
 
یجذب االنتباه إلى التحدیات والفرص في أكبر أقالیم  ئاجتماع آسیا والمحیط الهاد

 العالم وأسرعها نموا في الحركة الجویة
  للنشر الفوري

والمحیط للطیران المدني في آسیا  المدیرین العامینتحدثت الدكتورة فانغ لیو، األمینة العامة لالیكاو أمام  – ٣١/١٠/٢٠١٨ ـالمونتری
التي ُعقدت لطیران المدني ل ن العامینمدیریلالخامس والخمسین لفیجي، خالل الجلسة االفتتاحیة للمؤتمر ب ناديمدینة المجتمعین في  الهادئ

 االقلیم.في الدول األخرى للسفر والروابط التجاریة بین الدولة المضیفة لالجتماع و  المحوریة، وأكدت على األهمیة ٢٢/١٠/٢٠١٨في 
إلى  مشیرةً ، "وظیفة في هذا القطاع ٤٠ ٠٠٠ العمل البالغ عددهاوفرص في فیجي المزدهر بقطاع السیاحة "نّوهت الدكتورة لیو في كلمتها و 

وقالت إن هذا . صحي للغایةقتصادي جتماعي واا نمواستدامة ما تشهده حالیًا من  تدعمأن روابط الطیران التي حققتها فیجي من شأنها أن 
لطیران المدني ا بشریة ماهرة لمراقبة مواردما تخصصه من و  ما تستثمره الدول في مجال التشریعالمباشرة بین  الصلةللجمیع  النمو ُیبرز

  االلتزامات. تلكالتي تستطیع تحقیقها نتیجة رفاهیة االجتماعیة واالقتصادیة المستوى اإلجمالي للیكاو و اإلأحكام مع  أنظمتها ضمان توافقو 
األساسیة البنى االقتصادیة والتنمیة، بما في ذلك  اتالقدر من حیث  قلیم آسیا والمحیط الهادئإول في بین الد الكبیرلتنوع اوأقّرت الدكتورة لیو ب

السالمة  لمراقبةقلیمیة المنظمات اإل تمكینمن خالل التعاون االقلیمي توطید "أهمیة  علىأكدت و ، ةالتنظیمی والمراقبةللطیران المدني 
  ."الدولیة العاملة في هذا المجال والمؤسسات الحكومیة

 إذ یستأثر بأكثر منالعالمیة،  الجویة للحركة اإلجمالیةأكبر إقلیم في العالم من حیث النسبة كإقلیم آسیا والمحیط الهادئ  ترسخ مكانةومع 
الدكتورة  شّددتفي المائة سنویا،  ١١ بأكثر من، الجویةنمو حجم الحركة لفي العالم والمعدل األسرع الرحالت التجاریة كل عام،  مجموعثلث 
  .وكفاءة أدائه جراء هذا النمو المتسارعسالمة الطیران وأمنه ب عدم تأثر األهداف المتعلقةالجهود الرامیة إلى ضمان بوضوح على لیو 

ألمن والخطة العالمیة  )GANP( الجویة للمالحةخطة العالمیة ال، و )GASP(ن خطة االیكاو العالمیة للسالمة الجویة إ" قالت في هذا السیاقو 
  لمساعدة دولنا األعضاء على االستجابة لتحدیات النمو."تنص على أهداف واستراتیجیات متسقة  التي اسُتحدثت مؤخرًا، )GASeP(الطیران 
الثالث عشر للمالحة الجویة بشأن  اإلیكاوفي مؤتمر  مؤخراً  الذي تحققركین أیضا إلى التقدم ااألمینة العامة لالیكاو انتباه المش ووجهت

ذلك "إدارة إنسیاب الحركة الجویة بما في  ،بین دول آسیا والمحیط الهادئالالزم التنسیق  تعزیزبعض القدرات الحرجة التي ستساعد في 
)ATFM( ،صنع القرار بشكل تعاوني  طبیق نهجوت)CDM( خدمات  في مجال ممارساتالأفضل  وتعزیز تبادلكثیفة الحركة، اللمطارات في ا

  المالحة الجویة."
قد في بیجین في وقت مبكر رفیع المستوى الذي عُ الیكاو الوزاري إلى مؤتمر اإللطیران المدني ن العامین لیریدمالالدكتورة لیو انتباه  كما وجهت

منهجیات ذلك اإلعالن ركز أیضا على دور "ن إالدكتورة لیو  وقالتفي إعالن بیجین. كّرسها أهداف ما خرج به من و  من العام الحالي
السالمة  في مجالي، وشّجع بشدة كذلك، العالیة المخاطر من الحوادثفئات اللمساعدتنا في تحدید ومواجهة البیانات  المستندة إلىالسالمة 
  ".الخاصة بدولكمرفیعة المستوى ذات الصلة في خطط التنمیة الوطنیة الاألهداف  إدراجعلى معًا،  الجویةوالمالحة 
 نیالمؤتمر الخامس والخمس وشارك في، حیث ألقت األمینة العامة لإلیكاو كلمة الختام. ٢٦/١٠/٢٠١٨في أعماله المؤتمر  وقد اختتم

تقلیدیة  بمراسم احتفالیة، وافتُتح منظمات دولیة  ٩دولة و  ٤١ركا من امش ٢٣٧آسیا والمحیط الهادئ  للمدیرین العامین للطیران المدني في
 في هیئة الطیران المدني كل دولة عضوعلى ضرورة أن تتذكر شّددت الدكتورة لیو في كلمتها الختامیة "نا فایكرافي". و  باسمفي فیجي  ُتعرف
مبادرة ما تقوم علیه ، الناشئةجدیدة و الجوي النقل ال وعملیات قدرات الستیعاباستعدادها مدى  ، وهي تستكشفالهادئقلیم آسیا والمحیط إل

القوة التي یمكن أن  جوانبالضعف التي تحتاج فیها إلى المساعدة، أو  جوانبمن حیث سواء الخاصة بعدم ترك أي بلد وراء الركب،  اإلیكاو
، وتنفیذ خطة إدارة ٢٠٢٠على أهمیة ترخیص جمیع المطارات الدولیة بحلول عام  وسلطت الدكتورة لیو الضوء. تتقاسمها مع الدول األخرى

، وذلك للوفاء ٢٠٢٥ بحلول عام )SSPs( یةطنالو  السالمةوضع برامج االنتهاء من و ة في إقلیم آسیا والمحیط الهادئ، لسسالجویة الحركة ال
  إعالن بیجین. التي ینص علیها لتزاماتالبا



 وكان من أهمهااالقلیمیة.  عدة اجتماعات مع السلطات المحلیة في فیجي، ومع الدول والهیئاتالمؤتمر،  هامشعلى  ،عقدت األمینة العامةو 
التطورات المستمرة للطیران المدني في فیجي وأكدت على أهمیة االستثمار معه اجتماع مع المحامي العام واألمین الدائم لفیجي حیث ناقشت 

تنمیة لل للبرامج الثالثةاجتماع للمدیرین العامین ظم نُ كما ر إیجابي مباشر على االقتصاد. یأثمن تلها  لمافي البنیة األساسیة للطیران المدني 
التعاون والتعاضد  تعزیز بهدف في إقلیم آسیا والمحیط الهادئ )COSCAPs( تعاونیة للسالمة التشغیلیة واستمرار صالحیة الطائرات للطیرانال

، تناولت الدول الجزریة في المحیط الهادئ المدیرین العامین للطیران المدني فيمع  غداء عملٍ . وترأست األمینة العامة ةبین البرامج الثالث
 اءركشالیكاو و استراتیجیات التعاون مع اإلفضال عن هذه الدول الجزریة الصغیرة النامیة، في دراسة تحلیل احتیاجات  المحرز التقدمفیه 
آسیا والمحیط الهادئ في إعالن بیجین. وفي اجتماع مستقل مع المدیر التنفیذي  إقلیم خرین لتحقیق األهداف التي وافق علیها وزراءاآل
مع المدیر التنفیذي  اجتمعتكما یكاو والوكالة، اإل، ناقشت الدكتورة لیو مختلف برامج التعاون بین )EASA(لوكالة األوروبیة للسالمة الجویة ل

في صاحب الدكتورة لیو . و فیجي لمطاراتمطار نادي واجتمعت مع المدیر التنفیذي إلى وقامت بزیارة  (فیجي أیرویز) فیجي لشركة طیران
  یكاو للتعاون الفني والنقل الجوي.مكاتب اإل يإقلیم آسیا والمحیط الهادئ ومدیر مكتب قلیمي لالمدیر اإلكٌل من  هذه االجتماعات

إحدى  ركابسالمة  صونلن أغونغ، وهو شاب ضحى بحیاته االسید انطونیوس غوناو  ذكرىالدكتورة لیو  شّرفت، االفتتاح مراسموفي ختام 
إندونیسیا في اللذین عصفا بوٕاعصار التسونامي خالل الهزة األرضیة  ةجویالحركة للمراقب كه واجب عندما أصّر على أداء الرحالت الجویة،

  اإلندونیسیة الذي قبلها نیابة عن أسرة السید أغونغ. یرنافأشركة طیران إلى ممثل  شرف لوحة الدكتورة لیو وأهدت. ٢٨/٩/٢٠١٨

 

 

  اعترافا بفضلألمینة العامة لالیكاو، الدكتورة فانغ لیو تقدم لوحة شرف إلى السید محمد انوان نودین، ممثل شركة إیرناف اإلندونیسیة ا
أثناء أدائه لواجباته كمراقب حركة جویة خالل الهزة األرضیة  الرحلة الجویة ركاب لصون سالمةالذي ضحى بحیاته السید انطونیوس عوناوان أغونغ 

ممثل الدولة المضیفة للمؤتمر الخامس والخمسین  إلى جانبها وحضر هذه المناسبة. ٢٨/٩/٢٠١٨إندونیسیا یوم ب اللذین عصفاوٕاعصار التسونامي 
ي فیجي (الثاني رفادا شارما، المحامي العام واألمین الدائم لهیئة الطیران المدني فاالسید ش ،للطیران المدني في إقلیم آسیا والمحیط الهادئ ینالعام نللمدیری

لهیئة  اإلقلیمي آلسیا والمحیط الهادئ (الثاني من الیمین) والسید أجاي كومار، نائب المدیر التنفیذي اإلیكاو مكتب مدیرآرون میشرا، ید من الیسار)، والس
  (أقصى الیسار).نادي  عمدة مدینةي نافونشي دواي، نییوشفیجي (أقصى الیمین)، والسید فو  في الطیران المدني

  

  معلومات للمحررین
  معلومات عن اإلیكاو

لتعزیز التطور اآلمن والمنظم  ١٩٤٤منظمة الطیران المدني الدولي (اإلیكاو) هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، ُأنشئت في عام 
ایة البیئة، من بین للطیران المدني الدولي في شتى أنحاء العالم. وتتولى المنظمة وضع القواعد واللوائح الالزمة لسالمة وأمن وكفاءة وسعة الطیران وحم

  دولة في جمیع مجاالت الطیران المدني. ١٩٢العدید من األولویات األخرى. والمنظمة هي بمثابة محفل للتعاون بین دولها األعضاء البالغ عددها 
  

  آلسیا والمحیط الهادئمكتب اإلیكاو اإلقلیمي 
  مبادرة اإلیكاو "عدم ترك أي بلد وراء الركب"
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