
 
 

قدرة على الوصل لالستفادة بالكامل من منافع ال رئيسيةٌ  أداةٌ  سقةوالمتّ  ةتحّرر مالتنظيمية الطر األالتقّدم نحو 
 جّويال

 للنشر الفوري

عقد في انبشأن الخدمات الجوية الذي  اتفاوضمالثاني عشر للاإليكاو خالل مؤتمر  – ٦/١٢/٢٠١٩ األردن، ،والعقبة الـمونتري
 ةتحّرر لمم نحو األطر التنظيمية اتقدّ ال ،الدكتور أولومويا بينارد أليو ،ع رئيس مجلس اإليكاوــالعقبة باألردن هذا األسبوع، شجّ 

 .لشرق األوسطلبالنسبة السيما التنمية المستدامة،  لتحقيق جويالقدرة على الوصل وأبرز أهمية ال لنقل الجويفي مجال ا ةقستّ موال

 ١٣٠ا اإلقليم ومبلغ مليون وظيفة في هذ ٢,٤أكثر من  حققتالجوي قدرة على الوصل أن الكون إلى جانب "الدكتور أليو:  قالو 
التأثير  م هذاحج نصفما يزيد عن أن  من المهم أن نالحظ، الشرق األوسطب  (GDP)دوالر من الناتج المحلي اإلجمالي بليون

سنوي ال نموالمعدل هائل لع توقّ  في ظلّ " ومضى يقول:"، اً األجانب السياح الذين يصلون جوّ  فضلباالقتصادي الكبير ينتج فقط 
استمرار بقى يأن  ةمعنيجهات الأنه من الواضح لجميع ال ، أعتقدُ ٢٠٤٥اإلقليمي خالل عام على المستوى حركة لل ٪٤,٦بنسبة 

الشرق األوسط في إقليم القتصادي لدول وشركات ة للنشاط احاسمأداة الجوي المحلي والدولي  على الوصل قدرةالتحسين 
 ."المستقبل

از، رئيس وزراء األردن، الرزّ  وزير النقل، الدكتور خالد وليد سيف، الذي مثل سعادة الدكتور عمرمعالي حضر الحفل وقد 
 .بلداً  ٦١مجال الطيران يمثلون فاوضين في نظمين ومُ باإلضافة إلى مُ 

 شّعبم وفقًا لمزيجحقيقة أن النقل الجوي يعمل اليوم مراعاة لمؤتمرات المفاوضات بشأن الخدمات الجوية تم إنشاء سلسلة وقد 
 وبناءً والتجزئة االقتصادية.  عدم اليقينكبيرة من حيث  اً قيوداتفاق ثنائي، والتي تشكل  ٤ ٥٠٠أكثر من  ضمينقل ـوصعب الت

 .الحواجز التنظيميةلحد من سياسات عالمية جديدة لوضع يكاو الدول األعضاء على اإلع شجّ ــتُ عليه، 

بيئة العمل في في نهاية المطاف  قطاع الطيرانتسنى ليساألطر التنظيمية  وتوافق تحديثبفضل : "قائالً  ليوأالدكتور  صّرحو 
 ."موسعةالجديدة و الجوي النقل الإلى أسواق قود تمنفتحة أكثر ة و يموات يةتشغيل

أهمية خاصة في هذا الصدد. تحظى بها بوصف "اتفاقية االستثمار األجنبي في شركات الطيران"وضع إلى رئيس المجلس  شاروأ
على  بناءً وذلك متعدد األطراف،  والسيطرة عليها بشكلملكية شركات النقل الجوي  "تهدف هذه االتفاقية إلى تحريرح قائًال: وصرّ 

إضفاء الطابع الرسمي على  منن تمكّ سن بفضل وضع هذه االتفاقية، و "يكاو الطويلة األجل لتحرير النقل الجوي الدولياإلؤية ر "
والدول األعضاء  اإليكاوه بين وطيد"إن استمرار الحوار وتيقول:  رسلواستق، اسو إلى األ دخوللتحرير الحّقًا نهج متعدد األطراف 
في ، و يةالقانوني الجديد وتنقيحه بفعالميثاق في تطوير هذا الحاسمة  أداةً ر سيكون حرّ تالنقل الجوي المنب فيها بشأن جميع جوا

على تشجيع األربعين خالل دورتها يكاو إلالعمومية لجمعية لعِملت ا مشتركةالهداف األنحو تحقيق  معاً أهمية عملنا  إدراكإطار 
 ".واالستفادة منه الجوية الخدمات بشأن للمفاوضات يكاواإل مؤتمر نهجتباع الدول على مواصلة ا

تجدر و . اليومأعمالها منظمات دولية في المفاوضات التي اختتمت  ٧العالم، تشارك  أقاليمل جميع ــدولة تمثّ  ٦١باإلضافة إلى و 
 ٤٠٠باالتفاق بشأن  فاوضينالمُ قد أدى ب ٢٠١٩لعام الجوية  الخدمات بشأن الثاني عشر للمفاوضات يكاواإل مؤتمراإلشارة إلى 

 .بشبكة الطيران المدني العالميةوصل الالقدرة على نطاق ما يفتح الباب لتوسيع وهو اتفاق جديد للخدمات الجوية، 

 الجوية الخدمات بشأن الثاني عشر للمفاوضات يكاواإل مؤتمرلحضور األردن تواجده برئيس المجلس، الدكتور أليو قد اغتنم و 
عدم ترك أي يكاو على مبادرتها "اإلسيف. وشكر الوزير  األردن، الدكتور خالد وليدفي وزير النقل معالي ب يقـتــيــلــ، ل٢٠١٩لعام 



ة في األردن. يراعي االعتبارات البيئيو يتسم بالسالمة واألمن طيران إنشاء قطاع " وأكد للرئيس التزام الحكومة ببلد وراء الركب
 قطاع الطيران. نموّ  لتحقيقواصل العمل مع الدول األعضاء فيها ــيكاو ستُ اإلأن له د الوزير وأكّ شكر الرئيس و 

 

 

الجوية الذي انعقد في العقبة  الخدمات بشأن الثاني عشر للمفاوضات يكاواإل رئيس مجلس اإليكاو، الدكتور أولومويا بينارد أليو، افتتح مؤتمر
.باألردن هذا األسبوع

 
 معلومات للمحررينمصادر 

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

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

 .جميع مجاالت الطيران المدني
 

 يكاو والتنمية االقتصادية للنقل الجوياإل
 ةة للتنمية المستدامهداف األمم المتحداإليكاو وأ

 
 لالتصال

 
 السيد أنطوني فيلبين
 رئيس قسم االتصاالت

aphilbin@icao.int 

https://www.icao.int/about-icao/aviation-development/pages/sdg.aspx
https://www.icao.int/about-icao/aviation-development/pages/sdg.aspx
mailto:aphilbin@icao.int
mailto:aphilbin@icao.int


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

 ICAO@ :تويتر
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