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 للمدراء العامين لھيئات الطيران المدني في منطقة الشرق األوسط الثالثاالجتماع 
(DGCA-MID/3)  

  
 )2015ابريل  29-27(الدوحة، قطر، 

 
 

   رابع:  المالحة الجوية البند ال

  برنامج تحسين إدارة الحركة الجوية في إقليم الشرق األوسط

  (ورقة عمل مقدمة من السكرتاريا)

 الموجز

في إقليم الشرق تعرض ھذه الورقة الوثائق الضرورية إلنشاء برنامج تحسين إدارة الحركة الجوية 

  ). MAEPاألوسط (

  اإلجراء المقترح في االجتماع وارد في الفقرة الثالثة 

 المراجع 

 / تقرير واحدMAEPمجلس إدارة برنامج  -
 / تقرير واحد MAEPلجنة تسيير برنامج  -
 MAEPسيقي الخاص لبرنامج تقرير االجتماع التن -
لفريق  تسيير المجموعة اإلقليمية للتخطيط و تنفيذ المالحة الجوية في تقرير االجتماع الرابع  -

  الشرق األوسط
 

 المقدمة  .1

يرغب االجتماع في اإلحاطة بأنه لھدف إنشاء برنامج تحسين إدارة الحركة الجوية في  .1.1

) PMOمشروع (الات تعيين مدير لمكتب إدارة في إجراء) و البدء MAEPإقليم الشرق األوسط (
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، يتعين وضع الصيغة )MAEPالخاص ببرنامج تحسين إدارة الحركة الجوية في إقليم الشرق األوسط (

 النھائية و توقيع الوثائق التالية من قبل الدول: 

 )، MOAاتفاق ( مذكرة  - أ

 )، MAEP) الخاصة ببرنامج (MSAاتفاقية خدمات اإلدارة (  - ب

 . ProDoc (MAEPإدارة المشروع الخاصة ببرنامج (وثيقة   - ت

 

 المناقشة  .2

) الخاصة ببرنامج تحسين إدارة الحركة الجوية في إقليم الشرق MOAمذكرة االتفاق ( .2.1

 هبنطاق البرنامج و إحراز أھدافتحررھا الدول فيما بينھا لتجسيد التزامھا ) ھي وثيقة MAEPاألوسط (

) حيز التنفيذ ابتداءا من MAEP MOAاالستراتيجية. و ستدخل مذكرة االتفاق الخاصة بالبرنامج (

 ) لھا. 8تاريخ توقيع الدول الثمانية (

 

 )MAEP SC/1يرغب االجتماع في اإلحاطة بأن االجتماع األول للجنة تسيير البرنامج ( .2.2

)، التي تم تعزيزھا بفضل MAEP MOAاستعرض مشروع مذكرة االتفاق الخاصة بالبرنامج (

افة الشركاء لصيغة مشروع البرنامج التي قدمھا مجلس إدارة اإلسھامات و المرئيات التي قدمھا ك

د بمرئيايھا(المنتظر باعتبار أن ثمة دول لم تدلي بع). MAEPBoard/1البرنامج في اجتماعه األول (

تفاق قبل انعقاد االجتماع الألول للجنة حول مذكرة اال صدورھا عن اإلدارات القانونية لتلك الدول)

 : مسودة االستنتاج التالية)، اتفق االجتماع على MAEP SC/1(تسيير البرنامج 

  

و   )MAEP MOAرة االتفاق الخاصة بالبرنامج (كالصيغة النھائية لمذ: 1/1مسودة االستنتاج  

  ھي كالتالي: 

 )MAEP MOAبالبرنامج  (الدول على مراجعة مسودة مذكرة االتفاق الخاصة حث   . أ

و تقديم مرئياتھا لمكتب االيكاو اإلقليمي للشرق األوسط، حسب   2Aفي الملحق  الواردة

مع األخذ في عين االعتبار أن "عدم الرد يعني عدم وجود  2015أبريل 1اإلقتضاء، قبل 

 مرئيات" و بالتالي الموافقة على الصيغة الحالية لمذكرة االتفاق؛ 
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) للصيغة النھائية MAEPارية بالتنسيق مع رئيس مجلس إدارة برنامج  (تأييد السكرت  . ب

) و عرضھا على االجتماع الثالث MAEP MOAلمذكرة االتفاق الخاصة بالبرنامج (

) لغرض DGCA– MID/3للمدراء العاملين لھيئات الطيران المدني في الشرق االوسط (

 اعتمادھا. 

 

 – AN 6/31أصدر مكتب االيكاو الإلقليمي للشرق األوسط رسالة موجھة للدول مرجعھا  .2.3

، لمتابعة مسودة االستنتاج الوارد أعاله، إال أن السعودية كانت ھي 2015أبريل  9المؤرخة  15/049

إدارة  قامت السكرتارية بتنسيق مع رئيس مجلسالدولة الوحيدة التي قدمت مرئياتھا بشأن مذكرة االتفاق. 

 ). MAEP MOA) بتأييد  الصيغة النھائية لمذرة االتفاق الخاصة بالبرنامج  (MAEPبرنامج  (

 

) اتفاق الدول و منظمة MAEP) الخاصة ببرنامج (MSAتجسد اتفاقية خدمات الإلدارة ( .2.4

و أو التي االيكاو على توقيع اتفاقية بشأن خدمات اإلدارة أو خدمات دعم أخرى التي ستقدمھا منظمة االيكا

سيتم تقديم الخدمات تحت إشراف مدير مكتب التنسيق الفني التابع لاليكاو بالنيابة عن ستتم عن طريقھا. 

 األعضاء تتحمل مسؤوليتھا الكاملة عن تنفيذ المشاريع. الدول األعضاء. إال أن الدول الدول 

 
تفاصيل عن المشروع   MAEP ProDoc)تقدم وثيقة إدارة المشروع الخاصة بالبرنامج ( .2.5

من قبيل: أھداف المشروع، النتائج، األنشطة، اإلسھامات المترقب تقديمھا من االيكاو و الدول و الشركاء 

برنامج  اآلخرين، الرقابة، إجراءات ربط االتصال، الموازنة، توصيفات الوظائف بمكتب إدارة المشروع 

)MAEP .( 

 
 )MAEP SC/1األول للجنة تسيير البرنامج ( بأن االجتماعيرغب االجتماع في اإلحاطة  .2.6

التي تم ، )ProDocوثيقة إدارة المشروع (و مسودة  )MSAاستعرض مسودة اتفاقية خدمات الإلدارة (

لم يقدم االجتماع . )ICAO TCB( تحضيرھا استنادا على نماذج مكتب التنسيق الفني التابع لاليكاو

ضرورة إعادة  على  إال انه سلط الضوء، )MSAالإلدارة (تعليقات مھمة حول مسودة اتفاقية خدمات 

و إدخال تحسينات إضافية  و تقديم المزيد من اإلسھامات )ProDocوثيقة إدارة المشروع (مسودة مراجعة 

تأسيس فريق عمل خاص بوثيقة إدارة المشروع لبرنامج تحسين عليھا. في ھذا الصدد، اتفق االجتماع على 
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، و ذلك 1/2من خالل مسودة القرار ، )MAEP ProDocفي إقليم الشرق األوسط ( إدارة الحركة الجوية

ة و كذا اتفاقي )MAEP ProDocالستعراض و استكمال مسودة وثيقة إدارة المشروع الخاصة بالبرنامج (

ة خدمات الإلدارة. اتفق االجتماع على أن ضرورة إرسال الصيغتين النھائيتين لمسودة اتفاقية خدمات اإلدار

إلى الدول األعضاء بغرض المراجعة النھائية و  )MAEPو وثيقة إدارة المشروع الخاصة ببرنامج (

أو المجموعة اإلقليمية للتخطيط و  )MAEP(التعليق، و ذلك قبل اعتمادھما من قبل مجلس إدارة برنامج 

 . )MIDANPIRG( تنفيذ المالحة الجوية في الشرق األوسط

 
 & MAEP MSAخدمات اإلدارة و وثيقة إدارة المشروع للبرنامج (يتعين توقيع اتفاقية  .2.7

ProDoc( ) بمعية مكتب التنسيق الفنيTCB(  و ذلك إلنشاء البرنامج باعتباره مشروعا تابعا للتنسيق

قام بإعطاء  )MAEPعالوة على ذلك، ينبغي تسليط الضوء على أن مجلس إدارة برنامج (الفني. 

لتوقيع أيه وثائق ضرورية مع االيكاو بالنيابة عن مجلس  )MAEPبرنامج ( الصالحية لرئيس مجلس إدارة

 اإلدارة. 

 
ما سبق، يرغب االجتماع في التذكير بأنه بناءا على نتائج االجتماع األول  إلى  استنادا .2.8

) خالل االجتماع MAEP)، تم اعتماد آلية تمويل  برنامج (MAEP Board/1لمجلس إدارة البرنامج (

) MSG/4ريق  تسيير المجموعة اإلقليمية للتخطيط و تنفيذ المالحة الجوية في الشرق األوسط (الرابع لف

 : كاآلتي

 

لفريق تسيير المجموعة  الإلقليمية للتخطيط و تنفيذ المالحة الجوية في الشرق  4/7االستنتاج  

 األوسط: 

  

  ) و ھو كالتالي: MAEPآلية تمويل  برنامج ( 

) تغطيھا الدول األعضاء في (MAEP PMOتكاليف مكتب إدارة المشروع    - أ

 ) عن طريق المساھمات السنوية: MAEPبرنامج (

) دفعھا سنويا ھي MAEPالمبالغ التي يتعين على الدول األعضاء في برنامج (  - ب

 كالتالي: 
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i. قطر، السعودية و  عمان، المساھمة السنوية للبحرين، إيران، تم تحديد

 دوالر أمريكي لكل بلد؛  30.000اإلمارات في مبلع 

ii.  المساھمة السنوية لمصر، العراق، الكويت و ليبيا في مبلغ تم تحديد

 دوال أمريكي لكل بلد؛  20.000

iii.  تم تحديد المساھمة السنوية لألردن، لبنان، السودان، سوريا و اليمن في مبلغ

   دوالر أمريكي لكل بلد. 10.000

 /حزم العمل: فيما يتعلق بتمويل المشاريع  - ت

i. ة؛ معالجة مجلس اإلدارة لكل حالة على حد 

ii.  أم عينا) من قبل  نقداتغطية التكاليف عن طريق المساھمات (سواء كانت

 المتبرعين. الدول المعنية، الشركاء و 

 عند االقتضاء.  آللية التمويل )MAEPمراجعة مجلس إدارة مشروع  (  - ث

 

وفقا لمضامين النقطة (ت) ضمن استنتاج االجتماع الرابع لفريق  تسيير المجموعة   .2.9

)، ناقش االجتماع األول للجنة MSG/4اإلقليمية للتخطيط و تنفيذ المالحة الجوية في الشرق األوسط (

على أن و اتفق االجتماع ) الخيارات المتعلقة بتمويل المشاريع التابعة للبرنامج. MAEPتسيير برنامج (

ضمان التمويل عبر المساھمات المباشرة و غير المباشرة سيدعم و يضمن تنفيذ المشاريع التابعة 

) في وقت وجيز. و يمكن تحقيق ذلك عن طريق إنشاء "مجمع" لتجميع األموال و MAEPلبرنامج (

فائدة برنامج المساھمات التطوعية التي تقدمھا الدول و المنظمات و القطاع الصناعي و المتبرعين  ل

)MAEP أو ) أو عن طريق تجميع الرسوم الرمزية إما عن طريق المالحة الجوية و رسوم المطارات

دوالر أمريكي عن   0.5شركات الطيران التابعة إلقليم الشرق األوسط (مثال: ملبغ التي تصدرھا التذاكر

نقاش ھذا الموضوع بشكل و اتفق االجتماع على كل تذكرة)، أو عن طريق الرسوم و التذاكر معا. 

 ). MAEPمستفيض مع مجلس إدارة برنامج (

 

لتسيير التحديث و في ھذا الصدد، أقر االجتماع بالحاجة إلى وضع خطة رئيسية  .2.10

إلى  2016التحسينات المتعلقة بعمليات إدارة الحركة الجوية في إقليم الشرق األوسط للفترة الممتدة من 

تتضمن معلومات أساسية ) ھي وثيقة رفيعة المستوى MAEPببرنامج (. الخطة الرئيسية الخاصة 2028
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اإلطار ، و ذات الصلة  النتائج، المكاسب البرامج المحددة و المتفق عليھا، في ذلكبما عن البرنامج 

 الزمني للبرنامج. 

يرغب االجتماع في اإلحاطة بأن لجنة تسيير برنامج تحسين إدارة الحركة الجوية في إقليم  .2.11

) استعرضت في اجتماعھا األول جملة من االقتراحات المتعلقة MAEP SC/1الشرق األوسط (

بالمشروع. و بالتالي، اتفق االجتماع على إدراج المشاريع التالية في الخطة الرئيسية لبرنامج 

)MAEP( . 

  الشرق األوسط ( إلقليمبرنامج إجراءات الطيرانMID FPP؛( 

 الشرق األوسط (  إلقليم شبكة بروتوكوالت االنترنيتMID IP network ؛( 

  الشرق األوسط ( إلقليمالنظام المتكامل للمعالجة االبتدائية لخطط الطيرانMID 

IFPS( ؛ 

  الشرق األوسط  إلقليمنظام خدمات المالحة الجوية  لتحسين شبكة الطرق الجوية

)ARNOP ؛( 

 أنظمة إدارة تدفق الحركة الجوية )ATFM( ون اإلقليم؛ في اإلقليم و د 

 ) و قاعدة بيانات خدمات معلومات الطيراان إلقليم الشرق األوسطMIDAD( 

 

) أنه للمضي قدما في تطبيق MAEP SC/1اتفق االجتماع األول للجنة تسيير البرنامج ( .2.12

) إعداد خطط تجارية MAEP PMOمكتب إدارة المشروع (المشاريع المتفق عليھا، يتعين على 

 مفصلة. 

 

) أنه باإلضافة إلى المشاريع MAEP SC/1االجتماع األول للجنة تسيير البرنامج (اتفق  .2.13

المذكورة أعاله، ينبغي تحديد بعض المبادرات "للمكاسب السريعة"  و اتخاذھا لتنفيذھا في األجل 

  )IATAالقصير. في ھذا الصدد، قدر االجتماع التوصل باقتراح بادر به اتحاد النقل الجوي الدولي (

في اإلشارات بين أجھزة االتصال في إقليم الشرق األوسط. اتفق االجتماع على أن التقليل من التداخل بش

وجوب إعداد مخطط لتنفيذ ھذه المبادرة بالتنسيق مع الھيئات الفرعية التابعة للمجموعة اإلقليمية 

قليمية للسالمة ) و المجموعة اإلMIDANPIRGللتخطيط وتنفيذ المالحة الجوية في الشرق األوسط (

 ). RASG-MIDالجوية في إقليم الشرق األوسط (
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) أن عملية إنشاء مكتب إلدارة MAEP SC/1أقر االجتماع األول للجنة تسيير البرنامج ( .2.14

لغرض عدم فقدان القوة االندفاعية لتطبيق البرنامج و استنادا المشروع يمكن أن يستغرق وقتا طويال. 

 اتحاد النقل الجوي الدولي ) وAACOاإلتحاد العربي للنقل الجوي (من إلى االقتراح الذي قدمه كل 

)IATA اتفق االجتماع على تكوين فريق أساسي للعمل بصفة مكتب مؤقت إلدارة المشروع ريثما يتم ،(

 بصفة رسمية.  )MAEP PMOإنشاء مكتب إدارة مشروع للبرنامج (

 
إلى حين  )MAEP interim PMO( : المكتب المؤقت إلدارة المشروع1/3مسودة القرار 
 )، القيام بالتالي: MAEP PMO( نشاء الرسمي لمكتب إدارة المشروعاإل

  
) من: اتحاد النقل الجوي الدولي MAEPيتكون الفريق األساسي لبرنامج (  . أ

)IATA) اإلتحاد العربي للنقل الجوي ،(AACO منظمة خدمات المالحة ،(
االيكاو، رئيس مجلس إدارة برنامج  )، منظمة CANSOالجوية المدنية (

)MAEP)  و الرؤساء المشاركون في لجنة تسيير برنامج (MAEP ؛ بصفتھم(
 مكتب إدارة المشروع؛ 

 
المعني  ) كقائد للفريق األساسيIATAو تعيين  اتحاد النقل الجوي الدولي (   . ب

 . )MAEP(ببرنامج

 
 اإلجتماع  من المطلوباإلجراء  .3

 إلى:  مدعو االجتماع  .3.1

) كما ھو موضح في MAEP MOAاستعراض و اعتماد مذكرة االتفاق (  . أ

 ؛ الملحق ب

  ).MAEPتشجيع الدول على االنضمام لبرنامج (  . ب

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  
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APPENDIX A 

                            )MAEP(   ببرنامج مسودة مذكرة االتفاق الخاصة                                                                           2015أبريل 

  

  

  

  الملحق (أ)

  

  

  

  األوسط الشرق إقليم في الجوية الحركة إدارة تحسين برنامج

)MAEP(  

  مذكرة االتفاق 

)MOA(  
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APPENDIX A 

                            )MAEP(   ببرنامج مسودة مذكرة االتفاق الخاصة                                                                           2015أبريل 

  األوسط الشرق إقليم في الجوية الحركة إدارة تحسين برنامج
)MAEP(  

  
االتفاق مذكرة  

  

 

 األطراف .1

 . كالمرفق األولواردة في ھذه المذكرة  )MOAاألطراف الموقعة لمذكرة االتفاق ( .1.1

 االتفاق .2

  تنامي الحاجة إلى التنسيق بين مختلف الشركاء في إدارة الحركة الجوية (باعتبارATM(   لتحسين فعالية إدارة

 و زيادة القدرة على استيعاب نمو الحركة الجوية في إقليم الشرق األوسط؛  )ATM(الحركة الجوية 

 قرار إنشاء مجلس إدارة لبرنامج  باعتبار)MAEP( 2/4و  2/3، المعني باإلدارة الكلية للبرنامج و االستنتاجات 

المذكورة  )DGCA‐MID/2(  األوسط الشرق إقليم في المدني الطيران لھيئات العامين للمدراء  الثالثلالجتماع 

 أدناه: 

             األوسط الشرق إقليم في المدني الطيران لھيئات العامين للمدراء  الثالث لالجتماع 2/3االستنتاج        

)DGCA‐MID/3( –  ) برنامج تحسين إدارة الحركة الجوية في إقليم الشرق األوسطMAEP (–  االجتماع

  التنسيقي الخاص

 2013سيقي خاص بتاريخ سبتمبر الجتماع تن األوسط للشرق اإلقليمي االيكاو تنظيم مكتب :و ھو كالتالي

دارة الحركة الجوية في إقليم الشرق األوسط، مع األخذ في ‘إلنشاء برنامج تحسين على اآللية المثلى  لالتفاق

  االعتبار لكافة المبادرات. 

  

             األوسط الشرق إقليم في المدني الطيران لھيئات العامين للمدراء  الثالث لالجتماع  2/4االستنتاج 

)DGCA‐MID/3 (–  مجلس اإلدارة الخاص ببرنامج تحسين إدارة الحركة الجوية في إقليم الشرق األوسط

)MAEP(  

مجلس اإلدارة الخاص ببرنامج تحسين إدارة الحركة الجوية في إقليم الشرق األوسط و ھو كالتالي: إنشاء 

)MAEP .مكون من ممثلين رفيعي المستوى الدول المعنية و المنظمات للرقابة، التوجيه و إدارة البرنامج (  

  

  

  اتفق األطراف على التالي: 

 ) و التعھد بتقديم الدعم له. MAEP( االتفاقية على إنشاء برنامج  اتفق األطراف في ھذه .1
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 الملحق الثاني. دارة وفقا لالختصاصات الواردة في اإل )MAEP(  برنامجيتولى مجلس إدارة ب .2

 ) التابع لاليكاو. TCباعتباره مشروعا للتنسيق الفني ( )MAEP(  إنشاء  برنامج سيتم .3

، باعتباره قاعدة إقليمية توفر أساسا لنھج تعاوني نحو تخطيط و تنفيذ )MAEP(  يتمثل الھدف الشمولي لبرنامج .4

على درجات األداء ة إلقليم الشرق األوسط، في بلوغ أستراتيجية المالحة الجويمشاريع المالحة الجوية كدعم ال

دعم في مجال إدارة المالحة الجوية في إقليم الشرق األوسط عن طريق إدارة المشروع، و ذلك عن طريق 

الستراتيجية المالحة التخطيط الموحد و التعاوني لمشاريع إدارة المالحة الجوية في إقليم الشرق األوسط وفقا 

)، مع األخذ بعين االعتبار لمتطلبات GANPالجوية إلقليم الشرق األوسط و المخطط العالمي للمالحة الجوية (

 المستخدمين. 

 MAEPتم إنشاء لجنة تسيير البرنامج ( .5 SCإدارة البرنامج، توجيه لمجلس  ا) للعمل بصفتھا جھازا استشاري

ضمان إحراز أھدافه بفعالية و في خالل حيز زمني قصير. اختصاصات لجنة  األعمال المتعلقة بالبرنامج، و

 الملحق الثالث.واردة في   )MAEP SC TORsالبرنامج (تسيير 

باإلشراف ، الذي يحق لكل طرف فيه بتعيين عضو و بديل و استشاري، )MAEP(  برنامجيحتفظ مجلس إدارة  .6

) عن طريق لجنة تسيير برنامج MAEP PMOالمشروع (ؤولية الرقابة و تشغيل مكتب إدارة الكلي و مس

)MAEP SC(. 

 يعين مجلس اإلدارة رئيسه من بين األطراف.  .7

 التزام األطراف بتمويل أنشطة البرنامج، وفقا آللية التمويل المتفق عليھا.  )MAEP(  يضمن مجلس إدارة برنامج .8

و المھام و المسؤوليات من قبل مجلس  )MAEP PMO( المشروع إدارة مكتبسيتم االتفاق على نطاق عمل  .9

 .)MAEP SC( البرنامج تسيير و تتم مراجعتھا عند اإلقتضاء، بواسطة لجنة )MAEP(  إدارة  برنامج

 .مرحلي نھج باعتماد واضحة مھامب) MAEP PMO( المشروع إدارة مكتب تكليف يتم .10

و تخضع ترتيبات . )MAEP PMO( المشروع إدارة يستضيف مكتب االيكاو اإلقليمي للشرق األوسط مكتب .11

 االستضافة التفاق خطي مع الجھات المختصة التابعة لاليكاو. 

و يتم تعديلھا  )MAEP board( البرنامج إدارة مجلسعلى اآللية التمويلية للمشروع من قبل يتم االتفاق على  .12

 حسب اإلقتضاء. 

 . )MAEP PMO( المشروع إدارة تغطي المساھمات السنوية من األطراق تكاليف إدارة مكتب .13

ا أو ة و ُتضمن عن طريق المساھمات (نقديعالج مجلس اإلدارة تمويل المشاريع/حزم العمل كل حالة على حد .14

عينا) من قبل الدول المعنية، الشركاء و المتبرعين. يتم تنفيذ و إدارة الصناديق و األنشطة المرتبطة بالمشاريع/ 

المسؤول عنھا المركز التنسيقي الفني التابع لاليكاو باإلضافة وثائق االيكاو للمشروع وفقا لإلجراءات حزم العمل 

 و السياسات و الممارسات المعمول بھا في االيكاو. 

صالحية توقيع الوثائق القانونية و اإلدارية و المالية مع االيكاو،  )MAEP(  تعطى لرئيس مجلس إدارة برنامج .15

 بالنيابة عن األطراف. 
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بواسطة التوقيع على االتفاقية. تدخل  )MAEP(  االنضمام إلى برنامجالملحق األول يمكن ألي دولة واردة في  .16

قل لھا. أما بالنسبة للدول التي تحذوھا ) دول على األ8ھذه االتفاقية حيز التنفيذ ابتداءا من تاريخ توقيع ثمانية (

 )MAEP( رغبة في االنضمام إلى البرنامج بعد دخوله حيز التنفيذ، فيتعين عليھا تقديم طلب لمجلس إدارة برنامج

 األوسط، التخاذ اإلجراء المناسب.  للشرق اإلقليمي االيكاو مدير مكتبعن طريق 

 حالة االتفاق الخطي عليھا و تنفيذھا من قبل األطراف.  تسري أية تعديالت على ھذه االتفاقية فقط في .17

تتم تسوية النزاعات المتعلقة بھذه االتفاقية أو الناشئة عنھا بواسطة عقد مشارورات مباشرة بين األطراف  .18

 المعنية. 

كتابيا عن  )MAEP(في االنسحاب من ھذه االتفاقية أن تخطر برنامج ينبغي على الدول التي تحذوھا الرغبة  .19

موعد االنسحاب. تستمر لشھر على األقل  12األوسط، و ذلك قبل  للشرق اإلقليمي االيكاو مكتب طريق مدير

االلتزامات التي تعھدت بھا حتى بعد االنسحاب إلى الحد الذي يسمح األطراف الموقعة لھذه اإلتفاقية في تحمل 

األموال و األصول، و الوفاء بااللتزامات التعاقدية، المتفق انسحاب الموظفين، توزيع باإلنھاء النظامي لألنشطة، 

 ليھا قبل االنسحاب. تقدم األطراف المتبقية في االتفاقية أمواال إضافية عند اإلقتضاء. ع

 ُتبعث المراسالت المتعلقة بتنفيذ ھذه االتفاقية إلى العنوان التالي:  .20

  األوسط الشرق إقليم في الجوية الحركة إدارة رئيس مجلس إدارة برنامج تحسين

  الھيئة العامة للطيران المدني 

  666ص.ب 

  أبو ظبي 

  اإلمارات العربية المتحدة

      لمكتب االيكاو للشرق األوسط المدير اإلقليميو          

  مكتب االيكاو اإلقليمي للشرق األوسط         

  مجمع الطيران المدني/ مصر، طريق المطار         

   1، مكتب بريد المطار، محطة الركاب 85ص.ب         

  ، القاھرة، مصر 11776        
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  الملحق األول

  :ةتم االتفاق عليه بالنيابة عن الدول التالي

  التاريخ  التوقيع  المسمى  اإلسم  األطراف

  البحرين
        

          مصر

  إيران
        

          العراق

          األردن

          لبنان

  ليبيا
        

          الكويت

          عمان

          قطر

          السعودية

          السودان

          سوريا

اإلمارات العربية 
  المتحدة

        

          اليمن
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  المرفق الثاني

  األوسط الشرق إقليم في الجوية الحركة إدارة تحسين برنامج

  )MAEP(مجلس إدارة برنامج   

 االختصاصات

 

  ھي كاآلتي:   MAEPاختصاصات مجلس إدارة برنامج 

 في الجوية الحركة إدارة تحسيندارة لبرنامج و اإلتولي مسؤولية كافة األمور المتعلقة بالقيادة، الرقابة، التوجيه  .1
 .)MAEPاألوسط ( الشرق إقليم

 

و وضع السياسات و الخطط االستراتيجية إلحراز ھذه األھداف بما في ذلك  )MAEP(االتفاق على أھداف برنامج  .2

 و أھدافه االستراتيجية.  )MAEP( الترتيبات القانونية، المالية و المؤسساتية، وفقا لنطاق عمل برنامج

 
 العمل على ترسيخ االلتزام لدى كافة الشركاء في البرنامج.  .3

 
 سنويا أو عند االقتضاء.  )MAEP( برنامجاستعراض و اعتماد خطة عمل  .4

 
 . )MAEP( برنامجھم الفاعلين في أوضع المھام و المسؤوليات التي يضطلع بھا  .5

 
اعتماد خطط التنفيذ للمشاريع إلحراز األھداف المتفق عليھا، بما في ذلك نطاق المشروع، اللبنات األساسية،  .6

 ، الموازنات و الموارد. نتائجال

 
7.  

، حسب )MAEP Board & SC( البرنامج تسيير لجنة و برنامج إدارة مجلس اختصاصات تعديل و استعراض .8
 االقنضاء. 

 

 .)PMOلمكتب إدارة المشروع (و تعديل اإلطار المؤسساتي و دليل اإلجراءات اإلدارية  استعراضوضع،  .9
 

و  )MAEP SC( برنامجببرنامج عمل مكتب إدارة المشروع عن طريق لجنة تسيير مراقبة و استعراض األنشطة  .10
 لميثاق المشروع و اتخاذ اإلجراءات الضرورية. ضمان موائمتھا 
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و ذلك لتنفيذ المشاريع  )MAEP SC( برنامجالتي سلمتھا لجنة تسيير  االستراتيجياتاستعراض، تعديل و اعتماد  .11

 . )MAEP( و حزم العمل الخاصة ببرنامج

 
الحفاظ على مشاورات و عمليات تنسيق وثيقة مع الشركاء و الكيانات التي قد تساھم في عمل مجلس اإلدارة و  .12

 تحقيق االستفادة المثلى من الخبرات و الموارد المتاحة. 

 
 تنسيق و التسغيل المشترك وفقا لنتائج المشاريع و التوصيات. للتقديم دعم و إرشاد رفيع المستوى للدول  .13

 
 األوسط الشرق في الجوية المالحة تنفيذ و للتخطيط اإلقليمية للمجموعةتقارير دورية لتطورات المشروع  تقديم .14

)MIDANPIRG( . 

 

  القيام بالتالي:  )MAEP( برنامجمن أجل األداء الفعال للمھام و المسؤولية، يتعين على مجلس إدارة 

سنوات، إال إذا تم انتخابه بطريقة أخرى.  5فترتھا دورة لرئيس ل )MAEP Board( برنامجانتخاب مجلس إدارة  .1

 )MAEP(عضاء مجلس إدارة برنامج قطة الوصل و المنسق بالنيابة عن أو يعمل رئيس مجلس اإلدارة بصفته ن
 بالتنسيق مع منظمة االيكاو. لمراقبة البرنامج 

 

 ) او عند اإلقتضاء. 2مرة كل سنتين ( )MAEP( برنامج إدارة اجتماع مجلس .2

 
 من قبل األعضاء بالتناوب.  )MAEP( برنامج إدارة مجلساستضافة اجتماعات  .3

 

 األعضاء:

  من: )MAEP(يتكون مجلس إدارة برنامج 

، مذكرة المرفق األولأعضاء من صناع القرار الرفيعي المستوى من دول إقليم الشرق األوسط كما ھو وارد في   . أ
 ؛ )MAEP(االتفاق الخاصة ببرنامج 

 

 ؛ )MAEP board( إدارة برنامجرئيس مجلس   . ب

 
 ؛ )MAEP board(رؤساء لجنة تسيير برنامج   . ت

 
 AACO ،ACAC ،ACI ،AIRBUS ،BOEING ،CANSO ،EUROCONTROL/SESARمراقبين من   . ث JU ،

FAA‐USA ،IATA ،IFLPA  وIFATCA . 

 

  قد يتم استدعاء ممثلين الدول و القطاع الصناعي كلما دعت الضرورة بصفتھم مراقبين. 

  . )MAEP( برنامجمجلس إدارة مھام سكرتارية اجتماعات ب او اإلقليمي للشرق األوسطمكتب االيكسيضطلع 
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 المرفق الثالث

  )(MAEPلجنة تسيير برنامج 

  االختصاصات

  )(MAEP SC برنامجالالھدف من إنشاء لجنة تسيير   . أ

، تقديم )(MAEP Boardبرنامج ال) للعمل بصفتھا جھة استشارية لمجلس إدارة (MAEP SCبرنامج التم إنشاء لجنة تسيير 

  في فترة وجيزة و بطريقة فعالة. ) MAEPاإلرشادات لسير عمل البرنامج و ضمان إحراز أھداف برنامج (

  ) ممارسة اختصاصاتھا على النحو التالي: (MAEP SCبرنامج اليتعين على لجنة تسيير 

استعراض األھداف اإلقليمية و الخطط و متطلبات المنتفعين و تقديم توصيات لمجلس إدارة البرنامج بشأن  .1
 األولويات. 

و تقديم توصيات بشان األولويات،  )MAEP PMOاستعراض الخطط التي قدمھا مكتب إدارة المشروع ( .2
 دارة مكتب إدارة المشروع. المشاريع/حزم العمل و الترتيبات التمويلية الخاصة المتصلة بمجلس إ

 مواءمة خطط األعمال السترتيجية المالحة الجوية إلقليم الشرق األوسط. ضمان  .3

) وفقا للخطط و الموازنات المعتمدة من قبل مجلس إدارة MAEP PMOمكتب إدارة المشروع ( مراقبة أنشطة  .4
 البرنامج. 

 مراقبة األداء المالي على مستوى الشمروع وفقا للموازنة المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة مشروع/حزمة عمل.  .5

 رصد و متابعة تنفيذ االستنتاجات و القرارات الصادرة عن إدارة المشاريع/حزم العمل.  .6

يد مجلس اإلدارة للمشاريع/حزم العمل المعتمدة و تزو )MAEP PMO( المشروع إدارة امتابعة تنفيذ مكتب .7
 بتقرير دوري عن التقدم المحرز. 

 في الجوية المالحة تنفيذ و للتخطيط اإلقليمية للمجموعةالمشروع التنسيق مع الھيئات الفرعية ذات الصلة التابعة  .8
 )MIDANPIRG( األوسط الشرق

 إنشاء فرق العمل و األجھزة المسؤولة عن التنفيذ، عند اإلقتصاء، رھنا بالتالي:  .9

i. لجنة تسيير البرنامج ان ضمMAEP SC)(  ازدواج الجھود؛ للمواءمة و تالفي 

ii.  مساءلة  لجنة تسيير البرنامجMAEP SC)لتنفيذ  التي تم إنشاؤھا ) لفرق العمل و األجھزة المسؤولة
 لضمان إحراز األھداف المتوخاة؛ 

iii.  القطاع الصناعي و المنظمات المشاركة الفعالة لكافة الشركاء في إدارة الحركة الجوية، بما فيھم
 الدولية، في فرق العمل و األجھزة المسؤولة عن التنفيذ.

 رصد تقدم العمل و تقديم إراشتدات لفرق العمل و األجھزة المسؤولة عن التنفيذ.  .10

 

 األعضاء  . ب

  ) من: (MAEP SCتتكون لجنة تسيير البرنامج 

 )(MAEP SCالرؤساء المشاركون في لجنة تسيير البرنامج   . أ

 )(MAEP Boardمجلس إدارة البرنامج ئيس ر  . ب

 )MAEPأعضاء/مناوبين من الدول األعضاء في برنامج  (  . ت

 ) عن الشركاء اآلتيين: MAEPمناوبين و ممثلين لبرنامج  (  . ث
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AACO, ACAC, ACI, AIRBUS, BOING,CANSO, EUROCONTROL/SESAR JU, FAA‐

USA,IATA,IFALPA 

 ويمكن دعوة  الممثلين عن الدول و القطاع الصناعي حسب الحاجة. 

 MAEP( المشروع إدارة مكتبمن قبل  )(MAEP SCلجنة تسيير البرنامج  سيتم تنظيم اجتماعات  المالحظة األولى:

PMO( لجنة تسيير البرنامج . ويعمل مدير مكتب إدارة المشروع بصفته السكرتير الخاص الجتماعاتMAEP SC)( .  

  ستحضر منظمة االيكاو اجتماعات لجنة التسيير بصفة مراقب و قد تقدم الدعم عند اإلقتضاء. المالحظة الثانية: 

مع الوقت حيث تشمل فقط الدول األعضاء و  )(MAEP SCلجنة تسيير البرنامج يمكن تحديث عضوية المالحظة الثالثة: 

  و المساھمة في أعمالھا.  )(MAEP SCلجنة تسيير البرنامج في الشركاء الذين يمنكنھم المشاركة الفعالة 

  انتھى


