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  االجتماع األول لمدراء الطيران المدني في منطقة الشرق األوسط
 

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

 
 

 مسائل سالمة الطيران  :البند الخامس
 
 

 إنشاء مؤسسات إقليمية لمراقبة السالمة في منطقة الشرق األوسط 
 

 )مقدم من السكرتارية(
 

 موجز
 

 12هدف هذه الورقة هو تقديم ما نتج عن االجتماع  
للمجموعة اإلقليمية لتخطيط وتطبيق المالحة الجوية في 

فيما يتعلق ) MIDANPIRG/12(الشرق األوسط 
لمراقبة السالمة في بمزايا إنشاء مؤسسات إقليمية 

الشرق األوسط وآذلك طلب الدعم إلنشائها في منطقة 
الشرق األوسط بغية تعزيز إمكانيات الدول في مجال 

 .مراقبة السالمة ضمن منطقة الشرق األوسط
  

 .3اإلجراء المطلوب من هذا االجتماع مبّين في الفقرة 
  
 
 مقدمة .1

 
توجيهات تساعد الدول على إنشاء نظام ) أالقسم  9734الوثيقة (يعطي دليل مراقبة السالمة  1.1

 .وطني لمراقبة السالمة
 
توجيهات بخصوص إنشاء وإدارة نظام وطني لمراقبة السالمة من الوثيقة ) ب( يوفر القسم 1.2

وإدارة نظام إقليمي  أو مجتمعة، فيما يتعلق بإنشاء/ويحدد واجبات ومسؤوليات الدول، منفردة و
 .لمراقبة السالمة
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 النقاش .2
 
يرغب االجتماع أن يشير إلى أن االجتماع الحادي عشر للمجموعة اإلقليمية لتخطيط وتنفيذ   2.1

: 11/87، من خالل الخالصة )MIDANPIRG/11(المالحة الجوية في الشرق األوسط 
قد حث الدول على التعاون  "تعزيز قدرات دول الشرق األوسط في مجال مراقبة السالمة"

الثنائي أو االنضمام آمجموعة دول بغية وضع الترتيبات المناسبة لتعزيز قدراتها على مجال 
 .مراقبة السالمة

 
أشار االجتماع الثاني عشر للمجموعة اإلقليمية لتخطيط وتنفيذ المالحة الجوية في الشرق  2.2

تابعة عمليات التدقيق والتي نفذت من قبل األوسط إلى أن عمليات تدقيق مراقبة السالمة وم
لم تكن تتمكن من تطبيق نظام فعال لمراقبة  منظمة إيكاو قد أشارت إلى أن عددًا من الدول

ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى عدم وجود موارد آافية . السالمة في أنشطتها الجوية
يكاو إلى أنه قد يتعين على وبذلك خلصت منظمة إ. خصوصًا من حيث الخبرة الفنية المؤهلة

اإلقليمية لمراقبة السالمة أن تتغلب على هذه المشكلة من خالل  المؤسسات اإلقليمية ودون
األنشطة واالستراتيجيات واألهداف المشترآة، واألهم من ذلك هو تمكين الدول من تجميع 

لخبرة في حقل الموارد فتكون قادرة بالتالي على جذب وتوظيف الموظفين المؤهلين وذوي ا
 .الطيران، ثم االحتفاظ بهم

 
من المعروف أن أنظمة مراقبة السالمة اإلقليمية تؤمن اقتصاديات الحجم الكبير ألنها تتيح  2.3

المشارآة في المصادر المطلوبة وتؤمن توفيرًا في النفقات اإلدارية من خالل تقاسم تكاليف تعتبر 
إن الفوائد التي تعود على المؤسسات اإلقليمية هي األآثر  .باهظة بالنسبة لموارد دولة لوحدها

وضوحًا في مجال مراقبة السالمة، لكنها ممكنة التحقيق أيضًا في مجاالت أخرى، مثل توفير 
 .خدمات المالحة الجوية واألمن والبيئة

  
دول الراغبة تم إلقاء الضوء على أنه حتى قبل إنشاء نظام إقليمي لمراقبة السالمة، فإن على ال 2.4

بالمشارآة في هذا المشروع اإلقليمي أن تضع استراتيجية محددة من حيث الغرض واألهداف 
واألنشطة والمخرجات ومؤشرات النتائج والمدة والنتائج المتوقعة أو المخرجات الناتجة عن 

ول من وينبغي أن تسعى االستراتيجية إلى تمكين الد. إنشاء نظام إقليمي فعال لمراقبة السالمة
تحديد األولويات والبرامج العامة وإيجاد حل ألوجه القصور المتعلقة بالسالمة اإلقليمية 
وبالمحصلة تأمين الدعم المالي من أجل تطوير الهيكلية اإلقليمية للطيران وتنفيذ إجراءات تزيد 

ًا بارزًا وقد جرى التأآيد على أنه يمكن لمنظمة إيكاو أن تلعب دور. من آفاءة  تخصيص الموارد
 .في مساعدة الدول على وضع هذه االستراتيجية

 
يرغب االجتماع أن يشير إلى أن منظمة إيكاو، ومن خالل برنامجها للتعاون التقني، قد صاغت  2.5

داخل الدول تعرف بالمشاريع التعاونية لوضع برامج السالمة التشغيلية ) إقليمية(مشاريع 
هذه المشاريع الخطوة األولى باتجاه إنشاء مؤسسات إقليمية تمثل . والصالحية المستمرة للطيران

مشروع تعاوني لوضع برامج السالمة التشغيلية وفي هذا الصدد، فقد تم إنشاء . لمراقبة السالمة
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يتوافر ( 2006في منطقة الشرق األوسط منذ يناير  )لدول الخليج(والصالحية المستمرة للطيران 
التعاوني لوضع برامج السالمة التشغيلية والصالحية  مزيد من التفاصيل حول المشروع

 ).المستمرة للطيران في عرض تقديمي منفصل
  

للمجموعة اإلقليمية لتخطيط وتنفيذ المالحة الجوية في  12وبناًء على ماسبق، فقد أقر االجتماع  2.6
إنشاء الشرق األوسط بأنه ال بد من مشارآة الدول بعدد ال يقل عن حد أدنى حتى يكون 

ووفقًا لذلك، ومن خالل . المؤسسات اإلقليمية لمراقبة السالمة واقعيًا ومجديًا على السواء
، وافق "إنشاء مؤسسات إقليمية لمراقبة السالمة في الشرق األوسط" ، 12/80الخالصة 

االجتماع على أن يطلب من الدول إبالغ المكتب اإلقليمي لمنظمة إيكاو في الشرق األوسط عن 
نواياها فيما يتعلق بإنشاء المؤسسات اإلقليمية لمراقبة السالمة في الشرق / ت نظرهاوجها

 .2011مارس  31األوسط، وذلك قبل تاريخ 
 
 اإلجراء المطلوب من االجتماع .3

 
 :االجتماع مدعو إلى 3.1

 
 .اإلشارة إلى المعلومات الواردة في هذه الورقة  )أ 
 .السالمة في منطقة الشرق األوسطدعم إنشاء المؤسسات اإلقليمية لمراقبة   )ب 
 .إعطاء توجيهات فيما يتعلق بهذا المسعى الهام  )ج 

 
 

-أنتهى-  


