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 نشرة صحفية من االيكاو
 

 مطيران والسياحة ل المشتركةدهدا  من أجل بموغ األااليكاو ومنظمة السياحة العالمية تؤكدان التعاون 

قامتتت اليتتوظ منظمتتة الطيتتران المتتدني التتدولي ظاةيكتتاوح ومنظمتتة الاتتياية الىالميتتة بتتالتوقيع عمتتى بيتتان  – 81/3/1083، ل يامووونتر
بشتنن الماتا    توثيت  عترا التىتاون اص مشترك عن الطيران والاياية، اعترافًا بنية ىاتين الوكالتين التابىتين لألمظ المتيدة في بدءخ

 . أولوية مشتركةالتي تمث  

، المتتدير الىتتاظ لمنظمتتة الاتتياية الرفتتاعيوالاتتيد طالتت   ريمتتون بنمامتتان، ا متتين الىتتاظ ل يكتتاو،لبيتتان المشتتترك الاتتيد ووقَّتتع عمتتى ىتت ا ا
 الىالمية، بمناابة اةفتتاح الرامي لممؤتمر الىالمي الاادس لمنق  الموي ال ي تىقده اةيكاو.

عتتداد ممموعتتة بىتتا الممتتاةت وتتتظ التشتتديد عمتتى  متتن متقاربتتة مثتت  متتنت التنشتتيرات والوتترا   وتيتتديث ا طتتر التنظيميتتة لمطيتتران وا 
 القواعد ليماية الماافرين والشركات في ى ا البيان بوصفيا مماةت ر ياية تيتاج لزيادة التىاون بشننيا.

ت القطاعية المنفصمة فتي النقت  المتوي والاتياية تتؤدي ، المدير الىاظ لمنظمة الاياية الىالمية، عمى أن "الاياااالرفاعيد الايد وشدَّ 
وكثيتترًا متتا تكتتون متوتتاربة، ا متتر التت ي يشتتًك  عب تتًا كبيتترًا عمتتى تنميتتة الاتتفر والاتتياية". وأوتتا  قتتا ً : بتت  ، فمتتوة أاااتتيةإلتتى ومتتود 

الماتا   فيمتا يختص  ى ماار مشتركليظة توع قطاعي النق  الموي والاياية عم —"ويمًث  توقيع ى ا البيان بالتالي ليظة ياامة 
 بالنابة لمطرفين". ىا مة تيقي  فوا دمن ثظ  ات اةىتماظ المتباد  ويمكن 

،  وكتان أكثتر متن نصت  ىتؤةء ممتن اتافروا 2102وتمدر اإلشارة إلى أن أكثر من مميار اا ت قتد عبتروا اليتدود الدوليتة خت   عتاظ 
إممتتالي عتتدد الاتتا يين التتدوليين، بمتتا يشتتم  الماتتافرين   تتراا متوقتتع أن يصتت  متتن العتتن طريتت  المتتو لألمتتاكن التتتي يقصتتدونيا. و 

 .2101بيمو  عاظ  مميار اا ت 0,8راا الترفيو عمى يد اواء، إلى  ا عما  وأ

مميتون  01المغتادرة متن ريت ت الطتا رات نمو عدد ي"بناء عمى التنبؤات ا خيرة ل يكاو، من المتوقع أن  ووأشار الايد بنمامان إلى أن
 ". وأوا  قا ً : "وتؤيتد ىت ه ا رقتاظ توقىتات منظمتة الاتياية الىالميتة فيمتا يختص2101بيمو  عاظ ريمة مميون  01اليوظ إلى ريمة 
 اتىة شتبكة النقت  المتوي ومتا يترتبط بيتالمىالمتة ماتنلة  مىتاً  ط الوتوء عمتى أىميتة ااتتمرار المنظمتتين فتي الىمت الاياية وتامً  قطاع

 غد".في ال ةو لك من أم  تيقي  أقصى فوا د ممكنة في موان  التنمية اةقتصادية لقطاعي النق  الموي والاياي ،من تيديات اليوظ

وتوتتمنت الممتتاةت ا ختترا المتت كورة لتواتتيع نطتتا  التىتتاون فتتي الماتتتقب  بتتين اةيكتتاو ومنظمتتة الاتتياية الىالميتتة إدارة تتتدف  يركتتة 
وااتتمرار خفتا التتنثير البي تي النتامظ عتن الاتفر المتوي والاتياية  ،الموية  قت  البمتدان نمتواً والقدرات  ،طاراتالركا  المويين في الم

تتي تيتتاج إلتى ال ا ماكن النا يتة عمى الماتوا الدولي. واُيوَلى اةعتبار الوام  أيوًا  ىمية النق  الموي بالنابة لتنمية الاياية في
 رية.ز  ير الاايمية والم لدو وفي اري ت طويمة المدا 

يف  التوقيع عن طري  إبراز المااىمة الكبيرة لقطاعي الطيران والاياية في زيادة فترص الىمت   الرفاعيواختتظ الايد بنمامان والايد 
يتران والاتياية اآلن عمى موامية الىقبات القا مة أمتاظ نمتو الطالنمو اةقتصادي والتنمية اةمتماعية. واتركز المنظمتان مىًا وتشميع 

 اةزدىار الىالمي. تيقي  لومان إاياظ ك  القطاعين بطريقة ماتدامة في
-30- 

لتىزيتز التطتور اآلمتن والمتنظظ  0411أنشت ت فتي عتاظ  المتخصصتة التابىتة لألمتظ المتيتدة، ح ىتي إيتدا الوكتاةتيكتاومنظمة الطيران المتدني التدولي ظاة
فوتت  عتتن وأمنتتو وكفاءتتتو وانتظامتتو، الطيتتران اتت مة وا نظمتتة ال زمتتة لووتتع القواعتتد  المنظمتتة تتتتولىو   فتتي شتتتى أنيتتاء الىتتالظ. التتدولي لمطيتتران المتتدني

دولتة فتي مميتع ممتاةت  040 المتىاقتدة البتالع عتددىا دوليتابتين  لتىتاونميفت  ابمثابتة  ىتيو القواعد وا نظمتة ال زمتة ليمايتة البي تة فتي ممتا  الطيتران.  
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