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 لتنمية المستدامةا أمر حيوي لتحقيق يااوإلا لقواعد والتوصيات الصادرة عنااللتزام با

لتنمية ا أمر حيوي لتحقيق يااوإللقواعد والتوصيات الدولية الصادرة عن اباااللتزام إن  – 12/9/2016، والدوحة ليامونتر
النمو يعني فرص التنمية االقتصادية واالجتماعية التي تقّدمها شباة الطيران العالمية. و  لالستفادة منوشرط مسبق  المستدامة

ستدامة القطر في موقع يتيح لها تقديم مساهمات ابرى دولة غير المسبوق المتوّقع في الحراة الجوية في الشرق األوسط أّن 
 .ذلك البلد، د. فانغ ليو، أثناء زيارة رسمية قامت بها مؤخرا إلى يااوالطيران، وفقا لما أعلنته األمينة العامة لإل

بما في ذلك أثناء فترات النمو الاثيف ، يااوالتي تصدرها اإل لقواعد والتوصيات الدوليةااللتزام باوتنبني استدامة الطيران على 
 اتلك المتوّقعة للشرق األوسط.

من حيث  في المائة 10تفوق نسبته وقالت الداتورة ليو: "الطيران المدني القطري قطاع دينامياي، يحقق بصورة منتظمة نموا 
 يااوال للقواعد والتوصيات الدولية الصادرة عن اإليؤّدي ضمان التنفيذ الفعّ و وأضافت: " .حجم الحراة الجوية للرااب والبضائع"

 الدول".ما يؤدي بدوره إلى تعزيز الترابط واالزدهار في منقل جوي يتسم بقدر أابر من السالمة واألمن، وجود إلى 

إلى تحت شعار "عدم ترك أي بلد وراء الراب"  يااووفيما يتعّلق بهذه المسألة، انتهزت األمينة العامة الفرصة لتقّدم مبادرة اإل
هلل بن ناصر بن خليفة آل ثاني. وتمّد تلك المبادرة الدول بالمساعدة على تطبيق القواعد والتوصيات ا رئيس الوزراء عبدمعالي 
 تشّجع الريادة والتعاون اإلقليميين.اما الدولية 

بشأن االستدامة. اما أعرب  يااورئيس الوزراء لألمينة العامة رغبة قطر في العمل بالتعاون الوثيق مع اإلالسيد وبدوره، أّاد 
عن دعمه لمبادرة "عدم ترك أي بلد وراء الراب" وشّدد على رغبة قطر في توفير الدعم للدول األقل حظوة في اإلقليم عبر 

 ة القدم.ار للاأس العالم للتخطيط الدول المجاورة األنشطة التي تقوم بها وفي تسهيل  اإلقليمي للشرق األوسط يااوماتب اإل

 قطر.دولة و  يااووتّم التشديد على هذا االلتزام من خالل التوقيع على اتفاق عام بين إدارة التعاون الفني في اإل

واالتصاالت القطري، الذي سّلط المواصالت ي، وزير طاما التقت األمينة العامة أيضا معالي السيد جاسم سيف أحمد السلي
والتزامه حيال االستدامة، وما يقتضيه ذلك من  األولوية للطيران المدني ضمن خّطته اإلنمائية الوطنيةالضوء على منح بلده 

الوزير عن استعداد قطر لتوفير منح للدول النامية في اإلقليم عبر  السيد توفير للموارد المالية والبشرية للقطاع. اما أعربحيث 
 .2017للعام بهذا الشأن ، حيث يتم تنظيم حدث للجيل القادم من المهنيين العاملين في مجال الطيران يااوبرنامج اإل

لطيران المدني في قطر، شّددت األمينة ل الهيئة العامةعي، رئيس يهلل بن ناصر السبا وأثناء اجتماعها مع سعادة السيد عبد
لضمان تمّتع مطار حمد الدولي  بالتحديد 2022ارة القدم في عام لالعامة على أهمية التنسيق اإلقليمي استعدادا لاأس العالم 

 إدارة انسياب الحراة الجويةتطبيق ويشّال العمليات بصورة تمتاز بالافاءة. الستيعاب بالسعة المناسبة  الذي زارته أثناء إقامتها
 أولوية ابيرة في هذا المجال.

 المبشر بالخيرت األمينة العامة أيضا معهد الطيران القطري، حيث شّددت على أهمية التدريب على الطيران نظرا للنمو ر اما زا
 في اإلقليم.

 

 ةـــــيـشرة صحفـــن
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قامت بها  زيارةهلل بن ناصر بن خليفة آل ثاني، أثناء ا رئيس وزراء قطر، عبد معاليفانغ ليو، في لقاء مع  .، ديااواألمينة العامة لإل
 .للدولة مؤخرا

 

 للمحررين صادرم

 عن االيااومعلومات 
التطور اآلمن والمنظم لتعزيز  1944نشئت في عام ( هي إحدى الوااالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، أ  يااومنظمة الطيران المدني الدولي )اإل

من بين ، سعة الطيران وحماية البيئةو  ةسالمة وأمن وافاءواللوائح الالزمة لوضع القواعد  المنظمة تتولىو  للطيران المدني الدولي في شتى أنحاء العالم.
 دولة في جميع مجاالت الطيران المدني. 191البالغ عددها  العديد من األولويات األخرى. والمنظمة هي بمثابة محفل للتعاون بين دولها األعضاء

 
 ماتب االيااو اإلقليمي بالشرق األوسط

 "مبادرة اإليااو "عدم ترك أي بلد وراء الراب
 
 التصال:ل

 السيد أنطوني فيلبين
 رئيس قسم االتصاالت

aphilbin@icao.int 
 + 1( 514) 954-8220الهاتف الثابت: 

 +1( 438) 402-8886الهاتف المحمول: 
  @icao تويتر:

 

 
 االرك  - تالنالسيد وليام راي

 موظف شؤون االتصاالت
wraillantclark@icao.int  

 + 1( 514) 954-6705الهاتف الثابت: 
 + 1( 514) 409-0705الهاتف المحمول: 

 @wraillantclark تويتر:
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