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 يكاو االلمنظمة الطيران المدني الدولي )
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 2015لعام  المطاراتلمديري لمنتدى العالمي أمام ا

 
 

 (2015 مايو 11،اإلمارات العربية المتحدة، دبي)
 

 
 صباح الخير،، األعزاء يها األصدقاء والزمالءأ ،سيداتي سادتي -1
 
لصاحب السمو الشيخ أحمد بن  يوامتنان يأوّد أن أستهل كلمتي هذه باإلعراب عن بالغ شكر  -2

التنفيذي والمدير والرئيس دبي سعد المكتوم، رئيس هيئة الطيران المدني في دبي ورئيس مطارات 
 به من دعوة كريمة للتحدث أمامكم اليوم. حظيت   لمجموعة طيران اإلمارات على ما

 
 
 ظلفي و  2030حلول عام بالحركة الجوية سيتضاعف  لالتوقعات التي تفيد بأن معدّ ضوء وفي  -3

د في أوّد أن أغتنم هذه الفرصة وأشدّ بعض الحوادث المؤسفة والبارزة التي وقعت حتى اآلن، 
أولوية قصوى في مجال الطيران  سالمةاللموضوع  نا نولينمستهل مالحظاتي هذه على أ

  .المدني
 
 
أن ثقة  الشديد على مجال الطيراناإلعالم تركيز وسائل و  2014عام يتبّين لنا بجالء من خالل و  -4

، دون أن ننسى بالنسبة لقدرة النقل الجوي على االستمرار ساسيا  أ الناس التي تعتبر عنصرا  
 .شبكتنا على المستوى العالميلاآلمن التشغيل تعتمد أوال وقبل كل شيء على  ،يةالربح

 
بالغ . بل ربما ذهب البعض إلى أنه د جدا  ومن حسن الحظ أن سجّلنا في ميدان السالمة جيّ  -5

 .بالنظر إلى مستوى التدقيق الالمعقول الذي يخضع له قطاعنا الجودة
 

 ايكاو
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تحديات جميع الن بالرغم مالطيران المدني  حققفخالل العام الماضي، على سبيل المثال،  -6
في كل مليون عملية مغادرة، وهو ثاني أدنى معدل فقط حوادث  3معروفة، معدال عالميا بلغ ال
 .على اإلطالق سّجلي  

 
غير الخسائر ، وهو ما ي عزى في المقام األول إلى  2014وبينما ارتفع معدل الوفيات في عام   -7

سقاط و  MH370الناجمة عن اختفاء الطائرة على متن الرحلة المسبوقة  متن  ىطائرة علال ا 
سبع حوادث فقط، وهو  بلغتراجعا أيضا لعدد اإلجمالي للحوادث المميتة شهد ا، MH17رحلة ال

 .2008شهده منذ عام نأقل عدد 
 

 
 الجزء األكبر من هذا النجاح إلى توطيد التعاون وتبادل البيانات بين االيكاو واألياتاي عزى و  -8

قدراتنا على  سينوالمجلس الدولي للمطارات وغيرها من المنظمات. وما د منا نواصل سعينا لتح
، ومن ثم اتخاذ مختلف اإلجراءات الالزمةلتحديد أولوياتنا المشتركة في مجال السالمة  العمل معا  

 .مطردا تحسنا دون شكواثق من أن هذه األرقام ستشهد  نيفإن
 
قصد بذلك المطارات أهمية بالغة، وأ هيئاتمجال توليه  في هذا االتجاهأبرز األمثلة على تتمثل و  -9

 .سالمة المدارج
 

مع االتحاد الدولي للمطارات واألياتا وعشر منظمات وطنية  2010تتعاون اإليكاو منذ عام و  -10
قليمية ودولية أخرى لل نها. وبفضل تضافر جهودنا، المدارج والخروج عاقتحام حد من عمليات وا 

في المائة في  25قل عن ما ال يالمتعلقة بالمدارج بمعدل الحوادث السنوية الحظنا تراجعا في 
 .2014عام 

 
العوامل واالعتبارات االقتصادية حّيزا جد كبير من المواضيع المرتبطة  كلشستوفي حين  -11

، دعونا أيضا نضع في وألسباب وجيهةبالمطارات التي ينبغي تناولها هنا خالل اليومين المقبلين، 
أوساط الركاب و وشعور  ،التشغيلية لحفاظ على سالمة عملياتناة األمساعتبارنا األهمية األساسية ل

 .ةإيصالهم إلى وجهاتهم النهائيقدرتنا على ثقة تجاه البتجارية ال األعمال
 
 

على التحديات التي يمكن أن تؤثر على استدامة  هاوفي غضون ذلك، ستواصل اإليكاو تركيز  -12
 المطارات الدولية على المدى الطويل.
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المجاالت زيادة االزدحام في مواجهة لالالزمة بالفعل على تطبيق النظم واإلجراءات  نعملو  -13
 ليات النقل الجوي.النمو اآلمن والفعال لعمالتي يمكن أن تؤثر على و المطارات و الجوية 

 
توازن بين التحقيق ل الطيران صناعةو  في الحكوماتا مع شركائنا دجيّ تقدما ون حرز أيضا  -14

 وتيرة اإلجراءات المتعلقة بالركاب والشحن تسريعفي المطارات و الصارمة األمنية  جراءاتاإل
 .ليةفعاجعلها أكثر و 

 
ثير انبعاثات اذ ما يلزم من إجراءات للحد من تأإعداد برامج تعاونية ابتكارية واتخأيضا  ونواصل -15

كل ما ي ستجّد من غازات الدفيئة على البيئة، وتحسين مستوى نوعية الهواء المحلي وخفض 
  .قرب منهاالمطارات وبالضوضاء داخل 

 
على نقل الركاب  ملالع فيا ى تطبيقهشجيع علتالالتحديات و ناجعة لهذه الحلول تكم ن الو  -16

الحرص على تحقيق بأسرع ما يمكن مع  من نقاط العبورقل عدد ممكن أعبر والبضائع والبريد 
   وأقل تكلفة ممكنة.من االرتياح  مستوى أكبر

 
 

أهمية كبيرة بالنسبة  يويلخص ذلك أساسا مفهوم "القدرة على الربط" الذي أصبح يكتس -17
 القتصاديات النقل الجوي خالل السنوات األخيرة.

 
ت أو مقدمي اأو شركات طيران أو مطار  نا شركاء، سواء كنا دوالوهو ما يعني ضمنا أننا كلّ  -18

مسؤولية مشتركة تتمثل في الحفاظ على نتحمل خدمات المالحة الجوية أو مستخدمين، وأننا 
 لقطاعنا.اإليجابي ر يالتطو 

 
 ا  المطارات دور متميز  ؤديالنقل الجوي، تقطاع من الجهات المعنية في  خليطوفي ضوء هذا ال -19

حد أن مكن أللبلدان والمدن والمجتمعات المحلية. وال يا المؤدية إلى بواباتالباعتبارها  اوحاسم
 ناهيك عنللقدرة التنافسية لمجموعة واسعة من القطاعات، ها االستراتيجية بالنسبة قيمتر ي نك  

 جلب االستثمارات األجنبية. دورها في
 

الشرق األوسط، بالعالقة منطقة البد لنا أن نقّر من منظور القدرة على الربط، السيما هنا في و  -20
 المطارات وسعة إدارة الحركة الجوية.سعة الهامة بين 
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 بما يحققالمطارات تطوير تنسيق إدارة الحركة الجوية باالقتران مع  فيتقدم المواصلة  ويجب -21
ن للمجاالت ويمكن لتوجيهات اإليكاو بشأن االستخدام المر   ،توسيع نطاق الشبكاتلالنتائج  فضلأ
 يضا دور هام في هذا السياق.أيكون لها العسكرية أن و لجوية المدنية ا

 
 

قدما بشأن إدارة تدفقات الحركة الجوية  مضيتأشير أيضا إلى أن االيكاو  اسمحوا لي أنو  -22
(ATFM )هذه العناصر مراعاة وأنه ينبغي ، وغيرها من األولويات المتعلقة بالسعة والكفاءة

 خطة االيكاو العالمية للمالحة الجوية التي تم تنقيحها حديثا  التي تشملها وغيرها من العناصر 
 وذلك على المستويين الوطني واإلقليمي.، فيما يخص جميع أنواع التخطيط الطويل األجل

 
شرت من قبل إلى أن أحجام الحركة الجوية ستتضاعف على المستوى العالمي بحلول وقد أ -23

ن كانت، و 2030 عام أن حركة النقل اإلقليمية في منطقة الشرق األوسط فيد بالتنبؤات ت ا 
ة ملحّ شواغل  شاكل. وهو ما يجعل كل هذه الم2020بل ربما في عام  –ستتضاعف قبل ذلك 

  .لدول منطقتكم
 

ذا -24 أجهزة ، فإن مطاراتنا تعتبر من ناحية "أول المنتفع من الخدماتتناولنا الموضوع من منظور  وا 
خدمات شبكة  وجودفي مجال الطيران، وهو جميعا " فيما يخص ما نسعى إلى تحقيقه االستشعار

 .تسم بالسالسة بالنسبة للركاب والشاحنينت
 

عليه اإلقبال ما تحدد مدى  المطارات غالبا  في أحد الخدمات وتوافر وفي هذا السياق، فإن نوعية  -25
ولطف العاملين استخدام الوسائل المتاحة سهولة  فهي أشياء  مثل والرغبة في العودة إليه.

 السيارات وقوفالبضائع وأماكن والهجرة ومناولة للجوازات واألنشطة التجارية واإلجراءات الفعالة 
المسافرين  احةر  العامل الحاسم في مستوىأي عنصر من هذه العناصر  وقد يكون ،وما إلى ذلك

   .جّوا  
 

سنوات، وبالتعاون الوثيق مع الدول األعضاء وزمالئنا المقرّبين في المجلس الدولي على مدى الو  -26
تعزيز قدرة المطارات لمن االستراتيجيات والسياسات الالزمة  و عددا  ات االيكوضعللمطارات، 

 .المنافسة حيث تشتدخذ في النمو اآلسوق الاحتياجات تلبية على 
 

وتحديد الجهة التي تسيطر  هيكل ملكية تجهيزاتكموأول ما تتناوله هذه اإلجراءات والسياسات  -27
 االمطارات وهياكلهتطوير الالزمة لتمويل عمليات تزايد االستثمارات الكبيرة ل ونتيجة. عليها

 .المشروعاتهذه مثل ل الخاص في تموي قطاعال تزايدت مشاركةفقد األساسية، 
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التجاري والخصخصة والشراكات بين القطاعين العام والخاص  التشغيلباإلضافة إلى ذلك، فإن  -28

 المطارات لضمان قدرةالتي أثبتت جدواها  اعتماد أساليب العمل والنظم اإلداريةتجعل من السهل 
 .المنافسة فيما بينها على

 
هذه الترتيبات، السيما فيما يتعلق  لتأسيستوّجه الدول والمشغلين  عامة وأعدت االيكاو سياسات -29

عن مسؤولة الالدول هي في نهاية المطاف هناك بند رئيسي ينص على أن برسوم المطارات. و 
 بة االقتصادية.امن والرقالسالمة واأل

 
ودولها األعضاء  تحرير النقل الجوي. فقد أحرزت اإليكاوبذلك ومن المسائل األخرى ذات الصلة  -30

 باستمراريةقترنة الكثيرة الم مشاكلوقطاع الطيران تقدما كبيرا على مدى السنين في معالجة ال
 .اآلخرين لينإلى شركات الطيران والمشغطبعا  المدى البعيد، باإلضافة  علىالمطارات 

 
والمنافسة دخول األسواق وملكية الناقلين الجويين والسيطرة عليهم حق وتشمل هذه المسائل  -31

 .األدنى حدالالنزيهة والعادلة والنظم المبسطة لحماية المستهلك وخفض الضرائب والرسوم إلى 
 

، تشجع اإليكاو جميع دول الشرق األوسط على وفي إطار الخطوات الهامة ضمن عملية التحرير -32
غير أننا نّقر بأن بعض المشاكل الناشئة . 2004التوقيع والتصديق على اتفاقية دمشق لعام 

المتعلقة بالحمائية والحصول على الخانات الزمنية هي مشاكل ال تقتصر على منطقتكم وحدها، 
 .بل هي قائمة أيضا  في المناطق التي ت سافرون إليها

 
على المستوى نتبعها  التياألساليب تنسيق لفي كل لحظة جاهدين أن نسعى  ويجب علينا -33

 .النهائيينالمنتفعين رضا  بما يحققالعالمي وتعزيز عملية التحرير 
 

يرة عملية ترتبط ارتباطا وثيقا بنطاق وو توالتي معكم اليوم،  اناولهتأن أي أوّد ة التالثالث نقطةوال -34
مكاني الجوية الطرقشبكة تطوير فهي التحرير،   .الترابط فيما بين أزواج المدن اتوا 

 
االتفاقات الثنائية  حصر فيتن الجوية الترتيبات المتعلقة بالطرقمعظم وفي الوقت الراهن، فإن  -35

 توافر الخدماتفي إزالة القيود الثنائية التي تحّد من األمثل للخدمات الجوية. ويتمثل الحل 
 .النهائيينلمنتفعين ل
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على  المرونة في هذه االتفاقات أن يزيد من الطلب ويضمن استمرارية الخدمات زيادةومن شأن  -36
، وهو ما يؤدي إلى زيادة ذلك المطارات بالنسبة لجميع الجهات المعنية، بما فيالمدى الطويل 
 .القدرة على الربط

 
عند مناقشة االتفاقات المطارات  تعتبر أنه من الضروري مراعاةوهكذا، فإن اإليكاو  -37

حدى الوسائل الثنائية والمتعددة األطراف للخدمات الجوية،  أن تشاركوا في  يهلتحقيق ذلك وا 
من ي ت"، والICAN"مؤتمرات مفاوضات االيكاو المقبلة بشأن الخدمات الجوية أو ما ي سمى 

    أكتوبر. 23إلى  19أنطاليا بتركيا من في  2015عام  في االمقرر عقده
 

ذا ألقينا  -38 األمن  األعمال في مجال اآلن على مجال األمن والتسهيالت، نالحظ أن تنسيقنظرة وا 
 وخاصة بالنسبة الملحةالناشئة المواضيع  من واتخاذ ما يقتضيه من إجراءاتاإللكتروني 

 .اليوم على التشغيل اآللييزيد اعتمادها للمطارات التي 
 

واألياتا  وكانسووتعمل االيكاو حاليا على التنسيق في هذا المجال مع المجلس الدولي للمطارات  -39
عنا عليه في بموجب اتفاق وقّ  ،المجلس التنسيقي الدولي التحادات صناعات الطيران والفضاءو 

تبادل المعلومات الحساسة مثل من خالل  استباقيبدور تنا امنظم ضطلع. وست2014أواخر عام 
 .األمن اإللكترونيتحديد أفضل الممارسات المتعلقة بتحديد التهديدات وتقييم المخاطر و 

 
وحققنا أيضا بعض التقدم الم ثمر في مجاالت األمن والتسهالت بالتعاون مع المنظمة العالمية  -40

في اإلجراءات سبل تخليص في مجال الكشف األمني على البضائع وتحسين للجمارك، السيما 
  .شحن الجويوغيرها من نقاط التفتيش ضمن سلسلة إمدادات الالمطارات 

 
لجديد لتحديد هوية االبرنامج بسأعرضه عليكم بخصوص األمن والتسهيالت  تطورآخر ويتعلق  -41

 تحديث وثائق السفر المقروءة آلياالذي جاء نتيجة ما حققناه من إنجازات في مجال المسافرين 
(MRTD). 

 
إصدار وثائق عمليات وصوال  إلى الهوية  شؤونفيما يخص  ةمتكاملمنهجية يحّدد هذا البرنامج ف -42

من هذه األعمال بالمراقبة اآللية على  أساسيجزء  تعلقويد، السفر والكشف عليها على الحدو 
  المطارات.اإلجراءات المتبعة بالتي قد تشكل أحد الجوانب الحاسمة في و الحدود 
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ذ و  -43 المطارات وتعمل االيكاو حاليا تترتب على اآلن إلى موضوع البيئة، هناك عدة آثار  ننتقلا 
رشاداتها في هذا الشأن بما يساعد المطارات على خفض  على تأثيرها على تحديث سياساتها وا 

 .البيئة
 

 مع مراعاةالمطارات الخاصة بتخطيط تسمح بإجراء عمليات اللتي اويشمل ذلك مراجعة المبادئ  -44
يجاد االعتبارات البيئية و   .استخدام األراضي ةأفضل الممارسات في إدار ا 

 
مساعدة الدول لالدروس المستفادة استخالص مراجعة أفضل الممارسات و على أيضا نعمل و  -45

عمليات الطائرات والضوضاء في المناقشات حول لمجتمعات المحلية اإشراكهم  لدىوالمشغلين 
 .المحلي، وذلك بالتنسيق الوثيق مع المجلس الدولي للمطاراتواالنبعاثات ونوعية الهواء 

 
لمجلس الدولي التابع لالكربون  اتمجلس اعتماد في، لدى االيكاو جهة تنسيق 2012ومنذ عام  -46

تها بخصوص المسائل المتعلقة بالبرامج والسياسات اخبر وتقديم للمطارات، إلسداء المشورة الفنية 
 .في مجال البيئة

 
لي للحديث أمامكم األخيرة الفرصة هي ناسبة أن تكون هذه الم رجحمن المسيداتي سادتي،  -47

اسمحوا لي أن أشير في ختام كلمتي اليوم و لمنظمة الطيران المدني الدولي،  ا  عام ا  ي أمينتبصف
قطاع النقل الجوي العالمي الذي تدعمه أخدم إلى أنه كان لي عظيم الشرف أن أخدم االيكاو و 

 .كاو منذ سنوات عديدةياال
 

ة خالل هائلوسط أشواطا جال الطيران، قطع إقليم الشرق األوخالل الفترة التي قضيتها في م -48
أقاليم اإليكاو بين من  ةالوحيدالمنطقة خالل السنوات األخيرة منطقتكم  تسنوات عديدة. وكان

، الشحن الجويو حركة الركاب  ىعلى مستو  عشرة في المائةاليتجاوز نموا  تالتي حققعبر العالم 
أكثر  2014نمو حركة الركاب المسجل في عام في في المائة  13.4حيث مّثل المعدل البالغ 

 .المعدالت المقابلة لها في أي مكان آخر في العالم عفمن ض  
 

النمو خالل العقود القليلة  سمحت بتحقيق هذاجازات التي نوالبد من اإلشادة بااللتزامات واإل -49
وأنني على يقين من أن المزيد من التعاون والتوافق، من خالل اإليكاو، هو أنجع السبل األخيرة 

 .للمضي قدما  بالنسبة لكم
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وأتمنى ألصدقائي وزمالئي األعزاء جميعا  هنا في الشرق األوسط كل النجاح في حياتكم الخاصة  -50
نني واثق من أن العروض والمناقشات التو  ،ةمقبلالسنوات الخالل والعامة  ي ستجري هنا الحقا ا 

 .ستشكل إسهامات مثمرة وقّيمة 2015خالل المنتدى العالمي للمطارات لعام 
 

 شكرا .و 
 

 


