
 

  ستمرار تعزيز السالمة مفتاح استدامة نمو الطيران في أوروباا
 للنشر الفوري

قياسية في أوروبا التي حققت أرقامًا ستكون التحسينات المستمرة في سالمة الطيران  – ٥/٩/٢٠١٨وبونتا ديلجادا، البرتغال، ، مونتريـال
فانغ ليو في كلمتها  ةلمنظمة الطيران المدني الدولي الدكتور  ةالعام ةاألمين تحاسمة لضمان استدامة نمو الطيران في المنطقة، حسبما أعلن

 .)ECAC(طيران المدني للجنة األوروبية للالعامين للطيران المدني  للمديرينجتماع الخاص السابع والستين االفتتاحية لال

ستترتب  الركابو الرحالت  عددالثابتة في زيادة الأن  فقد شددت علىالسالمة، مستويات اتجاه التحسين في أشارت الدكتورة ليو إلى  وٕاذْ 
نمو قطاع النقل الجوي لمواجهة هذه  ةفعال ر إدارةتديأن على الجهات المعنية في قطاع الطيران المدني يجب أنه تحديات كبيرة و  عنها

عمليات المناولة األرضية تشكل اثنتين من أهم فئات مخاطر الحوادث في أوروبا"، "عمليات المدارج و  أكدت الدكتورة ليو أنو  .التحديات
رج التعاوني بقيادة منظمة االتحسين الجديدة من خالل برنامج سالمة المدأنشطة و  يةمبادرات التنفيذالمجموعة من  إعدادإلى أنه تم  مشيرة

"فيما يتعلق بالتحقيق في الحوادث والوقائع، وفي حين أنه ال يشكل شاغًال رئيسيًا، وأردفت قائلة: . لهذا التحدي العالمييكاو للتصدي اإل
يجب و . ية عليهو ولذلك يتعين إضفاء شيء من األولأدنى معدل لالمتثال في هذه المنطقة، ب المجال الذي يتسمفي الوقت الحاضر فأنه 

مة في القضية رقم واحد التي تؤثر على القدرات العامة لرقابة السالهي مؤهالت الموظفين الفنيين والتدريب  علينا أيًضا أن نعترف بأن
 ".الدول األوروبية بشكل عام

العالمية خطة المع  اً متوافق )SMS(في التنفيذ عنصرًا أساسيًا في ضمان تحقيق نظام فعال إلدارة السالمة  الثغراتوسيكون التصدي لهذه 
الخطة العالمية ، بما يتماشى مع التوجيهات المنصوص عليها في الوطنية لسالمةافي المنطقة. وهذا يتطلب تنفيذ برامج الجوية سالمة لل

 الموارد الكافية.وتوفير للسالمة الجوية 

إلسهامها القيمة الكاملة ء الدول إعطاعلى التزام منظمة الطيران المدني الدولي بضمان ، بشأن هذه النقطة األخيرة، ليو ةالدكتور  تدشدَّ و 
. وقالت: "الكفاءة والفعالية هما قيمتان اإلسهاماتفي ميزانية المنظمة من أجل دعم جهودها اإلنمائية، واألهمية الحاسمة لتعزيز هذه 

أصبحت الموارد من خارج الميزانية ذات أهمية و  .اليوم بشأنهاالتي نتعاون واألنشطة تصميم وتنفيذ البرامج اإلقليمية المهمة لأساسيتان 
، وبينما أنشأنا أساسًا أكثر صالبة لدعم هذه األنشطة، سأواصل الدعوة إلى ها األعضاءفعالية المنظمة في خدمة دوللزيادة متزايدة أيضًا 

 أهدافنا الرئيسية" .لبلوغ العادي  انية البرنامجلميز موارد إضافية منتظمة الحصول على 

ضرورات شبكة الطيران المدني الدولي على العمل على توفير للمكاتب اإلقليمية لإليكاو من حيث دعم والجديد برزت الدور المحوري كما أ
 سيما نتيجة تحسين الموارد في هذه المكاتب التي تحققت في ظل قيادتها.ال ، والوطنيالمستوى العالمي واإلقليمي 

اجتماعات ثنائية مع  . وخالل زيارتها، أجرت أيضاً ١/٩/٢٠١٨إلى  ٢٧/٨/٢٠١٨غال في الفترة من ليو إلى البرت ة زيارة الدكتور  وجرت
إدارة هيئة خدمات المالحة الجوية ا باوال زاكارياس، وزيرة الدولة للشؤون األوروبية في الحكومة البرتغالية، مع أعضاء مجلس السيدة أنّ 
 زر األزور.ومسؤولين في الحكومة اإلقليمية لج البرتغالية

والبيئة ودور الطيران  الطيران وسالمة وأمنالمطارات والمجال الجوي سعة وركزت االجتماعات على مسائل هامة تتعلق بالطيران مثل 
اإليكاو ميزانية و المدني الدولي كعنصر تمكين للتنمية االقتصادية المستدامة وتنفيذ اتفاقات الخدمات الجوية واإلجراءات الداخلية والوطنية 

 ودور البرتغال في المنطقة.

االجتماعات من أجل التصدي ألهم التحديات هذه عن نتائج حكومة البرتغال بتقديم المعلومات الالزمة لوسيقوم المسؤولون البرتغاليون 
 والمقترحات.

 



 
السابع والستين للمديرين العامين للطيران المدني باللجنة األمينة العامة لإليكاو الدكتورة فانغ ليو تلقي كلمتها االفتتاحية في االجتماع الخاص 

 .ي ُعقد في البرتغالذاألوروبية للطيران المدني ال

 
 مصادر معلومات للمحررين

 معلومات عن اإليكاو

للطيران المدني الدولي في شتى لتعزيز التطور اآلمن والمنظم  ١٩٤٤اإليكاو هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، ُأنشئت في عام 
وحماية البيئة، من بين العديد من األولويات األخرى.  تهوسع تهوكفاء هأنحاء العالم. وتتولى المنظمة وضع القواعد واللوائح الالزمة لسالمة الطيران وأمن

 دولة في جميع مجاالت الطيران المدني. ١٩٢والمنظمة هي بمثابة محفل للتعاون بين دولها األعضاء البالغ عددها 

 اللجنة األوروبية للطيران المدني أعضاء

 تركياو  بولنداو الهرسك البوسنة و و  وبلغاريا وبلجيكا البرتغالو  ٕايطالياو آيسالندا و  وآيرلندا أوكرانياو  وألمانيا أرمينياو أذربيجان و ألبانيا و  وٕاستونياإسبانيا 
التفيا و   كرواتياو  وقبرص وفنلندا فرنساو صربيا و سويسرا و  والسويد وسلوفينيا وسلوفاكيا ورومانيا الدانمركو جورجيا و الجبل األسود و الجمهورية التشيكية و 

 اليونان. و هولندا و هنغاريا و  النمساو النرويج و موناكو و جمهورية مولدوفا و  المملكة المتحدةو  السابقةجمهورية مقدونيا اليوغسالفية و  ومالطة ولكسمبرغ وليتوانيا

 وروبا وشمال األطلنطيالمكتب اإلقليمي أل - اإليكاو

 "عدم ترك أي بلد وراء الركباإليكاو "مبادرة 

https://www.icao.int/EURNAT/Pages/welcome.aspx
https://www.icao.int/about-icao/NCLB/Pages/AR/default_AR.aspx
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