
 
من إقليم الضوء على أولويات التنمية الرئيسية للمشاركين يسّلط لطيران ل اإليكاو العالمي الرابع منتدى

 األمريكتين والكاريبي
 الفوري للنشر

 تطوير بأولويات العالمي الصعيد على والخاص العام القطاعين اهتمام لزيادة كبير زخم تحقق - ٢٠١٨ سبتمبر ٢٤ وفورتاليزا، الـمونتري
ــاليزا فــي المنعقــد "للطيــران الرابــع الســنوي العــالمي اإليكــاو منتــدى" أثنــاء ،ناألمــريكيتي فــي خاصــة الجــوي، النقــل  تتــّوج والــذي بالبرازيــل، فورت

 ."٢٠٣٥-٢٠٢٠ رؤية - األمريكية الدول منطقة في الجوي النقل واستدامة تطوير خالل من الترابط تعزيز إعالن" باعتماد

 إعـداد خـالل مـن ،سـنة ١٥ فـي فتـرة األميـركتين أنحـاء جميـع فـي المـدني الطيـران تطـوير فـي االسـتثمار تشـجيع هـي اإلعالن هذا من والنّية
 .الجوي للنقل المستدام النمو من أجل تحقيق لتعاونبالتزام لال عام إطار

 االثنين، يوم االفتتاحية مالحظاته في ليو،أ بينارد أولومويا الدكتور الدولي، المدني الطيران منظمة مجلس رئيس الطريق للمناقشات مهد وقد
 والخيــارات منــافعال بــدوره يحّســن ممــا والعالميــة، اإلقليميــة باألســواق الــدول يــربط الطيــران" أن علــى المســتوى رفيعــيال المشــاركين أمــام مشــدًدا
 ".المحليعلى المستوى  والتجارة للسياحة إضافًيا حافًزا ويوفر العمل فرص استحداث يعزز وهذا. لمستهلكل المتاحة

 والشــحن الركــاب مــن لكـل الجويــة الحركــة أحجــام تتجـاوز أن المتوّقــع نمــ الجويــة، الحركـة بشــأن األجــل طويلــةال اإليكـاو تنبــؤات آلخــر ووفقـاً 
 االقتصــادية المنــافع حجــم نإ إذ الخــام، االقتصــادية اإلمكانــات مــن هــائالً  اً كمــ يمثــل وهــذا. حاليــا عليــه هــي مــا ضــعف ٢٠٣٥بحلــول عــام 

 حيث من دوالر تريليون ٦ من أكثر يدرّ و  فرصة عمل مليون ١٠٠ من أكثر فيساهم في توفير الفترة، نفس خالل أيضاً  سيتضاعف للطيران
 .العالمي اإلجمالي المحلي الناتج

 لتطـوير منحهـا ينبغـي التـي األولويـة مـن العاليـة الدرجـة علـى تؤكد الكبيرة التأثيرات هذه" أن إلى الدولي المدني الطيران منظمة رئيس وأشار
 لهـذا للطيـران العـالمي المنتـدى فـي تركيزنـا تبـّرر اأنهـ كما. بالكامل وتحقيقها المحتملة واالقتصادية االجتماعية الفوائد جني أجل من الطيران

 ".الطيران تطوير في االستثمار تشجيع موضوع على العام

 وأنهـا الديناميكيـة، لهـذه أساسـياً  عنصـراً  عـدتُ  للحكومـات والوطنيـة المحليـة الرئيسـية واالسـتراتيجيات الخطـط أن إلـى كـذلك ليـوأ الـرئيس وأشار
) GASP( الجويــة للســالمة عالميــةال اإليكــاو خطــط فــي المحــددة واألطــر األهــداف أســاس علــى والتنظــيم االتســاق مــن كبيــر قــدر إلــى تحتــاج

 ).GASeP( الطيران وأمن) GANP( الجوية والمالحة

 تقدمنا توجه مفيدة طريق خرائط العالمية اإليكاو خطط لنا توفر تعاوني، بشكل عليها متفق أولويات أهداف وضع خالل من": قائالً  وأضاف
 تتطلـب التـي األخـرى األهـداف مـن والعديـد والـنظم السياسـات وٕاعـداد الطـائرات وتجهيز القدرات وبناء والنظم التحتية البنى تحديث حيث من

 ."على حد سواء الدولي والتعاون الوطنية االلتزامات

 جميـــع يستخلصـــها أن ينبغـــي التـــي الرئيســـية االســـتنتاجات إحـــدى أن إلـــى ليـــو ةالعامـــ ةاألمينـــ تأشـــار  للمنتـــدى، الختاميـــة مالحظاتهـــا وفـــي
 .للغاية إيجابية تزال ال للطيران المستقبلية التوقعات أن هي الحاضرين

 علـى٪ ٣,٩ و٪ ٤,٣ إلـى تصـل أن توقعيُ  والتي ،٢٠٣٥ عام حتى والبضائع ركابال لحركة المتوقعة السنوية النمو معدالت على أّكدت وٕاذ
 واألمـن بالسـالمة يّتسـم نحـو علـى جويـةال حركـةال نمـو تنظـيم ضـمان تكـون أن يجـب القصـوى أولويتنـا" أن علـى ليو ةالدكتور  تشدد التوالي،

 ." واالقتصادية االجتماعية لفوائدا لجميع األمثل تحقيقال تتيح وبطريقة ،الفعلية البيئية قطاعنا اللتزامات الواجب االحترام مع كفاءة،وال

ــديها، الطيــران تطــوير خطــط علــى الرســمي الطــابع إضــفاء علــى العمــل الــدول علــى يتعــين أنــه علــى كــذلك دتوشــدّ   األطــر مــع يتفــق بمــا ل
 تتماشــى التــي الطيــران لتنميــة االســتراتيجية األهــداف لتحديــدالقائمــة  الثغــرات تحليــل إلــى أيضــاً  الــدول تحتــاجو . الدوليــة والماليــة االقتصــادية
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 ،الطيــران قطــاعو  اتالحكومــ مــن المعنيــين الشــركاء جميــع بــين اآلراء فــي النطــاق واســع توافــق وتحقيــق العالميــة، اإليكــاو خطــط مــع بالكامــل
 إلـــى باإلضـــافة ،"الماديـــة غيـــر األساســـية ىالبنـــ" فـــي لالســـتثمار القـــدرات بنـــاء عمليـــة مـــن جـــزء تخصـــيص إلـــى الحاجـــة علـــى بقـــوة دتوشـــدّ 

 .واالبتكار التكنولوجيا

 اليـد متناول في ليكونوا المهرة المهنيين من كافٍ  عدد وجود إلى الحاجة على شديد بوضوح الوطنيون المخططون يرّكز أن يجب": وأضافت
 جنـي أجـل مـن جنـب إلـى جنًبـا وتنميتهـا البشـرية المـوارد تخطـيط علـى العمـل يجـب أنـه يعنـي ممـا الجديدة، همتوتكنولوجيا تجهيزاتهم لتشغيل

 . "االستثمارات جميع على العائداتأكبر قدر من 

 للنتـائج مشـتركا عرضـا الدومينيكيـة والجمهوريـة يكـاواإل قـّدمت الصـغيرة، الجزريـة الناميـة الـدول لمسـاعدة المسـتمرة اإليكـاو جهود سياق وفي
 زورّكـ. األخرى والمناطق للدول كنموذج البلد ذلك في الطيران يتيحه الذي للترابط واالجتماعية االقتصادية لفوائدا لقياس حالة لدراسة األولية

 التــي الفوائـد إظهـار إلــى أعـمّ  بشـكل ســعىو  الدومينيكيـة الجمهوريـة فــي الجـوي للنقـل اإليجابيــة االقتصـاديةو  االجتماعيـة اآلثــار علـى العـرض
 اإلنمائيــة وسياســاتها وتخطيطهــا اســتراتيجياتها فــي أولويــة ذا قطاعــاً  الطيــران قطــاع جعــل الــدول تقــرر عنــدما الوطنيــة االقتصــادات تجنيهــا
 .الوطنية

 مـنوذلـك  الثنـائي، المسـتوى على الطيران لتنمية االستراتيجية ألهميةل ترويجلل ةالعام ةواألمين المجلس لرئيس مهمةً  فرصاً  المنتدى روفّ  كما
 فــالتر السـيد البرازيـل، فـي المـدني والطيـران والمـوانئ النقـل وزيـر مــع مناقشـات ذلـك وشـمل. المسـتوى رفيعـةال االجتماعـات مـن سلسـلة خـالل

 للمالحــة التحتيـة البنــى عـام مــديرو  ،غونسـالفيس سـيلفا دا خوســيه السـيد فيــردي، لكـابو البحـري واالقتصــاد والنقـل الســياحة وزيـرو  ،كاسـيميرو
 نائـبو  ،فيرغسـون آنيـت السـيدة غيانـا، فـي العامـة التحتيـة لبنيـةا ةوزيـر و  ،بينـدانغ نغويمـا أوبيانغ سيليستينو السيد االستوائية، غينيا في الجوية
 أمنـاء كبيـرو  ،جعفـر الـدين قمـر داتـو السـيد المـاليزي، النقـل وزيـر نائـبو  ،هالسـوا ليكونيلـو السيدة ليسوتو، في العامة األشغال وزارة سكرتير
 التركيز مجاالت وكانت. الفاي مونيز السيد توفالو، في والنقل االتصاالت ووزير ،كنج يام بايي السيد ،سنغافورة في النقل وزارة في البرلمان
 يـرتبط ومـا األعضـاء للـدول اإلنمائيـة مبـادراتال ودعـم بتعزيـز الثابـت الـدولي المـدني الطيـران منظمـة التزام التبادالت هذه جميع في الرئيسية

 .واالستثمار للتعاون حاسمة أهمية من بها

 ســبتمبر ١٩ فــي واختــتم. األطــراف متعــددة تعــاون هيئــات ٧و بلــداً  ٣٥ مــن مشــارك ٣٠٠ للطيــران الرابــع العــالمي اإليكــاو منتــدى وحضــر
 .الـمونتري في ٢٠١٩ عام في التالي منتدىال ي تنظيمجر يوس. ٢٠١٨

 



 
 فانغ ةالدكتور  الدولي المدني الطيران لمنظمة ةالعام ةواألمين) اليسار من الثالث( ليوأ بينارد أولومويا الدكتور الدولي المدني الطيران منظمة مجلس رئيس

 من الثالث( المدني والطيران والموانئ للمواصالت البرازيلي الدولة وزير ،سيلفيرا كاسيميرو فالتر السيد مع جماعية صورة في) اليمين من ةالثاني( ليو
 خوان السيد أيضا الحفل حضرو . البرازيل فورتاليزا، في العام هذا ُعقد الذي لطيران،ل الرابع السنوي العالمي اإليكاو منتدى افتتاح مراسم أثناء ،)اليمين

 ريكاردو خوسيه والسيد ،)اليسار أقصى( كولومبيا في المدني الطيران عام ومدير الالتينية أمريكا في المدني الطيران لجنة رئيس ساالزار، كارلوس
 ).اليسار من الثانية( سيارا في السياحة وزير نائب كارارا، زديني والسيدة ،)اليمين أقصى( البرازيل في المدني الطيران لوكالة العام المدير بوتيلهو،

 
 معلومات للمحررين

 معلومات عن اإليكاو

لتعزيز التطور اآلمن والمنظم  ١٩٤٤منظمة الطيران المدني الدولي (اإليكاو) هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، ُأنشئت في عام 
اية البيئة، من بين للطيران المدني الدولي في شتى أنحاء العالم. وتتولى المنظمة وضع القواعد واللوائح الالزمة لسالمة وأمن وكفاءة وسعة الطيران وحم

 دولة في جميع مجاالت الطيران المدني. ١٩٢العديد من األولويات األخرى. والمنظمة هي بمثابة محفل للتعاون بين دولها األعضاء البالغ عددها 

 تدامة في األمم المتحدةالطيران وأهداف التنمية المس

 مبادرة "عدم ترك أي بلد وراء الركب"
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 لالتصال:

 السيد أنطوني فيلبين
 رئيس قسم االتصاالت

aphilbin@icao.int 
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 ICAO@ تويتر:

 السيد وليام رايالنت كالرك
 موظف شؤون االتصاالت
wraillantclark@icao.int  
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