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DGCA-MID/5 
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 :     التخطیط االستراتیجي لمنطقة الشرق األوسط10البند 

 
 

 "NCLBاستراتیجیة منطقة الشرق األوسط "ال دولة تتخلف عن الركب 
 اإلصدار الثاني

 
 ) األمانة من (مقدمة

 ملخص

" في منطقة NCLBعالوة على المصادقة على إعالن "ال دولة تتخلف عن الركب 
الشرق األوسط (إعالن مسقط) واستراتیجیة "ال دولة تتخلف عن الركب" في منطقة 
الشرق األوسط التي انبثقت عن االجتماع الرابع للمدراء العامین للطیران المدني 

)، 2017أكتوبر  19-17(مسقط،  DGCA-MID / 4في منطقة الشرق األوسط 
تقدم ورقة العمل ھذه نسخة جدیدة من االستراتیجیة الجدیدة "ال دولة تتخلف عن 
الركب" في منطقة الشرق األوسط للمصادقة علیھا من قبل االجتماع، مع مراعاة 
 الخبرة المكتسبة في تنفیذ استراتیجیة "ال دولة تتخلف عن الركب" في منطقة الشرق

األوسط والتطورات العالمیة واإلقلیمیة. تسعى ورقة العمل أیضاً إلى دعم االجتماع 
لحث الدول وأصحاب المصلحة على التنسیق مع مكتب منظمة الطیران المدني 
الدولي ایكاو في الشرق األوسط لتوفیر المساعدة الالزمة لدعم أنشطة استراتیجیة 

 .MID NCLBرق األوسط "ال دولة تتخلف عن الركب" في منطقة الش
 

 .3یرد قرار االجتماع في الفقرة 
 

 
 
 

 المقدمة  .1
 

ً لمبادرة منظمة الطیران المدني الدولي "ال دولة تتخلف عن الركب"  1.1 دعما
)NCLB وقرار الجمعیة (A39-23،  أقر االجتماع الرابع للمدراء العامین للطیران المدني في

إعالن "ال دولة تتخلف  ،4/1من خالل االستنتاج  ،DGCA-MID / 4منطقة الشرق األوسط 
، الملحق أ(إعالن مسقط) في  MIDلمنطقة  NCLBعن الركب" في منطقة الشرق األوسط 

 واستراتیجیة "ال دولة تتخلف عن الركب" في منطقة الشرق األوسط.
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  النقاش .2

 
ً وفق 2.1 ینبغي على الدول  ،"ال دولة تتخلف عن الركب" A39-23لقرار الجمعیة  ا

) والممارسات الموصى بھا ICAOأن تنفذ بفعالیة معاییر منظمة الطیران المدني الدولي (
)SARPs حتى تتمتع جمیع الدول جمیع الدول أنظمة نقل جوي آمنة ومأمونة وفعالة وممكنة (

ً اقتصادی  قتصادي.والتي تدعم التنمیة المستدامة واالزدھار االجتماعي واال اً،وسلیمة بیئی ا
 

ً بإقرار إعالن "ال دولة تتخلف عن الركب" في منطقة الشرق األوسط  2.2 إلحاقا
NCLB  لمنطقةMID  (إعالن مسقط) واستراتیجیة "ال دولة تتخلف عن الركب" في منطقة

الشرق األوسط من قبل الجتماع الرابع للمدراء العامین للطیران المدني في منطقة الشرق 
ام مكتب االیكاو في الشرق األوسط اتصاالت مع عدد من دول أق ،DGCA-MID / 4األوسط 

ً المنطقة (وفق لمعاییر تحدید األولویات المتفق علیھا) لتعزیز اإلرادة السیاسیة وااللتزام على  ا
مستوى رفیع بالتطویر التعاوني لمخطط وخطة عمل "ال دولة تتخلف عن الركب" وتنفیذ الخطة 

اریع والبعثات).یقدّم تقریر مرحلي عن تنفیذ استراتیجیة "ال دولة من خالل المساعدة الفنیة (المش
 مستقل. PPTلمنطقة الشرق األوسط في ملف بور بوینت  NCLBتتخلف عن الركب" 

 
بالنظر إلى الخبرة المكتسبة في تنفیذ استراتیجیة "ال دولة تتخلف عن الركب"  2.3

NCLB تم اقتراح بعض التحسینات في اإلصدار  ،في المنطقة والتطورات العالمیة واإلقلیمیة
 .الملحق بالجدید من االستراتیجیة في 

 
 قرارات االجتماع .3
 

 یرجى من االجتماع 3.1
 

مراجعة وإقرار اإلصدار الجدید من استراتیجیة "ال دولة تتخلف عن  -أ
 ؛لمنطقة الشرق األوسط NCLBالركب" 

 
حث الدول على التنسیق مع مكتب منظمة الطیران المدني الدولي ایكاو  -ب

للشرق األوسط لتطویر ووضع اللمسات األخیرة على خطط استراتیجیة 
 ؛دولة تتخلف عن الركب" الخاصة بھم "ال

 
حث الدول وأصحاب المصلحة على التنسیق مع مكتب منظمة الطیران  -ت

المدني الدولي ایكاو في الشرق األوسط لتوفیر المساعدة الالزمة لدعم 
أنشطة استراتیجیة "ال دولة تتخلف عن الركب" في منطقة الشرق األوسط 

MID NCLB. 
 

لحة على تقدیم مساھمات طوعیة لدعم أنشطة تشجیع الدول وأصحاب المص -ث
 و ؛في منطقة الشرق األوسط NCLB"ال دولة تتخلف عن الركب" 

 
 الموافقة على مسودة االستنتاجات التالیة: -ج
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استراتیجیة منطقة الشرق  :X/5مسودة االستنتاجات 
(اإلصدار  NCLBاألوسط 
 الثاني)

 
 أنھ:

 
جرت الموافقة على استراتیجیة "ال دولة تتخلف عن الركب" أ) 

  ؛ والملحق بلمنطقة الشرق األوسط (اإلصدار الثاني) في 
 

ب) تمت دعوة الدول وأصحاب المصلحة لدعم تنفیذ استراتیجیة "ال 
 دولة تتخلف عن الركب" في منطقة الشرق األوسط.

 
 

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