
 

 
لنقل في وزير ا معاليالمملكة العربية السعودية التقت خاللها  زيارة إلى)إلى اليسار(، ليو ة فانغ األمينة العامة لإليكاو، الدكتور أجرت 
في الدورة الثالثة  المشاركين الهيئة العربية للطيران المدني وألقت كلمة أمام مندوبيسليمان الحمدان )إلى اليمين(، السيد  المملكة

 لمنظمة.والعشرين للجمعية العامة لهذه ا

 في مجال السالمة  لقليمياإل العمل على المستوىاألمينة العامة لإليكاو: 
 لطيران المدني في الشرق األوسطل له أهميته بالنسبة

إلى نمو حركة النقل الجوي والمستويات العالية من االمتثال  األمينة العامة لإليكاو أشارت – 26/5/2016، ليامونتر
لثالثة والعشرين للجمعية العامة للهيئة العربية للطيران في الدورة ا قالت للمندوبين المشاركينو لشروط السالمة في بعض الدول، 

، شريطة أن يتم وضع وتعزيز نهج في مجال الطيران المستدام الريادي أة إلثبات دورهامهي  منطقة الشرق األوسط  إن المدني
 للسالمة. إقليمي

إلى  على نحو فعال لقواعد والتوصيات الدولية لإليكاواتنفيذ غ ليو، قائلة: "يؤدي األمينة العامة لإليكاو، الدكتورة فان وأضافت
دي بدوره إلى زيادة التواصل بين الدول وتحقيق المزيد يؤ  مماواألمن في مجال النقل الجوي المحلي، السالمة تحقيق المزيد من 

السالمة سمة بمزيد من خدمات النقل الجوي المت   إذ إن ،الواقع استثنى منطقة الشرق األوسط من هذمن االزدهار فيها. وال ت  
ناء مجتمعات تتسم لقضاء على الفقر والتصدي لعدم المساواة وبفي افي مساعدة دولكم بدور أكبر  ال تزال تضطلع واألمن

 ".بالسلم والشمول والمرونة
توسع هائل في حجم الطيران وعدد الركاب في تتنبأ ب"وفي ظل النمو الكبير الذي شهدته منطقتكم مؤخرًا، والتقديرات التي 

لنقل الجوي السنوات المقبلة، ينبغي أن تسعى منطقة الشرق األوسط إلى أن تصبح نموذجًا عالميًا ي حتذى به في إدارة نمو ا
 .على نحو فعال"
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 يفضي إلى مناطقهاالدكتورة ليو على أن التفاوت الشاسع في بعض األحيان في قدرات الدول على مراقبة السالمة في  دتوأك  
بوجه خاص على أنه ينبغي للدول والهيئة العربية للطيران واإليكاو االرتقاء دت ي هذه المسألة. وشد  أهمية اتباع نهج إقليمي ف

 منظمة إقليمية لمراقبة السالمة الجوية. إنشاءستوى التعاون فيما بينها لتيسير بم
بعض الدول قد يتعذر على لمنظمة اإلقليمية لمراقبة السالمة الجوية، اوضع آلية لم نستطع وأضافت الدكتورة ليو قائلة: "إن 

 تحقيق هذا األمر يستغرق م اإليكاو بأنلديها. وت سل  القصور بمفردها توفير الموارد البشرية والمالية المطلوبة لتصويب أوجه 
دعم  عدمي ؤد  صيات الدولية. وقد يلقواعد والتو الفعال لتنفيذ السنوات من التقدم المطرد في هذه المنطقة، وال سيما من حيث 

 ."لمسناهامستمرة التي لتحسينات اللمزيد من المخاطر، وهذا أمر يخالف ا العمليات المحلية تعر ضالدول على نحو كاف إلى 
الفرص التنموية في المجال االجتماعي االقتصادي مسبقًا لجني ثمار ية لإليكاو شرطًا االمتثال للقواعد والتوصيات الدول وي عد  

من على نحو وثيق ثالثة عشر هدفًا  تدعم األهداف االستراتيجية لإليكاو فإن ،عليه الطيران العالمية. وبناءً  مها شبكةالتي تقد  
ألمم المتحدة، وتعمل المنظمة على التي وضعتها ا "2030عام ل خطة التنمية المستدامة" المدرجة في ة عشرهداف السبعاأل

"عدم  ةلتنفيذ القواعد والتوصيات الدولية لإليكاو من خالل مبادر  الالزمة أن يكون لدى جميع الدول الموارد والمساعدة ضمان
 ترك أي بلد وراء الركب".

، على الصعيد العالمي الطيران نمو قطاع الناجمة عن تحدياتالت الدكتورة ليو قائلة: "وفي الوقت الذي نواجه فيه اآلن وأعلن
وكذلك في منطقة الشرق األوسط، يتعين أن نسأل أنفسنا كيف يمكن للتعاون بين اإليكاو والهيئة العربية للطيران أن يدفع بمزيد 

وخلصت الدكتورة ليو إلى أنه إذا كانت المنطقة  .االحتياجات التي تتطلبها هذه المنطقة"لبية تمن التقدم في تحقيق األهداف و 
تلك النتائج أيضًا في ستسهم رائدة في مجال الطيران، منطقة قادرة على االستمرار في العمل من أجل ترسيخ مكانتها بوصفها 

 لمجتمعات الشرق األوسط بوجه عام.مزيد من االزدهار واالستدامة الطويلة األجل التوفير 
وزير النقل في  معاليالنقاط خالل اللقاءات الثنائية مع  هذه واغتنمت األمينة العامة الفرصة السانحة لتؤكد من جديد على

مدني. محمد إبراهيم شريف، المدير العام للهيئة العربية للطيران الالسيد ، و سليمان الحمدانالسيد  المملكة العربية السعودية
تعاون فيما بينها لتيسير االتفاق على أن توأشارت الدكتورة ليو قائلة: "ينبغي لجميع المنظمات في المنطقة، بما فيها اإليكاو، 

 تركز على احتياجات الدول".و في المنطقة  ألولوياتلطة طريق واضحة المعالم يخر 
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 :مصادر للمحررين
 والمنظم اآلمن التطور لتعزيز 1944 عام في أ نشئت وقد المتحدة، لألمم التابعة المتخصصة الوكاالت إحدى هي( االيكاو) الدولي المدني الطيران منظمة

 وذلك البيئة، وحماية وسعته وكفاءته وأمنه الطيران لسالمة الالزمة واألنظمة القواعد وضع المنظمة وتتولى. العالم أنحاء شتى في الدولي المدني للطيران
 .المدني الطيران مجاالت جميع في دولة 191 عددها البالغ المتعاقدة دولها بين التعاون محفل بمثابة وهي. األخرى األولويات من العديد ضمن

 مبادرة اإليكاو "عدم ترك أي بلد وراء الركب"
 مساهمة اإليكاو والطيران في أهداف التنمية المستدامة التابعة لألمم المت حدة

 لسالمةبرامج وسياسات اإليكاو بشأن ا
 برامج وسياسات اإليكاو بشأن األمن والتسهيالت

 للحصول على المزيد من المعلومات ُيرجى االتصال بالجهات التالية:
 السيد وليام رايالنت كالرك وني فيلبينطالسيد أن

 االتصاالتموظف شؤون  رئيس قسم االتصاالت
aphilbin@icao.int wraillantclark@icao.int 

 +1( 514) 954-6705 :الثابت هاتفال  +1( 514) 954-8220 :الثابت هاتفال
 +1( 514) 409-0705 الهاتف المحمول: +1( 438) 402-8886 الهاتف المحمول:

@icao    @wraillantclark 
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