
  

 

 قطاع السياحة في دول الكاريبيوتعزيز بناء الشّدد على أولويات إعادة األمينة العامة لإليكاو ت
 للنشر الفوري

ض الكلمة التي ألقتها في معر  األسبوع الماضي في األمينة العامة لإليكاو الدكتورة فانغ ليو شّددت  -25/9/2017مونتريـــــال 
التابعة الطيران وكالة لى أن ع رؤساء الطيران المدني إلقليم أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى والكاريبيأمام واشنطن العاصمة 

اآلثار المدّمرة الناجمة التعامل مع التحديات الكبيرة التي تواجهها الحكومات المحلية في سياق  هافي اعتبار  ضعلألمم المتحدة ت
 . 2017عام خالل عن موسم األعاصير 

الذي يضطلع به قطاع الطيران في توفير المساعدة  رل الدو ـــلقد شكّ  .اآلثارهذه قائلًة: "لم يسَلم أحد من األمينة العامة علقت و 
، وبإمكانكم االعتماد على شراكة كل الحاضرين في هذه ذة حتى اآلنالمنفّ اإلنسانية عمليات االستجابة في  هاماً  عنصراً السريعة 

هي خدمات قطاعي الطيران والسياحة التي تنشيط إعادة بناء و باآلن تنهضون  بينمامونه من مساهمات سخية القاعة وما يقدّ 
   ".يقتصادكم االعاشتنالة أساسيعناصر  بمثابة 

الدول الجزرية الصغيرة في إقليم  ارو از الذين في المائة من السياح  80الطائرات التجارية أكثر من ، نقلت 2016في عام و 
محلي ناتج تحقيق مليون وظيفة و  9.7نحو إيجاد النقل الجوي والسياحة في  يقطاعكل من أن ُيسهم حاليًا وُيتوقع  ،الكاريبي
  .2034على المستوى االقليمي بحلول عام  دوالر مليار 430قدره إجمالي 

المتينة والمنشآت ساسية نى األالبُ ع اإليكاو القادة المحليين على السعي إلى إعادة بناء مزيد من وأردفت الدكتورة ليو قائلًة: "تشجّ 
 ".في المستقبل رضة للمخاطراالقتصادية الهامة أقل عُ  زايابما يجعل هذه الم

الذي ألقت  رؤساء الطيران المدني إلقليم أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى والكاريبياالجتماع السابع لوتجدر اإلشارة إلى أن 
قامة التعاون اإلقليمي الذي  بشكل مباشرز الدكتورة ليو كلمًة خالله قد ركّ  ساسية في أحد العناصر األ هوعلى تنمية الطيران وا 

 مدينةالذي يقع في  أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى والكاريبيإلقليم قليمي اإلبالتعاون مع مكتبها لت اإليكاو إنجاحه. وقد عم  
خالل السنوات المساعدات يم دالمرتبطة ببناء القدرات وتقوالشراكات على دعم وتوجيه مجموعة واسعة من البعثات  ،مكسيكو

المدّربة البشرية  دلتطوير الموار االحتياجات الالزمة  سعيًا لتلبيةاألخيرة في إطار مبادرة اإليكاو "عدم ترك أي بلد وراء الركب"، و 
 .ذلك من األولويات وغير نبعاثات الناجمة عن الطيرانالخفض الى إالرامية اإلجراءات الوطنية خطط و على المستوى المحلي 

قدرة قطاع في تعزيز  حاسماً  ن يشكل عنصراً أّشددت الدكتورة ليو على أنه من شأن االستثمار في القطاعين العام والخاص و 
على التعاون مع الدول  أكثر حرصاً سيكونون ن المستثمري"شارت إلى أن ، حيث أهذا اإلقليمبالنقل الجوي واستدامته في المستقل 

  ".واضحة المعالمفيها االستثمار على  عائداتالتكون التي المشاريع ب االضطالعو تتسم باالستقرار مية ظيالتي لديها أطر تن
نمائية، من خالل اإل هذه الدول مستوى تخطيط مشاريعالنهوض بو  مع المستثمرينتساعد اإليكاو الدوَل على إقامة هذه الشراكات و 

هذه المنتديات في شهر نوفمبر من الجولة المقبلة من المزمع عقد فمها اإليكاو. وللتذكير، منتديات الطيران العالمية التي تنظّ 
 المقبل في أبوجا بنيجيريا.

لى جانب المس أطلعت  والمتعلقة بالتطوير المستدام لقطاعي السياحة والطيران، فقد الدكتورة ليو الرئيسية التي تناولتها  ائلوا 
البرامج أولويات مجموعة واسعة من مواضيع تشمل أحدث المستجدات في لى ن المدني على المستوى اإلقليمي عرؤساء الطيرا

يجاد حلول إلدارة حركة المجال الجوي على الجديدة ، بما في ذلك خطة اإليكاو العالمية اليومَ نفذها اإليكاو ت التي ألمن الطيران وا 
 مناقشتها هذا األسبوع تجري لتي او ظم الطائرات غير المأهولة لطائرات بدون طيار وغيرها من نُ فيما يخص االمحلي  صعيدال

لى تعزيز هيئات إ، والحاجة (ICAO Drone Enableغير المأهولة في صناعة الطيران )عن ُنظم الطائرات  اإليكاوندوة ضمن 
 .األدوار والمسؤولياتبمختلف لدى االضطالع ها أكثر استقاللية الطيران المدني بصفة عامة وجعل  



في الواليات المتحدة، الفيدرالية" إدارة الطيران "نائب مدير عقد لقاءات مع تواجدها في واشنطن العاصمة لفانغ  الدكتورةمت نواغت
وزارة النقل في الواليات المتحدة، السيدة سوزان ماك بمساعد وزير شؤون الطيران والشؤون الدولية  ةونائبالسيد دان إلويل، 

بموجب السلطة على مدى السنوات  المنظمةبشأن توسيع نطاق برامج وأنشطة ديرموت. وناقشت الدكتورة ليو أعمال اإليكاو 
العمومية فيما يتعلق بعدة أمور منها أمن الطيران وحماية عضاء في اإليكاو من خالل جمعيتها الدول األقبل من إليها لة المخوّ 

المنظمة على جارية داخل الت الوكذا التحوّ ( CORSIA)البيئة وخطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي 
عداد الميزانية على أساس تحقيق النتائج. وقد أعربت األمينة العامة عن امتنانها لما قدّ دارة القائمة على األاإل مستوى مته داء وا 

نشطة وبرامج اإليكاو، بما في ذلك ما يتعلق ًا ألتعزيز  (مساهمات مالية وعينيةفي صورة سخية )تبرعات الواليات المتحدة من 
قد األمينة العامة تجدر اإلشارة إلى أن . و دول أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى ومنطقة الكاريبيهة إلى موجّ المساعدة ال بمبادرات
، ونائبة مساعد وزير شؤون الطيران والشؤون الدولية في وزارة النقل ،السيد إلويل ،الفيدراليةنائب مدير إدارة الطيران من تلقت 

 .التزام الواليات المتحدة بمواصلة تقديم الدعم لإليكاوؤّكد ضمانات ت ،ديرموت سيدة ماكال

مسؤولي إدارة أمن النقل في الواليات المتحدة حيث اغتنمت هذه الفرصة للتنويه بما أحرزته السيدة والتقت األمينة العامة أيضا ب
نجازات في إطار المبادرة "فلنحّلق عاليًا بأحالمنا عبر العالم" من أجل تعزيز من تقدّ ستا يشا العلوم والتكنولوجيا والهندسة م وا 

  والرياضيات.

 

 
ستا يدة شاإلويل، والسيفي الواليات المتحدة، السيد دان الفيدرالية توسط نائب مدير إدارة الطيران توهي  ليو فانغ الدكتورة لإليكاو العامة األمينةصورة 

ؤساء ر  لكومسؤولين آخرين وكذ العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضياتمبادرة "فلنحّلق عاليًا بأحالمنا عبر العالم" من أجل تعزيز ، صاحبة الوايز
، والذي انعقد األسبوع وأمريكا الوسطى والكاريبيمريكا الشمالية اإليكاو ألرؤساء الطيران المدني إلقليم ممن حضروا االجتماع السابع لالطيران المدني 

 .الماضي في واشنطن العاصمة
 

 معلومات للمحررين
 معلومات عن اإليكاو

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

 المدني.دولة في جميع مجاالت الطيران  191العديد من األولويات األخرى. والمنظمة هي بمثابة محفل للتعاون بين دولها األعضاء البالغ عددها 
  أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى والكاريبياإلقليمي في اإليكاو مكتب 

 لجيل القادم من المهنيين العاملين في مجال الطيرانبرنامج اإليكاو ل
  م ترك أي بلد وراء الركب""عد اإليكاو مبادرة

https://www.icao.int/NACC/Pages/default.aspx
https://www.icao.int/safety/ngap/Pages/default.aspx
https://www.icao.int/about-icao/NCLB/Pages/default.aspx


 :لالتصال
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