
 
 

 الطيران على إجمالي الناتج المحلي الوطني لتطويردراسة تظهر األثر اإليجابي 
 للنشر الفوري

تنفيذ الجمهورية  مستوى تحسينمم المتحدة أن تابعة لألالوكالة الطيران المدني دراسة جديدة أجرتها  أثبتت – ١٠/١٠/٢٠١٩ ،الـمونتري
 ٢٠٠٦خالل الفترة من من إجمالي الناتج المحلي في نصيب الفرد في المائة  ١٥,٥إلى زيادة بنسبة  مينيكية إلرشادات اإليكاو قد أفضىالدو 

 .٢٠١٢لغاية 

 إجمالي الناتج المحلي لى عًا مباشر ًا دخل الفرد الواحد، مما يؤثر تأثير دوالرات أمريكية في  ٦٠٧ويعادل ذلك زيادة بقيمة 
 ).٢٠١٢-٢٠٠٦أعوام ( ةعلى مدار سبع مليار دوالر أمريكي ٥,٥بقيمة 

لدول األعضاء العمومية ل جمعيةلُأطلقت بالتزامن مع انعقاد الدورة األربعين لو للبلدان األمريكية مصرف التنمية قد أجريت الدراسة بدعم من و 
منتدى اإليكاو الرابع العالمي  الدول األعضاء في اإليكاو خاللالذي اعتمدته الن عاإلالرؤية المكرسة في  عنهذه الدراسة  وتعبرفي اإليكاو. 

 .(IWAF)للطيران 

ول الجزرية نادي بإيالء االهتمام الخاص بالدت ٢٠٣٠ لعامالتنمية المستدامة  خطةأعلنت األمينة العامة لإليكاو الدكتورة فانغ ليو قائلة: "إن و 
الوثيقة عمالها ألًا كية نظر ي. وٕان الجمهورية الدومين"نها تعاني من مواطن ضعف فريدة من نوعها في تنميتها المستدامةالصغيرة النامية إذا إ

نفس المواصفات مثل االعتماد على إذ لديها  األخرى الناميةول الجزرية الصغيرة لدًا ُيقتدى به لوغير المنقطعة مع اإليكاو تمثل نموذجالصلة 
 للنقل." سيلة األساسيةو بوصفه الالسياحة والنقل الجوي 

إلى  التي تحتاجموذج إلجراء دراسات أخرى تنطبق على الدول الجزرية الصغيرة النامية يمكن استخدام هذه الدراسة كن الصدد،وفي هذا 
من خاللها يمكن هذه الدراسة منصة متينة توفر  كمااتها من جراء نشاطات الطيران. تعود على اقتصادالمساعدة وذلك لفهم المنافع التي 

 الدولية. هاتوصياتراتيجياتها وقواعدها و مع سياساتها واست بشكل متسقللطيران  االستراتيجيتطوير جهودها الداعية إلى اللإليكاو مواصلة 

لقد  ،عشرة الماضية االثنتي: "على مدار السنوات أنهسينترون  شرح المدير اإلقليمي لإليكاو ألمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي السيد ميلفنو 
وأخذت على عاتقها تنفيذ مجموعة من اإلصالحات في قطاع الطيران بهدف  كبرى أولوية ت الجمهورية الدومينيكية من الربط الجويجعل

تشجيع إلى  تهدفالمقترنة بسياسات أخرى  ،هذه اإلصالحاتوأفضت  : "". وقد أكمل المدير قائالً ال للقواعد الدولية الصادرة عن اإليكاواالمتث
 الدولة." على اقتصاد تأثير كبيرأسفر عن مما الجمهورية الدومينيكية  نيقصدو إلى زيادة عدد الركاب الذي  ،ة في الدولةالسياح

الجزرية الصغيرة النامية في الفترة لدول لوالتنمية المستدامة  على االقتصاد لتأثيرعن اة يقدقإلى توفير أمثلة هذه وسعت دراسة الحالة 
عي مة لواضقيّ  وأعطت معلومات ،ات الدول النامية الصغيرة األخرى"السابقة" والفترة "الالحقة" لتنفيذ األحكام، إضافة إلى التأثير على اقتصاد

 االستثمارات التي يحققها قطاع الطيران المدني. عائدات عن(السياحة والمالية والنقل)  المعنيةالخطط في مجال الطيران المدني وللوزارات 

 (difference-in-difference) تقديرات الفوارق المزدوجةتسمى  كميةتقنية نمذجة وهي:  المراقبة المركبةنهج مطبقة واتبعت المنهجية الم
 ،الدول بعض مثل ،مجموعة مصغرةتواجه ستخدم عادة هذه التقنية عندما دولة قابلة للمقارنة. وتُ  ٢٠من تتكون مجموعة  فيها واسُتخدمت

دراسة بالنسبة لبعده. و قبل التغيير و مالحظة هذه المجموعات  وتجريخرى. األدول الفي حين ال تواجهها  العامة، تغيير في السياسةكحاالت 
 لمراقبة هي توليفة من دول أمريكا الالتينية ودول الكاريبي وبعض المقاصد السياحية حول العالم.لإن المجموعة التي ُاختيرت فالحالة هذه 

غير والمنظمات  الطيرانالدكتورة ليو قائلة: "توفر هذه الدراسة إلى اإليكاو ورؤساء الدول والوزارات والمديرين العامين وقطاع  وأشارت
لتأثير االلتزام السياسي  صحيحة وواضحة معلوماتالحكومية إضافة إلى الدول النامية والدول الجزرية النامية الصغيرة في جميع أنحاء العالم 

لتنمية الوطنية ل الطيران في قلب االستراتيجيات عملية تطويرهذه الدراسة أهمية وضع  وتبرزالنقل الجوي.  لشبكةلتنمية المستدامة بتحقيق ا
الربط بالشبكة العالمية للطيران  المترتبة علىحصد المنافع االجتماعية واالقتصادية من الدول والمجتمعات المحلية  يمكنالمستدامة مما 

 ."وفقًا ألحكام اإليكاو المدني
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التي تظهر األثر االقتصادي الهائل محقق من  األمريكيةمصرف التنمية للبلدان بالتعاون مع يكية بنشر دراسة أجرتها اإليكاو احتفلت الجمهورية الدومين
.خالل عصرنة قطاع النقل الجوي فيها

 
 مصادر معلومات للمحررين

 معلومات عن اإليكاو
لتعزيز التطور اآلمن  ١٩٤٤منظمة الطيران المدني الدولي (اإليكاو) هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، ُأنشئت في عام 

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

 .مجاالت الطيران المدني جميع
 الطيران وأهداف التنمية المستدامة الخاصة باألمم المتحدة

 مريكا الشمالية وأمريكا الوسطى ومنطقة الكاريبيألاإلقليمي لإليكاو  المكتب
 مبادرة اإليكاو "عدم ترك أي بلد وراء الركب"

 لالتصال
 السيد أنطوني فيلبين
 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  
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