
  

 2016تختتم بنجوح مؤتمر المفو ضوت بشأن الخدموت الج كية لعوم  كياو اإل
 الفوريللنشر 

أعموله بنجوح في  2016لعوم الجوكية  الخدموتللمفووضوت بشأن  التوسع كياوواختتم مؤتمر اإل – 12/12/2016 ول،ـم نتركي
قلكيم 67نوسوو بجزر البهومو كيوم الجمعة حكيث استفودت  من إطور عمل للمفووضوت متعددة الحدث  هذا ممو كيوفره دولة وا 

 400ل التوقكيع على أاثر من إلى األسواق من خال والدخولالنقل الجوي  التوسع في تحركيرمن أجل األطراف وفعولكية التالفة 
 الجوكية.لخدموت لترتكيب و  اتفوق
 تار مت الذي ،كيس وزراء امنولث جزر البهومو، رئاركيستي غالدستون بكيريإلى السكيد  بولشارألكيو كيو بكينورد و لومو ه الداتور أوتوج  

الداتور  دوأا   .2016المرافق والضكيوفة الاركيمة للمشوراكين في مؤتمر المفووضوت بشأن الخدموت الجوكية لعوم  بتوفكيرحاومته 
لمنطقة الاوركيبي والدور الحوسم الذي كيؤدكيه النقل الجوي في  كياووعلى "األهمكية التي تولكيهو اإل االفتتوحكيةفي معرض المته ألكيو 
 السكيوحة وازدهور الدول الجزركية الصغكيرة بصورة عومة".  تعزكيز

ذي كيحقق لالقتصود العولمي األسواق كيخلق بكيئة عمل أفضل لقطوع النقل الجوي ال دخولر كيتحر استمرار  "إن :وأضوف قوئالا 
آخر المستجدات  على الحوضركين في المؤتمر ألكيو الداتوروأطلع  ."ملكيون وظكيفة عولمكيوا  63.5تركيلكيون دوالر سنوكيو وكيوفر  2.7

من أجل تحدكيد  والشراوء في مجول التطوكير"لجمع شراوء قطوع الطكيران  كياووالشرااة الجدكيدة التي وضعتهو اإل مبودرةبشأن 
ومسوعدة الدول لالستفودة من الفوائد المتوحة من النقل الجوي وتحقكيق أهداف أوجه التآزر والتحدكيوت والفرص المتوحة لدعم 

 مم المتحدة للتنمكية المستدامة".األ
 ،صغكيرة النومكية مثل البهوموالتحدكيوت التي تواجه الدول الجزركية ال الرئكيسكية أموم المؤتمر رئكيس الوزراء اركيستي في المته ز  وأبر  

 متطلبوت مرافق البنكية التحتكية لال جزكيرة من أجل ضمون الربط الجوي والخدموت األسوسكية. ومن بكينهو
 عودة هكيالة قطوع الطكيران في بالده لكيصب  أاثر امتثوالا إلالجهود الجوركية  رئكيس الوزراء اركيستي الحضور بشأن أبلغامو 

على الجهود والمسوعدات التي تقدمهو في إطور مبودرة "عدم ترك أي بلد وراء الراب" وأاد أن  كياوو. وشار اإلكياووإلحاوم األ
سالمة وأمن الطكيران وتعزكيز نمو النقل  على تحسكينمثل البهومو النومكية هذه المبودرة ستسوعد العدكيد من الدول الجزركية الصغكيرة 

 الجوي والتجورة والسكيوحة.
مبودرة "عدم ترك أي بلد وراء الراب" حكيث  بشأنالعوم فرصة لعقد اجتموع خوص لدول الاوركيبي  وأتوح هذا الحدث في هذا

 .2017أولوكيوت وأهداف المبودرة لعوم  نوقشت هذه الدول
 للمفووضوت كياوو الطوكيلاإل مؤتمرالتي عقد فكيهو  ةاجتموعو خالل األكيوم الخمس 430في نحو  وا وضمفو 366وشورك أاثر من 

مؤتمرات متتوبعة للمفووضوت قدت ع   2008نطالق هذا الحدث في عوم افي نوسوو هذا العوم. ومنذ  الجوكية الخدموت بشأن
وتعزكيز الدولي م هذا الحدث مسوهموت هومة لتحركير النقل الجوي في ال منطقة من منوطق العولم وقد   بشأن الخدموت الجوكية

 المسوفركين.الربط الجوي لصول  الدول وقطوع الطكيران وجمهور 
للنقل الجوي ووسكيلة مفكيدة  القواعد التنظكيمكيةصالح وا إلهوم منتدى للمفووضوت بشأن الخدموت الجوكية كياوووأصب  مؤتمر اإل

الطكيران واذلك قطوع والجهوت الفوعلة في  والقوئمكين على وضع اللوائ لتعزكيز التفوهم والتعوون بكين واضعي السكيوسوت الحاومكية 
 خرى في قطوع الطكيران. المعنكية األالجهوت 



 .2017عقد المؤتمر القودم للمفووضوت بشون الخدموت الجوكية في سركيالناو في دكيسمبر من عوم وسكي  

األهمكية التي ت لكيهو اإلكياو  للمفو ضوت بشأن الخدموت الج كية " مؤتمركيؤاد في المته الفتتوح  كياو كيو بكينورد ألكي  رئكيس مجلس اإل  الدات ر أ ل م
 الصغكيرة بشال عوم". كيةالجزر الد ل السكيوحة  ازدهور  تعزكيزلمنطقة الاوركيبي  الد ر الحوسم الذي كيؤدكيه النقل الج ي في  كياو اإل

 معل موت للمحرركينمصودر 
 كياو اإلمعل موت عن 

لتعزكيز التطور اآلمن والمنظم للطكيران المدني الدولي  1944هي إحدى الواوالت المتخصصة التوبعة لألمم المتحدة، أ نشئت في عوم  كياوواإل
وحموكية البكيئة، من بكين العدكيد من  تهوسع تهوافوء هوأمن في شتى أنحوء العولم. وتتولى المنظمة وضع القواعد واللوائ  الالزمة لسالمة الطكيران

 دولة في جمكيع مجوالت الطكيران المدني. 191وكيوت األخرى. والمنظمة هي بمثوبة محفل للتعوون بكين دولهو األعضوء البولغ عددهو األول

  تط ر الطكيران كياو : اإلالم ض ع خلفكية
امو أن الهدف المنشود كيشكير تطور الطكيران إلى مجموعة واسعة من البنى التحتكية والموارد البشركية والتدركيب وأنشطة بنوء القدرات المرتبطة بهو. 

 من هذه الجهود هو تحقكيق األسس لنقل جوي آمن وفعول في دولة معكينة وهذه هي أحد األهداف التي تتسق مع القواعد والتوصكيوت الدولكية
 واألهداف االستراتكيجكية التي وضعتهو لشباة النقل الجوي العولمكية.  صودرة عن اإلكياووال

قطوع السكيوحة المتوسع والاثكير من أهداف في دعم  ستشرعلمعوكيكيرهو فإنهو  تأسكيس القدرة على الربط الجوي امتثوالا  كياوووبعد أن تامل اإل
على  لمنتجكينلو  ولألعمول التجوركية للمواطنكينر الفرص . وتبدأ عملكية توف  واألقولكيم للدولالتنمكية االجتموعكية واالقتصودكية المحلكية واإلقلكيمكية 

رى للحاوموت والمجتمعوت من بشال ابكير وتتحقق فوائد هومة أخ في االزدكيود اإلمدادات واألسواق الخورجكيةللوصول إلى الصعكيد المحل ي 
 حوالت الطوارئ والتبودل الثقوفي. دخول تحسكينوت في مجول النقل الطبي واالستجوبة لخالل إ
درااوا  فإن المنظمة بدأت  الجدكيدة هداف األمم المتحدة للتنمكية المستدامةوأل لمهومهو العولمكية الموالة إلكيهوألهمكية تطوكير الطكيران من المنظمة  وا 

مع األهداف المنشودة للتنمكية  لكيتنوسقالتطوكير من أجل تخطكيط عملهو مجول في  إشراك الدول والمونحكين والجهوت المعنكية تاثكيف في
هو المستدامة. ونحن نقوم بذلك لكيس فقط من خالل الدور الحوسم للتنسكيق ولان من خالل توفكير التخطكيط واألدوات الالزمة للدول لتطوكير أعمول

 بافوءة وفعولكية وذلك بدعم عوائد االستثمور الضروركية للتنمكية االجتموعكية واالقتصودكية.التجوركية 

 اتروني للتنمكية االقتصودكيةلاإل كياووموقع اإل
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