
 
 

 الطيرانما يمكن أن يحققه قطاع  الضوء على اآلثار اإليجابية للتحرير علىط سل  يرئيس مجلس اإليكاو 
 آسيا والمحيط الهادئفي النقل الجوي  خالل مؤتمراتفوائد  من

 للنشر الفوري

و على أهمية األجواء المفتوحة والحاجة إلى مواصلة يبينارد أل أولومويا دكتورال اإليكاوأكد رئيس مجلس  - 8/5/2019 ال وسيول،ـمونتري
ي والمؤتمر السادس الدولي لنقل الجو ا لإليكاو عنالندوة الرابعة  أماماليوم  التي ألقاها الرئيسية في الكلمة ، وذلكتحرير النقل الجوي العمل على

 في سيول.معًا  مااستضافتهبجمهورية كوريا اللذين تكرمت لتعاون في مجال النقل الجوي ل

في العالم من حيث حركة نقل الركاب والبضائع في المستقبل ًا بأن منطقة آسيا والمحيط الهادئ ستظل أسرع أسواق النقل الجوي نمو ًا واعتراف
لبلدان التي تبنت عملية الغالبية العظمى من اوأن " للمجتمع الدولي"،ًا أساسيًا يوم "مكون، أكد رئيس مجلس اإليكاو أن الطيران أصبح الالقريب

 ".فوائدها االجتماعية واالقتصاديةو  الحويةحركة الفي ًا سريعًا نمو شهدت التحرير 

 المستوىعلى حركة التجاه تحرير النقل الجوي الدولي، وخاصة فيما يتعلق بتبادل حقوق  فعلييزال اتباع نهج متعدد األطراف  "ومع ذلك، ال
 في العالم ".حتى اآلن لم يتحقق ًا طموحًا هدفمتعدد األطراف، ال

إلى األسواق تحرير الوصول  يخصقدر اإلمكان فيما  دولال إلى أن هدف اإليكاو هو فهم وتوفيق المواقف السياسية لكل أليو دكتورأشار الو 
كما لتحرير النقل الجوي الدولي، رؤية اإليكاو الطويلة األجل مع ًا وخدمات الشحن الجوي، وذلك تمشي والسيطرة عليهم ينالجوي ينوملكية الناقل

 طراف.متعدد األالمستوى الالتنظيمية على  لوائحهابمساعدة الدول في تحديث وتنسيق ًا أيض تقوم للطيران وكالة األمم المتحدةأن 

الفوائد االجتماعية واالقتصادية للطيران من خالل إطار متعدد األطراف قوي ومرن  تعظيم"وفي الوقت ذاته، تُبذل الجهود لمساعدة الدول على 
تيسير والبضائع و  الركاب فرص نقلجوي وزيادة ال تحسين مستوى الربط هو اإلجماليالهدف  بأنًا علموواسع النطاق لتحرير النقل الجوي، 

 ."لركابا تراعي متطلباتومطارات أسعار تنافسية  في ظل وجودالسفر السلس 

بشأن حماية المستهلك، والتي صممت  اإليكاوجمهوره إلى المبادئ األساسية الرفيعة المستوى التي وضعتها  عنايةرئيس المجلس  وّجهو 
 مع ازدياد القدرةمر ضروري األإلى أن هذا ًا في هذا المجال، مشير  والقطاعيةالحكومية  والمناهجالسياسات  مواءمةللمساعدة على 

 .للقطاع التنافسية

المهمة  الفوائدبشكل عام، وكذلك  وكفاءتهاوأمنها  منظومة الطيرانلإليكاو في سالمة  االستراتيجيةكما أشار إلى القيمة المهمة للخطط العالمية 
 اتالتأشير و الهوية بشؤون  المتعلقةالوطنية ممارسات ال تيسيرو  في تحسين (TRIP) هوية المسافرين ديداإليكاو لتحبرنامج  استراتيجية التي حققتها

 في جميع أنحاء العالم.ًا أكثر حرية وأكثر أمنوالبضائع األشخاص حركة بجعل نهاية المطاف  مما يسمح في، السفروثائق و 

نبعاثات للتعويض عن اال كورسيا غير المسبوق الذي تنطوي عليه خطةنهج مال إلى وأشار ،واختتم الرئيس كلمته بمعالجة بعض النقاط البيئية
 لترخيصًا اإليكاو مؤخر  وضعتهاالتي  ةالعالمي أحكام القاعدة القياسية، باإلضافة إلى 2016يكاو في عام عمومية لإلجمعية الالالذي اعتمدته و 
 ة والطوعيةمبكر ال المشاركةاألخرى. وأعرب عن شكره الخاص لحكومة جمهورية كوريا على "ثاني أكسيد الكربون واالنبعاثات من حيث لطائرات ا

 ."2021في عام  خطة كورسيال يلالفعنطالق االبناء القدرات لضمان  تنا في مجالوعلى دعمها ألنشط ،خطة كورسيافي 

، (MOLIT)أثناء وجوده في سيول، عقد الرئيس اجتماعات ثنائية مع السيدة كيم هيون مي، وزيرة األراضي والبنية التحتية والنقل الكورية و 
 في مهمته ممثل كوريا في مجلس اإليكاو، أليو دكتوررافق القد هذا، و باإلضافة إلى مسؤولين حكوميين آخرين رفيعي المستوى. 

 اإلدارة العليا لإليكاو. من نومسؤولو لمجلس في اوممثلون آخرون  السيد يون جي لي،

 



 

 الرئيسية في الكلمةتحرير النقل الجوي  العمل علىمواصلة و على أهمية األجواء المفتوحة والحاجة إلى يبينارد أل أولوموياالدكتور  اإليكاوأكد رئيس مجلس 
جمهورية معًا  مااستضافتهاللذين تكرمت بلتعاون في مجال النقل الجوي، للنقل الجوي والمؤتمر السادس الدولي ا لإليكاو عناليوم في الندوة الرابعة  التي ألقاها

 .كوريا في سيول
 

 معلومات للمحررين مصادر
 معلومات عن اإليكاو

لتعزيز التطور اآلمن والمنظم للطيران المدني الدولي في شتى أنحاء  1944هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، ُأنشئت في عام  اإليكاو
 ت األخرى.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 193بمثابة محفل للتعاون بين دولها األعضاء البالغ عددها  والمنظمة هي
 اإليكاو وتطوير الطيران

 المنافسةالمتعلقة بممارسات السياسات ولمجموعة اإليكاو ل

  للتنمية المستدامةاإليكاو وأهداف األمم المتحدة 

 

 لالتصال
 السيد أنطوني فيلبين
 رئيس قسم االتصاالت
aphilbin@icao.int 
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