
 
 

ات هامة المديرون العامون للطيران المدني في الشرق األوسط يتوصلون إلى اتفاق
 في مجال الطيران واألمن والتعاونسالمة الحول 

 للنشر الفوري

بقيام المندوبين الذين حضروا االجتماع الرابع للمديرين األمينة العامة لإليكاو الدكتورة فانغ ليو رحبت   -٢٠/١٠/٢٠١٧ ،ومسقط مونتريـال
عدم ترك "المعروفة باسم اإليكاو استراتيجية بإقرار  ،عمانب ي في إقليم الشرق األوسط، الذي انتهى باألمس في مسقطلطيران المدنالعامين ل

مليار دوالر في الناتج المحلي اإلجمالي حققها الطيران في  ١٥٧وفرصة عمل مليون  ٢,٤ت إلى ر أشاو ، )NCLB( "وراء الركب بلدأي 
 .المنطقة

وراء الركب. والمعروف  بلدمن خالل توقيع المديرين العامين على إعالن مسقط حول استراتيجية عدم ترك أي  اً رسميهذا اإلقرار  وقد أصبح
شبكة الطيران المدني الدولي وتحقيق المنافع االجتماعية ب نتفاعأساسيا لاليعد مفتاحا  وتوصياتها الدوليةأن التنفيذ الفعلي لقواعد اإليكاو 

تزام لاللضمان االزخم السياسي والمالي الضروري توجيه الرامية إلى المناهج هذه االستراتيجية وتحدد مة التي تقدمها. واالقتصادية الضخ
في وقت حاسم في تطور النقل الجوي في  ذلك أتييوالموارد البشرية واالحتياجات التنظيمية. و  الهيكل اإلقليميتوفير إليكاو من خالل ل

 سهم في الزخم التعاوني الهام حول مسائل النقل الجوي الذي نشأ حتى اآلن.يالمنطقة، و 

أيضا دولية وٕاقليمية،  منظمات ٦و دولة ١٧يمثلون  إلقليم الشرق األوسط، الذينفي االجتماع الرابع  نو مندوبالاتفق هذه النقطة، وفيما يخص 
مجموعة إقليمية ألمن تشكيل "و  )MIDIP( "اإلقليمية  ةالمالحة الجويو السالمة مبادرات لدعم لشرق األوسط ل يةالتنفيذخطة ال" تأسيس على

اإلقليمية الجديدة، بما في ذلك برنامج إجراءات مشاريع الطيران المدني عددا من أيدوا كما ، )AVSEC/FAL/RG( "المدني والتسهيالتالطيران 
 . وقد أشادت األمينة العامة لإليكاو أيضا بهذه التطورات.)MID FPP(الطيران 

 ، وحققت شركات الطيران نموا ٢٠١١أكثر األقاليم نموا من حيث حركة الركاب والشحن منذ عام "لقد كان إقليم الشرق األوسط 
في المائة في  ١١,٢نسبة ، سجلت هذه الناقالت نموا ب٢٠١٦. وفي عام ٢٠١٢سفر الركاب في كل عام منذ عام  في في المائة ١٠يتجاوز 

ن م االجتماع. وأضافت "إأعلى نسبة بين جميع أقاليم اإليكاو"، حسبما قالت الدكتورة ليو في كلمتها أما، وهي يناإليرادي ينب الكيلومترياكالر 
هذا اإلقليم في ضرورة العمل معا من خالل اإليكاو، والسيما هذه األنواع من النتائج تؤكد على أهمية االلتزام القوي والنشط الذي أظهرته دول 

 وراء الركب". بلدوبناء القدرات التي نشأت في إطار مبادرة عدم ترك أي  فيما يتعلق بأولويات المساعدة

العام كان  ٢٠١٦أن عام  إلى بوجه خاصوأشارت الطيران على المستوى العالمي،  مجتمعه ليو على التقدم الهائل الذي أنجز وأكدت الدكتورة 
لتي بدأت تظهر قد تمت معالجتها، وأكدت أن استدامة هذه المنجزات سوف يتطلب في التاريخ، وأن عددا من التهديدات األمنية ااألكثر أمانا 

قليمهم وحده، وأن إجهودا منسقة بشكل مستمر، السيما ضمن إطار من النمو الكبير. وذّكرت المندوبين أن هذا التحدي ال ينطبق على 
عدد  إلىل ملتزمة بتقديم كل المساعدة الضرورية. وأشارت أيضا اإليكاو، خصوصا من خالل مكتبها اإلقليمي للشرق األوسط في القاهرة، تظ

 والوسائل واألهداف لتحديد هيكل التقدم بشأن هذه القضايا.من اآلليات والمبادرات اإلقليمية التي تنشئ األساسيات 

سالمة الامج في إطار بر  ةر التشغيليمخاطالمحددة مثل معالجة البعض التحديات لاهتمام أكبر إيالء ننا بدأنا إ" قائلة وقد شرحت الدكتورة ليو
، والكثير من األهداف األخرى ذات )RSOOs(الجوية  ، وفعالية المنظمات اإلقليمية لمراقبة السالمة)SMS( م إدارة السالمةظنُ و  )SSP( ةالوطني

قد حددت األولويات التي ساعدت  )RASG-MID(الشرق األوسط في  الجوية للسالمة يةقليماإلمجموعة الاألولوية". وأضافت الدكتورة ليو أن "
على العمل نحو تحقيق أهداف السالمة المتفق عليها والواردة في استراتيجية السالمة اإلقليمية في إقليم الشرق األوسط  الجهات المعنيةجميع 

التي  )MENA RSOO( "وشمال أفريقيا منظمة مراقبة السالمة إلقليم الشرق األوسط"اإلقليم  ؤسسيوٕاعالن الدوحة. ومن المتوقع أيضا أن 
تقديم المساعدة لتحسين أيضا ، و ةطنيسالمة الو الامج المملكة العربية السعودية، لكي تساعد الدول األعضاء في تطوير وتنفيذ بر ستستضيفها 

 دول".قدرات مراقبة السالمة في ال



من األاإليكاو في معالجة المسائل اآلخذة في الظهور، مثل  التي تقوم بها لاعماألثم انتقلت األمينة العامة لإليكاو إلى األمن، فاستعرضت 
األمن تعزيز لمطارات. وهنأت المندوبين على ما حققوه من تقدم في ا المنطقة المفتوحة للجمهور فيالتي تتعرض لها والتهديدات  اإللكتروني

قيام الهيئة و  )RASG-MID( "التسهيالتألمن الطيران و اإلقليمي الشرق األوسط  فريقتشكيل "على المستوى اإلقليمي، السيما من خالل 
لألولويات وفقا  )ACAC/MID/AVSEC/FAL( "أمن الطيران والتسهيالتخطة مسودة "إعداد بالشرق األوسط ومنطقة العربية للطيران المدني 

وأفريقيا، المعتمدة حديثا، طة الطريق ألمن الطيران المدني في الشرق األوسط ير خبورحبت أيضا . ٢٠١٦ عاملإعالن الرياض المحددة في 
التقدم بشأن هذه فقد قالت إن . وعالوة على ذلك، اتبشأن هذه المبادر دورهما القيادي على ووجهت الشكر لمصر والمملكة العربية السعودية 

 .)GASeP( "ألمن الطيران العالمية خطة اإليكاو"إعداد وتنفيذ  من أنشطة يسهلالمسائل على المستوى اإلقليمي 

من خالل  خاصة ،الالزمة المالية والبشريةموارد ال أن ترجمة هذه الجهود إلى نتائج سيتطلب تدبيرمرة أخرى األمينة العامة أكدت وأخيرا، 
. )ODA( لتقديم المساعدة اإلنمائية الرسمية استراتيجيات التنمية االقتصادية الوطنية وٕاسهامات الدولفي إطار لطيران ل ةولويإعطاء األ

المناقشات في منتدى اإليكاو للطيران العالمي، وهو المنتدى الذي سيعقد قريبا في نيجيريا خالل شهر مواصلة وشجعت المندوبين على 
 نوفمبر.

مدير إدارة النقل الجوي في اإليكاو،  لإليكاو الشرق األوسط إقليم لطيران المدني فيل ن العامينمديريلل الرابعاالجتماع  أيضا حضروقد 
 .ومدير إدارة المالحة الجوية، السيد ستيفن كريمر، ومدير اإليكاو اإلقليمي للشرق األوسط، السيد محمد خليفة رحمة ،جيبوبوبكر  السيد

 

 
يران المدني في ن اليسار إلى اليمين، الدكتورة فانغ ليو، األمينة العامة لمنظمة الطيران المدني الدولي، والرئيس التنفيذي األول للسلطة العامة للطم

العامين  ناالجتماع الرابع للمديري ، السيد محمد خليفة رحمة، بمناسبة، والمدير اإلقليمي للشرق األوسطبيزعاالدولة عمان، السيد محمد ناصر 
من األسالمة و الات إقليمية مهمة بشأن وقد نتج عن هذا االجتماع إقرار اتفاق )DGCA-MID/4(للطيران المدني في إقليم اإليكاو للشرق األوسط 

 .في مجال الطيران والتعاون
 

https://www.icao.int/Newsroom/Pages/Global-Aviation-Ministerial-Summit.aspx


معلومات للمحررين 

 معلومات عن اإليكاو

لتعزيز التطور اآلمن والمنظم  ١٩٤٤الدولي (اإليكاو) هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، ُأنشئت في عام  منظمة الطيران المدني
البيئة، من بين  للطيران المدني الدولي في شتى أنحاء العالم. وتتولى المنظمة وضع القواعد واللوائح الالزمة لسالمة وأمن وكفاءة وسعة الطيران وحماية

 دولة في جميع مجاالت الطيران المدني. ١٩١لعديد من األولويات األخرى. والمنظمة هي بمثابة محفل للتعاون بين دولها األعضاء البالغ عددها ا

 للشرق األوسط مكتب اإليكاو اإلقليمي
 مبادرة اإليكاو "عدم ترك أي بلد وراء الركب"

 :لالتصال

 السيد أنطوني فيلبين
 رئيس قسم االتصاالت
aphilbin@icao.int 
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