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  االجتماع األول لمدراء الطيران المدني في منطقة الشرق األوسط
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  مسائل المالحة الجوية  : البند الرابع
  

 منطقة الشرق األوسطخطط الطوارئ في 
  

 )مقدمة من السكرتارية(
 

 موجز

تهدف هذه الورقة إلى تسليط الضوء على االحتياجات الالزمة لتطوير 
ونشر خطط الطوارئ واستكشاف سبل ووسائل تحسين مستوى االمتثال 

  . المرتبطة بذلك في منطقة الشرق األوسط منظمة إيكاوألحكام 
 .3االجتماع مبّين في الفقرة اإلجراء المطلوب من هذا 

 مراجع

  MIDANPIRG/10تقرير  -
  MIDANPIRG/11تقرير  -
 MIDANPIRG/12تقرير  -

 
 مقدمة .1

 
يتضمن الفصل الثاني من التذييل الحادي عشر أحكام ترتيبات الطوارئ التي تفصل التزامات  1.1

في حال تعطل أو  خدمات الحرآة الجوية للدول من أجل وضع ونشر خطط الطوارئ لتنفيذها
آما ترد التوجيهات المتصلة . احتمال تعطل خدمات الحرآة الجوية والخدمات المساندة لها

 ).11(للتذييل ) ج(بتطوير ونشر وتنفيذ خطط الطوارئ في المرفق 
 

 النقاش .2
 
منذ  ATM/SAR/AISوفريقها الفرعي  MIDANPIRGلقد عالجت اجتماعات مجموعة  2.1

وفي هذا الصدد، . سنوات عديدة مسألة وضع ونشر خطط الطوارئ وحالة التنفيذ المرتبطة بذلك
لوحظ بشيء من القلق أن مستوى وضع ونشر خطط الطوارئ في منطقة الشرق األوسط ال يزال 
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، )2007أبريل  19-15الدوحة، ( MIDANPIRG/10وبناء عليه، حثت . منخفضًا بشكل آبير
، الدول على وضع خطط "وضع ونشر خطط الطوارئ" -10/45نتاج عن طريق االست

وتجدر اإلشارة إلى أن . للطوارئ وفقا ألحكام منظمة إيكاو باستخدام القالب القياسي المتفق عليه
جميع دول الشرق األوسط موضوعة في قائمة أوجه القصور لعدم استكمال خطط الطوارئ 

 . الخاصة بها
 

لمنظمة إلى المكتب اإلقليمي  2007يالحظ أن عددًا من الدول قدمت منذ عام قد يود االجتماع أن  2.2
في الشرق األوسط نسخًا من خطط الطوارئ، ما يشير إلى استمرار الجهود الرامية إلى  إيكاو

ومع ذلك، ال يزال من الضروري أن تلتزم الخطط بالقالب المتفق . )11(االمتثال ألحكام التذييل 
 ).11(م التذييل عليه وبجميع أحكا

 
يجب أن نوضح هنا أن أحد التحديات التي تسهم في إبطاء تنفيذ خطط الطوارئ هي عملية  2.3

ومع ذلك، تم تحقيق بعض . التشاور واالتفاقات مع الدول ومناطق معلومات الطيران المتاخمة
لدول أو التقدم في هذا الصدد، فقد وقعت ست دول على اتفاقيات التخطيط للطوارئ مع بعض ا

مناطق معلومات الطيران المجاورة لها، وهناك عدد قليل آخر يقوم باستكمال التنسيق المطلوب، 
أي أنه تم إعداد مشاريع الخطط وتعميمها على الدول أو مناطق معلومات الطيران المتاخمة 

 . بانتظار توقيعها وإصدارها
 

مع األخذ في االعتبار األحداث المقلقة الجارية في بعض دول منطقة الشرق األوسط، ولما فيه  2.4
مصلحة ضمان سالمة واستمرار الطيران المدني، أصبح من الضروري والملح على جميع دول 
الشرق األوسط اتخاذ التدابير الالزمة لتوقيع االتفاقات المعلقة مع الدول أو مناطق معلومات 

آما نطلب من جميع دول . ن المتاخمة واإلسراع في إصدار خطط الطوارئ الخاصة بهاالطيرا
حتى تلك التي ال تزال في شكل (الشرق األوسط إرسال نسخة من خطط الطوارئ الخاصة بها 

في الشرق األوسط للمساعدة في تعجيل حل أي من  لمنظمة إيكاوإلى المكتب اإلقليمي ) مشروع
قد تنشأ في حالة تعطل أو احتمال تعطل خدمات الحرآة الجوية والخدمات مشكالت التنسيق التي 

 .  الداعمة لها
  

  اإلجراء المطلوب من االجتماع .3
  
 :االجتماع مدعو إلى 3.1

  
 . مالحظة المعلومات الواردة في هذه الورقة  - أ
حث الدول، التي لم تقم بذلك بعد، على تحديث واستكمال ونشر خطط الطوارئ الخاصة   - ب

 . بها
إلى المكتب ) حتى تلك التي مازالت في شكل مشروع(إرسال نسخ من خطط الطوارئ   - ت

 . في الشرق األوسط في أقرب وقت ممكن لمنظمة إيكاواإلقليمي 
 

  -أنتهى-
  

    
 


