
 

 

االقتصادي سانت بطرسبرغ منتدى أهمية فوائد الطيران خالل لإليكاو تبرز األمينة العامة 
 الدولي الواحد والعشرين 

 للنشر الفوري
 الجازمةوجهت الدكتورة فانغ ليو، األمينة العامة لإليكاو، سلسلة من الرسائل  – 7/6/2017برغ، ال وسانت بطرسـمونتري

واالستدامة، وذلك خالل االجتماعات التي عقدتها األسبوع الماضي مع كل من  واالزدهارالمتمثلة في الربط الطيران حول فوائد 
منتدى في معرض كلمتها أمام لك ذوكالسيد ماكسيم سوكولوف،  النقلووزير السيد دميتري ميدفيديف،  رئيس الوزراء الروسي

 سانت بطرسبرغ االقتصادي الدولي الواحد والعشرين.
 ، ُمشّددة  السياحةو  اللوجستياتالتطورات المقبلة في مجال من الخبراء حول ن افريقفي مناقشات أجراها  الدكتورة ليوشاركت كما 

لى اسو األسبل الوصول إلى في توسيع السالمة و المتسمة باألمن والكفاءة لعمليات النقل الجوي على الدور الحاسم  ق والتجارة. وا 
التي تساعد الدول على تعزيز في تحديد القواعد والتوصيات الدولية دت األمينة العامة على دور اإليكاو جانب ذلك، شدّ 

يخّلفها التي إليجابية . كما تحدثت األمينة العامة عن اآلثار االتي يثمر عنها الطيران االجتماعية واالقتصاديةسهامات اإل
الفوائد األخرى عن  الفريدة من نوعها فضال  الدولية  اللوجستيةالطيران، حيث يتيح للمدن والدول واألقاليم االستفادة من الفوائد 

  .النقل الجويالعالمي عن طريق ربط تترتب على الالتي 
المحلي اإلجمالي العالمي قد تجاوزت نسبة لناتج في ا"إن إسهامات السياحة والسفر  :ليو دكتورةال ومن ناحية أخرى، أكدت

أو ما ، ٪10.2إلى  2016النمو االقتصادي العالمي للسنة السادسة على التوالي، إذ ارتفعت نسبة هذه اإلسهامات في عام 
العملية، بلغت نسبة السواح الذين سافروا تأكيدا على الدور المركزي الذي يؤديه الطيران في هذه و . مليار دوالر 7.6مجموعه 

يتفوق من ناحية دوره في تنمية إمكانات قطاع النقل الجوي ومن ثم فإن  .العام الماضي ٪53نحو وجهاتهم الدولية  جوا  
 ."السياحة على جميع وسائل النقل األخرى مجتمعة  

على: "أهمية الحدث وفي مناقشتها لدور الشحن الجوي والسوق العالمية للقرن الواحد والعشرين، أكدت ليو أمام المشاركين في 
اآلخذة في السريعة، وأنشطة التجارة اإللكترونية الحديثة وعمليات نقل البضائع عالية القيمة، لبضائع لبالنسبة الشحن الجوي 

عبر ها ؤ شراالتي تم لبضائع من االشحن الجوي نصيب أن  إلىتشير بيانات اإليكاو كذلك  في جميع أنحاء العالم. النمو
في المستهلكين توقعات تدعم هذه األرقام وال شك أن  .2025بحلول العام  ٪91يصل إلى  نموا  شهد يأن ُيتوقع اإلنترنت 

على  ل تماما  المنتجات العالمية أو خدمات التوصيل في اليوم التالي، تعوّ من حيث إمكانية الوصول إلى ، سواء عصرنا الحالي
 عبر اإلنترنت بصورة سريعة وموثوقة."مشترياتهم لتوصيل النقل الجوي الدولي 
نها يمكّ  متينا   عي على أن روسيا تمتلك أساسا  : "من المؤكد أنكم تتفقون ملتؤكد للمشاركين في المنتدى قائلةومضت الدكتورة ليو 

تحقيق الكثير من المكاسب جميعا  نستطيع و  واالزدهار المستدام لمدنها وأقاليمها. يد من النمو في قطاع السياحةالمز تحقيق  من
 ،في تعزيز شراكاتناروسيا ستمرار اعلى حزمة واسعة من البرامج، ونحن نتطلع إلى بالفعل بفضل تعاوننا، وتعمل اإليكاو 

في مجال سنمضي قدما في تقديم المساعدة لكم في سبيل تحقيق أهدافكم و بتحقيق األهداف المشتركة مع اإليكاو،  هاتمسكو 
 ."اآلن وفي المستقبلالمحلية والدولية السياحة 

محادثات ثنائية مع رئيس الوزراء الروسي ووزير النقل، إلجراء إلى موسكو وسانت بطرسبرغ توّجهت قد وُيذكر أن الدكتورة ليو 
هامة في مجال تحديث استثمارات وتوفير راسخة التزامات روسيا على الحاجة إلى تقديم رفيعة المستوى حيث ركزت المناقشات 

عزيز قدرات الدولة في للنقل الجوي بصورة فعالة وتتسم بالسالمة، إلى جانب ت تية من أجل إدارة النمو المستقبليالبنية التح
 مراقبة سالمة الطيران الوطني.



 

الذين كان مع سائر كبار مسؤولي النقل الروس، االجتماعات التي عقدتها خالل على هذه الرسائل الهامة أّكدت األمينة العامة و 
للنقل، والسيد فاليري أوكولوف، نائب وزير النقل الروسي، والسيد السيد أيغور ليفيتين، مساعد رئيس االتحاد الروسي ينهم بمن 

 فيكتور باسارجن، رئيس السلطة الفدرالية لمراقبة النقل.
حيث اتفق مع األمينة تعزيز استدامة النقل الجوي، مجال بالتعاون العالمي في بالده  عن التزاماالتحاد الروسي  رئيسر وقد عبّ 

التعويض عن الكربون وخفضه في مجال العامة على توطيد أواصر التعاون مع اإليكاو في مجاالت سالمة الطيران، وخطة 
بدعم  ومطبوعاتها، كما وعد لترجمة موقع اإليكاو اإللكتروني عن تقديم مساهمات طوعية ، فضال  (CORSIA)الطيران الدولي 

 برامج اإليكاو وأنشطتها، السيما مبادرة "عدم ترك أي بلد وراء الركب".خطة إعارة وتبادل الموظفين بغية دعم 
وقد رافق الدكتورة ليو في زيارتها ممثل روسيا في مجلس اإليكاو، السيد أليكسي نوفغرودوف، والمدير اإلقليمي لإليكاو، السيد 

 لويس فونسيكا ألمايدا.
 

 

تلتقي رئيس وزراء روسيا، السيد دميتري ميدفيديف، بمناسبة منتدى سانت بطرسبرغ االقتصادي  ،الدكتورة فانغ ليو، األمينة العامة لإليكاو
 الواحد والعشرين.الدولي 

 

 مصادر معلومات 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. 191والمنظمة هي بمثابة محفل للتعاون بين دولها األعضاء البالغ عددها 

 مكتب اإليكاو اإلقليمي ألوروبا وشمال األطلنطي
 "عدم ترك أي بلد وراء الركب"مبادرة 

 التصال:ل

 السيد أنطوني فيلبين
 رئيس قسم االتصاالت
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