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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 الثاني جتماع اال فيمتابعة القرارات المتخذة 

 لھيئات الطيران المدني في منطقة الشرق األوسط
  

  السكرتاريا) مقدم من(
 

 
 الموجز

 
تنتاج الى عرض  ھذه الورقة تھدف ة االس ذي 7/2االجراءات المتخذة لمتابع  ال

ة  نياالجتماع الثاتوصل اليه  دني في منطق للمدراء العامين لھيئات الطيران الم
ن مشروع  )DGCA-MID/2( الشرق األوسط ة م ة الثاني ق بالمرحل والمتعل

ة الشرق األوسط ران لمنطق ات خدمات الطي )،الخاصة MIDAD( قاعدة بيان
  بالدراسة التفصيلية.

ز إدارة ك امج تعزي س إدارة برن ار مجل اً باعتب ة اقتراح دم الورق ا تق ة م المالح
ات مشروع )، اإلطار القانوني لMAEPالجوية في الشرق األوسط ( قاعدة بيان

ط رق األوس ة الش ران لمنطق دمات الطي ة MIDAD( خ ة الدراس ) (مرحل
  المفصلة والتنفيذ) لتتم الموافقة عليه من قبل االجتماع.

  
 )3( اإلجراء المطلوب من ھذا االجتماع مبيّن في الفقرة

 
 مقدمة .1
  

ذكير  .1.1 اع بالت ب االجتم امج (يرغ ن برن ى م ة األول ام المرحل ى إتم اء عل ه وبن  –) MIDADبأن
 للمدراء العامين لھيئات الطيران المدني في منطقة الشرق األوسطالدراسة األولية ، وافق االجتماع الثاني 

)DGCA-MID/2( ه وافق اء علي دماً في المشروع. وبن انيعلى المضي ق اع الث تنتاج  االجتم ى االس عل
 ي:التال
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  )MIDADالمرحلة الثانية من برنامج ( –) DGCA-MID/2( 7/2االستنتاج 
  

  أن تقوم،
  
درة البحرين، قطر، المملكة العربية السعودية، ودولة اإلمارات العربية المتحدة بزمام المبا ) أ

المرحلة الثانية)، بالتنسيق الوثيق مع   MIDAD( لمشروع وتولي القيام بدراسة تفصيلية
  ؛ وMIDAD مجموعة دراسة المشروع

  
  .أن تقوم الدول المعنية بتقديم كامل الدعم لتحقيق وإنجاز المرحلة الثانية من الدراسة ب) 

  
رة ( .1.2 ي عش ى أن اثنت ليط الضوء عل ران12ينبغي تس ة ھي (البحرين، إي راق، األردن، ‘ ) دول الع

د الكويت، لبنان،  يمن) ق دة وال ة المتح ارات العربي ة السعودية، السودان، اإلم ة العربي عمان، قطر، المملك
 ) كما ھو مشار اليه في التذييل (أ).MIDADوقعت على مذكرة االتفاق التي تعكس التزامھم ببرنامج (

 
 مناقشة ال .2

  
ع عشر  جتماعاالقد يرغب االجتماع بتسجيل االتفاق الذي توصل اليه  . .2.1 ة الراب للمجموعة اإلقليمي

ة MIDANPIRG/14( للتخطيط وتنفيذ المالحة الجوية في الشرق األوسط د في جدة بالمملك ذي عق ) ال
ن  رة م ي الفت عودية ف ة الس مبر  19-15العربي ة 2013ديس از المرحل ة إلنج ع الخطوات التالي ث تتب ، بحي

 ) :MIDADالثانية من مشروع (
 

دعوة   - أ الدعوة الى مناقصة الختيار االستشاري الذي سيعمل على تطوير المواصفات التقنية وال
 (تم إنجازھا) )MIDADلمشروع (الى مناقصة أخرى بخصوص الدراسة التفصيلية 

 (تم إنجازھا)اختيار االستشاري والتفاوض على العقود   -  ب

ة بخصوص الدراس  -  ت ى مناقص دعوة ال ة وال فات التقني وير المواص يلية تط روع ة التفص لمش
)MIDAD( (تم إنجازھا) 

ى تطوير الدراسة التفصيلية   -  ث اقشة ومن )MIDADلمشروع (اختيار الشركة التي ستعمل عل
 .)(قيد االنجاز العقود

  
ة .2.2 ر للمجموع ع عش اع الراب ق االجتم ة اتف يط اإلقليمي ذ للتخط ة وتنفي ة المالح ي الجوي رق ف  الش

ط دة )MIDANPIRG/14( األوس ة بقاع يلية المتعلق ة التفص ليم الدراس ى أن تس ات عل دمات بيان  خ
ة  )MIDAD( األوسط الشرق إلقليم الطيران معلومات ة الثاني ا سيسجل استكمال المرحل و الموافقة عليھ

 و بداية المرحلة الثالثة (التنفيذ، التشغيل ،الصيانة، و ما إلى ذلك).  )MIDADمن مشروع (
 

تنتاج يرغب االجتماع في ا .2.3 ا لالس ه وفق ات  2/7إلحاطة بأن املين لھيئ دراء الع اني للم اع الث لالجتم
)، قامت  شئون الطيران المدني في البحرين DGCA-MID/2الطيران المدني في إقليم الشرق األوسط (

ة لمشروع ( ة الثاني اريخ MIDADبنشرإعالن عن المناقصة الخاصة بالمرحل ة) بت  15) (الخطوة الثاني
اريخ  ITVبعد تقييم عروض المناقصات، وقع االختيار على شركة  .2013غشت  د بت  10و تم توقيع العق

ر  روع 2014فبراي يلية لمش ة التفص فات الدراس داد مواص ى أن )MIDAD( إلع ارة إل در اإلش . و تج
د  ة عن العق اليف الناجم ة التك اموا بتغطي ذكور البحرين، قطر، السعودية و اإلمارات العربية المتحدة ق الم

ة:  )MIDAD( للمرحلة الثانية لمشروع ة اإلجمالي افؤ المساھمات (التكلف (الخطوة األولى) على أساس تك
 يورو).  40.000
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ة بمشروع .2.4 ة المتعلق واردة  )MIDAD( تجدر اإلشارة إلى أنه وفقا لخطة العمل/الجداول الزمني ال
ة ال اني لفرق اع الث ) و TF/2  MIDADعمل الخاصة بالمشروعفي الملحق ب (كما تم تحديثه في االجتم

م نشر اإلعالن عن المناقصة الخاصة بالدراسة التفصيلية  ى مواصفات الدراسة التفصيلية، ت تنادا إل اس
اريخ  )MIDAD( لمشروع وفمبر  25من قبل اإلمارات العربية المتحدة بت م استالم العروض 2014ن . ت

اريخ  ركتين بت ن ش ارس  1م ركة  2015م ا: ش ركات ( NATSو ھم الف ش  Helios, Groupو تح
EAD, APAC.( 

 
ة لفرقة عمل المجموعة الرابع االجتماع يرغب االجتماع في التذكير بأن .2.5 ذ و للتخطيط اإلقليمي  تنفي

اھرة مصر،   MSG/4األوسط الشرق في الجوية المالحة د في الق وفمبر  26-24(المنعق ) حث 2014ن
اريخ أقصاه  للشرق اإلقليمي االيكاو الدول على تزويد المكتب ارھم  2014ديسمبر  31األوسط في ت بخي

اني ، للنظر فيه خالل االجتماع )MIDADالمفضل لتمويل الدراسة التفصيلية لمشروع ( ة الث  العمل لفرق
اھرة، مصر، MIDAD TF/2بالمشروع ( الخاصة ي الق د ف اري  5-3) المنعق ك خالل 2015م ، و ذل

يم في المدني الطيران لھيئات العاملين للمدراء الثاني ديمھا لالجتماعاختيار أفضل الخيارات لتق  الشرق إقل
 من اجل الموافقة النھائية. )DGCA-MID/2( األوسط

 
ة المالحة تنفيذ و للتخطيط اإلقليمية المجموعة عمل لفرقة الرابع اتفق االجتماع .2.6  الشرق في الجوي

روع MSG/4األوسط ( ة لمش ة الثالث ن المرحل داءا م ه ابت ى أن ين ( MIDAD) عل غيل)، يتع التنفيذ/التش
ا  MIDADإنشاء كيان قانوني/وكالة للمشروع كما يتعين على فرقة العمل الخاصة بمشروع  في اجتماعھ

اع الثالثMIDAD TF/2الثاني( اتية ليتسنى لالجتم دراء ) معالجة المسائل المؤسس املين للم ات الع  لھيئ
دني الطيران يم في الم ى  )DGCA-MID/3( األوسط الشرق إقل ة المثل ائي بشأن اآللي رار النھ اذ الق اتخ

ا  ام و المسؤوليات، و م ل، المھ ين الموظفين، التموي ة بتعي إلنشاء ھذا الكيان/الوكالة سيما المسائل المتعلق
 .إلى ذلك

 
امج  .2.7 ة تسيير برن ة إدارة تحسين يرغب االجتماع في في اإلحاطة بأن لجن ة الحرك يم في الجوي  إقل

ي، اتفقت  2015يناير  22-20) المنعقد في MAEP SC/1في اجتماعھا األول (   األوسط الشرق في دب
روع  ي إدراج مش النظر ف تقوم ب ة س ى أن اللجن امج  MIDADعل ار برن ي إط ذ) ف ة التنفي (مرحل

)MAEP) استنادا على نتائج الدراسة التفصيلية لمشروع،(MIDAD.( 
 

ة العمل الخاصة بالمشروع ( .2.8 اني لفرق اع الث  )MIDAD TF/2استنادا إلى ما سبق، ناقش االجتم
)، MIDADجملة من الخيارات المتعلقة باآللية التمويلية و اإلطار القانوني للدراسة التفصيلية لمشروع (

ة ة للدراس ة تمويلي ى آلي اق عل عوبة االتف ر بص ا أق يلية كم روع التفص قو )MIDAD( لمش ى أن  اتف عل
 ما إلى ذلك).(تجميع المساھمات، توقيع العقد, والموضوع يتعلق كذلك باإلطار القانوني 

 
اع .2.9 ق االجتم دول، اتف ل ال ا من قب م التوصل بھ ي ت ى اإلسھامات الت تنادا إل اني اس ة الث  العمل لفرق

روع الخاصة روع  )MIDAD TF/2( بالمش ى ضرورة إدارة مش روعا  )MIDAD(عل اره مش باعتب
او ( ي لاليك يق التقن ب التنس ا لمكت ة  .)TCBتابع ل الخاص ة العم اني لفرق اع الث ق االجتم الي، اتف و بالت

ين إدراج مشروع )MIDAD TF/2(بالمشروع  ه يتع ة   MIDADعلى أن (الدراسة التفصيلية و مرحل
امج ( ة من االMAEPالتنفيذ) في إطار برن ة النھائي اع)، في انتظار الموافق دراء الثالث جتم املين للم  الع

ى ضرورة )DGCA-MID/3( األوسط الشرق إقليم في المدني الطيران لھيئات . و تم تسليط الضوء عل
امج  ة لبرن ة التمويلي أن الآللي ائي بش رار النھ ة الق ة  )MIDAD(معالج ل الخاص ة العم ل فرق ن قب م

امج ( )MIDAD TF/3(بالمشروع   )، مع األخذ في MAEP SC/Boardو مجلس إدارة تسيير البرن
دراء ث للم اع الثال ائج االجتم بان لنت املين الحس ات الع ران لھيئ دني الطي ي الم يم ف رق إقل ط الش  األوس

)DGCA-MID/3  .(  
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 اإلجراء المقترح في االجتماع  .3

 
ذ) كمشروع (الدراسة التفصيل  MIDADإلى إدراج مشروع  االجتماع مدعو  .3.1 ة التنفي ية و مرحل

  .)MAEPطر برنامج (ضمن أ
 
 
 
 

------------------  




