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بوصفها عناصر  الربطسـب ـل التحتية و  ىنالب  المرتبطة بتزامات لعلى ال تؤكد  "الجماعة الكاريبية"دول 
 لنقل الجويلتنمية المستدامة لة لحاسم

 للنشر الفوري

طار العام الجتماع اإليكاو الثاني رئيس مجلس اإليكاو الدكتور أولومويوا بينارد أليو اإل دد  ح – 23/11/2018مونتريـال وجورج تاون، 
المسؤولين الحكوميين ومسؤولي قطاع ن من يحاضر أكد  للغيانا و في جورج تاون بللنقل الجوي لمنطقة الكاريبي الذي ُيعقد هذا األسبوع 

أهم ُتشك ل  ربحة على نحو موثوق بهالعالمية لإليكاو وتعزيز بيئة تشغيلية مستدامة ومُ االمتثال للقواعد القياسية مواصلة "على أن الطيران 
 ".زة في مجال الطيرانمضاَعفة للتنمية االجتماعية واالقتصادية المتمي  آثار الخطوات نحو تحقيق 

: "ينبغي أن تشمل هذه الجهود المبذولة تحرير وتحديث اإلطار التنظيمي للنقل الجوي الدولي، والذي ال يزال ح الدكتور أليو قائلا وصر  
 ة".ثنائية للخدمات الجوي  الترتيبات الو  اتتفاقمن اال 5000ن من أكثر من بة تتكو  ــلشبكة متشع  األساس يخضع في 
 لقيام بعمليات أكثر تنسيقاا وفقاا اعد على ان يسأاإلطار التنظيمي العالمي : "من شأن إزالة هذا العائق الرئيسي وتبسيط ومضى يقول

 ألهداف االمتثال األساسية لإليكاو."
لضرائب والرسوم المفروضة على استمرار ارتفاع الرئيس مجلس اإليكاو  ةاالفتتاحي كلمةالاتسمت بها ومن النقاط الرئيسية األخرى التي 

 األساسية للمشغلين واالستدامة العامة للخدمات الجوية.عتبارات سلبية على اال آثاراا ي األجل البعيد ف التي تتركو عمليات الطيران 
 يةحكومإيرادات تسعى إلى تحقيق في هذا الشأن و هذه الضرائب والرسوم تتعارض مع سياسات اإليكاو إن "قائلا: الدكتور أليو وشد د 

ن كانت معقولة و   ".أكثر ااالعتماد عليهأكثر استدامة ويمكن ا 
تحتية في مجال الطيران وتوسيع نطاقها النى بُ الجميع الجهات المعنية العمل معاا والتخطيط لوضع أنه ينبغي ل د الدكتور أليو علىكما شد  

زيادة الوعي العالمي  إلى الحركة الجوية. وأوضح أن "اإليكاو تسعى جاهدةا  مأحجاعات النمو اآلخذ في التوسع في وتحديثها لمواكبة توق  
 تطوير الحكومات وتوسيع نطاق البنى التحتية الوطنية في مجال الطيران وتحديثها."من أجل وتعزيز اإلرادة السياسية في الدول واألقاليم 

ع الرئيس أليو الدول األعضاءَ كما  اا ويمكن التنبؤ به دعم راستقر ية واالشفافيتس م بالناخ استثماري ـعلى أن تتخذ تدابير عملية لتهيئة مَ  شج 
الشراكات مع  وطيدأفضل وت جدوى اإليكاو من جانبها في مساعدة الدول على إعداد دراساتلقد شرعت : "تنمية الطيران. وأضاف قائلا ل

 تتعه داإليكاو أن "، وأعاد التأكيد على (IWAF) "منتدى اإليكاو العالمي للطيران"الجهات المانحة والمستثمرين في إطار مبادرات 
م على المستوى العالمي بشأن أهدافها االستراتيجية األساسية، بما في ذلك "بمواصلة القيام بما يلزم من أدوار قيادية والدفع بعجلة التقد  

 قضايا السلمة واألمن والبيئة."
الية غيانا فع   خللفي تنظيم دورة خاصة  (CARICOM)وفي الختام، أثنى الدكتور أليو على مشاركة االتحاد األفريقي والجماعة الكاريبية 

م بعض القرارات البعيدة المدى قد  أن نُ  األمُل معقوٌد على"قائلا: بشأن تعزيز الروابط الجوية بين أفريقيا والمواطنين في الشتات، وأضاف 
  ".والكاريبي الية، بما في ذلك إقامة إطار مالي لتنمية الطيران في إقليمي أفريقياهذه الفع   خلل

 اا مشارك 250أكثر من استقطب  (GCAA) "هيئة الطيران المدني في غيانا"باالشتراك مع قد انعُ اجتماع غيانا الذي شارة إلى أن ر اإلتجدُ و 
 دولة والعديد من المنظمات الدولية. 27من 
اإليكاو السيد بوبكر دجيبو والسيد سينترون ملفين، إلجراء مباحثات  ديري  جمهورية غيانا التعاونية، رفقة مُ بده اغتنم الرئيس أليو تواجُ قد و 

رئيس الدكتور أليو ب ناغاموتو. وخلل لقاءف. ثنائية مع رئيس الوزراء والنائب األول لرئيس جمهورية غيانا التعاونية، معالي السيد موزيس 
على حيث هن أ الجميع اع اإليكاو الثاني للنقل الجوي لمنطقة الكاريبي جتمتهم العلى استضافبالشكر ه إلى مسؤولي هذه الدولة الوزراء، توج  
ما ُيبذل من جهود لتحسين على إليكاو و والتوصيات الدولية الصادرة عن ام كبير على مستوى االمتثال للقواعد هم من تقد  تما حققته دول

 للمطارات وتحديثها.المحلية مستوى البنى التحتية 



عقد اجتماعات المتابعة وااللتزامات من أجل  مواصلة لد الطريق ومه   "الجماعة الكاريبية"اجتماعاا مع وزراء دول  كما عقد الدكتور أليو
 ، وكذلك مع اإليكاو. "الجماعة الكاريبية"تعزيز أنشطة المساعدة والتعاون على المستوى اإلقليمي بين الدول األعضاء في 

 الجوانب الحاسمة األخرى أحدَ  دورضطلع به من يما و  (CASSOS) "وأمن الطيران في الكاريبيمراقبة سلمة "جهاز همية أوقد شك لت 
ساعدها على تحقيق االمتثال للقواعد والتوصيات يكحل عملي هذا الجهاز  محاجة الدول ألن تدع   خصة، السيما فيما يهامللمناقشة ال

 الدولية الصادرة عن اإليكاو.
وتمكينها من االضطلع  (ECCA) "الطيران المدني لشرق الكاريبي هيئة"هناك تعزيز تم تناولها ومن القضايا األخرى الهامة جداا التي 

في مجال  الفوائد الكاملة على مستوى التعاونتحقيق لدول كي يتسن ى لتاحة فرص أخرى محددة المعالم وكذلك إأقوى و  اتر ومسؤوليادو أب
 .المراقبة

 رئيس مجلس اإليكاو، الدكتور أولومويوا بينارد أليو )اليمين(، ُرفقة رئيس الوزراء والنائب األول لرئيس جمهورية ُغيانا التعاونية،
 ،"ريبياجتماع اإليكاو الثاني للنقل الجوي لمنطقة الكا"أمام  ةرئيسي كلمةو. وقد زار الرئيس أليو هذه الدولة إللقاء تالسيد موزيس ف. ناغامو معالي 
ة تشغيلية أكد  للحاضرين من المسؤولين الحكوميين ومسؤولي قطاع الطيران على أن مواصلة االمتثال للقواعد القياسية العالمية لإليكاو وتعزيز بيئحيث 

 زة في مجال الطيران".المتمي  مضاَعفة للتنمية االجتماعية واالقتصادية آثار ربحة على نحو موثوق به ُتشك ل أهم الخطوات نحو تحقيق مستدامة ومُ 
 

 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 هاللزمة لسلمة الطيران وأمنأنحاء العالم. وتتولى المنظمة وضع القواعد واللوائح 
 دولة في جميع مجاالت الطيران المدني. 192والمنظمة هي بمثابة محفل للتعاون بين دولها األعضاء البالغ عددها 

 منطقة الكاريبيلاالجتماع الثاني للنقل الجوي 
  اإليكاو وتطوير الطيران

  و "عدم ترك أي بلد وراء الركب"امبادرة اإليك

  

https://www.icao.int/Meetings/AT-DEV2018/Pages/default.aspx
https://www.icao.int/about-icao/aviation-development/Pages/SDG.aspx
https://www.icao.int/about-icao/aviation-development/Pages/SDG.aspx
http://www.icao.int/about-icao/NCLB/Pages/default.aspx
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