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 االجتماع الرابع للمدراء العامين للطيران المدني في منطقة الشرق األوسط
DGCA-MID/4  

  )2017أكتوبر  19-17(مسقط، سلطنة ُعمان 
 

  المسائل اإلدارية  الثالث:البند 
  

  )MIDIPبمنطقة الشرق األوسط ( الخطة التنفيذية
  

  )السكرتاريا(مقدم من 
  

  ملخص

) GMA( "المؤتمر الوزاري العالمي للطيران المدني"الهدف من هذه الورقة هو عرض نتائج 
منظمة للجمعية العمومية ل (39) ، والدورةالذي انعقد في الرياض بالمملكة العربية السعودية

لمالحة الجوية ا يمجالفي الطيران المدني الدولي (إيكاو) المتعلقة بالمشاريع/المبادرات اإلقليمية 
  بالشرق األوسط. خطة تنفيذية السالمة، وإعدادو
  

  .3اإلجراء المطلوب من هذا االجتماع ُمبيّن في الفقرة 
  
  
  مقدمة -1
  

المؤتمر الوزاري العالمي للطيران المدني" "استضافت المملكة العربية السعودية       1.1
الستضافة ملكة انطالقًا من مبادرة الم، 2016أغسطس  31إلى  29في الرياض في الفترة من 

بادل المعارف والخبرات وتحديد المستويات التي يمكن المؤتمر فرصة عظيمة لتهذا المؤتمر. وأتاح 
تنفيذها في مناطق مختلفة.  جرىوالدروس المستفادة فيما يتعلق بالمشاريع اإلقليمية التي القياس عليها 

المشاريع اإلقليمية الحالية والمستقبلية التي  عرض من خالله بمثابة منبر تسنىالمؤتمر أيًضا  وكان
  في المنطقة. المالحة الجويةتعزيز سالمة وكفاءة  تهدف إلىتحظى بأولوية قصوى والتي 

  
  المناقشة -2

  
مت للمؤت جرى    2.1 ر مع الدول متنسيق المبادرات/المشاريع اإلقليمية التالية التى قُّدِ

والدولية مع مراعاة األولويات المحددة في إطار العمل الخاص بالمجموعة والمؤسسات اإلقليمية 
المجموعة ) وMIDANPIRGاإلقليمية لتخطيط وتنفيذ المالحة الجوية في الشرق األوسط (

، فضالً عن مراعاة المبادرات المستمرة )RASG-MIDاإلقليمية للسالمة الجوية بالشرق األوسط (
 ):ACACالمدني (للهيئة العربية للطيران 
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) ضمن خدمات حركة  ARNOPمشروع تحسين شبكة الطرق الجوية (  أ) 
  )ATS( المرور الجوية

  )MID FPPبرنامج إجراءات الطيران لمنطقة الشرق األوسط (  ب) 
لشرق األوسط وشمال في ا الجوية السالمة لمراقبة اإلقليمية المنظمةج) 

  (MENA RSOO) أفريقيا
إيكاو في الشرق األوسط في إطار مبادرة "عدم ترك أي دولة أنشطة مكتب   د) 

  2017خلف الركب" لعام 
  الرحالت وتحصيل رسوم الطيران المعنية بتفتيشوكالة ال  هـ) 
  مبادرة الهيئة العربية للطيران المدني للتعاون اإلقليمي في مجال التدريب  و) 

   
مقترح رئيس مجلس منظمة إيكاو  المدنيالمؤتمر الوزاري العالمي للطيران أَيَّد      2.2

اإلقليمية  يةخطط التنفيذالالمتعلق بإنشاء برنامج هيكلي في منطقة الشرق األوسط، على غرار 
الخطة . الجدير ذكره أن إعداد المحيط الهنديوالتي أعدتها منظمة إيكاو في أفريقيا  )ACIPالشاملة (
من أجل  الجهات المعنيةجميع بين تعاون ال) سيعزز MIDIPفي منطقة الشرق األوسط ( التنفيذية

إعداد وتنفيذ المبادرات والمشاريع التي تهدف إلى تحسين سالمة وكفاءة نظام النقل الجوي في 
المنطقة، دعًما لمبادرة "عدم ترك أي دولة خلف الركب" لمنظمة إيكاو. ومن المقرر أن تقدم هذه 

لدعم التنفيذ الفعَّال لهذه المبادرات والمشاريع  ، وذلكالالزمة الخطة أيًضا إطار عمل لتعبئة الموارد
  .بتمويل كاف و بالعدد الالزم من الموظفين

  

  المؤتمر الوزاري العالمي للطيران المدني على التوصية التالية:وافق      2.3
  

  )MIDIPفي الشرق األوسط ( الخطة التنفيذيةالتوصية بشأن 
التخاذ اإلجراءات الالزمة إلعداد الخطة التنفيذية في الشرق منظمة إيكاو مدعوة 

  :سعيًا إلى تحقيق ما يلياألوسط 
من أجل إعداد وتنفيذ المبادرات  الجهات المعنيةجميع بين تعاون التعزيز    أ)

والمشاريع التي تهدف إلى تحسين سالمة وكفاءة نظام النقل الجوي في المنطقة، 
  ي دولة خلف الركب" لمنظمة إيكاو، ودعًما لمبادرة "عدم ترك أ

تقديم إطار عمل لتعبئة الموارد الالزمة لدعم التنفيذ الفعَّال للمبادرات    ب)
بتمويل كاف و بالعدد الالزم من والمشاريع اإلقليمية وشبه اإلقليمية من خالل 

  .الموظفين
) المتعلقة GMA( "المؤتمر الوزاري العالمي للطيران المدني"نتائج تم عرض       2.4

للجمعية العمومية لمنظمة  (39) الدورةعلى  -على وجه التحديد–بالخطة التنفيذية في الشرق األوسط 
طالبت الجمعية العمومية بأن تتخذ  ".A39-WP/392. EX/153" ورقة العمل إيكاو من خالل

الجمعية الدول أعاله، كما شجعت المذكورة منظمة إيكاو اإلجراء المناسب بشأن النظر في التوصية 
بدعم من  –األوسط التابعة لمنظمة إيكاو  وإقليم الشرقاألعضاء في الهيئة العربية للطيران المدني 

  على إعداد وتنفيذ الخطة التنفيذية. -منظمة إيكاو
  

يجوز استخدام الخطة التنفيذية لدعم تنفيذ مبادرات بناء القدرات المتعلقة بمجاالت      2.5
  األمن والسالمة والمالحة الجوية.

ربما يود االجتماع اإلحاطة علًما بوجود تغييرات وتطورات فيما يتعلق بتنفيذ      2.6
مدني بخصوص بعض مبادرات المشاريع التي يدعمها المؤتمر الوزاري العالمي للطيران ال

  األولويات والجداول الزمنية.
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  اإلجراء المطلوب من االجتماع .3
  

  االجتماع مدعو إلى:   3.1
  

    دعم إعداد خطة تنفيذية لمنطقة الشرق األوسط؛  )أ
    

من داخل المنطقة وخارجها على تقديم إسهامات  الجهات المعنيةتشجيع الدول و  )ب
 و مالية تطوعية لتسريع وتيرة إعداد الخطة التنفيذية لمنطقة الشرق األوسط؛

  
ج) الموافقة على الترتيب الجتماع تحضيري للجنة التوجيهية المعنية بالخطة التنفيذية 

طيران المدني لمنطقة الشرق األوسط، والتي تتألف من المدراء العامين لهيئات ال
ودول الشرق األوسط، فور إتاحة الموارد الالزمة لتنفيذ المشاريع المحددة 

  ومبادرات بناء القدرات.
  
  

  -انتهى-
  


