
 

 نحوتدى اإليكاو العالمي للطيران يرسم المسار من
 فوائد الطيران المستدام من أجل األجيال القادمةتحقيق 

األمم المتحدة من الدول و وكبار المسؤولين وزراء الما بين شخص  ٨٠٠أكثر من  اجتمع – ٢٣/١١/٢٠١٥، ليامونتر
البالغة األهمية شات قانموالمنظمات الدولية في مقر منظمة الطيران المدني الدولي (اإليكاو) اليوم ليشاركوا في سلسلة من ال

مجال النقل الجوي في منتدى في االهتمامات الحيوية من  ذلك وغير الطيران ونمو السياحةالمستدامة لقطاع  التنمية بشأن
 . الذي ينعقد للمرة األولى اإليكاو العالمي األول للطيران

سلسلة من الموائد  يضمو أيام ثالثة هذا المنتدى الذي ينعقد على نارد أليو يب أولوموياوافتتح رئيس مجلس اإليكاو الدكتور 
الستقبال أيضًا بين الحاضرين  ،وغارنمارك  معالي السيد/النقل الكندي المعيَّن مؤخرًا،  وزيروكان عمل. الالمستديرة وحلقات 
 .وٕالقاء كلمة خالل المنتدىالدولية  كبار الشخصيات

قطاع النقل من حيث حجم الرحالت الجوية وعدد الركاب في السنوات التضاعف المتوقع لأكد الرئيس أليو قائًال: "نظرًا إلى و 
للمطارات وخدمات جديدة بنى أساسية استحداث  إلى تفضيكبيرة  اتاستثمار القيام بفمن الضروري القادمة،  عشرة الخمس

 األطرافهؤالء  اإليكاو معاً  أن تجمعة األهمية غايالنقل الجوي. وكان أمرًا في في مجال المالحة الجوية وغيرها من القدرات 
يكتسيه قطاع ما ل، واالرتقاء بمستوى الوعي اإلجراءات التفصيليةبمزيد من والتصدي لها هذه التحديات استباق  بهدفاآلن 

على الصعيد العالمي من أجل ازدهار المجتمعات واالقتصادات في  من أهمية حاسمةوالقدرة على الربط التي يوفرها لطيران ا
 المستقبل في شتى أنحاء العالم."

تسليط الضوء على عدد من تلك القضايا في إطار حملة "عدم ترك أي بلد وراء الركب" التي في بدأت وكانت اإليكاو قد 
األمم المتحدة المتخصصة في مجال الطيران المدني إلى . وفي جميع الحاالت تسعى وكالة ٢٠١٤أطلقت في نهاية عام 
من المواطنين والقطاعات  ألعداد كبيرةبالنسبة  انحاسم انأمر  ماوه لى سالمة وكفاءة الطيران العالمي،توضيح أن الحفاظ ع

على  واألوساط اإلنمائيةالطيران صناعة و الحكومات  عزملدول المحتاجة و إلى ا المنسقة ، يتطلب تقديم المساعدةاالقتصادية
 في األعوام المقبلة. االلتزام بذلك

والروابط  قطاع الطيران اتسم بهيفي ضوء الطبيعة المتشعبة التي فانغ ليو، قائلة: " ةوأضافت األمينة العامة لإليكاو، الدكتور 
في المائة من الناتج  ٣,٥لقطاع الطيران يبلغ نحو  اإلجمالي االقتصاديالتأثير  فإن ،القطاعات االقتصادية األخرىالمتعددة ب

. ولما كانت فرصة عململيون  ٥٨,١نحو يسمح بتوفير تريليون دوالر، في حين  ٢,٤المحلي اإلجمالي العالمي، أي ما يعادل 
التعبير عنها  بيئية التي جرىعية واالقتصادية والاالجتمااألهداف الدول في شتى أنحاء العالم تعمل اآلن معًا من أجل تحقيق 

الدور  التشديد مجددًا علىي تم اعتمادها مؤخرًا، اعترفت اإليكاو بضرورة أهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة التضمن 
في لفوائد التي يحققها تساهم ابحيث  بوصفه محركًا لالزدهار االقتصادي واالجتماعي للطيران اآلمن والموثوقالرئيسي 

 ".العملية هذه
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  تروني لمنتدى اإليكاو العالمي للطيرانالموقع اإللك  :معلومات للمحررينمصادر 

 الطيران قطاع اإليكاو وتنمية 

 المستدامة لألمم المتحدةأهداف التنمية  األهداف االستراتيجية لإليكاو باالستناد إلى  

  

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
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