
DGCA-MID/5-WP/8 
15/10/2019 

 
  

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

 
 )2019نوفمبر  6 – 4(الكویت 

 
  التخطیط االستراتیجي لمنطقة الشرق األوسط    :10البند 

 
 الخطة اإلستراتیجیة لدعم النقل الجوي في منطقة الشرق األوسط

  (مقدمة من األمانة) 

 ملخص

رح ورقة العمل ھذه وضع خطة استراتیجیة لدعم التنمیة المستدامة للنقل تقت
).2035-2020المقبلة ( 15الجوي في اإلقلیم في السنوات الـ   

3یرد قرار االجتماع في الفقرة   

 

 المقدمة .1
 

یمكن أن یساھم تطویر الطیران المدني الدولي بقوة في ترسیخ الصداقة والتفاھم بین دول   1.1
  بھ والحفاظ على استمراریتھا.العالم وشعو

 

إن تبني رؤیة إقلیمیة للمستقبل یعزز فرصة التعاون المتبادل وتحسین استخدام الموارد لتحقیق    1.2
أھداف مشتركة تتماشى مع رؤیة منظمة الطیران المدني الدولي (إیكاو) الساعیة لتحقیق التنمیة المستدامة في 

 جھاز الطیران المدني العالمي.
 



DGCA-MID/5-WP/8 
-2- 

مع تزاید االرتباط ما بین النقل الجوي ومستویات السالمة المقبولة، وبدعم من مؤسسات     1.3
حكومیة قویة وااللتزام باحترام البیئة، تمّكن نظام النقل الجوي من المساھمة في تحقیق أھداف األمم المتحدة 

 )  من أجل رفاھیة الدول.SDGفي التنمیة المستدامة (
 
 

یا التي یوفرھا النقل الجوي إال إذا كان لدى الدول نظام نقل جوي آمن ال یمكن تحقیق المزا   4.1
 وكفء ومتین إلى جانب كونھ مجٍد اقتصادیاً وسلیم من الناحیة البیئیة.

 

  النقاش .2
 

  ، تم حّث الدول على:A39-25وفقاً لقرار الجمعیة رقم   2.1

 

لمستدامة والتي تحققت من االعتراف بالمساھمات الھامة لقطاع الطیران في التنمیة ا -
خالل تحفیز العمالة والتجارة والسیاحة وغیرھا من مجاالت التنمیة االقتصادیة على 
المستویات الوطنیة واإلقلیمیة والعالمیة، وكذلك من خالل تیسیر االستجابة اإلنسانیة 

 واالستجابة للكوارث في األزمات وحاالت الطوارئ الصحیة العامة؛ و
 

نقل الجوي القائمة لدیھم عن طریق التنفیذ الفعال للمعاییر والممارسات تعزیز نظم ال -
في الوقت نفسھ، ومنح قطاع الطیران األولویة في  SARPsالموصى بھا والسیاسات 

خطط التنمیة الوطنیة التي تدعمھا خطط استراتیجیة قویة مخصصة لقطاع النقل الجوي 
 تحقیق أھداف التنمیة المستدامة؛وخطط رئیسیة للطیران المدني، مما یؤدي إلى 

 
بالنظر إلى أن النقل الجوي یمثل قوة رافدة لالقتصاد والتنمیة االجتماعیة للدول، فإن الخطة       2.2

تھدف إلى ضمان النمو المطرد للطیران المدني في اإلقلیم، مع التركیز على  2035-2020االستراتیجیة 
 أربع ركائز رئیسیة:

 لترابط الجوي؛ا -
 المة الطیران؛س -
 أمن الطیران؛ و -
 حمایة البیئة.  -
 

الجوي باإلضافة الھدف من الخطة ھو ضمان أن تتمتع جمیع دول الشرق األوسط بمزایا النقل         3.2
إلى ترابط وتواصل أكبر في ظل ظروف السالمة واألمن المثلى وتعزیز ھیئات الطیران المدني حسب األصول 
لتعمل بشكل ذاتي ومستقل مع مراعاة العنایة الواجبة لحمایة البیئة. كما یسعى إلى توجیھ األولویات نحو تحقیق 
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الوقت نفسھ بین األبعاد الثالثة للتنمیة المستدامة: االقتصادیة وصول أكبر للسكان إلى النقل الجوي، والجمع في 
 واالجتماعیة والبیئیة.

 

إن اعتماد الخطة من قبل الوزراء المسؤولین عن الطیران المدني في منطقة الشرق األوسط          4.2
المقبلة.  15لـ سیعزز مشاركة والتزام ھیئات الطیران المدني وقطاع الطیران في تنفیذھا خالل السنوات ا

ً مع األھداف االستراتیجیة لـمنظمة الطیران المدني  األمر الذي یضمن النمو المطرد للنقل الجوي، تماشیا
 ).SDGsالدولي ایكاو وفي نفس الوقت دعم تحقیق أھداف األمم المتحدة للتنمیة المستدامة (

 
 

ة للنقل الجوي في منطقة الشرق یجب أن تتضمن الخطة اإلستراتیجیة رؤیة للتنمیة المستدام      5.2
. كما ینبغي أن تتضمن أھدافاً محددة ذات جداول زمنیة واضحة، لدعم أھداف التنمیة 2035األوسط حتى عام 

 المستدامة لألمم المتحدة واألھداف االستراتیجیة لـ ایكاو.
 
 
  قرارات االجتماع    .3
 

  یرجى من االجتماع:     1.3

 
ي إلى وضع خطة استراتیجیة لدعم التنمیة المستدامة للنقل النظر في االقتراح الداع .أ

 )؛2035-2020الجوي في المنطقة على امتداد السنوات الخمس عشرة القادمة (
 

 والموافقة على مسودة االستنتاجات التالیة: .ب
 

 X/5مسودة االستنتاجات 

   2035-2020الخطة االستراتیجیة للنقل الجوي في منطقة الشرق األوسط 

أنھ، من أجل دعم التنمیة المستدامة للنقل الجوي في منطقة الشرق األوسط، 
وتماشیاً مع األھداف االستراتیجیة لـمنظمة الطیران المدني الدولي ایكاو وفي 

  :)SDGsدعم تحقیق أھداف األمم المتحدة للتنمیة المستدامة ( الوقت نفسھ
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تصال لدعم مكتب لمنظمة الطیران تعیّن الدول والمنظمات الدولیة جھات ا .أ
المدني الدولي ایكاو في الشرق األوسط في صیاغة الخطة 

-2020االستراتیجیة للنقل الجوي لمنطقة الشرق األوسط للفترة 
 ؛ و2035

 
تقّدم مسودة الخطة اإلستراتیجیة للنقل الجوي لمنطقة الشرق األوسط   ب.

مین للطیران إلى االجتماع السادس للمدراء العا 2020-2035
من أجل  MID/6DGCA-–المدني في منطقة الشرق األوسط 

مراجعتھا واالتفاق على رفعھا إلى المؤتمر الوزاري للمصادقة 
 علیھا.

 
 
 
 

 -أنتھى  -


