
  
 

 يكاومن الدول األعضاء في اإل ١٩٣جمهورية الدومينيكية ُتصبح الدولة العضو رقم ال
 للنشر الفوري

بعد انضمامها  (اإليكاو) في منظمة الطيران المدني الدولي ١٩٣اآلن العضو رقم  الجمهورية الدومينيكيةأصبحت  – ١٥/٤/٢٠١٩، الـمونتري
 .(اتفاقية شيكاغو) "اتفاقية الطيران المدني الدولي"إلى  اً رسمي

اإليكاو وأصبح وضُعها القائم كدولة عضو في  ١٤/٣/٢٠١٩لجمهورية الدومينيكية وثيقة اإلخطار باالنضمام إلى االتفاقية في اوقد أودعت 
، كومة الواليات المتحدة األمريكيةلمستجّدات من جانب حهذه ااإليكاو ببلغت . وقد أُ ١٣/٤/٢٠١٩ يومًا في ٣٠ساري المفعول بعد مرور 

رسالة من خالل  هذه المستجداتبشكل منفصل على  يكاوتم إطالع الدول األعضاء في اإلوقد التفاقية شيكاغو.  ةالوديعبصفتها الجهة 
 .الدوللى إموجهة 

 استناداً  ُسبل الربط الجوي بما يتّسم بالسالمة واألمن واالستدامة إن تطوير"قائًال:  أليو برنارد أولومويا وأوضح رئيس مجلس اإليكاو، الدكتور
االنضمام إلى  ويعتبرة. رشاديعالمية وغيرها من المواد اإل خططما لدينا من وتنفيذ  يكاودرة عن اإلاالقواعد والتوصيات الدولية الص إلى
 أساسي لتحقيق أهداف التنمية المستدامةهو عنصر الطيران قطاع ألن  "نظراً : قائالً استطرد حيث األولى نحو االمتثال"،  الخطوةَ  يكاواإل

(SDGs) ي المستدام تحقيق االزدهار االقتصادما يشكل عنصرًا هامًا بالنسبة ل، وهو ٢٠٣٠خطة األمم المتحدة لعام معتمدة في إطار ال
 .ُمنعطف تاريخي هام"يكون بمثابة على اتفاقية شيكاغو س الجمهورية الدومينيكيةالدول الجزرية الصغيرة النامية، فإن تصديق صمود و 

ذلك نظرًا ألن قطاعي النقل الجوي والسياحة ، و الجمهورية الدومينيكيةبأهمية خاصة لتطوير قطاع السياحة ب يكاواإلفي لعضوية تحظى اسو 
نسبة السياح الدوليين يسافرون من  ، على المستوى العالمي،في المائة ٥٧ ويتجلى ذلك كون. ان للغايةآزر هما قطاعان اقتصاديان هاّمان ومت

في المائة.  ١٤األمر نحو هذين القطاعين في واقع لناتج المحلي اإلجمالي العالمي لفي االمتضافرة لمساهمة وتبلغ ا. وٕاليها همدِ جّوًا إلى مقاص
الجمهورية مثل جزرية ة بشكل خاص لدول سانحنمو كبير في الخدمات الجوية والسياحة، وهو ما يمثل فرصة  تحقيقمن المتوقع و 

 .الدومينيكية

اإلرشادات  ستفادة منعلى االاآلن ة القدر  الجمهورية الدومينيكيةلدى ستكون "صّرحت األمينة العامة لإليكاو، الدكتورة فانغ ليو قائلًة: قد و 
". وهو ما يمكن الدول األعضاء في عدم ترك أي بلد وراء الركب"اإليكاو  من خالل مبادرة يكاواإلقدّمها ت تيالعالمي العلى المستوى والدعم 

حقيق منافع التنمية المستدامة على مستوى تُتستخدم على النحو األفضل في مجال الطيران  اإليكاو من وضع سياسات واستراتيجيات وقدرات
االجتماع المقبل لمنتدى حضور فعاليات مثل لالجمهورية الدومينيكية بع إلى الترحيب لجوي الدولي"، ومضت تقول: "إننا نتطلّ الُسبل الربط 

 الطيران والتمويل في العالم وتوسيع يالجهات المعنية في مجالأبرز لتواصل مع اإليكاو العالمي للطيران، والذي سيشكل للدول فرصا سانحة ل
، يكاولإل ةاالستراتيجي رشاداتلهذه الشراكات من خالل اإل متينسيتم توفير أساس و شراكات استراتيجية. إقامة قطاع الطيران من خالل  نطاق

 ".اآلن جمهورية الدومينيكيةلل ةصبح متاحتس تيالو ، لدينا تدقيق السالمة واألمنعمليات فيما يرتبط ب

يكاو اإلقليمي ألمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى دعمًا حاسمًا من مكتب اإل الجمهورية الدومينيكيةدول الكاريبي، ستتلقى بقية وعلى غرار 
 ،الستفادة من ذلكاو  يكاوعضويتها في اإل بفضلمتاحة الفرص الأن تحّدد بشكل شامل ما يمّكنها من وهو ، )NACC(ومنطقة البحر الكاريبي 

 .العالميلمستويين اإلقليمي و اعلى في المستقبل لطيران لتخطيط الالكامل في أنشطة بوالمشاركة 

 



 
 

 معلومات للمحررين مصادر

 يكاواإلمعلومات عن 
لتعزيز التطور اآلمن والمنظم للطيران المدني الدولي في شتى أنحاء  ١٩٤٤هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، ُأنشئت في عام  يكاواإل

ت األخرى. والمنظمة هي العالم. وتتولى المنظمة وضع القواعد واللوائح الالزمة لسالمة وأمن وكفاءة وسعة الطيران وحماية البيئة، من بين العديد من األولويا
 .دولة في جميع مجاالت الطيران المدني ١٩٣بمثابة محفل للتعاون بين دولها األعضاء البالغ عددها 

  ألمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى ومنطقة الكاريبياإليكاو اإلقليمي  كتبم
 "عدم ترك أي بلد وراء الركب" يكاومبادرة اإل

 لالتصال:

 السيد أنطوني فيلبين
 رئيس قسم االتصاالت
aphilbin@icao.int 
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 السيد وليام رايالنت كالرك
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