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  تاريخ االجتماع -الجزء األول 

  مقدمة  - 1

االجتماع األول المتحدة استضافت الهيئة العامة للطيران المدني بدولة اإلمارات العربية   1- 1
، و ظبيفي أباالجتماع عقد و) DGCA-MID/1( إقليم الشرق األوسطفي  للمدراء العامين للطيران المدني

 .2011مارس  24إلى  22ي الفترة من اإلمارات العربية المتحدة فدولة 
  
) 11(دولة  ةإحدى عشروخبيرا من مشارآا ) 56(وخمسون ستة وحضر االجتماع   2- 1
دولة و ،، السودانقطر، المملكة العربية السعودية سوريا، رين، مصر، األردن، الكويت، لبنان، عمان،البح(

 ،)(AACO للنقل الجويالعربي اإلتحاد (منظمات دولية وإقليمية ) 5(وخمس ) اإلمارات العربية المتحدة
واالتحاد  (CANSO)نية المدمنظمة خدمات المالحة الجوية و، (ACAC)والهيئة العربية للطيران المدني 

بأسماء قائمة ترد ، و(IFALPA)التحاد الدولي لجمعيات الطيارين او (IATA)الدولي للنقل الجوي 
  .من التقرير )د(المرفق المشارآين في 

  حفل االفتتاح  - 2

سلطان بن سعيد المنصوري، وزير االقتصاد ورئيس الهيئة  المهندسمعالي افتتح االجتماع   1- 2
ان المدني، الذي رحب بحرارة بجميع المندوبين وأعرب عن األهمية والرضى المرتبط بقرار العامة للطير

النص الكامل يرد وتمنى لالجتماع مداوالت مثمرة، و. اإلمارات العربية المتحدةدولة عقد مثل هذا الحدث في 
  .من التقرير )أ( المرفقلكلمة الوزير االفتتاحية في 

، بجميع )ايكاو(لمنظمة الطيران المدني الدولي ، األمين العام انبنجامورحب السيد ريمون   2- 2
المندوبين في أبو ظبي، وأعرب عن االمتنان العميق والتقدير الذي تكنه االيكاو لدولة اإلمارات العربية 

الهيئة ورئيس ، وزير االقتصاد سلطان بن سعيد المنصوري وعلى وجه الخصوص لسعادة المهندس ،المتحدة
لطيران المدني على الهيئة العامة لمدير عام  والسيد سيف بن محمد السويدي، للطيران المدني،العامة 

وأبرز السيد . جميع المشارآينالتي لمسها الضيافة آرم في أبو ظبي وعلى االجتماع المهم استضافة هذا 
 ،السالمة(لاليكاو  ةلثالثاإلنجازات الرئيسية واألنشطة المخططة المتعلقة باألهداف االستراتيجية ا بنجامان
النص الكامل للكلمة االفتتاحية ألمين عام ويرد ). وحماية البيئة والتنمية المستدامة للنقل الجوي ،واألمن

 .لتقريرمن ا )ب( المرفقاليكاو في ا
  

  األمانة  - 3

، المدير اإلقليمي لمنظمة خنجي ضا محمودالسيد محمد رتولى منصب أمين االجتماع   1- 3
والسيد محمد  ائب المدير اإلقليمين  – األوسط وساعده السيد جهاد فقير في الشرقالدولي المدني  لطيرانا

من مكتب  (ANS/AIM)إدارة معلومات الطيران /خدمات المالحة الجويةل القليميخبيراال – السماوي
  .في الشرق األوسطاإلقليمي يكاو الا

لطيران امدير مكتب التعاون الفني لمنظمة  - السيد إيفان جاالن ساعد في االجتماع أيضا   2- 3
  .في مونتريالالدولي المدني 

  اللغة واإلدارة  - 4

. اللغتينهاتين وثائق االجتماع في  صدرتأديرت الجلسات باللغتين اإلنجليزية والعربية و  1- 4
 .الفوريةالتحريرية وآما تم توفير خدمات الترجمة 
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  النتائج  - 5

 )ج(المرفق عراض ومناقشة ورقات العمل المدرجة في است وضع االجتماع، بعد  1- 5
)/1 IP/1(DGCA/MID،  ثالثة عشر ما مجموعه)على النحو التالي استنتاجا) 13:  

 إقليم ـ دعم الدول الستخدام اللغة العربية في (DGCA-MID/1) 1/1النتيجة 
  . الشرق األوسط

، بالتنسيق شرق األوسطإقليم الولدعم استخدام اللغة العربية في تقوم الدول، أن 
توفير الموارد المطلوبة إما عن طريق من أجل يكاو لالمع المكتب اإلقليمي 

  . طوعية أو إعارة خبير لغة مالئملاإلسهامات ا

 إقليم المالحة الجوية فيإزالة الثغرات في  ـ (DGCA-MID/1) 1/2النتيجة 
  الشرق األوسط 

  :أن تقوم الدول بما يلي

بصفة خاصة ذلك في المالحة الجوية، وإلزالة الثغرات الية إعطاء أولوية ع  )أ
الالزمة لضمان توافر وبقاء العدد الكافي من األموال من خالل تخصيص 

، في هذه الدول الموظفين التقنيين المؤهلين لدى هيئات الطيران المدني
بما في ذلك التدريب األساسي والتدريب أثناء العمل وتوفير التدريب المالئم 

  ؛المتكررالتدريب و

  إزالة الثغرات المشترآة؛، من أجل على نحو تعاونيالعمل   )ب

 (RSOOs)المنظمات اإلقليمية لمراقبة السالمة آلية النظر في استخدام   )ج
آآلية فعالة ضمن جملة أمور، لتوفير التدريب المناسب للموظفين التقنيين 

  .المشترآةوإزالة الثغرات 

ـ استعراض الفضاء الجوي اإلقليمي للشرق  (DGCA-MID/1) 1/3النتيجة 
  (MIDRAR)األوسط 

  :أن ُتشجَّع
  :ما يلي على الدول الملتزمة بإعالن دولة اإلمارات العربية المتحدة،  )أ

 (CANSO) المدنية منظمة خدمات المالحة الجويةدعم جهود   - 1
، لشرق األوسطالجوي اإلقليمي لللفضاء استعراض إلجراء 

وجميع الدولي لطيران المدني ايق مع منظمة بالتنسيق الوث
  المعنيين؛األطراف وأصحاب المصلحة 

 للشرق األوسط معني بالفضاء الجوي االقليمي دعم إنشاء فريق  - 2
)MIDRAR(؛  

، بما الالزمةوفير المعلومات والبيانات وغيرها من الموارد وت  - 3
  .إسهامات المتخصصين حسب االقتضاءفي ذلك 
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و أحد أ (CANSO) المدنية خدمات المالحة الجوية تقوم منظمة  )ب
على الهيئات  MIDRARفريق استعراض أعضائها بعرض نتائج 

المناسبة التابعة للمجموعة االقليمية لتخطيط وتنفيذ المالحة الجوية 
، )فريق الدراسة المعني بشبكة الطرق الجوية(القليم الشرق األوسط 

خدمات معلومات الطيران /ويةوتنبؤات الحرآة، وإدارة الحرآة الج
خطة أو خطط إدخال التعديالت الالزمة على القتراح للشرق األوسط 
  .، حسب االقتضاءالمالحة الجوية

الجديد لخطة  االيكاو نموذجتطبيق ـ  (DGCA-MID/1) 1/4النتيجة 
  الطيران 

 ُتحّث، لخطة الطيرانالجديد  االيكاوالمبكر لنموذج نظرا ألهمية التطبيق أنه، 
ودعم لإلسراع في ما يلزم من موارد على توفير  إقليم الشرق األوسطدول 
  .الطيران االيكاو الجديد لخطةنموذج  تطبيق

خدمات معلومات الطيران قاعدة بيانات ـ  (DGCA-MID/1) 1/5النتيجة 
  (MIDAD) قليم الشرق األوسطإل

  : أن

بإنشاء وى تتعلق إجراء دراسة أو دراسة جدالى األردن والبحرين تبادر   )أ
بالتعاون  إقليم الشرق األوسطفي لخدمات معلومات الطيران قاعدة بيانات 

  الدولي؛ لطيران المدنياالوثيق مع منظمة 

  ؛الدراسةالضروريين إلنجاز المعلومات والدعم جميع تقدم الدول   )ب

ابعة المالئمة الت المناسبةتقدم األردن والبحرين نتيجة الدراسة إلى الهيئات و  )ج
الجوية في الشرق األوسط  للمجموعة اإلقليمية لتخطيط وتنفيذ المالحة

)AID/MAP TF ATM/SAR/AIS SG .(  

  ئخطط الطوارـ  (DGCA-MID/1) 1/6النتيجة 

 إقليم الشرق األوسطسالمة واستمرارية الطيران المدني، تقوم دول تأمين ولأنه، 
  : بما يلي

د الالزمة لتحديث واستكمال ونشر المواروتخصيص  ،أولوية عاليةمنح   )أ
  ا؛خطط الطوارئ الخاصة به

حتى التي ما زالت على ( اإرسال نسخ من خطط الطواريء الخاصة بهو  )ب
لشرق األوسط، في أقرب وقت ليكاو اإلقليمي االإلى مكتب ) شكل مسودات 

  .  ممكن

دعم فريق السالمة الرفيع المستوى ـ  (DGCA-MID/1) 1/7النتيجة 
)TLST(  

همية دور فريق السالمة الرفيع المستوى، في تطبيق التوصيات تقديرا أل ،أنه
دول ُتشّجع ، )GASR(الواردة في خريطة الطريق العالمية لسالمة الطيران 

فريق السالمة الرفيع لتمويل نشاط على تخصيص الموارد  إقليم الشرق األوسط
  . المستوى
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ة اإلقليمية لجمع بيانات اإلستراتيجيـ  (DGCA-MID/1) 1/8النتيجة 
  السالمة

وبرامج ) SMS(بيانات السالمة ألنظمة إدارة السالمة توفير ألهمية أنه، تقديرا 
اللوائح تطبيق ب إقليم الشرق األوسطدول تقوم ، )SSP(السالمة الجوية 

بالغ عن حوادث الطيران لإلبي وورألمرآز التعاون االتنظيمية الصادرة عن 
ECCAIRS بشأن تدريبية الدورات ال، وحضور ات السالمةلجمع بيان

"ECCAIRS  " لشرق األوسطلاإلقليمي  مكتب االيكاوالتي ينظمها.  

السالمة  إقليمية لمراقبة تمنظماـ إنشاء  (DGCA-MID/1) 1/9النتيجة 
  ومنظمات إقليمية للتحقيق في الحوداث

مراقبة السالمة  على، من أجل تعزيز قدراتها إقليم الشرق األوسطن تقوم دول أ
، على نحو فعال وتعاوني ومستديم ،بمجال السالمةالمشترآة وإزالة الثغرات 

  :بما يلي

التعاون من أجل إنشاء منظمات إقليمية لمراقبة السالمة ومنظمات   )أ
  والوقائع؛للتحقيق في الحوادث إقليمية 

قليمية إلالمجموعة ا إطاربالبحث في هذا الموضوع تناول مواصلة   )ب
  .إقليم الشرق األوسطفي  RASG سالمة الطيرانل

برامج مراقبة بشأن عمل ـ عقد حلقة  (DGCA-MID/1) 1/10النتيجة 
  السالمة اإلقليمية

وآجزء من عملية التحضير أن يقوم مكتب االيكاو اإلقليمي للشرق األوسط، 
ادث إقليمية للتحقيق في الحولمراقبة السالمة، ومنظمات  إقليمية إلنشاء منظمات

برامج مراقبة السالمة اإلقليمية، من أجل بشأن عمل حلقة بتنظيم  ،والوقائع
التصدي للنواحي التقنية والمؤسساتية والمالية المتعلقة بهذه المشروعات 

  .اإلقليمية وشبه اإلقليمية

إقليم في األمن  لشؤونإنشاء فريق عمل ـ  (DGCA-MID/1) 1/11النتيجة 
   الشرق األوسط

، عزيز التعاون في المسائل األمنية، نظرا ألهمية تدول بشكل مشتركأن تقوم ال
، االيكاو، بالتنسيق مع إقليم الشرق األوسطفي األمن  لشؤونبإنشاء فريق عمل 

   .قليم الشرق األوسطلوضع خطة أمنية شاملة إلوذلك 

إنشاء مجموعة إقليمية بيئية عالية ـ  (DGCA-MID/1) 1/12النتيجة 
  المستوى

، من أجل على إنشاء فريق إقليمي رفيع المستوى لمسائل البيئة عاون الدولأن تت
  .البيئية التي تم تحديدها والتحدياتمعالجة الشواغل 
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في  بااليكاوالفني التعاون إدارة دور ـ  (DGCA-MID/1) 1/13النتيجة 
  الطيران المدنيمشروعات تنفيذ 

 صادر عن الجمعية العموميةال ،17- 36ُتشجع الدول، وفقا ألحكام القرار أن 
حتى المدني مشروعاتها بمجال الطيران تشجع على إشراك االيكاو في  لاليكاو،

وفقا  –إن وجدت  – المشورة للجهات المانحة ومؤسسات التمويلتوفر االيكاو 
   .لذلك

  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
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  ن بنود جدول األعمالعتقرير  -الجزء الثاني 

  ول األعمال المؤقت إقرار جد: جدول األعمال من 1تقرير عن البند 

(DCGA-MID/1-WP/1)  

استعرض االجتماع وأقر جدول األعمال التالي المقترح من األمانة في التذييل بورقة   1- 1
  : WP/1العمل

  إقرار جدول األعمال المؤقت   :من جدول األعمال 1البند   

  انتخاب الرئيس ونائب الرئيس  :من جدول األعمال 2البند   

  المسائل اإلدارية  :عمالمن جدول األ 3البند   

  المالحة الجوية :من جدول األعمال 4البند   

  سالمة الطيران  :من جدول األعمال 5البند   

  أمن الطيران  :من جدول األعمال 6البند   

  حماية البيئة : من جدول األعمال 7البند   

  التعاون الفني  :من جدول األعمال 8البند   

  نقل الجويال  :من جدول األعمال 9البند   

  تواريخ ومكان انعقاد االجتماعات المقبلة : من جدول األعمال 10البند   

  ما يستجد من أعمال  :من جدول األعمال 11البند   

  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
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  نتخاب الرئيس ونائب الرئيسا  : جدول األعمال من 2تقرير عن البند 

(DCGA-MID/1-WP/2)  

لدولة في ا) DGCA(المدير العام للطيران المدني  انتخاب ه ينبغي دائمااتفق االجتماع على أن  1- 2
. ، آرئيس الجتماع المدراء العامين للطيران المدني في الشرق األوسط)أو من يمثله(لالجتماع ضيفة ستالم

، المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني في السيد سيف بن محمد السويديباإلجماع انُتخب ، وبناء عليه
 .لالجتماع ارئيس ،مارات العربية المتحدةدولة اإل

  

وعلى الثقة التي أوآلت إياه ه تعلى الشرف الذي منحالمندوبين وشكر  ،توّلى السيد السويدي الرئاسة  2- 2
 .إليه، وأآد لالجتماع أنه سيبذل قصارى جهده لالضطالع بمسؤولية تسهيل أعمال االجتماع

  

 - البحرين دولة وآيل شؤون الطيران المدني في -الرحمن القعود الكابتن عبدباإلجماع  أيضًا انُتخب  3- 2
  .رئيس لالجتماعنائبا ل

  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
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  المسائل اإلدارية  : جدول األعمال من 3تقرير عن البند 

(DCGA-MID/1-WP/3)  

م الشرق إقلياجتماعات المدراء العامين للطيران المدني في لعقد استعرض االجتماع المواد اإلرشادية   1- 3
، ووافق االجتماع على أن المبادئ WP/3 بورقة العمل) أ(التذييل على النحو المقترح من األمانة في  األوسط

لعقد التحضيرية  األعماللشرق األوسط في لاإلقليمي االيكاو التوجيهية تساعد آال من الدولة المضيفة ومكتب 
يه، أقّر االجتماع المواد اإلرشادية المقترحة مع تغييرات وبناء عل. اجتماعات المدراء العامين للطيران المدني

  .3تقرير عن البند رقم لل 3Aالتذييل طفيفة آما هي في 

ورد أعاله ، وافق االجتماع على استخدام آل من اللغتين العربية واإلنكليزية إلصدار بصدد ما   2- 3
ومع األخذ في االعتبار عدم . لشرق األوسطني في اداجتماعات المدراء العامين للطيران الموتسيير الوثائق 
دول أن لشرق األوسط، وقيود الميزانية، وافق االجتماع على مكتب االيكاو اإلقليمي لل لغوي في ؤوتوافر مس

لغوي في المكتب اإلقليمي، إما من خالل مسؤول الدعم الالزم لتوفير ينبغي أن توفر الشرق األوسط 
  :التاليةالنتيجة وعليه، وافق االجتماع على . ير مالئمخب الطوعية أو إعارة اتالمساهم

إقليم الشرق دعم الدول الستخدام اللغة العربية في ـ  (DGCA-MID/1) 1/1النتيجة 
 األوسط

  
بالتنسيق مع الشرق األوسط، إقليم دعم استخدام اللغة العربية في أن تقوم الدول من أجل 

فير الموارد المطلوبة إما عن طريق لتو ،األوسطمكتب االيكاو اإلقليمي للشرق 
  . المساهمات الطوعية أو إعارة خبير لغوي مناسب

  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
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  اجتماعات المدراء العامين لهيئات الطيران المدني في منطقة الشرق األوسطدليل 

  

  األهداف والمقاصد .1

يتيح ما . طابع فريد نظرًا لطبيعته غير الرسميةالعامين لهيئات الطيران المدني ب مدراءيتميز اجتماع ال
بأي جانب من جوانب مسائل المتعلقة آل الهيئات الطيران المدني مناقشة في للمدراء العامين أو التنفيذيين 

آما . بانفتاح وصراحة، ويسهل التعاون الثنائي واإلقليمي في مجاالت االهتمام المشترك الطيران المدني
عالقات فرصة توطيد أواصر الجميع هيئات الطيران في المنطقة منح يمثل هذا المنتدى رابطًا أساسيًا ي

  . ودعمها طقةأنشطة الطيران المدني في المنتنسيق ل

تتمثل أهداف ومقاصد اجتماعات المدراء العامين لهيئات الطيران المدني في منطقة الشرق األوسط بما 
  :يلي

 استعراض وتبادل المعلومات بشأن المسائل المهمة في مجال الطيران المدني.  
 شطة الطيران المدني في المنطقةتعزيز تنسيق أن.  
  تخطيط وتنفيذ المالحة الجوية في الشرق األوسطالمجموعة اإلقليمية لاستعراض عمل 

MIDANPIRG ،لشرق األوسطللسالمة الجوية في امجموعة اإلقليمية الو RASG-MID.  
 والمهمة بالنسبة للمنطقةفي المجاالت ذات االهتمام المشترك االتفاق على االجراءات ،.  
 جراءات في المنطقةتوفير التوجيه والتناغم والتنسيق الشامل لتنفيذ المعايير واإل.  
  من أجل تنسيق القضايا المهمة في الوقت ، "إيكاو"لمنظمة الطيران المدني الدولي متابعة األمانة

 .المناسب وبشكل منظم
   
  االستضافة .2

  .تستضيف دول منطقة الشرق األوسط هذا االجتماع آل سنتين تطوعًا وبالتناوب
  
  المشارآة .3

ها التي يعتمد ةالخمس عشر األوسطنفيذيين وممثلين عن دول الشرق العامين أو الت مدراءيضم االجتماع ال
، الكويت، األردن، العراق، إيران ،مصر ،البحرين(في الشرق األوسط " إيكاو"المكتب اإلقليمي لمنظمة 

ومع ذلك، ). واإلمارات العربية المتحدة، اليمن، سوريا، السودان، السعودية، قطر، عمان، ليبيا، لبنان
اجتماعات  سكرتاريامهمة  "إيكاو"منظمة ناط بوت .يكاو دوره المهم الرئيسيلإل تب اإلقليمييظل للمك

لالجراءات والمتابعة النهائية  ،الوثيق بتخطيط وإجراء االجتماع ا، باإلضافة إلى ارتباطهالمدراء العامين
  . التي يضعها آل اجتماعالمتنفقة عليها

هم عندما يسفي هذه االجتماعات من حين آلخر، للمشارآة ويجوز دعوة دول من خارج الشرق األوسط 
  . اتاالجتماعإثراء ذلك في 

من قبيل االتحاد العربي للنقل الجوي  ،لمنظمات الدولية واإلقليميةتوجيه دعوات منتظمة ل ويمكن
AACO والهيئة العربية للطيران المدني ACAC  ومنظمة خدمات المالحة الجوية المدنيةCANSO 
لحضور ، IFALPAواالتحاد الدولي لجمعيات الطيارين  IATAد الدولي للنقل الجوي واالتحا

دعوة منظمات  والمكتب االقليمى لاليكاو ويمكن للدولة المضيفة. بصفة مراقبالمدراء العامين اجتماعات 
  . أخرى إذا دعت الضرورة
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مثل ، الدولةتلك ات القائمة في مشارآة مختلف الوآاالت والمنظمالقرار بشأن الدولة المضيفة تخذ آما ت
  . والخطوط الجوية الوطنية، حسب االقتضاء ،وسلطات المطارات ،ممثلي مقدمي خدمات المالحة الجوية

أو " إيكاو"إلى رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي عادة دعوة توجه الدولة المضيفة  :مالحظة
  . للحضور آضيف شرف، العام أالمين

  

  اتعقد االجتماع .4

الدولة المضيفة خطاب انعقاد وبالتنسيق مع  "إيكاو"المكتب اإلقليمي لمنظمة الطيران المدني الدولي يعد 
  . إلى جميع المشارآين، قبل تسعين يومًا من تاريخ االجتماع،  ويوجهه االجتماع

ساعدة لخطاب االنعقاد أن يتضمن جدول األعمال المؤقت لالجتماع، مع مالحظات توضيحية لمتعّين ي
  . المشارآين في االستعداد لالجتماع

إعداد " إيكاو" الطيران المدني الدولي لمنظمةبالتنسيق مع المكتب اإلقليمي  ،وينبغي على الدولة المضيفة
  . وإرفاقها بخطاب االنعقاد ،ونشرة تحوي معلومات إدارية وغيرها من المعلومات المفيدة ،قائمة الفنادق

ومناسبة ألعضاء جذابة  أن تكون أسعار الفنادقيفّضل : امة الوفود في الفنادقإلقخاصة أسعار  -مالحظة
وفود وزياراتهم وتنقالتهم بين الحرآة ويسهل  ،وذلك يجنبنا الصعوبات اللوجستية. الوفود

  . االجتماعات والفعاليات، وغيرها
 

  إدارة االجتماعات .5

على  المدراء العامين لهيئات الطيران المدني في منطقة الشرق األوسط اجتماعاتتنظم بروتوآوالت 
  :النحو التالي

وينتخب المدير العام لهيئة الطيران . رئيس ينتخبه الممثلون الذين عينتهم الدول األعضاءيديرها   )أ 
ة المدير العام لهيئينتخب آما . المدني في الدولة المضيفة أو ممثله، آتقليد، رئيسًا لالجتماع

 .لرئيسلنائب الطيران المدني في الدولة المضيفة أو ممثله 
   

في القاهرة، مهمة سكرتير " إيكاو"يتولى المدير اإلقليمي لمنظمة الطيران المدني الدولي   )ب 
  . االجتماع

 
  :اللغة .6

ينبغي للدولة المضيفة .  صياغة الوثائق وتسيير االجتماعاتو االنجليزية فى  لعربيةين ايستخدم اللغت
بالتنسيق مع  ، واتخاذ الترتيبات الالزمة)اإلنجليزيةالعربية و(لتأآد من إتاحة جميع الوثائق باللغتين ا

لضمان الترجمة والترجمة الفورية من اللغة  "إيكاو"لمنظمة الطيران المدنى الدولى إلقليميالمكتب ا
  ). المناقشات(وبالعكس أثناء االجتماعات  لعربيةاإلنجليزية إلى اللغة ا

 
  جدول األعمال .7

  . جدول األعمال المؤقت لالجتماع) الدولة المضيفة(يضع السكرتير، بالتشاور مع الرئيس 

مالحظات التماسًا ل ،المالحظات التوضيحية مع خطاب االنعقادمرفقًا بويعمم جدول األعمال المؤقت 
  . المشارآين المتوقعين
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إقليمية أن تقترح إدراج بنود إضافية في جدول / يةعند افتتاح االجتماع، يجوز ألية دولة أو منظمة دول
  . األعمال، وتقبل هذه االقتراحات إذا وافقت عليها غالبية الدول الحضور

  :ورهنًا بموافقة االجتماع، يجب أال يختلف جدول األعمال آثيرًا عن التالي ،توحيد األسلوبوسعيًا إلى 

  .اعتماد جدول األعمال )1
  .يسانتخاب الرئيس ونائب الرئ )2
   .مراجعة ومتابعة نقاط العمل الناشئة عن االجتماع السابق )3
  .ةياإلدارالمسائل  )4
  .المالحة الجوية )5
  .سالمة الطيران )6
  .أمن الطيران )7
  .البيئية حماية )8
  .التعاون الفني )9

  .النقل الجوي )10
  .انعقاد االجتماعات المقبلةموعد ومكان  )11
  .ما يستجد من أمور )12

  
  الجتماعبرنامج ا .8

 "إيكاو" إلقليمي لمنظمة الطيران المدني الدوليا المكتبمن قبل  يومي لالجتماعالبرنامج الإعداد يتم 
، بحيث اليومي على المشارآين أثناء التسجيلبرنامج وينبغي توزيع ال. الدولة المضيفةبالتنسيق مع 

أوراق العمل، اق ورأمناقشة / تقديمي حفل افتتاح، عرض(آل جلسة بفعاليات قائمة تفصيلية يتضمن 
لمناسبات االجتماعية، إن للبرنامج اليومي أن يوضح اينبغي آما ). وغيرهالمعلومات والعروض، ا

  .المآدب واالستراحات وما شابهو ،الثقافية والزيارات ومشاهدة معالم المدينة نشطةوجدت، مثل األ
  
  التحضير لالجتماع. 9

لجنة تنظيمية فيما بعد  تشّكلو ،منّسقًاة المضيفآفاءة التنظيم وإدارة االجتماع، تعين الدولة حرصًا على 
 هم، بالتعاون الوثيق مع المكتب اإلقليميملتنسيق مختلف األنشطة المرتبطة باستضافة هذا الحدث ال

  . ، بحيث تحل أية قضية طارئة في الوقت المناسب وبطريقة فعالة"إيكاو" الطيران المدني الدولي لمنظمة

  :ستضافة االجتماع بما يلييتمثل الحد األدنى من متطلبات ا

 .مشارآًا 60-50بين ما لخدمة ) بما في ذلك مكبرات الصوت(اجتماعات مع مرافقها  قاعة  )أ 
  

  .الدولة المضيفةمن حضور الوفقًا لعدد  قد يتغير عدد المشارآين :مالحظة
  .، تحوي آلة ناسخة عالية القدرةغرفة سكرتاريا متاخمة  )ب 
  .يوتر وطابعةجهاز آمب  )ج 
  .وطباعًةتحدثًا نجليزية اإلالعربية واللغة تيرة تجيد سكر/ سكرتير  )د 
 ).على األقل" إيكاو"ألمانة منظمة ( ًاأو السلكيخط اتصال بشبكة اإلنترنت سلكيًا   )ه 
  .مكتب تسجيل المشارآين  )و 
  .رصاصوأقالم أوأقالم آّراسات   )ز 
  .جهاز عرض فيديو مع شاشة وقلم مؤشر  )ح 
 .لفترتي استراحة يوميًا اتترتيب  )ط 
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إلى  ،قامة في الفنادقبما في ذلك تذاآر الطيران واإل ،الدولة المضيفة ترتيبات االجتماعولى تت :مالحظة
الطيران المكتب اإلقليمي لمنظمة موظفي ل ،جانب خدمات االستقبال والمساعدة في المطار

أو "إيكاو"و رئيس مجلس منظمة الطيران المدنى الدولى في القاهرة  "إيكاو" المدني الدولي
  .العام للحضور آضيف شرف االمين

  

  

  

 --------------- -  
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  المالحة الجوية   : جدول األعمال من 4تقرير عن البند 

 لتخطيط وتنفيذ المالحةللمجموعة اإلقليمية نتائج ومتابعة االجتماع الثاني عشر 
  (MIDANPIRG/12) األوسطالجوية في الشرق 

(DCGA-MID/1-WP/4)  

وقد اطلع المجتمعون على نتائج  المقدمة من األمانة، WP/4 نوقش الموضوع في ورقة العمل  1- 4
الذي عقد في  ،الشرق األوسطالجوية في  االجتماع الثاني عشر للمجموعة اإلقليمية لتخطيط وتنفيذ المالحة

تماع أن االجتماع الثاني عشر للمجموعة حظ االجوقد ال, 2010 أآتوبر 21الى  17األردن من  –عمان 
قرارا، وبالتالي حّث  19نتيجة و 61 أصدر إقليم الشرق األوسطالجوية في  اإلقليمية لتخطيط وتنفيذ المالحة

  . دول الشرق األوسط على القيام بالمتابعة الالزمة حسب االقتضاء

  وقت طويلالتحديات في معالجة أوجه القصور القائمة منذ 

 (DCGA-MID/1-WP/5) 

مناقشتها ل" طويل وقتالقائمة منذ  الثغراتالتحديات في معالجة "بعنوان  WP/5 ورقة األمانة قدمت  2- 4
المجلس ولجنة المالحة الجوية  في ذلكبما  ،يكاوالحظ القلق الذي عّبر عنه أعضاء افي االجتماع ، الذي ال

حول التأثير ) MIDANPIRG(الشرق األوسط الجوية في  والمجموعة اإلقليمية لتخطيط وتنفيذ المالحة
  .القائمة منذ وقت طويل على السالمة للثغراتالخطير 

إزالة لشرق األوسط من أجل لاالقليمي  االيكاو أشار االجتماع إلى أعمال المتابعة التي قام بها مكتبو  3- 4
الشرق األوسط على شبكة  المالحة الجوية في ثغرات، بما في ذلك تطوير واستخدام قاعدة بيانات الثغرات
  .(MANDD) االنترنت

إقليم الشرق حظ االجتماع أن اجتماع المجموعة اإلقليمية لتخطيط وتنفيذ المالحةالجوية في الو  4- 4
إزالة الثغرات عدم لأآد على أن عدم وجود عدد آاف من الموظفين الفنيين المؤهلين هو العامل األهم  األوسط
 في نتائج الثغرات المبينة المالحة الجوية أو الثغرات فيسواء ( م الشرق األوسطإقليالسالمة في ب المتعلقة

  ).USOAP مراقبة السالمة لتدقيقبرنامج العالمي ال

، )ICAO MID(األوسط  للشرقآجزء من برنامج عمل مكتب اإلقليمي حظ االجتماع أنه الو  5- 4
 ،استنادا إلى االحتياجات المحددة لشرق األوسطإقليم اعمل ودورات تدريبية في وحلقات يجري تنظيم ندوات 

المقر ( االيكاوأو من قبل  إقليم الشرق األوسطالجوية في  حةالمجموعة اإلقليمية لتخطيط وتنفيذ المالفي إطار 
ومع ذلك، أدرك االجتماع أنه ينبغي بذل المزيد من الجهد في تدريب الموظفين ). الرئيسي والمكتب اإلقليمي

واستنتاجاته بهذا الشأن، بما في ذلك، دعوة الدول لتنظيم ) MIDANPIRG/12(رر توصيات التقنيين وآ
 للشرقعمل ودورات تدريبية على المستوى الوطني، بالتنسيق مع وبدعم من المكتب اإلقليمي  وحلقاتندوات 

  .األوسط، من أجل الوصول إلى أآبر عدد من موظفي الدولة

العديد من الدول، وبالتالي شجع الدول على العمل  موجود في ثغراتالاالجتماع أن عددا من  رأى  6- 4
أشير أيضا الى لتدريب الموظفين الفنيين، و القيام بجهد مشترك، ال سيما إزالة هذه الثغراتالتعاوني من أجل 

  .رقابة السالمة االقليمية يمكن أن تلعب دورا هاما وفعاال في هذا الصددمأن منظمات 

 : ما جاء أعاله، وافق االجتماع على النتائج التالية استنادا إلى  7- 4
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   إقليم الشرق األوسطالمالحة الجوية في ب المتعلقة ـ إزالة الثغرات (DGCA-MID/1) 1/2النتيجة 

المالحة الجوية ، وبصفة خاصة من خالل  إلزالة ثغراتإعطاء الدول أولوية آبيرة    )أ
وبقاء العدد الكافي من الموظفين التقنيين تخصيص الميزانية الالزمة لضمان توافر 

 بما في ذلك التدريب ،المؤهلين لدى هيئات الطيران المدني، وتوفير التدريب
  .األساسي المالئم

  .إزالة الثغرات المشترآةالتعاون في العمل من أجل ) ب

 تكفل، ضمن جملةالنظر في استخدام منظمات إقليمية لمراقبة السالمة آآلية فعالة   ) ج
  .المشترآة التقنيين وإزالة الثغراتتوفير التدريب المناسب للموظفين  أمور،

  )MIDRAR(لشرق األوسط لالجوي اإلقليمي  فضاءاستعراض ال

(DCGA-MID/1-WP/6, WP/7 and WP/8) 

مقدمة على ال (DCGA-MID/1 WPs/6, 7 and 8)الموضوع في ثالث ورقات عمل  ُبحث هذا  8- 4
. واإلتحاد العربي للنقل الجوي) CANSO( المدنية ومنظمة خدمات المالحة الجوية، األمانةالتوالي من 

 ).IPs/13,18(بهذا الموضوع  مرتبطتين معلومات قدمت ورقتاعالوة على ذلك، و

حيث تحد القيود  إقليم الشرق األوسطناشئة في  مسألةالجوي  الفضاءسعة  أنأشار االجتماع إلى   9- 4
ق ال تستفيد حاليا من اإلمكانيات المالحية الطر هيكليةو. تفرض مسارات غير فعالةو هذه السعةالحالية من 

الفضاء إضافة إلى ذلك، فإن هناك حاجة إلى اتفاقيات لتقاسم . المتقدمة ألساطيل شرآات الطيران الحديثة
و حقيقة أن المدني والعسكري لتحسين توازن توزيع األجواء الجوية، وما يزيد إلحاحا إلى الوضع ه الجوي

مليار دوالر أمريكي على طائرات جديدة في السنوات الخمسة  200دول الشرق األوسط تخطط إلنفاق نحو 
  .مليار دوالر أمريكي على البنية التحتية لتلبية الطلب 100المقبلة و ) 15(عشر 

أساس االستخدام  على إقليم الشرق األوسطفي  الطرق الجويةأقّر االجتماع الحاجة إلى ترشيد شبكة   10- 4
 االجتماع أشاروفي هذا الصدد، ). PPN(ومفاهيم الطيران القائم على األداء ) FUA(الجوي  فضاءالمرن لل

الجوية في الشرق األوسط المنعقد في  للمجموعة اإلقليمية لتخطيط وتنفيذ المالحة االجتماع العاشرأن  الى
الجوية في الشرق األوسط على أساس  الطرقلشبكة القيام بمراجعة جذرية  ضرورةأدرك  2007شهر أبريل 

عالوة على ذلك، آان االجتماع العاشر للمجموعة اإلقليمية لتخطيط وتنفيذ . تعريف ازدواجية طرق المدينة
الجوية في الشرق األوسط من الرأي القائل بأنه ينبغي تنفيذ هذا العمل باستخدام الوسائل اآللية، حسب  المالحة

ذلك، فقد تبين أيضا أن هذه ستكون مهمة آبيرة ال يمكن تحقيقها في إطار عمل المجموعات  االقتضاء، ومع
شبكة الطرق وبناء عليه، تم تأسيس فريق عمل . ATM/SAR/AISالفرعية إلدارة المسارات الجوية 

  :للقيام من بين جملة أمور، بما يلي 2007في ديسمبر  الجوية

  . ومعوقاتها سعتهاالشرق األوسط لتقييم الجوية في  الطرقمراجعة شبكة   ) أ  

الدول والمنظمات (الجوي وبالتنسيق مع الجهات المعنية  الفضاءاستنادا إلى احتياجات مستخدم   ) ب  
، تحديد االحتياجات والتحسينات )أقاليمالدولية والمنظمات الممثلة للمستخدمين وغيرها من 

  .م الشرق األوسطإقليلتحقيق والحفاظ على آفاءة شبكة الطرق في 

، وتسليط الضوء الطرقولوية لتطوير التحسينات على شبكة ستراتيجية وخطة ذات أاقتراح إو  ) ج  
 :ما يلي على

 

  .المجاالت التي تتطلب اهتماما  فوريا   -
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  . بأقاليم االيكاومتصلة المسائل ال   -

اجتماعات، ومع ذلك فإن ثالثة عقد منذ إنشائه الجوية  الطرقالحظ االجتماع أن فريق عمل شبكة   11- 4
الجوية في الشرق األوسط في اجتماعها  الهدف الذي وضعته المجموعة اإلقليمية لتخطيط وتنفيذ المالحة

 . العاشر، لم يتحقق بعد بشكل آامل

خدمات المالحة الجوية المدنية  منظمةما يتصل بما ورد أعاله، اطلع المجتمعون على دراسة في  12- 4
)CANSO (الجوي اإلقليمي للشرق األوسط الفضاءتهدف إلى استعراض  التي )MIDRAR(  بالتنسيق مع

" دولة اإلمارات العربية المتحدة إعالن " ، وفقا لـإقليم الشرق األوسطوعضوية دول  ،وبدعم منها ،االيكاو
تم التأآيد على و. 2011يناير  17الرفيع المستوى الذي عقد في أبو ظبي بتاريخ  المنظمةاجتماع  الموقع في
الجوي  الفضاءسيشمل البحث والتخطيط والتطوير والتنفيذ لتحسين إمكانيات " MIDRAR"أن نطاق 

تعرف على المكاسب السريعة فضال عن سي MIDRARإلى أن  االجتماع، آما أشار. بطريقة قابلة للقياس
الجوية في منطقة الشرق  الطرقة التطلعات الطويلة األمد لتحسين آفاءة التشغيل ضمن منطقة متجانسة إلدار

  .المتوسط

 ومقدموبالفعل  االيكاو تستند إلى العمل القيم الذي تقوم به" MIDRAR"أشار االجتماع إلى أن و  13- 4
، من خالل اعتماد نهج تعاوني إقليمي لقياس األداء، وتحديد مجاالت التحسين، ووضع خدمات المالحة الجوية

، ضمن جملة سيتناول" MIDRAR"وتم التأآيد على أن . لشرق األوسطحلول لمواجهة تحديات قدرات ا
). FUA(الجوي  للفضاءالجوي المدني والعسكري من خالل االستخدام المرن  فضاءأمور، موضوع تقاسم ال

، ويتبع ذلك المزيد من 2012هو يناير " MIDRAR"الستكمال " CANSO"حظ االجتماع أن خطة وال
  .العمل

ة على المبادئ الثالث يعتمداع مع اإلتحاد العربي للنقل الجوي على أن نجاح أي دراسة اتفق االجتم  14- 4
  :التالية

 .االستناد إلى العمل الذي تحقق بالفعل  ـ

 األطراف المعنية وأصحاب المصلحة جميعالتنسيق مع   ـ

 . الزمنية المحددة االلتزام بالجداولاالتفاق على و  ـ

أسلوبًا ، ينبغي أن يّتبع  إقليم الشرق األوسطالجوية في  الطرقحسين شبكة أآد االجتماع أيضا أن تو  15- 4
الجوي، آما تم  الفضاء، والترآيز أوال على االختناقات المحددة وأآثر المتطلبات الملّحة لمستخدمي تدريجيًا

الطرق شبكة  الجوية في الشرق األوسط مع الطرقلربط شبكة  األقاليمالترآيز على ضرورة التنسيق فيما بين 
  . المناطق المجاورة في

تم التأآيد على أن المفاهيم والدراسات ال تمثل الهدف النهائي وأن الترآيز ينبغي أن يكون على و  16- 4
السلطات وفي هذا الصدد، تم التشديد على المشارآة والتعاون مع . المعوقات إزالة جميعالتنفيذ من خالل 

  .العسكرية

، االيكاومسؤولية  للتعديالت على شبكة الطرق الجوية مناالعتماد الرسمي  االجتماع أن أآدو  17- 4
  . االيكاومجلس  التي اعتمدهاالخطة األساسية للمالحة الجوية،  ينبغي احترام اجراءات تعديلوبالتالي 

 عنالصادر " إعالن دولة اإلمارات العربية المتحدة" بوجه عاماالجتماع  أّيدبناء على ما سبق، و   18- 4
ومع ذلك، أبلغت دولة اإلمارات العربية . "MIDRAR"فيما يتصل بـ الجوية المدنية منظمة خدمات المالحة 

اإلمارات  وذآرت دولةالمتحدة المجتمعين أنها لم تلتزم بعد باإلعالن، وأنها ما زالت تدرسه من آافة جوانبه، 
منظمة "، سوف تقوم بإبالغ آل من  العربية المتحدة أيضا، أنه وبمجرد اتخاذ قرار في هذا الصدد

CANSO "وااليكاو.  

  : التالية النتيجةبناء على ذلك ، وافق االجتماع على و  19- 4
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اإلقليمي للشرق األوسط  الفضاء الجوياستعراض ـ  (DGCA-MID/1) 1/3النتيجة   
)MIDRAR(  

عن اجتماع  الصادر دولة اإلمارات العربية المتحدةإعالن بع الدول الملتزمة تشجَّ  ) أ  
CANSO بما يلي :  

الجوي اإلقليمي في منطقة   للفضاء استعراضإلجراء  CANSOدعم جهود   )1    
وجميع األطراف  االيكاو، بالتنسيق الوثيق مع )MIDRAR(الشرق األوسط 

  .المعنيينوأصحاب المصلحة 

قليم الشرق الفريق المكلف باستعراض الفضاء الجوي االقليمي إلدعم إنشاء   )2    
  ).MIDRAR( األوسط

، بما في ذلك الضرورية وغيرها من الموارد توفير المعلومات والبيانات  )3    
  .مساهمات تخصصية، حسب االقتضاء

 MIDRARاستعراض أو أحد أعضائها الحاضرين بتقديم نتائج  CANSOتقوم   ) ب  
لجوية المجاالت ا للهيئات الفرعية المالئمة في المجموعة االقليمية لتخطيط وتنفيذ

وإدارة  شبكة الطرق الجويةفريق عمل ) (MIDANPIRG(في الشرق األوسط 
التعديالت  القتراح الحرآة الجوية والبحث واالنقاذ وخدمات معلومات الطيران
  . الالزمة على خطة أو خطط المالحة الجوية وفق ما هو مالئم

  نموذج االيكاو الجديد لخطة الطيرانتنفيذ 

(DCGA-MID/1-WP/9) 

قدمت ورقة اعالمية مرتبطة بهذا و. من األمانة ةالمقدم WP/9ورقة العمل الموضوع في  عولج هذا  20- 4
  ).DGCA-MID/1 IP/4(الموضوع 

المتاح ، وضيق الوقت نموذج االيكاو الجديد لخطة الطيران د تنفيذلتعقأشار االجتماع إلى أنه نظرا   21- 4
من قبل المجموعة االقليمية ) INFPL SG( الطيرانخطة   تطبيقه، تم إنشاء فريق دراسةحتى موعد 

 إرشادية فنيةمواد  إلعدادفي اجتماعها الحادي عشر،  ،الجوية في الشرق األوسط لتخطيط وتنفيذ المالحة
فريق يقوم وتم التأآيد على أن . مشترآة لتسهيل التنفيذ وتنسيق الخطط االنتقالية مع استراتيجيات وتدابير

في آل من دول الشرق األوسط ، بما في ذلك تفاصيل تعيين نقاط االتصال  التنفيذ حالةدراسة برصد ال
٪  74 ما نسبته وأشار االجتماع أيضا إلى أن. وتخصيص الميزانية والهدف الذي ينبغي تحقيقه وتاريخ التنفيذ

الدولي للنقل  االتحاد وأيد .المرحلة الحالية للنظاممن دول الشرق األوسط هي في مرحلة تقييم أو تحليل 
شرآات الطيران األعضاء المشارآة مع مقدمي  وهو يشّجع جميع ،االيكاوالجهود التي تبذلها ) اياتا(الجوي

أن يكون التغيير ناجحًا الشكل الجديد لضمان  ، على استخدامخدمات المالحة الجوية في التجارب األولية
  .من المتاعب وخاليًا

، لمساعدة الدول في 2011ندوة في يوليو  سينظماإلقليمي يكاو االاالجتماع أن مكتب  الحظو  22- 4
  . النموذج الجديد لخطة الطيرانالتحضير لتنفيذ 

 :استنادا إلى ما ورد أعاله، وافق االجتماع على النتائج التالية  23- 4

  

  نموذج االيكاو الجديد لخطة الطيرانتطبيق ـ  (DGCA-MID/1) 1/4النتيجة 
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 ، تشجَّعلنموذج االيكاو الجديد لخطة الطيرانفي الوقت المناسب  نظرا ألهمية التنفيذ
لالسراع في تنفيذ نموذج االيكاو دول الشرق األوسط على توفير الموارد والدعم الالزم 

  .الجديد لخطة الطيران

  )AIS( إقليمية فرعية لخدمات معلومات الطيران/إقليمية قاعدة بيانات

(DCGA-MID/1-WP/10) 

األتمتة في  أهميةأقّر االجتماع و. من األمانة ةالمقدم WP/10 هذا الموضوع في ورقة العملعولج    24- 4
معلومات  إدارةآمطلب أساسي مهم لالنتقال من خدمات معلومات الطيران إلى خدمات معلومات الطيران 

نة النوعية، وبهذا الصدد، تم التأآيد على أن تقديم وتبادل بيانات طيران رقمية مضمو ،)AIM( الطيران
معلومات الطيران وبالتالي إفساح المجال لتقديم الخدمات الجديدة التي تدعم  إدارةسيوفر قاعدة االنتقال إلى 

  .الحرآة الجوية في الحاضر والمستقبلبشكل مباشر متطلبات خدمات إدارة 

بالهيكل التشغيلي الحالي  القيود والعوائق المتصلة ومع مراعاةالمجاورة،  األقاليماستنادا إلى خبرة و  25- 4
، والفوائد إقليم الشرق األوسطفي  (AIS/AIM) معلومات الطيران إدارةوتوفير خدمات معلومات الطيران و

، وافق االجتماع على إجراء )EAD(المقدمة، وال سيما من قبل قاعدة بيانات الخدمات المالحية األوروبية 
 ، فيما يتعلق بإنشاء قاعدة بيانات لخدمات معلومات الطيرانإقليم الشرق األوسطدراسة أو دراسة جدوى في 

(AIS) قليم الشرق األوسطإل )MIDAD .( وفي هذا الصدد، أشار االجتماع مع التقدير إلى تطوع األردن
، وبالتنسيق الوثيق مع مؤسسة استشارية مناسبةوالبحرين ألخذ زمام المبادرة في إجراء الدراسة بدعم من 

  : التالية النتيجةه، وافق االجتماع على وعلي. االيكاو

قليم الشرق إل قاعدة خدمات بيانات الطيرانـ  (DGCA-MID/1) 1/5النتيجة   
  األوسط

خاصة قاعدة بيانات  إلنشاءدراسة جدوى / دراسة بإجراء األردن والبحرين  تبادر  ) أ
  .يكاواال، بالتنسيق الوثيق مع قليم الشرق األوسطالطيران إل معلومات خدماتل

  .الدراسة إلجراءوالدعم الالزم توفر الدول جميع المعلومات   ) ب

تقدم األردن والبحرين نتائج الدراسة إلى الهيئات المناسبة التابعة للمجموعة و  ) ج
 TF and  اإلقليمية لتخطيط وتنفيذ المالحة الجوية في الشرق األوسط

ATM/SAR/AIS SG) (AIS/MAP. 
  
  لجوية خدمات المالحة ا مقدمو

(DCGA-MID/1-WP/11) 

اإلمارات العربية المتحدة، وقد اطلع  المقدمة من دولة WP/11ورقة العمل  الموضوع في عولج هذا  26- 4
مقدمي خدمات  اعتمادالمجتمعون على األنشطة التي تضطلع بها دولة اإلمارات العربية المتحدة من أجل 

 باعتماد يقضي الوطني المدني اصدار قانون الطيرانى أن وفي هذا الصدد، تم التأآيد عل. المالحة الجوية
 .اجراء هذه العملية ويسّهل منمقدمي خدمة المالحة الجوية 

 
 
 
 
  :ما يليالشامل لمقدمي خدمات المالحة الجوية يفسح المجال ل االعتمادأقر االجتماع بأن عملية و   27- 4
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منظمة الطيران ارسات الموصى بها من قبل تحسين قدرة الدولة على االلتزام بالمعايير والمم  ) أ
  .المدني الدولي

تحسين التزام مقدمي خدمات المالحة الجوية بالقوانين الوطنية وضمان نوعية مقدمي خدمات   ) ب
  .المالحة الجوية وأهداف األداء السليم والمحافظة عليها وتعزيزها

مي خدمات المالحة الجوية، مما يسفر مقدعلى مراقبة الدولة لقواعد هيكلية أآثر تنظيما وضع   ) ج
  .رقابية قياسيةعن أنشطة 

  .عن توفير خدمة المالحة الجوية ولةؤالمس الهيئاتتحسين إدارة   ) د

 .على نحو أآثر فعالية لألنظمة جوانب إنفاذ االلتزام إنجاز  ) ه

ليس ملزما من قبل مقدمي خدمات المالحة الجوية  اعتمادوأشار االجتماع أنه على الرغم من أن    28- 4
مقدمي خدمات المالحة الجوية الذين  باعتماد، وضعت دولة اإلمارات العربية المتحدة قوانين تتعلق االيكاو

إقليم الحاجة إلى تنسيق نظم خدمات المالحة الجوية في  وشدد علىلسالمة الطيران،  مهمةيوفرون خدمات 
  .الشرق األوسط

ا االجتماع دول الشرق األوسط إلى العمل بشكل مشترك مع منظمة ما يتصل بما ورد أعاله، دعوفي  29- 4
الجوية في الشرق  عمل المجموعة اإلقليمية لتخطيط وتنفيذ المالحة الطيران المدني الدولي، ضمن إطار

تجربة  مع مراعاة، العتماد مقدمي خدمات المالحة الجوية قليم الشرق األوسطإستراتيجية إل إلعداداألوسط، 
  .مارات العربية المتحدةدولة اإل

  إقليم الشرق األوسطخطط الطوارئ في 

(DCGA-MID/1-WP/28) 

أحكام  الى االجتماع ، وأشارمن األمانة ةالمقدم WP/28ورقة العمل عولج هذا الموضوع في   30- 4
ه حظ االجتماع أنوفي هذا الصدد، ال. ونشر خطط الطوارئ بإعدادالمتصلة  الصادر عن االيكاو 11الملحق 

سط الجوية في الشرق األو على الرغم من األهمية التي توليها المجموعة اإلقليمية لتخطيط وتنفيذ المالحة
 من الثغرات الشديدةيبقى واحدا  خطط الطوارئونشر  إعدادلهذا الموضوع، فإن  والهيئات الفرعية التابعة لها

وفي هذا الصدد ، تم التأآيد على . ق األوسطدول الشر جميع، والتي تم تسجيلها ضد  إقليم الشرق األوسطفي 
أقاليم أن أحد التحديات التي أسهمت في بطء خطى تنفيذ خطط الطوارئ، آان عملية التشاور واالتفاقيات مع 

  . المجاورة الدول/معلومات الطيران

من خالل  تقام تم أيضا تسليط الضوء على أن فعالية االتفاقيات الثنائية والمتعددة األطراف ينبغي أن  31- 4
  .إجراء عمليات المحاآاة

، وبغرض ضمان سالمة واستمرارية إقليم الشرق األوسطآخذين باالعتبار األحداث الجارية في   32- 4
دول الشرق األوسط باتخاذ التدابير  جميعالطيران المدني، أقر االجتماع بأنه أصبح من الضرورة الملحة قيام 

إصدار بوالتعجيل  (FIRs)المجاورة  قة في أقاليم معلومات الطيرانالمعّلالالزمة للتوقيع على االتفاقيات 
 :على النتائج التالية، وبالتالي، وافق االجتماع اخطط الطوارئ الخاصة به

 

 

  ـ خطط الطوارئ (DGCA-MID/1) 1/6النتيجة   
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 ضمان سالمة واستمرارية المالحة الجوية، بما من أجل، إقليم الشرق األوسطدول  تقوم
  : يلي

ونشر خطط  إعطاء أولوية عالية وتوفير الموارد الالزمة لتحديث واستكمال  ) أ
  .الطوارئ الخاصة بها

ي ما زالت على شكل حتى تلك الت(إرسال نسخ من خطط الطواريء لديها و  ) ب
 . األوسط في أقرب وقت ممكن للشرقاإلقليمي  االيكاو مكتبإلى ) مسودات

 

 

- - - - - - - - -  
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  سالمة الطيران  : جدول األعمال من 5ر عن البند تقري

  موجز السالمة - إقليم الشرق األوسط

(DCGA-MID/1-PPT/2) 

المقدمة من األمانة، وقد تلقى االجتماع باهتمام وتقدير  PPT/2ورقة العمل عولج هذا الموضوع في   1- 5
، قليم الشرق األوسطلسالمة إلموجز السالمة الذي يسلط الضوء على األنشطة المتصلة بتحليل بيانات ا

آمؤشر محتمل للسالمة وما  )USOAP( السالمة لتدقيق مراقبةلبرنامج العالمي ا وبخاصة استخدام نتائج
 .يرتبط بها من استراتيجيات تحسين السالمة

  
  الطيران في الشرق األوسط  إقليمية لسالمةإنشاء مجموعة 

(DCGA-MID/1-WP/12) 

وقّدم لالجتماع المفهوم المقترح . من األمانة ةالمقدم WP/12ورقة العمل ي عولج هذا الموضوع ف   2- 5
ستند إنشاء يو. إقليم الشرق األوسطفي  للمجموعة االقليمية المعنية بسالمة الطيران والصالحياتوالهيكل 

وسوف . 2010مايو  25بتاريخ  190/4 رقم االيكاوالطيران إلى قرار مجلس  إقليمية لسالمةمجموعات 
، جهود العالمية والوطنية والصناعةبمثابة المنتدى اإلقليمي التعاوني الذي يدمج ال المجموعة االقليميةتكون 

طة الطريق العالمية لسالمة يروما يرتبط بها من خ )GASP(ويسهل تنفيذ الخطة العالمية لسالمة الطيران 
 رفيعمقاصد برنامج فريق السالمة ومع االعتراف بوحدة . إقليم الشرق األوسطداخل ) GASR(الطيران 

 هذه رأى االجتماع ضرورة دعم، )RASG( والمجموعة االقليمية لسالمة الطيران) TLST(المستوى 
 .على األقل للمدى القصير والمتوسط األنشطة

  
  الخطة العالمية لسالمة الطيراناستعراض التنقيحات المقترحة على 

(DCGA-MID/1-WP/14) 

 والتي أوجزت التعديالتمن األمانة،  ةالمقدم WP/14ورقة العمل وع في عولج هذا الموض  3- 5
أن أساسا  الهدفوآان . 1997عام  وضعتالتي  )GASP(المقترحة على الخطة العالمية لسالمة الطيران 

البداية، وثيقة لسياسة رفيعة المستوى لترشيد الجهود التي تبذلها الدول  تكون الخطة العالمية، بل وآانت في
في ضوء آخر التطورات المتعلقة بتنفيذ برنامج سالمة الدولة ونظم إدارة و. والصناعة والمنظمات الدولية

، أصبح من الضروري تحديث خطط سالمة الطيران العالمي القواعد والتوصيات الدوليةالسالمة، فضال عن 
تاريخ المتوقع لالنتهاء من لتعكس بشكل أفضل إدخال واستخدام مبادئ إدارة السالمة، وتقرر أن يكون ال

 .2011المراجعة ديسمبر 
  
برنامج سالمة الدولة ونظم إدارة السالمة في  مبادئ الحاجة إلى إدراج حّث االجتماع، مع تأآيده على  4- 5

متابعة األعمال على دول الشرق األوسط والمنظمات اإلقليمية المعنية  الخطة العالمية لسالمة الطيران،
 . الخطة العالمية لسالمة الطيران المتعلقة بتحديث

  

  الطيران في الشرق األوسط   الطريق لسالمة خريطةتعزيز 

(DCGA-MID/1-WP/13) 

 تاإلمارات العربية المتحدة، ولخص دولة من ةالمقدم WP/13ورقة العمل عولج هذا الموضوع في   5- 5
الن قمة الشرق األوسط لسالمة الطيران، التقدم المحرز وأنشطة فريق السالمة الرفيع المستوى بعد إع الورقة

وأشار االجتماع إلى أن فريق السالمة رفيع المستوى قّدم خطة تقييم . 2008الذي عقد في أبو ظبي في يناير 
عوامل تخفيف  وأآد علىالطريق اإلقليمية للشرق األوسط، مع التوصية باألعمال المحددة آأولويات،  خريطة

وأشار االجتماع إلى أن الهيئة العامة . إطالق حملة توعية تعليميةولحالي، في الوقت ا. مخاطر السالمة
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اإلمارات العربية المتحدة آانت المصدر الرئيسي لتمويل أنشطة فريق السالمة  دولة للطيران المدني في
وشجع االجتماع دول الشرق األوسط التي لم توقع بعد على قرار أبو ظبي حول خريطة . الرفيع المستوى

 .سالمة الطيران العالمي، على أن تقوم بذلك في أقرب وقت ممكنلطريق لا
  
 :بناء على ما ورد أعاله، وافق االجتماع على النتائج التالية   6- 5
  

    )TLST( دعم فريق السالمة الرفيع المستوىـ  (DGCA-MID/1) 1/7النتيجة 

الطريق وصيات خريطة اعترافا بأهمية دور فريق السالمة الرفيع المستوى، في تنفيذ ت
ع دول الشرق األوسط على تخصيص الموارد ، تشجَّ)GASR(سالمة الطيران العالمي ل

  .لعمل فريق السالمة رفيع المستوى

  اإلستراتيجية اإلقليمية لجمع بيانات السالمة 

(DCGA-MID/1-WP/22) 

ترحت وضع إستراتيجية التي اقومن األمانة،  ةالمقدم WP/22ورقة العمل عولج هذا الموضوع في   7- 5
مثل مرآز التنسيق األوروبي لنظم اإلبالغ عن حوادث  ADREP نظام إقليمية الستخدام نظم متوافقة مع

وتم التأآيد على أن جمع بيانات . إدارة السالمة وبرامج سالمة الدولة نظمالبيانات من أجل  لجمعالطيران، 
وقد تم التأآيد . دولة ونظم إدارة السالمة في مجال الطيرانالسالمة أمر بالغ األهمية لتنفيذ برامج سالمة ال

 نظام على أن عملية جمع البيانات ينبغي أن تنفذ من قبل دول الشرق األوسط بطريقة تتفق مع تصنيف
ADREP  وأشار االجتماع إلى أن برنامج مرآز التنسيق األوروبي لنظم اإلبالغ عن . االيكاوآما وضعته

 يمثلاللجنة األوروبية، والمتاح بالمجان لجميع الدول األعضاء في االيكاو،  أعدتهي حوادث الطيران والذ
 .ADREP نظام التطبيق الوحيد لسالمة البيانات الذي ينفذ حاليا تصنيف

  
 : استنادا إلى ما ورد أعاله، وافق االجتماع على النتيجة التالية  8- 5
  

 قليمية لجمع بيانات السالمةاإلستراتيجية اإلـ  (DGCA-MID/1) 1/8النتيجة   
   

إدراآا ألهمية بيانات السالمة لبرامج نظم إدارة السالمة وبرامج سالمة الدولة، ينبغي 
مرآز التنسيق نظام دول الشرق األوسط تطبيق نظم اإلبالغ عن الحوادث وفق ل

التي  الدورات التدريبية، وحضور (ECCAIRS)األوروبي لجمع بيانات السالمة 
  .ECCAIRSحول نظام اإلقليمي  االيكاو كتبينظمها م

   إقليم الشرق األوسطتعزيز سالمة عمليات المطار في 

(DCGA-MID/1-WP/20) 

من األمانة، وآّرر االجتماع قرارات الجمعية  ةالمقدم WP/20في ورقة  العمل عولج هذا الموضوع   9- 5
واستنتاجات المجموعة ) HLSC/2010( 2010العمومية لاليكاو، ومؤتمر السالمة الرفيع المستوى لعام 

المتعلقة بسالمة عمليات ) MIDANPIRG/12(الجوية في الشرق األوسط  اإلقليمية لتخطيط وتنفيذ المالحة
وحث االجتماع على وجه الخصوص، الدول على اتخاذ تدابير لوضع وتنفيذ برنامج إجراءات وقائية . المطار

فيما يتعلق بسالمة المدرج ، آجزء من برنامج سالمة المدرج، مناسبة واستراتيجيات الحد من المخاطر 
ورصد حوادث سالمة المدرج والنذر ذات الصلة آجزء من جمع بيانات السالمة ونظام تجهيز المنشأة وفقا 

ندوة عالمية لسالمة المدرج في  ستنّظم االيكاووفي هذا الصدد، أبلغ االجتماع أن . لبرنامج سالمة الدولة
وتم أيضا التأآيد على أنه تقرر مبدئيا تحديد موعد لورشة عمل . 2011مايو  26-24في الفترة مونتريال 

 .2011في نوفمبر  قليم الشرق األوسطسالمة المدرج إل
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  إنشاء منظمات إقليمية لمراقبة السالمة في الشرق األوسط

(DCGA-MID/1-WP/16) 

من األمانة، وقد اطلع المجتمعون على نتائج  ةالمقدم WP/16في ورقة العمل عولج هذا الموضوع   10- 5
المتصلة  )MIDANPIRG/12(الجوية في الشرق األوسط  المجموعة اإلقليمية لتخطيط وتنفيذ المالحة
عمليات تدقيق مراقبة وفي هذا الصدد، أشار االجتماع إلى أن . بمزايا إنشاء منظمات إقليمية لمراقبة السالمة

أن عددا من الدول لم تكن قادرة على تطبيق نظام  يق التي نفذتها االيكاو أظهرتالسالمة وبعثات متابعة التدق
خاصة في نظرا لعدم وجود موارد آافية،  وية على أنشطة الطيران الخاصة بهافعال لمراقبة السالمة الج
ليمية أو شبه السالمة اإلق مراقبةأن منظمات  االيكاووقد أدى ذلك إلى استنتاج . مجال الخبرة الفنية المؤهلة

األهداف واالستراتيجيات واألنشطة  تنسيق اإلقليمية قد تكون مطلوبة للتغلب على هذه المشكلة من خالل
اجتذاب العاملين المشترآة، واألهم من ذلك، أنها تمكن الدول من تجميع الموارد، وبالتالي تكون قادرة على 

 .واالحتفاظ بهم لطيرانذوي الخبرة في مجاالت ا من المؤهلين وتوظيف العاملين
  
الجوية في الشرق األوسط  وذآر االجتماع أن المجموعة اإلقليمية لتخطيط وتنفيذ المالحة  11- 5
)MIDANPIRG/12 ( حتىمن الدول،  هناك حاجة الى مشارآة معقولة من جانب عددوافقت على أن 

وبالتالي ومن . واقعيا ومجدياأمرا  إقليم الشرق األوسطة السالمة اإلقليمية في قبرامتكون إقامة منظمات 
، وافق االجتماع الثاني "السالمة في الشرق األوسط مراقبةإقليمية لإنشاء منظمات " 12/80خالل النتيجة 

على أن ) MIDANPIRG/12(عشر للمجموعة اإلقليمية لتخطيط وتنفيذ المالحةالجوية في الشرق األوسط 
يمي في الشرق األوسط بوجهات نظرها ومفاهيمها حول إنشاء اإلقل االيكاو يطلب من الدول إبالغ مكتب

 .2011مارس  31بة السالمة، وذلك قبل قراممنظمات إقليمية ل
  
لتحقيق في الحوادث ل االقليمية منظماتاليكاو الجديد الخاص بالدليل ا علمًا بأناالجتماع  وأحيط  12- 5

على موقع شبكة  االيكاوتم نشره مؤخرا من قبل قد ) 2011، الطبعة األولى لعام 9946الوثيقة ( والوقائع
 ).http://icao.int/icaonet( االيكاو

  
قبة السالمة ارماالقليمية لمنظمات ال، قد تعتبر أقاليم االيكاوأشار االجتماع إلى أنه في العديد من   13- 5
مة الطريقة األآثر جدوى لتحقيق التزامات مراقبة سال ،والوقائعث في الحواد لتحقيقل االقليمية منظماتالو

 .، وتبعا لذلك تم بالفعل إنشاء عدد من هذه المنظماتالدول بطريقة فعالة ومستدامة
  
فيما  للتعاون الفني، وضعت مشاريع ، من خالل برنامج االيكاوأقاليم االيكاوأشار االجتماع إلى أن   14- 5

تمثل الخطوة  COSCAPs وتم التأآيد على أن. COSCAPs، تعرف باسم )شبه اقليميةاقليمية و( بين الدول
وفي هذا الصدد، وافق االجتماع على الحاجة إلى تقييم فعالية . بة السالمةمراقاألولى نحو إنشاء منظمات 

) 5(من خالل استعراض وتقييم انجازاتها خالل السنوات الخمس الماضية  ،لدول الخليج COSCAPبرنامج 
 .وخطتها أو برنامج عملها للسنوات الخمس القادمة

  
لتحقيق ل االقليمية منظماتالالسالمة و االقليمية لمراقبةمنظمات ال، أآد االجتماع أن تقدمبناء على ما   15- 5

بطريقة فعالة  السالمة مراقبةمجال في الدول  التزامات تمثل وسيلة ناجعة لتحقيق والوقائعفي الحوادث 
 منظمة إقليمية لمراقبة السالمة، ينبغي للدولومع ذلك، جرى التأآيد على أنه قبل إنشاء أي . ومستدامة

من  بشكل جيدالراغبة في المشارآة في هذا المشروع اإلقليمي أو شبه اإلقليمي، وضع إستراتيجية محددة 
ي هذا الصدد، طلب وف. حيث الغرض والنطاق واألنشطة واألهداف والمدة والحصيلة أو النتائج المتوقعة

تنظيم ورشة عمل حول هذا الموضوع لمعالجة الجوانب الفنية والمؤسساتية والمالية  االيكاواالجتماع من 
، والوقائعلتحقيق في الحوادث ل إقليمية السالمة اإلقليمية ومنظمات إقليمية لمراقبةالمتعلقة بإنشاء منظمات 

على أساس األولويات والبرامج المشترآة التي تم تحديدها،  ووضع التوصيات المناسبة وإستراتيجية إقليمية
 .المشترآة المتعلقة بالسالمة وإزالة الثغراتلتعزيز قدرات الدول على مراقبة السالمة 
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، فإن لدول الخليج COSCAPبرنامج حظ االجتماع آذلك، أنه واستنادا إلى النتائج المتعلقة بفعالية ال  16- 5
ليصبح منظمة إقليمية لمراقبة  COSCAPبرنامج تطوير  بعين االعتبارن أخذها أحد الخيارات التي يمك

يمكن أن يلعب دورا هاما في  الفني في االيكاوإضافة إلى ذلك، تمت اإلشارة إلى أن مكتب التعاون و. السالمة
 .هذا المجال

  
  :بالنظر إلى آل ما سبق، وافق االجتماع على النتائج التالية   17- 5

ومنظمات السالمة  إقليمية لمراقبةإنشاء منظمات ـ  (DGCA-MID/1) 1/9النتيجة 
إقليم في  والوقائعفي الحوادث  إقليمية للتحقيق
 الشرق األوسط

  
 الثغرات المشترآة المتصلةمن أجل تعزيز قدراتها في مجال مراقبة السالمة وحل 

  :وسطدول الشرق األلبالسالمة، بطريقة فعالة وتعاونية ومستدامة، ينبغي 

لتحقيق إقليمية لومنظمات  منظمات إقليمية لمراقبة السالمةالتعاون من أجل إنشاء   )أ
  .والوقائعفي الحوادث 

 .فريق الدراسة االقليمي المعني بالسالمةمواصلة معالجة الموضوع في إطار و  )ب

   
 ورشة عمل عن برامج مراقبة السالمة اإلقليميةـ  (DGCA-MID/1) 1/10النتيجة 

  

 ء من التحضيرات اإلقليمية إلنشاء منظمات إقليمية لمراقبة السالمة ومنظماتوآجز
األوسط،  للشرقاإلقليمي  االيكاو ، يقوم مكتبوالوقائعفي الحوادث  إقليمية للتحقيق

بتنظيم ورشة عمل حول برامج مراقبة السالمة اإلقليمية من أجل التصدي للجوانب 
  .التقنية والمؤسساتية والمالية المتصلة بهذه المشاريع اإلقليمية وشبه اإلقليمية

  تطبيق نظم إدارة السالمة

(DCGA-MID/1-WP/15) 

وقد اطلع . اإلمارات العربية المتحدة دولة من المقدمة WP/15 ورقة العمل عولج هذا الموضوع في   18- 5
المجتمعون على تجربة دولة اإلمارات العربية المتحدة في تنفيذ نظام إدارة السالمة، وتم التأآيد على أن 

بدون بذل جهود تعاونية مستمرة وشراآة بين  يتحققاإدراك نظم إدارة السالمة وبرامج سالمة الدولة لن 
 .المنظمين ومقدمي الخدمات

  

بناء على ذلك، حث االجتماع الدول على الشروع في تنفيذ برامج سالمة الدولة عاجال وليس آجال   19- 5
إستنادا و .لتفادي اتساع الفجوة بين نظم إدارة السالمة والطريقة التي تدير بها هيئات الطيران المدني أعمالها

ل على إظهار مرونة عند التعامل مع هذا إلى تجربة دولة اإلمارات العربية المتحدة، شجع االجتماع الدو
على موضوعات متصلة ببرامج مكان العمل وجرى التأآيد في النهاية أن تدريب الموظفين . المفهوم الجديد

سالمة الدولة ونظم إدارة السالمة ذو أهمية قصوى، وآافة أهداف برامج سالمة الدولة ونظم إدارة السالمة ال 
  .ار في تدريب الموظفينيمكن أن تتحقق دون االستثم
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 (SAFA)اإلمارات العربية المتحدة  دولة تنفيذ برنامج تقييم سالمة الطائرات األجنبية في

(DCGA-MID/1-WP/17) 

 
في هذه و. اإلمارات العربية المتحدة التي قدمتها دولة WP/17ورقة العمل عولج هذا الموضوع في   20- 5

في  أنشأتهالذي  (SAFA)تجربتها فيما يتعلق ببرنامجها الوطني  قدمت اإلمارات العربية المتحدة ،الورقة
، لضمان التزام المشغلين األجانب بالقواعد القياسية والتوصيات الموصى بها من 2009الربع األخير من عام 

قدمت مصر نصيحة و. األجنبية شرآات الطيران الذي سيزيد بدوره مستوى السالمة الشاملة االيكاوقبل 
عالوة و. بأنه الآتساب أقصى قدر من المنافع من البرنامج، على الدول أن تتعاون وتنسق أنشطتها لالجتماع

على ذلك، اقترحت مصر على االجتماع النظر في برامج أخرى للسالمة لتغطية المناولة األرضية وتفتيش 
ل ذات االهتمام وفي هذا الصدد، شجع االجتماع دول الشرق األوسط على التعاون في المسائ. الطائرة

 .المشترك في مجال سالمة الطيران لتبادل المنافع
  

   (EASA)للوآالة األوروبية لسالمة الطيران ) م(تنفيذ الجزء 
(DCGA-MID/1-WP/15) 

 
اإلمارات  دولة المقدمة من DCGA-MID/1-WP/15ورقة العمل عولج هذا الموضوع في   21- 5

وس المستفادة والصعوبات التي واجهتها خالل عملية التخطيط تناقش هذه الورقة الدرو. العربية المتحدة
في الهيئة العامة للطيران المدني  (EASA)من مشروع الوآالة األوروبية لسالمة الطيران ) م(لتعديل الجزء 

بدأت خطة في  الوآالة األوروبية، وفي محاولة لمواءمة أنظمتها مع أنظمة بدولة اإلمارات العربية المتحدة
 ،ومع ذلك. (EASA)من مشروع الوآالة األوربية لسالمة الطيران ) م(العتماد الجزء  2008عام  منتصف

نظمة التشغيل المتعلقة بالسماح ألمفّصل  تقييموضعت هذه الخطة باالنتظار إلتاحة الوقت الكافي إلجراء 
 )CAMOS(للطيران  لشرآات النقل الجوي التجاري بالتعاقد مع منظمات المحافظة على صالحية الطائرات

وإجراء تقييم مفصل للتأثير االقتصادي، لتجنب األعباء المالية غير المبررة على مشغلي الطائرات الصغيرة 
اإلمارات العربية  دولة أشار االجتماع إلى أنو. CAR M والمناطيد التي ستتأثر بقوانين الطيران المدني

بعد ذلك، و. ارة شؤون سالمة الطيران لوضع القوانينالمتحدة وضعت خطة عمل وأدخلت قسما جديدا على إد
اإلمارات العربية المتحدة، تقديم تفاصيل حول الصعوبات التي واجهتها أثناء تنفيذ  دولة طلبت البحرين من

التنمية التعاونية  برنامج أشار االجتماع إلى أن مجموعة الدراسة فيوبالعالقة الى ما ورد أعاله . Mالقسم 
 ، في2011تنّظم ورشة عمل في يونيو  - )COSCAPs(تشغيلية واستمرار صالحية الطيران لسالمة الل

اإلمارات العربية المتحدة، حول تحسين معايير السالمة وإدخال أفضل الممارسات القائمة على أساس  دولة
مشارآة المعايير األوروبية وغيرها من المنظمات الدولية، وشجع االجتماع دول الشرق األوسط على ال

 .العمل ةالفاعلة في ورش
  
 Mبناء على ما سبق، أوصى االجتماع بشدة أن تقوم دول الشرق األوسط التي تخطط العتماد الجزء   22- 5
، بإجراء تقييم شامل لألثر التنظيمي واالقتصادي (EASA) مشروع الوآالة األوروبية لسالمة الطيران من

 .قبل اتخاذ قرار بشأن هذه المسألة
  

 بات األمريكية وتأثيرها غير المباشر على سالمة الطيرانالعقو

  
(DCGA-MID/1-WP/19) 

وأبرزت هذه الورقة أن سالمة . السودان المقدمة من WP/19ورقة العمل عولج هذا الموضوع في   23- 5
ولوحظ بقلق أنه ال يمكن شراء طائرات جديدة . الطيران أصبحت عرضة لالختراق بسبب الحظر األمريكي

عالوة على ذلك، فإن استيراد و. لواليات المتحدة أو أي طائرة تتضمن قطع غيار من الواليات المتحدةمن ا
الخاضعة الشحنات محظور، وبالتالي فإن قطع الغيار الضرورية ليست متاحة لصناعة الطيران في الدول 

  . العقوباتعدد من المصنعين وشرآات الطيران أيضا بتقديم الخدمات بسبب وال يسمح ل للحظر،
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، فإن الحظر ينطبق فقط على األجهزة العسكرية والخدمات حسب فهمهأبرز السودان آذلك، أنه و  24- 5
 . المساندة

  
  :آما أدلى السودان بالبيان التالي   25- 5

المالية ضد الدول  األثر السلبي على السالمة الناتج عن العقوباتبهدف التخفيف من "
اجتماع المدراء العامين للطيران المدني في الشرق األوسط  يوصيالمتعاقدة مع االيكاو، 

التأثير السلبي للعقوبات على سالمة الطيران بوصفه مصدر قلق  ببحث االيكاوبأن تقوم 
 ". ًامهم

  
أيضا  تتركفي نفس السياق، أبلغت سوريا االجتماع أيضا بأنها تعاني من العقوبات األمريكية التي و   26- 5

الهيئة العربية للطيران أن بر االجتماع ، ذّآآذلك. لى ضمان سالمة النقل الجويقدرتها ع يًا فسلبي ًاتأثير
قدمت ورقة عمل إلى الجمعية العمومية لاليكاو حول اآلثار السلبية المترتبة على العقوبات األمريكية  المدني

 .على سالمة الطيران
  

هذه  واعتبر أنة العمل والبيان الذي قدمه السودان، فيما يتصل بما ورد أعاله، أيد االجتماع بشدة ورق  27- 5
 فيوأآد االجتماع أنه ينبغي النظر . خالف السالمةبقضية معقدة ودقيقة وحساسة يترتب عليها عدد من اآلثار 

ومع ذلك، وبما أنه تم طرح . اآلثار المترتبة على الحظر من زاوية السالمة، وليس من الناحية السياسية
عرضت المسألة على رئيس مجلس منظمة الطيران ولاليكاو،  37انعقاد الجمعية العمومية الـ  الموضوع أثناء

المدني الدولي، الذي ساهم بجهوده الحميدة في هذه القضية في مناسبات سابقة، وطلب االجتماع من األمين 
 . اليكاو طرح الموضوع ثانية على رئيس المجلس سعيا لتدخله في هذا الشأنلالعام 

  

  )CAPSCA(من خالل السفر الجوي  لتدابير التعاونية لمنع انتشار األمراض المعديةا
(DCGA-MID/1-WP/21) 

 
تغطي مشروع التدابير و. من األمانةالمقدمة  WP/21ورقة العمل عولج هذا الموضوع في    28- 5

رت به المنظمة ، والذي باد)CAPSCA(التعاونية لمنع انتشار األمراض المعدية عن طريق النقل الجوي 
وباء، واألمراض  المحتمل أن تتحول الى، للحد من خطر انتشار األنفلونزا 2006الدولية للطيران المدني عام 

من خالل ترتيبات تعاونية بين الدول المشارآة واإلدارات  وذلك المعدية المماثلة، عن طريق المسافرين جوا،
، وما يرتبط بها من مواد وتنفيذ قواعد وتوصيات االيكاو بتطبيقويمكن تحقيق ذلك في البداية . والمطارات
لمنع انتشار ) IHR) (2005(والقوانين الصحية  الدولية ) WHO(منظمة الصحة العالمية قواعد إرشادية، و

تشمل أنشطة المشروع تدريب الموظفين الحكوميين وغير و. األمراض المعدية في المطارات الدولية المهمة
ورش العمل والندوات، والقيام بزيارات دعم  عقد ليميين والوطنيين والمحليين، عن طريقالحكوميين، اإلق

، ويشمل )2005لعام (وقوانين الصحة الدولية   االيكاولكافة دول الشرق األوسط للمساعدة على تنفيذ أحكام 
 .في المطارات الدولية توفير المعداتهذا الدعم 

  

  .  الدول على المشارآة مع خبرائها في زيارات الدعم عتوشّجبالنسبة لما ورد أعاله،   29- 5

من خالل السفر الجوي   بالنظر إلى فوائد برنامج التدابير التعاونية لمنع انتشار األمراض المعدية  30- 5
)CAPSCA( حث االجتماع دول الشرق األوسط على حضور ورشة عمل ،CAPSCA )11-15 ديسمبر (

  .لشرق األوسطإقليم افي  CAPSCAودعم مبادرة 

  

- - - - - - - - - -  
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  أمن الطيران  : من جدول األعمال 6تقرير عن البند 

  أهم النقاط لتطوير أمن الطيران

(DCGA-MID/1-WP/24) 

وفي هذه الورقة، اقترح السودان . المقدمة من السودان WP/24عولج هذا الموضوع في ورقة العمل   1- 6
ون مع جميع المنظمات االقليمية والدول المعنية، وترآز أساسًا على وضع خطة شاملة ألمن الطيران، بالتعا

  :ما يلي

  طة طريق ألمن الطيران بهدف معالجة جميع قضايا أمن الطيران؛يروضع خ  ـ  

تشجيع تبادل المعلومات والحفاظ على العالقات بين الدول األعضاء بما يحقق بالتالي تعاونًا   ـ  
  إقليميًا؛

  لتدريب بين الدول؛تبادل الخبرات وا  ـ  

 .الربط بين األجهزة األمنية في المنطقة العربية  ـ  
  

  :، وافق االجتماع على النتائج التاليةبناء على ما سبقو  2- 6

    إقليم الشرق األوسطـ إنشاء مجموعة أمنية في  (DGCA-MID/1) 1/11النتيجة 

كل مشترك بإنشاء نظرا ألهمية تعزيز التعاون في المسائل األمنية ، تقوم الدول بش
مجموعة عمل أمنية في الشرق األوسط، بالتنسيق مع االيكاو، لوضع خطة أمنية شاملة 

 . قليم الشرق األوسطإل
  

  التعاون المشترك في أمن الطيران

(DCGA-MID/1-WP/23) 

وقد دعت . المقدمة من دولة اإلمارات العربية المتحدة WP/23عولج هذا الموضوع في ورقة العمل   3- 6
استجابة للحاجة المتزايدة لتحسين التعاون والتدريب في المجال األمني، دعت دول الشرق  ،دولة اإلمارات

األوسط للنظر في التعاون المشترك من خالل تبادل الخبرات من أجل تحسين أساليب البحث، فضًال عن 
 ).CPT(التدريب على تقنيات المراقبة باستخدام التدريب القائم على الكمبيوتر 

  

، إقليم الشرق األوسطأآد االجتماع على أهمية التعاون في المسائل األمنية آأساس لتعزيز األمن في و  4- 6
واقترح إدراج هذا البند في برنامج عمل مجموعة العمل المعنية باألمن في الشرق األوسط، على النحو 

 .المقترح أعاله

  

  التعاون في مجال أمن النقل الجوي

(DCGA-MID/1-WP/34) 

وفي هذه . المقدمة من االتحاد العربي للنقل الجوي WP/34عولج هذا الموضوع في ورقة العمل   5- 6
أبرز االتحاد ضرورة التعاون على الصعيدين اإلقليمي والعالمي بين جميع أصحاب المصلحة  ،الورقة

منية، وقدمت الورقة شرحًا المعنيين، والحاجة الى تعيين األفراد المدربين بشكل مناسب لتنفيذ االجراءات األ
  .للتطورات في شرآات الطيران الرئيسية األعضاء من خالل أنشطة فريق عمل سالمة الطيران التابع لاليكاو
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أخذ االجتماع علمًا بدعوة االتحاد العربي للنقل الجوي لشرآات الطيران والمطارات، للعمل معًا   6- 6
منية وعدم الشروع في خطط أمن فردية إال بعد التنسيق مع بشكل وثيق من أجل زيادة فعالية التدابير األ

المنظمات اإلقليمية والدولية لضمان المواءمة والتنسيق بين خطط األمن الوطنية مع المتطلبات األمنية 
 .اإلقليمية

  

ورّحبت المملكة العربية السعودية بالتنسيق والتعاون في هذا المجال، ومع ذلك، جرى التأآيد على   7- 6
جوب أن يؤخذ في االعتبار حق الدول في ممارسة سيادتها في تقييم التهديدات والمخاطر األمنية التي و

وفي هذا الصدد، فإن للدول الحق في إعداد وتعديل سياساتها وإجراءاتها األمنية . يتعرض لها أمن الطيران
  .وفقًا لنتائج تدابير تقييم المخاطر لحماية وفرض أمن الطيران المدني

  

- - - - - - - -  
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  حماية البيئة  :  جدول األعمال من 7 تقرير عن البند

  الطيران المدني والبيئة

(DCGA-MID/1-WP/25, WP/26 AND WP/27) 

المقدمة على التوالي من ) WPs/25, 26 AND 27(عولج هذا الموضوع في ثالث ورقات عمل   1- 7
اإلتحاد العربي للنقل الجوي  ات منمعلوماألمانة والمملكة العربية السعودية واألردن، إضافة إلى أن ورقة 

)IP/11(. 

  
 37الحظ االجتماع األنشطة الحالية اليكاو في مجال حماية البيئة، مع الترآيز على نتائج الدورة و  2- 7

 .للجمعية العمومية لاليكاو فيما يتصل بالطيران الدولي وتغّير المناخ
  
املة بشأن آيفية معالجة انبعاثات غازات وأحيط االجتماع علمًا بأن االيكاو اعتمدت سياسة ش  3- 7

وهذه العناصر، . على ثمانية عناصر أساسية 19- 37ويتضمن القرار . االحترار العالمي من الطيران الدولي
مع مزيد من العمل من جانب المجلس والدول، بما في ذلك تيسير تطوير واستعمال أنواع الوقود البديلة 

والمساعدة التقنية األخرى إلعداد خطط عمل الدول، تشكل  االرشادات المستدامة لقطاع الطيران وتوفير
وتقوم االيكاو فعًال باتخاذ الخطوات الالزمة الحراز مزيد من التقدم حسبما طلبت . برنامج عمل طموح

خطط عمل الدول وتقديم المساعدة إلى : ، مع الترآيز على أربعة مجاالت رئيسية، وهي37الجمعية العمومية 
ل وأنواع الوقود البديلة المستدامة للطيران؛ واألهداف الطموحة العالمية، والتدابير القائمة على آليات الدو

 .السوق
  
ورش عمل إقليمية من مايو الى يوليو  سلسلة من خمس أحيط االجتماع علمًا بأن االيكاو ستعقدو  4- 7

بها وتقديمها إلى االيكاو بحلول وضع خطط العمل الوطنية الخاصة  علىلمساعدة الدول األعضاء  2011
، 2011وتم التأآيد على أنه خطط أن تكون ورش العمل بالنسبة لدول الشرق األوسط في يونيو . 2012يونيو 

 .وبالتالي، حث االجتماع دول الشرق األوسط على المشارآة بفعالية في هذه الورش
  
يؤيد االيكاو في أعمالها األخرى على النحو ) اتاأي(أشار االجتماع إلى أن االتحاد الدولي للنقل الجوي   5- 7

، وعلى وجه الخصوص جهود وضع مواد إرشادية لمساعدة الدول في خطط 19- 37المبين في القرار رقم 
 .عملها، وحثت االيكاو على ضرورة أن تكون خطط عمل الدول بسيطة ومرنة وغير آمرة

  
لة البيئة والحاجة إلى معالجة تأثير الطيران الدولي أآدت المملكة العربية السعودية موقفها من مسأ  6- 7

إضافة إلى ذلك تم التأآيد على أن أي عمل ينبغي أن و. على تغّير المناخ على الصعيد الدولي من خالل االيكاو
يأخذ في االعتبار مصالح الدول النامية، وعدم فرض أعباء إضافية عليها، ولكن تقديم المساعدة في مجال بناء 

 .ات ونقل التكنولوجيا والتكيف مع اآلثار البيئيةالقدر
  
أشار االجتماع إلى االقتراح المقدم من األردن والمملكة العربية السعودية إلنشاء مجموعة إقليمية و  7- 7

رفيعة المستوى تعنى بالبيئة، وتكلف بوضع موقف موحد للدول تجاه مخطط االتحاد األوروبي الخاص 
لقيام بأنشطة أخرى تتعلق بالبيئة وانبعاثات وقود الطيران التي تشكل مصدر قلق باالتجار باالنبعاثات وا

 .للدول
  
الذي  19-37 رقم االجتماع إلى موقف اإلتحاد العربي للنقل الجوي فيما يتصل بقرار االيكاوأشار و  8- 7

ة العمومية بشأن يرحب بكفاءة األهداف المعتمدة من قبل المنظمة ضمن النطاق األولي لمبادئ قرار الجمعي
تغير المناخ، مع تحفظه الشديد وعدم دعمه لمفهوم اإلعفاء الكامل للتدابير القائمة على السوق آونها تميز في 

  .التعامل بين الدول النامية
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إستنادا إلى ما جاء أعاله، ونظرا ألهمية إعطاء القضايا البيئية االهتمام الالزم، وافق االجتماع على   9- 7
المسألة هذه ة إقليمية رفيعة المستوى تعنى بالبيئة، بهدف التعامل مع تطور قرار االيكاو بشأن إنشاء مجموع
تأثير أي مبادرة إقليمية أو وطنية من أجل حماية مصالح الطيران المدني في المنطقة والمساهمة  والتعامل مع

ثيق مع لجنة المالحة العربية وينبغي لهذه المجموعة العمل بتعاون و. في التخفيف من انبعاثات الطيران
 :الدولية والشرآاء اإلقليميين األخرين، وبالتالي، وافق االجتماع على النتائج التالية 

  
 إنشاء مجموعة إقليمية رفيعة المستوى تعنى بالبيئةـ  (DGCA-MID/1) 1/12النتيجة 

  
على إنشاء  تعمل الدول من أجل مواجهة المخاوف والتحديات البيئية التي تم تحديدها،

 .مجموعة إقليمية رفيعة المستوى تعنى بالبيئة
  

  إدارة استخدام األراضي حول مطارات الشرق األوسط والرقابة البيئية

(DCGA-MID/1-WP/29) 

وفي هذه الورقة، تم تسليط . من األمانة المقدمة WP/29ورقة العمل عولج هذا الموضوع في   9- 7
تخدام األراضي حول المطارات، فضال عن تدابير الرقابة البيئية الضوء على متطلبات تخطيط وإدارة اس

  .المرتبطة بالمطارات

أشار االجتماع بشكل خاص إلى أن متطلبات تخطيط استخدام األراضي في المناطق القريبة من و  10- 7
 :المطار ينقسم إلى شقين وهما

  
عوائق وتطوير المطارات في توفير احتياجات المطار، على سبيل المثال مجاالت الحد من ال  ) أ

  .المستقبل

وضمان الحد األدنى من التدخل في البيئة والجمهور، على سبيل المثال تخصيص مناطق سكنية   )ب
 . بعيدا عن المناطق المعرضة للضوضاء المفرطة أو أوجه التلوث األخرى وتوفير المنتزهات

  
صيلية بشأن تخطيط استخدام األراضي في أشار االجتماع أيضا إلى أن المواد اإلرشادية التفو  11- 7

المناطق القريبة من المطارات، والمراقبة البيئية فيما يتعلق بتطوير المطار وعملياته، وردت في وثيقة االيكاو 
 ".، واستخدام األراضي والمراقبة البيئية2الجزء  -دليل تخطيط المطارات " -  9184رقم 

  
ت العربية المتحدة على أنه ينبغي منح أولوية قصوى للتدريب بشأن اتفق االجتماع مع دولة اإلماراو  12- 7

 .هذا الموضوع، بما في ذلك أثر البيئة على الطيران
  
تم إطالع االجتماع على األنشطة العمانية حول هذا الموضوع، وأشير بتقدير إلى العرض العماني و  13- 7

 .بمشارآة خبراتها مع دول الشرق األوسط األخرى
  
مع طلب إلجراء تحليل ، WP/29ار االجتماع إلى دعم أياتا للتوصيات المقدمة في ورقة العمل أشو  14- 7

دقيق للوضع المحلي، وبناء عليه، شّجع الدول على اتخاذ التدابير التنظيمية والتنفيذية الالزمة المتصلة 
  .مطار وعملياتهحول المطارات والمراقبة البيئية فيما يتعلق بتطوير البتخطيط استخدام األراضي 

  

- - - - - - - - -  
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  التعاون التقني  :من جدول األعمال 8تقرير عن البند 

(DCGA-MID/1-WP/30) 

وتم تعزيز هذه الورقة بعرض . األمانةمن  المقدمة WP/30ورقة العمل  هذا الموضوع في عولج  1- 8
للدول المستفيدة  والجهات المانحة  يتناول برامج االيكاو للتعاون الفني ويسلط الضوء على المزايا بالنسبة

ومؤسسات التمويل وغيرها من شرآاء التنمية، بوجود االيكاو آشريك في تنفيذ مشاريع الطيران المدني في 
 .إقليم الشرق األوسط

  
وفي هذا الصدد، . أعرب االجتماع عن قلقه إزاء ارتفاع التكلفة المرتبطة بمشاريع التعاون الفني  2- 8

ت المانحة ومؤسسات التمويل يمكن أن تساعد الدول ذات الموارد المالية المحدودة بتمويل لوحظ أن الجها
 .مشاريع التعاون التقني

  
 :بناء عليه، وافق االجتماع على النتائج التالية  3- 8
  

 ـ دور التعاون الفني لاليكاو في تنفيذ مشاريع (DGCA-MID/1) 1/13النتيجة 
  الطيران المدني  

 
، تشجع الدول على إشراك االيكاو في 17-36قرار الجمعية العمومية رقم  وفقا ألحكام

مشاريع الطيران المدني لديها وإبالغ الجهات المانحة ومؤسسات التمويل، إن وجدت، 
 .بذلك

  
 SG -( الصالحية للطيران للسالمة التشغيلية واستمرار ةالتنمية التعاونيفريق الدراسة المعني ببرنامج 

COSPACS( 
  

(DCGA-MID/1-PPT/1) 
 
لالجتماع عرضا، سلط الضوء على األهداف الرئيسية للبرنامج وإنجازاته قدم فريق الدراسة   4- 8

 .والتحديات التي تواجهه
  
  

- - - - - - - -  
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  النقل الجوي  : من جدول األعمال 9البند عن تقرير 

  عالقات النقل الجوي بين العالم العربي واالتحاد األوروبي

 (DCGA-MID/1-WP/31) 

أوضح و. المقدمة من االتحاد العربي للنقل الجوي WP/31عولج هذا الموضوع في ورقة العمل   1- 9
اإلتحاد العربي في هذه الورقة الوضع الحالي لعالقات النقل الجوي بين الدول العربية، حيث تهيمن االتفاقات 

لرغم من حقيقة أن مجلس وزراء النقل العرب تبني الثنائية للنقل الجوي على العالقات بين هذه الدول، على ا
وقد الحظ االجتماع أن اإلتحاد العربي للنقل . لتخطيط النقل الجوي بين الدول العربية 2004اتفاق دمشق عام 

الجوي يؤمن بأهمية التصديق على االتفاقية من قبل الدول العربية نظرا لدورها الحيوي في تعزيز نشاط النقل 
جهة تحديات المنافسة القادمة من المناطق القريبة منها والتي تطبق سياسات األجواء المفتوحة الجوي ولموا

 .مع بعضها البعض
  
أشار االجتماع أيضا إلى أن اإلتحاد العربي للنقل الجوي سلط الضوء على أهمية سوق االتحاد و  2- 9

ى شرآات الطيران العربية في عام ٪ من مجموع المسافرين عل 30,9األوروبي للعالم العربي والذي شّكل 
: ، وشرح السياسة الخارجية لالتحاد األوروبي بشأن النقل الجوي التي تدور حول ثالثة محاور هي2009

االتفاقات األفقية، سوق الطيران المشترآة مع الدول المجاورة في إطار عمل مشروع الطيران األوروبي 
ودعا اإلتحاد العربي للنقل الجوي الى بذل . جميع أنحاء العالم المتوسطي واالتفاقيات الشاملة مع الدول في

جهود للتعاون العربي التي تهدف إلى تعزيز العالقات العربية األوروبية لضمان تكافؤ الفرص بين شرآات 
 .الطيران العربية واألوروبية

  

جواء المفتوحة على فيما يتصل بما ورد أعاله، أقر االجتماع بضرورة التحرك باتجاه سياسة األو  3- 9
النحو المنصوص عليه في اللوائح االقتصادية التفاقية دمشق وضرورة تطوير البنية التحتية للنقل الجوي 

وسن التشريعات الالزمة لتوسيع قدرتها على التعامل مع الزيادات المتوقعة في مجال نشاط النقل الجوي 
  .لحماية المصالح اإلستراتيجية للمستهلكين

  

- - - - - - - -  
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  موعد ومكان انعقاد االجتماعات المقبلة  :من جدول األعمال 10البند  عن تقرير

(DCGA-MID/1-WP/32) 

وافق االجتماع على أن تعقد اجتماعات المدراء العامين للطيران المدني في الشرق األوسط آل سنتين   10-1
آما وتم االتفاق على أنه وإلى . تناوبويتم استضافتها من قبل دول الشرق األوسط على أساس طوعي وبال

المدى الممكن، ينبغي عقد إجتماعات المدراء العامين للطيران المدني في الشرق األوسط خالل النصف األول 
 .أبريل/، ويفضل أن تكون خالل مارس)، الخ2015، 2013، 2011(من السنوات الفردية 

  

ى أن يتم استضافة االجتماع الثاني للمدراء العامين استنادا إلى ما جاء أعاله، وافق االجتماع عل  10-2
وأن يتم استضافة االجتماع  2013للطيران المدني في الشرق األوسط من قبل المملكة العربية السعودية عام 

  .2015الثالث للمدراء العامين للطيران المدني في الشرق األوسط من قبل البحرين عام 

  

- - - - - - -   



DGCA-MID/1-REPORT  11-1 

 مستجدة أخرىأية مسائل   :من جدول األعمال 11ند الب عنتقرير

 المساهمات الطوعية لتحقيق التكافؤ في انتاج الوثائق العربية باللغة العربية
  

(DCGA-MID/1-WP/33) 
 

واستذآر . األمانةمن  المقدمة DCGA-MID/1-WP/33عولج هذا الموضوع في ورقة العمل   11-1
االيكاو في مجال الخدمات اللغوية، أآد أن بشأن سياسة  25-37م االجتماع أن قرار الجمعية العمومية رق

ومع ذلك، تم إبالغ . المساواة وجودة الخدمة في جميع لغات عمل المنظمة هما من األهداف المستمرة للمنظمة
 .االجتماع أن العديد من مطبوعات االيكاو في الوقت الراهن ال تزال غير متوفرة باللغة العربية

  
االجتماع مع التقدير إلى أن المملكة العربية السعودية قدمت مساهمة طوعية لاليكاو تبلغ حوالي  أشار  11-2

دوالر أمريكي من أجل اإلسراع في نشر وثائق منظمة الطيران المدني الدولي باللغة العربية، خاصة  47000
 .تلك المتعلقة بالسالمة

  
ل الشرق األوسط على تقديم مساهمات طوعية لدعم استنادا إلى ما جاء أعاله، شجع االجتماع دو  11-3

 .وتسريع إصدار مطبوعات االيكاو باللغة العربية
  

 الجدول المؤقت الجتماعات وندوات وورش عمل مكتب االيكاو االقليمي
  

عرض على االجتماع الجدول المؤقت المعّدل الجتماعات وندوات وورش عمل مكتب االيكاو   11-4
أو /، تم تأجيل وإقليم الشرق األوسطوأشير الى أنه نتيجة لألحداث في . 2011ط لعام اإلقليمي للشرق األوس

، وبالتالي شجع االجتماع الدول على استضافة إقليم الشرق األوسطنقل بعض األحداث اإلقليمية للمنظمة في 
  .اجتماعات المكتب اإلقليمي، وخاصة تلك التي تم تأجيلها بسبب الظروف الحالية

 
  

- - - - - - - -  
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ATTACHMENT A 

  اإلمارات العربية  المتحدة
آلمة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير االقتصاد، رئيس مجلس إدارة الهيئة 

  إقليم الشرق األوسطالعامة للطيران المدني، في االجتماع األول لمدراء الطيران المدني في 
  

  2011مارس  22: الزمان
  فندق روتانا بارك أبوظبي: المكان
  صباحا 10: الوقت

  
  أصحاب المعالي والسعادة

  أيها السيدات والسادة، الحضور الكرام
 السالم عليكم ورحمه اهللا وبرآاته،

  
يسعدني أن أرحب بهذا الجمع الطيب الذي يضم هذه النخبة المميزة من قيادات الطيران المدني لدول 

نظمة الطيران المدني الدولي والوفد الشرق األوسط ، آما أرحب بسعادة ريمون بنجامين أمين عام م
المصاحب له ووفود المنظمات المتخصصة وأعضاء الوفود المشارآة في هذا اللقاء االستراتيجي 
الذي يجمعنا لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي وبحث أفضل السبل لتعزيز أطر 

إقليم الشرق توى سالمة وأمن الطيران المدني في التعاون وتنسيق الجهود التي من شأنها االرتقاء بمس
 . األوسط

 
ال شك إن هذا اللقاء يأتي في وقت يشهد العالم فيه الكثير من التحديات التي تواجه قطاع الطيران 
المدني والتي نرى أنها تشكل تهديدا حقيقيا ألمنه وسالمته واستدامة النمو المضطرد الذي طالما تمتع 

منصرم، األمر الذي يتطلب منا جميعا التعاون والتنسيق تحت مظلة منظمة الطيران به خالل العقد ال
 :المدني الدولي للتخفيف من أثار تلك التحديات التي يأتي على رأسها

  
أو عدم االستقرار السياسي أو األمني في  بعض الدول , ضعف اإلمكانيات والبني التحتية - 1

ة تلك الدول على االلتزام بالمعايير الدولية الخاصة وما ينتج عن ذلك من عدم قدر, المتعاقدة
وبالتالي ما يشكله ذلك القصور من مخاطر على قطاع , بأمن وسالمة الطيران المدني 

 .ويستدعي تكاتف الجميع لمد يد العون لتلك الدول , الطيران المحلي والدولي
 

األساليب المتنوعة والمستجدة و ,التهديدات األمنية المستمرة لقطاع الطيران المدني الدولي  - 2
التي يتم إتباعها من قبل الجماعات اإلرهابية الختراق هذه المنظومة ذات الحساسية العالية 

وظهور الحاجة إلى ضرورة تبادل المعلومات االستخبارية والتنسيق , لمثل هذه التهديدات
طيران في الشرق إعالن أبوظبي ألمن العلى المستوى اإلقليمي والدولي وفق ما جاء في 

 .لمنظمة الطيران المدني الدولي  37مقررات الجمعية العمومية ب األوسط والتزاما
  

وأهمية قيام الدول بأيالء اهمية خاصة بتطوير أنظمتها : المالحة الجوية وازدحام األجواء - 3
ة حتى تتمكن من زياد, المالحية وتطبيق مبدأ االستخدام المرن لألجواء مع الجهات العسكرية

الطاقة االستيعابية ألجوائها ومن ثم لكي تتمكن من تخفيف االختناقات التي تعاني منها 
 .الحرآة الجوية في أجوائها والتي تمتد أحيانا إلى أجواء الدول المجاورة لها

  
فعلى الرغم من آل ما بذلته منظمة , تباطؤ بعض الدول في انتهاج سياسة تحرير األجواء   - 4

ولي من جهد في تشجيع الدول المتعاقدة على تبني سياسة تحرير األجواء الطيران المدني الد
إال إننا ما , وما عقد من ندوات ومؤتمرات وبحوث حول األثر االيجابي لتبني تلك السياسة

بالرغم من أثرها السلبي على باقي , زلنا نرى تمسك الكثير من الدول بتلك القيود الحمائية
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ونحن في دولة اإلمارات لم نكن , دية األخرى في تلك الدولالقطاعات واألنشطة االقتصا
لنصل إلى ما وصلنا إليه من نجاحات في قطاع الطيران المدني والقطاعات واألنشطة 

 .األخرى ذات الصلة لوال انتهاجنا لسياسة تحرير األجواء منذ نشأة هذا القطاع في الدولة
 

امل مع هذا الملف الحساس والمهم خصوصا مع والتحديات التي نواجهها جميعا للتع  :البيئة  - 5
قرب قيام بعض التكتالت اإلقليمية والدول باتخاذ إجراءات أحادية خارج مظلة منظمة 

دون إن يكون , الطيران المدني الدولي والتي نرى أنها سوف تؤثر سلبا على نمو هذا القطاع
 .لها اثر فاعل في خفض األثر البيئي للطيران المدني

  
وعدم وجود خطط وآليات جاهزة للتعامل معها على مستوى قطاع : ت والكوارث األزما - 6

مثال ذلك برآان أيسلندا أو انتشار األمراض السارية مثل فيروس , الطيران المدني الدولي
سارس وأنفلونزا الخنازير ومؤخرا آارثة اليابان ومدى تأثير تلك الكوارث واألزمات على 

 .ي الدولي حرآة وسالمة الطيران المدن
  

وفق توقعات منظمة الطيران المدني : النمو المتسارع للقطاع وما يخلقه ذلك من تحديات  - 7
 2.3سيصل إلى خمسة مليارات مسافر في مقابل    2030الدولي فأن عدد الرآاب في عام 

وال شك أن هذه الزيادة سوف تتطلب ضخ الكثير من االستثمارات في البنى . مليار اليوم
وتدريب مئات اآلالف من . للطيران المدني من طائرات ومنشآت المالحة الجويةالتحتية 

مما . موظفي الطيران إلدارة وتشغيل أنظمة معقدة للغاية والتعامل مع تكنولوجيات متطورة 
 . يتطلب تعاون أوثق فيما بيننا

  
بسبب  البحث واإلنقاذ وعدم ايالء هذا الموضوع األهمية المطلوبة من بعض الدول إما  - 8

ضعف اإلمكانيات أو بسبب إسناد هذه المهمة إلى جهات عسكرية ال تفسح المجال لسلطة 
آما ال ,  الطيران المدني لممارسة سلطتها التنظيمية والرقابية عليها وفق المعايير الدولية
االستجابة يفوتنا إن ننوه إلى اهمية وجود الترتيبات والتنسيقات اإلقليمية الفاعلة لضمان 

 .نية وتوفير الخبراء والمعدات واألجهزة بشكل فوري في حال وقوع أي حادث طيران اآل
  

 الضيوف الكرام، 
  

ويمكننا إن , إن طبيعة قطاع الطيران المدني تتصف بعولمته وعدم تقيده بالحدود الجغرافية الدولية
وان , س بأضعف حلقة فيهاوبالتالي إن قوة تلك السلسلة تقا, نمثله بسلسة تشكل آل دولة منا حلقة فيها

تقوية الحلقات بشكل انفرادي دون المساهمة المشترآة في تقديم يد المعونة لتقوية الحلقات األضعف 
لن يؤدي إلى النتيجة المرجوة لذا فنحن جميعنا مسئولون وبشكل تضامني عن المساهمة في التنسيق 

وفي المساهمة معا في مساعدة الدول  والتعاون وتبادل المعلومات والخبرات والتجارب فيما بيننا
  .األقل حظا على الوفاء بالمتطلبات الدولية للطيران المدني

ونحن في دولة اإلمارات العربية المتحدة نحرص بشدة على تعزيز أطر التنسيق والتعاون مع آافة 
توقيع عدة  ولتحقيق هذا التوجه تم. دول المنطقة والعالم بهدف تعزيز سالمة وأمن الطيران الدولي

مذآرات تفاهم مع آل الهيئة العربية للطيران المدني ومنظمة الطيران المدني اإلفريقي ومنظمة 
, باإلضافة إلى آثير من الدول األخرى لتقديم الخبرات الفنية والتدريبية لها   الطيران المدني الالتينية

)  107(ة تدريبية استفاد منها عدد دور)  28( من تقديم ما مجموعه عدد  2010وقد تمكنا خالل العام 
 .آما تم تقديم مشورات فنية لكثير من الدول في اإلقليم وخارجه , دارس 
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 السيدات والسادة، 
  

في الختام يسرني أن أشكر منظمة الطيران المدني الدولي على دعمها لهذا الحدث وأود أن أغتنم هذه 
جتماع الرفيع المستوى الهام آل النجاح وأن الفرصة ألشكر لكم حسن استماعكم وأتمنى لهذا اال

يخرج بتوصيات فعالة من شأنها دعم أداء قطاعات الطيران المدني ليس على مستوى دول المنطقة 
  . فحسب بل على الصعيد الدولي أيضًا

  
 والسالم عليكم ورحمة اهللا وبرآاته،

 
 

- - - - - - - - -  
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  بنجامان آلمة أمين عام االيكاو السيد ريمون 

  الموجهة الى االجتماع األول للمدراء العامين للطيران المدني 
  في إقليم الشرق األوسط

  
  )2011مارس /آذار 24الى  22أبو ظبي، اإلمارات العربية المتحدة، (

  
معالي السيد سلطان بن سعيد المنصوري وزير االقتصاد، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة   - 1

دولة اإلمارات العربية المتحدة، أصحاب المعالي؛ حضرات المدراء للطيران المدني في 
  العامين للطيران المدني في دول إقليم الشرق األوسط؛ الحضور الكرام؛ سيداتي وسادتي

إنه لشرف عظيم وامتياز آبير أحظى به إللقاء آلمة االفتتاح في هذا االجتماع األول للمدراء   - 2
  .ليم الشرق األوسطالعامين للطيران المدني في إق

، اتخذت قرارًا، بدعم 2009أغسطس /بعد وقت قصير من تولي منصب األمين العام في آب  - 3
  .آامل من مجلس االيكاو، بخفض عدد األهداف اإلستراتيجية لاليكاو الى ثالثة

السالمة، واألمن، : وهذا ما جعل من الممكن ترآيز جميع طاقاتنا على أآثر األمور أهمية  - 4
ية البيئة، والتنمية المستدامة للنقل الجوي، فضال عن دعم الدول في جهودها من أجل وحما

  .تحقيق هذه األهداف

وأني أرغب في هذا العرض الذي أقدمه اليوم أن أسلط الضوء على بعض ما تم انجازه، وما   - 5
هو مخطط للتنفيذ، وآيف نستطيع العمل معا بشكل أفضل من أجل النهوض في المجاالت 

  .لثالث جميعهاا

  السالمة

  .أبدأ بموضوع السالمة موضوع مسؤوليتنا الرئيسية  - 6

يمكن القول بأن نظام النقل الجوي العالمي يتمتع حاليا بمستويات من السالمة أآثر من أي   - 7
وتنصب التحسينات اإلضافية على التوآيد على الحاالت التي تمثل أعلى .  وقت مضى

  .مستوى من المخاطر

ويلقى معظم الناس حتفهم من جراء .  المة على المدارج هي إحدى أولويات مشاغلنافالس  - 8
مايو المقبل، /وفي أيار.  أحداث متصلة بسالمة المدارج أآثر من أي نوع آخر من الحوادث

سوف نستضيف ندوة عالمية لسالمة المدارج يحضرها المنظمون، ومزودو خدمات المالحة 
المطارات، فضال عن منظمات التصميم والتصنيع في مجال الجوية، ومشغلو الطائرات و

والهدف الذي نتطلع إليه هو أن يقوموا بوضع ما لديهم من خبرة ومعرفة مشترآة .  الطيران
  .لدعم المسائل المتصلة بسالمة المدارج
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وستقوم االيكاو واألياتا في أثناء المنتدى بإدخال مستجدات رئيسية على مجموعة المواد   - 9
رشادية لتخفيض مخاطر الخروج عن المدارج الذي ساهمت جميع منظمات السالمة اإل

  .الرئيسية الدولية في وضعها

أغسطس، سنقوم أثناء انعقاد اجتماع عالمي آخر، باعتماد قواعد قياسية جديدة حول /وفي آب  -10
ه السنة، أآتوبر من هذ/نظم إدارة مخاطر اإلجهاد، ويتوقع أن يتم تطبيقها في تشرين األول

مواد إرشادية للمنظمين ومواد إرشادية أخرى لصناعة  —وسنقدم مواد إرشادية جديدة 
  .الطيران

وعلى صعيد استراتيجي أعلى، قامت االيكاو بتطوير نظام إلدارة المخاطر من أجل   -11
المساعدة في تحديد األولويات في استخدام موارد المساعدة المحدودة المتوفرة لدينا وخفض 

  .تعرض ألوضاع يمكن أن تشكل أآبر خطر للخسائر باألرواحال

وإذا أضفنا الى ذلك شبكة المساعدة التعاونية في مجال السالمة التي أنشأناها مؤخرا،   -12
والصندوق الجديد لتبرعات السالمة لمساعدة الدول التي تبدي االلتزام بتحسين السالمة، 

  .نكون قد أنشأنا بالفعل آلية مساعدة قوية

وآل أمر .  إننا نود مشاهدة إجراءات عملية ونتائج ملموسة.  وبيت القصيد هو االلتزام  -13
  .خالف ذلك، يبقى مجرد آلمات

نود إنتاج معلومات .  ومن بين المجاالت الواعدة األخرى تطوير منهجيات التحليل االستباقي  -14
أن تتحول  قبلالسالمة  إحصائية ترغم صانعي القرارات على اتخاذ اجراءات بشأن مخاطر

  .وعلينا أّال ننتظر وقوع الحوادث قبل مباشرة التغييرات –الى حوادث 

ومن بين اإلبداعات التي سيكون لها تأثير آبير، نظام االيكاو للتحليل المتكامل التجاهات   -15
ويوفر هذا النظام معلومات أساسية .  (iSTARS)السالمة واإلبالغ أو ما يسمى نظام 

  .ه قرارات السياسة العامة وتحديد أولويات استخدام موارد السالمة المحدودةلتوجي

.  وغني عن القول أن الحصول على المعلومات الالزمة بسرعة وآفاءة يشكل أمرا أساسيا  -16
ويسعدني أن أبلغكم بأن االيكاو قد أنجزت إعداد آلية ونظام عالميين لتبادل معلومات 

ادرة نتيجة التفاق المشارآة بالمعلومات الذي وقعناه في أثناء انعقاد وتأتي هذه المب.  السالمة
الجمعية العمومية األخيرة في الخريف الماضي مع اللجنة األوروبية، وإدارة النقل األمريكية 

ويربط هذا التعاون بين منظماتنا األربعة آما لم يحصل من قبل ويزيد من الكفاءة .  واألياتا
  .واألهم أنه بفضل ذلك سيتم إنقاذ األرواح البشرية.  يد العالميالتنظيمية على الصع

ومع السير قدما، سنتابع التأآيد على ممارسات إدارة السالمة من خالل تنفيذ نظم إدارة   -17
  .السالمة لمزودي الخدمات وبرامج الدولة المعنية بالسالمة بوضع ترتيبات تنظيمية

تحسين سالمة الطيران عالميا سيتم تجسيده في تعديل خطة ولكن التوفيق بين آل ما ذآرته ل  -18
االيكاو العالمية للسالمة الجوية المقرر القيام به بنهاية هذا العام، جنبا الى جنب مع صدور 

  .تقرير االيكاو األول للسالمة الجوية العالمية

ألآفاء إلدارة هذه وباإلضافة الى ما قلت، علينا أن نكفل بأن لدينا ما يكفي من العاملين ا  -19
  .األنشطة والنظم
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، 2030وقد تبين من دراسة أصدرتها االيكاو منذ أسبوعين فقط، أنه من اآلن حتى عام   -20
سيكون هناك ما يزيد على مليوني وظيفة متاحة أمام الطيارين، وعاملي الصيانة، ومراقبي 

  .الجوي التجاريويرد ذلك الى االحالة على التقاعد ونمو النقل .  الحرآة الجوية

والمشكلة هي أن مرافق التدريب الحالية لن تكون آافية لتلبية الطلب ويمكن أن نواجه عجزا   -21
  .وظيفة 560 000في حدود 

لقد وضعت الندوة التي عقدتها االيكاو السنة الماضية للجيل القادم  من المهنيين في مجال   -22
ومن المفترض في أعمال .  يران واالحتفاظ بهمالطيران إستراتيجية النتقاء وتدريب فنيي الط

تدعيم وتوسيع إستراتيجية  2012أبريل /المتابعة التي يتم تنظيمها لهذا الحدث في نيسان
وسيقود ذلك الى احراز تقدم آبير في إنتاج نهج متناسق لردم .  التعامل مع هذه المسألة

  . الفجوة

  األمن

  .األمن أسمحوا لي اآلن أن أنتقل الى موضوع  -23

وهناك .  إن الهجمات اإلرهابية التي تستخدم الطيران هي األآثر تسببا بالذهول والصدمة  -24
احتماالت ضخمة بالتسبب باضطرابات جوهرية ومكلفة في عمليات الطيران، وصناعة 

وفوق آل .  النقل الجوي، وأسواق النقل التجاري والسفر الترفيهي، والشحن الجوي للبضائع
  .تقتل الناس وتجرحهم ذلك، إنها

وحتى في حال اعتراضها وتعطيلها، يمكن لألعمال االرهابية أن تسفر عن مفاعيل هامة   -25
  .على أجندات الدول وعلى ازدهار صناعة الطيران، وعلى ثقة المسافرين والشاحنين

فهي تتطور بسرعة بحيث أصبحت .  وفوق ذلك، أصبحت التهديدات للطيران أآثر تعقيدا  -26
  .ميع عناصر نظام النقل الجوي أهدافا محتملةج

ويفترض في النظم األمنية الفعالة أن تكون ذآية، ومتماسكة، ومتعددة األوجه، وجيدة   -27
.  اإلسناد، ومستدامة، آما يفترض وجود تماسك وتفاعل قويين بين شرآاء السفر والتجارة

وهم ال يتقيدون .  كة العالميةويسعى اإلرهابيون وراء مواطن الضعف حيثما وجدت في الشب
  .ولجميع الدول مصلحة أآيدة في إنشاء شبكة عالمية لنظم أمنية فعالة.  بالحدود

فباستطاعتنا اآلن أن .  إني أتفق مع الذين يقولون أننا قد تقدمنا في غضون العقد الماضي  -28
استطاعتنا وب.  نتوقع على نحو أفضل وأن نكشف وأن نعترض وأن نحمي من هذه الهجمات

ولكن علينا، آما .  أيضا أن نرد بشكل أنسب عندما تحصل الهجمات أو محاوالت القيام بها
  .بينت األحداث األخيرة، أن نواصل تعزيز إستراتيجيتنا وتكييفها

هذه هي الرسالة التي خرجت بها الجمعية العمومية في الخريف الماضي، عندما تبنت الدول   -29
نا بشأن أمن الطيران أعادت فيه تأآيد التزامها بالعمل الجماعي األعضاء باإلجماع إعال

  .واالستباقي، خاصة في مواجهة األخطار الجديدة والناشئة التي تتهدد أمن الطيران المدني

تعزيز استخدام التكنولوجيات العصرية للكشف : ويرآز اإلعالن على أربعة أهداف رئيسية  -30
تطبيق الفعال للقواعد القياسية والتوصيات الدولية، وتحسين عن المواد المحظورة، وتعزيز ال

  .المشارآة في تبادل المعلومات األمنية وتقديم مساعدة للدول المحتاجة في بناء قدراتها الذاتية
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وفي آل من هذه المجاالت، تتولى االيكاو دور الريادة بتسهيل التنفيذ والتنسيق على الصعيد   -31
  .العالمي

تعزيز اإلجراءات األمنية، نتعاون مع صناعة الطيران في إعداد مسودة لنقطة ومن أجل   -32
  .تفتيش في المطار ولعمليات التفتيش المّطورة في المستقبل

نوفمبر على /وفيما يتعلق بالشحن الجوي للبضائع، وافق مجلس االيكاو في تشرين الثاني  -33
دة ومعززة ستصبح نافذة المفعول يتضمن قواعد قياسية جدي 17إدخال تعديل على الملحق 

ومن بين التعديالت ضرورة قيام الدول بإنشاء عملية أمن سلسلة اإلمدادات .  يوليو/في تموز
  .للنقل الجوي للبضائع

ونحن نتعاون حول هذه النقطة، مع منظمة الجمارك العالمية من أجل تحقيق أعلى مستوى   -34
ولة في نفس الوقت دون حدوث تأخير ال مبرر له ألمن البضائع من نهاية الى نهاية، والحيل
  .في حرآة البضائع عبر الحدود الدولية

وسوف نرآز مواردنا واهتمامنا على الدول األعضاء األآثر حاجة الى المساعدة للوفاء   -35
  . بالتزاماتها، في إقامة نظم أمنية مستدامة ونظم مراقبة

بافتتاح المؤتمر األول من سلسلة مؤتمرات لقد شارآت في الشهر الماضي في نيودلهي   -36
ومن بين التدابير التي اُعتمدت .  إقليمية ستضع خرائط طرق لتنفيذ إعالن أمن الطيران

اجراءات ستتخذها الدول لتعزيز اجراءات الكشف األمني لديها وذلك من خالل ضمان 
لشحن الجوي للبضائع وسيتم تعزيز أمن ا.  حصول الفنيين على التدريب والتجهيز المناسبين

وقد تم التأآيد في خارطة .  من خالل العمل مع السلطات الجمرآية على األهداف المشترآة
الطريق على المساعدة في بناء القدرة الذاتية للدول، بالتعاون مع االيكاو، ودول أخرى 
ن وصناعة الطيران، األمر الذي يمكن أن يشكل نموذجا يحتذى به بالنسبة لمؤتمرات أم

  . الطيران اإلقليمية األخرى

إني أتطلع الى عقد مثل هذا المؤتمر في الشرق األوسط قبل هذا الوقت من السنة القادمة في   -37
وستبلغ العملية أوجها في مؤتمر أمني عالمي من المقرر أن يعقد السنة .  مكان يتم تحديده

  .القادمة في مقر االيكاو الرئيسي في مونتريال

  البيئة

الطريقة نفسها التي يشكل فيها األمن مشكلة عالمية تستوجب حلوال عالمية، هكذا هي الحال ب  -38
  .بالنسبة الى تغير المناخ

 الوآالة االيكاو من جعل قرارًا ،فقد اعتمدت الدول األعضاء، في أثناء الجمعية العمومية  -39
 ثاني من انبعاثاتها واجهةلم منسق عالمي اتفاق وضع لتولي المتحدة األمم في األولى الرائدة
  .الكربون أآسيد

 2050 عام حتى بالمائة 2 تبلغ سنوية بنسبة الوقود آفاءة بتحسين عالميًا هدفا القرار ويتضمن  -40
 تسهيل الى أيضا يدعو وهو  .2020 عام مستويات على الكربون أآسيد ثاني انبعاثات وتثبيت
 عام يكون أن على والموافقة المستدامة ديلةالب الطيران وقود أنواع استخدام وتعميم تطوير
  .للطائرات الكربون أآسيد ثاني لترخيص عالمية قياسية قواعد لوضع مستهدفًا تاريخًا 2013
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 انتقال من جزءا يشكل االيكاو الى وطنية عمل خطط طوعيا الدول تقديم بشأن االتفاق إن  -41
 للدول تسمح أن العمل خطط شأن ومن  ".التنفيذ" الى "القياسية القواعد وضع" من المنظمة
 وماهية الدولي الطيران من الكربون أآسيد ثاني انبعاثات بتخفيض قيامها آيفية بتحديد

 بلوغ نحو المحرز التقدم برصد لاليكاو سُيسمح وهذا  .إليها تحتاج أن يمكن التي المساعدة
  .للدول  المحددة االحتياجات ومواجهة الطموحة العالمية األهداف

 الى مايو/أيار من إقليمية عمل ورش خمس من سلسلة الصدد هذا في االيكاو وستعقد  -42
  .لاليكاو وتقديمها الوطنية عملها خطط إعداد على األعضاء الدول لمساعدة 2011 يوليو/تموز

 شهر في األوسط الشرق في األعضاء بالدول خاصة عمل ورشة لتنظيم اإلعداد ويجري
  .2011 يونيه/حزيران

 أفريقيا جنوب في دربن، في سيعقد الذي عشر السابع األطراف مؤتمر نحو نتطلع إننا أخيرا،  -43
 األعضاء دولها ويشجع االيكاو حققتها التي التقدم بأوجه يقر اتفاقا يقدم بأن السنة، هذه بنهاية
  .الدولي للطيران مستدام مستقبل اتجاه في االيكاو خالل من العمل من مزيد على

  صةالخال

 سالمة لضمان الرئيسية والخطط االنجازات بعض للتو استعرضت لقد والسادة، السيدات أيها  -44
  .المستدام وتطوره الدولي المدني الطيران وأمن

 والفاعلية بالكفاءة تتسم لمنظمة رؤية لدي آانت االيكاو، الى أنضم أن قبل بأنه أضيف أن وأود  -45
 النحو على األعضاء دولها خدمة في تكون وأن نتائج،ال وتحقيق األداء بحوافز ومدفوعة
  .الكامل

 انسيابا أآثر تنظيمية هيكلية ووضع واقعية، ميزانية إعداد الى المجلس، بمساعدة توصلنا وقد  -46
  .الدول واحتياجات الطيران قطاع حقائق مع تتوافق برامج وصياغة

  .الرؤية هذه تحقيق دعم في للمساعدة اآلن إليكم أتطلع وإني  -47

 فرصة األوسط الشرق إقليم في المدني للطيران العامين للمدراء األول المؤتمر هذا ويشكل  -48
 الشأن أصحاب جميع مع التعاون من بروح بالذات، األعمال بهذه لالضطالع نوعها من فريدة

  .الطيران مجال في والمصلحة

  

- - - - - - - -  
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