
  

السفر إمكانات  بشأنالمنتدى االقتصادي الرفیع المستوى  في كبار نیمسؤولتستضیف وزراء و یكاو اال
  في المغربوالسیاحة 
من كیبیك والمغرب  كبار منظمة الطیران المدني الدولي (االیكاو) وزراء ومسؤولین استضافت – ١٣/٢/٢٠١٤ مونتریال

بشأن فرید من نوعه الالمنتدى االقتصادي الرفیع المستوى في هذا الشهر من یكاو في وقت سابق اال في أخرى دول أعضاءو 
  .إمكانات المغرب المتنامیة كمركز للسفر والسیاحة

سفارة المملكة المغربیة وبدعم من نظمتها ، محرك للتنمیة اإلقلیمیة والقاریة": "المغرب هذه الندوة الخاصة لیوم واحد المعنونة
  كاو. االی
 في ، وزیر السیاحةبیروبي باسكالوالسید ، ن حداد، وزیر السیاحة في المغربلحسالسید الحاضرة  البارزة الشخصیاتن بین وم

السیدة نزهة سعادة و مصرف التنمیة االقتصادیة في كیبیك، شؤون والسیدة إیلیان زكیب، وزیرة سیاسة التصنیع و كیبیك، 
   مین العام لالیكاو، وممثلین عن دول عّدة.األ ،ناامجون بنریمالسید و  ،الشقروني، سفیرة المغرب في كندا

، سیما بشأن االصالحات األخیرة المدخلة على الهیاكل والتقدم الذي أحرزهوعرض االجتماع النموذج االقتصادي المغربي 
تعزیز موقف المغرب  وأبرز فرص األعمال التجاریة في المملكة في مجال النقل الجوي والسیاحة. وعمل أیضًا على ،االداریة

  كبوابة للبلدان الغربیة من أجل دخول األسواق األفریقیة.
هذا المنتدى إلى جذب السلطات الكندیة والمستثمرین الكندیین لالستفادة  یرمي" :شقروني قائلةالوصّرحت سعادة السیدة نزهة 

  من فرص األعمال التجاریة في المغرب في مجاالت السیاحة والطیران والفضاء".
د یالتي تسعى إلى تجد، )UNWTO( بین االیكاو ومنظمة السیاحة العالمیةًا مؤخر برمة االتفاقات المفي إطار هذا الحدث ندرج یو 

على  لناتج المحلي اإلجماليفي اكبیرة القتصادیة اال هماالسیاحة والنقل الجوي ومساهماتبین  التعاضدیةالتركیز على العالقة 
  .ة والعالمیةاألصعدة المحلیة واإلقلیمی

 یساهمالنقل الجوي  القدرة على الوصل في مجال"تعزیز  أن األمین العام لالیكاو السید بنجامان في كلمته االفتتاحیةأّكد و 
وجهات توفیر إلى األسواق و  الشركات وصول ییسرذلك  "كما أنوأضاف قائال: أهداف سیاسة االیكاو"، في تحقیق مباشرة 
بهذه األولویات بشكل واضح،  ٢٠١٣عام ل للنقل الجويالسادس العالمي  االیكاو مؤتمرى للمسافرین. وقد أوص أكثر سیاحیة
كل  )ICAN( االیكاو للمفاوضات بشأن الخدمات الجویة اتمؤتمر  تنظیم فعالیات، االجتماعات واصل، من خالل مثل هذهوسن

وتشجیع المزید من االبتكار والربحیة  ناقطاعفي جوانب االقتصادیة تحریر المن أجل عام، وفي العدید من المجاالت األخرى، 
  ."في مجال النقل الجوي

وأشار وزیر السیاحة في المغرب، السید لحسن حداد إلى أن "المغرب شدید االمتنان لما تقدمه االیكاو من تسهیالت ودعم 
د من أوجه التآزر التي یمكن استغاللها في قطاعي لوجستي للمساعدة في هذا الحدث الهام". واستطرد قائال: "هناك العدی

ة قّیمال تهمساهم من خاللها توسیع نطاق لمغربلفي هذا الحدث بشأن الكیفیة التي یمكن  تقدما طیباالسیاحة والنقل ولقد حققنا 
  ."لتحقیق االزدهار االقتصادي في أفریقیا في السنوات المقبلة
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لتعزیز التطور اآلمن والمنظم للطیران  ١٩٤٤) هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، وقد ُأنشئت في عام یكاو(اال منظمة الطیران المدني الدولي
العدید من  وتتولى المنظمة وضع القواعد واألنظمة الالزمة لسالمة الطیران وأمنه وكفاءته وسعته وحمایة البیئة، وذلك ضمن المدني الدولي في شتى أنحاء العالم.

  .دولة في جمیع مجاالت الطیران المدني ١٩١وهي بمثابة محفل التعاون بین دولها المتعاقدة البالغ عددها  األولویات األخرى.

 
  

  للحصول على المزید من المعلومات ُیرجى االتصال بالجهات التالیة:
  سو آن راباتونيالسیدة      السید أنثوني فیلبین

  موظفة المساعدة لشؤون االتصاالتال   رئیس قسم االتصاالت
aphilbin@icao.int    srapattoni@icao.int 

  +١) ٥١٤( ٩٥٤- ٨٢٢١  هاتف المكتب:    +١) ٥١٤( ٩٥٤-٨٢٢٠ هاتف المكتب:
  +١) ٥١٤( ٢١٢-١٠٥١ الهاتف المحمول:   +١) ٤٣٨( ٤٠٢-٨٨٨٦ الهاتف المحمول:
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