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 للمدراء العامین للطیران المدني في منطقة الشرق األوسط خامساالجتماع ال
DGCA-MID/5 

 
 )۲۰۱۹نوفمبر  ٦ – ٤(الكویت 

 
 أمن وتسھیالت الطیران  : سادسالبند ال

 
 منطقة الشرق األوسط البرنامج التعاوني ألمن الطیران في

 
 (مقدمة من المملكة العربیة السعودیة )

 
 
 
 
 
 
 
 
   

 المقدمة .۱
 

البرنامج التعاوني ألمن الطیران ھو برنامج إقلیمي تعاوني تحت رعایة منظمة الطیران  ۱٫۱
المدني الدولي ، وھدفھ اإلمتثال لإلتفاقیات الدولیة ، وكذلك القواعد القیاسیة والتوصیات في الملحق السابع 

 األمنیة في الملحق التاسع من إتفاقیة شیكاغو.عشر واألحكام 
 

یسعى البرنامج إلى تعزیز أمن عملیات كل من النقل الجوي، الطائرات، منشآت الطیران  ۱٫۲
المدني، الموظفین، المسافرین، وتقلیص إمكانیة ارتكاب أعمال التدخل غیر المشروع ضد الطیران المدني 

 .في المنطقة
 

البرنامج التعاوني ألمن الطیران في مرحلتھ الثانیة استضافة المملكة العربیة السعودیة    ۱٫۳
 .بمدینة الریاض بعد إجماع الدول األعضاء في البرنامج على ذلك

 
 المبررات واألھداف من تمدید البرنامج لمرحلة ثانیة  .۲

 
خمس سنوات، وذلك من  إجماع الدول األعضاء في البرنامج على التمدید لمرحلة ثانیة لمدة ۲٫۱

 م.۲۰۲۲م إلى ۲۰۱۸
 

 وجزم
 

توضح ھذه الورقة معلومات عن إنطالق المرحلة الثانیة من البرنامج التعاوني 
) ومسوغات تمدید فترة CASP-MIDألمن الطیران في الشرق األوسط (

اإلستراتیجیة لتنفیذ ھذه البرنامج وكذلك األھداف الخاصة بھذه المرحلة والرؤیة 
 األھداف.
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إعالن الریاض ألمن الطیران والتسھیالت في منظمة الطیران المدني العربي والمكتب  ۲٫۲

م، الذي حث الدول التي لم تنضم بعد للبرنامج التعاوني ۲۰۱٦أغسطس  ۳۱اإلقلیمي لإلیكاو الموقع بتاریخ 
تماشیًا مع احتیاجات المنطقة من خالل تعزیز التعاون بین على اإلنضمام، حیث أن دور البرنامج ھو التطور 

 الدول األعضاء.
 

تقدیم مزید من المساعدة للدول األعضاء لضمان اإلمتثال للقواعد القیاسیة والتوصیات الدولیة   ۲٫۳
الصادرة من اإلیكاو تحت الملحق السابع عشر واألحكام األمنیة في الملحق التاسع، وذلك عن طریق تعزیز 

 رات أمن الطیران المدني للدول األعضاء.قد
 

تنسیق والتعاون مع المكتب اإلقلیمي لمنظمة الطیران المدني الدولي لدعم تنفیذ وتطبیق الخطة  ۲٫٤
 ) للحصول على نتائج ملموسة وفعالة.GASePالعالمیة ألمن الطیران (

 
واصفات الوطنیة بین زیادة التناغم في العملیات والتنسیق في األنشطة والتقبل المتبادل للم ۲٫٥

 الدول األعضاء.
 

 .ضمان استمراریة ونجاح أعمال المرحلة األولى من البرنامج ۲٫٦
 

 أھداف المرحلة الثانیة من البرنامج  .۳
 

اعتماد وتنفیذ أحكام االتفاقیات الدولیة ألمن الطیران ومالحق اتفاقیة شیكاغو وتحسین  ۳٫۱
 في منطقة الشرق األوسط.الترتیبات األمنیة وقدرات التنفیذ للدول األعضاء 

  
تطویر ھیكل نموذجي ألمن الطیران على المدى البعید یساھم في فعالیة التنسیق والتعاون بین  ۳٫۲

 الدول األعضاء في مجال أمن الطیران المني.
 

 الرؤیة االستراتیجیة للمرحلة الثانیة من البرنامج .٤
 

 انیات المتوفرة بكل دولة.مساھمة الدول في دعم البرنامج من خالل االستفادة من اإلمك ٤٫۱
 

تعزیز وتحسین احتیاجات الدول سواء كانت مادیة أو علمیة أو تنظیمیة في مجال أمن الطیران  ٤٫۲
 المدني.

 
تصمیم ورسم خطة العمل السنویة للبرنامج التي تھدف لمعالجة الجوانب التي ترغب الدول  ٤٫۳

تم عرض الخطة على الدول األعضاء في تعزیزھا من تدریب وورش عمل واستشارات وتجھیزات، على أن ی
 ألخذ الموافقة علیھا وتنفیذھا.

 
العمل على إتاحة مقاعد خبراء ومراقبین من المنظمات والھیئات الدولیة المختصة في مجال  ٤٫٤

 أمن الطیران المدني.
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- ۳ - 
 

 
 اإلجراء المطلوب .٥
 

التعاوني ألمن الطیران إلحاطة علماً بما سوف یتم اتخاذه حیال المرحلة الثانیة من البرنامج ۱ ٥٫۱
 في الشرق االوسط.

 
أمن عملیات النقل الجوي من خالل معالجة  حث الدول على االنضمام للبرنامج وذلك لتعزیز ٥٫۲

الجوانب األمنیة التي ترغب الدول المنضمة في تعزیزھا وذلك للحد من إمكانیة إرتكاب أفعال التدخل غیر 
 المشروع ضد الطیران المدني.

 
المنظمات المعنیة بالطیران المدني بالتعاون والمساھمة في دعم البرنامج من خالل تشجیع  ٥٫۳

 تقدیم الخبراء واالستشارات والتدریب في مجال أمن الطیران المدني.
 

 
 -ھى أنت -


