
 
 

االستفادة من منافع التعاون يساعدان إقليم الشرق األوسط على توطيد تعزيز االمتثال لقواعد اإليكاو و 
  لتحقيق التنمية المستدامة الطيران

 للنشر الفوري
 التابع لإليكاو الشرق األوسطلقلي  لطيران المدني إلرؤساء ااالجتماع الخامس ل خالل - 8/11/2019ل ومدينة الكويت، ـامونتري

(DGCA-MID/5)  تنفيذ تحسين ن مواصلة على أفانغ ليو  الدكتورة ،يكاولإل ةالعام ةاألمين تدأك  ، مدينة الكويت أمسب الذي انعقد
ق ُتسه  في تحقي سالمة واألمن واالستدامةالصادرة عن اإليكاو لل واالستراتيجيات وغيرها من المبادراتالقواعد والتوصيات الدولية 

 .لقلي التنمية المستدامة في اإلمرتبطة بمنافع أخرى منافع القتصادية كبيرة و 
األم  المتحدة للتنمية  لتحقيق خطةالطيران  منافعاالستفادة من إلى  اإليكاودعوة  ة علىالرئيسيكلمتها في معرض وا كدت 

التي مختلف األساليب بالدول،  اتالوعي، بما في ذلك على مستوى لقيادعلى إذكاء يكاو اإل شجعوت. 2030المستدامة لعا  
من أهداف التنمية هدفًا  17هدفًا من أصل  15لدع  المباشر لـ لخالل الطيران المدني الربط الدولي من تساعد على تقدي  
 .2030 خطةالمستدامة في إطار 

حركة على مستوى نموًا في العال   لقالي من أسرع األ اً واحدالتابع لإليكاو الشرق األوسط إلقلي   يعتبرولقد أعلنت الدكتورة ليو لقائلًة: "
في  ٪ 5و 4 بين ت نمو بنسبةمعداللشركات النقل الجوي اإللقليمية تحقيق إلى حيث أشارت ، "2011والبضائع منذ عا   ركابال

"يدع  الطيران  ومضت تقول: .2018في عا   اً السياح جو  وصول ٪ في عدد 10زيادة بنسبة  وثوحدبضائع حركة الركاب وال
اإلجمالي في إلقلي  الشرق األوسط. في الناتج المحلي أمريكي دوالر  بليون 130ه  بمبلغ سمليون وظيفة ويُ  2.4أكثر من  اً حالي
 يةتدريبنشطة الاألبشرية و الموارد الة و تحتيالى بنتوفير ما يكفي من الالمسؤولية الرئيسية عن ضمان بدولك  كل دولة من  ضطلعتو 
دارة نمو غيرها من الو   ".المتولق عة ةحركالقدرات الستيعاب وا 
 وفقاً وهيكليتها  والتوصيات الدوليةلقواعد لالمحلي والوطني على المستويين تخطيط الطيران  مواءمةالتأكد من سيشمل ذلك و 
ر ألهداف واألطر المل "الخطة ( وGANP) "الخطة العالمية للمالحة الجوية"( وGASP) جوية"سالمة اللالعالمية ل ةالخط"ة في قر 

 (.GASeP" )من الطيرانالعالمية أل
، بشكل خاص (MID) دول الشرق األوسط أثبتت نجاحعديدة مجاالت  ةالعام ةاألمين تاستعرض، هذه النقطةوفيما يخص 

ن كانت او ، جويةسالمة الفيما يخص الأداء من  إلقلي  الشرق األوسطما يحق قه ب شيدُ أُ حت لقائلًة: "حيث صر  . السيما المتصلة رلقا  ألا 
أفضل من المعدل حادث لكل مليون مغادرة  2.3البالغ  إلقلي  الشرق األوسطب حوادثالمعدل  ويعتبر. تواصل ارتفاعهاحركة الب

وهو ، ٪75.23إلى  70.5 نسبة منعلى المستوى اإللقليمي  قواعد والتوصيات الدوليةالتنفيذ الفعال للمستوى ولقد زاد ، العالمي
 ".األخرىاأللقالي  مقارنًة بن كبير تحس  

كبيرة تتعلق شواغل عن أي  ُتسِفروالذي ل  ، يكاواإلمن جانب السالمة مرالقبة تدلقيق عمليات هذا اإلنجاز من خالل جل ى يتو 
 شيد: "أُ لقائلةً  ليو الدكتورة استطردتلسالمة. و لهذه الدول األولوية القصوى التي توليها ما ُيعزى إلى وهو لقلي ، بالسالمة في اإل

ارة الحركة إدالمقترنة بلعديد من التحديات التشغيلية بالتصدي ل عجيلتولويات السالمة المتمثلة في الألحترا  االروح التعاون و ب
 ."إلدارة الحركة الجويةطوارئ الالشرق األوسط وخطة بإلقلي  الطوارئ في حاالت تنسيق ال أفرلقةمن خالل  (ATM) الجوية

للجمعية تنفيذ نتائج الدورة األربعين األخيرة لد جي  مولقع في  اهجعللقد  لقلي د من التعاون بين دول اإلوأضافت أن هذا المستوى الجي  
تحقيق هدف ، وشملت حسبالسالمة فب رتبطالتي ال تلقرارات ل ينالعام ينانتباه المدير  حيث وجهتاإليكاو، للدول األعضاء في 

"الخطة األمن واالستدامة البيئية والتنمية االلقتصادية وب أيضاً بل و ، 2030بحلول عا  الصفر مستوى إلى حوادث خفض معدل ال
مبادرة  في إطارالتعاون وبناء القدرات  مواصلة فيلتحقيق ذلك  عنصر األساسيالتمثل سيو . (GANPالعالمية للمالحة الجوية" )

 ".اإليكاو "عد  ترك أي بلد وراء الركب



إطار اإللقليمي في اإليكاو مع مكتب   مدى تعاون دولك ه ألمر يبعُث على التشجيع أن نالحظإن"لقائلًة: ليو  الدكتورة تأضافو 
ه من خالل أنشطة المساعدة الفعالة". شهدون  ما يضمن دع  النمو الكبير الذي توهو  ،‘وراء الركب بلد  ترك أي عد’مبادرة 

، وفريقه السيد محمد رحمةاإللقليمي،  إليكاومكتب اأن أهنئ دول الشرق األوسط ومدير  في هذا الصددأود  "استرسلت تقول: و 
من يكاو اإلعلى ما توليه أن أؤكد يجب كما الشرق األوسط.  لقلي إل ‘وراء الركب   ترك أي بلدعد’ على تطوير وتنفيذ استراتيجية

في المساعدة على رفع مستوى  اً ماه اً دور ؤدي عميق للمساهمات المالية التي تلقيناها من دول الشرق األوسط والتي تتقدير 
 ".عموماً االمتثال اإللقليمي 

( DGCA-MID/5) التابع لإليكاو الشرق األوسطلقلي  لطيران المدني إلرؤساء ال االجتماع الخامس افقت الدول المشاركة فيولقد و 
له من دعامة ـــشك  لما تُ  ، وذلك نظراً لقلي  الشرق األوسطإل ‘وراء الركب   ترك أي بلدعد’ نسخة من استراتيجيةأحدث  عدادعلى إ

 استراتيجية أساسية في تنمية الطيران باإللقلي .
الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح ، مع سمو رئيس وزراء الكويت ثنائياً  اجتماعاً عقدت الدكتورة ليو في أثناء زيارتها للكويت، و 

الشيخ سلمان  ،الكويتفي لطيران المدني ل ة العامةدار مع رئيس اإل ةقعم  اجتماعات م ةالعام ةاألمين ما أجرتفي لقصر بيان بعد
 .الشرق األوسطاإللقليمي ب اإليكاومكتب مدير ، االجتماعات السيد محمد خليفة رحمةهذه الحمود الصباح. كما حضر 

ة موميالعالدورة األربعين للجمعية الطيران ومساهماتها في  ما حققته من تطو ر في مجالالكويت على  ةالعام ةاألمين تأهن  ولقد 
ال يتجزأ  اً جزء يشكلأن الطيران به سمو   عترفالقد يكاو والكويت. و التعاون بين اإل وطيدت بشأنحات القتر مختلف اال تيكاو ونالقشلإل

 المطارات.بالركاب  اتد على أهمية تحقيق التوازن الصحيح بين أمن الطيران وتسهيل حركوشد   الوطنية من خطة الكويت للتنمية
إلى مطار  راكبمليون  25 لقدرة استيعابية تبلغ الجديد في الكويت، والذي سيضيف 2 المطار رلق  مبنى ةالعام ةاألمين تزار ولقد 

 .الكويت الدولي
إليكاو، لذهل بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين ، بما في ذلك احتفال مُ احتفاالتعدة خالل زيارتها حضرت الدكتورة ليو لقد و 

 العربي للنقل الجوي االتحاد. كما حضرت حفل افتتاح السنوية الخامسة والسبعين أبراج الكويت بشعار الذكرى ت  إضاءةحيث 
 الكويتية. جويةخطوط اللل خامسة والستينواالحتفال بالذكرى ال

 



 

ت أكدالذي انعقد بمدينة الكويت، ( DGCA-MID/5) خالل االجتماع الخامس لرؤساء الطيران المدني إللقلي  الشرق األوسط التابع لإليكاو
من خالل مواصلة  2030لتنمية المستدامة لعا  هداف االمتحدة ألأنه يت  تحقيق خطة األم  على  فانغ ليو الدكتورة ،األمينة العامة لإليكاو

. وخالل زيارة سالمة واألمن واالستدامةلالصادرة عن اإليكاو لواالستراتيجيات وغيرها من المبادرات القواعد والتوصيات الدولية  تنفيذتحسين 
 .الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح في لقصر بيان، رئيس وزراء الكويت سمو  مع  ثنائياً  الدكتورة ليو للكويت، عقدت اجتماعاً 

 
 معلومات للمحررين مصادر

 معلومات عن اإليكاو
لتعزيز التطور اآلمن والمنظ   1944منظمة الطيران المدني الدولي )اإليكاو( هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألم  المتحدة، ُأنشئت في عا  

اية البيئة، من بين للطيران المدني الدولي في شتى أنحاء العال . وتتولى المنظمة وضع القواعد واللوائح الالزمة لسالمة وأمن وكفاءة وسعة الطيران وحم
 .دولة في جميع مجاالت الطيران المدني 193العديد من األولويات األخرى. والمنظمة هي بمثابة محفل للتعاون بين دولها األعضاء البالغ عددها 

 للشرق األوسطاإلقليمي اإليكاو مكتب 

 مبادرة اإليكاو "عدم ترك أي بلد وراء الركب"
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