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إستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر0202
محور الطيران المدنى
مقدمة
تدرك وزارة الطيران المدنى أهمية الحفاظ على حقوق األجيال القادمة في العيش في حياة أكثر رفاهية وحقوق األجيال
الحالية أيضا  ،وذلك كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة (التنمية من أجل اإلنسان )  ،وتشكلت رؤية وزارة
الطيران المدنى والتى تأسست عليها إستراتيجية قطاع الطيران لتحقيق التنمية المستدامة (رؤية مصر  )0202على
مجموعة من األطر الفكرية والفلسفية والعلمية في إطار إدراك البعد القطرى المصرى والعربى واألفريقى والعالمى

ووعى منضبط للتحديات المحلية واإلقليمية كما يلى :

األطر المرجعية لبناء إستراتيجية الطيران المدنى
في إطار وضع إستراتيجية للتنمية المستدامة (التنمية اإلنسانية) كان البد من دراسة وتحليل المواثيق الدولية لتكون
ومستهدف من منطلق إدراك واع لوزارة الطيران المدنى بأن التنمية اإلنسانية هى من أجل اإلنسان
مرجعية وأساس ُ
ولإلنسان  ،فتم مراجعة ما يلى :
 .1منظومة حقوق اإل نسان
أعتمد بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقــــــــم 012ألف
 اإلعـــــالن العالمى لحقوق اإلنسان والذى ُ
( د ـــــ  ) 0المؤرخ في  12ديسمبر  1491م .

 العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولى الخاص بالحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية
وعرضا للتوقيع والتصديق واإلنضمام بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة
والثقافية واللذان أُعتمدا ُ
0022ألف ( د –  ) 01المؤرخ فى  11ديسمبر 1411م ( تاريخ بدء النفاذ للعهد األول :
00مارس1421م )  ( ،تاريخ بدء النفاذ للعهد الثانى  0 :يناير . ) 1421

 الميثاق العربى لحقوق اإلنسان والذى أُعتمد من ِقبل القمة العربية السادسة عشرة التى أستضافتها تونس
فى  00مايو . 0229

 الميثاق األفريقى لحقوق اإلنسان والشعوب والذى تمت إجازته من قبل مجلس الرؤساء األفارقة بدورته
العادية رقم  11في نيروبى ( كينيا ) يونيو . 1411
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 .2خطة التنمية المستدامة لكوكب األرض 0202
كان لزاماً بل بات ضرورياً أهمية مراجعة قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة فى  02سبتمبر  0212حيث تم

إعتماد الوثيقة الختامية لمؤتمر قمة األمم المتحدة إلعتماد خطة التنمية المستدامة لما بعد عام 0212

( تحويل عالمنا  :خطة التنمية المستدامة لعام  ) 0202والتى تمثل برنامج عمل ألجل الناس وكوكب األرض
وألجل اإلزدهار حيث تم مراجعة ودراسة أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة والبالغ عددها ( )12هدفاً

وغاياتها البالغ عددها ( )114غاية .

 .3إستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 0202

األُطر الحاكمة
 .1القرار الجمهورى رقم ( )21لعام  0220الخاص بتنظيم وزارة الطيران المدنى .
 .2قانون الطيران المدنى رقم  01لسنة  1411المعدل بالقانون رقم  101لسنة .0212
 .3إختصاصات وزارة الطيران المدنى :
 رسم السياسة العامة للوزارة فى إطار األهداف المقررة لها ووضع الخطط الكفيلة بتحقيق هذه األهداف
وذلك بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة ومتابعة تنفيذ هذه الخطط وتقييم نتائجها .

 وضع تخطيط متكامل يكفل رفع كفاءة مرافق وأجهزة الطيران المدني فى إطار خطة التنمية االقتصادية
واالجتماعية للدولة وبما يتمشى مع التطوير العالمى .

 رسم السياسة العامة إلنشاء المطارات وتطويرها بوضع التشريعات المنظمة لحقوق اإلرتفاق الجوى
والمحافظة على البيئة حول جميع مطارات الجمهورية وذلك طبقا للمستويات العالمية.
 العمل على توفير وتطوير أجهزة المساعدات المالحية والمراقبة الجوية لتأمين سالمة الطيران داخل
المجال المصري وفقا للمستويات العالمية.

 وضع قواعد ونظم سالمة وأمن الطيران المدني بما يكفل تأمين الطائرات والركاب طبقاً لالتفاقيات
الدولية.

 اإلشراف والرقابة على شركات الطيران والمطارات المدنية وجميع المنشأت الثابتة والمنقولة وكذلك
األجهزة والمعدات المرتبطة بنشاط النقل الجوى وذلك بالتنسيق مع األجهزة المختصة لتأمين سالمة

وأمن الطيران المدنى.
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 وضع خطط وبرامج النهوض بهيئة األرصاد الجوية بحيث يكون قاد ارً على تقديم خدمات األرصاد لكافة
قطاعات وأجهزة الدولة طبقا للمستويات العالمية.

 وضع خطط وبرامج التدريب العملي والنظري على أعمال الطيران المدني والنهوض بالمنشأت التعليمية
لتواكب المستويات العالمية وذلك من خالل كيان أكاديمي متطور ينشأ لهذا الغرض.

 فحص ومنع حوادث الطائرات طبقا لاللتزامات الدولية  ،واالستعانة بنتائج البحوث والوسائل الحديثة فى
المحيط الدولي للتحقيق فى حوادث الطائرات واصدار التوجيهات والتعليمات الالزمة لمنع تكرار وقوعها
 ،ومتابعة تنفيذها.

 تحديد رسوم الطيران المدني باالشتراك مع األجهزة المختصة.
 إصدار تراخيص إنشاء شركات النقل الجوى التى تعمل سواء فى النقل الخارجي أو النقل الداخلي ،
وذلك كله فى حدود القوانين واللوائح المعمول بها.

 نشر الثقافة الجوية بين الشباب على مستوى الجمهورية بهدف إعداد قاعدة عريضة من الشباب يهوى
الطيران وذلك بالتعاون مع الو ازرات والهيئات المعنية لتعليم وتثقيف ورعاية الشباب فى الدولة.
 تطوير ودعم أداء شركة ميناء القاهرة الجوى وتحديث اإلدارة فى جميع المطارات المصرية كى تواكب
المتغيرات العالمية.

 تطوير ودعم أداء الشركة القابضة لمصر للطيران كى تواكب المتغيرات العالمية .
 وضع الخطط الكفيلة بتوفير العمالة المتخصصة فى مجال نشاط الوزارة  ،ورفع الكفاءة اإلنتاجية
للعاملين بها بما يساير التطور العلمي والتكنولوجى.

 تنشيط الدراسات والبحوث فى مجال عمل الوزارة.
 الرقابة على أسعار خدمات النقل الجوى وفحص طلبات التغير فيها.
 تقييم الجودة الشاملة للخدمات التى تُقدم بواسطة الشركات العاملة فى نشاط الطيران المدني ومقارنة
الجودة فى التنفيذ والمعايير المتفق عليها دوليا ثم متابعة تصحيح أى انحراف فى هذه المعايير.

اإلطار الفكرى
تدرك وزارة الطيران المدنى المفهوم األوسع للتنمية وهو التنمية اإلنسانية والذى يعمل على بناء اإلنسان وخلق فرص
حقيقية وخيارات متعددة لإلنسان من خالل االستغالل األمثل للموارد المتاحة مع االحتفاظ بحقوق األجيال القادمة
في حياة أكثر رفاهية ،فاإلنسان هو الهدف الحقيقى للتنمية  ،ولذلك كان البد من التخطيط الجيد لتنفيذ أعمال
ومشروعات تستهدف االنسان ُمتخذين من المواثيق والعهود الدولية المعنية بحقوق اإلنسان إطا ارً هاماً ومحدداً
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ُملزماً وذلك فى إطار من التناغم مع التطور العلمى والتكنولوجى من أجل بناء حضارة إنسانية قوامها ومستهدفها

هو اإلنسان .

فقد ربط "بن خلدون" فى مقدمته التقدم الحضـارى باألعمال اإلنســانية بقوله  ( :أعلم أنه إذا فُقدت أو قلت األعمال

بإنقاص العمران تأذن اهلل برفع الكســـب)  ،أال ترى إلى األمصـــار القليلة الســـاكن كيف يقل الرزق والكســـب فيها أو
ُيفقد لقلة األعمال اإلنسانية  ،وكذلك األمصار التى يكون عمرانها أكثر يكون أهلها أوسع أحواالً وأشد رفاهية .

فالتنمية اإلنســـــــانية تعبر عن معادلة يتكون طرفها األيمن من القدرات اإل نســـــــانية بينما يتكون طرفها األيســـــــر من
الم امكنة لإلنســـان من إعمال قدراتة اإلنســـانية ( برنامج األمم المتحدة
الفرص اإلقتصـــادية والســـياســـية واإلجتماعية ُ
اإلنمائى  ،تقرير التنمية البشرية  1442م ) .

أوالً :الوضع الراهن

 يساهم قطاع الطيران المدني في تحقيق خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية في إطار السياسة العامة للدولة
ويعد ذلك
بما يواكب المتغيرات العالمية  ،والعمل دوماً على النهوض بالمرفق وصوالً إلي المستويات العالمية ُ
أحد أهم األهداف االستراتيجية لنشأة الوزارة .
 يبلغ عدد المطارات المصرية ( )00مطار (دولي  ،محلى فقط  ،محلى ودولي عند الطلب ) منهم مطارين
بنظام الـــ ( B.O.Tمطار مرسى علم  ،مطار العلمين) وتبلغ الطاقة االستيعابية للمطارات المصرية حوالى
( )20مليون راكب  /سنوياً بنهاية عام  ، 0211تم إنشاء ( )0مطارات جديدة } مطار :سفنكس

ويجري حالياً إنشاء
) تم التشغيل التجريبى )  ،مطارى  :القطامية  ،المليز ( جاهزان للتشغيل التجريبى ) { ُ
مطارً .
ا
عدد ( )1مطار جديد هو مطار برنيس ليصبح عدد المطارات ()02

 سجلت حركة الركاب المنقولة جواً من والي المطارات المصرية


خالل الفترة ( من عام  0211إلي عام  ) 0212حيث بلغت ( )012،0مليون راكب .



أعلى مستوي لها عام  0212حيث بلغت ( )09،02مليون راكب عن ذات الفترة .



أقل مستوي لها عام  0211حيث بلغت ( )01،90مليون راكب عن ذات الفترة .



خالل عام  0212بلغت ( )04،21مليون راكب عن ذات الفترة بمعدل نمو ( )%12عن



مطار القاهرة هو األفضل في إستقبال حركة الركاب خالل عام  0212حيث أستقبل ( )11مليون راكب

العام السابق .

بنسبة ( )%22من إجمالى حركة الركاب لهذا العام .
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 سجلت حركة الطائرات لجمهورية مصر العربية


خالل الفترة ( من عام  0211وحتي عام  ) 0212حيث بلغت ( )0104،0ألف حركة .



أعلى مستوي لها عام  0210حيث بلغت ( )000،2ألف حركة عن ذات الفترة .



أقل مستوي لها عام  0211حيث بلغت ( )011،0ألف حركة عن ذات الفترة .



خالل عام  0212بلغت (  ) 012،1ألف حركة عن ذات الفترة بمعدل نمو( )%1،1عن العام السابق



مطار القاهرة هو األفضل في إستقبال حركة الطائرات خالل عام  0212حيث أستقبل ( )121ألف حركة

.

بنسبة ( )%20من إجمالى حركة الطائرات لهذا العام .


يبلغ عدد طائرات أسطول مصر للطيران الحالى ( ركاب – بضائع )  19طائرة

. Fleet
 إجمالى

حركة

الركاب

لشركة

مصر

للطيران

على

مستوي

األقاليم

Egypt Air Active
عن

عام

0211

} أقليم آسيا ( )2،0مليون  ،الشرق األ وسط ( )0،1مليون  ،إفريقيا ( )2،1مليون  ،أقليم أمريكا

( )2،0مليون { .

 مطار القاهرة يملك طاقة إستيعابية لتداول البضائع تصل إلي ( )122ألف طن ويقوم بالعديد من مشروعات
التطوير لزيادة الطاقة اإلستيعابية للمطار لمواجهة الزيادة في الحركة الجوية للبضائع وتحويل مطار القاهرة
إلي مطار محوري للركاب وللبضائع ( )CAIRO HUBللوصول بالطاقة اإلستيعابية لتداول حركة البضائع
لتصل إلي مليون طن سنوياً بحلول . 0202

 تصدر مطار القاهرة مطارات أفريقيا في الحركة الجوية للشحن الجوي ( خالل عام  ) 0211حيث تم تداول
(  ) 001ألف طن من البضائع من خالل مطار القاهرة وجاء بالمركز الثاني مطار جوهانسبرج
( جنوب أفريقيا ) بإجمالى بضائع ( )012طن وجاء بالمركز الثالث مطار نيروبي ( كينيا ) بإجمالى ()001
ألف طن  ،فى عام  0212احتل مطار القاهرة ليحتل المركز الثانى فى حركة الشحن الجوى بإجمالى بضائع

( )000ألف طن بعد مطار جوهانسبرج ( جنوب أفريقيا ) .

 ونظ ارً للتأثر الشديد لحركة الركاب والبضائع باألحداث العالمية والمحلية ولكى يمكن إدارة المطارات على أسس
إقتصادية مستقرة لحد ما  ،كان البد من ايجاد مصادر دخل للمطار التعتمد فقط على الحركة الجوية
(صعوداً أو هبوطاً) ( ومثال ذلك  :مشروع مدينة مطار القاهرة الدولى ) حيث جارى تطوير خطة واستراتيجية

شاملة لتحقيق أفضل إستغالل إقتصادي واستثماري لألصول المتاحة داخل حدود مطار القاهرة الدولى من

المساحات واألراضي المملوكة للمطار وتابنى الفكر العالمى الجديد فى تطوير المطارات وادارتها بفلسفة مدن
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المطارات بحيث تشمل مزيج يجمع بين المناطق التجارية والصناعية والثقافية والتعليمية والترفيهية والرياضية
والطبية وغيرها من المشاريع التي تمثل عنصر جذب للقطاع الخاص بمطار القاهرة الدولي الذى يمتلك
المساحات المطلوبة من األراضي والتى تمتد من طريق السويس إلى الدائري وطريق اإلسماعيلية  ،وهذا يؤدى
الى توفير فرصة ممتازة لتطوير االعمال وخلق فرص استثمارية عديدة عن طريق إقامة شراكات مع المستثمرين
والشركات المحلية واإلقليمية والعالمية المتخصصة في التطوير العقاري وهو ما يؤدي إلى زيادة اإليرادات غير
المتعلقة بأعمال الطيران  ،وبإنشاء المنطقة اإلستثمارية والتى ستُمكن مطار القاهرة الدولى للقيام بعمليات
تطوير مستدامة وتجارية للمناطق المحيطة بالمطار بمفهوم مدن المطارات (  ) Airport Citiesوهو ما
يترتب عليه تنمية وتعزيز موارد المطار المالية ويساهم فى خلق فرص عمل جديدة بما يدعم سياسة وزارة

الطيران المدنى لإل رتقاء بمرفق الطيران المدنى والوصول به إلى المستويات العالمية .

ثانياً :التحديات التي تواجه تحقيق التنمية المستدامة في محور الطي ارن
تحديات إقتصادية وأمنية :
 تكدس الطرق الجوية فوق العديد من المناطق من دول العالم وكذلك تكلفة تغطية المسارات المالحية باألقمار
الصناعية.
 أمن وسالمة الطيران المدني من التحديات الملحة  ،فصناعة الطيران المدنى ليست أقدم الصناعات وانما
أكثرها تطو ارً وأسرعها تغي ارً وأولها تأثي ارً بالبيئة واألحداث المحيطة بها .

 اإلرهاب أكبر التحديات التى تواجة الطيران المدنى حيث أكد المؤتمر اإلقليمي ألمن الطيران المدنى أغسطس
 0212ــــــ أن اإلرهاب يأتي على رأس التحديات التى تواجه القطاع .

 التمويل من التحديات الهامة التى تواجه الطيران المدنى حيث يعتبر صناعة الطيران المدنى من الصناعات
المكلفة والتى تحتاج إلي إستثمارات ضخمة وفي هذه الظروف التى تمر بها البالد تجعل التمويل تحدياً هاماً
ُ
حيث يرجع ذلك إلى :
 إرتفاع سعر العملة األجنبية حيث يعتبر من الصعوبات الهامة التى تواجه تنفيذ المشروعات وما له من
أثر على مصاريف التشغيل فى المطارات وشركات الطيران والتى ترتكز معظم أنشطتها على التعامل

بالعمالت األجنبية .

الـــديــن نفسه حيث يعتبر الدين ( قروض أو سندات ) هو أفضل مصادر التمويل لتنفيذ
 إرتفاع تكلفة ا
المشروعات سواء من داخل قطاع الطيران نفسه ـــ مثل  :شركة سياف لتأجير الطائرات والمعدات ـــ أو من
خارج القطاع .
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 إرتفاع سعر الفائدة .
 إرتفاع سعر األيدى العاملة .
 دعوات تطبيق نظام السماوات المفتوحة .

تحديات بيئية:
 قضايا البيئة هي أحد أهم التحديات التى تواجه قطاع الطيران المدنى حيث أعلنت الجمعية العمومية األخيرة
رقم ( )04لمنظمة الطيران المدنى الدولى ( اإليكاو ) عام  0211في قراراتها أرقام -04 ، 0-04 ، 1-04
 0بأنها ستستمر فى معالجة اآلثار الضارة بالبيئة و التى قد تكون متعلقة بنشاط الطيران المدنى  ،و أنها
المنظم
تقر بمسئوليتها و بمسئولية دولها األعضاء عن تحقيق أقصى درجة من التوافق بين التطور اآلمن و ُ
للطيران المدنى من ناحية و نوعية البيئة من ناحية أخرى ،

 أكدت اإليكاو أيضاً على الدور الحيوى الذى يضطلع به الطيران المدنى فى تحقيق التنمية االقتصادية و

االجتماعية على المستوى العالمى و الحاجة إلى تأمين استمرار نمو الطيران الدولى بطيقة مستدامة  ،حيث

أقرت بأن عمل المنظمة بشأن البيئة يسهم فى  12أهداف من  12هدفاً من أهداف األمم المتحدة للتنمية

المستدامة  ،بما فى ذلك هدف التنمية المستدامة رقم "-10القيام بالعمل العاجل لمكافحة تغير المناخ

آثاره".

و

 أقرت كذلك بالتقدم التكنولوجى الكبير الذى تم إحرازه فى قطاع الطيران  ،حيث الطائرات المصنعة اليوم تزيد
كفاءتها فى استهالك الوقود لكل كيلومتر لكل راكب بنحو  12فى المائة عما كانت عليه فى ستينيات القرن
الماضى  ،إضافة إلى ترحيبها باالتفاق الذى توصلت إليه لجنة حماية البيئة فى مجال الطيران التابعة لاليكاو

) (CAEPبشأن معيار ترخيص انبعاثات غاز ثانى أكسيد الكربون للطائرات.

 قررت أيضاً أن تعمل الدول و المنظمات ذات الصلة من خالل االيكاو لتحسين كفاءة الوقود على الصعيد

العالمى بنسبة متوسطة قدرها  %0سنوياً حتى عام  0202و لتحقيق هدف عالمى طموح فى مجال تحسين
كفاءة الوقود بنسبة  %0سنوياً من عام  0201حتى عام  ، 0222تُحسب على أساس حجم الوقود المستخدم
مقابل إيرادات كل طن كيلومترى يتم نقله  ،من أجل السعى لتحقيق الهدف العالمى الطموح المتمثل فى االبقاء
على صافى االنبعاثات العالمية من الكربون الناجمة عن الطيران الدولى ابتداءا من عام  0202على نفس
المستوى  ،مع األخذ فى الحسبان الظروف و القدرات الخاصة بكل دولة من الدول ،و السيما البلدان النامية

.
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تحديات إجتماعية:
 صعوبة تغيير الثقافة التنظيمية للعاملين لتتناسب مع التغيير المستمر للبيئة الخارجية وبيئة الصناعة كونها
محدد رئيسى لنجاح المنظمات فى تحقيق أهدافها .

المقدمة للعاملين .
 إرتفاع تكلفة الخدمات الصحية واإلجتماعية ُ

 التطرف الفكرى والعقائدي داخل المنظمات سواء حكومية او خاصة .

ثالثاً :التنمية المستدامة ( محور الطيران المدنى )
االهداف المعنية بمحور الطيران المدني لتحقيق التنمية المستدامة
( طبقاً ألهداف وغايات األمم المتحدة للتنمية المستدامة)
الهدف الثالث  :ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع األعمار
 الحد من الوفيات واالمراض الناجمة عن التعرض للمواد الكيميائية الخطرة وتلوث الهواء .
 تعزيز قدرات البلدان النامية فى مجاالت اإلناار المبكر من المخاطر .
الهدف الرابع  :ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع من خالل التعاون مع شركاء التنمية في مجاالت
الصحة والتنمية المجتمعية
 زيادة عدد الشباب لمن لديهم المهارات المناسبة والمهارات التقنية والفنية لشغل وظائف الئقة .
الهدف الخامس  :تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات
 كفالة مشاركة المراة فى مواقع صنع القرار .
الهدف السادس  :ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وإداراتها إدارة مستدامة
 اإلدارة المتكاملة لموارد المياه من خالل التعاون العابر للحدود .
الهدف السابع  :ضمان حص ول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة
 ضمان الحصول علي الطاقة الجديدة النظيفة والمتجددة .
 تعزيز التعاون الدولي من أجل بحوث تكنولوجيا الطاقة النظيفة .
 توسيع نطاق البنية التحتية وتحسين مستوي التكنولوجيا من خالل تقديم خدمات الطاقة الحديثة المستدامة .
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الهدف الثامن  :تعزيز النمو االقتصادي ال ُمطرد والشامل للجميع والمستدام والعمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل
الالئق

 حماية حقوق العمل وتعزيز بيئة عمل آمنة سالمة .
الهدف التاسع  :إقامة بنية تحتية قادرة على الصمود ،وتحفيز التصنيع المستدام الشامل للجميع وتشجيع االبتكار
 إقامة بنية تحتية جيدة النوعية وموثوقة ومستدامة قادرة على الصمود .
 تعزيز التصنيع الشامل والمستدام وتحسين البنية التحتية من أجل تحقيق استدامتها وكفاءة إستخدام الموارد .
الهدف العاشر  :الحد من انعدام المساواة من داخل البلدان وفيما بينها
 اعتماد سياسات تحقق أكبر قدر من المساواة تدريجيا .
 تحسين تنظيم ورصد األسواق والمؤسسات المالية والعالمية وتعزيز تنفيا تلك التنظيمات .
 ضمان تعزيز تمثيل مصر واسماع صوتها في عملية صنع القرار في المؤسسات االقتصادية والمالية الدولية
والعالمية من أجل تحقيق المزيد من الفاعلية والمصداقية والمساءلة والشرعية للمؤسسات .
الهدف الحادي عشر  :جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة
 توفير إمكانية حصول الجميع علي نظم نقل مأمونة وميسورة التكلفة ويسهل الوصول اليها بإستدامة .
الهدف الثاني عشر  :ضمان وجود أنماط استهالك وإنتاج مستدامة
 تعزيز ممارسات الشراء المستدامة .
 ترشيد إعانات الوقود االحفوري غير المتسمه بالكفاءة .
الهدف الثالث عشر  :إتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ وآثاره
 إدماج التدابير المتعلقة بتغير المناخ في السياسات واالستراتيجيات والتخطيط .
 تعزيز آليات تحسين مستوي قدرات التخطيط واالدارة الفعاليين المتعلقة بالتغير المناخي .
الهدف الرابع عشر  :حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية وإستخدامها على نحو مستدام لتحقيق التنمية
المستدامة
 إدارة النظم البحرية والساحلية علي نحو مستدام .
 زيادة المعارف العلمية وتطوير قدرات البحث ونقل التكنولوجيا البحرية .
الهدف السادس عشر  :التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة ال يهمش فيها أحد من أجل تحقيق التنمية المستدامة،
وإتاحة إمكانية وصول الجميع إلى العدالة ،وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على جميع
المستويات
 إنشاء مؤسسات فعالة وشفافة وخاضعة للمساءلة على جميع المستويات .
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 توسيع وتعزيز مشاركة البلدان النامية في مؤسسات الحوكمة العالمية .
الهدف السابع عشر  :تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل تحقيق التنمية المستدامة
 تعزيز التعاون االقليمي والدولي فيما يتعلق بالتكنولوجيا واالبتكار .
 تعزيز تطوير تكنولوجيا سليمة بيئيا .
 تعزيز الدعم الدولي لبناء القدرات من اجل دعم الخطط الوطنية .
 تعزيز إتساق السياسات من أجل التنمية المستدامة .
 تعزيز الشراكة العالمية واستكمالها بين اصحاب المصلحة فى المعارف والخبرات والتكنولوجيا والموارد المالية .
 تعزيز وتشجيع الشراكة بين القطاع العام والخاص .
 اإلستفادة من المبادرات لقياس التقدم المحرز وتعزيز اليات الرصد والتقييم .

المبادئ والتوجيهات الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة
 رفع القدرة التنسيقية بين وزارة الطيران المدنى والوزرات المعنية ذات الصلة .
 تعزيز البنية المؤسسية والحكومية  ،بما فى ذلك تعزيز الشفافية والمسائلة .
 تكامل المفاهيم (البيئية – االجتماعية – االقتصادية) والسياسات من أجل التنمية المستدامة .
 تعزيز نهج المشاركة المجتمعية لصياغة السياسات وتنفيذها من خالل تبنى وزارة الطيران المدنى لمبادئ
المسئولية اإلجتماعية  CSRللشركات بما يساهم فى تحسين جودة أداء الشركات .

 تشجيع مشاركة القطاع الخاص والمشاركة بين القطاع الخاص والعام .
 العمل فى إتجاه ترشيد إستهالك الطاقة وزيادة معدالت إستخدام الطاقة البديلة والمتجددة .
 التنمية البشرية لكونها المورد األهم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة .

مزايا التحول لمسار اإلقتصاد األخضر لتحقيق التنمية المستدامة
تتجه جمهورية مصر العربية إلى مجموعة من العوامل التى من الممكن ان تساهم فى سرعة تحول منظومة الطيران
المصرية نحو منظومة طيران اكثر إستدامة  .من تلك العوامل  ،مثال يؤدى تطبيق التنمية المستدامة فى قطاع
الطيران الى تحسين كفاءة إستخدام الموارد مثل الطاقة  ،المواد الخام والمياه وبالتالى الحفاظ على تلك الموارد
والمدخالت االخرى  ،ويؤدى خفض الطلب على المواد الخام تخفيض فى إستخدام الموارد الطبيعية والتى يصحبها
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خفض فى احمال التلوث البيئى والمخلفات وخفض فى استهالك الطاقة واستخدام تلك الموارد لدعم االنشطة
االقتصادية .

الفوائد
هناك العديد من الفوائد اإلقتصادية واإلجتماعية والبيئية حيث يعتبر محور الطيران المدنى من المحاور األساسية
فى نجاح خطط التنمية اإلقتصادية حيث يساهم بشكل أساسى فى تنمية الحركة السياحية الخارجية والداخلية وكذا
يساهم فى تنشيط حركة التجارة ويساهم بقدر كبير فى تنمية الموارد ودعم وتحسين اإلقتصاد القومى لتاثيره على
قطاعات كثيرة فى الدولة سواء كانت خدمية أو إنتاجية .
وتمثل خدمة نقل الركاب والبضائع أحد أهم المحاور الرئيسية للتنمية اإلجتماعية واإلقتصادية والعمرانية للوفاء بحاجة
اإلنسان إلى التنقل ألغراض العمل والترفية .
وكذلك فإن الحد من اإلنبعاثات يعود بعائد كبير على المجتمع والدولة فى صورة المحافظة على صحة المواطنين
والبيئة العامة بالدولة وبالتالى على المردود اإلقتصادى لذلك .

أهم سياسات منظمة الطيران المدنى الدولى ( اإليكاو ) فى مجال حماية البيئة
أصدرت الجمعية العمومية لمنظمة االيكاو بموجب قراراتها أرقام " 0-04 ،0-04 ،1-04بيان موحد بسياسات
وممارسات اإليكاو فى مجال حماية البيئة –" حيث أقرت باهمية البحث والتطوير فى مجال كفاءة استخدام الوقود
وبدائل الوقود للطيران التى ستتيح عمليات النقل الجوى الدولى بتأثير اقل على البيئة  ،من حيث نوعية الهواء
المحلى والمناخ العالمى على حد سواء .
فإن الجمعية العمومية :
 .1تعلن أن اإليكاو بصفتها وكالة األمم المتحدة الرائدة في المسائل المتعلقة بالطيران المدنى الدولى  ،تعي األثار
الضارة بالبيئة المتعلقة بنشاط الطيران المدنى  ،وأنها ستستمر في معالجتها  ،وأنها تقر بمسئوليتها وبمسئولية
دولها األعضاء عن تحقيق أقصي درجة من التوافق بين التطور اآلمن والمنظم للطيران المدني من ناحية ونوعية
البيئة من ناحية أخري .
وعند إضطالع اإليكاو والدول األعضاء فيها بمسؤوليتها  ،فإنها سوف تسعي للقيام بما يلي :
 الحد أو الخفض من عدد المتأثرين بضوضاء الطائرات .
 الحد أو الخفض من أثر إنبعاثات الطائرات على نوعية الهواء المحلي .
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 الحد أو الخفض من أثر إنبعاثات الغازات الدفيئة من الطيران على المناخ العالمى والمسببة لظاهرة االحتباس
الحرارى .
 .2أهمية مواصلة إثبات اإليكاو لدورها القيادي في كل مسائل الطيران المدني الدولى المتعلقة بالبيئة مع اإلحتفاظ
بزمام المبادرة فى إعداد إرشادات للسياسة بشأن هذه المسائل مع اإلعتراف بخطورة التحديات التى يواجهها
القطاع فى هذا الشأن .
 .3تطلب من المجلس ان يواصل التقييم المنتظم للواقع الحالى والمستقبلي لضوضاء الطائرات وانبعاثات محركات
الطائرات و اإلستمرار في إعداد أدوات لهذا الغرض .
 .4تطلب من المجلس إبقاء وتحديث المعرفة بمسألة الترابط والتبادل المتعلقة بالتدابير المؤدية إلي التخفيف من
تأثير الطيران على البيئة بغية إتخاذ الق اررات على النحو االمثل .
 .5تطلب من المجلس أن يضع مجموعة من المؤشرات البيئية للطيران التى يمكن ان تستخدمها الدول لتقييم أداء
عمليات الطيران وفاعلية القواعد والسياسات والتدابير الالزمة للتخفيف من تأثير الطيران على البيئة .
 .6تطلب من المجلس أن ينشر معلومات عن الواقع واالتجاهات في الحاضر والمستقبل لضوضاء الطائرات واستهالك
الطائرات للوقود وكفاءة الوقود في نظام الطيران وانبعاثات الجسيمات الدقيقة وأكاسيد النيتروجين من محركات
الطائرات  ،مع تبيان عمل المنظمة وخطط العمل التى تقدمها الدول  ،وخطة اإليكاو العالمية للمالحة الجوية ،
والقواعد والتوصيات الدولية التى تضعها اإليكاو  ،وسياسة اإليكاو وموادها اإل رشادية في مجال البيئة بطريقة
مالئمة  ،مثال من خالل تقديم التقارير المنتظمة والحلقات الدراسية بما يشمل التنسيق مع مكاتب اإليكاو
اإلقليمية.
 .7تدعو الدول إلي أن تواصل تقديم دعمها النشط ألنشطة اإليكاو المتعلقة بالبيئة  ،وتحث الدول األعضاء على
دعم األ نشطة غير المتوقعة في الميزانية عن طريق تقديم مستوي معقول من المساهمات التطوعية .
 .8تدعو الدول والمنظمات الدولية إلي تقديم المعلومات والبيانات العلمية الالزمة لتمكين اإليكاو من تقوية عملها
في هذا المجال .
 .9تشجع المجلس على مواصلة التعاون الوثيق مع المنظمات الدولية وهيئات األمم المتحدة األخري بشأن فهم أثار
الطيران على البيئة بشأن وضع السياسات لمعالجة هذه األ ثار .
.11تحث الدول على اإلمتناع عن إتخاذ تدابير في مجال البيئة من شأنها أن تؤثر سلباً على التطور المنتظم
والمستدام للطيران المدنى الدولى .
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 .11تقرر االضطالع بتنفيذ تدريجى فيما يتعلق بخطة التعويض عن الكربون و الحد منه فى مجال الطيران الدولى (
أو ما ُيعرف ببرنامج "كورسيا") لمراعاة الظروف الخاصة و قدرات كل دولة من الدول ،و السيما الدول النامية،
مع تخفيض أوجه الخلل بالسوق إلى حدها األدنى  ،على النحو التالى:

بالمشاركة فى
أ) تنطبق مرحلة التنفيذ التجريبى من عام  0201حتى نهاية عام  0200على الدول التى تطوعت ُ

المشاركة فى هذه المرحلة تحديد أساس شروط التعويض لمشغلى طائراتها من الفقرتين 11
الخطة .و يجوز للدول ُ
ه) و ط) بهذا القرار.

ب) تنطبق المرحلة األولى من عام  0209حتى نهاية عام  0201على الدول التى شاركت طواعية فى المرحلة
التجريبية  ،فضالً عن أى دول أخرى تتطوع للمشاركة فى هذه المرحلة ،مع احتساب شروط التعويض فى الفقرة 4
أ) بهذا القرار.
ه) و تنطبق المرحلة الثانية من عام  0202و حتى نهاية عام  0202على جميع الدول التى لديها حصة فردية
فى أنشطة الطيران الدولى باألطنان الكيلومترية اإليرادية فى عام  0211بما يتجاوز  2.2فى المائة من إجمالى
األطنان الكيلومترية اإليرادية فى عام  ، 0211أو تبلغ حصتها التراكمي ة فى قائمة الدول من أكبر كميات األطنان
الكيلومترية اإليرادية إلى أقلها  42فى المائة من إجمالى األطنان الكيلومترية اإليرادية  ،باستثناء أقل البلدان نمواً
و الدول الجزرية الصغيرة النامية و البلدان النامية غير الساحلية ما لم تتطوع للمشاركة فى هذه المرحلة.
بما أن مصر تستضيف المكتب اإلقليمي لمنظمة الطيران المدني الدولى اإليكاو ـــ التابعة لاليكاو منذ عام ، 1420
فال بد من التعاون الوثيق مع مكتب المنظمة في اآلتى :
 تعزيز القدرات في مجال الطيران المدنى عن طريق حضور الدورات التدريبية الدورية التى تُعقد بمكتب
المنظمة بالقاهرة .
 اإلستعانة بمكتب المنظمة في تأهيل المفتشين و المحاضرين الجدد بسلطة الطيران المدنى في ضوء النمو
المتوقع وذلك في مجاالت السالمة واألمن والمالحة الجوية والبيئة .
 اإلستعانة بمكتب المنظمة لرفع نتائج تدقيق السالمة الجوية لسلطة الطيران المدني إلي ما فوق . %42
 اإلستعانة بمكتب المنظمة لرفع نتائج تدقيق أمن الطيران لسلطة الطيران المدني إلي ما فوق . %42
 المشاركة فى المشروعات الفنية التى تقودها اإليكاو فى منطقة الشرق األ وسط والتى ترى فيها مصر تعزي ازً
لقدراتها فى مجال السالمة واألمن والمالحة الجوية وتحقيق الحوادث .
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 المشاركة الفعالة في مكتب المنظمة بالقاهرة ومقر المنظمة بمونتلاير في رسم إستراتيجيات الطيران في
المنطقة وعلى مستوي العالم .
 تعزيز دور مصر الريادي في مجال الطيران المدنى والمحافظة على مقعد مصر الدائم في مجلس المنظمة
والذي يتم اإل نتخاب عليه كل ثالث سنوات .
 مشاركة مكتب المنظمة في القاهرة في مساعدة الدول الصديقة عن طريق تقديم الخبرات الفنية المصرية
للدول العربية واالفريقية تحت المبادرة " عدم تواجد أي دولة خلف الركب " التي تنفذها المنظمة .

رابعاً  :رؤية الطيران المدني المصري
قطاع طيران مدني متميز عالمياً رائد على مستوي القارة السمراء والشرق األوسط ُمساهم في دعم اإلقتصاد المصري

في إطار منظومة حقوقية تضمن لإلنسان المصري حياه أكثر رفاهية .

خامساً  :الرسالة
النهوض بمحور الطيران المدنى مستهدفاً المستويات العالمية من خالل محددات المنافسة فى الصناعة

(

الجودة – السعر – المرونة – الوقت ) بما يتواكب مع المتغيرات البيئية الداخلية والخارجية لضمان رضاء العمالء
عن الخدمات المقدمة لهم تحقيقاً ألهداف المحور بخطة التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية فى إطار السياسة العامة

للدولة .

سادساً  :األهداف اإلستراتيجية ومدي تحقيقها ألهداف التنمية المستدامة
جاءت األهداف اإلستراتيجية العامة لمحور الطيران المدنى لتلتقى بشكل مباشر مع األبعاد الثالثة للتنمية المستدامة
( البعد اإلقتصادى – البعد اإلجتماعى – البعد البيئى ) حيث تمثلت األهداف اإلستراتيجية فما يلى :


الهدف اإلستراتيجى األول  :تطبيق القواعد القياسية والتوصيات الدولية ألمن وسالمة الطيران المدنى وحماية البيئة .



الهدف اإلستراتيجى الثانى  :تطوير ورفع كفاءة أداء العمل والتطوير المستمر للمنتجات ( خدمات  /سلع ) وصوالً إلى
المستويات العالمية لتحقيق رضاء األطراف المستفيدة وزيادة القدرات التنافسية .



الهدف اإلستراتيجى الثالث  :اإلستثمار األمثل للموارد البشرية والحفاظ عليها وتطويرها .
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سابعاً  :أولويات تحقيق محور الطيران المدنى ألهداف التنمية المستدامة
يساهم محور الطيران المدنى بصورة مباشرة وغير مباشرة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وذلك كما تم
توضيحه بتحديد أهداف التنمية المستدامة المرتبطة بالمحور ويتم العمل على تحقيق هذة األهداف وترتيب
أولوياتها فى ضوء المتغيرات اإلقتصادية واإلجتماعية والسياسية العالمية وبما يتوائم مع السياسة العامة للدولة
وتحقيق األهداف اإلقتصادية واإلجتماعية والبيئية الخاصة بالقطاع تحت مظلة اإلطار العام لخطة الدولة .
وفى ظل هذه المتغيرات البيئية والمجتمعية والتى كان لها تأثير مباشر فى ترتيب أولويات محور الطيران المدنى
تأتى أولويات الطيران المدنى كما يلى :
 تطبيق المعايير الدولية ألمن وسالمة الطيران المدنى .
 تطوير ورفع كفاءة اداء العمل بالشركة القابضة لمصر للطيران وبصفة خاصة تطوير اسطول الشركة
وزيادة السعة المقعدية المعروضة وكذلك تطوير ورفع كفاءة اداء العمل بكل من الهيئة العامة لالرصاد
الجوية واالكادمية المصرية لعلوم الطيران .
 زيادة القدرات اإلستيعابية للمطارات المصرية ( حالياً  20مليون راكب  /سنوياً ) .
 تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص .

وجاءت إستراتيجية ومخطط وزارة الطيران المدنى فى إطار متناغم ومتسق مع هذه األولويات .

ثامنـاً  :الحوكمة والمؤسسات الالزمة لتحقيق التنمية المستدامة فى محور الطيران المدنى

 تعمل وزارة الطيران المدنى على ترسيخ وتدعيم قواعد وضوابط الحوكمة ( الشفافية  ،المسائلة  ،العدالة ،حماية أصحاب المصالح  ،الحد من إستغالل السلطة فى غير المصلحة العامة  ،أهمية اإللتزام
بأحكام القانون  ).... ،وترسيخاً لمبدأ محاربة الفساد على كافة المستويات فى إطار إستراتيجية الدولة

لمكافحة الفساد واعالء مبدأ سيادة القانون كاداة لتحقيق التنمية المستدامة لقطاع الطيران المدنى .

 وفى هذا اإلطار إتخذت وزارة الطيران المدنى خطوات فعلية حيث صدر قرار معالى وزير الطيران المدنىرقم ( )110لسنة  0212الصادر فى  0212/0/01بتشكيل فريق عمل لتحقيق األهداف الرئيسية
لإلستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد داخل وزارة الطيران المدنى والشركات والجهات التابعة لها تحت
إشراف معالى وزير الطيران المدنى وكذا العمل على التنسيق لمشاركة كافة الشركات والجهات التابعة
بفعالية وكفاءة فى تحقيق المستهدفات الموضوعة بما يؤدى إلى ضمان تنفيذ القوانين والقواعد التى
تضمن حسن اإلدارة وتقليل التعارض بين العائد اإلجتماعى والعائد الخاص وتؤدى أيضاً إلى تنمية

اإلستثمار وتشجيع تدفقه وتنمية المدخرات وتعظيم الربحية واتاحة فرص عمل جديدة .
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 وفى هذا االطار يتم العمل على إعادة هيكلة الديوان العام تحت مظلة قانون الخدمة المدنية رقم ()11لسنة  0211وكذلك اعادة هيكلة للجهات التابعة للوصول لهيكل مرن يساعد على تحقيق سرعة
وكفاءة العمليات نظ ار لتنوع منتجات واسواق قطاع الطيران كأحد المحددات الهامة لتنفيذ استراتيجية
الطيران المدنى .
 وكذلك يتم العمــل على مشاركـــــة القطاع الخاص فى خطــــــة تنمية القطاع بكافـــــة أشــــــكال التعـــــاونالقانونية الممكنة ( PPPــــ . ) ... BOT

تاسعاً  :سياسات وآليات التنفيذ الالزمة لتحقيق األهداف اإلستراتيجية لمحور الطيران المدنى
 اإلعتماد بقدر اإلمكان على التمويل الذاتى وايجاد مصادر تمويل أخرى ذات تكلفة منخفضة .

 عمل د ارسات علمية واإلستعانة بالخبرات العالمية كأساس فى وضع الخطط والبرامج  ،مع اإل لتزام بمبادئ
المصممة بواسطة مكتب المعايير العالمية لالســــــتدامة GSSB
ومعايير التقارير الدولية لإلستدامة (  ) GRIو ُ
(مبدأ األذعان القانونى ،مبدأ إحترام األعراف الدولية  ،مبدأ إحترام مصالح األطراف المعنية  ،مبدأ الشفافية ،

مبدأ إحترام حقوق اإلنسان ) .

 اإلستعانة بأحدث تكنولوجيا عالمية مستخدمة فى منظومة الطيران المدنى .
 اإلتجاه نحو دراسة أفضل الممارسات فى بيئة صناعة الطيران المدنى والعمل على تطبيق ما يناسب من تلك
الممارسات للتعظيم والتطوير المستمر لألداء .

 الشفافية فى تنفيذ مشاريع التطوير ،وطرحها من خالل مناقصات عالمية ومحلية فى إطار تنافسى .
 اإللتزام بالمعايير المحلية والدولية البيئية كعنصر اساسى ورئيسي فى كافة انشطة ومشروعات محور الطيران
المدنى .

 التركيز على األ ولويات بالنسبة للمشروعات المطلوب إستكمالها مع االهتمام بالمشروعات التى تنعكس أثرها
سواء بصورة مباشرة او غير مباشرة على حياة المواطن المصرى .

 اإلتجاه نحو التكنولوجيا الصديقة للبيئة ( وقود  ،طاقة  ،إعادة تدوير  ) ......لما لها من مردود إيجابى من
الناحية اإلقتصادية واإلجتماعية والبيئية .

 اإللتزام بالمعايير الدولية ألمن وسالمة الطيران المدنى.
المقدمة من حيث ( الجودة  ،التكلفة  ،المرونة  ،سرعة تقديم
 زيادة التنافسية من خالل التميز فى الخدمات ُ
الخدمات ) .
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 العمل على تعزيز دور ومشاركة القطاع الخاص حتى يؤدى دو ارً فعاالً فى اإلستثمار والمشاركة فى مشروعات
قطاع الطيران المدنى .

 التنسيق المستمر مع كافة الجهات ذات الصلة بنشاط القطاع (حكومية  /خاصة  /مؤسسات مجتمع مدنى).
 بناء العنصر البشرى لكونه المورد االهم لتحقيق اهداف التنمية المستدامة .

عاش ارً  :البرامج والمبادرات

جاءت برامج ومشروعات وزارة الطيران المدنى فى إطار يتسق ويتناغم مع أولويات محور الطيران المدنى لتحقيق

المستهدفات الرئيسية للمحور فى مواجهة ومعالجة التحديات التى تواجه وزارة الطيران المدنى كاالتى :

البرامج الرئيسية :
البرنامج االول  :تطوير القدرات اإلستيعابية بالمطارات المصرية ومنه :
 زيادة الطاقة اإلستيعابية للمطارات المصرية وحركة الركاب والطائرات المتوقعة .
 رفع كفاءة المطارات المصرية .
 مشروعات تطوير لميناء القاهرة الجوى .
 تأمين وسالمة المطارات المصرية .
 تطوير أنظمة المالحة الجوية .
البرنامج الثانى  :تحسين ورفع كفاءة أداء العمل بالشركات ومنه :
 دعم خطوط الطيران المختلفة .
 تطوير ورفع كفاءة أداء الشركات التابعة للشركة القابضة لمصر للطيران .
 مشروعات تطوير لألكاديمية المصرية لعلوم الطيران .
 مشروعات تطوير لشركة سياف لتأجير الطائرات والمعدات .
 مشروعات تطويرلشركة آير كايرو .
البرنامج الثالث  :اإلصالح المؤسسى لقطاع الطيران المدنى ومنه :
 مشروعات تطوير لديوان عام وزارة الطيران المدنى .
 مشروعات تطوير للهيئة العامة لألرصاد الجوية
 مشروعات رفع كفاءة صندوق دعم وتطوير الطيران المدنى .
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الحادى عشر  :التوقعات االستثمارية والتمويل
يتم تمويل كافة مشروعات وزارة الطيران المدنى والجهات التابعة كما يلى :
 ديوان عام وزارة الطيران المدنى والهيئة العامة لألرصاد الجوية عن طريق الموازنة العامة للدولة .
 الشركات القابضة والتابعة تقوم بتمويل مشروعاتها ذاتياً  /قروض وطبقاً للمتغيرات الداخلية والخارجية واعتماد
الجمعيات العمومية للشركات .

 يتم توضيح مصادر التمويل فى خطة العمل البند رقم (. )19

الثانى عشر  :آليات التنفيذ والمتابعة والتقييم
يتم تنفيذ المشروعات الخاصة بمحور الطيران المدنى وفقا لكل جهه تابعة لوزارة الطيران المدنى وفى اطار السياسة
العامة للوزارة ويتم تمويل كافة مشروعات وزارة الطيران المدنى والجهات التابعة كما يلى :
 ديوان عام وزارة الطيران المدنى والهيئة العامة لألرصاد الجوية عن طريق الموازنة العامة للدولة .
 الشركات القابضة والتابعة تقوم بتمويل مشروعاتها ذاتياً  /قروض وطبقاً للمتغيرات الداخلية والخارجية واعتماد
الجمعيات العمومية للشركات .

 يتم توضيح مصادر التمويل فى خطة العمل البند رقم (. )19
 ،وبالنسبة للتخطيط والمتابعة والتقييم فيتم ذلك من خالل ما يلى -:
 .1اللجنة العليا للتخطيط برئاسة معالى وزير الطيران المدنى وعضوية السادة رؤساء القطاعات بديوان عام وزارة
الطيران المدنى وكذلك عضوية السادة رؤساء مجالس ادارات الشركات والهيئات التابعة لوزارة الطيران المدنى
باالضافة الى السيد نائب وزير التخطيط والمتابعة واالصالح اإلدارى ( عند توجية دعوة خاصة ) وتختص
هذه اللجنة
بما يلى -:
 مناقشة واقرار االهداف الرئيسية لوزارة الطيران المدنى .
 مناقشة واقرار الخطة المستقبلية لوزارة الطيران المدنى.
 استعراض موقف تنفيذ الخطط والبرامج للهيئات والشركات العاملة فى مجال الطيران المدنى
 بحث السبل الكفيلة بتحقيق التنسيق والتعاون والتكامل والترابط فيما بين الهيئات والشركات العاملة
فى مجال الطيران المدنى .
 استعراض ومناقشة الخطط والمشروعات المرحلية والسنوية للوزارة والشركات والهيئات التابعة .
 .2اللجنة الفنية للتخطيط والمتابعة برئاسة السيد رئيس قطاع التخطيط والمتابعة بوزارة الطيران المدنى وعضوية
السيد رئيس القطاع المالى وبعض رؤساء االدرات المركزية بديوان عام وزارة الطيران المدنى والسادة مسئولى
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التخطيط بالهيئات والشركات التابعة لوزارة الطيران المدنى والسادة ممثل وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح
اإلدارى ووزارة المالية وتجتمع اللجنة بصفة شهرية وتختص بما يلى -:
 دراسة وتنفيذ توجيهات اللجنه العليا للتخطيط
 مناقشة مقترحات الخطة السنوية والخطة المتوسطة لوزارة الطيران المدنى .
 متابعة تنفيذ الخطط االستثمارية لوزارة الطيران المدنى والشركات التابعة.
 تقديم مقترحات لحل المشاكل والمعوقات التى تعوق تنفيذ الخطة .
 التنسيق بين الجهات التابعة لوزارة الطيران المدنى .
 اعداد تقرير شهرى عن موقف تنفيذ الخطة االستثمارية للعرض على معالى الوزير
 .3لجنة متابعة تنفيذ البرنامج الحكومى برئاسة السيد رئيس قطاع التخطيط والمتابعة بوزارة الطيران المدنى
وعضوية السيد رئيس اإلدارة المركزية للتخطيط العام بديوان عام وزارة الطيران المدنى والسادة رؤساء قطاع
التخطيط ومسئولى التخطيط بالهيئات والشركات التابعة لوزارة الطيران المدنى وتجتمع اللجنة بصفة شهرية
وتختص بما يلى -:
 متابعة تنفيذ المشروعات الرئيسية والفرعية المدرجة ببرنامج الحكومة  /محور الطيران المدنى .
 تقديم مقترحات لحل المشاكل والمعوقات التى تعوق تنفيذ برنامج الحكومة  /محور الطيران المدنى
والتواصل مع جميع الجهات التابعة لحل تلك المشاكل والمعوقات .
 بحث السبل الكفيلة لتحقيق التنسيق والتعاون والتكامل والترابط فيما بين الهيئات والشركات العاملة
فى مجال الطيران المدنى .
 تحديث المشروعات الرئيسية والفرعية للتصديق وموافاة جهات اإلختصاص بذلك .
 إعداد تقرير إنجاز شهرى  ،ربع سنوى  ،عن الموقف التنفيذى للعرض على السلطة المختصة بديوان
عام وزارة الطيران المدنى وموافاة جهات اإلختصاص بذلك .
 ما يستجد من أعمال أو تكليفات .
 .4مجالس ادارة  /الجمعيات العمومية للشركات القابضة والشركات التابعة للشركات القابضة .
 .5وزارة المالية من خالل الرقابة السابقة والالحقة للصرف .
 .6الجهاز المركزى للمحاسبات .
 .7وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلدارى  ،بنك االستثمار القومى
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الثالث عشر  :مؤشرات التنمية المستدامة
تعريف بالمؤشرات المستخدمة بمحور الطيران المدنى

المؤشر

تعريف /الهدف
من المؤشر

وحدة القياس

طريقة الحساب

الجهة /الجهات

دورية حساب

مصدر

المسئولة عن

المؤشر

المؤشر/البيانات

تحقيق

المستهدف

المؤشرات االقتصادية
إجمالى الطاقة
االستعابية
للمطارات
المصرية

( مليون راكب /
سنوياً )

الطاقة اإلستيعابية
هو مؤشر يوضح
الطاقة

اإلستيعابية لكافة
المطارات

فى سنة األساس
مليون راكب /
سنوياً

المصرية

وزارة الطيران

( / 0211

 + )0212الطاقة

اإلستيعابية المضافة

سنوياً

لجميع المطارات
المصرية

وزارة الطيران

المدنى ـــ الشركة

المدنى ـــ الشركة

المصرية القابضة

المصرية القابضة

للمطارات والمالحة

للمطارات

الجوية

والمالحة الجوية

إجمالى حركة
الركاب لجميع

هو مؤشر يوضح
إجمالى حركة
الركاب على
مستوى
الجمهورية
(مليون راكب /
سنويا ً )

المطارات المصرية

إجمالى حركة

الركاب وصول
ومغادرة على
مستوى كافة
المطارات
المصرية

وزارة الطيران

( وصول  ،مغادرة )
مليون راكب /
سنوياً

فى سنة األساس +
إجمالى الزيادة او
النقص فى حركة
الركاب لجميع

المطارات المصرية

( وصول  ،مغادرة )
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سنوياً

وزارة الطيران

المدنى ـــ الشركة

المدنى ـــ الشركة

المصرية القابضة

المصرية القابضة

للمطارات والمالحة

للمطارات

الجوية

والمالحة الجوية
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المؤشر

تعريف /الهدف
من المؤشر

وحدة القياس

طريقة الحساب

دورية حساب
المؤشر

مصدر

المؤشر/البيانات

الجهة /الجهات
المسئولة عن

تحقيق المستهدف

المؤشرات االجتماعية
هو مؤشر يوضح

فرص العمل التى

اجمالى فرص
اجمالى فرص
العمل الجديدة
التى سيتم
توفيرها
(فرصة)

تم توفيرها في

العمل المباشرة
التى سيتم توفيرها
في وزارة الطيران

فرصة عمل /
سنوي

المدنى و كافة

هو مؤشر يوضح

عدد المتدربيين

عدد العامليين

في سنة االساس

الذين سيتم

الطيران المدنى
وكافة الجهات

والشركات التابعة

الجديدة التى يتم

والشركات التابعة

والشركات التابعة

سنة

التابعة

تدريبهم بوزارة

فرص العمل

سنوياً

المدنى – الجهات

المدنى – الجهات

توفيرها في كل

الجهات والشركات

عدد العاملين
الذين سيتم
تدريبهم
( عامل )

سنة االساس +

وزارة الطيران

وزارة الطيران

عامل  /سنوي

 +عدد المتدربيين
الذين سوف يتم
تدريبهم في كل
سنة
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سنوياً

وزارة الطيران

وزارة الطيران

المدنى – الجهات

المدنى – الجهات

والشركات التابعة

والشركات التابعة

][Type here
الجهة /الجهات
المؤشر

تعريف /الهدف
من المؤشر

وحدة القياس

طريقة الحساب

دورية حساب
المؤشر

مصدر

المؤشر/البيانات

المسئولة عن
تحقيق

المستهدف

المؤشرات البيئية

عدد أجهزة قياس
تلوث الهواء
بالمحطات

هو مؤشر يوضح
اجمالى عدد
اجهزة قياس
تلوث الهواء
بالمحطات
الخاصة بالهيئة
العامة لالرصاد
الجوية

عدد  /جهاز

هو مؤشر يوضح
عدد محطات
األرصاد

عدد الردارات

بالهيئة العامة

االرصاد في سنة
عدد  /محطة

االساس  +عدد

المحطات االرصاد

لالرصاد الجوية

المضافة كل سنة

هو مؤشر يوضح

عدد الردارات

عدد الردارات

العاملة في سنة

العاملة بالهيئة
العامة لالرصاد
الجوية

سنويا ً

عدد محطات

عدد محطات

االرصاد الخاصة

عدد اجهزة قياس
تلوث الهواء في
سنة االساس +
عدد اجهزة قياس
تلوث الهواء
المضافة كل سنة

عدد  /اردار

االساس  +عدد

الردارات المضافة
كل سنة
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سنوياً

سنوياً

وزارة الطيران
المدنى – الهيئة
العامة لالرصاد
الجوية

وزارة الطيران
المدنى – الهيئة
العامة لالرصاد
الجوية

وزارة الطيران

وزارة الطيران

المدنى – الهيئة

المدنى – الهيئة

الجوية

الجوية

وزارة الطيران

وزارة الطيران

المدنى – الهيئة

المدنى – الهيئة

العامة لالرصاد

العامة لالرصاد

العامة لالرصاد

الجوية

العامة لالرصاد

الجوية
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المؤشرات االحصائية

المؤشر

القيمة
الحالية
0292/91

المستهدف
0202/92

مؤشرات إقتصادية
إجمالى الطاقة االستعابية
للمطارات المصرية
( مليون راكب  /سنويا ً )
إجمالى حركة الركاب على
مستوى الجمهورية
ً
( مليون راكب  /سنويا )
إجمالى حركة الطائرات على
مستوى الجمهورية
( ألف حركة  /سنويا ً )
مؤشرات إجتماعية
فرص العمل الجديدة التى سيتم
توفيرها ( فرصة )
عدد العاملين الذين سيتم
تدريبهم ( عامل )
مؤشرات بيئية
عدد أجهزة قياس تلوث الهواء
بالمحطات
عدد مراكز التنبؤات
عدد محطات األرصاد
عدد الردارات
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المستهدف
0202/02

المستهدف
0202/02
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الرابع عشر  :خطة العمل:
 تأتى خطة العمل لمحور الطيران المدنى والتى تمثل اهم بنود برنامج عمل الحكومة خالل الفترة
من  0214/0211الى . 0200/0201
 وكان الحرص على ربط استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر  0202مع برنامج عمل الحكومة
خالل الفترة من  0214/0211الى  0200/0201ليتكامل برنامج االدارة االستراتيجية لمحور
الطيران المدنى مستهدفا تحقيق االهداف االستراتيجية بكفاءة وفاعلية فى ظل التحديات البيئة
الخارجية والداخلية سريعة التغيير والمنافسة الكبيرة فى بيئة صناعة الطيران المدنى مما يتطلب ادارة
تغيير واعية بتلك التهديدات المتالحقة .
 مرفق عدد  09جدول تمثل خطة عمل محور الطيران المدنى متضمنا االتى :
 oالبرامج الرئيسية .
 oالبرامج الفرعية .
 oاالهداف ورسالة المشروع .
 oتاريخ البدء واالنتهاء .
 oالتكلفة االستثمارية للمشروع .
 oمصادر التمويل .
 oالطاقة االنتاجية االجمالية للمشروع .
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