
 

 

  

 ُسبل تحسينُتحّدد  نظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصاديكة بين اإليكاو ومر  دراسة مشت  
 كا الالتينية والكاريبيير اإلدارة في الطيران في منطقة أم ظمنُ  

 للنشر الفوري

االستقاللية الفنّية والمالية من  أناإليكاو ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي  اعتبرت -12/9/2022 - مونتريـــــال
 الطيران.ظم اإلدارة التنظيمية لقطاع كفاءة نُ  تحسينالالتينية والكاريبي التي تسعى إلى  أمريكااألهداف األساسّية لحكومات دول 

وأهمّية اإلبالغ عن وسلوكّياتهم الوكاالت التنظيمّية المسؤولين عن عملّيات انتقاء ى، منها مجاالت أخر  عن دراسة جديدةكشفت و 
 بشكل أفضل.وصقلها التنظيمية القرارات القطاع من أجل تقييم في األداء 

ظم اإلدارة المتينة تدعم شرعية السلطات نُ "أن خوان كارلوس ساالسار إلى  إليكاو السيدلعام المين األفي هذا السياق، أشار و 
لمصالح أو انحياز في اة من دون أي تضارب ة قائمة على األدل، مّما يسمح لها باتخاذ قرارات فنيّ تكاملهاالتنظيمية للطيران المدني و 

أو تأثير غير مالئم." كما أضاف أّنه "ُيرحب باستكمال المرحلة األولى من هذه الدراسة ويشكر منظمة التعاون والتنمية في الميدان 
 سلطات الطيران المدني."المعمول بها لدى ظم اإلدارة نُ  تحسينعمل معًا من أجل والاالقتصادي على دعمها الحاسم 

لدى الدول باإلرشادات الالزمة في هذا الخصوص، مع التشديد على  يةجهات التنظيمال شارة إلى أن اإليكاو تمّد أصالً تجدر اإلو 
الالتينية والكاريبي  أمريكاالطيران في  أقل من نصف سلطات إال أنأهمّية استقاللّيتها على مستوى السالمة واألمن واالقتصاد. 

 صاتها المالية.غالبّيتها ال ُتدير مخص  أن و من الناحية القانونية إلى أّنها مستقّلة قد أشارت في الدراسة الجديدة  التي شاركت

منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي بالتعاون مع المكتب ْين اإلقليمي ْين  اأجرته دراسة شاملةُتعتب ر النتائج الجديدة ثمرة و 
. وتشمل مجموعة البيانات ومنطقة الكاريبي لوسطىا أمريكاالشمالية و  أمريكاومكتب الجنوبية  أمريكامكتب أال وهما لإليكاو، 

 بلدًا أو إقليمًا وسلطة إقليمية واحدة )سلطة الطيران المدني لشرق منطقة الكاريبي(. 26سلطة طيران مدني من  29

 يةالتنظيم الهيئاتظم إدارة نُ الخاصة بمؤشرات منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي " باستخدامدراسة ال هذه تجري  أُ قد و 
ظم اإلدارة هذه معلومات رفيعة . وتجمع مؤّشرات نُ ة التابعة للمنظمةاالقتصادي يةات التنظيمهيئة ال، التي أّعدتها شبك"لقطاعفي ا

 اتهيئالشبكة تنظر ، 2013، باإلضافة إلى نطاق نشاطها. ومنذ عام تهامساءل نطاقو السلطات التنظيمية المستوى بشأن استقاللية 
ية من خالل جمع جهات التنظيملظم اإلدارة الجيدة للمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي في نُ  ةاالقتصادي يةالتنظيم

 السياسات.بشأن للحوار عامة منّصة لها وتوفر  يقاً دق وتقدم تحليالً ة والممارسات الجّيدة، نبلة للمقار ونشر البيانات القا

إجراءات تنظيمية وحكومّية فّعالة من أجل تحقيق نتائج إيجابّية اتخاذ  قد أثبتت جائحة فيروس كورونا بشكل واضح أّنه ال بّد منو 
بعد األزمة. ومن شأن نتائج الدراسة الجديدة أن تساهم ي الصحة العامة في زمن األزمات وتسريع وتيرة التعافي االقتصاد في مجال

 البيئات التنظيمية االقليمية والوطنّية. من أجل تحسين مختلففي تحفيز الحكومات على اتخاذ إجراءات سريعة 

https://www.oecd-ilibrary.org/governance/the-governance-of-civil-aviation-authorities-in-latin-american-countries_e8bdf362-en
https://www.oecd-ilibrary.org/governance/the-governance-of-civil-aviation-authorities-in-latin-american-countries_e8bdf362-en


 

 

التي يجب المقبلة الخطوات بصدد الدراسة على تقديم اإلرشادات الالزمة إلى الحكومات هذه ُترّكز المرحلة الثانية من سبالتالي، و 
. وستواصل مكاتب اإليكاو اإلقليمّية تقديم المشورة والمساعدة 2023اتخاذها من أجل تحقيق هذه النتائج، مع توّقع استكمالها في عام 

 الطيران.ظم اإلدارة التنظيمية في مجال نُ  تحسينالالتينية ومنطقة الكاريبي ل أمريكاإلى سلطات الطيران المدني في دول 

 

   
 

 معلومات للمحررين
 

 اإليكاو والتنمية االقتصادية للنقل الجوي
 ( 9626Doc)الوثيقة  ليدليل اإليكاو بشأن تنظيم النقل الجوي الدو 

 لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي يةجهات التنظيمالالمعمول بها لدى دارة اإلظم نُ في مبادئ أفضل الممارسات 

 معلومات عن اإليكاو
دولة على التعاون فيما بينها ومشاركة أجوائها لتحقيق  193هي وكالة تابعة لألمم المتحدة تساعد  )اإليكاو( منظمة الطيران المدني الدولي

 .المنفعة المتبادلة

خالل الجهد الدبلوماسي مه من دعم، وما تضطلع به من دوٍر تنسيقي، يساعد البلدان، من ، ظل ما تقد  1944ومنذ تأسيس اإليكاو في عام 
، لربط العائالت والثقافات واألعمال في جميع د عليها، في التنّقل جّواً بها وُيعتم   قيق شبكة فريدة من نوعها، ُيعتد  المقرون بالجهد الفني، على تح

 .طائرات وطارتًا لالزدهار االقتصادي واالجتماعي، أينما حّطت التحسينأنحاء العالم، حفزًا للنمو المستدام، و 

ثر منه ومع الدخول في حقبة جديدة من الرقمنة، واالبتكارات الجديدة المذهلة في مجال الطيران وتكنولوجيا الدفع، بات النقل الجوي يعتمُد، أك
مستقبل جديد وُمثير  مه اإليكاو من دعم بالخبراء، وما تصدره من اإلرشادات الفنية والدبلوماسية، متوخّيًة رسمفي أي وقت مضى، على ما تقدّ 

اب للرحالت الدولية. وتعمل اإليكاو على تجديد ذاتها لكي تتمكن من تلبية النداء، فتراها توّسع شراكاتها ضمن منظومة األمم المتحدة وأصح
تاحة حلول فع    .الة ومستدامةالمصلحة من األطراف الفنية، هادفًة إلى تقديم رؤية عالمية استراتيجية، وا 

 

https://www.icao.int/sustainability/Pages/default.aspx
https://store.icao.int/en/manual-on-the-regulation-of-international-air-transport-doc-9626
https://www.oecd-ilibrary.org/governance/the-governance-of-regulators_9789264209015-en
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