
 
 

 األمينة العامة لإليكاو تدعو إلى االستثمار في النقل الجوي لتعزيز الربط بين بلدان مبادرة الحزام والطريق
 للنشر الفوري

في المنتدى الثاني لمبادرة الحزام والطريق للتعاون الدولي، األمينة العامة لإليكاو، الدكتورة فانغ ليو،  شاركت – ٣٠/٤/٢٠١٩ ،الـمونتري
الضوء على الدور فيها في الجلسة الرئيسية عن ربط البنى التحتية، سلطت  ي، حيث أدلت بكلمةالذي انعقد في بيجين األسبوع الماض
 مبادرة والدول األخرى، بما يفتح آفاقًا جديدة لالزدهار.اللسفر والتجارة بين بلدان ل جديدة المحوري للنقل الجوي في إيجاد طرق

على االقتراب من تحقيق يساعدان حاليًا العديد من الدول النامية تحرير النقل الجوي وتكاثر طرق الحركة الجوية أن الدكتورة ليو وأّكدت 
، مشددًة أمام العدد الكبير من وزراء النقل والبنى ٢٠٣٠مدة في إطار خطة األمم المتحدة لعام أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، المعت

و التحتية ورؤساء المنظمات الدولية الحاضرين على "العالقة المباشرة والوثيقة بين ما تستثمره الدول في تنمية الطيران وما تحققه من نم
 اقتصادي متزايد الحقًا". 

وواصلت حديثها مؤكدًة أن نمو النقل الجوي ينطوي على إمكانات اقتصادية كبيرة ولكن يتعين على البلدان، كي تستفيد من هذه اإلمكانات، 
 السعة الالزمة الستيعاب العدد المتزايد من الرحالت الجوية، باإلضافة إلى المهارات البشرية الالزمة إلدارتها.أن تمتلك 

ياق أن "النداء الرئيسي الذي أقترح توجيهه إلى البلدان اليوم هو أن تبدي التزامًا راسخًا باالستثمار في تحديث البنى التحتية وأّكدت في هذا الس
للتنمية  العامةاستراتيجياتها  معهذه األهداف الفائقة األهمية للنقل الجوي  يضمن اتساقللطيران وتنمية الموارد البشرية الماهرة، على نحو 

 ية".الوطن

إعداد اتفاقات تعزز أوجه في وأحاطت األمينة العامة جمهورها علمًا بأن اإليكاو هي إحدى وكاالت األمم المتحدة التي عملت مع الصين 
. ٢٠١٧التآزر بين أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة ومبادرة الحزام والطريق، في أعقاب المنتدى األول للحزام والطريق في عام 

تنفيذها بدعٍم من  ،منظمة األمم المتحدة المختصة بالطيراناإليكاو، وهي ت الضوء على برامج التدريب والمساعدة التي باشرت وسلط
 األخرى.  في األقاليم التعاون بين بلدان الجنوب، من أجل بناء القدرات الالزمة لتنمية دول الحزام والطريق والبلدان لتعزيزالصندوق الصيني 

لدكتورة ليو كلمتها بالتأكيد على الدور الهام الذي ستضطلع به التكنولوجيات الجديدة واالبتكارات األخرى في دفع عجلة هذه واختتمت ا
 .االتجاهات اإلنمائية، مشيرًة إلى الدينامية المشابهة التي يشهدها بالفعل قطاع الطيران في هذا الصدد

من الطائرات والعمليات التي يجري ابتكارها لخدمة دولكم واقتصاداتكم، وهي تتراوح من  وأوضحت قائلًة "هناك اليوم أنواع جديدة تماماً 
 الطائرات المسّيرة التي تطير على ارتفاعات منخفضة إلى الطائرات فوق الصوتية الفائقة السرعة. لقد أصبح للطيران دور فائق األهمية في

مستوى الأنه سيضطلع بدور أساسي في جعل مبادرة الحزام والطريق قصة نجاح حقيقية على  ةً وأعتقد جازمالبعض، ربط دول العالم ببعضها 
 ".يالعالم

ير وعقدت الدكتورة ليو أثناء المنتدى محادثات جانبية بناءة مع كبار المسؤولين الحكوميين ومسؤولي النقل الجوي في الصين، بمن في ذلك وز 
لطيران المدني، السيد فينغ تسينجلن. كما أجرت محادثات مع العديد من وزراء نقل دول مبادرة الحزام النقل، السيد لي تسياوبنج، ومدير هيئة ا

اإليكاو اإلقليمي  الفعاليات مدير مكتب هذهخالل  وكان برفقة األمينة العامةوالطريق، فضًال عن رؤساء العديد من هيئات األمم المتحدة. 
 ارا.سيا والمحيط الهادئ، السيد آرون ميشآل

 



 
الذي عقدته الصين في  المشاركين الرفيعي المستوى في منتدى الحزام والطريق الثاني من أجل التعاون الدولي،مع  الدكتورة فانغ ليو األمينة العامة لإليكاو

، سلطت فيها الضوء على الدور التحتيةة الرئيسية عن ربط البنى الجلس فيبكلمة في هذا الحدث الهام بيجين األسبوع الماضي. وقد أدلت الدكتورة ليو 
.لالزدهارجديدة  لسفر والتجارة بين بلدان المبادرة والدول األخرى، بما يفتح آفاقاً ل جديدة إيجاد طرق المحوري للنقل الجوي في

 
 معلومات للمحررين مصادر

 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 ١٩٣العديد من األولويات األخرى. والمنظمة هي بمثابة محفل للتعاون بين دولها األعضاء البالغ عددها 

 اإليكاو وتنمية قطاع الطيران

 اإليكاو وأهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة

 منظمةبمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس ال الطيرانعن مستقبل  موقع اإليكاو اإللكتروني

 لالتصال

 السيد أنطوني فيلبين
 رئيس قسم االتصاالت
aphilbin@icao.int 
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