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  للمدراء العامين لھيئات الطيران المدني في منطقة الشرق األوسط الثالثاالجتماع 

 
 (DGCA-MID/3) 

 
) 2015ابريل  29-27(الدوحة، قطر،   

 
     

 
  والتسھيالت أمن اطيران :لسادسالبند ا

 
  

   (CASP-MID)  البرنامج التعاوني ألمن الطيران في إقليم الشرق األوسط
 

( السكرتارية مقدم من ) 
 

 الموجز

ران ، 2013في التاسع عشر من يناير  تم وضع البرنامج التعاوني ألمن الطي
ط يم الشرق األوس ي إقل ن   (CASP-MID) ف دول األعضاء م ين ال لتمك

ران  ن الطي ات أم م و ترتيب ي تحسين نظ ل تنظيم اء ھيك ا و إلنش الخاصة بھ
يم  ران في إقل أمن الطي ة ب دائم إلحراز التعاون و التنسيق في المسائل المتعلق

   .الشرق األوسط
يم الشرق األوسط ( -CASPو يوفر البرنامج التعاوني ألمن الطيران في إقل

MID ران حيث ) مقاربة إقليمية لتقديم العون و التدريب في مجال أمن الطي
م ت اء. ت دول األعض دى ال ة ل ات الخاص ة االحتياج ا لتلبي ميمه خصيص ص

ن  اوني ألم امج التع ق بالبرن ية تتعل ات أساس ة معلوم ذه الورق من ھ تتض
ى CASP-MIDالطيران في إقليم الشرق األوسط ( ا تسلط الضوء عل ) كم

ى  دول عل جع ال وم. نش ى الي امج إل ق البرن دء تطبي ذ ب ة من ائج اإليجابي النت
ي اركة ف ط  المش رق األوس يم الش ي إقل ران ف ن الطي اوني ألم امج التع البرن

)CASP-MID ة اوني بغي امج التع ذا البرن ل لھ تخدام األمث ق االس ) و تحقي
  تعزيز أمن الطيران في إقليم الشرق األوسط.
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 مقدمة .1
 
، التذييل (ج)، A37-17أقرت الجمعية العمومية لمنظمة الطيران الوطني الدولي (إيكاو)، قرار  .1.1

الدور القيادي العالمي الذي تلعبه المنظمة لتسھيل و تنسيق تقديم العون للدول، شجعت الدول على 
التابعة لاليكاو، و تحث كافة الدول على  (ASTC)استخدام شبكة مراكز التدريب على أمن الطيران 

نشطة أمن الطيران ألدعم المادي في حاجة لذلك و كذا تقديم ال ھي تقديم المزيد من العون للدول التي
لمنظمة االيكاو. عالوة على ذلك، استنتج المؤتمر الوزاري الرفيع المستوى، ضمن جملة أمور أخرى، 

اھم بشكل كبير في أنشطة أمن الطيران لمنظمة يمكنھا أن تسأن المقاربات اإلقليمية و شبه االقليمية 
 االيكاو. 

 
 2013) في CASP-MIDالطيران في إقليم الشرق األوسط (تم إنشاء البرنامج التعاوني ألمن  .1.2

كنتيجة لالعتبارات المذكورة اعاله، و كذا كمبادرة من منظمة االيكاو و دول إقليم الشرق األوسط ناشئة 
عن اإلجتماع األول للمدراء العاملين للطيران المدني في إقليم الشرق األوسط المنعقد في أبو ظبي، دولة 

. كما قدم البيان المشترك الناشئ عن المؤتمر الإلقليمي 2011أبريل  24- 22ية المتحدة، اإلمارات العرب
)، و توصية المؤتمر الرفيع المستوى بشأن 2012أبريل  11-10ألمن الطيران المدني(مملكة البحرين، 

جة في )  الدعم و اإلرشاد لتحديد األنشطة المدر2012سبتمبر  14-12أمن الطيران (مونتريال، كندا، 
 إطار ھذه المقاربة اإلقليمية التعاونية. 

 
  

   :من قسمين تتألف األھداف الخاصة البرنامج التعاوني ألمن الطيران في إقليم الشرق األوسط .1.3
  
تحسين نظم أمن الطيران و مقتضيات تنفيذھا باإلضافة إلى الترتيبات األمنية و قابلية التنفيذ   - أ

ھذا الھدف، سوف يتم تصميم خطة عمل محددة من لدن الدول األعضاء. سعيا لتحقيق 
للدول. سوف تشمل البنود المدمجة في خطط العمل على سبيل الذكر ال الحصر: سن 

القوانين و األنظمة المتعلقة بأمن الطيران، تحديد كفاءة إجراءات تقييم المخاطر و 
و تقديم العون في  التھديدات، و وضع مختلف البرامج الوطنية المتعلقة بأمن الطيران المدني

تنفيذ الرقابة التنظيمية. كما سيتم تقديم العون بواسطة تدريب موظفي أمن الطيران ذوي 
االختصاص و ذلك لمعالجة أوجه القصور المستخلصة من عمليات التدقيق الخاصة 

 .(USAP) بالبرنامج الدولي لتدقيق أمن الطيران المدني
 
ألمن الطيران إلحراز التعاون و التنسيق بين الدول  إنشاء ھيكل تنظيمي دائم و طويل األجل  - ب

  .األعضاء فيما يتعلق بالمسائل المتعلقة بأمن الطيران
  

 المناقشة .2
  

يم الشرق  .2.1 دم العون إلقل او أن تق ة االيك ا لمنظم تمثل الطريقة األكثر الفعالية التي يمكن من خاللھ
رة  وفر الخب اوني ي دول األوسط في اعتماد برنامج تقني تع ا ال ي تحتاجھ ة الت ة و التدريبي ة و التقني التنظيمي

زا  راتھم، تعزي ن خب تفادة م راء لالس ت الخب تثمارا لوق ر اس ا يعتب ران. مم ن الطي ال أم ي مج األعضاء ف
ة  للتعاون و التنسيق بين دول إقليم الشرق األوسط و سبيال لتنفيذ متطلبات أمن الطيران، وفقا لقرار الجمعي

او  ة لاليك ذا الصدد،  17-37العام ي ھ ران. ف أن الطي توى بش ع المس وزاري الرفي ؤتمر ال و توصيات الم
يم، في  ران في اإلقل م ألمن الطي امج اإلقليمي في تحقيق ھدف إنشاء ھيكل تنظيمي دائ ذا البرن يساعد ھ
ي  دريبھم ف م ت ون ت ي بعض الحاالت، موظف امج، أو ف ة بالبرن ى دراي ون عل وده موظف ل، يق األجل الطوي
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ذ و إط م التنفي رامج دع ال لب ي مونتري او ف رع االيك ع ف اون م ا يشكل التنسيق والتع ه. كم امج عين ار البرن
افيا  ا إض اھرة ، دعم ي الق ط ف رق األوس ي للش او اإلقليم ب االيك ران و مكت أمن الطي ة ب ة المرتبط التنمي

 .للبرنامج
  

دول ال    .2.2 يم الشرق األسط و ال دة في إقل دول المعتَم ة االنضمام يمكن لكافة ال ة العربي ة باللغ متحدث
ط رق األوس يم الش ي إقل ران ف ن الطي اوني ألم امج التع ى البرن وح  (CASP-MID) إل اره مفت باعتب

ة العضوية في  ونس دوال كامل للعضوية. تعتبر كل من البحرين،األردن، الكويت، السعودية، السودان و ت
ران في  البرنامج التعاوني. و قد شاركت بعض الدول في اإلقليم اوني ألمن الطي امج التع في فعاليات البرن

يم الشرق األوسط ذكرة  (CASP-MID) إقل ى مضامين م ة عل راقبين و ھي في صدد الموافق بصفة م
امج  ذا البرن ة العضوية في ھ او أن تتوسع رقع العضوية لتصبح دوال مشاركة كاملة العضوية. تأمل االيك

 .بواسطة استمرار الوعي بمكاسبه
 

د   .2.3 رة بع امج 6انقضاء فت ل منسق البرن ة، انتق يق باإلناب ام التنس ھر الضطالعه بمھ  (PC) أش
ط رق األوس يم الش ي إقل ران ف ن الطي اوني ألم امج التع ة،  (CASP-MID) الخاص بالبرن ى المنام إل

وز  ذ يولي ة من فة دائم به بص غل منص رين لش ھيل 2013البح ى تس امج عل دائم للبرن ق ال ل المنس . وعم
يم الشرق األوسط2اجتماعين ( -CASP) ) للجنة التنفيذية لتسيير البرنامج التعاوني ألمن الطيران في إقل

MID ESC) اوني امج التع راء العامل للبرن ق الخب ع اجتماعات خاصة بفري  CASP-MID) و أرب
EWG). 

 
امج اإلقليمي .2.4 ة لتسيير البرن ة التنفيذي ألف اللجن ران الم (ESC) تت املين للطي دراء الع دني من الم

م  ط، أھ رق األوس ي للش او اإلقليم ب االيك ن مكت ين ع اء، ممثل دول األعض ران لل ابعين إلدارات الطي الت
امج الإلقليمي سنويا الستعراض  ة لتسيير البرن الجھات المانحة و منسق البرنامج. و تجتمع اللجنة التنفيذي

اد االقتراحات التقدم الذي أحرزه البرنامج، اإلحاطة علما بالصعوبات التي اعترضت ت نفيذ البرنامج، اعتم
ديالت الخاصة  ى التع اق عل ه، االتف توى فعاليت ن مس ع م امج و الرف داف البرن راز أھ ل إلح و خطط العم
اد  امج حسب االقتضاء و اعتم ى البرن بأنشطة البرنامج، المبادرة في تقديم مساھمات و إدخال إضافات عل

  .رنامج و المزمع تنفيذھا في السنة القادمةخطة العمل السنوية المحضرة من لدن منسق الب
 

اوني .2.5 امج التع راء العامل للبرن ألف فريق الخب ابعين   (EWG) يت دني الت ران الم راء الطي من خب
ة في قطاع  ة، الشركات العامل دول األعضاء، موظفي وزارة الداخلي دني لل ران الم إلدارات سلطات الطي

ع  ة. و يجتم ات المانح م الجھ ران و أھ رتين (الطي ل م ق العم ة و 2فري ائل التقني ة المس نويا لمناقش ) س
ي  لة، ف او ذات الص طة االيك ورات و أنش ة تط ى كاف الع عل اء و لالط دول األعض م ال ي تھ غيلية الت التش
او اإلقليمي  ابع  لمكتب االيك ران و التسھيالت الت ه الموظف المسؤول عن أمن الطي امل يقدم ملخص ش

ارك فري اونيللشرق األوسط. و يش امج التع ل للبرن راء العام ل  (EWG) ق الخب ة العم داد خط ي إع ف
امج اإلقليمي ة لتسيير البرن ق بالمسائل التشغيلية،  (ESC) السنوية و يقدم إضافات للجنة التنفيذي ا يتعل فيم

  .كما يساھم في تحديد التوجه االستراتيجي للبرنامج
 

يم ا .2.6 دول دول إقل دى ال وعي ل توى ال امج مس ع البرن ي رف ران ف ن الطي ة أم لشرق األوسط بأھمي
اريخ  ذ ت ة. من اإلقليم، كما خلق مجاال للحوار المفتوح بين سلطات الطيران المدني و موظفي وزارة الداخلي

  :المكاسب التالية (CASP-MID) إنشائه، حقق البرنامج التعاوني ألمن الطيران في إقليم الشرق األوسط
 

ن الطيران المدني في مملكة البحرين بالتنسيق مع شئون إنشاء مركز وطني للتدريب على أم  - أ
 الطيران المدني و وزارة الداخلية و مديرية شرطة مطار البحرين؛



DGCA-MID/3-WP/17 
- 4 - 

 

 

ابع   - ب ران ت اعتماد أكاديمية الخليج للطيران في المنامة، البحرين، كمركز تدريب على أمن الطي
  لاليكاو؛

دني   - ت ران الم ن الطي يات أم ة ألساس داد دورات تدريبي ن إع دربين م رين تضم مت ة البح لمملك
ار  ركة مط ارك، ش ئون الجم رين، ش ار البح رطة مط ة ش دني، مديري ران الم ئون الطي ش

  البحرين، خدمات مطار البحرين و طيران الخليج؛

اوني   - ث امج التع دول األعضاء في البرن ديم العون لل ارات للتنسيق و تق امج بزي قام منسق البرن
يم الشرق ران في إقل ت، السعودية و ) (CASP-MID) األوسط ألمن الطي األردن، الكوي

 السودان)، مما ساعد على إعداد الدورات و ورشات العمل الخاصة بالبرنامج التعاوني؛

ران في   - ج اوني ألمن الطي امج التع ة  للبرن ي، التابع تم عقد ورشة عمل للتأھيل في النظام األمن
ة (CASP-MID) إقليم الشرق األوسط ان، ، في كلية الملك دني، عم ران الم ة للطي ور الفني ن

 ؛2014غشت  21-17األردن، 

اوني   - ح امج التع ة  للبرن دني، التابع ران الم تم تنظيم دورة تدريبية للمفتشين الوطنيين ألمن الطي
يم الشرق األوسط ران في إقل ران، (CASP-MID) ألمن الطي يج للطي ة الخل ،  في أكاديمي

 ؛2014سبتمبر  15-7المنامة، البحرين، 

امج   - خ ة  للبرن دني،  التابع ران الم ال الطي ي مج وطنيين ف دربين ال ة للم يم دورة تدريبي م تنظ ت
يم الشرق األوسط ران في إقل ة الخرطوم (CASP-MID) التعاوني ألمن الطي ، في أكاديمي

  ؛2014سبتمبر  15-7للطيران و التكنولوجيا، الخرطوم، السودان، 

يم القيام بزيارة للواليات المتحدة األمر  -  د يكية، في إطار البرنامج التعاوني ألمن الطيران في إقل
)، مكن خبراء الدول األعضاء من زيارة منشآت إدارة أمن CASP-MIDالشرق األوسط (

ران و TSAالنقل ( رامج أمن الطي ى ب ة لإلطالع عل ) و مطارات الواليات المتحدة األمريكي
  الممارسات ذات الصلة.

  

 االجتماعاإلجراء المطلوب من  .3
  

إلى تشجيع الدول على االنضمام إلى للبرنامج التعاوني ألمن الطيران في إقليم االجتماع مدعو   .3.1
) و االستخدام االمثل لھذا البرنامج التنسيقي لتعزيز أمن الطيران في CASP-MIDالشرق األوسط (

  اإلقليم. 
 

-END- 
 

 
 


