
  

 

 تحليل البيانات والتسهيالتفي مجال  تشّجع كوبا على توّلي الريادةاألمينة العامة لإليكاو 
 للنشر الفوري

واالجتماعات الثنائية التي ُأجريت في كوبا األسبوع التي ُألقيت من الخطابات  مكثّفة سلسلةعلى امتداد  -2/8/2017 وهافانا، مونتريـــــال
ج العملية واالستباقية و الُنهُ توّلي الريادة في تطبيق مواصلة على  القيادات الكوبيةفانغ ليو،  الدكتورةشّجعت األمينة العامة لاليكاو، الماضي، 

 تسهيالت. الفيما يتعلق بتحليل البيانات وأمن الطيران و ، ال سيما واالجتماعيتحقيق التقّدم االقتصادي بغرض  التنمية المستدامة للطيران حيال

دت الدكتورة نظمتها اإليكاو واستضافتها كوبا، شدّ  التي ،للكاريبي وأمريكا الجنوبية بشأن بيانات وتحليالت الطيران قليميةاإل ندوةالأثناء افتتاح و 
م تقدّ المن إحراز  جميع دولها األعضاءليو على أن اإليكاو، بوصفها إحدى وكاالت األمم المتحدة المتخصصة، ملتزمة كل االلتزام بتمكين 

"عدم ترك أي بلد وراء الركب" ومن خالل مكاتبها اإلقليمية أيضًا. وأشارت  التي أطلقتها تحت شعار مبادرةالهذه المسائل من خالل بشأن 
ماليين فرصة عمل، كما  10، نجح قطاع الطيران في أن يتيح مباشرًة ما يربو على 2016كبيرة. ففي عام المصالح "إن الدكتورة ليو بقولها: 

ذا ألقينا نظرة عن كثب على منطقتي أمريكا الالتينية مليار دوالر.  725الميًا نحو بلغ الناتج المحلي اإلجمالي الذي أدره قطاع الطيران ع وا 
ة ماليين شخص إما بشكل تيدعم توظيف نحو سو مليار دوالر،  169بلغ حوالي ييحقق ناتجًا محليًا إجماليًا الطيران قطاع ، نجد أن والكاريبي

فيما بين قطاعات ذه المسائل وجهودها المبذولة في سبيل تحسين جوانب التآزر مثل هفي كوبا ريادة وال شك أن مباشر أو غير مباشر. 
وأكدت الدكتورة ليو أيضًا  ."لديها مساهمة حيوية في استدامة العمليات المحلية شكلتُ  التقليديةالطيران والسياحة والتجارة سواء اإللكترونية و 

في قطاع الطيران لضمان ُحسن صياغة هذه األولويات والمسائل الناشئة  العامة في فهم االتجاهات تعلى أهمية البيانات والتحليال
 . واالستراتيجيات

ن، كان من يخالل االجتماعات الثنائية التي عقدتها األمينة العامة مع عدد من المسؤولين الكوبيوتم تسليط الضوء أيضًا على هذه الرسائل 
السادة إدواردو رودريغز، وزير االقتصاد والتخطيط، و و نائب رئيس مجلس الوزراء بجمهورية كوبا ريساس رويز، السيد ريكاردو كاببينهم 

والتجارة الخارجية  والشؤون الخارجية نّواب وزراء النقلوأبيالردو مورينو فرنانديز، وأنطونيو كاريكارتي كورونا، ولويس ميغيل دياز سانشيز، 
 . التواليعلى والسياحة،  واالستثمار

الجوي في التنمية االجتماعية واالقتصادية بكوبا، بالنظر إلى أهمية ربط وأقر كلُّ من نائب الرئيس و الوزراء بالدور المحوري الذي يلعبه ال
مع العديد من اتفاق كوبا السيد رويز والسيد رودريغز  وضح. وأالنامية الصغيرة الجزرية الدول إحدىقطاع السياحة بها، ونظرًا لكونها 

النقل لديها وشبكة المتعلقة بتطوير قطاع الطيران  2030التوصيات المحددة لألمينة العامة، مشيرين بإيجاز إلى خطة كوبا االستراتيجية لعام 
الصادرة عن  الدولية والتوصيات لقواعدرز في المسائل المتعلقة باالمتثال لح، مع إبراز األولوية الموالة إلى التقدم المستمر المبشكل عام

د البشرية من أجل تحقيق أهدافها في مجال ر قدرات الموايتعلق ب مافيمن جهد ما تبذله لكوبا على إليكاو. وأعربت الدكتورة ليو عن تقديرها ا
المرتبطة بأمن الطيران، التنفيذ الفّعال لقواعد اإليكاو وتوصياتها الدولية من حيث الذي حققته المميز للمستوى تقديرها أيضًا الطيران، و 

 مراقبة سالمة الطيران.  فيمستواها البارز أصاًل  ومواصلة تحسين

ل لقواعد اإليكاو االمتثا، أّكدت فيها على أن النقل الجوي في كوبا توألقت الدكتورة ليو كلمة أمام الدورة االستثنائية للجنة الوطنية لتسهيال
، ال سيما في ضوء الشواغل المتوّقعالنمو المترتبة على للصعوبات من التصدي بالتسهيالت ُيشكل جانبًا هامًا  وتوصياتها الدولية المرتبطة

األمن التابع لألمم ، الذي أشارت إليه بوضوح قرارات مجلس المسافرين ةهويّ  لتحديد يكاواإل برنامجاألمنية. كما سّلطت الضوء على أهمية 
 المتحدة للحد من تحركات العناصر اإلرهابية الدولية والجريمة العابرة للحدود.



في التحلي بسرعة االستجابة والروح االستباقية فيما كوبا  ريادةوأضافت األمينة العامة أثناء الدورة قائلًة: "أود أن أنتهز هذه الفرصة لإلشادة ب
لجهة اتصال وطنية للمسائل المتعلقة بالتسهيالت ُيعدان وتعيينكم قة الكاريبي. كذلك فإن إنشاء هذه اللجنة يخص هذه األهداف هنا في منط

على المستوى  المسافرين ةهويّ  لتحديد يكاواإل برنامجفيما بين جميع األطراف المعنية في جانبين رئيسيين في التنسيق المكّثف المطلوب 
   "الوطني.

. يكتمل، الذي أوشك أن آلياً  ةالمقروء السفر اتجواز بشكل كبير على التحّول العالمي إلى  المسافرين ةهويّ  تحديد برنامجوتعتمد استراتيجية 
، وعلى الرغم من أن بعض الدول ما 24/11/2015من التداول العالمي هو  آلياً  ةالمقروءغير  السفر اتجواز لسحب وكان الموعد األقصى 
من حيث الكامل بممتثلة صارت  ،دولة من الدول األعضاء في اإليكاو 142في ذلك  معها ركتوتش ،الهدف، فإن كوباتزال تسعى لبلوغ هذا 

ودليل المفاتيح العامة لإليكاو المرتبط  البيومترية السفر اتجواز . ومع ذلك ينبغي مواصلة إحراز التقدم فيما يخص آلياً  ةالمقروء السفر اتجواز 
مزايا هائلة فيما يتعلق  انتيحيا م. وال شك أنهالمسافرين ةهويّ  تحديد برنامجفي استراتيجية لذين يمثالن أيضًا عنصرين أساسيين لا بها

 ،كوبابالطيران في مجال على الفرصة السانحة لتحسين التدابير األمنية أيضًا الضوء بتحسين مستويات األمن. وسّلطت األمينة العامة 
على الصعيد العالمي، مشددًة خالل االجتماعات الثنائية التي عقدتها على األهمية ة في منظومة األمن الشاملة لشبكة الطيران والمساهم
. ونتيجًة لذلك، أعربت كوبا عن ألحكامه الممتثلةدليل المفاتيح العامة بالتوازي مع نشر استخدام جوازات السفر  لإلسراع في استخدامالحاسمة 

 بشكل عام.  المسافرين ةهويّ  تحديد برنامجالتزامها بتنفيذ كٍل من دليل المفاتيح العامة واستراتيجية 
لإليكاو  اإلقليمي المكتب مديرممثلة كوبا في مجلس اإليكاو، السيدة ميرتا م. كريسبو فراسكيري، و كّل من األمينة العامة خالل زيارتها  قرافو 

 ، السيد ملفين سينترون.  الكاريبي ومنطقة الوسطى وأمريكا الشمالية ألمريكا

 

  

شّجعت (، تلتقي السيد ريكاردو كابريساس، نائب رئيس مجلس الوزراء بجمهورية كوبا ووزير االقتصاد والتخطيط. يسارا  األمينة العامة لإليكاو، الدكتورة فانغ ليو )
حيال التنمية المستدامة للطيران بغرض تحقيق اعتماد الُنُهج العملية  ةكابريساس وغيره من كبار المسؤولين الكوبيين على مواصل الوزير خالل زيارتها  الدكتورة ليو

 تسهيالت.الال سيما فيما يتعلق بتحليل البيانات وأمن الطيران و التقّدم االقتصادي واالجتماعي، 
 

 معلومات للمحررين
 عن اإليكاو معلومات

لتعزيز التطور اآلمن والمنظم  1944منظمة الطيران المدني الدولي )اإليكاو( هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، ُأنشئت في عام 
الطيران وحماية البيئة، من بين  للطيران المدني الدولي في شتى أنحاء العالم. وتتولى المنظمة وضع القواعد واللوائح الالزمة لسالمة وأمن وكفاءة وسعة

 دولة في جميع مجاالت الطيران المدني. 191العديد من األولويات األخرى. والمنظمة هي بمثابة محفل للتعاون بين دولها األعضاء البالغ عددها 



 الكاريبي ومنطقة الشمالية ألمريكا اإلقليمي المكتب
 الجنوبية ألمريكا اإلقليمي المكتب

 وراء الركب" بلدمبادرة اإليكاو "عدم ترك أي 
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