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 عزيز الرباح كلمة السيد 

  التجهيز و النقل وزير

 المملكة المغربية

 في الجلسة االفتتاحية للجمعية العمومية لمنظمة

 الطيران المدني الدولي

 

  السادة الوزراء

 السادة السفراء 

 السيد رئيس المجلس 

األمين العام السيد  

 السادة رؤساء الوفود

ساداتي ،سيداتي  

سم حكومة المملكة المغربية أن أتقدم بأحر بايسعدني اليوم من هذا المنبر و

ها إلنجاح هذا تبذل الموقرة على الجهود التي لمنظمتناإلى األمانة العامة  تهانئي

اللقاء الذي يضم مسؤولي سلطات الطيران المدني في العالم على جميع 

تقارير المتابعة تقارير الدراسات، ووذلك من خالل التنظيم المحكم، و المستويات،

القواعد القياسية التي يعمل بها المنتظم التوصيات ومشاريع خالصة المؤتمرات وو

 في إطار تنمية مستدامةو آمنبهدف تطوير منتظم و في الطيران المدني الدولي

 .لهذا القطاع الحيوي

نه لم ، فإ6591في نونبر  وغشيكا اتفاقيةإلى انضمام المملكة المغربية منذ 

مساعدات مالحية، ن مطارات ويدخر أي جهد للعمل على تطوير بنيته التحتية م

للتبادل توقيع اتفاقيات وي لضمان سالمة الرحالت، وجالمجال ال  خدمات في لتقديم

م تعزيز السالالشعوب و نفي مجال النقل الجوي مع دول العالم لتكريس الصداقة بي



سياسي جيوالعتبار الموقع و، مع األخذ في االغبما يتماشى مع مبادئ اتفاقية شيكا

 للمملكة المغربية.

مع بعيد، واللمدى المتوسط وعلى ابناء على تنبؤات نمو الحركة الجوية و

وضع استراتيجية في ن المغرب قد فإ ،ات المستقبليةاالعتبار اإلكراه بعيناألخذ 

ذلك في خضم سياسة األوراش و 4122ية سنة امجال الطيران المدني تمتد إلى غ

 .المغربية المملكةالكبرى التي تنهجها 

 في :وفي مجال الطيران المدني تتجلى الخطوط العريضة  

 ةالبشري مواردال طبق : 

 تعمل اإلدارات المختصة على تنفيذ مشروع إنشاء قطب التكوين في مهن          

كية من كالسيفباإلضافة إلى المهن ال ،ختصاصاتشتى اال تشمل الطيران المدني و

تقنيين لصيانة أجهزة الحركة الجوية، ومراقبين أطر عليا للتدبير، وربابنة، و

الحرف فإن هذا القطب يهتم بالتكوين في صناعة الطيران و المالحة الجوية

وضمان  صناعة الطيرانالنقل الجوي و يالمستقبلية لتلبية حاجيات مستثمر

 .مستوى أداء عال في السالمة

الدور أهمية كفاءة العنصر البشري في أداء مهامه و الجميع يعلم مدىو          

 .الخدمات ىتحسين جودة مستووالذي يلعبه في الرفع من مستوى السالمة 

 

 تطوير البنية التحتية للطيران : 

 

 االستراتيجية المطاراتية 

 ةتوسيع الكثير من المحطات الجويقد تم بناء وف ، المطارات فيما يخص

تجديد المدرجات لتكون جاهزة و وتجهيزها بالمعدات لضمان أمن الطيران

في هذا ولتستجيب للطلب المتزايد من عدد الركاب. ئرات الحديثة واستقبال الطال

القطاع الخاص اإلطار فإن المشاريع المستقبلية ستعتمد على الشراكة بين الدولة و

القطاع ين القطاع العام وسترتكز أساسا على الشراكة بو تدبير المطاراتلبناء و

 .(Partenariat Public Privée PPP)صالخا



 

  استراتيجية المالحة الجوية و سالمة و أمن الطيران 

 

 هيكلة الفضاء الجوي وتنفيذفإننا نعمل على  ،ما بخصوص المالحة الجويةأ

التي تهدف إلى توسيع الطاقة و قواعد جديدة تصدرها اإليكاو.إجراءات و

 على إجراءات دقيقة تعتمدستيعابية للفضاء الجوي بوضع ممرات مباشرة واال

ووضع األجهزة الجديدة المالئمة لشبكة   ،قمار الصناعيةألالنظم الحديثة للمالحة با

مما سيمكن من رفع مستوى تبادل البيانات، االستطالع والمالحة واالتصاالت و

 السالمة.

 

  النقل الجويسياسية : 

قتصاد ة في تدبير اإلالخوصصة التي تنهجها الحكومإن سياسة التحرير و            

النقل من خالل  حقوقلى النقل الجوي برفع القيود على ق حتما عالمغربي تنطب

تنبني على نهج "السماء  جميع الدول التي ترغب في ذلك،توقيع اتفاقيات مع 

 سير قدما في هذا السياق ......نسوالمفتوحة" 

 التشريعي االصالح : 

تم   ،داء لجميع الفاعلينالرفع من مستوى األتحسين الخدمات وبهدف و           

إنجاز مدونة شاملة تضم جميع جوانب  القواعد القياسية من خاللانين وتحديث القو

ستتم المصادقة عليها قريبا من طرف الجهاز التشريعي للدولة، الطيران المدني. و 

لتأخذ صبغة تنفيذها قوة القانون و ذلك بما يتماشى مع االتفاقيات الدولية التي تعهد 

 المغرب بها. 

 اإلجراءات المصاحبة : 

  

 سيتم:الوصول إلى األهداف المحددة ا المخطط وو لضمان حسن تنفيذ هذ  

  ترتكز على إدخال نظم تدبير جديد في مجال إدارة المنشآت المطارية

 .الشراكة مع القطاع الخاص



 القيام بإصالح مؤسساتي لقطاع الطيران. 

 توفير الجو المناسب ستثمار في مجال النقل الجوي والتشجيع ا

 الستقطاب صناعة الطيران مع الشركاء.

على الجهود التي تقوم بها،  ،لمنظمتناألمانة العامة لفي الختام أجدد شكري و  

   .ه الدورةنجاح أشغال هذأتمنى للجميع و


