
  

 

 انسياب إلدارة أكثر كفاءة هجمن االنفتاح والتعاون على الصعيد الدولي دعمًا لن مزيداإليكاو تحثَّ على 
 الجوية الحركة

 للنشر الفوري

الدكتورة فانغ ليو الدول األعضاء اليوم أنه كي يتسنى لها إدارة النمو المتوقع  أبلغت األمينة العامة لإليكاو -20/11/2017 سنغافورة،
يتعين عليها أن تتحلى بقدر أكبر بأمان وفاعلية، وزيادة الفوائد االجتماعية واالقتصادية الناتجة عن زيادة الطرق والرحالت الجوية الدولية، 

 . الجوية الحركة انسياب دارةإللُنُهج الجديدة في  من االنفتاح إزاء تبادل بيانات الطيران وذلك دعما  

التي جرت فعالياتها في سنغافورة، والتي حضرها ما  الجوية الحركة انسياب دارةأمام الندوة العالمية إلاالفتتاحية كلمتها  ليو الدكتورةقد ألقت و 
على أنه "كي نتمكن من استيعاب النمو المستقبلي، دولة  عضوا  في اإليكاو ومؤسسة دولية، حيث شددت  24مشارك من  300يربو على 

قد ينطوي األمر على بعض الشواغل المتعلقة  ضمن المجال الجوي المحدود الذي نتحكم فيه بالفعل.حاليا  ما نقوم به نطّور يتعين علينا أن 
بداء أن تكون على استعداد إل الجوية الحركة انسياب إدارةعلى جميع األطراف الشريكة في إطار بالسيادة بالنسبة لبعض الدول، إذ يتعين 

 معلومات الرحالت الجوية الدولية وتقديم الدعم لها." تبادل تام بإقامة بيئة منفتحة قائمة على التعاون لال هاالتزام

، حيث وذكرتها الدكتورة ليوألقى السيد كيفين شوم، رئيس هيئة الطيران المدني في سنغافورة كلمة استهاللية، كرر فيها الجوانب ذاتها التي 
." وأضاف السيد الجوية الحركة انسياب دارةعلى بناء الزخم والسعي إلدخال العمل بنظام عالمي موّحد إل"ّجع حكومات الدول المشاركة ش

صلة بهدف تبادل والشفافية وما تضطلعون به من مشاركة متوا شوم أن "نجاح قطاع الطيران إنما يعتمد على ما تتحلون به من روح االنفتاح
 األفكار والمعرفة والخبرات."

، ويسهم في زيادة السعات الحالية لنظام إدارة الحركة الجوية، تعاوني بشكل القرار صنععلى ُأطر  الجوية الحركة انسياب إدارةويعتمد نظام 
بطريقة  الطائرات توجيهمن خالل تحّري الدقة في تنسيق عمليات اإلقالع والهبوط في مطاري المغادرة والوصول، وأيضا  من خالل إعادة 

 .ديناميكية في المجاالت الجوية المزدحمة

لصورة من صور التنسيق المتطّور في الوقت الحقيقي تعمل على تفادي دخول الطائرات في وضع "هذه اوعّلقت الدكتورة ليو بقولها إن 
بشكل عام أن يكونوا أكثر استجابة  عند  الجوية الحركة دارةإ قسماالنتظار الباهظ التكلفة لدى وصولها إلى وجهتها، كما تتيح للعاملين في 

 حداث غير المتوقعة."التعامل مع أحوال األرصاد الجوية وغيرها من األ

عالم وأّكدت األمينة العامة أيضا  على أن السرعة والكفاءة اللتين تتسم بهما الطائرات التجارية الحديثة في نقلها للركاب والبضائع حول ال
لحالي بسبب االتساع سريع في الوقت اعلى أن مثل هذه الميزات تواجه تهديدا   ة  الطيران الدولي، مؤكديوفرها يشكالن القيمة الرئيسية التي 

 يرة الذي تشهده عمليات النقل الجوي. تالو 

تتضاعف على مستوى العالم للحضور أن أحجام الرحالت الجوية والركاب أوضحت األمينة العامة  ،المستوى رفيعة الفعالية هذهفي سياق و 
 جديدةوخانات زمنية عاما ، مشددة  على أن "في الكثير من أسواق النقل الجوي الناضجة، لم نعد نملك رفاهية إضافة مطارات  15كل 

كذلك فإن المنافسة على المجال الجوي تتصاعد وتيرتها، في ظل صعود الخدمات الفضائية الستيعاب مزيد من النمو في الحركة الجوية. 
 المجاالت."دة في تلك ياز العمليات المتوسط تسعى إلى شق طريقها  ، وهي خدماتالطائرات التجارية وأبدون طيار  للطائراتاء الجديدة سو 

ضرورة إقرار الحكومات بأن النمو في حركة النقل الجوي له آثار واضحة على كذلك كررت الدكتورة ليو رؤى اإليكاو األساسية حول 
 100منا الحالي تضطلع بنقل ما يربو على عشرة ماليين راكب يوميا على متن و الحديثة، وأن نظم الطيران في يالمجتمعات واالقتصادات 

 ألف رحلة جوية. 

وما ينطوي ذلك عليه من إمكانات  ،عالمي بهدف تحسين نمو قطاع الطيرانلتعاون اللوأوضحت أيضا  أن اإليكاو تعمل بمثابة محور 



وأنه من الضروري بمكان أن تتعاون شركات الطيران ومقّدمي خدمات المالحة الجوية ومشغلي المطارات تعاونا   اجتماعية واقتصادية قّيمة،
 أكثر قوة ، مع ضرورة أن تجتهد جميعها في إدارة قدرات سعات المجال الجوي والطلب على الحركة الجوية. 

يؤثر على أهداف األداء االستراتيجي الرئيسية والمستويات الحالية لسالمة  "ال يمكن السماح لنمو القطاع بأن هأناألمينة العامة كما أضافت 
 ، حتى بينما نتوسع."، كذلك ينبغي االستمرار في حماية البيئةتهالطيران وكفاء

و بون وان، وزير الدولة ثنائية حول األولويات العالمية واإلقليمية مع السيد كا حادثاتأثناء زيارتها إلى سنغافورة، عقدت الدكتورة ليو أيضا  مو 
 ووزير النقل، وكذلك مع السيد لوه نغاي سينغ، األمين الدائم لسنغافورة في وزارة النقل. الُمنسِّق للبنية األساسية 

  

 

 االجتماعية الفوائد وزيادة وفاعلية، بأمان المتوقع النمو إدارة لها يتسنى كي أنه اليوم األعضاء الدول ليو فانغ الدكتورة لإليكاو العامة األمينة أبلغت
 للُنُهج دعما   وذلك الطيران بيانات تبادل إزاء االنفتاح من أكبر بقدر تتحلى أن عليها يتعين الدولية، الجوية والرحالت الطرق زيادة عن الناتجة واالقتصادية

 الحركة انسياب إلدارة العالمية الندوة أمامية التي ألقتها سيادتها االفتتاح ةجاءت هذه التعليقات في إطار الكلم .الجوية الحركة انسياب إدارة في الجديدة
 .مشارك 300 على يربو ما حضرها والتي سنغافورة، في فعالياتها جرت التي الجوية

 
 معلومات للمحررين

 معلومات عن اإليكاو
لتعزيز التطور اآلمن والمنظم  1944منظمة الطيران المدني الدولي )اإليكاو( هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، ُأنشئت في عام 

المنظمة وضع القواعد واللوائح الالزمة لسالمة وأمن وكفاءة وسعة الطيران وحماية البيئة، من بين للطيران المدني الدولي في شتى أنحاء العالم. وتتولى 
 دولة في جميع مجاالت الطيران المدني. 191العديد من األولويات األخرى. والمنظمة هي بمثابة محفل للتعاون بين دولها األعضاء البالغ عددها 

 
 المالحة الجوية العالمية وكفاءتها ةبسعأولويات اإليكاو المتعلقة 

 كيف يساعد الربط الجوي الدول في تحقيقها ألهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة
  ‘عدم ترك أي بلد وراء الركب’مبادرة اإليكاو 
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