
  

  

 

 في إقلیم آسیا والمحیط الهادئ إلدارة الحركة الجویةًا مخصصًا جدیدًا مكتبفتح تتاالیكاو 
لها في بیجین فرعي عن افتتاح أول مكتب إقلیمي (االیكاو) منظمة الطیران المدني الدولي ت أعلن – ٢٢/٧/٢٠١٣مونتریـال، 

  سیا والمحیط الهادئ.ة الحركة الجویة في إقلیم آة إدار بالصین مخصص لتحسین فعالیة وكفاء

م بالفعل بواسطة مكتب رفیع المستوى الذي تالألعمال الجاریة والتنسیق اإلقلیمي تكِملة لالجدید الفرعي المكتب اإلقلیمي  عتبرویُ 
 مباشربشكل یلبي هذا تقدم تایلند. ومكتب بیجین المبفي بانكوك الذي یوجد مقره قلیمي في آسیا والمحیط الهادئ االیكاو اإل

فیما یخص دیات المتوقعة مباشرة بمواجهة التحرتبط التي تو النجاح القائمة على األداء، معاییر الموارد وتحدید  زیادةلى إلحاجة ا
تب مك بواسطةمن المعارف والخبرات المكتسبة  كما سیستفید هذا المكتب كثیراً  .قلیمهذا اإلدارة الحركة الجویة في السعة وإ 

 في بیجین.الواقع هو اآلخر و في آسیا والمحیط الهادئ، التابع لالیكاو  طیرانبرنامج إجراءات ال

  

 مومساعدیه ءوزراالوزراء ونواب عدد من الو او كمن االیرفیعي المستوى المسؤولین المجموعة من حضر افتتاح هذا المكتب و 
آسیا إقلیم المنتمیة إلى عضاء في االیكاو األدول الظمات دولیة و ن من منورؤساء الطیران المدني وغیرهم من كبار المسؤولی

  والمحیط الهادئ.
: "في إطار الشراكة الوثیقة مع الصین وفي ضوء االعتراف قائالً  ،ید روبرتو كوبیه غونزالیسالس ،رئیس مجلس االیكاووصرح 

تقدیم ضمان ل االیكاو مع زمالئنا في أوساط المشغلین بالتزامات الهند والیابان ومالیزیا وجمهوریة كوریا وسنغافورة، ستتعاون
  .   إدارة الحركة الجویة"المتعلق بالجدید المكتب ا تیحها هذالتي سیُ  طویلة األمدالالمساعدة األولیة و 

ا والمحیط في آسیالجدید الفرعي قلیمي المكتب اإلهذا تأسیس إن : "قائالً  ،الیكاو، السید ریمون بنجامانلعام المین األق ـوعلّ 
في التي ینبغي تحقیقها تشمل األهداف الهامة  : "قائالً وأضاف إدارة األداء"  أسالیبعلى و االیكاتركیز یتماشى مع الهادئ 
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 وضعو داء في بنغالدیش ومیانمار وجزر المحیط الهادئ، إجراءات المالحة القائمة على األ نشرٕاقرار و األجل القریب تصمیم و 

االستخدام حول وتحقیق األهداف اإلقلیمیة شرق آسیا االستخدام األمثل للمجال الجوي في فیما یخص  اتالمسار لتحدید مبادرة 
هداف األتنظیم حلقة عمل بشأن تحقیق وٕاقرار ، وأخیرًا التنسیق المدني والعسكري وطیدتللمساعدة على المرن للمجال الجوي 

  ". صنع القرار بشكل تعاونيدارة تدفق الحركة الجویة و إ لمفهومياإلقلیمي  طبیقتال ـــیّســـرتُ التي خرى األ
 هأنإلى في الوقت الراهن تشیر : "توقعات االیكاو أن إلى ،یانغ، مدیر إدارة الطیران المدني في الصینسلي جیاك أشار السیدو 

 حجمالِضعف  حیط الهادئوالم في آسیا ةحجم الحركة المسجلمن حیث عدد الركاب الكیلومیتریین اإلیرادیین الدولیین، ستبلغ 
هذا األكبر من الصین بالحصة أن تساهم توقع من الم" قائًال: وأضاف .نهایة العقد المقبل"بحلول أمریكا الشمالیة المسجل في 

على السالمة والكفاءة ها المتعلقة بتقدیم الدعم الالزم لمساعدة االیكاو على تحقیق أهدافنعرب عن بالغ سرورنا لٕاننا و  حجمال
 مستوى العالمي".ال
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لتعزیز التطور اآلمن والمنظم للطیران  ١٩٤٤) هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، وقد ُأنشئت في عام یكاومنظمة الطیران المدني الدولي (اال
ة الطیران وأمنه وكفاءته وسعته وحمایة البیئة، وذلك ضمن العدید من المدني الدولي في شتى أنحاء العالم.  وتتولى المنظمة وضع القواعد واألنظمة الالزمة لسالم

  .دولة في جمیع مجاالت الطیران المدني ١٩١األولویات األخرى.  وهي بمثابة محفل التعاون بین دولها المتعاقدة البالغ عددها 

 
  

  للحصول على المزید من المعلومات ُیرجى االتصال بالجهات التالیة:
  فیلبین السید أنثوني

  القائم بأعمال رئیس قسم االتصاالت
aphilbin@icao.int 

   +١) ٥١٤( ٩٥٤- ٨٢٢٠ هاتف المكتب: 
  +١) ٤٣٨( ٤٠٢- ٨٨٨٦ الهاتف المحمول:

  
  

  سو آن راباتونيالسیدة 
  الموظفة المساعدة لشؤون االتصاالت

srapattoni@icao.int 
  +١) ٥١٤( ٩٥٤- ٨٢٢١ هاتف المكتب:

  +١) ٥١٤( ٢١٢- ١٠٥١الهاتف المحمول:  
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