
  

  

  تعززان تعاونهما دعمًا لألهداف الجدیدة  منظمة السیاحة العالمیةاالیكاو و 
  لألمم المتحدة في مجال التنمیة المستدامة

لسیاحة العالمیة عن بیان جدید استراتیجي مشترك اأعلنت منظمة الطیران المدني الدولي ومنظمة  – ١٤/٠٩/٢٠١٥، /مدریدلیامونتر
  .تسخیر السیاحة والنقل الجوي ألغراض التنمیةبشأن 

تشترك الذي  تسخیر السیاحة والنقل الجوي ألغراض التنمیةین الیوم خالل المنتدى األول الرفیع المستوى بشأن ذیوجاء االتفاق على بیان می
. ویبرز البیان لسیاحة العالمیةامنظمة لالعامة لجمعیة الدورة الحادیة والعشرین لعلى هامش ، كولومبیابمیذیین  في ،المنظمتان في تنظیمه

األهمیة العالمیة للنقل الجوي والسیاحة وٕامكاناتهما في تحقیق المزید من الرخاء االقتصادي واالجتماعي في الدول واألقالیم، وتحقیق 
في لتنمیة المستدامة األمم المتحدة لأهداف  مؤتمر قمة خاللاألهداف الجدیدة لألمم المتحدة في مجال التنمیة المستدامة التي سیتفق علیها 

  األسبوع القادم في نیویورك.
النقل  روابطقت األمینة العامة، الدكتورة فانغ لیو، في كلمتها االفتتاحیة في المنتدى قائلة "یمكن أن تجني الدول منافع جمة من ترشید وعلّ 

زیادة األعمال التجاریة والنمو االقتصادي، بل  صر فيتنحال الجوي وتنمیة السیاحة المحلیة واإلقلیمیة". واستطردت قائلة " وهذه المنافع 
أعداد الرحالت والركاب  مضاعفةقطاع الطیران من المتوقع أن یشهد تشمل أیضا تحسین الرخاء والرعایة االجتماعیة بوجه عام. وٕاذا كان 

ستفادة من المنافع الكاملة التي یجلبها هذا لال تستعد الدول اآلنأن  األساسيفي مدة ال تتجاوز السنوات الخمس عشرة المقبلة، فإنه من 
  النمو في السنوات القادمة".

تحقیق نمو قطاعي ب الواعدةمع تزاید الروابط "المنتدى  أعمال هلدى افتتاحقال األمین العام لمنظمة السیاحة العالمیة، طالب الرفاعي، و 
لو أردنا ه فرصا دائمة لتحقیق التنمیة االجتماعیة واالقتصادیة. بید أن یتیحانفإن قطاعینا المترابطین الطیران والسیاحة في األجل البعید،  

وأن یعمال یتعین على قطاعي السیاحة والنقل الجوي أن یتصدیا لالختالفات المستحكمة في السیاسات ، فإنه المنافعأن نحسن تسخیر هذه 
الضرائب،  مسألةو  مثل تسهیالت السفر، والنفاذ إلى األسواق،كامال بشأن القضایا المشتركة بینهما الوصول إلى موقف أقوى وأكثر تعلى 

 تشكالوتطویر البنى التحتیة. وٕان من واجب منظمة السیاحة العالمیة واالیكاو، بوصفهما الهیئتین المسؤولتین عن السیاحة والطیران، أن 
    لتعاون الوثیق والفعال في جمیع المستویات".قدوة وأن تهیئا الطریق أمام المزید من اال

التحدیات المتعلقة بالتقریب بین السیاسات وضرورة تعزیز  مقررو السیاسات والمنظمون رفیعو المستوى وخالل المنتدى المشترك، ناقش
النقل  یستخدمونیین راكب بال ٣,٣ألكثر من  السفرالروابط بین وجهات الرحالت الجویة، وتنافسیة مشغلي النقل الجوي، وتسهیالت 

  الجوي كل عام ألغراض العمل أو الترفیه.
، كلمة أكد فیها أن "االیكاو أولومویا بینارد ألیوولدى افتتاح الجمعیة العامة لمنظمة السیاحة العالمیة، ألقى رئیس مجلس االیكاو، الدكتور 

بین قطاع الطیران وقطاع السیاحة "، مضیفا أن إلى أقصى حد ومنظمة السیاحة العالمیة انخرطتا بالفعل منذ مدة في زیادة فرص التعاون 
 لجنيود ضروریة هذه الجهٕان "هذه الجهود استفادت من مشاركة القطاع الخاص من خالل التحالف الدولي للمنظمات المعنیة باألسفار، و 

  أهداف األمم المتحدة للتنمیة المستدامة". ضمنبها  المقترنةالغایات  في الدول وكذا لبلوغالرخاء تحقیق منافع النمو االقتصادي و 
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