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 االجتماع الرابع للمدراء العامين للطيران المدني في منطقة الشرق األوسط

DGCA-MID/4  
  )2017أكتوبر  19-17(مسقط، سلطنة ُعمان 

 

  المسائل اإلدارية  الثالث:البند 
  

  بمنطقة الشرق األوسط )NCLB( ""عدم ترك أي دولة خلف الركب إستراتيجية
  

  )(مقدم من السكرتاريا
  

  ملخص

ي ف )NCLB(" "عدم ترك أي دولة خلف الركب إستراتيجيةتقديم هو  الورقةالهدف من هذه 
لدعم تقديم اتهدف هذه الورقة إلى كما مسقط.  إعالنمنطقة الشرق األوسط والمصادقة على 

منظمة مي لالمكتب اإلقليلتنسيق مع على ا الجهات المعنيةل وحث الدول االجتماع الذي يحتاجه
دعم أنشطة الالزمة ل بشأن تقديم المساعدات في الشرق األوسط "إيكاوالطيران المدني الدولي "

  " في منطقة الشرق األوسط.عدم ترك أي دولة خلف الركب" إستراتيجية
  

  .3في الفقرة ُمبيّن االجتماع مطلوب من هذا اإلجراء ال
  
  
  مقدمة .1
  

ُعِقدَّت بنجاح جلسة اإلحاطة رفيعة المستوى بشأن المدراء العامين والرؤساء التنفيذيين  1.1
 .2016مايو  26لهيئات الطيران المدني في الدوحة بدولة قطر في 

  
ووسائل  إيكاولمنظمة  "عدم ترك أي دولة خلف الركب"ِحيَط االجتماع علًما بمبادرة   1.2

"عدم ترك  إستراتيجية. وفي هذا الصدد، قُِدمت إحاطة إلى االجتماع بشأن إعداد أهداف هذه المبادرةتحقيق 
أي دولة خلف الركب" في منطقة الشرق األوسط، والتي تهدف إلى وضع نهج قيادة جديد لتغيير طريقة 

ئج معينة وقابلة للقياس، ووضع تعريف إنجاز األعمال من خالل االتفاق مع الدول المعنية بشأن تحقيق نتا
في منطقة الشرق  ستراتيجيةهذه اإلإعداد واضح للمساءلة بشأن تحقيق األهداف المحددة. وأيَّد االجتماع 

هيئات ل في االجتماع الرابع للمدراء العامين ستراتيجيةاإلهذه األوسط وتمت الموافقة على ضرورة تقديم 
 للمصادقة عليها. منطقة الشرق األوسط في الطيران المدني

  
  المناقشة.  2

    
على أنه ال يزال هناك اختالف كبير بين الدول في مسألة تنفيذ المعايير  إيكاواتفق مجلس     2.1

ترك  مأعدَّ المجلس حملة "عد . ونتيجةً لذلك،إيكاو) التي وضعتها SARPsوالممارسات الُموصى بها (
ضمان اتساق تنفيذ المعايير والممارسات  بشأنللمساعدة  يكاواإل منظمةالتي بدأتها أي دولة خلف الركب" 

بتركيز  إيكاوأفضل على المستوى العالمي. ولتفادي هذه الثغرة، ينبغي أن تقوم منظمة  بصورةالُموصى بها 
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والممارسات الُموصى  أنشطتها على البلدان التي تفتقر إلى قدرات الرقابة األساسية المطلوبة لتنفيذ المعايير
والمالحة  الة، وال سيما في المجاالت ذات األولوية والتي تشمل السالمة،بصورة فعَّ  يكاوبها من ِقبل اإل

وبناًء عليه، يتعين إيالء اهتمام خاص لمساعدة هذه الدول التي تواجه ، واألمن. الجوية وكفاءة الطيران
 مخاطر أكبر بشأن السالمة واألمن.

  
أ بشأن مبادرة "عدم ترك أي دولة خلف الركب"، يتعين 39-23وفقًا لقرار الجمعية العامة      2.2

بفاعلية حتى  يكاوالسياسات التي وضعتها اإلكذلك على الدول تنفيذ المعايير والممارسات الُموصى بها و
للبيئة، ما يدعم تحقيق اقتصاديًا وصديقة  وُموفِّرةوفعَّالة  ومضمونةتمتلك جميع الدول أنظمة نقل جوي آمنة 

  االقتصادي. والتنمية المستدامة والرخاء االجتماعي 
  

الركب" في منطقة الشرق االوسط االلتزامات  خلفأي دولة  ترك"عدم  إستراتيجيةتتضمن     2.3
الدوحة وتهدف إلى تعزيز عملية إنجاز األهداف اإلقليمية، والتي  إعالنالمتفق عليها سابقًا والتي وردت في 

  تشمل:
  

على المستوى اإلقليمي إلى للمعايير الموصى بها ارتفاع المعدل المتوسط للتنفيد الفعّال  - 
 ؛ و2020% بحلول 70أكثر من 

 .2020بحلول لهذه المعايير % على األقل من التنفيذ الفعَّال 60دولة لمعدل  11تحقيق  - 
 

  ) مجموعات، على النحو التالي:4من المقرر تصنيف دول الشرق األوسط إلى أربع (     2.4
  

  السالمة؛دول لديها مخاوف كبيرة بشأن  -1
% (التنفيذ الفعَّال 60دول لم تتم مراجعة معدالتها أو يقل فيها مستوى التنفيذ الفعَّال عن  -2

  )؛60 ˃
  )؛ و70≥التنفيذ الفعّال ≤60% (70و 60الفعَّال بين دول يتراوح فيها مستوى التنفيذ  -3
  ).70 ≥% (التنفيذ الفعَّال 70دول يرتفع فيها مستوى التنفيذ الفعَّال إلى أكثرمن  -4

  
المطلوبة بشأن  بعين االعتبار عند تقديم المساعداتينبغي أن تؤخذ معايير/عوامل أخرى    2.5

وتنفيذها، بما في  األعمالإعداد خطط  خاللعدم ترك أي دولة خلف الركب"، وذلك " إستراتيجيةتطبيق 
  ذلك على سبيل المثال ال الحصر:

  
  رغبة/التزام الدولة في تلقي المساعدة؛  )أ

  األمن واالستقرار السياسي؛  )ب
  مهمة؛كل عنصر من العناصر ال ووفقالتنفيذ الفعّال حسب المنطقة   )ج
  في الدولة؛ مستوى أنشطة المالحة الجوية  )د
أوجه القصور في المالحة الجوية (بما في ذلك أوجه القصور ذات الصلة بترخيص   )ه

  المطارات الصغيرة)؛
  مستوى التقدم الذي تحرزه الدولة في إعداد وتنفيذ خطط اإلجراءات التصحيحية؛  )و
  ؛ وإجمالي اإلنتاج المحلي للفرد  )ز
  مشاريع المساعدات الحالية أو المخطط لها.  )ح

  
"عدم ترك أي دولة خلف الركب" في منطقة الشرق األوسط من ثالث  إستراتيجيةن تتكو     2.6

  ) مراحل على النحو التالي:3(
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انتقاء أفضل الدول المرشحة لتوزيع المساعدات التي ستحقق تحسينًا مستداًما  االنتقاء: –المرحلة األولى 
  .للمعايير الموصى بها لمستوى التنفيذ الفعّال

  
"عدم تخلف دولة عن الركب" لدولة  إستراتيجيةلتنفيذ  أعمالإعداد خطة  :األعمالخطة  –المرحلة الثانية 

  حسب االقتضاء. الجهات المعنيةما، بالتنسيق مع الدول المعنية وغيرهم من 
  

؛ والرقابة المعنيةالجهات المتفق عليها بالتنسيق مع  األعمالتنفيذ خطة  التنفيذ والرقابة: –المرحلة الثالثة 
  المستمرة لعملية التنفيذ لضمان إنجاز األهداف والمقاصد المتفق عليها.

  
الركب" بمنطقة الشرق األوسط تنفيذ الخطة  خلفدولة أي  ترك"عدم  إستراتيجيةتدعم      2.7

حديد من شأنها ت أعمالباعتبارها أساًسا لوضع خطط  طريقهاطة وخار )GASPالعالمية لسالمة الطيران (
  على الصعيدين اإلقليمي والوطني. الطيران سالمةاألنشطة المعينة المقرر ممارستها لتحسين 

  
"عدم ترك أي دولة خلف الركب" بمنطقة الشرق األوسط عبارة  إستراتيجيةخطة تنفيذ      2.8

ترك أي  "عدم إستراتيجية؛ وهي وثيقة حية تُستخدم لتسجيل أنشطة ستراتيجيةعن وثيقة مصاحبة لهذه اإل
دولة خلف الركب" في منطقة الشرق األوسط (بشكل عام وبحسب حالة كل دولة)، والتي تشمل مراقبة 

الجهات في الدول المعنية واإلسهامات التي تقدمها الدول/ ستراتيجيةهذه اإلخطة اإلجراءات الخاصة ب
  .ستراتيجيةلدعم المبادرة الخاصة بهذه اإل المعنية

  
 ،الملحق "أ"يرد إعالن "عدم ترك أي دولة خلف الركب" بمنطقة الشرق األوسط في     2.9

د  وخطة تنفيذ  الملحق "ب""عدم ترك أي دولة خلف الركب" بمنطقة الشرق األوسط في  إستراتيجيةوتّرِ
    .الملحق "ج""عدم ترك أي دولة خلف الركب" بمنطقة الشرق األوسط في  إستراتيجية

  
  المطلوب من االجتماعاإلجراء  .3
  

  االجتماع مدعو إلى:
  

مراجعة واعتماد إعالن "عدم ترك أي دولة خلف الركب" بمنطقة الشرق األوسط   )أ
  المرفقة به؛ ستراتيجيةواإل

  
 "إيكاوالمكتب اإلقليمي لمنظمة الطيران المدني الدولي "مع حث الدول على التنسيق   )ب

عدم ترك  " إستراتيجيةب األعمال الخاصةخطة بشأن إعداد/اختتام  في الشرق األوسط
  " لهذه الدول. أي دولة خلف الركب

  
المكتب اإلقليمي لمنظمة الطيران على التنسيق مع  الجهات المعنيةتشجيع الدول/  ج) 

تقديم المساعدات المطلوبة دعًما  بشأن في الشرق األوسط "إيكاوالمدني الدولي "
  "عدم ترك أي دولة خلف الركب" في منطقة الشرق األوسط؛ و ستراتيجيةإل

  
 إستراتيجيةالتطوعية لدعم أنشطة  اإلسهاماتعلى تقديم  الجهات المعنيةتشجيع الدول/  د) 

  لف الركب" في منطقة الشرق األوسط"عدم ترك أي دولة خ
  

--------------  


