
 

 
" الحزام والطريق" منتدىل ‘رفيع المستوىالالحوار ’اجتماع العامة لإليكاو تُبرز دور الطيران أثناء  األمينة

 في بيجين
 للنشر الفوري

لمنتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي  ‘وار الرفيع المستوىالح’في كلمتها التي ألقتها في اجتماع  - 18/5/2017ال، ـمونتري
 ،الحاضرين الدولية والمنظمات الدول لرؤساء واضحة رسالةعن  ليو، فانغ الدكتورة لإليكاو، العامة األمينةأعربت ، في بيجين

توظيف المزيد من االستثمارات الهادفة والمتينة في مجال تنمية الطيران سيسهم بصورة كبيرة في النجاح العام للمبادرة أّن وهي 
 الصينية الجديدة والشاملة.

ة الصين الشعبية، والذي انعقد في بيجين في ينظمته جمهور الذي للمنتدى المواضيعية جلسة المناقشة وفي معرض حديثها أمام 
ربط النقل الجوي بين الدول والقطاعات االقتصادية الدور الهام الذي يلعبه ركزت الدكتورة ليو على من مايو الجاري،  15و 14

  ير المباشرة.في تعزيز مجموعة شاملة من الفوائد االجتماعية واالقتصادية المباشرة وغ

تطوير قطاع الطيران، والعائدات التي تنشأ عن ذلك من حيث إن العالقة بين االستثمار في : "وأوضحت األمينة العامة بقولها
 إحدى الدينامياتهي بال شك  والمشاريع التجارية المحليةن و المواطنالذي ينعم به االزدهار االجتماعي واالقتصادي الُمستدام 

دعمها الكامل  إّن الدول التي تلتزم بتقديمكذلك ف .تقّدرهاتعيها و الرئيسية التي ينبغي للدول الشريكة في مبادرة الحزام والطريق أن 
من زيادة  حتما   نستتمكالحديثة للمطارات والمالحة الجوية لعمليات النقل الجوي المطابقة لمعايير اإليكاو والبنية التحتية 

تعزيزا المنتجين المحليين، وتوسيع قواعدها الضريبية فتح أسواق وخطوط إمداد جديدة أمام و ة، ة والتجار السياحمن  هاإيرادات
عن تطوير أساس متين يضمن تحقيق االزدهار االجتماعي واالقتصادي  للتخطيط المالي الواثق على المدى البعيد، فضال  

 "الُمستدام في المستقبل.

 ،طريق الحرير البحري في القرن الواحد والعشرينو وكانت الحكومة الصينية قد اقترحت بناء الحزام االقتصادي لطريق الحرير 
"، حيث يكمن هدف الحكومة من هذه المبادرة في تعزيز االرتباط المتبادل وتطوير الطريقالحزام و والذي عادة ما ُيعرف بمبادرة "

وقد تم اإلعالن خالل المنتدى ة القديمة. التجار طرق الحزام والطريق، وبالتالي إعادة إحياء عبر العمل مع دول اسية األسالبنية 
عتبر منتدى التجارة، والتمويل واألشخاص. ويُ ، و األساسيةأن التركيز سيكون على مسألة االرتباط في مجاالت السياسات، والبنية 

من رؤساء الدول األجانب إلى جانب  29الحزام والطريق االجتماع األهم حتى اآلن الذي يناقش هذه المبادرة التي جمعت 
 منظمة دولية.  70، بما في ذلك بلدا   130وزراء ومسؤولين حكوميين من 

وأوضحت األمينة العامة أمام الجميع أنه من المتوقع أن تتضاعف أعداد الرحالت والمسافرين على شبكة الطيران المدني 
إمكانيات اقتصادية هائلة من شأنها دعم جميع الدول في سعيها نحو تنفيذ خطة على هذا النمو وينطوي ، 2030بحلول عام 

 .2030ة لعام األمم المتحدة للتنمية المستدام

العمل التي أقترحها اليوم بسيطة للغاية: دعونا نستثمر في تنمية  ىالدعوة إلوفي هذا اإلطار، قالت األمينة العامة: "إن 
تحقيق للنا  مهما   سيشكل ذلك عامال   إذ ،الطيران، ونجعل أهدافنا بشأن سياسة النقل الجوي متوافقة مع خطط التنمية الوطنية

عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة الواردة في خطة عام  العامة التي تنطوي عليها مبادرة الحزام والطريق، فضال  األهداف 
2030". 

الطيران المدني  هيئةمدير وعلى هامش منتدى الحزام والطريق، وقعت الدكتورة ليو اتفاق تعاون دولي نيابة عن اإليكاو مع 
 الصيني كذلك.الصينية في حضور وزير النقل 



 

بشأن التعاون االقتصادي والفني مع نائب وزير التجارة  جديدا   الدكتورة ليو اتفاقا   وفي الخامس عشر من مايو، وقعت أيضا  
 والر أمريكي لتمويل مشاريع متعلقةبتقديم منحة إلى اإليكاو بقيمة أربعة ماليين دحيث تعهدت الحكومة الصينية  ،الصيني

 بالسالمة واألمن والتنمية المستدامة في مجال النقل الجوي. 
السيد لي شياو الصيني،  لوزير النقمعالي مع  وعالوة على ذلك، عقدت األمينة العامة في السادس عشر من مايو اجتماعا  

ال فعّ المتثال االا نحو في سعيهبينغ حيث تركزت المناقشات حول بعض التحديات التي قد تواجهها دول آسيا والمحيط الهادئ 
وزير النقل مشيدة  بالدعم الذي تقدمه الحكومة الصينية لمكتب اإليكاو اإلقليمي معالي هداف اإليكاو. وشكرت الدكتورة ليو أل

 ليو الدكتورةوقد رافق  قليمي الفرعي في بيجين والذي يركز عمله على تنمية إدارة الحركة الجوية.المكتب اإلفي بانكوك، وكذلك 
 . ،رئيس مكتب اإليكاو اإلقليمي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، ميشره أرون السيد تهارحلفي 

 

 
 .الدوليلتعاون بشأن ا ‘الحزام والطريق’لمنتدى  ‘الحوار الرفيع المستوى’اجتماع تبرز دور الطيران خالل  ،لدكتورة فانغ ليواألمينة العامة لإليكاو، ا

 
 مصادر للمحررين
 معلومات عن اإليكاو

لتعزيز التطور اآلمن والمنظم للطيران المدني الدولي في شتى  1944اإليكاو 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. 191لبالغ عددها والمنظمة هي بمثابة محفل للتعاون بين دولها األعضاء ا

 التصال:ل

 فيلبين السيد أنطوني
 رئيس قسم االتصاالت
aphilbin@icao.int 
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