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 للمدراء العامين لھيئات الطيران المدني في منطقة الشرق األوسط الثالثاالجتماع 

(DGCA-MID/3)  
  

 )2015ابريل  29-27(الدوحة، قطر، 
 

 
 السابق االجتماعالقرارات المتخذة في استعراض و متابعة البند الثاني: 

  
 للمدراء العامين لھيئات الطيران المدني في منطقة الشرق األوسطالثاني جتماع اال فيمتابعة القرارات المتخذة 

  

  السكرتاريا) مقدم من(
 

 الموجز
 

االجتماع الثاني للمدراء العامين لھيئات ما خلُص اليه تعرض ھذه الورقة 
وما تم متابعته من القرارات  الطيران المدني في منطقة الشرق األوسط

 المتخذة.
  
 )3( اإلجراء المطلوب من ھذا االجتماع مبيّن في الفقرة 

 
 مقدمة .1

 
االجتماع الثاني للمدراء العامين لھيئات الطيران المدني في منطقة الشرق تم عقد    .1.1

، وخلُص 2013مايو  22الى  20في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية في الفترة من  األوسط
 ) مقرراً.12االجتماع الى اثني عشر (

 
 مناقشة ال .2

  
خلُص اليه االجتماع الثاني للمدراء العامين لھيئات تطلع ھذه الورقة االجتماع على ما   .2.1

 االجراءات الالحقة المتخذة من قبل األطراف المعنية ، كما تبينالطيران المدني في منطقة الشرق األوسط
 .لمتابعة المقررات

 
االجتماع الثاني للمدراء العامين لھيئات الطيران المدني في خطة العمل لمتابعة مقررات   .2.2

أن يلحظ أنه قد تم اتخاذ االجراءات مبين في التذييل (أ). قد يرغب االجتماع  منطقة الشرق األوسط
االجتماع الثاني للمدراء العامين لھيئات الطيران المدني في منطقة الشرق جميع مقررات المناسبة  في 

ال ھذه النقطة)؛ اال أن ھناك بعض المقررات التي لم تستكمل نظراً لعدم تنفيذ خطط العمل (إلقف األوسط
  الضرورية لمتابعتھا، بشكل كامل.
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 اإلجراء المطلوب من االجتماع .3
  

ً  إلىاالجتماع مدعو   .3.1 االجتماع المتخذة لمتابعة ما خلص اليه اإلجراءات باإلحاطة علما
المبين في التذييل (أ) واتخاذ  الثاني للمدراء العامين لھيئات الطيران المدني في منطقة الشرق األوسط

 اإلجراءات الالزمة حسب االقتضاء.
 
 
 

------------- 
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(DGCA-MID/2) متابعة القرارات المتخذة فى االجتماع السابق 
 

 القراراتو االستنتجات المتابعة المبادرة الجھة التقارير المحدد الموعد مالحظات

 الدول ــــ دعم (DGCA-MID/2) 2/1النتيجة      
  .األوسط إقليم الشرق في العربية اللغة الستخدام

 تم اتخاذ اإلجراء الالزم
 

  ME3/72 – 13/272 خطاب رقم :
 2013أكتوبر  28يتاريخ 

 
 

 تم إنشاء الحساب الالزم من قبل (ايكاو)

  خطاب الدولة 2013سبتمبر، 
 الردود من الدول المشاركة

منظمة الطيران المدني 
  الدولي (يكاو)

 المشاركةالدول 

 إقليم في العربية اللغة استخدام ولدعم الدول، تقوم أن بھذا الشأنتنفيذ المقرر 
 األوسط:  الشرق

 
 توفير أجل من لاليكاو اإلقليمي المكتب بالتنسيق مع  ) أ

 الطوعية طريق اإلسھامات عن إما المطلوبة الموارد
 مالئم: و لغة خبير إعارة أو
 
أن تقوم اإليكاو باتخاذ اإلجراءات الالزمة لتأسيس    ) ب

صندوق مناسب الستالم االسھامات العينية الطوعية 
للدول الداعمة الستخدام اللغة العربية في إقليم الشرق 

األوسط لإليكاو

 تم اتخاذ اإلجراء الالزم
 

  ME3/72 – 13/272 خطاب رقم :
 2013أكتوبر  28 بتاريخ

 
 
  

 الالزم من قبل (ايكاو)تم إنشاء الحساب 
 

 
 
دولة واحدة قامت بالرد (الموافقة في 
المبدأ، مع العلم أن التفاصيل المتعلقة 

باستخدام األموال ومصالح الدول 
محددة بشكل واضحمنھا   

  
  

  2013سبتمبر، 
  
  
 

  
  

  خطاب الدولة
  

 الردود من الدول المشاركة

  
  

منظمة الطيران المدني 
  يكاو)االدولي (

 المشاركةالدول 

  
  

  تنفيذ المقرر بھذا الشأن
 

ــــ دعم نشاطات  (DGCA-MID/2) 2/2النتيجة 
   المكتب اإلقليمي لإليكاو في الشرق األوسط

  
االعتبار لقيود الميزانية في  حيث، ومع األخذ بعين

اإليكاو  ومن أجل التوسع في نشاطات المكتب اإلقليمي 
 لإليكاو في منطقة الشرق األوسط:

 
تشجيع الدول وأصحاب المصالح الستخدام   أن يتم   ) أ

صندوق السالمة ضمن خيار المساھمات المخصصة 
لتأمين بعض المبالغ التي يمكن استخدامھا لتطبيق 

 وعة اإلقليمية لسالمة الطيران.برامج عمل المجم
ب) أن تقوم اإليكاو باتخاذ اإلجراءات الالزمة لتأسيس 

ية الطوعية صندوق مناسب الستالم االسھامات العين
 لتخطيط االقليمية للدول الداعمة لنشاطات المجموعة

 MIDANPIRGالجوية  المجاالت وتنفيذ
والمجموعة اإلقليمية لسالمة الطيران ـــ إقليم الشرق 

  .RASG – MIDاألوسط  
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 القراراتو االستنتجات المتابعة المبادرة الجھة التقارير المحدد الموعد مالحظات

  تم االنجاز
  

  
  
  

  
االجتماع التنسيقي الخاص ببرنامج عقد 

تعزيز إدارة المالحة الجوية في الشرق 
  2014في فبراير  األوسط

 

 
 

  
  
 

  
 2013سبتمبر 

 
 
 

  
  
  

برنامج تعزيز إدارة المالحة 
-الجوية في الشرق األوسط
  االجتماع التنسيقي الخاص 

 

  
  
  
  

منظمة الطيران المدني 
  الدولي (ايكاو)

 

  
  
  
  

 تنفيذ المقرر بھذا الشأن

ــــ برنامج تعزيز  (DGCA-MID/2) 2/3النتيجة 
االجتماع  -المالحة الجوية في الشرق األوسط  إدارة

  التنسيقي الخاص 
  

لإليكاو في الشرق األوسط  أن يقوم، المكتب اإلقليمي
بالعمل على تنظيم عقد اجتماع خاص للتنسيق في أيلول / 
سبتمبر من أجل االتفاق على تأسيس برنامج تعزيز إدارة 

باالعتبار  المالحة الجوية في الشرق األوسط، مع األخذ 
  لجميع المبادرات.

ــــ مجلس إدارة  (DGCA-MID/2) 2/4النتيجة      تم االنجاز
برنامج تعزيز إدارة المالحة الجوية في الشرق األوسط 

(MAEP)  

مجلس إدارة برنامج تعزيز إدارة عقد 
 المالحة الجوية في الشرق األوسط

 2014ألول في يونيو اجتماعه ا

منظمة الطيران المدني  مجلس اإلدارة تم تشكيل يتم تحديدهل
  يكاو)االدولي (

  الدول المشاركة
 

أن يتم، تشكيل مجلس إدارة برنامج تعزيز إدارة المالحة  تنفيذ المقرر بھذا الشأن
من ممثلين رفيعي  (MAEP) الجوية في الشرق األوسط

المستوى من الدول والمنظمات المعنية،  والغرض من 
 العام على، توجيه، وإدارة البرنامجتشكيله ھو لإلشراف 

ــــ تأسيس برنامج  (DGCA-MID/2) 2/5النتيجة      تم االنجاز
إلقليم الشرق  (FPP)إجراءات رحالت الطيران 

 األوسط

اعتمد كمشروع ضمن إطار عمل 
مجلس إدارة برنامج تعزيز إدارة 
المالحة الجوية في الشرق األوسط 

)MAEP( 

منظمة الطيران المدني  الدراسةقيد  يتم تحديدهل
  يكاو)االدولي (

  الدول المشاركة
 

أن، يتم القيام بدراسة تتعلق بتأسيس برنامج إجراءات  تنفيذ المقرر بھذا الشأن
ضمن إطار العمل الخاص  (FPP) رحالت الطيران

بفريق عمل المالحة القائمة على األداء والنظام العالمي 
 PBN/GNSS االصطناعيةللمالحة الجوية باألقمار 
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 القراراتو االستنتجات المتابعة المبادرة الجھة التقارير المحدد الموعد مالحظات

) ــــ ترتيبات DGCA-MID/2( 2/6النتيجة      
 الطوارئ المشتركة 

أنَّه، مع االعتراف بأھمية ترتيبات الطوارئ للحد من تنفيذ المقرر بھذا الشأن الدول المشاركة خطط الطوارئ جاري العمل ) تشير الى الموضوع 7ورقة العمل (
آثار األحداث الكبرى غير المتوقعة من تعطل أو التعطيل 

والخدمات  ATSالمحتمل لخدمات الحركة الجوية 
الداعمة، يجب على الدول المعنية في منطقة الشرق 

 األوسط:
 

التعاون لتبني واعتماد ترتيبات مشتركة للطوارئ والتي 
يمكن تضمينھا في خطاب الموافقات بين مراكز المراقبة 

  ؛(ACCs)في المنطقة المجاورة 
  

 مشاركة الخبرات الخاصة بإجراءات الطوارئ؛ و  ) أ
  
) تنظيم، ما أمكن ذلك، تمارين وتدريبات للتأكد من ب

لوحدات صالحية إجراءات الطوارئ والجاھزية 
 خدمات الحركة الجوية ذات الصلة المشاركة.

) ــــ المرحلة الثانية DGCA-MID/2( 2/7النتيجة      تم اتخاذ اإلجراء
من مشروع مداد ـــ  قاعدة بيانات خدمات الطيران 

 MIDADلمنطقة الشرق األوسط 

  
  
 

تم إنجاز الخطوة األولى من  -
المرحلة الثانية: تطوير 

المفصلة مواصفات الدراسة 
 حول المشروع

العمل جاري على إنجاز  -
الخطوة الثانية من المرحلة 

: تطوير الدراسة الثانية
 المفصلة حول المشروع 

 
 ليتم تحديده

  
  
  
  
 

المرحلة دراسة مفصلة حول 
قاعدة  الثانية من مشروع

بيانات خدمات الطيران 
لمنطقة الشرق األوسط 

MIDAD 

  
 

 
المملكة -قطر-البحرين

السعودية واإلمارات العربية 
 العربية المتحد

 
  
  
 

 تنفيذ المقرر بھذا الشأن

  أن تقوم،
  
البحرين، قطر، المملكة العربية السعودية، ودولة   ) أ

اإلمارات العربية المتحدة بزمام المبادرة وتولي القيام 
المرحلة ) MIDAD بدراسة تفصيلية للمشروع

دراسة الثانية)، بالتنسيق الوثيق مع مع مجموعة 
  ؛ وMIDAD المشروع

  
ب) أن تقوم الدول المعنية بتقديم كامل الدعم لتحقيق 

 .وإنجاز المرحلة الثانية من الدراسة
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 القراراتو االستنتجات المتابعة المبادرة الجھة التقارير المحدد الموعد مالحظات

ــــ تراخيص  (DGCA-MID/2) 2/8النتيجة      تم االنجاز
  المطارات؛ خطة العمل والتقارير المرحلية

‐ME3/27متابعة المرجع رقم :
13/186  

  2013يوليو  10بتاريخ 

  

المجموعة عمل متابعته ضمن إطار يتم 
اإلقليمية لسالمة الطيران ـــ إقليم 

 – RASGالشرق األوسط  
MID  

  

التقارير المرحلية حول  جاري العمل
 تراخيص المطارات

أن، يتم حث دول منطقة الشرق األوسط، التي تقم بذلك  تنفيذ المقرر بھذا الشأن دول إقليم الشرق األوسط
 حتى اآلن، على:

 
تخصيص الموارد الالزمة ووضع خطط العمل   ) أ

  لتطبيق وتنفيذ تراخيص المطارات؛ و 
  

ب) إرسال التقارير المرحلية حول وضع التطبيق إلى 
المكتب اإلقليمي لإليكاو لمنطقة الشرق األوسط كل 
ستة أشھر اعتباراً من األول من يوليو / تموز 

2013 .  

ــــ االستراتيجية  (DGCA-MID/2) 2/9النتيجة      تم االنجاز
  اإلقليمية للسالم

  
 

 2013مايو 
 
 
 

 جاري العمل

 
 

استراتيجية السالمة إلقليم 
 الشرق األوسط

 
 

االجتماع الثاني لمدراء 
الطيران المدني إلقليم 

 الشرق الوسط
 

المجموعة اإلقليمية لسالمة 
الطيران ـــ إقليم الشرق 

 RASG – MIDاألوسط  

 
 

 المقرر بھذا الشأنتنفيذ 

 أن،
   

تتم الموافقة على واعتماد االستراتيجية اإلقليمية ا) 
للسالمة لمنطقة الشرق األوسط كما ھي واردة في 

من جدول  6أ بالتقرير على البند رقم  6الملحق 
 األعمال؛ و

المجموعة اإلقليمية لسالمة الطيران ـــ إقليم الشرق ب) 
 :RASG – MIDاألوسط  

  
وقياس مؤشرات السالمة المتفق عليھا، على مراقبة 

 المستوى اإلقليمي؛ و
 

وضع وتنفيذ خطط عمل للوصول إلى أھداف 
السالمة المتفق عليھا.
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 القراراتو االستنتجات المتابعة المبادرة الجھة التقارير المحدد الموعد مالحظات

ــــ استراتيجية  (DGCA-MID/2) 2/10النتيجة  تنفيذ المقرر بھذا الشأن    تم اتخاذ اإلجراء
 RSOOsإلنشاء المنظمات اإلقليمية لمراقبة السالمة 

 
فيما يتعلق باالستراتيجية، تم التعاقد 

لتولي الدراسةمع مستشار   
 
 

سيتم عرض تقرير حول الدراسة 
على االجتماع لالتفاق على 

 الخطوات الالحقة

 
االجتماع الثالث لمدراء 

الطيان المدن في إقليم 
 الشرق األوسط

 
الدراسة المتعلقة باستراتيجية 

إنشاء المنظمات اإلقليمية 
 السالمةلمراقبة 

  
  
  
  
  
 

 الدول المشاركة

 أن، 
 
تتم الموافقة على استراتيجية إلنشاء المنظمات   ) أ

كما ھي واردة  RSOO(S)اإلقليمية لمراقبة السالمة 
من  6ب من التقرير الخاص بالبند رقم  6في الملحق 

 جدول األعمال؛
 
المدني  للطيران العربية أن تقوم اإليكاو بدعم  الھيئة  ) ب

(ACAC)  في عقد دراسة حول تأسيس
RSOO(S)  لدول الھيئة العربية للطيران المدني

 ودول اإليكاو في منطقة الشرق األوسط؛ و
  

تقوم الدول وأصحاب المصالح بالمساھمة في تكاليف ج) 
 الدراسة.

 

  تم االنجاز
 

  
  
 

ــــ استراتيجية  (DGCA-MID/2) 2/11النتيجة    
إلنشاء المنظمات اإلقليمية للتحقيق في الحوادث 

  RAIOsوالوقائع 

استراتيجية إنشاء المنظمات  2013مايو  
االقليمية للتحقيق في 
 الحوادث والوقائع

أن، تتم الموافقة على استراتيجية لتأسيس منظمات  تنفيذ المقرر بھذا الشأن  الدول المشاركة
كما ھي  RAIOsإقليمية للتحقيق في الحوادث والوقائع  

ج من التقرير  الخاص بالبند رقم  6واردة في الملحق 
 من جدول األعمال. 6رقم 
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 القراراتو االستنتجات المتابعة المبادرة الجھة التقارير المحدد الموعد مالحظات

ــــ استراتيجية  (DGCA-MID/2) 2/12النتيجة      تم اتخاذ اإلجراء
 CAPSلوضع برنامج أمن الطيران التعاوني اإلقليمي 

 في منطقة الشرق األوسط

البحرين، األردن، الكويت، المملكة 
العربية السعودية، السودان وتونس 

برنامج أمن الطيران أعضاء في 
التعاوني اإلقليمي في منطقة الشرق 

  األوسط
  

مستوى المشاركة يخضع للمراجعة 
السنوية من قبل اللجنة التنفيذية القائمة 

برنامج أمن الطيران على إنشاء 
التعاوني اإلقليمي في منطقة الشرق 

  األوسط
 

تصبح الدول أعضاء في  جاري العمل
برنامج أمن الطيران 

التعاوني اإلقليمي في منطقة 
الشرق األوسط وتؤمن الدعم 

 للبرنامج

الطيران المدني منظمة 
  يكاو)االدولي (

 الدول المشاركة

أنه،  نظراً ألھمية تقوية التعاون في مسائل أمن الطيران تنفيذ المقرر بھذا الشأن
للتأكيد على التنظيم والتنفيذ الفعال، يجب تشجيع الدول 

على المشاركة في برنامج أمن الطيران التعاوني للشرق 
 .(CASP-MID) األوسط

 
 

 -أنتھى  -


