
 

منتدى اإليكاو العالمي ل ةالختاميالنشرة 
 (IWAF) للطيران

أول في مونتريـال  25/11/2015إلى  23عقدت منظمة الطيران المدني الدولي )اإليكاو( من  – 25/11/2015، ليامونتر
أكثر  ورحضذلك بو ، "إقامة الشراكات في مجال الطيران من أجل تحقيق التنمية المستدامة"تحت شعار  منتدى عالمي للطيران

 يمثلون الدول األعضاء في اإليكاو والمنظمات الدولية والمؤسسات المالية وقطاع الطيران.مشارك  800من 
عن . وأعربوا الطيران العالميتحسين قطاع لالممكنة فرص الالمشاركون في هذا المنتدى بهدف المساعدة على زيادة  اجتمعوقد 

القواعد والتوصيات الدولية نفيذ الدول على ت ةساعدمل التي أطلقتها المنظمة "عدم ترك أي بلد وراء الركب"حملة لدعمهم القوي 
 اإليكاو.الصادرة عن 

د وتنسيق المساعدة المقدمة إلى يتحد عملية تحسينمّكن ت  الحملة هذه بأن م الراسخ إيمانهوعّبر المشاركون في هذا المنتدى عن 
واإلقليمي واالستفادة المحلي المستدام على المستويين االزدهار  تحقيقفي أمس الحاجة إليها كي يتسنى لها هي الدول التي 

لى قوم عة. ومن شأن وضع نظام عالمي سليم وآمن ومستدام في مجال الطيران، يتطور بل الربط العالمية المبالكامل من س  
 . فعال بشكل دخول األسواق العالميةمّكن الدول من التنفيذ الفعال للقواعد القياسية والسياسات العالمية، أن ي  

ؤثر على قطاعي السياحة والتجارة، ت؛ و آثار هامة على التنمية والنمو االقتصادي الهالطيران  شبكةد المشاركون على أن دّ شو 
تاحة فرص العمل وتعبئة الموارد درّ تو  . غير أن المشاركين الالزمة منافع اقتصادية أخرى تساعد على القضاء على الفقر وا 

 .اتطويرهل من األموال محدودقدر إال  ات خّصص لهفال الطيران من الناحية االقتصادية  شبكةأبرزوا أنه بالرغم من أهمية 
من وجود مساعدة كبيرة على المستوى المالي  لتقديم دعم أكثر فعالية لتطوير الطيران البدّ  المشاركون بأنه سعيا   اعترفو 

 .ومستوى الشراكات
 بما يلي:في المنتدى المشاركون  وبناء  على ما تقدم، قام

الصادرة عن اإليكاو في مجال الطيران  ةالقواعد القياسية والسياسات العالمي نفذّ بأنه ينبغي لجميع الدول أن ت  اإلقرار  (1
قادرة على دعم التنمية و سليمة وآمنة وموثوقة في مجال الطيران  شبكاتلجميع الدول أن تتوفر بحيث يمكن 
رساءصداقة و العالقات وتوطيد المساعدة على إقامة  ومن ثماالزدهار االجتماعي واالقتصادي تحقيق المستدامة و   ا 

 ؛التفاهم بين دول وشعوب العالم
في مجال العالمية مستوى التمويل واالستثمار من أجل تنفيذ القواعد القياسية والتوصيات  زيادةاالعتراف بالحاجة إلى  (2

 ؛الطيران
 االقتصادية على دور قطاع الطيران في تحفيز العمالة والتجارة والسياحة وغيرها من مجاالت التنميةتشجيع  (3

 ؛ةوالدولي ةواإلقليمي ةالمستويات الوطني
 ؛الصحة العموميةحاالت الطوارئ المقترنة بالطيران في االستجابة للكوارث و قطاع إبراز أهمية الدور الذي يؤديه  (4
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 ؛ل الربط الجوياإلقرار بالحاجة إلى تحديد مجاالت المساعدة المنسقة من أجل تحسين سب   (5
 :الجهات التاليةالترحيب بالتزام  (6

 ؛الوطنيةتنمية للأولوية استراتيجية  واعتبارهالطيران في الخطط اإلنمائية الوطنية قطاع اج ر إدبالدول  .1

 ةمناآلو  ةسليمالالطيران شبكة  اعتبارمع اإليكاو بما يضمن الوثيق التعاون ب المنظمات الدولية واإلقليمية .2
 ؛لتنميةل العالميالعام طار اإلمن جزءا   ةمستدامالو 

لتلبية رة لتطوير الطيران بهدف تعبئة الموارد دعم الدور الذي تقوم به اإليكاو كجهة ميسّ ب المؤسسات المالية .3
 ؛الضروريةالخدمات و وتطوير القدرات  األساسيةبنى لاالحتياجات من ا

 تنفيذ القواعد القياسية والتوصيات العالمية.على تحفيز البالطيران  صناعة .4
خدمات و أدوات  طبيقتتشجيع الدول األعضاء في اإليكاو والمنظمات الدولية واإلقليمية والمؤسسات المالية على  (7

عدم ترك أي "حملة وتنفيذ المشاريع والبرامج في إطار  قطاع الطيران في أوجه القصورتحديد  للمساعدة في اإليكاو
يجاد و ووضع دراسات الجدوى الحلول التوصل إلى وكذلك  "بلد وراء الركب       ؛ينمحتملال ينمستثمر الو  ينمانحالا 

جية ياالستراتألهداف بين ا ةالوثيق الصلةوالتشديد على  "2030خطة التنمية المستدامة حتى عام "الترحيب باعتماد  (8
  ؛السبعة عشر أهداف التنمية المستدامةمن  هدفا   13 بينو الحالية لإليكاو 

 ؛ هذا المجالتطوير رتبطة باإلقليمية للطيران الم لياتتيحها اآلاالعتراف بالخدمات التي ت   (9
 إليكاو؛ االستراتيجية لهداف األلتطوير الطيران دعما  لتحقيق جميع  شبكة تأسيستشجيع اإليكاو على  (10
ول أعمال اجدالطيران في  قطاعاج ر إدبالتزام الدول والمنظمات الدولية واإلقليمية والمؤسسات المالية  تأييد (11

 ؛ةالدولينمائية ألوساط اإلل الهامةاالجتماعات 
من خالل دعم  تهقيموعلى الطيران لقطاع  ةالتركيز على المساهمة العالمي طيرانأوساط الالتوصية بأن تواصل  (12

 لمنتدى اإليكاو العالمي للطيران. االجتماعات المقبلةو  "عدم ترك أي بلد وراء الركب"حملة المبذولة في سياق الجهود 
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  الموقع اإللكتروني لمنتدى اإليكاو العالمي للطيران  :مصادر معلومات للمحررين
 الطيران قطاع اإليكاو وتنمية 
 أهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدةاالستراتيجية لإليكاو باالستناد إلى   األهداف 

  
  

 tcommunications@icao.in :لالتصال

http://www.icao.int/Meetings/iwaf2015/Pages/default.aspx
http://www.icao.int/about-icao/aviation-development/Pages/default.aspx
http://www.icao.int/about-icao/aviation-development/Pages/SDG.aspx
mailto:communications@icao.int

