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 والتنمية الحضرية النقل الجويالتآزر بين أوجه  لتعزيز الجديد ةاألمم المتحد اتفاق
 في مجال التنمية المستدامة

وان خاألمينة العامة لمنظمة الطيران المدني الدولي والدكتور  ،الدكتورة فانغ ليو توقع – ٢٠/١٠/٢٠١٦يتو، و مونتريـــــال وك
المدير التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية على مذكرة تفاهم لتعزيز أوجه التآزر بين قطاع الطيران  ،كلوس

 والتنمية الحضرية.

 .)الثالث الموئل( المستدامة الحضرية والتنمية باإلسكان المعني المتحدة األمم مؤتمرالتوقيع بمناسبة انعقاد هذا وجرى 

تحقيق  مساعدة الدول علىلمن تقديم مساهمات حاسمة  يسمح لهفي وضع  ن الطيران المدني المستدامأل مهموهذا االتفاق 
 الفعال للمعايير الدولية، والتنسيق التنفيذشروط معينة، مثل  على أن تتوفر، ٢٠٣٠لعام األمم المتحدة للتنمية المستدامة  خطة

، والتكامل السلس بين قطاع الطيران ووسائل النقل األخرى. وسوف في الوقت المناسب مع القطاعات االقتصادية األخرى
توفير المشورة للدول بغرض التعاون بين برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية واإليكاو  توطيد فيمذكرة التفاهم  تساهم

للمطارات في المناطق الحضرية في إطار التكامل المستدام  المطروحةبشأن المسائل الفنية والسياسات المتعلقة بقضايا الطيران 
والتي تتعلق  من أهداف التنمية المستدامة ١٣و ١٠و ٩المذكرة مباشرة األهداف هذه الوطنية. وتدعم  اإلنمائيةبرامج الوضمن 

  بالتنمية االقتصادية ورفاه المناطق الحضرية وتغير المناخ. تباعاً 

واألمن  والكفاءة والمالحة حيث أن األوضاع في المناطق الحضرية لها تأثير على سالمة الطيران تبادليةالعالقة تعتبر و 
 . ما يتركه ذلك من آثار على البيئةو لربط الجوي ُسبل اعلى التنمية االقتصادية ل وبالتالي

الذين يعيشون في في العالم نسبة السكان  تتضاعف تقريباً من المتوقع أن  ،٢٠٥٠بحلول عام صرحت الدكتورة ليو قائلًة: "و 
المقبلة. وقد يكون للتنمية الحضرية  ١٥ـ . ومن المتوقع أن يتضاعف حجم الحركة الجوية خالل السنوات الالمناطق الحضرية

 إن الخطة الحضرية الجديدة" :تقول الدكتورة ليو مضتو تمثل أيضا تحديات هامة.  غير أنها ،يجابية على هذا النموإثار آ
ُنهج التخطيط لتحسين الفوائد التي سيجنيها سكان المناطق الحضرية من و  لمواصلة توجيه السياسات ذات الصلة سانحةفرصة 

ما نبذله من عتمدت لتحقيق هذا الهدف. وهي تدعو إلى تعزيز ضعت هذه المذكرة، واُ وُ "استطردت تقول: و قطاع الطيران". 
  الفعلي للطيران المدني والتنمية الحضرية في أطر التنمية المستدامة على جميع المستويات". دماجباإلفيما يتعلق تنسيق للجهود 

لتنمية. فقد لووسيلة  للعمالة أداة قويةيشكل قيمة مضافة عالية و  علىالطيران  قطاع ينطوي" :قائالً  الدكتور كلوس قد الحظو 
أن أواصل في هذا المسار سعيا لتحقيق التآزر بين المطارات والمدن سعدني دراسات مشتركة في شرق أفريقيا ويُ إجراء ب بدأنا

 إلقامةالعمل برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية واإليكاو  يواصلفي أن  يحدوني األمللتلبية احتياجات الناس. و 
 جديدة حول العالقة المكانية بين التنمية الحضرية وقطاع الطيران".  معارف

في هذا الصدد.  اعتمدها المجتمع الدوليسبق أن التنسيق االستراتيجي التي  اتاتفاقلى عدد من إالتفاهم هذه  مذكرةتستند و 
في وثيقة  الخطةتعتبر و خطوة إلى األمام في هذا السياق السيما في ضوء الخطة الحضرية الجديدة.  ذلك يشكل فإن ،ومع ذلك

في سياق من شأنها أن توجه مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة و  متفق عليها في برنامج الموئل الثالثالسياسة العامة مجال 
  التنمية الحضرية على مدى العقدين المقبلين.ب للمشاكل المرتبطة معالجتها

اعتماد الخطة الحضرية  التي يتيحها الفرصة أن تغتنمعلى أشجع الجهات المعنية  إنني" :كالمها قائلةً  الدكتورة ليوتمت تواخ
الحضرية المستدامة وتحقيق المزيد  وتنمية المناطقظم النقل الجوي في تخطيط نُ  إدراج إلى اإليكاو في تعزيزتنضم و الجديدة 

 من التقدم في هذه القضايا".

 إيكاو نـــشرة صحفـيـــــة



 
توطنات الدكتورة فانغ ليو، األمينة العامة لمنظمة الطيران المدني الدولي والدكتور خوان كلوس، المدير التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة للمستوقيع 

 . التآزر بين التنمية الحضرية وقطاع الطيرانأوجه مذكرة تفاهم لتعزيز على  يتوو ك فيالبشرية 
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 للمحررينمصادر معلومات 

 معلومات عن اإليكاو
لتعزيز التطور اآلمن والمنظم للطيران المدني الدولي في شتى  ١٩٤٤اإليكاو هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، ُأنشئت في عام 
وحماية البيئة، من بين العديد من األولويات األخرى.  تهوسع تهوكفاء هأنحاء العالم. وتتولى المنظمة وضع القواعد واللوائح الالزمة لسالمة الطيران وأمن

 دولة في جميع مجاالت الطيران المدني. ١٩١والمنظمة هي بمثابة محفل للتعاون بين دولها األعضاء البالغ عددها 
 

 اإليكاو وأهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة
 

 التصال:للحصول على مزيد من المعلومات، ُيرجى ا

 السيد أنطوني فيلبين
 رئيس قسم االتصاالت

aphilbin@icao.int 
 + ١) ٥١٤( ٩٥٤-٨٢٢٠الهاتف الثابت: 

 +١) ٤٣٨( ٤٠٢-٨٨٨٦الهاتف المحمول: 
 @icao تويتر:

 كالرك - تالنالسيد وليام راي
 موظف شؤون االتصاالت
wraillantclark@icao.int 

 +١) ٥١٤( ٩٥٤-٦٧٠٥الهاتف الثابت: 
 ٤٠٩-٠٧٠٥الهاتف المحمول: 
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