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  عامةالجلسة ال

  انتخاب الدول األعضاء التي تمثل في المجلس :من جدول األعمال ٥البند 

   مالیزیاح یترش

  )مالیزیا(مقدمة من 

  التنفیذي الموجز
جزءه مجلس اإلیكاو، في لعضویة  مالیزیا إنتخابإلى طلب الدعم من جمیع الدول المتعاقدة إلعادة هذه الورقة سعى ت

  الثالث.
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 مقدمةال -١

، في الثفي الجزء الث ،ها إلعادة انتخابها عضوًا في مجلس اإلیكاوترشیحبإعالن  مالیزیاتتشرف حكومة  ١- ١
 االنتخابات التي ستعقدها الجمعیة العمومیة لإلیكاو في دورتها الثامنة والثالثین.

  مواجهة التحدیات -٢
فـي  حققـت تقـدمًا علـى الصـعید العـالميقـد فوالمحـیط الهـادئ، آسـیا  وحیث أن مالیزیا تحتل موقعـًا إسـتراتیجیًا بـإقلیم  ١-٢

 فـي إقتصـاد البلـد الـذي یعتمـد علـى التصـدیر حاسمًا فضًال عـن كونـه ُمیسـرًا رئیسـیاً  عد الطیران المدني عنصراً مجال الطیران. ویُ 
  والمحیط الهادئ.آسیا  مرائد في مجال الطیران بإقلی كبلدلقد برزت مالیزیا كمحطة حیویة و و المعولم وعلى السیاحة. 

سیاسـة تضـم جمیـع جوانـب الطیـران المـدني الرئیسـیة,  وهـي  ي مالیزیـا أحـدى أسـمى أولویاتهـا علـى الطیـران.وتضف  ٢-٢
مــن المتوقـــع أن یســجل مجـــال الطیـــران المــالیزي نمـــوًا متواصـــًال خــالل العقـــد المقبــل. ویتســـم الطیـــران المــالیزي بعملیـــة التحریـــر و 

لقواعــــد لالمتواصــــلة والتنمیــــة المســــتدامة واالســــتراتیجیة وبالتعــــاون الــــدولي والشــــراكة الدولیــــة وبمجــــاالت نمــــو جدیــــدة وباإلمتثــــال 
 المستدامة.النقل الجوي تنمیة بالسالمة واألمن وحمایة البیئة و ة لاالیكاو. وتلتزم الدو  والتوصیات الدولیة الصادرة عن

  الطیران في مالیزیا -٣

اتفاقـًا مـن إتفاقـات  ٢٠بلـدًا منهـا  ٩٨خـدمات طیـران مـع  اتشجعت مالیزیـا سیاسـة الطیـران التحرریـة وأبرمـت إتفاقـ  ١-٣
  .أجنبي ناقل جوي ٦٧مالیزیا حالیًا حوالي حول العالم. ویعمل برات ریئسیة . والبلد مربوطة بمطاالمفتوحة جواءاأل
ملیــون وبلــغ حجــم الشــحن  ٦٨,٨مالیزیــا فــي  ٢٠١٢عــام فــي تحركــات الركــاب بالمطــارات لوبلــغ العــدد اإلجمــالي   ٢-٣

  طن متري. ٨٩١ ١٧٩الجوي 
الجـویین بمالیزیـا إلـى مجموعـة رفیعـة وتسهم المنتجات والخدمات الثابتة وذات الجـودة الرفیعـة فـي إنضـمام النـاقلین   ٣-٣

 Sky-trax World Airlines Awardشركة الطیران المالیزیة مع منظومةسّیر من شركات الطیران ذات المستوى العالمي. وتُ 
 المالیزیة أول ناقل جوي منخفض التكلفة وأكبرها في أسیا. Air Asiaعتبر شركة طیران وجهة دولیة. وتُ  ٤٧رحالت إلى

 مطــارًا محلیــًا مــن أحــدث ١٦مطــارات دولیــة و ٦ضــم تي تــوال ةوالمكثفــ ةمطــارات مالیزیــا المتطــور  منظومــةبــر عتتو   ٤-٣
النشــطة الخاصــة بالمطــارات أیضــًا إلــى تعزیــر الســـالمة  المالیزیـــة سیاســة اإلســتثمار وترمــيالمطــارات فــي المنطقــة.  منظومــات

ملیــون مســافر ســنویًا ولطــائرات الجیــل  ١٠٠للبیئــة وتصــل ســعته إلــى اللمبــور الــدولي مطــارًا مراعیــًا اواألمــن. ویعتبــر مطــار كو 
  الجدید.

بالوالیـات المتحـدة مـن خـالل إتفـاق  ةاإلتحادیـویعتبر نجاح مالیزیا في الحصول على إعتراف هیئة الطیران المدني   ٥-٣
في مالیزیا. وقد أدى التعـاون والشـراكة  والخامس في العالم أجمع إنجازًا للطیرانآسیا  ثنائي لسالمة الطیران، األول من نوعه في

إلــى الــتمكن مــن تصــدیر الطــائرات المصــممة والمصــنعة فــي مالیزیــا. وتنــتج مرافــق الطیــران المالیزیــة مكونــات لألجنحــة وهیكــل 
  ."بوینج"و "أیر باص"الطائرة لطائرات 

مــالیزي ووفقــًا لعملیــة التحــول، فقــد الطیــران الولقــد أثــر نمــو النــاقلین الجــویین منخفضــي التكلفــة بالعــالم أجمــع علــى   ٦-٣
ُأتخــذت خطــوات لتعزیــز البنــى التحتیــة بالمطــارات لمواكبــة النمــو فــي المســتقبل. ومــن المتوقــع أن یبــدأ تشــغیل أكبــر محطــة ركــاب 

الــدولي.  اللمبــورابمطــار كو  ٢٠١٤ملیــون مســافر، فـي مایو/أیــار  ٤٥التكلفــة فــي العـالم، تبلــغ ســعته  يمنخفضــ ینالجــوی ینقلاللنـ
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فـي تغییـر میـدان الطیـران فـي مالیزیـا إذ تقـدم هـذه  للطیـران، وهـي أحـدث ناقـل جـوي مـالیزي، Malindo Airولقـد مضـت شـركة 
  كاملة. وخدماتتنافسیة  اً الشركة أسعار 

جمیـــع الجهـــات المعنیـــة بشـــأن   إلـــى جنـــب مـــع اً علـــى وضـــع لـــوائح الطیـــران المالیزیـــة جنبـــ ةوتعمـــل الجهـــات القائمـــ  ٧-٣
قیق التابعـة لـنهج مـا یتعلـق بعملیـة التـدفیصادرة عن االیكاو. وتحتل مالیزیا إجماًال المتثال للقواعد القیاسیة والتوصیات الدولیة اإل

للبرنـــامج العـــالمي لمراقبـــة الســـالمة الجویـــة مرتبـــة ممتـــازة علـــى المســـتوى اإلقلیمـــي ومرتبـــة تحظـــى بالثنـــاء علـــى  الرصـــد المســـتمر
صــعید الیتعلــق بالبرنــامج العــالمي لتــدقیق أمــن الطیــران تحتــل مالیزیــا أیضــًا مرتبــة تحظــى بالثنــاء علــى المســتوى الــدولي. وفیمــا 

والمحـیط الهـادئ التـي طبقـت نظـم إدارة السـالمة بسـتة مطـارات دولیـة آسـیا  الدولي. وتعتبر مالیزیـا أحـدى الـدول الرائـدة فـي إقلـیم
  ر عن االیكاو.مطارًا محلیًا وفقًا للملحق التاسع عشر الصاد ١٦و

 التعهدات التي قدمتها مالیزیا لالیكاو -٤

لمنظمة الوحیدة المكلفة بوضع جمیع جوانب الطیران المدني الدولي. ور االیكاو بوصفها االتزمت مالیزیا دائمًا بد  ١- ٤
وغایتها وجهودها من أجل وضع مبادئ وطرائق المالحة الجویة الدولیة وتعزیز تخطیط  وأیدت مالیزیا تأییدا تامًا أهداف االیكاو

  النقل الجوي الدولي وتطویره.
مع دول متعاقدة أخرى في اإلسهام في مهام االیكاو. وستفي مالیزیا بتعهداتها المالیة،  باالشتراكوتواصل مالیزیا،   ٢- ٤

الجهات  تبادل خبراتها معمع جمیع الدول من أجل تعزیز مجال الطیران و وستشارك في برنامج عمل االیكاو، وستتعاون 
تخفیض تمویل أنشطة السالمة وبرامج لتقدم تبرعات س. وستوفر مالیزیا موظفین إضافیین لخدمة االیكاو و مع هذه الدولاألخرى 

  انبعاثات ثاني أكسید الكربون.
 الّنیلوكذلك ال یمكن  فائقة. وتحظى السالمة بأهمیة دعمًا تاماً  یكاواالم مالیزیا دعوفي مجال السالمة واألمن، ت  ٣- ٤

من األمن. وتلتزم سلطات الطیران المالیزیة باتباع نظام رقابة یتسم بمعاییر رفیعة المستوى للسالمة واألمن. وتتم بصورة 
ل والمعدات الحدیثة والموظفین متواصلة رصد وتقییم هیكل الرقابة من أجل ضمان االمتثال. ویشكل اإلطار القانوني الشام

  المدربین عناصر تسهم في التزام مالیزیا بالسالمة واألمن.
انبعاثات غازات  ضتأثیر الطیران على البیئة وتشارك في جهود االیكاو لتخفی ضوتلتزم مالیزیا التزامًا تامًا بتخفی  ٤- ٤

و اأثناء الدورة السابعة والثالثین للجمعیة العمومیة لالیك اصل إلیهتم التو الذي  لتوافق اآلراءالدفیئة الناجمة عن الطیران. ووفقًا 
بشأن أنشطة تخفیض انبعاثات ثاني أكسید  ، فقد وضعت مالیزیا وقدمت خطة عملها الحكومیة٢٠١٠في أكتوبر/تشرین األول 

  الكربون.
الجوي. ولقد نفذ الناقلون الجویون هیكلة مجالها إعادة لحركة الجویة بواسطة ا استخدامها إلدارةوعززت مالیزیا   ٥- ٤

اللمبور ااألثر الكربوني. ویعد مطار كو  ضالمالیزیون تدابیر إعادة تجدید األساطیل وّفعالیة استخدام الوقود من أجل تخفی
ة ذات مبادرات المستداملبالنسبة ل "لشهادة بالتینوم"وفقًا  ةدرجات التزام بالبیئ أعلىالدولي هو أول مطار في العالم یحقق 

  المستوى العالمي.

 المساهمة في الطیران العالمي -٥

، فقد أسهمت إسهامًا منظومة عالیة للنقل الجويوٕاذ كفلت مالیزیا توفر موظفین مناسبین وكفؤین إلدارة وتسییر   ١- ٥
بلدًا  ٦٣ون إلى ، ینتمموظفًا من موظفي الطیران ٣٦٤، تم تدریب أكثر من ١٩٨٤ملموسًا في تنمیة الموارد البشریة. ومنذ عام 

بلدًا تدریبًا  ٥٥مشاركًا من  ٩٤٣في دورات ممولة تمویًال تامًا في إطار التعاون الفني المالیزي. وباإلضافة إلى ذلك، فقد تلقى 
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مالیزیا مذكرة تفاهم مبرمة مع  أّقرتمعتمد من جانب االیكاو. ولقد العلى أمن الطیران في مركز تدریب المطارات المالیزي 
طیران المدني في مجال تنمیة الموارد البشریة. وتنص مذكرة التفاهم على تدریب موظفي أمریكا الالتینیة مریكا الالتینیة للألجنة 

  في دورات ممولة تمویًال تامًا بأكادیمیة الطیران المالیزیة .
ذوي التكلفة المنخفضة. ویتمثل التطور الهام الذي طرأ على الطیران المدني الدولي في ظهور ناقلین جویین من   ٢- ٥

السفر الجوي. ولقد أسهمت مالیزیا اسهامًا كبیرًا في  أحوالولقد أدى ظهور الناقلین الجویین ذوي التكلفة المنخفضة إلى تغییر 
المالیزیة نجاح نموذج شركات  Air Asiaوالمحیط الهادئ. واثبتت شركة آسیا  في إقلیم  قطاع النقل الجوي منخفض التكلفة

وجهة. وفي أعقاب  ٨٥خدمات بشبكة مكثفة تتكون من  Air Asiaالطیران منخفضة التكلفة في أسیا. وتقدم شركة الطیران 
والمحیط آسیا  إقلیم، ظهر ناقلون جویون منخفضو التكلفة في جمیع أرجاء Air Asiaنجاح شركة طیران 

 .Air Asiaشركة طیران منخفضة التكلفة للرحالت البعیدة المدى وهي متفرعة عن شركة هي  Air Asia X  وشركة   الهادئ. 

 المساهمة في الطیران المدني الدولي من خالل االیكاو -٦
مــوظفین . وتمــول حكومــة مالیزیــا تكــالیف لمنظمــةمالیزیــا أعمــال االیكــاو، فقــد جعلــت موظفیهــا فــي خدمــة ا إذ تــدعم  ١-٦

من مالیزیا للعمل مع االیكاو. وأنتدبت مالیزیا مدققًا للحسابات على أساس طویل األجـل للعمـل بالبرنـامج العـالمي  متفرغینإثنین 
جــین. یلتــدقیق مراقبــة الســالمة الجویــة. وأنتــدبت مالیزیــا كــذلك خبیــرًا إلدارة الحركــة الجویــة بمكتــب االیكــاو الفرعــي اإلقلیمــي فــي ب

زیون فـي البرنـامج الیسـیا والمحـیط الهـادئ فـي بـانكوك. وشـارك خبـراء الطیـران المـقلیمـي آلویعمل موظف أخر بمكتب االیكاو اإل
العالمي لتدقیق مراقبة السالمة الجویة وفي عملیات التدقیق في البرنامج العالمي لتدقیق أمن الطیران وفـي زیـارات التقیـیم التابعـة 

  جال الطیران المدني.التعاوني لمنع وٕادارة أحداث الصحة العامة في م للترتیب
عد السـالمة وحمایـة البیئـة مـن األمـور األساسـیة فـي مهمـة االیكـاو. وسـتظل سـالمة الطیـران تحظـى باألولیـة ولـم وتُ   ٢-٦

قـدمت مالیزیـا كـذلك تبرعـات و تعد عملیة حمایة البیئة مسألة خیار. ولقد قدمت مالیزیا تبرعات لصندوق السالمة التـابع لالیكـاو. 
  تخفیض انبعاثات ثاني أكسید الكربون. الدول بشأن لدعم خطط عمل 

تنفیـذ إعـالن أمـن الطیـران  للمضـي فـي تشـجیع ٢٠١٢الطیـران فـي عـام  مالیزیا المؤتمر اإلقلیمي ألمن واستضافت  ٣-٦
والشــحن  الــذي ُأعتمــد فــي الــدورة الســابعة والثالثــین للجمعیــة العمومیــة. وأعتمــد المــؤتمر اســتراتیجیة شــاملة لتحســین أمــن الركــاب

ر فــي المــؤتمر الرفیــع المســتوي ألمــن الطیــران الــذي ُعقــد فــي مونتریـــال فــي تمالجــوي بشــكل منــتظم. وقــدمت مالیزیــا نتــائج المــؤ 
  .٢٠١٢سبتمبر/أیلول 

 ن مع االیكاو والمنظمات اإلقلیمیةالتعاو -٧
مجال الشراكة مع االیكاو لتنمیة تقوم مالیزیا بتوسیع نطاق برامجها التدریبة من أجل تشجیع التعاون والتعاضد في   ١- ٧

مالیزیا  قرّ الموارد البشریة. وهي بذلك تقوم بدعم الموظفین المناسبین والمختصین إلدارة نظام عالمي للنقل الجوي وتسییره. وست
، البرنامج المالیزي لتدریب البلدان النامیة التابع لالیكاو من أجل القیام بصورة مشتركة بإنشاء وٕادارة برنامج ٢٠١٣في عام 

لطیران المدني ومع اإلفریقیة للجنة الأیضًا مع  وستبرم مالیزیالتدریب المشاركین الذین ینتمون إلي البلدان المتعاقدة باالیكاو. 
  لتدریب موظفي الطیران. ٢٠١٣لطیران ، ترتیبات مماثلة بشأن تنمیة الموارد البشریة في عام لمدنیة العربیة لا الهیئة

 واإللتزام بأعماله اإلسهام في المجلس - ٨
في  تسعى مالیزیا إلى إعادة إنتخابها بمجلس االیكاو. وهي تعتبر أن قدرتها على اإلسهام كعضو في المجلس  ١- ٨

. وترغب مالیزیا في المضي في المساهمة من خالل مجلس االیكاو. وبناء على موقع بمثابة إمتیازالطیران المدني الدولي 
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والمحیط الهادئ آسیا  مالیزیا االستراتیجي وخبراتها ومواردها، فهي مهتمة بمواصلة مشاركتها في المجلس لتمثیل مصالح دول
  یة الطیران العالمي.والمساهمة في قیادة االیكاو ورؤ 

ولقد شاركت مالیزیا مشاركة جادة في مداوالت االیكاو وتعاونت مع أعضاء المجلس في المهمة الرامیة إلى تعزیز   ٢- ٨
ر قدٍر من السالمة واألمن وحمایة البیئة بالّفعالیة ویوفر أك أعلى درجاتنظام عالمي للطیران المدني یعمل عمًال ثابتًا في 

مواصلة تعزیز السالمة واألمن وحمایة البیئة لتبذل مالیزیا، إلى جانب أعضاء المجلس األخرین، كافة الجهود . وسٕاستدامتهاو 
  .ةوتنمیة النقل الجوي المستدام

 الخالصة -٩
عضوًا في المجلس وأن تشارك في أعماله. وترغب مالیزیا في مواصلة مشاركتها  لقد كان شرفًا لمالیزیا أن تكون  ١-٩

مجلس األخرین من أجل صالح الدول في أعمال المجلس واإلسهام في الطیران المدني الدولي. وستعمل مالیزیا مع أعضاء ال
  األعضاء كافة.

إلعادة إنتخاب مالیزیا بمجلس االیكاو، في  تسعى حكومة مالیزیا إلى طلب دعم جمیع الدول األعضاء باالیكاوو   ٢-٩
  الثالث بالدورة الثامنة والثالثین للجمعیة العمومیة.  جزءه

  — انتهى —


