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 صباح الخير، ،سيداتي سادتي -1
 

 الكلمة ههذبأن أدلي  ،ي البالغاعتزاز  ومن دواعيبل  ،ليإنه لشرف عظيم  -2
 االجتماع الثالث للمديرين العامين للطيران المدني فيهذا  في ةاالفتتاحي
السيد / عبد العزيز سعادة وأتوجه بالشكر إلى  الشرق األوسط.منطقة 

لطيران المدني في دولة قطر، على كلماته الهيئة العامة لالنعيمي، رئيس 
 الرقيقة.

 
أربع سنوات مضت االجتماع األول في  قبلأن أفتتح  فلقد كان لي الشر  -3

 منطقتكمه تأن نرى التقدم الذي حقق للغايةمن األمور المشجعة و ظبي،  أبو
  منذ ذلك الوقت.
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قبل أن أبدأ في استعراض اإلنجازات والتحديات المحلية بمزيد من التفصيل، و  -4
لي أن أقدم بعض األفكار حول المؤشرات العالمية األخيرة في قطاع  اسمحوا

 بالتحديد. منطقتكمالنقل الجوي، مع بعض النقاط التي تخص 
خدمات النقل  من ستفادواامليار راكب  3.2تبّين أرقام االيكاو أن حوالي  -5

. وهذا الرقم الكلي للركاب ارتفع 2014الجوي ألعمالهم وسفرياتهم في عام 
، ومن المتوقع أن يصل إلى 2013مقارنة بعام ًا بمقدار خمسة في المائة تقريب

 .2030مليار بحلول عام  6.4ما يربو على 
 

على المستوى العالمي رحلة مليون  33المغادرة إلى الرحالت وقد وصل عدد  -6
 2013رقم عام حيث تجاوز ًا جديدًا قياسيًا رقمشّكل ، مما 2014خالل عام 

عن  بحوالي مليون رحلة. وساعد النمو االقتصادي العالمي القوي، فضالً 
بعض المكاسب في التجارة العالمية، على نمو الحركة المنتظمة لنقل الركاب 

في المائة في  5.5مع في المائة في العام الماضي، بالمقارنة  5.9بمعدل 
 .2013 عام

 
 أكبر سوق للسفر الجوي في العالم يالمحيط الهادئ هو  آسيات منطقة وكان -7

في المائة من الكيلومترات اإليرادية لنقل  31 انصيبهبلغ إذ ، 2014 في عام
الثانية  تينالمرتب . أما أسواق السفر الجوي التي احتلتفي العالم الركاب

 25بنسبة   أمريكا الشماليةثم في المائة  27 بنسبة أوروبافي والثالثة فكانت 
 في المائة.

 
لنقل  في المائة من الكيلومترات اإليرادية 9الشرق األوسط منطقة  نصيب بلغو  -8

أسرع معدل نمو  تسجلالمنطقة أن  هو ، ولكن ربما األهمفي العالم الركاب
 .2014في المائة في عام  12.8في سوق السفر إذ بلغ 
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ت ، سجلااالقتصادية المشتركة وتوسع شبكة شركات الطيران فيه اوبقوته -9

حيث أعلى معدل لنمو حركة الركاب الدوليين، ًا أيضالشرق األوسط منطقة 
في  11.3البالغ  رائعالمعدل مع ال ،هذا المعدلومّثل  .في المائة 13.4بلغ 
المعدالت  أكثر من ضعف ،الذي سجلتموه في حركة الشحن الجوي المائة

 العالم.في في أي مكان آخر المقابلة لها 
 

ذا نظرنا اآلن إلى التطورات العالمية والمحلية  -10 إلى األهداف استنادًا وا 
سمحوا لي أن أبدأ بأهم أهدافنا األساسية، وهو السالمة، ااالستراتيجية لاليكاو، 

 .مؤخراً لسالمة الذي عقدناه لرفيع المستوى الوأن ألخص لكم نتائج المؤتمر 
 

في عام  MH370 الخطوط الجوية الماليزية على الرحلة رقم إن اختفاء طائرة -11
سقاط طائرة 2014 فيما يتعلق ًا كبير ًا قلق اأثار  MH17 الرحلة الماليزية رقم وا 

تنظيم بثقة الجمهور العام في النقل الجوي. ولهذا السبب سارعت االيكاو إلى 
، وقدمت استجابة لهذين الحادثين الطيران قطاعالتي اتخذها جراءات اإل

أقل ب بعد وقوعهما للسالمةالمستوي  الرفيع  إلى المؤتمر محددة مقترحات
 عام . من

 
، كانت التوصية الرئيسية اتومناطق النزاع MH17بالنسبة لرحلة الطائرة ف -12

من خاللها يمكن  ةمركزي قاعدة بياناتااليكاو وتستضيف تّعد أن هي للمؤتمر 
مخاطر الالمعلومات عن آخر  تتبادلأن والمنظمات المعنية والمشغلين لدول ل

 .اتمناطق النزاعفي 
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أصبح من أوائل أبريل، ًا وأيد مجلس االيكاو بعد ذلك هذه التوصية، واعتبار  -13

استخدام قاعدة البيانات المركزية من خالل للجهات المسّجلة من الممكن 
 .اإللكتروني على اإلنترنتالصفحة الرئيسية لموقع االيكاو 

 
تأييد القاعدة  للسالمةالمستوى  الرفيع النتائج األخرى للمؤتمربين وكان من  -14

وهذا التطور يمثل  دقيقة، 15كل الجوية  تالقياسية الجديدة بشأن تتبع الرحال
لالستغاثة والسالمة في نظام االيكاو العالمي "أولى في تنفيذ أساسية خطوة 

تتبع الرحالت بمع مرور الوقت  سمح، الذي سي(GADSS) "يرانمجال الط
 األزمات. وقتفي الدقة بتواتر أكبر وبمزيد من 

 
تتبع الطائرات، وذلك لالوقت الراهن مبادرة عالمية في ًا االيكاو أيضوتتولى  -15

المبادرة  وتنطوي هذهللمعدات والقدرات القائمة. ممكن إلظهار أفضل استخدام 
من  ةكبير مجموعة عن  شركة طيران عالمية أو أكثر، فضالً  12 على

 الطائرات. طرازات
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 9525رحلة رقم الاليوم، وهو فقدان أتناوله بإيجاز موضوع آخر أود أن وثمة  -16
 .وهي حادثة مؤسفة للغاية ،لشركة جيرمان وينجز في اآلونة األخيرة
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تقييم عمليات ل االهتمامإلى توجيه مزيد من  2009منذ عام االيكاو فقد سعت  -17
في هذا  العمل لالصحة العقلية ألفراد الطيران المرخصين، وسوف نواص

الصحة تحديد حالة أن أؤكد في هذا الخصوص أن ًا . ولكني أود أيضاالتجاه
، وأن شركات يشكل مهمة طبية بالغة التعقيد من الناحية العمليةالعقلية 

إلى المعلومات التي  يستجيبوا هم سوى أنيمكنال  غيرهمالطيران والطيارين و 
 الطبية.األساليب أفضل  تتيحها لنا

 
ذا نظرنا إلى  -18 شجعت ت، فقد منطقتكم عن قربالسالمة في المسائل المتعلقة بوا 

الشرق منطقة  مؤشرات وأهداف السالمة اإلقليمية في بعملية تحديدااليكاو 
ضافتها األوسط  ستراتيجية السالمة اإلقليمية الخاصة بكم. ونحن سعداء الوا 

 مؤخرًا باعتماد "مجموعة سالمة الطيران اإلقليمية للشرق األوسط"بقيام ًا أيض
 .المحققةالنتائج مختلف  الذي يرصد السالمة السنوي الثالثتقرير 

 
مبادرات تعزيز السالمة عدد من من  االنتهاءأن نالحظ  وقد سّرنا أيضاً  -19

(SEIs)  وخطط التنفيذ التفصيلية(DIPs)قرار هذا  ، وسوف نتطلع إلى
االجتماع بشأن إمكانية إنشاء منظمات إقليمية لإلشراف على السالمة 

(RSOOs) األوسط. الشرقمنطقة و  العربية للطيران المدنية هيئلدول ال  
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وكفاءة المالحة سعة ب الخاصةوفيما يتعلق بأهداف االيكاو االستراتيجية  -20
المصدر ما زالت  المعّدلة خطة االيكاو العالمية للمالحة الجويةالجوية، فإن 

جميع عمليات تخطيط األساسي للمعلومات التي يمكن االسترشاد بها في 
 .في األجل الطويل قطاعكملالطاقة االستيعابية 

 
في المعدة األداء ومعه تقارير  السنوي لاليكاولمالحة الجوية اتقرير ويسمح  -21

 المحلية. األهداففيما يخص التقدم والمساءلة  متابعة أوجهبالوقت الفعلي 
 

تحديد مؤشرات وأهداف السالمة وقد سّرنا أن نالحظ في هذا الخصوص  -22
ضافتها  ستراتيجية المالحة الجوية الاإلقليمية في منطقة الشرق األوسط وا 

 مجاالً  12وكما تعلمون، فإن هذه االستراتيجية تقوم على  اإلقليمية الخاصة بكم.
في الوارد وذلك على النحو  ،فيها تحسين األداءاألولوية ل التي لهامن المجاالت 

المدرجة في  (ASBU) )صفر( من حزم التحسينات في منظومة الطيرانالحزمة 
 لمالحة الجوية.العالمية للخطة ا

 
أن توقع دّولكم في هذا االجتماع على مذكرة االتفاق ًا وتتوقع االيكاو أيض -23

 وهو، "الشرق األوسطمنطقة  إدارة النقل الجوي فيتحسين برنامج ـ "الخاصة ب
 تديره إدارة التعاون الفني لاليكاو. جار  مشروع 

 
منطقة  قاعدة البيانات الخاصة بإدارة معلومات الطيران في"فإن إنشاء  ًا،وأخير  -24

إلى اآلن من المبادرات التي وصلت مبادرة إقليمية أخرى هو  "الشرق األوسط
 لإلسراع في تنفيذها.في هذا المجال تأييدكم لكم ر مرحلة متقدمة، وسوف نقدّ 
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على المستوى أن أحجام الحركة الجوية ستتضاعف  إلى من قبل أشرت وقد -25
 ةالنقل اإلقليميحركة تشير إلى أن التنبؤات ، ولكن 2030 بحلول عامالعالمي 

. 2020عام  فيربما بل  –تضاعف قبل ذلك تالشرق األوسط سمنطقة  في
لدول منطقتكم، السيما فيما  األمور الملحةوهذا يجعل كل هذه المسائل من 

 وتنسيق المسؤوليات المحلية إلدارة الحركة الجوية.مة مواءيتعلق بالحاجة إلى 
 

أن  ألمن والتسهيالت، ولنذكر أوالً افي مجال وننتقل اآلن إلى أهداف االيكاو  -26
، وهي حقيقية. فتهديدات اليوم مضنيةمهمة حماية الطيران المدني هي مهمة 

هجمات إلكترونية أو في شكل كانت  تكون مستمرة. وسواءً  تتطور بصفة تكاد
فستكون هناك الطباعة الثالثية األبعاد،  بأجهزةهجمات باألسلحة المصنوعة 

 مواجهةعلى  وتصميمهالطيران  يتعرض لها قطاع ضغوطًا دائم
 .الجديدة االتجاهات

 
على  2014األحداث األخيرة، مثل هجوم عام بعض وعالوة على ذلك، فإن  -27

ًا الدولي في باكستان، تذكرنا بأن الطيران المدني يظل هدف كراتشيمطار 
 أن يتغير.وليس من المرجح لإلرهابيين. وهذا واقع أليم 

 
مع منظمة  ةلنا التعاونياعمأفي دعم الدول من خالل ًا وتستمر االيكاو أيض -28

وتحسين اإلجراءات على البضائع  األمني شفالكفي مجال الجمارك العالمية 
 ،ينالمسافر هوية  لتحديدعن العمل من خالل برنامجنا الجديد  ، فضالً المتبعة
 إلى عملية وصوالً الهوية  شؤونإدارة فيما يخص ًا تكامليًا نهج يؤسسوالذي 
 الحدود.على والكشف عليها وثائق السفر إصدار 
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البرنامج التعاوني "تأسيس التقدم المحقق منذ ب للغايةوقد كانت االيكاو سعيدة  -29
 .2012في عام  "الشرق األوسطمنطقة  ألمن الطيران في

 
لمساعدة في مجال تقديم نهج إقليمي لم التوصل إلىالبرنامج في هذا قد نجح ف -30

مراكز التدريب ًا بأن هذه الجهود تساهم فيها أيضًا علمأمن الطيران والتدريب، 
 هنا. االيكاوأسستها الطيران الجديدة التي أمن على 

 
أول هذه المراكز في دولة اإلمارات العربية المتحدة في عام تأسس قد ف -31

ومملكة  2013في لبنان في عام ًا إضافية مؤخر تأسست مراكز ، ولكن 2008
للمدققين في إطار ًا جديدًا تدريبًا نظمنا نشاطالبحرين في أبريل الماضي. وقد 

نهج الرصد المستمر في البحرين، لًا وفقالبرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران 
قمتم بتنظيمها في القاهرة التي قليمية اإلندوات الضيفت إليها وهذه التطورات أ  

 التسهيالت وأنشطة التدقيق.بشأن 
 

دعمها لالتفاقات واإلجراءات  وفي مجال التنمية االقتصادية، واصلت االيكاو -32
التي تهدف إلى اإلسراع في عملية التحرير والترابط األمثل. وبالتأكيد فإن 

الشرق منطقة على اتفاقية دمشق بواسطة جميع دول والتصديق التوقيع 
 في هذا الخصوص.من األمور المشجعة األوسط 

 
ًا أن تؤثر سلبر بأن بعض المشكالت الناشئة التي يمكن غير أن االيكاو تقّ  -33

، ات الزمنيةالخان والحصول علىية ئبالحماًا على التحرير، والتي تتعلق أساس
في ًا أيضقائمة  ، بل هيال تقتصر على منطقتكم وحدهاهي مشكالت 

 المناطق التي تسافرون إليها.
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للمفاوضات بشأن خدمات ًا االيكاو اجتماعستعقد في هذا المجال، ًا وأخير  -34
 تركيا، وأود أن أشجع جميع دولبطاليا أنالنقل الجوي في أكتوبر القادم في 

 الفريد من نوعه. الشرق األوسط على االستفادة من هذا االجتماعمنطقة 
 

اإلجراءات المتعلقة بتصنيع مجموعة وفي مجال البيئة، تواصل االيكاو تطوير  -35
ت يوغير ذلك من المبادرات التي لق التشغيلية الوقود الحيوي وتحسين العمليات

من اإلنجازات ًا التأييد من الجمعيات العمومية األخيرة لاليكاو. وقد حققنا عدد
المهمة في إعداد القواعد القياسية بشأن ضوضاء الطائرات واالنبعاثات، ونحن 

من نوعها نضع اللمسات النهائية على قاعدة قياسية هي األولى ًا حالي
 ثاني أكسيد الكربون.لمستوى ًا الطائرات وفقترخيص ل

 
في السوق  آليات على ةقائمالتدابير الفي أعمالنا حول أيضًا ًا ونحن نسير قدم -36

بشأن هذه تنظيم سلسلة من حوارات الطيران العالمية وفي الطيران، مجال 
من منطقة  بالمسألة في كلمستوى الوعي في الشهر الحالي لرفع التدابير 

الشرق األوسط في القاهرة  بمنطقةالخاص الحوار ظم االيكاو. وقد ن  اطق من
 من جانب جميع المشتركين.ًا كبير ًا تقدير  يخالل األسبوع الماضي، وقد لق
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التقدم أشدد على أن لي أن  اسمحواسيداتي وسادتي، في ختام كلمتي اليوم،  -37
قواعد ال وضعمجرد تطلب يلن جميع األولويات التي ذكرتها هنا بصدد 

أن يكون لدى دولنا األعضاء ًا أيضتطلب ل سيب، عمليةال رشاداتاإلقياسية و ال
 األدوات والكفاءات التي تحتاج إليها من أجل تنفيذ هذه األحكام بفعالية.

 
التركيز األساسي  يستمرأن  األولى هيوقد أوضح رئيس المجلس أن أولويته  -38

إمكانيات وتوفير  الالزمة األنشطة نفيذتلتقديم وتنسيق المساعدة  لىاليكاو عل
االيكاو أن النجاح في وتدرك حتاج إليها الكثير من دولنا، تبناء القدرات التي 

 الركبعدم ترك أي بلد وراء من ضمان  ناما سيمكنهو  هذا الهدفتحقيق 
 الجوي. للنقلالهائلة المنافع االجتماعية واالقتصادية لجني 

 
فرصة العلى األرجح  هذه هي إلى أنًا أيض عنايتكمأوجه جب علّي أن تو وي -39

الشرق منطقة  أمام المديرين العامين للطيران المدني فيللحديث لي األخيرة 
 عام لاليكاو.المين بصفتي األاألوسط 
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قد كان لي الشرف العظيم أن أخدم االيكاو وأخدم قطاع النقل الجوي العالمي ف -40

ت حققمدة عملي هذه سنوات اآلن، وخالل للعديد من الااليكاو تدعمه الذي 
 في مجاالت كثيرة. هائالً ًا الشرق األوسط تقدممنطقة 

 
النجاح كل هنا في الشرق األوسط ًا األعزاء جميعوزمالئي وأتمنى ألصدقائي  -41

المزيد من في حياتكم الخاصة والعامة في السنوات القادمة، وآمل أن يتحقق 
 ع الثالث للمديرين العامين للطيران المدني فيخالل هذا االجتمااء البنّ التقدم 
 الشرق األوسط.منطقة 

 
 .اً وشكر 


