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

 
 )2019نوفمبر  6 – 4(الكویت 

 
:                سالمة الطیران والمالحة الجویة5البند   

 
 

  استراتیجیة لتعزیز التعاون بین دول الشرق األوسط وشمال إفریقیا
(MENA)  وظائف المالحة الجویة اإلقلیمیةمن أجل توفیر  

 
 (مقدمة من األمانة)

 

 ملخص
 

اإلقلیمیة الجویة المالحة تعاون آلیة مسودة ھذه العمل ورقة تقترح  
(ARCM) في إفریقیا وشمال األوسط الشرق دول بین التعاون تعزیز بشأن 

 في علیھا والمصادقة لمراجعتھا اإلقلیمیة، الجویة المالحة وظائف توفیر
 االجتماع

 
3 الفقرة في االجتماع قرار یرد  

  المراجع

 الشرق منطقة في المدني للطیران العامین للمدراء الرابع االجتماع -
2017 أكتوبر 19-17 عمان، مسقط، األوسط،  

 18-15 مصر، القاھرة، الطیران، لسالمة اإلقلیمي للفریق السابع االجتماع -
2019 أبریل  

 
 

 المقدمة .1
 

 ،االجتماع الرابع للمدراء العامین للطیران المدني في منطقة الشرق األوسط (مسقطأقر  1.1
استراتیجیة تعزیز التعاون بین دول الشرق  ،4/6من خالل االستنتاج  ،)2017أكتوبر  19-17 ،عمان

یة . ووافقت على توصالملحق أفي  األوسط وشمال إفریقیا من أجل توفیر وظائف المالحة الجویة اإلقلیمیة
 االجتماع السادس للفریق اإلقلیمي لسالمة الطیران، لزیادة استكمال ومراجعة خریطة الطریق. 
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  النقاش .2

 
في إطار اجتماع الفریق اإلقلیمي لسالمة  ،وضعت خارطة طریق لتنفیذ اإلستراتیجیة 2.1

تعد خارطة الطریق مستنداً  الطیران، لتوفیر التفاصیل والجداول الزمنیة المتعلقة بتنفیذ المستویات المختلفة.
) التي وضعتا لرصد التنفیذ وضمان تحقیق األھداف المتفق KPIsحیاً یتضمن مؤشرات األداء الرئیسیة (

 علیھا.
 

على  ،7/9صادق االجتماع السابع للفریق اإلقلیمي لسالمة الطیران، من خالل االستنتاج  2.2
 .الملحق بخارطة الطریق للتعاون اإلقلیمي في المالحة الجویة اإلقلیمیة في 

 
ً مع  2.3 أرسل استبیان حول التعاون من  ،خارطة الطریق الخاصة بالتعاون اإلقلیميتماشیا

المستوى األول فیما یخص المالحة الجویة اإلقلیمیة إلى دول منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا على 
ردت ثمان دول على  .2018مارس  4بتاریخ  ME 4 / 1.3-18 / 074شكل خطاب موجھ للدولة:

حرین ومصر وإیران والمغرب والمملكة العربیة السعودیة والسودان واإلمارات العربیة وھي الب ،االستبیان
) منھم (البحرین وإیران والمغرب والسعودیة والسودان واإلمارات العربیة 6وصرح ستة ( ؛المتحدة والیمن

 من التعاون. 2المتحدة) بوضوح أنھم على استعداد لالنتقال إلى المستوى 
 

آخر حول المستوى الثاني من تعاون المالحة الجویة اإلقلیمیة حول المسح  ثم أرسل استبیان 2.4
إلى دول الشرق األوسط وشمال إفریقیا على شكل  ،المتعلق بقدرات المالحة الجویة اإلقلیمیة الخاصة بالدول

 ME 4 -19 / 074ورسالة تذكیر: 2019مایو  26بتاریخ  ME 4 / -19 / 167خطاب موجھ للدولة:
المملكة  ،عمان ،األردن ،إیران ،مصر ،واستلمت الردود من تسع دول (البحرین .2019یولیو  4بتاریخ 

 والیمن). ،اإلمارات العربیة المتحدة ،السودان ،العربیة السعودیة
 

) RAIOبالنظر إلى أن إنشاء المنظمات االقلیمیة للتحقیق في حوادث ووقائع الطیران ( 2.5
وتماشیاً مع استراتیجیة تعزیز  ،للتحدیات السیاسیة واالقتصادیة المختلفةونظراً  ،سیكون عملیة طویلة األجل

التعاون بین دول الشرق األوسط وشمال إفریقیا لتوفیر وظائف المالحة الجویة االقلیمیة، قام االجتماع 
حة الجویة السابع للفریق اإلقلیمي لسالمة الطیران بمراجعة ودعم تقدیم مسودة آلیة التعاون اإلقلیمي في المال

إلى االجتماع الخامس للمدراء العامین للطیران المدني في منطقة الشرق األوسط  Cالملحق اإلقلیمیة في 
 للمصادقة علیھ.

 
  االجتماع قرارات .3

 
 یرجى من االجتماع: 3.1

 
 مراجعة وإقرار مشروع آلیة التعاون اإلقلیمي في المالحة الجویة االقلیمیة في -أ

 ;  الملحق ج
 

 التالیة: االستنتاجاتالموافقة على مسودة  -ب
 

 :X / 5مسودة االستنتاجات
 
  آلیة التعاون اإلقلیمي في مجال خدمات المالحة الجویة 

 
 

) ARCMوقد اعتمدت آلیة التعاون اإلقلیمي في مجال الخدمات المالحیة ( ،ھذا
 .الملحق العاشرفي
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