الشاملة في إصدار شهادات مزود خدمات المالحة الجوية .2.4
 .إيكاوعلى االلتزلم بالمعايير والسياسات التي توصي بها منظمة تطوير قدرة الدولة   - أ
تطوير التزام مزودي خدمة المالحة الجوية باألنظمة الوطنية والتأآد من تطبيق أهداف   - ب

 .األداء من حيث الجودة والسالمة لدى هؤالء المزودين وتعزيزها
مالحة الجوية، وهو ما يؤدي أساسًا أآثر هيكلية لعملية مراقبة الدولة على مزودي خدمات ال  - ت

 .إلى توحيد نشاطات المراقبة
 .تحسين إدارة المؤسسات المسؤولة عن تأمين خدمات المالحة الجوية  - ث
 .تحقيق فعالية أآبر في جوانب إنفاذ االلتزام باألنظمة والقوانين  - ج

  
 :خطة عمل اإلمارات العربية المتحدة .3

السابق يتطلب، إلى جانب الوثائق  إيكاوتوصلت اإلمارات العربية المتحدة إلى أن تذييل منظمة  .3.1
المرجعية، إصداَر شهادات لجميع النشاطات الحاسمة والحساسة من حيث سالمة الطيران، 
ولذلك وضعت أنظمة تشمل الحاجة إلى إصدار شهادات لجميع مؤسسات العاملة في مجال 

 .حة الجوية والتي تقدم خدمات حاسمة تتصل بسالمة الطيرانتأمين خدمات المال
 

وباستخدام فلسفة تعاونية في . إيكاوتم وضع مسودات قوانين لإلحاطة بمتطلبات تذييل منظمة  .3.2
عملية اتخاذ القرار، تم بهدف التشاور توزيع مسودات القوانين على المؤسسات اإلماراتية التي 

وجرى دمج المدخالت التي اعتبرت مالئمة ضمن . الجويةتقدم خدمات مالئمة في المالحة 
النسخة النهائية للقانون، وبعد االنتهاء من وضع بيان األثر وتحليل للكلفة مقابل المنفعة، تم 
إصدار ونشر النسخة النهائية للقوانين واألنظمة الخاصة بإصدار شهادات مزودي خدمات 

 .بهذه القوانين المالحة الجوية، وشمل ذلك تواريخ االلتزام
 

تساعد على تنفيذ خطط ) CAAPs(تم إعداد منشورات استشارية في الطيران المدني  .3.3
آما أعطي مزودو خدمات المالحة . المؤسسات وعلى توضيح عناصر القوانين واألنظمة

الجوية أداة لتحليل الفجوة ومجموعة من الوثائق تساعدهم في االمتثال لمتطلبات إصدار 
 .الشهادة

 
زيارة وحدات خدمات المالحة الجوية مفتشون من الهيئة العامة للطيران المدني قام ب .3.4

)GCAA ( من مختلف اختصاصات خدمات المالحة الجوية للمساعدة على تحقيق االمتثال
 .للقوانين في الوقت المناسب
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شملت عملية إصدار الشهادات إجراء عمليات مراجعة على الوثائق العملياتية إضافة إلى   .3.5
 .يات تفتيش وتدقيق في الموقع على إصدار الشهادات للوحدات المعنيةعمل

 
. تم عرض الشهادات على مزودي خدمات المالحة الجوية عند انتهاء عملية إصدار الشهادات .3.6

ومن ثم أصبحت المؤسسات خاضعة لمراقبة دورية تضمن استمرار امتثالها لألنظمة 
 .والقوانين

 
 اإلجراء المطلوب من االجتماع .4

 :الجتماع مدعو إلىا .4.1
مالحظة النشاطات المتعلقة بإصدار شهادات مزودي خدمات المالحة الجوية والمنفذة في   - أ

 .اإلمارات العربية المتحدة
دراسة وضع أنظمة ولوائح وطنية وعملية إلصدار شهادات مزودي خدمات المالحة   - ب

 . منطقة الشرق األوسط الجوية ضمن بلدان
 .منطقة الشرق األوسط مة الطيران ضمن بلداندراسة انسجام تشريعات وأنظ  - ت

  
 
 
 

  -أنتهى-


