
 

 
 

 السياحة في منطقة الكاريبي سيتطلب زيادة التركيز على سالمة وأمن الطيرانقطاع  نموّ 
 للنشر الفوري

تعزيز و  التعاون وطيدت إلى ليو فانغ ةالدكتور  يكاولإل ةالعام ةاألمينإذ دعت  – ٣/٧/٢٠١٩، ، ترينيداد وتوباغوسبينبورت أوف 
المتعلقة  لمتطلباتل االمتثالكفاية  عدم أن من تحذر فقد ، على المستوى اإلقليمي المدني الطيران لمديري اجتماع خاللوذلك  المساعدة

 .يالكاريب منطقة في السياحةقطاع  ةديناميل اً كبير  اً تهديديشكل  الطيران وأمن سالمةب

أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى ومنطقة إلقليم  المدني لطيرانا لمديري التاسع االجتماع افتتاحخالل  ةالعام ةاألمين مالحظات إلقاء تمو 
 .وتوباغو ترينيدادفي  سبين أوف بورت في عقدان يذوال، التابع لإليكاو )NACC( الكاريبي

بإقليم  والسياحة الجوي النقلقطاعي  أنب )القتصادعلوم ال أكسفورد( "Oxford Economics" مؤسسة تنبأتلقد ت الدكتورة قائلًة: "والحظ
 اإلقليمي اإلجمالي المحلي الناتج من دوالر بليون ٤٣٠و وظيفة مليون ٩,٧ إلى يصل ما تدعم أن يمكن الكاريبي ومنطقة الالتينية أمريكا

)GDP (بنسبة زيادةالو  اإلقليميعلى المستوى  الطيرانمجال  في التوظيف في٪ ٨٨بنسبة  الزيادة هذهومع ذلك، فإن . ٢٠٣٤ عام بحلول 
 ".يكاوإلقواعد ال األفضل متثال التم االلتزام باي لم إذافقط  أكبرض لخطر تعرّ ــتس، يالقتصادلتأثير اا في٪ ١٥

 وتعزيز االمتثالمستوى من أجل الرفع من  متعددة ُسبلاستكشاف عمل على فتح و ت المتحدة األمم وكالة أن على ةالعام ةاألمين تدوشدّ 
 خالل منمّتبع ال" العملي النهج" قد أبرزتو . الشمالية وأمريكا الوسطى ومنطقة الكاريبيأمريكا  دول بينفيما  الجويربط لل المستدامة التنمية

 اقدمهت يتال ةاالستراتيجي رشاداتواإل، )NACC( أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى ومنطقة الكاريبيإلقليم  ميةنظبرنامج المساعدة الُ 
 .واألمن لسالمةعلى مستويي ا العالمي تخطيطها خالل من اإليكاو

 معشراكة  انقيميُ  )NACC( الشمالية وأمريكا الوسطى ومنطقة الكاريبيبأمريكا  اإلقليميها ومكتباإليكاو  ليو إلى أن ةالدكتور  تكما أشار 
 وشؤون الميزانية مواردبترتبط  تحدياتما ُيواجهه من  بعض مواجهةقليم على اإلهذا  لمساعدة المانحة والمؤسسات ةقرضمُ جهات الال

 تطوير نحومضي وال، الكاريبية الجماعة مع اإليكاو هاأقامت التي العالقة أهمية على دتأكّ ، الصدد هذا وفي. اً إلحاح األكثر الموظفين
 في لتحقيقاإلقليمية ل منظماتال" لدعم اإلقليمية المبادرات وٕاطالقفي هذا اإلقليم  )RSOO( "المنظمة اإلقليمية لمراقبة السالمة الجوية"

 ).RAIOsوقائع" (وال الحوادث

ما مسلّ  أمراً مكن اعتباره ال يُ في مجال السالمة  حافلٌ  أداء سجلفحتى "هذا االجتماع قائلًة: في  الحاضرين المديرين ليو ةالدكتور  تذّكر  كما
 . "الطيران سالمة في ةتمثلمال ةالمكثف ةالجماعي ودالجهجهة فاعلة في  كل عن نيابةبال اراستمر توخي الحذر ب يتطلببل إن األمر . به

 الطيران سلطاتالتي تتمتع بها  المؤسسية ةوّ ــالقنقاط ب يتعلقهذا اإلقليم  في للسالمة العام وضعال في حاسمٌ  عنصرٌ  هناك، وفي هذا السياق
 للتحقيق إقليمية مجموعات نشاءإل األخيرة مكجهودُ أسفرت عنها  التي النجاحمن شأن حاالت "قائلة:  ليو ةالدكتور  توضحوأ. هلدي المدني

 بالتزامات التعاونية واإلنجازات األهداف هذه قتِرنت أن يجبالمطاف  نهاية فيٕان كان و ، المخاطر بعضة ف من حدّ ــأن تخفّ  الحوادث في
 التنفيذ ثغرات لمعالجة الحاسمة األهميةشارت إلى أ كما". المدني الطيرانهيئات  مواردو  التحتية البني في واستثمارات قوية محلية حكومية

 .وطنيةال سالمةال برامجب رتبطةالم

 الثنائية االجتماعات من سلسلة في إطار التفصيل من بمزيد ليو ةالدكتور  هاتطرح التيالمتاحة  والفرصالمطروحة  التحديات استكشاف تمو 
 الشخصيات التالية:ب ةالعام ةاألمين تالتقوقد . هذه الفعالية خالل عقدتان التي الهامة
 نانان؛س روهانمعالي السيد ، وتوباغو ترينيداد في والنقل األشغال وزير •
 فاسكويز؛ رودريغو السيد، المكسيك في المدني الطيران لهيئة العام المدير •

https://www.icao.int/NACC/Pages/nacc-nclb.aspx


 كارل السيد، باإلنابة تحادياال الطيران إدارة مدير ونائب، كارتر توماس السفير، اإليكاو مجلس في المتحدة الواليات ممثل •
 بورليسون؛

 نبي؛يب تشارلز السيد، البهاما جزرب المدني الطيران لهيئة العام المدير •
 لوبيز؛ دانييل أرماندو السيد، كوبا في الطيران معهد رئيس •
 إدواردز؛ دنيس السيدة، يةدومينيكالجمهورية الفي  موانئالو  العامة لألشغال الدائمة ةميناأل •
 ويندي السيدة، غرينادا مطارات لهيئة ةالتنفيذي ةوالرئيس ،أوترام يراكمو ب أرلين السيدة، غرينادا في السياحة لوزارة الدائمة ةميناأل •

 وليامز؛ فرانسيت
 باس؛ كاي السيدة، سونيف كيتس سانت في والطيران الخارجية الشؤون لوزارة ةالدائم ةميناأل •

 .من الدول دولة لكل المحددة األولويات هاخالل نوقشت ةواتيمُ  بيئة االجتماعات هذه تقد أتاحو 

وأمريكا أمريكا الشمالية "إقليم  دول بالتزام تأقرّ ، االكلمة التي ألقتهبناًء على التي عقدتها األمينة العامة و  الثنائية جتماعاتالا جميع خاللو 
واضح ال مستوىال إن" :الحظت قائلةً و  .يكاوإلقواعد ال االمتثالالمسائل المتعلقة ب في مالتقدّ إحراز ب )NACC( "الوسطى ومنطقة الكاريبي

 اً مؤشر يشكل  أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى ومنطقة الكاريبيإقليم  في العام المدني الطيران لمديري التاسع االجتماع هذا في شاركةللم
واصل ن أنعلينا  يجب"ول: ــقتومضت ". اإليكاو خالل من معاً  للعمل دولكمأخذته على عاتقها  الذي والفعال القوي االلتزام على اً واضح

 اإليكاو تقدمه أن يمكن الذي الدعمأشكال من  اوغيره ‘عدم ترك أي بلد وراء الركب’اإليكاو  مبادرةاعتمادًا على  ليس، التحديات مواجهة
 ."دولكم في طيرانالفي مجال  ةياديقتضطلعون بأدوار بوصفكم  منكم واحد كل جانب من أيضاً بل و ، فحسب

 

 
أمريكا الشمالية وأمريكا قليم لطيران المدني إلا فانغ ليو للمالحظات االفتتاحية خالل االجتماع التاسع لمدري ةاألمينة العامة لإليكاو، الدكتور إذ ألقت 

المتعلقة  لمتطلباتعدم كفاية االمتثال لأن رت من سبين في ترينيداد وتوباغو، فقد حذّ  ففي بورت أو التابع لإليكاو  )NACC( الكاريبيالوسطى ومنطقة 
 .دينامية قطاع السياحة في منطقة الكاريبيل اً كبير  تهديداً يشكل سالمة وأمن الطيران ب

 
 



 مصادر معلومات للمحررين

 معلومات عن اإليكاو

لتعزيز التطور اآلمن والمنظم للطيران المدني الدولي في شتى  ١٩٤٤هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، ُأنشئت في عام  اإليكاو
وحماية البيئة، من بين العديد من األولويات األخرى.  تهوسع تهوكفاء هأنحاء العالم. وتتولى المنظمة وضع القواعد واللوائح الالزمة لسالمة الطيران وأمن

 دولة في جميع مجاالت الطيران المدني. ١٩٣والمنظمة هي بمثابة محفل للتعاون بين دولها األعضاء البالغ عددها 

  أمريكا الوسطى ومنطقة الكاريبيألمريكا الشمالية و  اإلقليمياإليكاو مكتب 
  "مبادرة اإليكاو "عدم ترك أي بلد وراء الركب

 التصال:ل

 السيد أنطوني فيلبين
 رئيس قسم االتصاالت
aphilbin@icao.int 
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