
 
 

العمومية لإليكاو تدفع باتجاه تحقيق تقّدم جديد في بلوغ األولويات الرئيسية للتنمية  جمعيةلل الدورة األربعون
 الجوي للنقلاالقتصادية 

 للنشر الفوري

مجال عبر القرارات التي أصدرتها في  ،أّيدت الدورة األربعون للجمعّية العمومية لإليكاو المنعقدة هذا العام – ١٠/١٠/٢٠١٩ ،الـمونتري
 االجتماعية واالقتصادية الهامة للنقل الجوي. للمنافع الترويجألمم المتحدة التابعة لوكالة ال مواصلة ،التنمية االقتصادية للنقل الجوي

واقتصاديات المطارات وخدمات  ةالطيران الجديد منظومة/األساسيةيكاو لتمويل البنية دعم األهداف ذات الصلة ببرنامج عمل اإل أيضاً  كما تمّ 
 المالحة الجوية.

 اً قعلى حث الدول على تقييم أي أهداف وطنية ذات صلة وف العمومية فيما يتعلق بفرض الضرائب على النقل الجوي الدولي، وافقت الجمعيةو 
 ضرائب على النقل الجوي. استحداثمناسبة للتكاليف والفوائد قبل التحليالت اليكاو، وٕاجراء لسياسات اإل

عناصر العمل  وشملتيكاو الطويلة األجل لتحرير النقل الجوي الدولي. مجموعة من البنود التي تدعم رؤية اإل العمومية أيضاً  ت الجمعيةأقرّ و 
الوصول إلى األسواق، من حيث خدمات التي تحول دون إتاحة  العوائقالمحددة في هذا المجال صياغة فهم أكثر تفصيًال لفوائد التحرير و 

 طيران.اتفاقية بشأن االستثمار األجنبي في شركات ال لوضع األعمال التي تقوم بها يكاوالركاب والبضائع. كما دعت الجمعية إلى مواصلة اإل

للنهج الذي ستتبعه اإليكاو  اً كون ضرورييالتأييد من جانب دولنا األعضاء س اأن "هذ على فانغ ليو، ةالدكتور  ت األمينة العامة لإليكاو،وأكد
 أيضاً  لمشّجعوأضافت: "ومن االهامة بين الربط الجوي والتنمية االجتماعية واالقتصادية المستدامة".  الصالتشأن بالعالمية  التوعية لمواصلة
 نحو زيادة تحرير النقل الجوي". المتسارع الزخمتواصل 

 اً أهداف العمومية ت الجمعية، والرصد والتحليل، أقرّ في مجال الطيران متينةبيانات  لوضعيكاو اإل باألعمال التي تضطلع بهافيما يتعلق و 
 الطيرانفي مجاالت اإلحصاء، وتحليالت البيانات الضخمة، والتنبؤ والتحليل االقتصادي، ووضع إطار منهجي لحساب  للمنّظمة جديدةً 
 .الفرعي

حماية المستهلك في  بشأنيكاو عت الجمعية الدول على تطبيق المبادئ األساسية لإلحماية مستهلكي النقل الجوي العالمي، شجّ  يخّص فيما و 
كما اتُفق أيضًا على ضرورة قيام المنظمة بتيسير عليها.  المصادقةو  ١٩٩٩ال لعام ـوحثتها على توقيع اتفاقية مونتري ممارساتها التنظيمية،

 يكاو.آلراء والممارسات الجيدة فيما يتعلق بتطبيق المبادئ األساسية لإلتبادل ا

لنقل تنمية ااإلعالن الوزاري واإلطار لخطة عمل ل لتطبيقالخبرة الفنية والدعم  يكاوأن توفر اإلضرورة على  أيضاً  العموميةووافقت الجمعية 
 للقدرة التنافسية للطيران. اً يدجد عالمياً  أن تضع مؤشراً و الجوي والسياحة في أفريقيا، 

 العام إصدار الطبعة الجديدة من تقرير لهذاالعمومية الجمعية  أثناء دورةومن التطورات األخرى المتعلقة باآلثار االقتصادية اإليجابية للطيران 
عبر نشرات صحفية  من المعلومات بهذا الشأن المزيداالطالع على  يمكنو منافع الطيران. بشأن  الفريق الرفيع المستوى لقطاع الطيران

 .هنا ةمتاح منفصلة
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 الوكالة مواصلة الجوي للنقل االقتصادية التنمية أّيدت الدورة األربعون للجمعّية العمومية لإليكاو المنعقدة هذا العام عبر القرارات التي أصدرتها في مجال
واألهداف ذات الصلة المتعّلقة بالبنية األساسية الجديدة التي تّم  الجوي للنقل الهامة واالقتصادية االجتماعية للمنافع الترويج المتحدة التابعة لألمم

 األعضاء دولنا جانب من التأييد هذا" أن ليو، على فانغ الدكتورة وأكدت األمينة العامة لإليكاو، .تحديدها مؤخرًا عبر فعاليات المنتدى العالمي للطيران
 واالقتصادية االجتماعية والتنمية الجوي الربط بين الهامة العالمية بشأن الصالت التوعية للنهج الذي ستتبعه اإليكاو لمواصلة ضرورياً  سيكون

 ".الجوي النقل تحرير زيادة نحو تواصل الزخم المتسارع أيًضا وأضافت: "ومن المشّجع". المستدامة

 
 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 

 هدف اإليكاو االستراتيجي الخاّص بالتنمية االقتصادية
 مبادرة اإليكاو "عدم ترك أي بلد وراء الركب"

 لالتصال

 السيد أنطوني فيلبين
 رئيس قسم االتصاالت
aphilbin@icao.int 
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