
DGCA-MID/1-WP/4 
14/12/2011 

 
   

  
 
 

 
 لطيران المدني في منطقة الشرق األوسطااالجتماع األول للمدراء العامين لهيئات 

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

 
 

 مسائل المالحة الجوية  :الرابعالبند 
 

المالحة الجوية في الشرق  الثاني عشر للمجموعة اإلقليمية لتخطيط وتنفيذنتائج ومتابعة االجتماع 
  MIDANPIRGاألوسط 

 
 )السكرتاريا مقدم من(

 موجزال

 

عقد االجتماع الثاني عشر للمجموعة اإلقليمية لتخطيط وتنفيذ 
في ) MIDANPIRG/12(المالحة الجوية في الشرق األوسط 

. 2010أآتوبر  21إلى  17ية عّمان، في الفترة من ناألردالعاصمة 
وتعرض ورقة العمل هذه نتائج ومتابعة ذلك االجتماع من قبل 

 .األمانة العامة ولجنة المالحة الجوية
  
  .3في الفقرة مبّين االجتماع هذا المطلوب من اإلجراء  

 المراجع

 

األوسط، منطقة الشرق  -، خطة المالحة الجوية 9708الوثيقة  -
 .المجلدان األول والثاني

تقرير االجتماع الثاني عشر للمجموعة اإلقليمية لتخطيط وتنفيذ  -
 .)MIDANPIRG/12(المالحة الجوية في الشرق األوسط 

  
 مقدمة .1

 
ية عمان االجتماع الثاني عشر للمجموعة اإلقليمية لتخطيط وتنفيذ ناستضافت العاصمة األرد 1.1

أآتوبر  21إلى  17، في الفترة من )MIDANPIRG/12(الشرق األوسط المالحة الجوية في 
يمثل . مشارآًا من اثنتي عشرة دولة وأربع منظمات دولية 76وحضر ذلك االجتماع . 2010



 

النتائج ) ب(ويناقش التذييل . لورقة العمل هذه الملخص التنفيذي لنتائج ذلك االجتماع) أ(التذييل 
أما اإلجراءات التي اتخذتها اللجنة بشأن . الجتماع، ويحللهاوالقرارات الصادرة عن ذلك ا

لربط االستنتاجات مع صيغ ، الذي )ج(االستنتاجات والقرارات المختارة فتردد في التذييل 
تتخذ وس. وقت االجتماعمعتمدة التي آانت  ،2010-2005األهداف االستراتيجية للمنظمة في 

 .ةمتبعتدابير الوفقًا لل ،األمين العامآافة إجراءات المتابعة األخرى من قبل 
 

 نقاط للمناقشة .2
 
استعرضت لجنة المالحة الجوية تقرير االجتماع الثاني عشر للمجموعة اإلقليمية لتخطيط وتنفيذ  2.1

بالتزامن مع االستنتاجات  ،)MIDANPIRG/12(المالحة الجوية في الشرق األوسط 
والقرارات المختارة التي تتطلب إجراءات من اللجنة أو المجلس، بما في ذلك تلك التي قد تؤثر 

وفي استعراضها لتقرير االجتماع، الحظت لجنة المالحة الجوية أن . على المناطق األخرى
حة الجوية في منطقة درست مسائل المال ،، بمساعدة من هيئاتها المساهمةالمجموعة اإلقليمية

الشرق األوسط بهدف تحسين التخطيط لمرافق وخدمات وإجراءات المالحة الجوية فضًال عن 
عمل تستدعي اهتمامًا  لم يعرض هذا التقرير على المجلس ألنه ال يحوي نقاط. تعزيز تنفيذها

 .خاصًا منه
 

 )من جدول األعمال 5.1البند (وتخطيطها المطارات تشغيل  2.2
 

بوضع  "إيكاو"منظمة والذي يطالب  12/4فيما يخص االستنتاج  :اإلدارة التشغيلية للمطارات 2.2.1
إجراءات اإلدارة التشغيلية للمطارات، الحظت لجنة المالحة الجوية أن األمانة العامة ستعالج دليل 

 .2013عام الهذه القضية آجزء من إجراءات خدمات المالحة الجوية الخاصة بالمطارات، بحلول 
 

، الذي 12/8في إشارة إلى االستنتاج  :AIMدليل معلومات المطارات متطلبات الجودة الخاصة ب .222.
للنظر في وضع إرشادات إضافية بشأن تنفيذ متطلبات الجودة من أجل " إيكاو"يدعو منظمة 

حماية بيانات المالحة الجوية ذات الصلة بالمطارات واإلبالغ عنها، الحظت لجنة المالحة الجوية 
معلومات المطارات الجودة الخاص ب أن األمانة العامة ستعالج هذه القضية آجزء من وضع دليل

 .2011عام البحلول 
 

 )من جدول األعمال 5.2البند (إدارة حرآة المرور الجوي  2.3
 

الحظت لجنة المالحة  :RVSMالعمودي بين الطائرات ل تخفيض الحد األدنى للفصعمليات  .132.
 مجالالإلى العمودي ل تخفيض الحد األدنى للفصالجوية بقلق دخول الطائرات التي ال تطبق 

قد تتهم بعض الرحالت فيما و. وأن ذلك أصبح في الواقع مشكلة عالمية ،للشرق األوسطالجوي 
تحدث المجال الجوي  إال أن الحاالت الفعلية النتهاآات) عادة بسبب بطء العمليات اإلدارية(زورًا 
وبالتالي، فقد دعت لجنة المالحة . ، ويمكن لذلك أن يمثل خطرًا آبيرًا على سالمة الطيرانفعًال

بين الطائرات العمودي ل الحد األدنى للفصالجوية األمانة العامة إلى مواصلة مراقبة أداء سالمة 
 ). 12/15اج االستنت(لك ذومعالجة أية مشكالت تتصل ب ،في جميع أنحاء العالم
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الحظت لجنة  :داخل منطقة للطيرانالعمودي بين الطائرات ل تخفيض الحد األدنى للفصتنفيذ  2.3.2
العمودي بين الطائرات ل تخفيض الحد األدنى للفصالمالحة الجوية أن فريق العمل المكلف بتنفيذ 

 11اعتبارًا من وذلك  بغداد، داخل منطقة بغداد قرر تنفيذ التخفيض داخل منطقة معلومات طيران
وإدراآًا منها بأن آامل منطقة معلومات الطيران في الشرق األوسط ستصبح مع . 2011مارس 

هذا التنفيذ، مجاًال جويًا يلتزم شروط الحد األدنى للفصل العمودي، تعرب لجنة المالحة الجوية 
الحة الجوية في الشرق التي تبذلها للمجموعة اإلقليمية لتخطيط وتنفيذ المجهود لعن تقديرها ل

 ).5.2.56والفقرة المرتبطة  12/19القرار ( األوسط
 

مبادرتها مع اإلشادة بالجهود التي تبذلها المجموعة اإلقليمية في  :حالة تنفيذ أحكام البحث واإلنقاذ 2.3.3
فإن لجنة المالحة  ،)12/22االستنتاج (تنفيذ أحكام البحث واإلنقاذ أوضاع جراء مسح لتقييم إل

 .الجوية تدعو األمانة العامة للنظر في إجراء مسح مماثل في مناطق أخرى
 

 )من جدول األعمال 5.4البند (المراقبة / المالحة/ االتصاالت 2.4
  

فيما يتعلق بموضوع حماية الطيف الترددي للطيران، الحظت : حماية الطيف الترددي للطيران 2.4.1 
مواظبة منطقة الشرق األوسط على المساهمة في معالجة هذه القضية  WG/SRPمجموعة العمل 

وفي هذا الصدد، . في عدد من المحافل، مثل جامعة الدول العربية، والهيئة العربية للطيران المدني
بشأن األعمال التحضيرية للمؤتمر العالمي  12/43أخذت لجنة المالحة الجوية علمًا باالستنتاج 

، )WRC-2012( 2012والذي سيعقده االتحاد الدولي لالتصاالت  ،ية المقبللالتصاالت الراديو
منظمة وطلبت من األمين العام حث الدول المشارآة على مختلف المستويات على دعم موقف 

 .في المحافل المختلفة "يكاوإ"
  

 )من جدول األعمال 5.5البند (اإلقليمي / إطار األداء الوطني 2.5
 

المتعلقة باعتماد ثمانية مقاييس أداء إقليمية لنظم  12/47باإلشارة إلى االستنتاجات  :مقاييس األداء 2.5.1
المالحة الجوية، ترحب لجنة المالحة الجوية بهذه الخطوة، إال أنها مع إدراآها بأن مجموعة 
إقليمية للتخطيط والتنفيذ ستعتمد على األرجح مقاييس محددة للقضايا الراهنة في المنطقة، ترى 

سهل التحليل يس "يكاوإ"مجموعة من مقاييس األداء المشترآة بين جميع مناطق وجود ن بأ
وبالتالي، فقد طلبت لجنة المالحة الجوية من األمانة العامة إآمال . المقارن للتطور اإلقليمي الكلي

باإلضافة إلى  "إيكاو"مهمة وضع مجموعة من مقاييس األداء التي تنطبق على جميع مناطق 
 .2011ات لجمع البيانات بحلول سبتمبر توجيه

 
المجموعة الحظت لجنة المالحة الجوية أن  :مراجعة خطة المالحة الجوية للشرق األوسط 2.5.2

قد شرعت في مهمة تنقيح خطة اإلقليمية لتخطيط وتنفيذ المالحة الجوية في الشرق األوسط 
وأن األمانة العامة سوف تأخذ في االعتبار مساهمة  ،)12/49االستنتاج (المالحة الجوية 

مجموعة في االنتقال من الخطط الورقية إلى الخطط اإللكترونية لجميع خطط المالحة الجوية ال
 . اإلقليمية

 
 
 
 



 

، فإن لجنة المالحة 12/52إذ تلحظ االستنتاج : تنفيذ الصيغة الجديدة لخطة الرحالت الجوية 2.5.3
نة العامة مواصلة رصد حالة تنفيذ آل دولة في بوابة نظام تتبع تنفيذ خطط الجوية طلبت من األما

وضمان االنسجام العالمي لتنسيق االنتقال إلى خطة الرحالت الجوية  FITSالرحالت الجوية 
 . الجديدة

 
 )من جدول األعمال 5.6البند (األرصاد الجوية للطيران  2.6

  
، فإن لجنة المالحة الجوية شجعت 12/72القرار إذ تشير إلى : خطة طوارئ الرماد البرآاني 2.6.1

على اإلسراع في وضع  المجموعة اإلقليمية لتخطيط وتنفيذ المالحة الجوية في الشرق األوسط
إال أنها الحظت، أن . خطة طوارئ إقليمية للرماد البرآاني بالتنسيق مع جميع األطراف المعنية

المقرر عقده ، ومجموعةللن يكون ممكنًا قبل االجتماع المقبل ل وضع اللمسات األخيرة على الخطة
 . 2012في 

  
 )من جدول األعمال 6البند (أوجه قصور المالحة الجوية اإلقليمية ومسائل السالمة  2.7

  
بخصوص أوجه القصور الحظت لجنة المالحة الجوية أن : إزالة أوجه قصور المالحة الجوية 2.7.1

راجعت وحللت وحددت المجموعة اإلقليمية لتخطيط وتنفيذ المالحة الجوية في الشرق األوسط 
اللجنة ومع ذلك، فقد دعت ). 12/75االستنتاج (أولويات قائمة أوجه قصور المالحة الجوية 

أولوية قصوى في برنامج عملها للقضاء العاجل على أوجه القصور المتعلقة يالء األمين العام إل
اإلقليمية مجموعة الوهي تحث الدول المدرجة في قائمة أوجه القصور التي وضعتها . بالسالمة

آما ينبغي السعي إلى القضاء على . لتحقيق األهداف المنشودةعلى وضع خطط عمل ذات تواريخ 
 .آلليات المتاحةلقصور عبر جميع اأوجه ا

  
ودعت دول الشرق  ،12/78أيدت لجنة المالحة الجوية االستنتاج  :متطلبات اإليكاو إلجادة اللغة 2.7.2

إلتقان اللغة في أنظمتها الوطنية إلى " إيكاو"منظمة إدراج متطلبات / األوسط التي لم تقم باعتماد
دولة حتى اآلن  14من أصل دول  ثمانيوقد أخذت لجنة المالحة الجوية علمًا بأن . القيام بذلك
 .تنفيذ ذلكًا لقدمت خطط

 
 جتماعالمطلوب من االاإلجراء  .3

  
 :االجتماع مدعو إلى 3.1

 
االجتماع الثاني عشر للمجموعة اإلقليمية لتخطيط وتنفيذ المالحة الجوية في نتائج اإلحاطة ب  ) أ

واإلجراء الذي اتخذته لجنة المالحة الجوية واألمانة ، MIDANPIRGالشرق األوسط 
 .)ج(التذييل العامة على النحو المبين في 

  
 . مطالبة الدول باتخاذ خطوات لمتابعة االستنتاجات ذات الصلة   ) ب

  
  

 ---------------  
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  )أ(التذييل 
 

االجتماع الثاني عشر للمجموعة اإلقليمية لتنفيذ وتخطيط المالحة الجوية في الشرق األوسط 
)MIDANPIRG/12(  

 
  )2010أآتوبر  21-17عمان، األردن، (

  
  موجز تنفيذي

  
 .منظمات دولية 4دولة و 12مشارآًا من  76حضر االجتماع  .1
، RASG-MIDونتيجة لتأسيس مجموعة سالمة المالحة اإلقليمية في الشرق األوسط  .2

 .اختصاصات منقحة للمجموعةالئحة اعتمد االجتماع 
تتخذ الدول والوآالة اإلقليمية لرصد الحرآة الجوية في منطقة الشرق األوسط  .3

MIDRMA ملك تصريح التدابير الالزمة لمنع أية طائرة ال تRVSM  مؤآد من
 .الجوي RVSMدخول مجال 

 .تم اعتماد استراتيجية مراقبة المحافظة على االرتفاع في منطقة الشرق األوسط .4
منطقة "في  RVSMمن المقرر أن يسري تخفيض الحد األدنى للفصل بين الطائرات  .5

 .2011مارس  10اعتبارًا من " بغداد لمعلومات الطيران
إلى  AISعلى وضع خطط وطنية لتنفيذ االنتقال من أسلوب حث االجتماع الدول  .6

AIM في مجال معلومات الطيران. 
ودعا الدول إلى دعم موقف منظمة إيكاو في المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية  .7

WRC  2012في . 
 .تم اعتماد ثمانية مقاييس إقليمية في الشرق األوسط لرصد أداء نظم المالحة الجوية .8
التي تتضمن  PBNتم تحديث استراتيجية وخطة تنفيذ المالحة القائمة على األداء  .9

 .CDOعمليات النزول المستمر 
 .GOLDتم اعتماد وثيقة ربط البيانات التشغيلية العالمية  .10
من المقرر وضع خطة طوارئ الرماد البرآاني في منطقة الشرق األوسط بحلول  .11

 .2012مارس 
دة بيانات الشرق األوسط لدعم أنشطة التنبؤ بالحرآة يجري النظر في تأسيس قاع .12

 .الجوية اإلقليمية
ستتولى آل دولة مراجعة قائمتها ألوجه القصور المحددة، وتحديد أسبابها الجذرية، ثم  .13

مارس  31تقديم خطة تصحيحها إلى المكتب اإلقليمي في الشرق األوسط بحلول 
2011 . 

عتبار في تخطيط وتنفيذ نظم المالحة الجوية يتواصل أخذ القضايا البيئية بعين اال .14
 .اإلقليمية
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  )ب(التذييل 
 

االجتماع الثاني عشر للمجموعة اإلقليمية لتنفيذ وتخطيط المالحة الجوية في الشرق األوسط 
)MIDANPIRG/12(  

 
 استنتاجات ومقررات المجموعة

   تحليل
 

خرج االجتماع الثاني عشر للمجموعة اإلقليمية لتنفيذ وتخطيط المالحة الجوية في  .1
ويمكن تصنيف هذه . قرارًا 19استنتاجًا و 60نتيجة، تتضمن  79الشرق األوسط بـ

خطط "يعرف باسم ، )نتيجة 77(المستوى األول . النتائج في مستويين من اإلجراءات
مجموعة وال، ويدعو إلى خطوات تتخذها القيادة والمكتب اإلقليمي والدول "التنفيذ

اإلقليمية لتنفيذ وتخطيط المالحة الجوية في الشرق األوسط نفسها، ويفضي إلى أنشطة 
 12/4االستنتاجان : نتيجتان(أما المستوى الثاني . تدعم تنفيذ نظم المالحة الجوية

، فيدعو قيادة المنظمة تحديدًا إلى اتخاذ "فجوات التنفيذ"والمعروف باسم ، )12/8و
إجراءات، ويفضي إلى أنشطة تنطوي على مزيد من إصدار األحكام أو التوجيهات 

 .المطلوبة
 

نتيجة لتراجعها لجنة المالحة الجوية، وهي ترد  29نتيجة، تم اقتراح  79من أصل  .2
آما تبين خطة العمل النتائج ). ج(تذييل المرفق مفصلة في خطة العمل الواردة في ال

إن معايير . ذات الصلة، إن وجدت، لتسهيل الرجوع إليها) القرارات/ االستنتاجات(
اختيار النتائج التسعة والعشرين المخصصة لمراجعة لجنة المالحة الجوية تعكس، بين 

يق االنسجام بين األقاليم، جملة أمور، القضايا التنفيذية اإلقليمية الرئيسية، وتدعو لتحق
منظمة وتستند إلى برامج منظمة إيكاو العالمية أو تتطلب إجراء محددًا من قبل قيادة 

 . إيكاو
 

وفيما يتعلق باستنتاجات وقرارات االجتماع التي لم ترد في خطة العمل، سيتم اتخاذ  .3
 .إجراءات المتابعة من قبل األمين العام وفقًا للممارسة المتبعة
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  )ج(التذييل 
 

  استنتاجات ومقررات مختارة من االجتماع الثاني عشر للمجموعة اإلقليمية لتنفيذ وتخطيط المالحة الجوية في الشرق األوسط
)MIDANPIRG/12(  

 
  خطة العمل

رقم 
/ االستنتاج
 الوثيقة

 -- 
الهدف * 

االستراتيجي

 الناتج المسؤولية نص االستنتاج  عنوان االستنتاج 
اإلجراء الذي اتخذته لجنة 

 المالحة الجوية 
 /تاريخ اإلبالغ

 :االنتهاء

C 12/1 
 
A 

إنشاء مجموعات 
سالمة المالحة 

 - RASGsاإلقليمية 
مراجعة اختصاصات 

MIDANPIRG 
وفقًا لذلك

اعتماد اختصاصات 
MIDANPIRG  المنقحة في

التابع للتقرير بشأن البند ) أ(3التذييل 
من جدول األعمال، وإيرادها ) 3(

 .أيضًا في الدليل اإلجرائي

المكتب اإلقليمي 
لإليكاو في الشرق 

 األوسط

الصالحيات المنقحة 
لمجموعة 

MIDANPIRG 

 اآتمل لوحظ

C 12/4 
 
D 

من متطلبات 
منظمة توجيهات 

بشأن إجراءات  إيكاو
اإلدارة التشغيلية 

 للمطارات

من المطلوب على وجه السرعة  . . .
توجيهات لإليكاو بشأن إجراءات 

اإلدارة التشغيلية للمطارات آتكملة 
لتنفيذ الممارسات القياسية الموصى  

والواردة في التذييل  SARPبها 
 .، المجلد األول14

إجراءات خدمات  منظمة إيكاوقيادة 
المالحة الجوية 

PANS - 
 المطارات

تعالج  سكرتاريةأن ال لوحظ
هذه القضية آجزء من 

وضع إجراءات خدمات 
المطارات  -المالحة الجوية 

 . 
  

2013  

C 12/8 
 
D 
 

جودة بيانات 
المطارات والتنسيق 

بين مشغلي المطارات 
وخدمات معلومات 

 AIS الطيران

في وضع  منظمة إيكاوستنظر ) أ
توجيهات إضافية بشأن تنفيذ 

متطلبات الجودة من أجل حماية 
بيانات الطيران المتعلقة بالمطارات 

واإلبالغ عنها وفقًا الممارسات 

  
  

 منظمة إيكاوقيادة 
  
  

  
  

دليل جودة إدارة 
 معلومات الطيران 

  

تعالج  سكرتاريةأن ال لوحظ
هذه القضية آجزء من 
وضع دليل جودة إدارة 

 .معلومات الطيران
  

  
  

2011 
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رقم  
/ االستنتاج
 الوثيقة

 -- 
الهدف * 

االستراتيجي

 الناتج المسؤولية نص االستنتاج  عنوان االستنتاج 
اإلجراء الذي اتخذته لجنة 

 المالحة الجوية 
 /تاريخ اإلبالغ

 :االنتهاء

القياسية الموصى بها والواردة في 
  . ، المجلد األول14التذييل 

  
  
  
  
  
  
ستضمن دول الشرق األوسط ) ب

التنسيق السليم مع خدمات معلومات 
وسلطات أو مشغلي  الطيران

المطارات لنقل البيانات التشغيلية 
للمطارات في الوقت المناسب عبر 

، )SLA(اتفاقيات مستوى الخدمات 
 .أفضل الممارسات العالمية، إلخ

  
  
  
  
  
  

المكتب اإلقليمي 
لإليكاو في الشرق 

 األوسط

  
  
  
  
  
  
  

 خطاب إلى الدول 

  
  
  
  
  
  

  لوحظ

  
  
  
  
  
  

 اآتمل
  
  
  
  
  
  
  

C 12/9 
 
D 

مالحة  تنفيذ نظام
 RNAV 5 المنطقة

في منطقة الشرق 
 األوسط

التي لم تقم بذلك  ينبغي حث الدول،
 :بعد، على

  
تحديث منشور معلومات الطيران ) أ

 RNPلتغيير أداء المالحة المطلوب 
   .RNAV 5إلى  5
 
اتخاذ التدابير الالزمة لتنفيذ ) ب

في نطاق  RNAV 5منطقة 

  
  
  

المكتب اإلقليمي 
لإليكاو ودول 
 الشرق األوسط

  
اإلقليمي المكتب 

لإليكاو ودول 

  
  
  

تحديث منشور 
معلومات الطيران 

AIP 
  
  
  

  
  
  

 لوحظ
  
  
  

 لوحظ

  
  
  

2011 
  
  
  

2011 
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رقم  
/ االستنتاج
 الوثيقة

 -- 
الهدف * 

االستراتيجي

 الناتج المسؤولية نص االستنتاج  عنوان االستنتاج 
اإلجراء الذي اتخذته لجنة 

 المالحة الجوية 
 /تاريخ اإلبالغ

 :االنتهاء

 460 -  160مستويات الطيران 
 ).ضمنًا(

 الشرق األوسط
  

تنفيذ منطقة 
RNAV 5  في

نطاق مستويات 
 - 160الطيران 

 ).ضمنًا( 460
C 12/10 

 
D 

تخصيص رموز من 
خمسة أحرف في 

منطقة الشرق األوسط

 31التي لم تقم يذلك قبل على الدول 
 :2011مارس 

تخصيص مخططي مسارات ) أ
خدمات الحرآة الجويةوفقًا لنظام 

الرموز ومحددات المسارات الدولية 
ICARD من أجل االستفادة من ،

وتحسين عملية  ICARDنظام 
  .تخصيص الرموز الخماسية

 
اتخاذ اإلجراءات الالزمة من ) ب

أجل تسجيل مخططي المسارات 
المخصصين في نظام الرموز 

 ICARD 5LNCالخماسية 
على  منظمة إيكاوالخاص ب

  .نترنتاإل
 
مراجعة قائمة الرموز الخماسية ) ج

المخصصة لهم وتحديد غير 
المستخدم والمكرر وغير التابع 

المكتب اإلقليمي 
لإليكاو ودول 
 الشرق األوسط

  

تحديث لقاعدة بيانات 
ICARD 

نجاح نقل قاعدة  لوحظ
الرموز ( ICARDبيانات 

الخماسية األحرف 
من ) ومحددات المسارات

EUROCONTROL 
 منظمة إيكاوإلى بوابة 

.2010أغسطس  27بتاريخ 
  

 مارس 22
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رقم  
/ االستنتاج
 الوثيقة

 -- 
الهدف * 

االستراتيجي

 الناتج المسؤولية نص االستنتاج  عنوان االستنتاج 
اإلجراء الذي اتخذته لجنة 

 المالحة الجوية 
 /تاريخ اإلبالغ

 :االنتهاء

لنظام الترميز الخماسي الخاص 
، وإبالغ المكتب إيكاومنظمة ب

اإلقليمي لإليكاو في الشرق األوسط 
التخاذ اإلجراءات الالزمة وفقًا 

  .لذلك
 
اإلفراج عن الرموز الخماسية ) د

  .المستبدلة أو التي لم تعد مستخدمة
 
تحديث قاعدة بيانات الرموز  )هـ

ومحددات المسارات الدولية 
ICARD  بإضافة المعلومات
ول والعرض إحداثيات الط(الناقصة 

 ).الناقصة، الخ

C 12/15 
 
D 
 
 

طائرات بدون تأآيد 
حالة التوافق مع 

RVSM  

تدعو الدول والوآالة إلقليمية ) أ
لرصد الحرآة الجوية في منطقة 

الشرق األوسط التخاذ التدابير 
الالزمة لمنع أي طائرة بدون تأآيد 

من دخول  RVSMحالة التوافق مع 
  .RVSMالمجال الجوي 

 

المكتب اإلقليمي 
لإليكاو في الشرق 

 األوسط 
الوآالة اإلقليمية 
لرصد الحرآة 

الجوية في الشرق 
ودول  األوسط

التشغيل اآلمن لنظام 
RVSM  

  لوحظ
  
  
  
  
  

وإدراآًا منها بأن دخول 

 متواصل
  
  
  
  
  

 متواصل
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رقم  
/ االستنتاج
 الوثيقة

 -- 
الهدف * 

االستراتيجي

 الناتج المسؤولية نص االستنتاج  عنوان االستنتاج 
اإلجراء الذي اتخذته لجنة 

 المالحة الجوية 
 /تاريخ اإلبالغ

 :االنتهاء

حثت الدول على اإلبالغ عن أية ) ب
حالة تسليم في مستوى طيران 

RVSM  لطائرة بدون تأآيد حالة
من مجالس  RVSMالتوافق مع 

 ACCمستشاري المطارات 
المتاخمة إلى المكتب اإلقليمي 

لإليكاو والوآالة اإلقليمية لرصد 
   .الحرآة الجوية في الشرق األوسط

 
 RVSMيقوم مدراء برنامج ) ج

ق األوسط برصد ومتابعة هذا للشر
الموضوع على الصعيد الوطني، 

لضمان التنفيذ الفعال للفقرتين أ و ب 
 .أعاله

 الشرق األوسط
  
  

 منظمة إيكاوقيادة 
  

الطائرات التي ال تعتمد 
RVSM  إلى المجال

أصبح  RVSMالجوي 
مشكلة عالمية، طلبت إلى 

مواصلة رصد  سكرتاريةال
في  RVSMأداء سالمة 

جميع أنحاء العالم 
باستمرار، ومعالجة القضايا 

 .ذات الصلة

C 12/16 
 
A 

أهداف سالمة 
RVSM  في الشرق
 األوسط

أن يستند تقييم سالمة عمليات 
RVSM  في منطقة الشرق األوسط

 :إلى أهداف السالمة التالية
  
خطر : 1هدف السالمة ) أ

االصطدام في المجال الجوي 
RVSM  للشرق األوسط والذي

يرجع فقط إلى األداء الفني لحفظ 
االرتفاع يلبي مستوى السالمة 

- 10×  2.5المستهدف لاليكاو وهو 

المكتب اإلقليمي 
لإليكاو ودول 
 الشرق األوسط

  

على لوحظ، مع ثناء  أهداف السالمة 
 MIDANPIRGمجموعة 

لتلبية متطلبات مستويات 
 .السالمة المستهدفة

 اآتمل
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رقم  
/ االستنتاج
 الوثيقة

 -- 
الهدف * 

االستراتيجي

 الناتج المسؤولية نص االستنتاج  عنوان االستنتاج 
اإلجراء الذي اتخذته لجنة 

 المالحة الجوية 
 /تاريخ اإلبالغ

 :االنتهاء

  .حادث مميت لكل ساعة طيران 9
 
مخاطر : 2هدف السالمة ) ب

االصطدام اإلجمالية والعائدة لجميع 
األسباب التي تشمل المخاطر التقنية 

وجميع المخاطر العائدة ألخطاء 
تشغيلية وطوارئ الطيران في 

للشرق  RVSMالمجال الجوي 
األوسط يلبي مستوى السالمة 

 x 10-9 5 اإلجمالي لاليكاو وهو 
   .حادث مميت لكل ساعة طيران

 
معالجة جميع : 3هدف السالمة ) ج

قضايا السالمة المطروحة في 
ممارسات وإجراءات تقرير رصد 

السالمة، واقتراح تحسينات لمستوى 
السالمة لضمان عدم تفاقم أية حاالت 

خطيرة أو محتملة المخاطر، 
. وتخفيض هذه المخاطر ما أمكن

وينبغي لذلك أن يمثل أساسًا لضمان 
سلبًا على خطر  RVSMأال يؤثر 

ائرات في المسارات تصادم الط
 .الجوية على مر السنين
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رقم  
/ االستنتاج
 الوثيقة

 -- 
الهدف * 

االستراتيجي

 الناتج المسؤولية نص االستنتاج  عنوان االستنتاج 
اإلجراء الذي اتخذته لجنة 

 المالحة الجوية 
 /تاريخ اإلبالغ

 :االنتهاء

C 12/18 
 
D 

استراتيجية رصد 
االحتفاظ باالرتفاع في 

منطقة الشرق 
 .األوسط

تم اعتماد استراتيجية رصد االحتفاظ 
باالرتفاع في منطقة الشرق األوسط 

  5.2xالتذييل آما هو وارد في 
من جدول  5.2للتقرير بشأن البند 

 .األعمال

المكتب اإلقليمي 
لإليكاو في الشرق 

 األوسط 

استراتيجية رصد 
االحتفاظ باالرتفاع 
في منطقة الشرق 

 .األوسط

 اآتمل  لوحظ

C 12/18 
 
D 

تقرير رصد السالمة 
لحالة تخفيض الحد 

األدنى للفصل 
العمودي بين 

الطائرات في الشرق 
 2012األوسط 

استخدام بيانات الحرآة الجوية ) أ
يناير  30 - 1وخطط الطيران للفترة 

لوضع تقرير رصد السالمة  2011
)SMR 2012(. 
  
ال يستخدم في تلقيم بيانات مرور ) ب

 MIDRMAوخطط الطيران إلى 
سوى استمارة بيانات الطيران 

 MIDRMAالمتوفرة على موقع 
)www.midrma.com(.  
  
إصدار مسودة تقرير رصد ) ج

السالمة لتخفيض الحد األدنى للفصل 
 2012العمودي بين الطائرات لعام 

لمراجعته من  2011سبتمبر  30قبل 
 ATM/SAR/AISقبل اجتماع 

SG/12. 

المكتب اإلقليمي 
لإليكاو في الشرق 

 األوسط

تقرير رصد السالمة 
لحالة تخفيض الحد 

األدنى للفصل 
العمودي بين 

الطائرات في الشرق 
 2012األوسط 

2011سبتمبر   لوحظ

D 12/19 
+

في  RVSMتنفيذ 
منطقة بغداد 

تم تفويض مجموعة عمل تنفيذ 
RVSM  بمنطقة معلومات الطيران

المكتب اإلقليمي 
لإليكاو في الشرق 

في  RVSMتنفيذ 
منطقة معلومات 

مجموعة العمل  لوحظ أن
في  RVSMالمكلفة بتنفيذ 

مارس  10
2011 
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رقم  
/ االستنتاج
 الوثيقة

 -- 
الهدف * 

االستراتيجي

 الناتج المسؤولية نص االستنتاج  عنوان االستنتاج 
اإلجراء الذي اتخذته لجنة 

 المالحة الجوية 
 /تاريخ اإلبالغ

 :االنتهاء

الفقرة 
5.2.56 

 
D 

بسلطة اتخاذ ) BFRI WG(بغداد  لمعلومات الطيران 
قرار البدء أو عدم البدء بتنفيذ 

RVSM  داخل منطقة معلومات
 .الطيران بغداد

منطقة بغداد قد قررت  بغداد الطيران األوسط
المضي قدمًا في تنفيذ 

RVSM  داخل منطقة
معلومات الطيران بغداد 

مارس  11اعتبارًا من 
وإدراآًا منها أن . 2011

جميع مناطق معلومات 
الطيران في الشرق األوسط 

ستتحول بهذا التنفيذ إلى 
مجال جوي يعتمد 

RVSM أعربت لجنة ،
المالحة الجوية عن تقديرها 

لمبادرة مجموعة 
MIDANPIRG. 

C 12/21 
 
D 

راتيجية شرق است
أوسطية بشأن قضايا 

تخصيص رموز 
SSR  

تعتمد دول الشرق األوسط 
استراتيجية لتحسين نظام تخصيص 

آما هو وارد في  SSRرموز 
الخاص بالتقرير بشأن  5.2xالتذييل 

 .من جدول األعمال  5.2البند 

المكتب اإلقليمي 
لإليكاو في الشرق 

 األوسط

نظام تخصيص 
  SSRرموز 

 اآتمل لوحظ

C 12/22 
 +C 

12/23 
 
 

مسح ألحكام البحث 
واإلنقاذ في منطقة 

 الشرق األوسط

لمنظمة مكتب اإلقليمي اليرسل ) أ
 15في الشرق األوسط قبل إيكاو 
خطابًا إلى جميع دول  2011يناير 

الشرق األوسط، مع استبيان لجمع 
المعلومات عن حالة تنفيذ أحكام 

المكتب اإلقليمي 
لإليكاو في الشرق 

 األوسط
  
  

خطاب مع استبيان 
 إلى الدول

  
  
  

  لوحظ
  
  
  
  

 اآتمل
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رقم  
/ االستنتاج
 الوثيقة

 -- 
الهدف * 

االستراتيجي

 الناتج المسؤولية نص االستنتاج  عنوان االستنتاج 
اإلجراء الذي اتخذته لجنة 

 المالحة الجوية 
 /تاريخ اإلبالغ

 :االنتهاء

D  البحث واإلنقاذ في منطقة الشرق
األوسط وتحديث قائمة أوجه قصور 

 .المالحة الجوية وفقًا لذلك
  
ترسل الدول ردودها إلى المكتب ) ب

فبراير  15اإلقليمي لاليكاو قبل 
2011. 

  
في حالة عدم تلقي رد بحلول ) ج

الموعد النهائي المتفق عليه، تضاف 
الدول المعنية إلى قائمة أوجه قصور 

المالحة الجوية بسبب عدم تقديم 
 .خدمات البحث واإلنقاذ المطلوبة

  
  

 منظمة إيكاوقيادة 

  
نصيحة إلى 
ICAORD 

األخرى إلجراء 
مسح عن حالة تنفيذ 

أحكام البحث 
 . واإلنقاذ

  
وأشارت إلى أن بوسع 

أن تنظر في  سكرتاريةال
إجراء مسح مماثل في 

 .مناطق أخرى

  
2011 

C 12/25 
+ 

C 12/26 
 
D 
 
 

/ التعاون المدني 
 )موجز(العسكري 

إدارة المجال الجوي بطريقة ) أ
 .مرنة

  
وضع الترتيبات المؤسسية ) ب

/ الالزمة لتعزيز التعاون العسكري
  .المدني

  
اتخاذ الخطوات والترتيبات ) ج

الالزمة لمشارآة السلطات 
 .العسكرية

المكتب اإلقليمي 
لإليكاو ودول 
 الشرق األوسط

  

مرونة استخدام 
 المجال الجوي

 متواصل لوحظ
  
  
  

C 12/28 اآتملأن إعداد قائمة  لوحظاعتماد القائمة المكتب اإلقليمي تشجيع دول الشرق األوسط على القائمة المرجعية 
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رقم  
/ االستنتاج
 الوثيقة

 -- 
الهدف * 

االستراتيجي

 الناتج المسؤولية نص االستنتاج  عنوان االستنتاج 
اإلجراء الذي اتخذته لجنة 

 المالحة الجوية 
 /تاريخ اإلبالغ

 :االنتهاء

+ 
C 12/29 

 
D 
 

اإللكترونية للحقول 
 والعقبات

استخدام القائمة المرجعية 
اإللكترونية للحقول والعقبات 

eTOD  5.3التذييل الواردة فيB 
من جدول  5،3للتقرير بشأن البند 

األعمال لمساعدتها في عملية 
تخطيط وتنفيذ أحكام القائمة 

المرجعية اإللكترونية للحقول 
 .eTODوالعقبات 

لإليكاو ودول 
 الشرق األوسط

  

المرجعية 
اإللكترونية للحقول 

 eTODوالعقبات 

مرجعية جاء لمساعدة الدول 
في تخطيط وتنفيذ أحكام 

eTOD. 

C 12/34 
+ 

C 12/36 
 
D 

االنتقال من خدمة 
معلومات الطيران 

AIS  إلى إدارة
معلومات الطيران 

AIM 

وإدراآًا للحدود الحالية لخدمة 
معلومات الطيران، والتي ال تلبي 

المتطلبات العالمية لنظام إدارة 
معلومات الطيران الجديد التي 

توخاها المفهوم التشغيلي إلدارة 
بعين االعتبار  المعلومات، وأخذًا

لالنتقال  منظمة إيكاوخارطة طريق 
من خدمة معلومات الطيران إلى 

 :إدارة معلومات الطيران
  
تحث دول الشرق األوسط التي لم ) أ

تقم بذلك بعد على وضع خطط 
وطنية لتنفيذ االنتقال من خدمة 

معلومات الطيران إلى إدارة 
معلومات الطيران، وإرسال هذه 

الخطط إلى المكتب االقليمي لاليكاو 

المكتب اإلقليمي 
لإليكاو ودول 
 الشرق األوسط

  

الخطط الوطنية 
 AISلالنتقال من 

 AIMإلى 

 2011مارس  لوحظ
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رقم  
/ االستنتاج
 الوثيقة

 -- 
الهدف * 

االستراتيجي

 الناتج المسؤولية نص االستنتاج  عنوان االستنتاج 
اإلجراء الذي اتخذته لجنة 

 المالحة الجوية 
 /تاريخ اإلبالغ

 :االنتهاء

مارس  31ل في الشرق األوسط قب
2011.  

  
 AIS/MAPترصد فرقة العمل ) ب

 AISالتقدم المحرز في االنتقال من 
في منطقة الشرق  AIMإلى 

األوسط وتدعم التخطيط لذلك على 
 .المستويين الوطني واإلقليمي

C 12/43 
 
D 

منظمة دعم موقف 
في المؤتمر  إيكاو

العالمي لالتصاالت 
 - 12الراديوية 

WRC 

 :تحث دول الشرق األوسط على
  
بشأن  منظمة إيكاوتبني موقف ) أ

ضمن  WRC - 2012المؤتمر 
موقف آل دولة، إلى أقصى حد 

 .ممكن
  
دعم سلطات الطيران المدني، ) ب

وخبراء مجال الطيران للمشارآة 
بنشاط في األنشطة اإلقليمية 

 - WRCوالوطنية المتصلة بمؤتمر 
بما في ذلك مجموعات الدراسة  12

الخاصة باالتحاد الدولي لالتصاالت 
  .منظمة إيكاولدعم موقف 

  
دعم سلطات الطيران المدني، ) ج

المكتب اإلقليمي 
لإليكاو ودول 
 الشرق األوسط

  

منظمة دعم موقف 
 - WRCفي  إيكاو

12 

وثمنت األعمال  لوحظ،
التحضيرية لمجموعة 

MIDANPIRG  من أجل
السعي للحصول على دعم 

 منظمة إيكاوالدول لموقف 
 .WRC - 12في 

تى مستمرة ح
 2012عام 
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رقم  
/ االستنتاج
 الوثيقة

 -- 
الهدف * 

االستراتيجي

 الناتج المسؤولية نص االستنتاج  عنوان االستنتاج 
اإلجراء الذي اتخذته لجنة 

 المالحة الجوية 
 /تاريخ اإلبالغ

 :االنتهاء

شارآة في وخبراء مجال الطيران للم
WRC - 12  والتنسيق مع وفد
 .في المؤتمر منظمة إيكاو

C 12/47 
 
D 

مقاييس األداء في 
منطقة الشرق األوسط

تعتمد المقاييس التالية لمنطقة ) أ
الشرق األوسط في رصد أداء نظم 

 :المالحة الجوية
 1عدد الحوادث لكل : 1المقياس 

 .مليون مغادر
النسبة المئوية للمطارات : 2المقياس 

 .الدولية المعتمدة
الهبوط عدد عمليات : 3المقياس 

 .واإلقالع لكل مدرج في السنة
عدد الدول التي أبلغت : 4المقياس 

عن بيانات الزمة للوآالة إلقليمية 
لرصد الحرآة الجوية في منطقة 

على  MIDRMAالشرق األوسط 
 .أساس منتظم وفي الوقت المناسب

خطر االصطدام : 5المقياس 
العمودي اإلجمالي في المجال 

في الشرق  RVSMالجوي 
 .وسطاأل

النسبة المئوية لما تمت : 6المقياس 
إزالته من أوجه قصور المالحة 

 “U”الجوية ذات األولوية 

المكتب اإلقليمي 
لإليكاو في الشرق 

 األوسط 
  
  
  
  
  

 منظمة إيكاوقيادة 
  

مقاييس الكفاءة 
لمنطقة الشرق 

 األوسط
  
  
  
  
  

مجموعة مشترآة 
من مقاييس األداء 

المنطبقة على جميع 
 منظمة إيكاومناطق 

بما في ذلك 
توجيهات جمع 

 .البيانات

  لوحظ
  
  
  
  
  

تطلب مجموعة العمل 
WG/SRP  من لجنة

المالحة الجوية دعوة 
إلآمال مهمة  سكرتاريةال

وضع مجموعة من مقاييس 
األداء المنطبقة على جميع 

مع  منظمة إيكاومناطق 
 .توجيهات لجمع البيانات

 اآتمل
  
  
  
  
  
  

 2011سبتمبر 
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رقم  
/ االستنتاج
 الوثيقة

 -- 
الهدف * 

االستراتيجي

 الناتج المسؤولية نص االستنتاج  عنوان االستنتاج 
اإلجراء الذي اتخذته لجنة 

 المالحة الجوية 
 /تاريخ اإلبالغ

 :االنتهاء

النسبة المئوية للمدرجات : 7المقياس 
  RNP/RNAVالمنتهية بإجراء 

C 12/47 
 
D 

مقاييس األداء في 
منطقة الشرق األوسط 

 )تابع(

النسبة المئوية لمسارات : 8المقياس 
 PBNالمالحة القائمة على األداء 

 .اإلقليمية PBNوالمنفذة وفقًا لخطة 
  
ترصد الهيئات الفرعية ) ب

 MIDANPIRGلمجموعة 
المقاييس المتعلقة ببرامج عملها، 

وتضع أهداف أداء تتصل به وتوفر 
مالحظات لمجموعة 

MIDANPIRG. 

        

C 12/48 
 
D 

جمع البيانات الالزمة 
لمقاييس األداء في 

منطقة الشرق األوسط

 :تدعو الدول إلى
عليها دمج مقاييس األداء المتفق ) أ

 .ضمن العملية الوطنية لرصد األداء
جمع ومعالجة البيانات ذات ) ب

الصلة والالزمة لرصد أداء نظم 
المالحة الجوية لدعم المقاييس 

اإلقليمية التي اعتمدتها 
MIDANPIRG.  

تقديم هذه البيانات إلى المكتب ) ج
اإلقليمي لاليكاو في الشرق األوسط 

 .بشكل منتظم

المكتب اإلقليمي 
لإليكاو ودول 
 الشرق األوسط

  

البيانات الالزمة 
لرصد أداء نظم 
 .المالحة الجوية 

 متواصل  لوحظ

D 12/49 2012سوف  سكرتاريةأن ال لوحظخطة مالحة جوية  منظمة إيكاوقيادة الرامية  منظمة إيكاودعمًا لجهود مراجعة خطة المالحة 
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رقم  
/ االستنتاج
 الوثيقة

 -- 
الهدف * 

االستراتيجي

 الناتج المسؤولية نص االستنتاج  عنوان االستنتاج 
اإلجراء الذي اتخذته لجنة 

 المالحة الجوية 
 /تاريخ اإلبالغ

 :االنتهاء

 
D 

) ANP(الجوية 
 للشرق األوسط

اإلقليمية،  ANPإلى تحسين خطط 
على  الهيئات الفرعية لمجموعة 

MIDANPIRG: 
  
إجراء مراجعة آاملة لخطة ) أ

ANP  األساسية في الشرق األوسط
وأقسام وثيقة تنفيذ الخدمات 

ذات الصلة  FASIDوالمرافق 
 .بصالحياتها وبرنامج عملها

  
تنقيح هيكل ومحتوى خطة ) ب

ANP  األساسية لتتوافق مع المفهوم
التشغيلي إلدارة الحرآة الجوية 

ATM وأحكام الخطة العالمية ،
 .القائم على األداء والنهج

  
تحديد الحاجة إلى تطوير جداول ) ج

FASID  الالزمة لدعم تنفيذ نظم
المالحة الجوية القائمة على األداء 

  .العالمي وإجراء ذلك التطوير
  
اإلبالغ عن التقدم المنجز إلى ) د

MIDANPIRG/13. 

ANP  للشرق
األوسط منقحة 

 وبصيغة إلكترونية 

تأخذ في االعتبار مساهمة 
MIDANPIRG  في

االنتقال من الصيغة الورقية 
إلى الصيغة اإللكترونية 

لجميع خطط المالحة الجوية 
  .اإلقليمية

C 12/52 نوفمبروطلبت من األمانة  لوحظ،االنسجام العالمي من  منظمة إيكاوقيادة  :تحث دول الشرق األوسط علىمنظمة تنفيذ صيغة 
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رقم  
/ االستنتاج
 الوثيقة

 -- 
الهدف * 

االستراتيجي

 الناتج المسؤولية نص االستنتاج  عنوان االستنتاج 
اإلجراء الذي اتخذته لجنة 

 المالحة الجوية 
 /تاريخ اإلبالغ

 :االنتهاء

+ 
C 12/51 
C 12/53 
C 12/54 
C 12/55 
  ذات الصلة

D 

الجديدة لخطة  إيكاو
 الطيران 

  
تأمين الميزانية الالزمة لتنفيذ ) أ

الجديدة لخطة  منظمة إيكاوصيغة 
 .الطيران

  
بدء المفاوضات الالزمة مع ) ب

الجهات المصنعة والبائعة ألنظمة 
لتنفيذ  ATCالتحكم بالحرآة الجوية 

التغييرات الالزمة في المعدات 
 .والبرمجيات، في أقرب وقت ممكن

  
وضع آلية وطنية لتحديد ) ج

 PFFاألولويات والترآيز والمتابعة 
من أجل مشروع الصيغة الجديدة 

لخطة الطيران تتميز بوضوح 
  .المعالم والجداول الزمنية

  
اتخاذ جميع التدابير الالزمة ) د

 15السريان في لالمتثال لتاريخ 
 .2012نوفمبر 

  

  
  
  
  
  
  
 منظمة إيكاوقيادة  
  

خالل رصد حالة 
التنفيذ على بوابة 

 FITS منظمة إيكاو
. 
  
  
  
  
  
  

التقرير العالمي إلى 
لجنة المالحة 

 . الجوية

مواصلة رصد حالة تنفيذ 
منظمة آل دولة على بوابة 

وضمان  FITS إيكاو
االنسجام العالمي لالنتقال 
 . إلى خطة الطيران الجديدة

  
  
  

تقديم  سكرتاريةطلبت من ال
تقرير شامل عن حالة تنفيذ 

خطة الطيران في جميع 
 . أنحاء العالم

2012 
  
  
  
  
  
  
  
  

 اآتمل
  
التقرير (

العالمي المقدم 
إلى لجنة 
المالحة 

 21الجوية في 
 )2011يناير 

C 12/56 
 
D

استراتيجية لتنفيذ 
النظام العالمي 

للمالحة باألقمار 

تحديث استراتيجية تنفيذ النظام 
العالمي للمالحة باألقمار الصناعية 

GNSS  آما هو وارد في التذييل

المكتب اإلقليمي 
لإليكاو ودول 
 الشرق األوسط

استراتيجية منقحة 
.GNSSلتنفيذ نظام 

 اآتمل لوحظ
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رقم  
/ االستنتاج
 الوثيقة

 -- 
الهدف * 

االستراتيجي

 الناتج المسؤولية نص االستنتاج  عنوان االستنتاج 
اإلجراء الذي اتخذته لجنة 

 المالحة الجوية 
 /تاريخ اإلبالغ

 :االنتهاء

 GNSSالصناعية 
في منطقة الشرق 

األوسط

5.5x   من  5.5للتقرير بشأن البند
 .جدول األعمال

  

C 12/57 
+ 

C 12/58 
  ذات الصلة

D

تنفيذ استراتيجية 
وخطة المالحة القائمة 

في  PBNعلى األداء 
منطقة الشرق األوسط

تحديث استراتيجية وخطة المالحة 
في منطقة  PBNالقائمة على األداء 

الشرق األوسط آما هو وارد في 
 5.5للتقرير بشأن البند  5.5xالتذييل 

 .من جدول األعمال

المكتب اإلقليمي 
لإليكاو ودول 
 الشرق األوسط

  

تنفيذ استراتيجية 
وخطة المالحة 

القائمة على األداء 
PBN  في منطقة

 الشرق األوسط

 اآتمل  لوحظ

C 12/61 
 
D 

تنفيذ عمليات الهبوط 
 المستمر

إدراآًا للكفاءة والفوائد البيئية 
، )CDO(لعمليات الهبوط المستمر 

ومع الحاجة إلى تنسيق هذه العمليات 
من مصلحة السالمة، تشجع دول 
الشرق األوسط على إدراج تنفيذ 

CDO  آجزء من خطط تنفيذ
 PBNالمالحة القائمة على األداء 

وفقا لدليل  CDOوعلى تنفيذ 
CDO منظمة إيكاوالخاص ب 

 ).9931الوثيقة (

المكتب اإلقليمي 
لإليكاو ودول 
 الشرق األوسط

  

آجزء  CDOدراج إ
من خطة تنفيذ 

PBN. 

 متواصل لوحظ

C 12/63 
 
D 

اعتماد وثيقة 
GOLD 

 :تحث دول الشرق األوسط على
  
اعتماد وثيقة وصلة البيانات ) أ

) GOLD(التشغيلية العالمية 
  .لعمليات وصلة البيانات

  

المكتب اإلقليمي 
لإليكاو ودول 
 الشرق األوسط

  

وثيقة وصلة البيانات 
التشغيلية العالمية 

)GOLD ( لعمليات
 وصلة البيانات 

 اآتمل لوحظ
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رقم  
/ االستنتاج
 الوثيقة

 -- 
الهدف * 

االستراتيجي

 الناتج المسؤولية نص االستنتاج  عنوان االستنتاج 
اإلجراء الذي اتخذته لجنة 

 المالحة الجوية 
 /تاريخ اإلبالغ

 :االنتهاء

المساهمة في التعديالت ) ب
على  GOLDالمستقبلية لوثيقة 
 .النحو المطلوب

C 12/64 
 
D 

التدريب على النظام 
العالمي الجديد 

 للتنبؤات المساحية 

من أجل تسهيل تنفيذ التوقعات 
الجوية على مستخدمي نظام 

WAFS  في دول الشرق األوسط
فإن الدول التي لديها مراآز التنبؤات 

وبالتنسيق مع  WAFCالمساحية 
المنظمة العالمية لألرصاد الجوية 

أو  2011مدعوة ألن تنظم في 
حلقة دراسية تدريبية لمنطقة  2012

الشرق األوسط على استخدام 
الجديد في حاالت  WAFSتوقعات 

سحب الحمل الحراري والتجلد 
 .ضطرابات الجويةواال

 منظمة إيكاوقيادة 
  
  
  
  

المكتب اإلقليمي 
لإليكاو في الشرق 

 األوسط 
  

خطاب إلى الدول 
التي لديها مراآز 

WAFC  والمنظمة
العالمية لألرصاد 

 .الجوية
  
  

تنظيم حلقة دراسية 
تدريبية مع الدول 
التي لديها مراآز 

WAFC بالتنسيق ،
مع المنظمة العالمية 

 .الجويةلألرصاد 

  لوحظ
  
  
  
  

  لوحظ

 اآتمل
  
  
  
  

2011 

D 12/72 
 
D 

خطة طوارئ الرماد 
البرآاني لمنطقة 
 الشرق األوسط

دعوة الفريق الفرعي 
ATM/SAR/AIS  والفريق

التابع لمجموعة  METالفرعي 
MIDANPIRG  لوضع مشروع

خطة طوارئ الرماد البرآاني 
لمنطقة الشرق األوسط للنظر بها في 

MIDANPIRG/13. 

المكتب اإلقليمي 
 لإليكاو 

والفريق الفرعي 
ATM/SAR /

AIS  والفريق
 METالفرعي 

التابع لمجموعة 
MIDANPIRG 

خطة طوارئ الرماد 
 البرآاني

وطلبت من  لوحظ،
التعجيل في  سكرتاريةال

وضع خطة طوارئ إقليمية 
للرماد البرآاني بالتنسيق مع 

 . جميع األطراف المعنية
  

 2012 مارس
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رقم  
/ االستنتاج
 الوثيقة

 -- 
الهدف * 

االستراتيجي

 الناتج المسؤولية نص االستنتاج  عنوان االستنتاج 
اإلجراء الذي اتخذته لجنة 

 المالحة الجوية 
 /تاريخ اإلبالغ

 :االنتهاء

  
C 12/74 

 
D 

تحديث متطلبات التنبؤ 
بالحرآة الجوية في 

منطقة الشرق األوسط

  
يقوم المكتب اإلقليمي لاليكاو في ) أ

الشرق األوسط بالتنسيق مع سائر 
المنظمات الدولية واإلقليمية، بما في 
ذلك اتحاد النقل الجوي الدولي، من 

أجل إمكانية إنشاء قاعدة بيانات 
لدعم األنشطة شرق أوسطية 

 .اإلقليمية للتنبؤ بالحرآة الجوية
  
تواصل دول الشرق األوسط ) ب

دعمها للفريق الفرعي للتنبؤ بالحرآة 
الجوية عن طريق ضمان أن يكون 
مرشحو آل دولة لعضوية الفريق 
الفرعي، قدر اإلمكان، من خبراء 

التنبؤ وخبراء إدارة حرآة المرور 
 الجوية، وعند االقتضاء، محللين
ماليين لالضطالع بتحليل الحالة 
  .التجارية وتحليل التكاليف والمنافع

  
تستمر دول الشرق األوسط في ) ج

توفير بيانات منطقة معلومات 
الطيران المطلوبة وغيرها من 
البيانات للفريق الفرعي للتنبؤ 

المكتب اإلقليمي 
لإليكاو في الشرق 

األوسط 
والمنظمات الدولية

  

قاعدة بيانات شرق 
أوسطية لدعم 

األنشطة اإلقليمية 
لتوقع الحرآة 

 .الجوية
  

 2011  لوحظ
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رقم  
/ االستنتاج
 الوثيقة

 -- 
الهدف * 

االستراتيجي

 الناتج المسؤولية نص االستنتاج  عنوان االستنتاج 
اإلجراء الذي اتخذته لجنة 

 المالحة الجوية 
 /تاريخ اإلبالغ

 :االنتهاء

بالحرآة الجوية بالصيغة التي يوافق 
عليها الفريق الفرعي لتسهيل وضع 

وغيرها من معلمات التوقعات 
 .تخطيط وتنفيذ المالحة الجوية 

C 12/75 
 
D 

إزالة أوجه قصور 
المالحة الجوية في 

منطقة الشرق األوسط

 :دول الشرق األوسط على تحث
  
مراجعة قوائمها ألوجه القصور ) أ

التي تم تحديدها، وتحديد أسبابها 
الجذرية وتوجيه خطة عمل لتصحيح 

أوجه القصور البارزة إلى المكتب 
مارس  31اإلقليمي لاليكاو قبل 

2011. 
  
 منظمة إيكاواستخدام مرفق ) ب

لقاعدة بيانات أوجه قصور المالحة 
الجوية في الشرق األوسط 

)MANDD (لتقديم  نترنتعبر اإل
طلبات اإلضافة والتحديث وإزالة 
أوجه قصور المالحة الجوية عبر 

 .نترنتاإل
  
إيالء أولوية عالية إلزالة جميع ) ج

أوجه قصور المالحة الجوية مع 
، “U”الترآيز على األولوية 

المكتب اإلقليمي 
ودول  لإليكاو

 الشرق األوسط

خطة عمل لتصحيح 
أوجه القصور 

 .البارزة

وطلبت من  لوحظ،
إيالء األولوية  سكرتاريةال

القصوى في برنامج عملها 
للقضاء العاجل على أوجه 
. القصور المتعلقة بالسالمة

وهي تحث الدول المدرجة 
في قائمة أوجه القصور التي 

وضعتها مجموعة 
MIDANPIRG  على

وضع خطط عمل ذات 
. تواريخ مستهدفة محددة

وينبغي السعي القضاء على 
أوجه القصور عبر جميع 

 .لمتاحةاآلليات ا
  

 2011مارس 



DGCA-MID/1-WP/4 
APPENDIX C          C-20 
 

رقم  
/ االستنتاج
 الوثيقة

 -- 
الهدف * 

االستراتيجي

 الناتج المسؤولية نص االستنتاج  عنوان االستنتاج 
اإلجراء الذي اتخذته لجنة 

 المالحة الجوية 
 /تاريخ اإلبالغ

 :االنتهاء

تخصيص الميزانية الالزمة وتحديدًا 
لضمان امتالك هيئات الطيران 

المدني ما يكفي من الموظفين الفنيين 
المؤهلين، الذين تلقوا تدريبًا أوليًا 
  .مالئمًا ومناسبًا للوظيفة ومتكررًا

  
التماس دعم المنظمات اإلقليمية ) د

الهيئة العربية للطيران (والدولية 
 المدني، مجلس التعاون الخليجي،

من أجل إزالة أوجه ) وما إلى ذلك
قصور المالحة الجوية التي تم 

 .تحديدها
  

C 12/78 
+ 

 مرتبطة
C 12/79 

 
D 

استخدام اللغة 
االنجليزية وأسلوب 

التعبير الخاص 
 منظمة إيكاوب

 منظمة إيكاولتسريع تنفيذ متطلبات 
في مجال إتقان اللغة، تحث دول 

الشرق األوسط التي لم تقم بذلك بعد 
 :على

  
منظمة إدراج متطلبات / اعتماد ) أ

 164التعديل (إلتقان اللغة  إيكاو
 .في لوائحها الوطنية) 1للتذييل 

  
تقييم مستوى إجادة اللغة الحالي ) ب

لدى مراقبي الحرآة الجوية 

المكتب اإلقليمي 
 لإليكاو

ودول الشرق 
 األوسط

تنفيذ متطلبات 
إلتقان  منظمة إيكاو

 .اللغة

 متواصل لوحظ
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رقم  
/ االستنتاج
 الوثيقة

 -- 
الهدف * 

االستراتيجي

 الناتج المسؤولية نص االستنتاج  عنوان االستنتاج 
اإلجراء الذي اتخذته لجنة 

 المالحة الجوية 
 /تاريخ اإلبالغ

 :االنتهاء

يارين وفقًا لجدول تصنيف والط
 .منظمة إيكاو

  
التأآد من تعرف جميع أصحاب ) ج

الطيارون ومراقبو الحرآة (الشأن 
الجوية ومعلمو اللغة والمنظمون 

منظمة على متطلبات ) هموغير
 .إلتقان اللغة إيكاو

  
التأآد من استخدام المراقبين ) د

منظمة الجويين والطيارين لعبارات 
القياسية في مجال االتصاالت  إيكاو
  .الجوية

  
اتخاذ التدابير الالزمة لضمان  )هـ

إعادة تقييم األفراد الذين يثبتون 
إجادة اللغة على المستوى التشغيلي 

 .الث سنواتآل ث 4
  

  
   
 :2010-2005األهداف االستراتيجية التالية للفترة  منظمة إيكاولقد وضعت  :مالحظة* 
A :تعزيز سالمة الطيران المدني العالمي - السالمة. 
B :تعزيز أمن الطيران المدني العالمي - األمن. 
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 C :التقليل من التأثير السلبي للطيران المدني العالمي على البيئة - حماية البيئة. 
D :تعزيز آفاءة عمليات الطيران - الكفاءة. 
E :الحفاظ على استمرارية عمليات الطيران -  االستمرارية. 
F :طيران المدني الدوليتعزيز القانون الذي يحكم ال - سيادة القانون. 
   

 - انتهى-


