
 

  
 

يؤكد على األهداف المتعلقة بالسالمة  الوكالة األوروبية للسالمة الجويةالمنتدى المشترك بين اإليكاو و 
 واألمن والكفاءة الستيعاب النمو في حركة النقل الجوي في جنوب شرق آسيا

 للنشر الفوري

 الضوء على سلسلة من األولويات الهامة في مجال األمينة العامة لإليكاو، الدكتورة فانغ ليو،سّلطت  – 21/9/2018ـال، مونتري
العالقات المباشرة ركزًة على جنوب شرق آسيا األسبوع الماضي، م  منطقة ممثلي الحكومات في الذي ضم جمهور الحضور أمام النقل الجوي 

المتوقع وتحسين االمتثال لمقتضيات السالمة واألمن والتشغيل، وما يتلو ذلك من ضمان تزايد مستويات الرخاء االجتماعي  بين النمو اإلقليمي
  .المنطقةواالقتصادي لسكان 

الوكالة األوروبية للسالمة الجوية حول الطيران المدني لمنتدى المشترك بين اإليكاو و لخالل الجلسة االفتتاحية تعليقاتها ليو  ةالدكتور وقد ألقت 
 وزير النقلكل من التي ألقاها الكلمات ى ذلك قد تلو  .سبتمبر في بانكوك 14إلى  12في الفترة من الذي ع قد و في جنوب شرق آسيا 

التحاد ل، السيد باتريك كي، ونائب الرئيس اإلقليمي جويةاللسالمة لالمدير التنفيذي للوكالة األوروبية و أرخوم تيرمبيتايابايث،  الدكتورالتايالندي 
 آسيا والمحيط الهادئ، السيد كونراد كليفورد.)األياتا( في إقليم الدولي للنقل الجوي 

وذلك كنتيجة  رابطة أمم جنوب شرق آسياوأوضحت الدكتورة ليو بقولها: "إن حركة النقل الجوي من المتوقع لها أن تزداد فيما بين دول 
واالتجاه المستمر نحو مزيد من التكامل االقتصادي اإلقليمي. وال شك أن استمرار النمو يحمل في جعبته فرصًا  لمبادرات التحرر التدريجية

ن كان يحمل في طياته أيضًا تحديًا فريدًا من نوعه وهو ضمان أال يتسبب  هائلة لكل من قطاع الطيران والجهات المعنية حول العالم، وا 
 اتساع الشبكة وازدياد حركة النقل في أي أعباء على أداء السالمة على مستوى القطاع ككل." 

يجابية من نللتوسع في تحرير خدمات ال كاملال هااإليكاو تأييدبدي وت قل الجوي والشحن على الصعيد العالمي، نظرًا لما له من آثار واضحة وا 
وتشير التوقعات الحالية ين واتساع الشبكات وزيادة حجم السياحة والتجارة واالستثمار بوجه عام. حيث هامش الربح الذي يعود على المشغل

 ألف رحلة جوية يوميًا بحلول 20إلى ما يزيد عن  رابطة أمم جنوب شرق آسياالنقل الجوي فيما بين دول حركة إلى ارتفاع حجم 
 .2033عام 

على الرغم من كونها إيجابية، تشير أيضًا إلى بعض التحديات الضخمة التي تواجهها حكومات دول وأشارت الدكتورة ليو قائلًة: "هذه األرقام، 
سالمة وأمن الطيران، وعالوة مراقبة في نطاقها من حيث عمليات  ةتفاوتمالعديد من هذه الدول بالفعل صعوبات  واجهجنوب شرق آسيا. وي

الدول أنفسها أيضًا في مواجهة بيئة ال تتوقف على النمو والتطّور بوتيرة سريعة للغاية على على النمو المتوقع الذي نحّذر منه، فستجد هذه 
 ، وذلك من حيث التكنولوجيات والعمليات ونماذج األعمال." برمته مستوى القطاع

لدعم األهداف  اً الهادئ، وتحديد السالمة في إقليم آسيا والمحيطمراقبة وعالوة على سلسلة من الدعوات التخاذ إجراءات بشأن مستويات أداء 
ها بموجب إعالن بيكين والتي تم االتفاق عليها في المؤتمر الوزاري إلقليم آسيا والمحيط الهادئ بشأن الطيران المدني في مطلع عيينالتي تم ت
 ء االنتباه إليها. ، شددت الدكتورة ليو أيضًا على بعض الشواغل الهامة في مجال أمن الطيران والتي تستوجب إيالهذا العام

من ن ظ م البيانات  يرتبط بهاة لحماية البنية األساسية الحرجة للطيران المدني وما لحّ وقد عّلقت بقولها: "علينا أن نقر معًا باألهمية الم  
عمومية لإليكاو في دورتها لقد دعت الجمعية الو وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في إطار بيئة محفوفة بالتحديات اإللكترونية المتزايدة. 

نهج منسق للوصول إلى قدرات مقبولة ومتناسبة في حجمها من حيث المرونة في واجهة التحديات إلى اتباع م لالتاسعة والثالثين دول العا
اإللكترونية واألمن السالمة كل من لمرونة المتعلقة بلعن أن ذلك صحيح بالنسبة  اإللكترونية على نطاق عالمي بحق. وال يمكننا أن نغفل

  اإللكتروني."
 



 

 اً تحديدوذلك في االمتثال لمعايير السالمة الجوية الدولية تجد صعوبة من الدول ما زالت كثير أن العلى  ةً مؤكدواختتمت الدكتورة ليو كلمتها 
برنامج الجيل القادم من المهنيين العاملين في مجال إلى في هذا الصدد االنتباه  تلفتو نية الكافية، فألنها تفتقر إلى الموارد البشرية والقدرات ال

 القادم.  ديسمبرشهر الصين في ب، ومؤتمر القمة المرتقب في شنتشن ه اإليكاويالذي تجر ( NGAPالطيران )
السيد أرخوم  يتايالندالوزير النقل ليو ب ةالدكتور  تالمنتدى المشترك بين اإليكاو والوكالة األوروبية للسالمة الجوية، اجتمعانعقاد قبل و 

ذات االهتمام جارية مسائل الهامة والاللطيران المدني في تايالند، الدكتور شوال سوكمانوب، حيث تمت مناقشة اتيرمبيتايابايث ومدير عام 
تايالند قيام لوزير على ا ووجهت الشكر للسيد ،يكاو وتايلندليو على تعزيز التعاون بين اإل ةالدكتور  تالطيران المدني. ووافقفي مجال  المشترك

م مراقبة السالمة ظ  تعزيز ن  الرامية إلى جهود البذل مواصلة كرر الوزير التايالندي التزامه بقد قليمي. و المكتب اإلمقر في باالستثمار المستمر 
 واألمن في تايلند.

 

 
ضم ممثلي األمينة العامة لإليكاو الدكتورة فانغ ليو تبرز مجموعة من األولويات الهامة المرتبطة بسالمة وأمن النقل الجوي لجمهور الحضور الذي أعلى: 

لقواعد اإليكاو واتجاهات بين النمو اإلقليمي المتوقع وتحسين االمتثال ة هامالالحكومات في منطقة جنوب شرق آسيا األسبوع الماضي، مركزًة على العالقات 
المنطقة من خالل الزيادة المستمرة في معدالت الربط الجوي باألسواق األجنبية ، وما يتلو ذلك من ضمان تزايد مستويات الرخاء لسكان تحرير قطاع الطيران
 لة األوروبية للسالمة الجوية حول الطيران المدنيجول العالم. ألقت األمينة العامة كلمتها في المنتدى المشترك بين اإليكاو والوكا ومختلف الوجهات

 في جنوب شرق آسيا والذي ع قد في بانكوك بتايلند. 



 

 
 يتايابايسيث )الثالث من اليسار(،األمينة العامة لإليكاو الدكتورة فانغ ليو )الثانية من اليسار(، مع وزير النقل التايلندي الدكتور أرخوم تيرمبأسفل: 

 السيد ستيفن كريمر اإليكاوالمالحة الجوية في  إدارةي للوكالة األوروبية للسالمة الجوية السيد باتريك كي )الثالث من اليمين(، ومدير والمدير التنفيذ
نائب الرئيس اإلقليمي لالتحاد الدولي و  ،السيد آرون ميشرا )أقصى اليسار(في إقليم آسيا والمحيط الهادئ  اإليكاوالمدير اإلقليمي لمكتب و )أقصى اليمين(، 

 )الثاني من اليمين(. للنقل الجوي )األياتا( في إقليم آسيا والمحيط الهادئ، السيد كونراد كليفورد

 رينمعلومات للمحر  

 معلومات عن اإليكاو

لتعزيز التطور اآلمن والمنظم  1944أ نشئت في عام منظمة الطيران المدني الدولي )اإليكاو( هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، 
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. 192ا األعضاء البالغ عددها العديد من األولويات األخرى. والمنظمة هي بمثابة محفل للتعاون بين دوله

 مكتب اإليكاو اإلقليمي في آسيا والمحيط الهادئ
 "عدم ترك أي بلد وراء الركبمبادرة اإليكاو "
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