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 مقدمةال  -١

في الجزء الثاني،  ،ها إلعادة انتخابها عضوًا في مجلس اإليكاوترشيحتتشرف حكومة جمهورية سنغافورة بإعالن  ١-١
 في االنتخابات التي ستعقدها الجمعية العمومية لإليكاو في دورتها الثامنة والثالثين.

  مشتركةالرؤية ال  -٢
رئيسية للنقل واالتصال. كما أن الطيـران  وسيلةتعتمد سنغافورة، بوصفها دولة جزرية، على الطيران الدولي بوصفه   ١-٢

الدولي متداخل في النسيج االقتصادي لبلدنا. ولذلك، تعي سنغافورة جيدًا أهمية إطار اإليكاو العالمي لعمل خدمات النقل الجـوي 
ونتفــق مــن أعماقنــا مــع رؤيــة اإليكــاو فيمــا يتعلــق  الســليمة.  يةمبــادئ االقتصــادالو  صــافاإلنالــدولي بأمــان وانتظــام علــى أســاس 

 .يوثق به ويتسم بالكفاءة من ومستدامبنظام نقل جوي عالمي آمن ومؤَ 
  تطوير رأس المال البشريو اإلسهام بالخبرة   -٣
المضـي قُـدمًا لتصـدي لتحـديات لسنغافورة ملتزمة باإلسهام بمواردها وخبرتها وبالعمـل مـع اإليكـاو والـدول األعضـاء   ١-٣

 ، واالستفادة من الفرص المتاحة.يولالطيران الدب في النهوض
  ولية في مجاالت الد القواعدفريق خبراء لدى اإليكاو للمساعدة في إعداد  ٩٠أكثر من في تساهم سنفافورة حاليًا

بيئة والقوانين الجوية الوٕادارة الحركة الجوية، إلى حماية  لطيران وعمليات المطاراتاوأمن تتراوح من سالمة 
 فريقًا من هذه األفرقة. ١٦ويشرفنا أننا نترأس  .والطب المتعلق بالطيران

  لما في أكاديمية سنغافورة للطيران رب، فقد تدبناء رأس المال البشريبأهمية انطالقًا من إيمان سنغافورة الراسخ ،
في إيجاد مجموعة عالمية من  بذلك بلدًا، مسهمة ١٩٠مشترك من  ٧٠ ٠٠٠عامًا، أكثر من  ٥٥يزيد على 

تدريبية للبلدان النامية لتمكن العاملين في  منحة ٤٠٠خبراء الطيران. وتقدم حكومة سنغافورة سنويًا أكثر من 
 ٥ ٥٠٠ن من حضور برامج في األكاديمية. وبلغ مجموع المنح التدريبية المقدمة مهنة الطيران في هذه البلدا

منحها  ،منحة تدريبية. ونظرًا لدور أكاديمية سنغافورة للطيران في تطوير رأس المال البشري في مجال الطيران
مومية الرابعة رنر التي قدمتها اإليكاو في دورة جمعيتها العاجائزة إدوارد و  ٢٠٠٠مجلس اإليكاو في عام 

 والثالثين.
  ت هيئة الطيران المدني في سنغافورة مذكرة تفاهم مع لجان الطيران المدني اإلقليمية لتعزيز تطوير الطيران عقّ و

  المدني الدولي على نحو يتسم بالسالمة واالنتظام واالستدامة.
 كبار العاملين في مجال الطيران، جمع فهي تعمل على فكرية، القيادة الالمعرفة و  نشر بحكم دور سنغافورة في

مؤتمر عقد في سنغافورة لتبادل المعرفة واآلراء من أجل النهوض بصناعة الطيران المدني. وتُ  ،أفرادًا ومنظمات
والمنتدى العالمي للرؤساء التنفيذيين في  ،عقد مرة كل سنتينيُ ي ذال ،ة في مجال الطيرانيالقياد الشخصيات قمة

الذي يعقد مرة كل ثالث سنوات، لواضعي السياسات ورؤساء الصناعة ليتحاوروا ويناقشوا مجال الطيران المدني 
 واردتطوير الملمشتركة ًا برامج القضايا والتحديات الرئيسية التي تواجه الطيران الدولي. وتنفذ في سنغافورة أيض

 .من الدرجة األولىن ومؤسسات بحث و أكاديمي فيها شاركيوبرامج للتعاون في مجال البحوث البشرية 
 في خدمات المالحة الجوية إلى التميزالسعي   -٤
، الطيرانسنغافورة لمعلومات  إقليمجوية سنويًا في  رحلة ٦٠٠ ٠٠٠حوالي لسنغافورة خدمات مالحة جوية  تقدم  ١-٤

أكثرها من بالحركة الجوية و  زدحاماً حد أكثر البيئات في العام اأ ذا اإلقليم، وهالجنوبي بما في ذلك الرحالت فوق بحر الصين
 حزم ، الذي سيجري تحديثه بشكل كبير بمبادرةةالعالمي تعقيدًا. وتعتقد سنغافورة أن مفهوم اإليكاو التشغيلي إلدارة الحركة الجوية
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الجوية  تمكينها من تلبية احتياجات الحركةلتحويل إدارة الحركة الجوية  في يمثل حلقة رئيسية الطيران، ةمو نظم ات فيتحسينال
 آسيا والمحيط الهادئ. إقليمالتي تزداد زيادة كبيرة في 

 تدعم سنغافورة اإليكاو دعمًا كامًال في عملها في لجنة المالحة الجوية للنهوض بمبادرات إدارة الحركة الجوية 
بمبادرات  ةآسيا والمحيط الهادئ المعنيفي  لتخطيط وتنفيذ المالحة الجوية المجموعة اإلقليمية، وفي العالمية

 آسيا والمحيط الهادئ. إقليمإلعادة هيكلة الخطوط الجوية، وتحسين القدرات، وتعزيز مراقبة السالمة في 
  الفرعية المعنية بإدارة الطيران المدني ةفي المجموع فاعليةالجوية السنغافوريون ب الحركةيساهم مهنيو إدارة /

إلدارة الحركة  المعني بالتخطيط آسيا والمحيط الهادئ فريقوفي ، خدمات معلومات الطيران/ البحث واإلنقاذ
 والمحيط الهادئطريق آلسيا  خريطة وضعتيجي، و اتحديد التوجه االستر في ، و الجوية إدارة محكمة

 ‘‘.ةوحداألجواء الم’’ بشأن
  ارك في بناء نظام إلدارة الحركة الجوية يش متميزاً  اً إقليميإضافة إلى ذلك، تسعى سنغافورة إلى أن تكون مركزًا

، وكيانات يناألكاديميو  ،لجهات الفاعلة في الصناعةاو  ،لمعاهد البحث والمدارس الفكرية مفعم بالنشاطإيكولوجي 
سهم في نطاق واسع من أنشطة ويوذوي المصالح في مجال الطيران،  ،والدولية األجنبية إدارة الحركة الجوية

طور القدرات في يُ لحركة الجوية، و ا وخبرة في إدارةولد معرفة يالجوية، و البحث والتطوير في مجال إدارة الحركة 
 تلبي االحتياجات الفريدة لسنغافورة واإلقليم. حلوالً  مدقمجال إدارة الحركة الجوية، وي

  آسيا والمحيط الهادئ لتحديث إدارة الحركة الجوية على صعيد  إقليمتتعاون سنغافورة مع شركاء عالميين ومن
متسقة ومستدامة. وتشمل هذه و  سلسة إدارة للحركة الجوية لجعلآسيا والمحيط الهادئ  إقليموفي عالمي 
تشاطر البيانات فوق بحر الصين ل نظام إذاعة االستطالع التابع التلقائي – رصدًا آليًا مستقالً  :الشراكات

 ابطة أمم جنوب شرق آسيار  أعضاءآسيا والمحيط الهادئ، والعمل مع  إقليمالجنوبي مع ذوي المصالح في 
كجزء  في إدارة الحركة الجوية والتشغيل المتبادل االتساقبشأن  للتعاون الفني في مجال النقل الجوي )آسيان(

 .إطار آسيان لسوق الطيران الموحدةمن 
 تعزيز سالمة وأمن الطيران  -٥
 هذا هو سببالطيران الدولي المستدام، و ترى سنغافورة أن سالمة وأمن الطيران عامالن مهمان للغاية لتطور   ١-٥

للسالمة الذي ترعاه  ةوتدعم سنغافورة دعمًا كامًال برنامج الدولحفاظنا في سنغافورة على نظام إشراف قوي على السالمة. 
مبادرات نهج المراقبة المستمرة، وتوفر مساعدة  – الجوية مراقبة السالمةتدقيق اإليكاو، ونظام إدارة السالمة، والبرنامج العالمي ل

. فضًال عن (كوسكاب) واستمرار صالحية الطائرات للطيران برنامج التطوير التعاوني للسالمة التشغيلية في إطارللدول  ةفني
صالح، بما في ذلك ذلك، تؤمن سنغافورة إيمانًا قويًا أن الجهود المنسقة التي تبذلها الدول األعضاء في اإليكاو وذوي الم

 لتي تهدد نظام الطيران العالمي.ا المنظمات الدولية والصناعة، ضرورية للتصدي بفعالية لجميع األخطار األمنية
  فإنها تنشط في توفير  ،في منطقة جنوب شرق آسيالما كانت سنغافورة عضوًا مؤسسًا في برنامج  كوسكاب

الطيران وصالحية الطائرات للطيران ونظام إدارة السالمة  لمساعدة الدول األعضاء في عمليات ينفني براءخ
 ، ووفرت أيضًا مساعدة مالية كبيرة من خالل األنشطة ذات الصلة.التدقيقوٕاجراءات 

 يعمل في نفس الوقت مستشارًا لمنظمة الصحة العالمية، ٢٠٠٣منذ عام  تعير سنغافورة مستشارًا طبيًا لإليكاو ،
آسيا والمحيط  إقليمفي ‘‘ في مجال الطيران المدني ث الصحة العامةاحدأ وٕادارةلمنع  الترتيب التعاوني’’ إلدارة

الهادئ، وفي أقاليم أخرى وعلى صعيد عالمي، للتخفيف من مخاطر األوبئة الناتجة عن انتشار األمراض 
 الجوي. لسفرمن خالل ا السارية

  تها الجمعية العمومية لإليكاو في أقر شاملة ألمن الطيران، التي الاإليكاو قادت سنغافورة مبادرة تطوير استراتيجية
دورتها السابعة والثالثين، والتي حددت االتجاه ومجاالت تركيز اإليكاو الرئيسية فيما يتعلق بأمن الطيران في 

 .٢٠١٦إلى عام  ٢٠١١الفترة  من عام 
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 إلى عام  ٢٠١١ترة من عام الطيران أثناء الفأنها تترأس فريق خبراء اإليكاو ألمن بسنغافورة أيضًا  تتشرف
 ألمن جديدة قواعدبدور نشط في الجهود التي تبذلها اإليكاو لتضع، من بين أشياء أخرى،  تماقأنها ، و ٢٠١٣

الذين يدخلون مناطق في المطارات  ،من غير الركاب ،والفحص األمني لألشخاص ،لشحن الجوي والبريدا
  نة لدليل أمن الطيران.مطبعة الثاتخضع لقيود أمنية، وٕاعداد ال

 الجوي على صعيد  لشحنلما كانت سنغافورة تنشط في اإلسهام في الجهود التي تبذلها اإليكاو لتعزيز أمن ا
معني بتعزيز أمن  تركشمعالمي، فإنها اشتركت مع اإليكاو ومنظمة الجمارك العالمية في تنظيم أول مؤتمر 

 .٢٠١٢الجوي وتيسيره، المعقود في سنغافورة في تموز/ يوليه  شحنال
  في إطار إقليم آسيا والمحيط الهادئ، تواصل سنغافورة قيادة الجهد اإلقليمي لتقديم المساعدة للدول، وتساعد في

 كاغو.التفاقية شي السابع عشروالممارسات الموصى بها ذات الصلة الواردة في الملحق  قواعدلباضمان االلتزام 
 التصدي لتغير المناخ  -٦
إيجـاد حـل عـالمي يـتم التوصـل إليـه  يسـتدعيعـالمي يشـمل صـناعة الطيـران الـدولي، ولـذلك فإنـه  تحـدٍ  تغير المنـاخ  ١-٦
الجهات التي لها مصلحة في ذلـك. وتشـدد سـنغافورة علـى قيـادة اإليكـاو وتـدعمها فـي التصـدي  جميعجهود متضافرة تبذلها بذل ب

 وتملــكلهــذا التحــدي، فــي ضــوء طبيعــة الســفر الجــوي المتعــدد الجنســيات، وحقيقــة أن اإليكــاو وكالــة مــن وكــاالت األمــم المتحــدة، 
  وصول إلى موارد الطيران الدولي.الالخبرة الضرورية وٕامكانية 

  طرق فوق خليج العمليات ب للوصولالطيران المدني في سنغافورة طرف في الجهد الجماعي الذي يبذل هيئة
خفض كمية ثاني و توفير كبير في الوقود  ما يؤدي إلىالحد األمثل، م إلى البنغال وعبر بحر الصين الجنوبي

 مليون كغم. ١٢أكسيد الكربون المنبعث كل سنة بمقدار 
 وهي ،نبعاثاتالالمحيط الهادئ لخفض اجنوب مدني في سنغافورة أيضًا في مبادرة آسيا و تشارك هيئة الطيران ال 

تعاونًا وثيقًا لخفض كمية الوقود الذي تستهلكه  ونتعاونيمجموعة من مقدمي خدمات المالحة الجوية  مبادرة من
آسيا والمحيط  إقليمالطائرات وخفض غازات الكربون المنبعثة أثناء جميع مراحل طيران الرحالت المشاركة فوق 

 االنبعاثات من خالل مشاركتهاخفض محيط الهادئ لالجنوب الهادئ. وتشارك سنغافورة مباشرة في مبادرة آسيا و 
ملبورن،  –لوس أنجلوس، وسنغافورة  –خمسة أزواج من المدن، هي سنغافورة  بين لرحالت اليوميةفي مبادرة ا

 سنغافورة. - سيدني، وسيدني -سنغافورة، وسنغافورة  –وملبورن 
  لما كانت هيئة الطيران المدني في سنغافورة تقدم خدمات مالحة جوية، فإنها تنشر تكنولوجيا مالحة جوية

تعزيز انسياب الحركة الجوية، وتعزيز كفاءة المدارج، وزيادة القدرة على  بغرض ت إلدارة التشغيلنة وعملياكِّ مَ مُ 
 خفض كميات غازات ثاني أكسيد الكربون المنبعثة من الطائرات.

  الستفادة من مبادرات إدارة حركة الطيران، لزودت شركات الطيران في سنغافورة طائراتها بمعدات مالحة جوية
لذي تستثمر فيه استثمارات كبيرة في تجديد أساطيلها بتزويدها بطائرات ومحركات أكثر كفاءة في في الوقت ا

 ض كمية الكربون المنبعثة من رحالتها.خفاستخدام الوقود، واعتماد تدابير فنية وتشغيلية ل
  في سنغافورة، أدخلت في آخر تصاميم لصاالت المطار سمات لتوفير استهالك الطاقة، شانغيفي مطار ،

 لمباني.ادارة إل تكاملم ماللتظليل من أشعة الشمس، ونظ ومظالتتشمل فتحات في السقف 
  االستعداد للنموو  ات،بناء القدر   -٧
ـــ علــى مــدى  ١-٧ ، نمــت ســنغافورة لتصــبح إحــدى ١٩٦٥منــذ أن حصــلنا علــى اســتقاللنا فــي عــام  يةضــامالعامــًا  ٤٨ ال

آسـيا والمحـيط الهـادئ، وأصـبح لهـا دور مهـم فـي تعزيـز زيـادة حركـة الطيـران المـدني الـدولي.  إقليمالرئيسية في  الطيران محطات
ر منـه وٕاليـه أكثـر سـيّ الجـوي، حيـث تُ  لشـحنالـدوليين وا بسـابع أكثـر المطـارات ازدحامـًا بحركـة الركـا في سنغافورة شانغي مطارو 

 فــازوقــد  .بلــداً  ٦٠مدينــة فــي أكثـر مــن  ٢٥٠أســبوعيًا إلــى أكثـر مــن  منتظمــةرحلــة  ٦ ٥٠٠شــركة خطــوط جويــة نحـو  ١٠٠مـن 
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شـــركة الخطـــوط كمـــا أن  ،فضـــل فـــي العـــالماأل مجـــال بوصـــفها ٤٠٠أكثـــر مـــن  فـــي بجـــوائز تقديريـــة مطـــار شـــانغي فـــي ســـنغافورة
ميــزة تــوفر الخــدمات الجويــة فــي كــل قــارة. ومــع تحــول إقلــيم آســيا والمحــيط الهــادئ بســرعة إلــى تشــركة طيــران دوليــة مالســنغافورية 

  د سنغافورة البنى التحتية للطيران فيها لتلبي النمو المتوقع في الحركة الجوية.عِ تُ  ،للطيران ةأكبر سوق عالمي
  الحركةنغافورة ليستوعب الزيادة الكبيرة جدًا في في س شانغييجري إعداد خطة رئيسية جديدة لتطوير مطار 

مليون مسافر  ٨٥وتلبية االحتياجات الجوية المتزايدة على األجل البعيد بما يتجاوز القدرة على استيعاب  ةالجوي
 .٢٠١٧سنويًا عندما تفتتح صالة جديدة في عام 

  محليًا،  تنشأنطاقًا شامًال من خدمات الطيران، بما في ذلك من خالل شركات لمجتمع الدولي لتقدم سنغافورة و 
شركة طيران متعددة الجنسيات،  ٢٠٠لعدة منظمات طيران رئيسية ولما يزيد على  ةر اإلقليمياوتستضيف المق

اعات الجوية الشركة األوروبية للصن، ومنظمة خدمات المالحة الجوية المدنية، و الدولي لنقل الجويا اتحادمثل 
 -  ST Aerospaceشركة  قودبرات وويتني. وتشركة ، و سروي -زلرو  شركةو ، اليسشركة ث، و والدفاعية والفضائية

االبتكارات حفز في  هذا القطاع – ح وتجديد الطائراتصيانة وٕاصالفي قطاع وهي أكبر شركة عالمية مستقلة 
 وتجديد الطائرات من نوعح وٕاصالللهندسة أول وأكبر شركة في العالم لصيانة  SIAوالنمو، في حين أن شركة 
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  العالم وأكبر عرض جوي في إقليم آسيا والمحيط  فيالعرض الجوي في سنغافورة، وهو ثالث أكبر عرض جوي

رص التجارية في أسواق الف وايستطلعلالهادئ، يوفر منتدى لمن لهم مصالح في الطيران من جميع أنحاء العالم 
 آسيا والمحيط الهادئ السريعة النمو.

يوفر اإلطار المتحرر فرصًا للنمو، ولذلك اعتمدت سنغافورة سياسة نقل جوي متحـررة. وقـد أبرمنـا اتفاقـات خـدمات   ٢-٧
مؤسـس فـي االتفـاق  مفتوحـة. وسـنغافورة عضـوالجـواء األ ًا مـن اتفاقـاتاتفاقـ ٥٠مـن بينهـا نحـو  –بلـدًا  ١٢٠جوية مـع أكثـر مـن 

 أيضـًا دور فاعـل ولهـا، لألجـواء المفتوحـة تحرير النقـل الجـوي الـدولي، وهـو أول اتفـاق عـالمي متعـدد األطـرافلالمتعدد األطراف 
 ٢٠١٠أثناء تولي سـنغافورة فـي عـامي  الهدف. وقد أحرز تقدم كبير في تحقيق هذه آلسيان ةموحدال لطيرانا سوقبفي النهوض 

  :فريق عمل آسيان للنقل الجوي، حيثرئاسة  ٢٠١١و 
  ُمزيد من التكامل في قطاع الطيران في آسيان اللتحقيق  ة آلسيانالطيران الموحد سوق مد بالكامل إطاراعت

 وما بعده؛ ٢٠١٥اعتبارًا من عام 
 التـي ة لخـدمات الجويـللتحريـر الكامـل لاتفـاق آسـيان المتعـدد األطـراف  ٢٠١١ وودخل حيز النفاذ فـي تمـوز/ يوليـ

 آسيان لتوفر خدمات جوية دولية غير محدودة في إقليم آسيان. من خطوط جوية معينة تقدمها للركاب
  لمجلس اإليكاو، في إطار الجزء الثاني ترشيحال -٨
تتشـــرف ســـنغافورة بالقيـــام بـــدور فـــي التطـــور الســـريع للطيـــران المـــدني، مســـهمة كمحـــرك وميســـر فـــي ســـالمة وأمـــن   ١-٨

تـوفر لوتطويره، وفـي تطـوير رأس المـال البشـري فـي مجـال الطيـران، وفـي بنـاء القـدرات،  يإدارة النقل الجو الطيران، وفي تحديث 
. ويشرف سنغافورة أن تواصل اإلسهام، بوصفها دولة عضوًا فـي مجلـس اإليكـاو، قادرًا على البقاءألجيال المستقبل قطاع طيران 

  تالي.في النهوض بالطيران المدني الدولي إلى المستوى ال
سنغافورة  ترشيحعلى دعم  اإليكاوفي  دول األعضاءللستكون حكومة جمهورية سنغافورة ممتنة امتنانًا عميقًا   ٢-٨

  إلعادة انتخابها لعضوية مجلس اإليكاو، في الجزء الثاني، في الجمعية العمومية في دورتها الثامنة والثالثين.

  — انتهى —


