
 

 حاسمة أهميةب يتسم لسالمةلو  الجوية للمالحة المنقحتين تينالعالمي يكاواإل تيخط تنفيذ
 الطيران شبكة لتطوير

 للنشر الفوري

 استمرار في أساس اً مؤخر  ُنقحتا نتيلال لسالمةلو  الجوية للمالحة تينالعالمي يكاواإل تيخط تنفيذ سيكون -١٨/١٠/٢٠١٩ ،وكانبيرا ـالمونتري
 Safeskies مؤتمر في اً مؤخر و، لي فانغ ةالدكتور  ،يكاولإل ةالعام ةاألمين هتأعلن لما اً وفق الدولي، الجوي النقل لشبكة والمستدامة اآلمنة التنمية

 .كانبيرا في(األجواء اآلمنة) 

 إللقاء يكاولإل ةالعام ةاألمين الطيران، بسالمة للنهوض مكرس والخاص العام القطاعين قادة يضم أسترالي اتحاد وهو ،Safeskies دعاوقد 
 .عامين كل عقدتُ  التي التذكارية أنسيت ريجينالد السير محاضرة

 الوزراء رئيس نائب ماكورماك، مايكل دمعالي السي مع المستوى رفيع ثنائي اجتماع لعقد فرصة ةالعام ةألمينل كانبيرا إلى مهمةال أتاحت كما
 برئاسة أستراليا، في العام الطيران القادة اآلخرين لقطاع مع مستديرة طاولةو  اإلقليمية، والتنمية والنقل األساسية البنية ووزير األسترالي

قطاع  ادةق أيضاً  ةالعام ةاألمين تالتقو . اإلقليمية والتنمية والمدن والنقل األساسية البنية إدارة سكرتيرة بأعمال ةالقائم ،بيب سبنس السيدة
 .كانتاس لمجموعة التنفيذي الرئيس جويس، آالن السيد ذلك في بما سيدني، في الطيران

لخطتي اإليكاو  مهمة جديدة تنقيحات اإليكاو في األعضاء لدولل العمومية جمعيةال تأقرَّ  ،ةالعام ةاألمين مالحظات من فقط أيام وقبل
 الجيل ٕادماجو  اعتماد إلدارة أساسية التنقيحات هذه ستكونو . GANPو GASP وكفاءتها، الجوية المالحة لسعةو  للسالمة الجوية العالميتين

 .والعمليات الطائرات من القادم

وأضافت: ". باستمرار الطيران سالمة تحسين أجل من السالمة اإليكاو في مجال استراتيجية GASP ةتعرض خط: "قائلةً  ليو ةالدكتور  تقوعلّ 
 ".والحفاظ عليه بعده وما ٢٠٣٠ عام بحلول التجارية العمليات في وفيات حدوث عدم وهو الطموح السالمة هدف تحقيق في رؤيتها تتمثل"

 أنها علىة العالمية للسالمة الجوية الخط في بها االعتراف تم والتي الحوادث، من" الخطورة الشديدة الفئات" معالجة ذلك تحقيق سيتطلبو 
. المدرج اقتحامو  المدرج، والخروج عن الجو، في تصادمالو  الطيران، أثناء السيطرة وفقدان ،ارتطام الطائرات بالتضاريس وهي تحت السيطرة

 .الفئات هذه على زتركِّ  الجوية العالمية التي لسالمةا طريق طةريخ ةالخط تضمنوت

 المتزايدة الطيران أنظمة إدارة في للمساعدة المخاطر على قائم نهج واتباع السالمة إدارة تطبيقل اً أيضة العالمية للسالمة الجوية وترّوج الخط
 باسم اً أيض إليها شاريُ  والتي التنظيمية، التحديات األهداف هذه بعض عالجوي. أهداف ستة من سلسلة خالل من ذلك في بما التعقيد،

 الةفعَّ  أنظمة تطبيق إلى الدول األول المقام في األهداف هذه وتدعو. وقائعال أو الحوادث حصول في تساهم قد والتي ،"النظامية المسائل"
 .هاتحسين أو السالمة لمراقبة

 أساسية بنية رتوفِّ  إلى والحاجة وطنيةال السالمة لبرامج الالفعَّ  التنفيذ خالل من التشغيلية السالمة مخاطر إدارة األخرى األهداف تتناولو 
 .ة العالمية للمالحة الجويةالخط في لمفصَّ  بشكل األساسية البنية هذه معالم تحديد يتمو . التي تتسم بالسالمة العمليات لدعم مناسبة

 مستويات نجد حيث الهادئ، والمحيط آسيا في هنا خاصة أهمية ذا مورداً  ة العالمية للمالحة الجوية ستكونالخط" وأعلنت الدكتورة ليو أن
 الحلول من عةمنوَّ  مجموعةهناك " وأضافت: ".الجوية للحركة والسريع المستمر النمو جانب إلى الجوية المالحة نظم تطوير من متفاوتة

على وجه و . اآلن الدول بعض تنفذها التي الجوية الحركةانسياب  إدارة حلول ذلك في بما المستقبلية، ماحتياجاتك تلبية في للمساعدة بمتناولكم
 فعلياً  امتثاالً  سيتطلب اإلقليم أنحاء جميع في للبيئة مراعٍ و  منواأل متسم بالسالمة جوي نقل ل إلىالتوص أن نتذكر أن علينا يجب ،العموم

 ."اآلخرين الرئيسيين والشركاء القطاعو  الدول بينوثيقًا  وتعاوناً  قوية والتزامات لألحكام الصادرة عن اإليكاو

https://safeskiesconference.com.au/


 

 الدوليين السياح عدد نصف من أكثر لمثِّ ي حيث العالم، مستوى على الجوية الحركة لنمو معدل أعلى الهادئ والمحيط آسيا إقليم قحقِّ وي
 الجوي الربط عتبريُ  التي والنامية الصغيرة الجزرية الدول من العديدوجود ب تميزيو  سائح، مليار ١,٤ يبلغ الذيو  المسافرين عن طريق الجو

 خالل ةالعام ةاألمين هاتعقد التي الثنائية االجتماعات يةروح على أيضاً  الحقيقة هذه انعكست وقد. خاص بشكل هابالنسبة إلي ضروري
 لمواردل االستغالل األمثلمن  الهادئ المحيط جنوب فيالواقعة  لدولا نمكِّ ت التي الوسائل تحديد على االجتماعات هذه ركزتو . مهمتها
 خالل من الدول حددتها التي األهداف وتحقيق )SARP( القواعد والتوصيات الدولية الصادرة عن اإليكاو تنفيذل التعاون خالل من والتقدم

 .يكاولإل واإلقليمي العالمي االستراتيجي التخطيط

 منوعة مجموعةُحّددت و  الصدد، هذا في "التدريجي" األسترالي الوزراء رئيس لبرنامج المحتملة األهمية على الضوء أستراليا حكومة طتسلَّ و 
 المحيط في النامية الصغيرة الجزرية للدول الجوي الربط لتعزيز ستراليامن خاللها لإليكاو أن تتعاون مع أ يمكن التي المحتملة الوسائل من

 البيئة، حماية مجال في األعمال التي تقوم بها اإليكاو على الضوء أستراليا ألقت واألمن، للسالمة الهامة الجوانب إلى باإلضافةو . الهادئ
 الطيران نمو الستدامة اً مفتاح باعتبارها ،الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي (كورسيا)عن تعويض الة خط الخصوص وجه وعلى

 .اإلقليم في

 الجوي الربط تطويرمن حيث  البيئية واستدامته وأمنه الطيران سالمة مجال في المحرز التقدم ترابطوشّددت الدكتورة ليو طوال مهّمتها على 
الخاصة  ٢٠٣٠لعام  المتحدة األمم خطة في عليها المنصوص عشر السبعة األهداف تحقيق في المساهمة على الطيران وقدرة الدولي،

 ).SDGsأهداف التنمية المستدامة ( المستدامة لتنميةبا

 في زمالئنا مع كاملة مشاركة اآلن يكاواإل تشارك األساسية، المعيارية مسؤولياتنا على بناءً "ه ليو في محاضرتها إلى أنالدكتورة وأشارت 
في  موميةالع الجمعية انعقاد منذوأضافت: "". التاريخية ٢٠٣٠ ة عامخط من أجل تحقيق العمل في المتحدة األمم منظومة أنحاء جميع
 عمليات ة توّفربمدى أهمي العالمي الوعي لتحسين عملت اإليكاو جاهدةً  ،أهداف التنمية المستدامة الدول أثناءها اعتمدت التي ٢٠١٥ عام
ة الخاص نطاقاً  األوسع المستدامة التنمية أهداف لتحقيق االستدامة البيئيةو  الجدوى االقتصاديةو  الكفاءةو  األمنو  تتسم بالسالمة جوي نقل

 بالدول".

 األمن، - األخرى ستراتيجيةاال أهدافها تحقيق اإليكاو من أجل تقودها التي عةالمنوَّ  الجهود إلى في محاضرتها ةالعام ةاألمين أشارت كما
 جميع حصول ضمان حيث من" بلد وراء الركب عدم ترك أي"اإليكاو تحت شعار  مبادرة أهمية وأبرزت - البيئة وحماية االقتصادية، والتنمية
 .للطيران المستدامة التنمية فوائد لجني فرصة على دولة ١٩٣ عددها البالغ األعضاء الدول

 



 

، الدكتورة فانغ ليو، تقدم هدية تذكارية بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين إلنشاء اإليكاو إلى نائب أعلى: األمينة العامة لإليكاو
رئيس الوزراء األسترالي ووزير النقل والتنمية اإلقليمية، معالي السّيد مايكل ماكورماك، عقب مناقشات مع الحكومة األسترالية بشأن 

األسترالي  Safeskiesن اإلقليمية والعالمية. وتزامن االجتماع الثنائي مع انعقاد مؤتمر التعاون مع اإليكاو لدعم مبادرات الطيرا
 كانبيرا، حيث ألقت الدكتورة ليو محاضرة السير ريجنالد أنسيت التذكارية الرئيسية. في

 

  
 Safeskies ، الدكتورة فانغ ليو، بمهمة إلى كانبيرا إللقاء محاضرة السير ريجنالد أنسيت التذكارية خالل مؤتمرسفل: قامت األمينة العامة لإليكاوأ

 .١٥/١٠/٢٠١٩في 
 



 

 مصادر معلومات للمحررين
 

 معلومات عن اإليكاو

لتعزيز التطور اآلمن  ١٩٤٤ُأنشئت في عام منظمة الطيران المدني الدولي (اإليكاو) هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، 
ن والمنظم للطيران المدني الدولي في شتى أنحاء العالم. وتتولى المنظمة وضع القواعد واللوائح الالزمة لسالمة وأمن وكفاءة وسعة الطيرا

دولة  ١٩٣ا األعضاء البالغ عددها وحماية البيئة، من بين العديد من األولويات األخرى. والمنظمة هي بمثابة محفل للتعاون بين دوله
 .جميع مجاالت الطيران المدني يف

 اإليكاو وسالمة الطيران
 الركب" مبادرة اإليكاو "عدم ترك أي بلد وراء

 اإليكاو وأهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة

 لالتصال
 السيد أنطوني فيلبين
 رئيس قسم االتصاالت

aphilbin@icao.int 
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 السيد وليام رايالنت كالرك
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