
  

 

 اإلقليمية في مجال سالمة الطيرانإعالنا مشتركا بشأن األلويات  يؤيدونوزراء آسيا والمحيط الهادئ 
 وكفاءته

 للنشر الفوري
عام ( لتصبح األكبر في العالم بحلول APACإقليم آسيا والمحيط الهادئ ) فيما تستعد سوق الحركة الجوية في -5/2/2018وبيجين، في مونتريـــــال 

إعالن جديد يضفي الطابع الرسمي على التزاماتهم المشتركة  لتأييدفي بيجين األسبوع الماضي  ،حكومة   36يمثلون  ،الطيران المدني، اجتمع وزراء 2022
 طيران وكفاءته.األهداف التي تمّثل أولوية عليا في مجال سالمة ال حيال

استضافته  الذي 2018الوزاري إلقليم آسيا والمحيط الهادئ لعام  اإليكاوإطار مؤتمر في  ،نو وقد اتفق المسؤولون الرسميون رفيعو المستوى المجتمع
( وترخيص SSPعلى السعي لتحقيق تقّدم تعاوني بشأن األهداف المتعّلقة بمراقبة السالمة الجوية وتنفيذ برامج السالمة الوطنية ) ،جمهورية الصين الشعبية
وتبادل المعلومات وأفضل الممارسات في مجال  في الوقت المناسب اإلدارة السلسلة للحركة الجوية في آسيا والمحيط الهاديالمطارات وتطبيق خّطة 

 المالحة الجوية والبحث واإلنقاذ. خدمات

جراءاتكم الداعمة إلنشاء سلطات  الجديد ، الدكتور أولومويا بنارد أليو، قائال: "من شأن هذا اإلعالناإليكاووشّدد رئيس مجلس  أيضا تعزيز اتفاقاتكم وا 
األهداف اإلضافية والحرجة جدا لتنمية رأس المال البشري وتدريب الرامية إلى تحقيق بعض اإلجراءات مستقّلة للتحقيق في الحوادث، باإلضافة إلى تلك 

 واالحتفاظ بالجيل القادم من المهنيين العاملين في مجال الطيران في هذا اإلقليم".

شارة إلى مستو  ّصةبوصفه من هذا اإلعالن وعلى نطاق أوسع، ينبغي تقديروأضاف: " ى التزاماتكم في غير مسبوقة للتفاعل رفيع المستوى بين دولكم، وا 
ية التعاون والمساعدة الفن يفي مجال طويلة األمد مجالي السالمة والكفاءة حيال جمهور المسافرين وقطاع الطيران، وأداة للمساعدة على تعزيز العالقات

 ".الثنائيين أو متعددي األطراف

لكن هناك أيضا و ، باإلمكانات وزاخراالمحيط الهادئ في يومنا هذا إقليما واعدا جدا ، الدكتورة فانغ ليو، قائلة: "ُتعتبر آسيا و لإليكاووعّلقت األمينة العامة 
الحركة الجوية والمشغلين واألساطيل في إقليمكم، رغم سرعة نمو بعض التحديات الخطيرة بالنسبة إلى العديد من الحكومات المحلية. فعلى سبيل المثال، 

 ".ُيعد محدودا  للغاية من سلطاتكم التنظيمية وقدراتهافي موارد العديد الموازي إاّل أّن النمو 

، يقود مكتب اإليكاو اإلقليمي آلسيا والمحيط الهادئ في شعار "عدم ترك أي بلد وراء الركب" تمبادرة وكالة األمم المتحدة في مجال الطيران تحومن خالل 
في رفع مستويات نجاحات مؤخرا المشترك أفرقة العمل وقد حققت بالفعل مي، سلسلة من مشاريع المساعدة وبناء القدرات على الصعيد اإلقلي بانكوك

 العالمية للسالمة الجوية. اإليكاود ضمن خّطة االمتثال لمراقبة السالمة في خمس دول بما يتجاوز الهدف الحالي المحدّ 

المباشرة بين بالعالقة في مختلف أنحاء العالم اليوم فيما يتعّلق  اإليكاوتنشرها إحدى الرسائل األساسية التي ب ذلك يذكّرناوشّددت الدكتورة ليو على أّن "
 في الدول، وقدرتها على تحقيق اآلثار االقتصادية واالجتماعية اإليجابية للنقل الجوي واالستفادة منها". اإليكاومعّدالت االمتثال لقواعد 

في اآلونة األخيرة. وقد جمع هذا الحدث  ئآلسيا والمحيط الهاد اإليكاوّول من نوعه في إقليم المؤتمر الوزاري في بيجين االجتماع رفيع المستوى األوُيعد 
عدد من الممثلين عالوة على في آسيا والمحيط الهادئ،  اإليكاوالدول األعضاء في بوفي مجال الطيران من الحكومات مسؤولين رفيعي المستوى  التاريخي

 سؤولين من المنظمات الدولية في مجال الطيران.والقادة وكبار الم اإليكاوفي مجلس 

 ئ( آلسيا والمحيط الهادRPKارتفعت أرقام الركاب الكيلومتريين اإليراديين )، 2017ومن حيث الصورة اإلقليمية العامة للحركة الجوية الدولية في عام 
ثاني أكبر حّصة في سوق الحركة الجوية الدولية تبلغ يستحوذ على . وما زال اإلقليم اإليكاو أصدرتها بالمائة وفقا آلخر أرقام 9.6جدا بلغت إيجابية بنسبة 
مليار دوالر في الناتج المحلي اإلجمالي  630مليون شخصا ويساهم بأكثر من  30بالمائة، ويوّظف قطاع النقل الجوي بشكل إجمالي أكثر من  29

 اإلقليمي.



 
حكومة  36، اجتمع وزراء يمثلون 2022عام ( لتصبح األكبر في العالم بحلول APACإقليم آسيا والمحيط الهادئ )فيما تستعد سوق الحركة الجوية في 

سالمة  في بيجين األسبوع الماضي لتأييد إعالن جديد يضفي الطابع الرسمي على التزامهم المشترك بشأن األهداف التي تمّثل أولوية عليا في مجال
 الطيران وكفاءته.

 
 ت للمحررينمعلوما

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

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

 ير فوائد الطيرانتقر 

 اإليكاو وتنمية قطاع الطيران

 ة للتنمية المستدامةاإليكاو وأهداف األمم المتحد

 ‘عدم ترك أي بلد وراء الركب’مبادرة اإليكاو 

https://www.icao.int/sustainability/Pages/IHLG.aspx
https://www.icao.int/about-icao/aviation-development/Pages/AR/default_AR.aspx
https://www.icao.int/about-icao/aviation-development/Pages/AR/default_AR.aspx
https://www.icao.int/about-icao/aviation-development/Pages/AR/SDG_AR.aspx
https://www.icao.int/about-icao/NCLB/Pages/AR/default_AR.aspx
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