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 األهداف

 الطیران وأسرة الدول بین التعاون خالل من زخمًا، ستوّلد )IWAF 2016( للطیرانالثاني  العالمي اإلیكاو منتدى إن أهداف
 :في اتجاه ما یليالمالیة،  والمؤسسات الدولیة والمنظمات

والبرامج العالمیة الخاصة  والسیاسات والخطط القواعد تنفیذ لتسریع ینالالزم التمویلو  وتعزیز الشراكة تحدید •
 الركب"؛ وراءدعمًا لمبادرة "عدم ترك أي بلد  الدولي المدني بالطیران

من  وٕانشاء آلیات جدیدة القائمة اآللیات باستخدام للطیران المستدامة لتحقیق التنمیة الموارد من یكفي ما ضمان •
  .التمویل في للطیران األولویة إعطاء تعزیز بهدف الوطنیة التنمیة استراتیجیات صمیم في الطیران وضع خالل

 المتوقعة النتائج

مبادرة "عدم ترك أي  تنفیذ لتسریع المناقشةقید أو  ةالمقترح التمویلو  الشراكة آلیات في المشاركة لدولا عددازدیاد  •
 بلد وراء الركب"؛

التي یحظى بها  األولویة مستوى ورفعلدیها  الوطنیة التنمیة خطط في الطیران قطاع بإدراج الدول من صارم التزام •
 ؛لدولدى ال الجوي النقل لشبكات المستدامة التنمیة تعزیزبغیة  في هذه الخطط

 المستدامة التنمیةمن أجل تحقیق التمویل و  بالشراكة المالیة والمؤسسات الدولیة المنظمات من صارم التزام •
 ؛لطیرانل

 في االستثمار في واالتساق الكفاءة لتحسین والشركاء المانحة الجهات بین المعلومات وتبادل التنسیق تحسین •
  .الطیران مشروعات
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 البرنامج 

  ٢٦/٩/٢٠١٦ االثنین

  الخطوط الجویة القطریة برعایة وجبة فطور  ٩,٢٠-٨,٠٠
  
  

  (للمدعوین فقط)برعایة الخطوط الجویة القطریة عمل  فطور  ٩,٢٠-٨,٠٠
  العمل التعاوني من أجل المستقبل: الحالة في القطاع

الوضع في قطاع الطیران  قادة القطاع أثناءها، سوف ُتعقد جلسة عمل غیر رسمیة َیعرض الفطورخالل مأدبة   
  وُیقّدمون آفاق تشكیل سمات المستقبل على أساس التعاون.

، بحیث ُیقّدمون عروضًا الذي سیتناولهموضوع الوسوف یتّم إطالع كّل واحد من ممّثلي قطاع الطیران مسبقًا على   
  بین ثالث وخمس دقائق، تلیها مناقشة تفاعلیة. تتراوح مّدتها

  میّسر المناقشات:
  اإلیكاودارة المالحة الجویة، إ، مدیر السید ستیفن كریمر

  :مقدمو العروض
  تحاد الخطوط الجویة آلسیا والمحیط الهادئال عامالمدیر ال، السید أندرو هدرمان
  لدولي للمطاراتالمجلس ل عامةالمدیرة ال، السیدة أنجیال غیتنز

  تحاد شركات الطیران األفریقیةال عامالمین األ، إالیجا شینغوشو دكتورال
  منظمة خدمات المالحة الجویة المدنیةل عامالمدیر ال، السید جیف بول

  أیاتا)(  الدوليالنقل الجوي التحاد  عامالمدیر ال، جونیاك دي الكسندر السید
  لمجلس الدولي لطیران األعمالل عامالمدیر ال، دواردزإالسید كورت 
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  الكلمة االفتتاحیة   ٩,٤٠-٩,٣٠
  یكاورئیس مجلس اإلبینارد ألیو، أولومویا  الدكتور -

  
  :رئیس التشریفات

  دوليالتلفزیوني المضیف الصحفي و الالسید علي أصالن،  -
 

  الجلسة األولى  ١٠,٥٠-٩,٤٠
  "عدم ترك أي بلد وراء الركب"مبادرة  تنفیذ تسریعالمساهمة في عوامل ال

قواعد اإلیكاو  العلى نحو فعّ  ذتنفّ  أن الدول لجمیع ینبغي أنه للطیران األول اإلیكاو العالمي منتدى استنتج  
 اقتصادیاً  لالستدامة وقابل وآمن مأمونیكون لدیها نظام نقل جوي  وبرامجها العالمیة بحیث وسیاساتها وخططها

 .واالقتصادي واالزدهار االجتماعي المستدامة التنمیة یدعم وسلیم بیئیًا،

 إلى مةالمقدّ  المساعدات وتنسیق في تحدید على تحقیق تحّسن وستساعد مبادرة "عدم ترك أي بلد وراء الركب"
 االستفادة وتحقیق واإلقلیمي يالمحل المستویین على االزدهار المستدام تعزیز ى لهالكي یتسنّ  المحتاجة إلیها الدول
 وتسریع المساهمة في تعزیز الرئیسیة العوامل الجلسة د هذهوستحدّ  .العالمي على الصعید الربط تحسین من الكاملة
 .الطیران نظام لتحدیث "عدم ترك أي بلد وراء الركب" الالزمة مبادرات تنفیذ

  :میسرا المناقشات
  یكاولإلعامة المینة األ، الدكتورة فانغ لیو -
  ، وزیر النقل، المملكة العربیة السعودیة سلیمان بن عبداهللا الحمدانالسید ؛ يالعالم بصاح -

  :المشاركون في المناقشات
  واتیماالغ السكن ،یر االتصاالت والبنیة االساسیة و وز السید ألدو استواردو غارسیا مورالس،  - 
  وزیر النقل، كامیرونالسید ادغار ألن میبي نغو،  - 
  ، المملكة المتحدةالطیران، وزیر ویمبلدون ، لوردأحمد السید -
  وزیر الطیران المدني، الهندالسید اشوك غاجاباتي بوساباتي،  -
 لنقل، المفوضیة االوروبیةلعام المدیر ال السید هنریك هولولي، -

  :المداخالت من الحضور
 ووزیر النقل، سنغافورةاألساسیة للبنیة المنسق وزیر الالسید خاو بون وان،  -
 وزیرة األشغال العامة والنقل، أوغندازوبا نتیج، أمونیكا  السیدةصاحبة السعادة،  -
 العام للطیران المدني، فرنساالمدیر السید باتریك غندیل،  -
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  استراحة لتناول القهوة  ١١,٢٠-١٠,٥٠
  Nuctech برعایة نوكتیك

  الجلسة الثانیة  ١٢,٣٠-١١,٢٠
  توفیر التمویل الالزم لتحقیق النمو المستدام للطیران

 الدول على صعید المستدامة التنمیة في بالغاً  تأثیراً  للطیران أن للطیران األول اإلیكاو العالمي منتدى استنتج  
 وٕانشاء الفقر على القضاء في تساعد أخرى اقتصادیة فوائد دویولّ  والتجارة، في السیاحة یؤثر فهو والعالم؛ واألقالیم
 على الطیران، قطاع أن ذلك على مع وتم التشدید. اإلنسانیة المساعدات إلیصال وسیلة أنجع وهو عمل؛ فرص
 .المستدامة تنمیته لدعم محدودة أمواالً  یتلقى االقتصادیة، أهمیته من الرغم

الالزمة  الموارد من تعبئة الدول تمكُّن كیفیة بشأن والخبرات الممارسات أفضل تبادل الجلسة وسیجري في هذه
 القیود مسألة المنتدىوسیتناول المشاركون في . مختلفة مالیة آلیات خالل من الطیران تنمیةلركائز الثالثة لل

  .لتأمین مستقبل الطیران المستدامل ینالالزم تمویلالو  الشراكة تعترض سبیل التي والعوائق
  

  میّسرا المناقشات:
  نائبة وزیر النقل، جنوب أفریقیاشیكونغا، ة لیدیا سیندیسیو السید -
  ، وزیر النقل، مالیزیاالسید داتوسري لیو تیونغ الي، المعالي صاحب -

  :المناقشاتالمشاركون في 
  انایوزیرة في وزارة البنیة األساسیة العامة، غ فرغسن،. نیت أنصاحبة المعالي، السیدة  -
  المدني، الصینن اادارة الطیر ، وكیل ادارة، السید زیكینغ وانغ -
برنامج األمم المتحدة للمستوطنات  ،مین العامووكیلة األ تنفیذيالمدیر ال ة، نائبیزا كیرابو كاسیراأ دكتورةال - 

   موئل األمم المتحدة ،البشریة
  یرباصإشركة كبیر المستشارین للشؤون العامة، السید میشیل فاكنهایم،  - 
 في النقل الجوي، مجموعة البنك الدوليخصائیین ، كبیر األرشارل شلومبرغ لدكتورا -

  المداخالت من الحضور:
وزیر النقل واالتصاالت، جمهوریة الكونغو كالومبا موانا نغونغو،  نیستصاحب المعالي، السید ج -

 قراطیةالدیم
 وزیر النقل واالتصاالت، قیرغیزستانیداروف، أصاحب المعالي، السید زامیربك كازاكبایفیتش  -
 نائب األمین العام لمنظمة الجمارك العالمیةموخیكا، السید سیرجیو  -
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  السعودیة العربیة والمملكة نیجیریا من مقدمة الغذاء مأدبة، غداءالاستراحة   ١٤,٣٠-١٢,٣٠

  (للمدعوین فقط) والمملكة العربیة السعودیة نیجیریا مقدمة منمأدبة غذاء رفیعة المستوى   ١٤,٣٠-١٢,٣٠
  الجزریة الصغیرة النامیةالربط في الدول 

 بدوره یربط الدول باألسواق اإلقلیمیة والعالمیة وهذا ما یؤّديوهو حافٌز من حوافز النمو االقتصادي النقل الجوي   
لبلدان غیر الساحلیة والدول إلى اإلى النهوض بالسفر والسیاحة والتجارة. ویمّثل النقل الجوي شریان الحیاة بالنسبة 

في  التي تواجهها صعوباتالإذ إن وللدول الجزریة الصغیرة النامیة خصائصها  .(SIDS)الجزریة الصغیرة النامیة 
المناخ وارتفاع مستوى تغّیر ، بسبب صغر حجمها وعزلتها الجغرافیة و شدیدة ومعقدة للغایة تحقیق التنمیة المستدامة

  عّرضها للكوارث الطبیعیة والبیئیة.إضافة إلى ت ،سطح البحر
وسوف تقوم ثالث مجموعات من الدول الجزریة بعرض مواد إعالمیة بشأن أفضل الممارسات فیما یّتصل بتعزیز 

  :الح تلك المجموعاتشبكات النقل الجوي في تلك الدول من خالل تحسین الربط وزیادة التطویر بما فیه ص
  الكلمة االفتتاحیة: 

 وزیر الدولة لشؤون الطیران، نیجیریا سناتور هادي سیریكا،ال - 
 وزیر النقل، المملكة العربیة السعودیةحمدان، ال، السید سلیمان بن عبد اهللا المعاليصاحب  - 
 رئیس مجلس اإلیكاو ،ألیو ناردا بیالدكتور أولوموی - 

  المتحدثون:
 مدیر إدارة النقل الجوي، اإلیكاوجیبو، دالسید بوبكر  -
 وزیر األشغال العامة والنقل واالتصاالت، هایتيیفیار، إالسید جاك إیفیلت  -
 وزیر االتصاالت والطیران، جزر سلیمانالسید بید بیتر شانل أغوفاكا، صاحب السعادة،  -
 النقل الجوي، مجموعة البنك الدوليخصائیین في كبیر األ، مبرغرو شل شارلالدكتور  -
 المالحة الجویة، اإلیكاو ، إدارةالرقابةمدیر الرصد و نائب السید هنري غوردجي،  -

  ختامیة: مالحظات
  ، اإلیكاوةالعام ةاألمین، فانغ لیو ةالدكتور  -

ستعمد اإلیكاو إلى إطالق شراكة في مجال الطیران خدمًة للتنمیة المستدامة للدول الجزریة الصغیرة النامیة، ترمي 
إلى تعزیز ُنُظم النقل الجوي في تلك الدول من خالل الجمع بین الشركاء في مجالي الطیران والتنمیة. ومن شأن 

یة المستدامة التي رسمتها األمم المّتحدة ومسار ساموا هذه المبادرة أن ُتسهم أیضًا في تحقیق أهداف التنم
(Samoa Pathway).  
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  اجتماع المائدة المستدیرة بشأن مبادرة "عدم ترك أي بلد وراء الركب"  ١٥,٤٥-١٤,٣٠
  الشراكات الرامیة إلى سد الثغرات في البنیة األساسیة

 التام، المستدیرة هذا، القائم على التفاعل م اجتماع المائدةسیقدّ ، الجلسة الثانیة في األفكار المتبادلة إلى استناداً   
 االحتیاجات لتلبیة التمویل على والحصول والعام من القطاعین الخاص تعبئة األموال تسهیل كیفیة معلومات عن

 .الطویل، وُیجري مناقشة في هذا الموضوع المدى على

على ( بالطیران المتعلقة المشروعات تمویل في التطورات أحدث على أیضاً  المستدیرة هذا اجتماع المائدة زویركّ 
 المدى على االستثمارات لجذب المحتملة وعلى الفرص واإلقلیمیین، الدولیین الشركاء مع) واألقالیم الدول صعید
  .الطویل
تناقش س ،اثنین)مشاركین مجموعات صغیرة (تضم كل مجموعة  لىعالمشاركین في المناقشة  وزیعت جريوسی

لفترة المناقشة واإلجابة  المشاركین عیجمبعد ذلك دقائق. وسیجتمع  ٥ یكرس لكل منهاموضوعات محددة بالتتابع 
  .ةعلى أسئلة الجمهور، تبعا لتوجیهات میسر المناقش

  ّسر المناقشات ورئیس التشریفات: می
  .الدولي التلیفزیوني، الصحفي والمضیف النصألسید علي ا -

  المشاركون في المناقشات:
 زنجبار، والنقل، واالتصاالت األساسیة البنیة وزیرصاحب السعادة، السید علي عبید كارومي،  -

 المتحدة نزانیات جمهوریة
 وزیر الثقافة والسیاحة والطیران المدني، نیباللسید جیوان باهادور شاهي، اصاحب المعالي،  -
 العالمي األغذیة برنامج، نائب المدیر التنفیذي، أمیر محمود عبد اهللالسید ا -
 ر الناشطین في قطاعات الطیران والسفر والسیاحة، المنتدى االقتصادي العالميی، كبالسید یورغان كیتل -
 المدیرة العامة للتقدم والشراكات، مؤسسة المدن الجدیدةالسیدة جوزیه نوازو،  -
 ، عمدة مدینة دورفالار رولوغدالسید إ -
 مجموعة ویكسل يدار اإلمدیر ال، ویكسغلن السید  -
 ، كبیر األخصائیین في مجال النقل، مصرف التنمیة للبلدان األمریكیةروه السید إستیبان دیی -

  المداخالت من الحضور:
الحضریة والسالمة على التنقل في المناطق و  وزیر النقلصاحب المعالي، السید سلیمان سوالما،  -

 بوركینا فاسو الطرق،
 المنظمة البحریة الدولیةمدیر شعبة الشؤون القانونیة والعالقات الخارجیة، السید فرید كیني،  -
   للطرق، جمهوریة مولدوفااألساسیة نائب وزیر النقل والبنیة السید فیتالي رابسیا،  -

  استراحة لتناول القهوة  ١٦,١٥-١٥,٤٥
    (Wicks Group)برعایة مجموعة ویكس 
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  الجلسة الثالثة  ١٧,٢٠-١٦,١٥
  المعني بالنقل المستدام المستوى الرفیع االستشاري حوار بشأن تنمیة الطیران مع الفریق

. ٢٠١٤ عام المستدام في بالنقل المعني المستوى الرفیع االستشاري بإنشاء الفریق المتحدة لألمم العام قام األمین  
 والتنمیة والعادل، الشامل النمو مع یتماشى بما المستدام النقل تعزیز في االستشاري الفریق هذا دور لویتمثّ 

 .المناخ لتغیر يوالتصدّ  اإلیكولوجیة، والنظم العالمیة البیئة وحمایة االجتماعیة،

 التنمیة دعم وطریقته في ومساهمته عمله بشأن الطیران أسرةممثلي  مع حواراً  المناسبة هذه جري الفریق فيوسیُ 
  .الجوي للنقل المستدامة

  :المناقشات میّسر
منظمة التعاون والتنمیة في  في لمنتدى الدولي للنقلل عامالمین األ، اسغفییمانویل یه سخو دكتور ال -

 المیدان االقتصادي

  المشاركون في المناقشات:
 إنتیرفريمؤسسة ، الرئیس التنفیذي السابق، شیهیالسید لین رو  -
 ، نائب رئیس الشؤون البیئیة، شركات الطیران ألمیركاغیونالسیدة نانسي  -
یة الصغیرة النامیة، المحیطات والمناخ، إدارة األمم المتحدة ر رئیسة، الدول الجز السیدة إیرینا زوبسیفیك،  -

 للدراسات االقتصادیة واالجتماعیة
 اإلیكاو وعضو في المجموعة العاملة الفنیة للنقل في إدارة النقل الجوي ، مدیرالسید بوبكر دجیبو -

  مداخالت من الحضور:
 ممثل من منظمة السیاحة العالمیةالسید كریس الیل،  -
 نائب المدیر العام، المجلس الدولي للمطاراتالسید مایكل روسیل،  -
لسفر ل العالمي مجلسالة، یالصناعو  الحكومیة شؤونال الكبرى، نائبة الرئیس السیدة هیلین مارانو، -

 والسیاحة
نائبة رئیس شؤون االتحاد األوروبي، مجموعة لوفتهانزا، الخطوط الجویة أوت، -السیدة ریغوال دیتلینغ -

 ألوروبا
 لمناخ وانبعاثات الكربون، مجموعة البنك الدوليلالشؤون المالیة وحدة  مدیرالسید فنكاتا بوتي،  -
  نائب رئیس سالمة الطیران والبیئة، المفوضیة األوروبیةالسید بیتر بومباي،  -

  مالحظات ختامیة  ١٧,٣٠-١٧,٢٠
  ، األمینة العامة، اإلیكاوالدكتورة فانغ لیو

  (Bombardier)برعایة "بومباردییه"  حفل استقبال  ١٩,٣٠-١٧,٣٠

 - انتهــى  -


