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 للمدراء العامين للطيران المدني في منطقة الشرق األوسطاالجتماع الرابع 

DGCA-MID/4  
  )2017أكتوبر  19-17(مسقط، سلطنة ُعمان 

 
  : أمن الطيران والتسهيالتالسادس البند

  الطيران والتسهيالت في منطقة الشرق األوسطإنشاء المجموعة اإلقليمية ألمن 

  المؤقتة جدول األعمال 

 (ُمقدَّم من السكرتاريا)

  الملخص
  

طريق أمن  خارطةورقة العمل هذه على األحكام الواردة في إعالن الرياض، وفي  تركز
الطيران ألفريقيا والشرق األوسط، والتي تتعلق بإنشاء المجموعة اإلقليمية ألمن الطيران 
والتسهيالت في منطقة الشرق األوسط. كما تعرض الورقة أيًضا آخر تطورات األعمال التي 
أنجزتها مجموعة تطوير خطة األمن والتسهيالت، وتسعى للحصول على موافقة االجتماع إلنشاء 

  المجموعة اإلقليمية ألمن الطيران والتسهيالت في منطقة الشرق األوسط.
  

   .3ن هذا االجتماع مبيّن في الفقرةاإلجراء المطلوب م

  المراجع
  
م الهيئة العربية للطيران المدني وإقليم قليإفي إعالن الرياض بشأن أمن الطيران والتسهيالت  - 

بمدينة الرياض  2016أغسطس،  31اعتماده في ط، الذي تم سوألرق الشافي مكتب إيكاو 
  في المملكة العربية السعودية.

  
أغسطس،  24طريق أمن الطيران ألفريقيا والشرق األوسط، التي تم اعتمادها في  خارطة - 

  بمدينة شرم الشيخ في مصر. 2017

 
 مقدمةال -1

 
بية رلعالهيئة م اقليإفي تم اعتماد إعالن الرياض بشأن أمن الطيران والتسهيالت  1.1

خالل المؤتمر الوزاري العالمي  "الملحق أ"ط الوارد في سوألرق الشوإقليم اني دلمران ايطلل
إلى  29في الفترة من  للطيران المدني الذي انعقد بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية،

 .2016 أغسطس 31
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دعى اإلعالن إلى إنشاء المجموعة اإلقليمية ألمن الطيران والتسهيالت في  1.2
 تعهدات الواردة في إعالن الرياض.لل الفعَّالالتنفيذ منطقة الشرق األوسط بهدف 

  
أفريقيا والشرق األوسط  في الطيران ألمن انعقد المؤتمر الوزاري اإلقليمي 1.3

عن  . وقد تمخض المؤتمر2017أغسطس،  24 - 22بمدينة شرم الشيخ في مصر في الفترة من 
". الملحق بطريق أمن الطيران ألفريقيا والشرق األوسط " الواردة في " خارطةاعتماد "

في دعم وتشجيع الدول في أفريقيا، والمحيط الهندي،  خارطةويتمثل الهدف األساسي لهذه ال
فيذ اإلجراءات/المهام المتفق عليها ، على التعاون لتنالجهات المعنيةوالشرق األوسط، إلى جانب 

  بفعالية من أجل تحقيق أهداف الخطة العالمية ألمن الطيران.
  

ينبغي على المجموعات اإلقليمية المعنية بأمن الطيران/التسهيالت في أفريقيا  1.4
الطريق على نحٍو فعال. كما  خارطةوالشرق األوسط، وضع خطط عمل وافية لضمان تنفيذ 

اون مع مكاتب إيكاو اإلقليمية المعتمدة لدى الدول في أفريقيا، والمحيط الهندي، التعيها علينبغي 
 الجهات المعنيةوالشرق األوسط، وذلك للتعاون مع دولها، ومع المنظمات الدولية واإلقليمية، و

   الطريق. خارطةل الفعَّالفي هذه الصناعة، لدعم التنفيذ 

 النقاش -2

إجراءات المتابعة إلعالن الرياض، حرص مكتب إيكاو في الشرق وفي إطار    2.1
، ودعى إلى عقد اجتماع إقليمي لبدء الجهات المعنيةاألوسط على تنسيق الجهود مع جميع 

األعمال المتعلقة بإنشاء المجموعة اإلقليمية ألمن الطيران والتسهيالت في منطقة الشرق 
بية للطيران ن والتسهيالت في الهيئة العراألوسط، فضالً عن إعداد مسودة لخطة األم

   .المدني/الشرق األوسط

ٌعقد أول اجتماع لمجموعة تطوير خطة األمن والتسهيالت في مكتب إيكاو في    2.2
. وبلغ إجمالي عدد 2017 فبراير 2يناير إلى  30الشرق األوسط بمدينة القاهرة، في الفترة من 

) دولة وهي (مصر، 12عشرة ( تي) مشارًكا من اثن38المشاركين في االجتماع ثمانية وثالثين (
وألمانيا، وإيران، واليابان، واألردن، والكويت، وُعمان، وقطر، والسعودية، والسودان، وسوريا، 

الدولي للنقل  االتحادالعربي للنقل الجوي، و االتحادواإلمارات)، باإلضافة إلى منظمتين وهما (
 لتعاوني ألمن الطيران في منطقة الشرق األوسط التابع إليكاو.الجوي "إياتا")، ومنسق البرنامج ا

  تشكيل مجموعتين عمل يختصان بما يلي:إلى االجتماع  أفضى   2.3

بية للطيران إعداد مسودة لخطة األمن والتسهيالت في الهيئة العر  ) أ(
 ؛المدني/الشرق األوسط

من الطيران إعداد مسودة لدليل اإلجراءات الخاص بالمجموعة اإلقليمية أل(ب) 
والتسهيالت في الشرق األوسط (شامالً الهيكل التنظيمي، والشروط 

 المرجعية الموصى بهم).
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حيث  2استضافت اإلمارات اجتماع مجموعة تطوير خطة األمن والتسهيالت/   2.4
 5 - 3انعقد االجتماع بالهيئة العامة للطيران المدني في مدينة أبوظبي باإلمارات، في الفترة من 

) مشارًكا من إحدى 38. وبلغ إجمالي عدد المشاركين في االجتماع ثمانية وثالثين (2017 مايو
) دولة وهي (أستراليا، ومصر، واألردن، والكويت، والمغرب، وُعمان، وقطر، 11عشرة (

والسعودية، والسودان، واإلمارات، والواليات المتحدة األمريكية/إدارة أمن النقل)، باإلضافة إلى 
العربي للنقل الجوي، ومجلس المطارات الدولي، وإياتا)،  االتحاد) منظمات وهي (3ثالث (

   ومنسق البرنامج التعاوني ألمن الطيران في منطقة الشرق األوسط التابع إليكاو.

مسودة لدليل اإلجراءات  2أعدت مجموعة تطوير خطة األمن والتسهيالت/   2.5
 كما هو ُمبّينفي منطقة الشرق األوسط  التسهيالتالخاص بالمجموعة اإلقليمية ألمن الطيران و

  الملحق ج".في "

، تم تحديد 2جتماع مجموعة تطوير خطة األمن والتسهيالت/ي ضوء نتائج اف   2.6
خطة األمن والتسهيالت قصيرة األجل  الذي ترتكز عليه ساساألاألولويات التالية باعتبارها 

جموعة اإلقليمية ألمن الطيران والتسهيالت في (التي يتم تنفيذها خالل عامين من إنشاء الم
  الشرق األوسط): 

يجب على جميع الدول تطوير منهجية لتقييم المخاطر وتفعيلها، وذلك لحماية  )1
الطيران المدني من أعمال التدخل غير الشرعي، مع األخذ بعين االعتبار 
التهديدات الداخلية، وهجمات الجانب البري، وأنظمة الدفاع الجوي 

 المحمولة.
يجب على جميع الدول وضع إطار تنظيمي لحماية الطيران المدني من  )2

 الهجمات اإللكترونية.
إجراءات مستدامة وفعالة ومالئمة للحفاظ على  اتخاذيجب على جميع الدول  )3

 أمن البريد والبضائع. 
يجب على جميع الدول أن تدرج ضمن تشريعاتها الوطنية الخاصة إجراءات  )4

 نظام معلومات الركاب المتقدم. تتعلق بإنشاء

تم أيًضا اقتراح اإلجراءات التالية لتعزيز مستوى أمن الطيران والتسهيالت،     2.7
عن طريق االستغالل الصحيح  9و 17وتفعيل المعايير والممارسات الموصى بها في الملحقين 

  للموارد في منطقة الشرق األوسط.

للعناصر  الفعَّالناحية التنفيذ تحديد الدول التي حققت نتائج منخفضة من  )1
الضرورية، والوقوف على األسباب الجذرية سواء كانت في التشريعات 
و/أو التنفيذ، ثم معالجة أوجه القصور ونقاط الضعف المحددة من خالل 

 خطط عمل تصحيحية مناسبة.
الحصول على تعهد من الدول التي حققت نتائج مرتفعة من ناحية التنفيذ  )2

عناصر الضرورية بأن تقوم بمشاركة تجاربها وأفضل الممارسات لل الفعَّال
 لديها مع الدول األخرى التي تحتاج إلى ذلك.
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اإلسهام بالموارد إليكاو عن طريق تحديد خبراء من كل دولة تتولى  )3
المجموعة اإلقليمية ألمن الطيران والتسهيالت في منطقة الشرق األوسط 

 (إن أمكن) بغرض تطوير القدرات.حشدهم لتقديم المزيد من المساعدة 
عقد (ورش عمل ودورات) تدريبية، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات،  )4

من خالل الحلقات الدراسية، واالجتماعات التي تنظمها إيكاو، وشركاء 
 الصناعة.

للخطة التي وافقت  الفعَّالبتعزيز التنفيذ  "المستفيدة"ضمان التزام الدول  )5
 عليها الدولة.

يرغب االجتماع في التنويه على أنه يجري حاليًا تطوير خطة األمن  قد    2.8
والتسهيالت في الهيئة العربية للطيران المدني/الشرق األوسط، بما فيها أهداف األمن 
والتسهيالت. ومن المتوقع أن تٌعرض المسودة األولى للخطة على اجتماع المجموعة اإلقليمية 

  العتمادها. 1ة الشرق األوسط/ألمن الطيران والتسهيالت في منطق

 اإلجراء -3

  إلى:مدعو االجتماع    3.1

اعتماد إنشاء المجموعة اإلقليمية ألمن الطيران والتسهيالت في منطقة   )أ (
 الشرق األوسط؛

مسودة دليل اإلجراءات  - حسبما تقتضي الضرورة– مراجعة وتحديث(ب) 
الخاص بالمجموعة اإلقليمية ألمن الطيران والتسهيالت في منطقة الشرق 

 الملحق ج".في " على النحو الُمبيّناألوسط 

حث مجموعة تطوير خطة األمن والتسهيالت على مواصلة العمل نحو (ج) 
تطوير خطة األمن والتسهيالت في الهيئة العربية للطيران المدني/الشرق 

بل المجموعة اإلقليمية ألمن ألوسط، وذلك لعرضها واعتمادها من قِ ا
 الطيران والتسهيالت في الشرق األوسط؛

وتقديم الدعم والخبرة  االتعاون فيما بينهعلى  الجهات المعنيةتشجيع الدول و(د) 
لمجموعة تطوير خطة األمن والتسهيالت، والمجموعة اإلقليمية ألمن 

الشرق األوسط، بمجرد تشكيلها، وذلك لتعزيز الطيران والتسهيالت في 
 خارطةأمن الطيران والتسهيالت في المنطقة، وفقًا إلعالن الرياض و 

  طريق أمن الطيران ألفريقيا والشرق األوسط.

 

-----------  


