
  
 

أهداف على  اإليكاو تدعم الجهود المبذولة على نطاق منظومة األمم المتحدة إلعادة تركيز االهتمام العالمي
 ٢٠٣٠خطة التنمية المستدامة لعام 

 للنشر الفوري

الذي يتضمن أمثلة عملية على كيفية قيام النقل الجوي  اإلصدار الثاني لتقرير فوائد الطيراناستكماال إلطالق  – ٢٥/٩/٢٠١٩، الـمونتري
ية منظومة األمم المتحدة هذا األسبوع من أجل البشر في جميع أنحاء العالم اليوم، انضمت اإليكاو إلى بق ملياراتبتعزيز حياة وسبل عيش 

تدامة إعادة تركيز االهتمام العالمي بتحقيق الدول ألهداف التنمية المستدامة السبعة عشر المعتمدة في إطار خطة األمم المتحدة للتنمية المس
 ).٢٠٣٠(خطة عام  ٢٠٣٠لعام 

ورة األربعين للجمعية العمومية، سعت اإليكاو جاهدة على عدة مستويات مندوب لحضور الد ٢ ٥٠٠وحاليًا وفي خضم استضافتها ألكثر من 
 ةهامعن تأثيرات  سفريالجوي الدولي  الربطرفيع المستوى إلى ما مفاده أن الفي السنوات األخيرة الستقطاب االنتباه السياسي والصناعي 

 نمية المستدامة السبعة عشر.بالنسبة للدول فيما يتعلق بتحقيق خمسة عشر هدفًا من أهداف الت وكبيرة

وقد بذلت هذه الجهود إلى حد كبير من خالل فعاليات المنتدى العالمي للطيران، وكذلك من خالل التفاعالت الثنائية المباشرة بين رئيس 
واألمينة العامة إبان البعثات العديدة التي قاما بها إلى الخارج. وتمثلت الركيزة األساسية لهذه الدعوة في رسالة اإليكاو الثابتة  مجلس اإليكاو

ديد ل بالعالتي تسلم بأنه من خالل االستثمار في البنية التحتية والخبرة لضمان الخدمات الجوية الدولية المطابقة لمعايير اإليكاو، ستتمتع الدو 
 على مواطنيها واقتصاداتها المحلية.  من مزايا ومنافع الرخاء االجتماعي واالقتصادي التي تعود بالخير

 ٢٠٣٠الرامية لدعم خطة عام  المقدمة إلى الدورة األربعين للجمعية العمومية االنتباه إلى أنشطة اإليكاو A40-WP/45وتوجه ورقة العمل 
وتوضح الموقف الثابت الذي تلتزم به المنظمة في دعم الدول األعضاء فيها بالتقدم في إحراز أهداف التنمية المستدامة من خالل إطار 

 تحليلي خاص، ومن خالل التنفيذ الملموس للعديد من مشاريع بناء القدرات والمساعدة في الدول النامية.

رة فانغ ليو، األمينة العامة لإليكاو، على أنه "فيما يتعلق بالدول غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية على وجه وأكدت الدكتو 
مثل شريان الحياة االجتماعي واالقتصادي الصميم، وعامًال  إيجابيًا حاسم األهمية في جذب اإلنفاق يالجوي الدولي  الربطالخصوص، فإن 
فيما يتعلق على تقدير التزاماتها  جنبية. وتبدي المزيد من الدول اليوم تقديرها لهذه اآللية الدينامية، كما جرى تشجيع اإليكاوواالستثمارات األ

 بضمان سالمة وأمن وكفاءة الخدمات الجوية المحلية، بما في ذلك تلك الرامية إلى الحد من انبعاثات النقل الجوي على الصعيد الوطني."

، التي يستكشف جزء منها كيف تم إدخال الطيران A40-WP/45ظيت بيانات الدكتورة ليو بالدعم الواضح من البيانات الواردة في ورقة العمل وح
 . ٢٠١٨إلى  ٢٠١٦بشكل متزايد في عملية التخطيط العام لتنمية الدول وأهدافها خالل الفترة من 

لكي تعرض  ةسن في كلمم المتحدة المعني بالتنمية المستدامة، الذي تتم بموجبه دعوة الدول وفي سياق المنتدى السياسي الرفيع المستوى لأل
قة طوعًا مدى التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وذلك في التقارير المرحلية لعمليات االستعراض الوطني الطوعية، تقدم ور 

دولة من الدول األعضاء في  ٩٨من عمليات االستعراض الوطني الطوعية المقدمة من  ١٠٧تحليًال شامًال لـعدد قدره  A40-WP/45العمل 
 .٢٠١٨إلى  ٢٠١٦األمم المتحدة في الفترة من 

في  ٢٥مجال الطيران قد ازداد بأكثر من ثالثة أضعاف، وذلك من المرتبطة بوتكشف البيانات أن عدد عمليات االستعراض الوطني الطوعية 
دولة أشارت إلى مجال الطيران في عمليات  ٩٨من أصل  ٦٢المائة من عمليات االستعراض الوطني الطوعية، وأن  في ٧٧المائة إلى 

 مجرد خمس دول فقط عندما بدأت اإليكاو بالضلوع بهذه المبادرات. بعد أن كانتوذلك  –االستعراض الوطني الطوعية الخاصة بها 

 

 

https://www.icao.int/sustainability/Pages/IHLG.aspx


بر من االهتمام على االحتياجات المحددة للدول الجزرية الصغيرة النامية في منطقة المحيط الهادئ وفي اآلونة األخيرة، ركزت اإليكاو قدرًا أك
لتلك الدول أثناء تكيفها مع الكوارث  الحاجة إلى الربط الجويمن خالل إجراء دراسة مفصلة وٕارساء توصيات ُمصّممة خصيصًا إلدامة ودعم 

عمل ساموا األوسع نطاقا لألمم المتحدة، ومع الجهود التي تبذلها اإليكاو منذ فترة  مع مسارالطبيعية واالستجابة لها. وتتماشى هذه الجهود 
  .كب"عدم ترك أي بلد وراء الر "طويلة في مجال المساعدة وبناء القدرات في إطار حملتها الرامية إلى 

الدولي لها تأثير تحفيزي مؤّكد على الرفاه االجتماعي واستطردت الدكتورة ليو قائلة :"إن قرارات االستثمار التي تهدف إلى دعم الطيران 
 والتنمية االقتصادية، وٕان اإليكاو قد أعدت إرشادات شاملة لضمان إمكان إسهام تمويل كهذا في تحقيق التنمية المستدامة للدول".

 

 
 

 معلومات للمحررين مصادر

 يكاومعلومات عن اإل
لتعزيز التطور اآلمن والمنظم  ١٩٤٤) هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، ُأنشئت في عام يكاومنظمة الطيران المدني الدولي (اإل

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

 ٢٠١٩تقرير فوائد الطيران لعام 
 تطوير الطيران وأهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة

 الجمعية العمومية األربعون لإليكاو
 تدابير اإليكاو العالمية القائمة على آليات السوق

https://www.icao.int/sustainability/Pages/IHLG.aspx
https://www.icao.int/about-icao/aviation-development/Pages/SDG.aspx
https://www.icao.int/about-icao/aviation-development/Pages/SDG.aspx
https://www.icao.int/Meetings/A40/pages/default.aspx
https://www.icao.int/Meetings/A40/pages/default.aspx
http://www.icao.int/environmental-protection/Pages/market-based-measures.aspx
http://www.icao.int/environmental-protection/Pages/market-based-measures.aspx


  

 لالتصال:

 فيلبينالسيد أنطوني 
 رئيس قسم االتصاالت
aphilbin@icao.int 

 + ١) ٥١٤( ٩٥٤-٨٢٢٠الهاتف الثابت: 
 +١) ٤٣٨( ٤٠٢-٨٨٨٦الهاتف المحمول: 

 ICAO@ تويتر:

 السيد وليام رايالنت كالرك
 موظف شؤون االتصاالت

wraillantclark@icao.int  
 +١) ٥١٤( ٩٥٤-٦٧٠٥الهاتف الثابت: 

 +١) ٥١٤( ٤٠٩-٠٧٠٥ الهاتف المحمول:
 wraillantclark@ تويتر:

 /raillantclark/linkedin.com/in لينكد إن:
 

mailto:aphilbin@icao.int
mailto:aphilbin@icao.int
https://twitter.com/icao
https://twitter.com/icao
mailto:wraillantclark@icao.int
mailto:wraillantclark@icao.int
https://twitter.com/wraillantclark
http://linkedin.com/in/raillantclark/

