
  

   

  
النقل الجوي واحتياجات  بواسطة الوصلندوة االيكاو لما قبل الجمعية العمومية ُتشّدد على التركيز الُمتجّدد على 

 المنتفعين به.
 

وجهاته وعلى نقل الناس  عدد ستدام للنقل الجوي العالمي على قدرته على زيادةل المُ بالمستق يقوم – ٢٣/٩/٢٠١٣ال، ـمونتري
 .والبضائع من نقطة إلى أخرى في أقصر وقت ممكن

   
 وهذه هي ُمجمل الرسالة المنبثقة عن ندوة خاصة للنقل الجوي نظمتها منظمة الطيران المدني الدولي (االيكاو) وجامعة ماكجيل

مسؤول عن الدول  ١٥٠٠في عطلة نهاية األسبوع الماضية. وقد كان ُيقصد من هذه الندوة أن تكون بمثابة اجتماع أولي هام لـ 
وقطاع الطيران وغيرها من جهات النقل الجوي الذين يحضرون الدورة الثامنة والثالثين للجمعية العمومية لاليكاو التي ُتعقد كل 

  أكتوبر. ٤دًا حتى ثالث سنوات والتي ستبدأ غ
  

بواسطة النقل الجوي، وافق خبراء الطيران من جميع أنحاء العالم خالل يومين من مناقشات  الوصلوفي إطار موضوع زيادة 
رجال األعمال، وعلى من الخبراء الصريحة على اقتضاء تركيز الجهود على المنتفعين بالطيران، ما إذا كانوا من المسافرين أو 

 .النقل الجوي خبرة في العمل من أجل مواصلة تحسين مجمل زيادة التعاون
 

لقد أزف الوقت لمجتمع النقل الجوي العالمي، ما إذا كان من الدول أو  "األمين العام لاليكاو قائًال:  ،ريمون بنجامانالسيد  وشّدد
تهاج نهٍج أكثر شموًال إزاء التحديات الحالية وعلى تلبية احتياجات المستخدمين تلبيًة تامًة. وكلما زدنا من نقطاع الطيران، على ا

وفي الرفاهية في  االقتصاديةفي تحقيق خبرة سفر مالئمة وٕايجابية، كلما واصل النقل الجوي إسهامه في التنمية  الوصلدرجة 
  ".العالم

  
الدور بالمؤتمر العالمي السادس للنقل الجوي، باإلجماع، في قّرت الدول األعضاء لاليكاو "وفي شهر مارس الماضي، أ :وأضاف

للنقل الجوي. وُتمثل جمعيتنا العمومية في دورتها الثامنة والثالثين فرصة لمناقشة  االقتصاديالرائد لمنظمتهم في التنظيم 
  ."لدعم استراتيجية أكثر تركيزًا وشموًال إلرشاد نمو النقل الجوي في المستقبل عيةسياسات جديدة وتطلُّ 
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للنهوض بالتطور اآلمن والمنظم للطيران المدني الدولي في جميع أنحاء العالم. وتتولى وضع  ١٩٤٤في عام وكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة ،  ، وهيأنشئت االيكاو

. وتعمل المنظمة كمنتدى للتعاون في جميع أخرى ، من بين أولويات عديدةفي مجال الطيران والقدرة وحماية البيئةة كفاءالو  مناألسالمة و لل القواعد واألنظمة الالزمة
  .دولة ١٩١ وعددها مجاالت الطيران المدني بين الدول األعضاء فيها
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