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 االجتماع الرابع للمدراء العامين للطيران المدني في منطقة الشرق األوسط

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

 
 : المالحة الجوية4البند 

  )MID FPPبرنامج إجراءات الرحالت الجوية بمنطقة الشرق األوسط (

  ُمقدَّمة من األمانة العامة)(

  ملخص

هذه الورقة تقريًرا مرحليًا عن برنامج إجراءات الرحالت الجوية بمنطقة الشرق األوسط  تقدم
)MID FPPليراجعه المشاركون في االجتماع  )؛ وتقدم اإلصدار النهائي من وثيقة المشروع

  الدول المشاركة. وتُوقِّع عليه
  

  .3اإلجراء المطلوب من هذا االجتماع ُمبيّن في الفقرة 
  

  المراجع

 3 رقم / التقرير)MAEPتحسين المجال الجوي الشرق أوسطي ( مجلس إدارة برنامج - 
 المجموعة اإلقليمية لتخطيط وتنفيذ المالحة الجوية في الشرق األوسط - 

)MIDANPIRG( 16/التقرير رقم  
 
  

  مقدمة   -1

بمنطقة الشرق األوسط إجراءات الطيران يتمثل الهدف الرئيسي من برنامج     1.1
)MID FPPتصميم إجراءات مجال مستدامة في  ياتتطوير إمكان ) في مساعدة الدول على

) والموافقة PBN)، وإعداد مجال جوي للمالحة الجوية القائمة على األداء (IFPالطيران اآللي (
)، والتي تشمل عمليات PBN OPS( عمليات الطائرات- على المالحة القائمة على األداء

-A37الجمعية العمومية رقم  ذه الدول التزاماتها بموجب قرارتحقق هالمراقبة المنتظمة؛ لكي 
متثال إلى المتطلبات اإلقليمية، واالتنفيذ و ،بشأن تنفيذ المالحة الجوية القائمة على األداء 11

بشأن تصميم إجراءات الطيران والمالحة الجوية القائمة على  "إيكاوالشروط التي حددتها "
  األداء.
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عة اإلقليمية لتخطيط وتنفيذ المالحة الجوية في للمجمو 16االجتماع رقم  أُِحيّط   2.1
مجلس إدارة إليها  علًما بالنتائج التي توصل) 2017فبراير  16- 13(الكويت،  الشرق األوسط

 18- 16(القاهرة، مصر، االجتماع الثالث له  تحسين المجال الجوي الشرق أوسطي في برنامج
(الرياض، المملكة العربية السعودية،  الوزاري العالمي للطيران المدني) والمؤتمر 2017يناير 

  ) فيما يتعلق ببرنامج إجراءات الطيران بمنطقة الشرق األوسط.2016أغسطس  31- 29

برنامج إجراءات الطيران بمنطقة الشرق األوسط المؤتمر الوزاري العالمي للطيران المدني آيَّد  
  التالية: على النحو الموضح في التوصية

  التوصية بشأن برنامج إجراءات الطيران بمنطقة الشرق األوسط:

أ) يتم تشجيع الدول على التوقيع على وثيقة مشروع برنامج إجراءات الطيران 
  بمنطقة الشرق األوسط؛ و

  ب) يتم تشجيع الدول والجهات المعنية على دعم:

إنشاء برنامج إجراءات الطيران بمنطقة الشرق األوسط من خالل توفير  -1
  العينية؛ و التبرعاتالسيولة النقدية و/أو 

تعيين  أنشطة برنامج إجراءات الطيران بمنطقة الشرق األوسط من خالل -2
جزًءا من مجموعة الموارد الخاصة ببرنامج إجراءات خبراء يكونوا 

  الطيران

  المناقشة   -2

نه بناًء على االستبيان الذي شاركون في االجتماع في التذكير بأربما يرغب الم   2.1
) 8، أبدَّت ثماني (2016يناير  1أجراه المكتب اإلقليمي لمنظمة اإليكاو في الشرق األوسط في 

. نتائج االستبيان واردة في دول رغبتها في دعم برنامج إجراءات الطيران بمنطقة الشرق األوسط
  . وفيما يلي بعض النقاط التي أُلقي الضوء عليها:الملحق "أ"

الدول الراغبة في تقديم الدعم: البحرين، مصر وإيران واألردن ولبنان وقطر • 
  والسودان واإلمارات

  الدول غير الراغبة في تقديم الدعم: الكويت والمملكة العربية السعودية• 

: العراق وليبيا لالستبيان موعد النهائيال فيالدول التي لم نتلق منها أي ردود • 
 وُعمان وسوريا واليمن. 

ربما يرغب المشاركون في االجتماع في اإلحاطة علًما بقيام فريق التقييم الذي     2.2
 تحسين المجال الجوي الشرق أوسطي مجلس إدارة برنامجتم تعيينه في االجتماع الثاني ل

لدولة المضيفة لبرنامج إجراءات الطيران بمنطقة بمراجعة العروض واختيار لبنان لتكون ا
ضمن إجراءات هذه اإلحاطة الشرق األوسط بناًء على معايير االستضافة المتفق عليها، باعتبار 
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بشأن  تحسين المجال الجوي الشرق أوسطي مجلس إدارة برنامجالمتابعة لنتائج االجتماع الثاني ل
 برنامج إجراءات الطيران بمنطقة الشرق األوسط. تقييم عروض االستضافة المقدَّمة من مكتب

عة اإلقليمية لتخطيط وتنفيذ للمجمو 16أقرَّ المشاركون في االجتماع رقم   2.3
المالحة الجوية في الشرق األوسط بأنه من أجل إحراز التقدم المنشود، ال بد أن تُوقِّع لبنان مع 

على وثيقة المشروع. وبعد ذلك، يتعين على الدول التي ترغب في االنضمام  "إيكاومنظمة "
االلتزامات المنوطة بها على  وتأدية "إيكاويع على وثيقة المشروع مع منظمة "للبرنامج التوق

النحو الُمبيَّن في وثيقة المشروع. وبناًء عليه، شجع المشاركون في االجتماع الدول على 
إجراءات الطيران بمنطقة الشرق األوسط عن طريق التوقيع على وثيقة  االنضمام إلى برنامج

المشروع الخاصة ببرنامج إجراءات الطيران بمنطقة الشرق األوسط بمجرد تحديد صيغتها 
  النهائية.

إجراءات الطيران بمنطقة برنامج من المقرر إلقاء الضوء على اعتزام تنفيذ   2.4
المشروع التي وقَّعت عليها الدولة المضيفة (لبنان) ومنظمة الشرق األوسط استنادًا إلى وثيقة 

التوقيع عليها أيًضا. وما إن يتم  المشاركةاإليكاو، والتي يجوز أليٍ من الدول التي ترغب في 
مت التوقيع على وثيقة المشروع، تصبح  الدول المشاركة إلى الدولة الُموقِّعة دولة مشاركة. كما قُّسِ

  ) مجموعات:3ثالث (

تصبح جميع الدول المشاركة التي تلتزم بتمويل البرنامج عن  الدول النشطة:• 
نشطة.  تماشى مع ميزانية معتمدة دوالً يمالي سنوي  تبرعطريق تقديم 

العينية  التبرعاتنشطة، بناًء على  دولةً  الدولة المضيفة (لبنان)وتعتبر 
  الُمقدَّمة للبرنامج.

  التي ليست دوالً نشطةً هي دول مستفيدة.: جميع الدول المستفيدةالدول • 

:الدول المشاركة التي ليست نشطة أو مستفيدة هي دول الدول الُمراقِبة• 
  ُمراِقبة.

برنامج ألقى االجتماع الضوء على ضرورة إتاحة الموارد المالية التي يتطلبها    2.5
إجراءات الطيران بمنطقة الشرق األوسط لتغطية المصروفات ذات الصلة بمنصب المدير 

لبدء اإليكاو في  -على األقل–إجراءات الطيران بمنطقة الشرق األوسط، للسنة األولى لبرنامج 
عى ي االجتماع علًما بأن اإليكاو ستسالتعيين. وفي هذا الصدد، أحاط المشاركون ف إجراءاتتنفيذ 
المالية التطوعية الالزمة لتغطية مصروفات السنة  التبرعاتد مصدر آمن للحصول على إليجا

األولى. وبالرغم من ذلك، تتحمل الدول التكاليف الجارية الخاصة بالبرنامج للفترة المتبقية من 
  النقدية أو التطوعية من الجهات المانحة أو الراعية. التبرعاتخالل 

عة اإلقليمية لتخطيط وتنفيذ للمجمو 16تماع رقم اتفق المشاركون في االج   2.6
إجراءات الطيران بمنطقة لبرنامج اللجنة التوجيهية على أن  المالحة الجوية في الشرق األوسط

الُمقدَّمة من الدول المشاركة،  التبرعاتالشرق األوسط ستحدد آلية تمويل البرنامج (الميزانية، و
نشطة والتبرعات البرنامج، مع مراعاة عدد الدول ال إنشاء ما إن يتمورعاية البرنامج، وغيرها) 
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لبرنامج التطوعية المؤكدَّة، إلى آخره. ومن المقرر انعقاد االجتماع األول للجنة التوجيهية 
  .2017إجراءات الطيران بمنطقة الشرق األوسط في ديسمبر 

عة للمجمو 16فيما يتعلق بما ورد أعاله، أشار المشاركون في االجتماع رقم    2.7
إلى أنه يجوز  - مع التقدير– اإلقليمية لتخطيط وتنفيذ المالحة الجوية في الشرق األوسط

إجراءات الطيران بمنطقة الشرق األوسط. وبناًء عليه، برنامج لمستخدمي المجال الجوي رعاية 
قل االتحاد الدولي للن) وAACOوافق االجتماع على أن يفاتح االتحاد العربي للنقل الجوي (

) الدول األعضاء لديهما في هذا الشأن وأن يوضحا للمكتب اإلقليمي إليكاو في IATAالجوي (
إجراءات برنامج الشرق األوسط األمر في حال رغبة أيٍ من الدول األعضاء لديهما في رعاية 

  الطيران بمنطقة الشرق األوسط.

برنامج ن مدير مع مراعاة الوقت الالزم للتوقيع على وثيقة المشروع وتعيي   2.8
إجراءات نامج إجراءات الطيران بمنطقة الشرق األوسط، سيكون تاريخ بدء العمل الخاص ببر

  .2018يناير  1الطيران بمنطقة الشرق األوسط الموافق 

  اإلجراء المطلوب من االجتماع -3

  االجتماع مدعو إلى:   3.1

إجراءات الطيران بمنطقة الشرق األوسط نامج أ) مراجعة وثيقة مشروع بر
  .الملحق "ب"الواردة في 

إجراءات الطيران بمنطقة الشرق نامج ب) تشجيع الدول على االنضمام إلى بر
  األوسط من خالل التوقيع على وثيقة المشروع؛

إجراءات الطيران بمنطقة الشرق نامج ج) الموافقة على بدء العمل في بر
  و؛ 2018األوسط في يناير 

  د) تشجيع الدول والجهات المعنية على:

إجراءات الطيران بمنطقة الشرق األوسط من خالل نامج دعم إنشاء بر -1
تعيين خبراء لكي يمثلوا توفير السيولة النقدية و/أو التبرعات العينية؛ و

جزًءا من مجموعة الموارد الخاصة ببرنامج إجراءات الطيران بمنطقة 
  الشرق األوسط؛ و

إجراءات نامج المشاركة في االجتماع األول للجنة التوجيهية لبر -2
  .2017الطيران بمنطقة الشرق األوسط المقرر انعقاده في ديسمبر 

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


