
 

 

 

 منتدى اإليكاو العالمي الثاني للطيران
  00/11/0212إلى  02أبوجا، نيجيريا، 

 تمويل أنشطة تطوير البنية األساسية للطيران 
 المنتدى العالمي الثالث للطيران

 تستضيفه نيجيريا

  (AFDB)وبنك التنمية األفريقي  (AUC)بالتعاون مع مفوضية االتحاد األفريقي 

 الجديدة من أجل تنمية أفريقياووكالة الشراكة 

 تمويل أنشطة تطوير البنية األساسية للطيران

ان المنتدى موّجه إلى كبار الموظفين الحكوميين المسؤولين عن شؤون الطيران والنقل والبنية األساسية وقطاعات المال 
منتدى استطالع ُسبل انتفاع الدول األعضاء واالقتصاد والسياحة، والشركاء الرئيسيين في قطاعي الطيران والمال. والهدف من ال

من فوائد قطاع الطيران من أجل تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية والرفاهية، الى جانب إجراء المناقشات، وتحديد 
صة بالطيران االحتياجات، وتيسير تعبئة األموال، وتوفير التمويل الالزم لتسريع وتيرة تنفيذ القواعد والسياسات العالمية الخا

 المدني الدولي، والخطط العالمية للطيران، وذلك من أجل تنفيذ مبادرة اإليكاو "عدم ترك أي بلد وراء الركب". 
كما سيتيح المنتدى الفرصة لتبادل المعلومات وأفضل الممارسات لتعزيز التعاون إلقامة الشراكات وتوفير الموارد لتنمية قطاع 

 تطوير بنية الطيران األساسية، مما سيمكِّن في نهاية المطاف من تحقيق النمو االقتصادي الوطني.الطيران على نحو ُمستدام و 
ل في عامي ياسينعقد المنتدى الثالث في أبوجا بنيجيريا وسيستند إلى النتائج التي حققها المنتديان السابقان اللذان عقدا في مونتر

 على التوالي. 0212و 0212
 الهدف

على  5102وسبتمبر  5102ل في نوفمبر يالنتائج التي حققها المنتديان السابقان العالميان اللذان نظمتهما اإليكاو في مونتراالستناد إلى ا ●
واالسترشاد بروح مبادرة "عدم ترك أي بلد وراء الركب"، لمعالجة التحديات الحالية والمستقبلية التي  IWAF/1– IWAF/5التوالي ))

 مجال تمويل بنيته األساسية وتطوير قدراته في الدول األعضاء، ال سيما في أفريقيا؛ يواجهها قطاع الطيران في

 إنشاء و/أو اتساق برامج وخطط البنية األساسية بحيث تكون متماشية مع خطط اإليكاو االستراتيجية العالمية  في مجال الطيران، أي الخطة ●
(، والتحفيز على اعتماد نظم مشتركة قابلة للتشغيل البيني في GANPالحة الجوية) (، والخطة العالمية للمGASPالعالمية لسالمة الطيران )

 (؛UN SDGsمجال النقل الجوي؛ وبالتالي تعزيز تحقيق أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة )

على غرار تلك الخطط المعدة مثالً النهوض بتطوير خطط البنية األساسية للطيران في الدول والتي تُدَمج في الخطط الوطنية واإلقليمية،  ●
 (؛PIDAبرعاية برنامج تنمية البنية األساسية في أفريقيا  )

خلق وتهيئة الظروف لتيسير تمويل المشاريع والبرامج بالتعاون والتشارك مع القطاع الخاص والمؤسسات المالية والجهات المانحة، بما في  ●
 ذلك تنظيم االجتماعات بين الهيئات التجارية ؛

كاو التركيز على المشاريع الخاصة بتنمية البنية األساسية الالزمة وبناء القدرات لمعالجة االحتياجات كما تم تحديدها من خالل تحليل اإلي ●
 للثغرات، وذلك من أجل تنفيذ مبادرة "عدم ترك أي بلد وراء الركب".

 النتائج المتوقعة

 ي مجال الطيران في أفريقيا؛اعتماد إعالن وخطة عمل لتطوير البنية األساسية ف ●

 قيام الدول األفريقية بإنشاء آلية تعاونية من أجل ضمان تنفيذ خطة العمل وتحقيق أهدافها ومقاصدها والتقيد بآجالها الزمنية؛ ●

 (؛ PIDAإنشاء إطار مالي لتطوير بنية الطيران األساسي في أفريقيا يمكن أن يدمج ضمن آليات االتحاد اإلفريقي وبرنامج ) ●

 قيام الدول بإنشاء و/أو إعادة هيكلة اآلليات الوطنية الستقطاب االستثمارات من القطاع الخاص في الطيران؛ ●
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 إجراء المناقشات بخصوص ترتيبات تمويل المشاريع واستكمالها؛ ●

 إصدار بيان ختامي لتمويل أنشطة تطوير بنية الطيران األساسية. ●

– – – – – – – – – 
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 البرنامج

 

  02/11/0217االثنين،  

 

13.00-18.30 

 

 تيسير االجتماعات بين الهيئات التجارية وإتاحة فرص اللقاءات الثنائية.

 (٠٠:١١-٠٠:١١أحداث جانبية تنظمها نيجيريا: مهرجان دوربار ومباراة في لعبة البولو)  

 حفل استقبال )تستضيفه نيجيريا وتشارك في رعايته مع بنك التنمية األفريقي( 19:30-21:00

 كلمة ترحيب يلقيها السيناتور هادي سيريكا، وزير دولة لشؤون الطيران في نيجيريا ●
 كلمة ترحيب يلقيها السيد بيار غيسالن، نائب رئيس، مجموعة بنك التنمية األفريقي ●
كلمة ترحيب تلقيها سعادة الدكتورة أماني أبوزيد، مفوضة شؤون الهياكل األساسية  ●

 قىوالطاقة،مفوضية االتحاد االفري
كلمة ترحيب يلقيها السيد سيميري غراي جونسون، رئيس قسم التكامل اإلقليمي والهياكل  ●

( ) بالنيابة عن NEPADاألساسية والتجارة،الشراكة الجديدة من أجل التنمية في أفريقيا )
 الرئيس التنفيذي للشراكة الجديدة(

 عرض وجيز من مجموعة البنك الدولي ●
 

 مسائل التمويل العالمية 01/11/0217الثالثاء، 

 

  
9.30-11.00  

 
 االفتتاح الرسمي

 التمويل لتنمية بنية الطيران األساسية
  

خالل االفتتاح، سيعالج كبار المسؤولين التحديات الحالية والمقبلة التي يواجهها الطيران في مجال تمويل 
البنية األساسية للطيران ومعالجة األولويات بنيته األساسية وبناء قدراته والترويج لتطوير خطط 

 واالستراتيجيات في روح مبادرة اإليكاو "عدم ترك أي بلد وراء الركب"
 رئيسة المراسم: 

 مقدمة برامج السيدة بولين برانت،
 

 كلمة ترحيب:
 ،وزير دولة لشؤون الطيران، نيجيرياالسيناتور هادي سيريكا

 
 مالحظات:

 رئيس بنك التنمية األفريقي السيد اكينومي اديسينا،
 مفوضة لشؤون الهياكل األساسية والطاقة، مفوضية االتحاد االفريقىسعادة الدكتورة أماني أبو زيد، 

 
 :كلمة االيكاو االفتتاحية 

 االيكاو رئيس مجلسالدكتور الومويا بينارد اليو، 
 

 يفتتحها:
 ديةرئيس جمهورية نيجيريا االتحا فخامة السيد،محمدو بوهاري،

 
 

11.00-11.20 
 

 إستراحة القهوة
 يؤكد الحقا" *
 

11.20-12.30 
 

 الجلسة األولى
 شحذ االستثمارات في البنية األساسية وفوائد الطيران

  
إن استخدام الطيران كمحرك للتنمية االقتصادية يتطلب حجماً كبيًرا من االستثمارات على مدار فترة 

عصرنة البنية األساسية للطيران وتوسيع نطاقها. وسيسلِّط الضوء  طويلة، و تعاوناً بين الدول من أجل
القادة من قطاع الطيران، فضالً عن الفريق االستشاري الرفيع المستوى المعني بالنقل المستدام والتابع 
لألمين العام، على الفوائد االجتماعية واالقتصادية التي يتيحها الطيران، وسيناقشون االحتياجات الفورية 
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 من التمويل من أجل تحقيق االستفادة المثلى من تلك الفوائد.
 

 الميسرون المشاركون:
 األمينة العامة، االيكاو الدكتورة فانغ ليو،

 مفوضة لشؤون الهياكل األساسية والطاقة، مفوضية االتحاد االفريقىسعادة الدكتورة أماني أبو زيد، 
 

 فريق المناقشة:
 وزير دولة رفيع المستوى، وزارة النقل، سنغافورةمعالي الدكتور بين مين الم،

 نائب مدير، ادارة الطيران المدني في الصينالسيد زيكينغ وانغ، 
 مديرة عامة، المجلس الدولي للمطارات السيدة انجيال غيتنز،

 مدير عام، منظمة خدمات المالحة الجوية المدنيةالسيد جيف بول، 
 االتحاد الدولي للنقل الجوي مدير عام، السيد الكسندر دي جونياك،

 رئيس مجلس التنسيق الدول لرابطات صناعات الفضاء السيد جان باي،
 
 
 
 

12.30-14.40 
 

 لعموم المشاركين )برعاية نيجيريا( استراحة الغذاء 

12.45-14.30 
 

 للمدعوين فقط؛ عرض مقدم باإلنجليزية فقط() ٠مأدبة غذاء للقادة 
 النقلالتخطيط المتكامل لنظام 

  
سلط الفريق االستشاري الرفيع المستوى المعني بالنقل المستدام والتابع لألمين العام على ضرورة 
تحقيق التنمية المتوازنة لجميع وسائط النقل. ولتحسين استخدام الموارد المحدودة، ينبغي للجهود اآليلة 

التخطيط في مجال النقل متعدد الوسائط. إلى التخطيط في مجال النقل الجوي أن تُدمج أيضاً في عمليات 
وفي أثناء فترة الغذاء، ستُقدَّم  العروض لكيفية إدماج أولويات قطاع الطيران ضمن التنمية المنسقة 

 لجميع وسائط النقل حتى ال يتم ترك أي بلد خلف الركب.
 
 

 رئيسة التشريفات :
 مقدمة برامج السيدة بولين برانت،

 
 مقدمو العروض:

 وزيرة ضمن وزارة الهياكل األساسية العامة، غيانا لسيدة انيت فرغيسن،معالي ا
مدير النقل في أفريقيا، مجموعة البنك الدولي) ممثال لمبادرة التنقل  المستدام  السيد نيكوال بيلتيه،

 للجميع(
 ، مدير تجاري، خدمات الحركة الجوية والمالحة*السيد تباني ميزا

ام سياسة الطيران، وزارة األراضي والهياكل األساسية والنقل، ، مدير عجونغ جو-السيد هيون
 جمهورية كوريا

 
14.40-16.00 

 
 الجلسة الثانية

 تعبئة التمويل من القطاعين العام والخاص من أجل تنمية بنية الطيران األساسية 
  

المؤسسات المالية خيارات التمويل المتاحة على الصعيد الوطني والدولي  سيعرض كبار المسؤولين من
للوفاء باحتياجات تطوير البنية األساسية في الدول، والتي تكون متماشية مع خطط اإليكاو االستراتيجية 
العالمية. وستركز المناقشات أيضاً على متطلبات اإلصالحات القطاعية في أسواق البنية األساسية 

ران وكيفية خلق ظروف مؤاتية الستقطاب المستثمرين من القطاع الخاص وتعزيز القدرات للطي
 المؤسسية للتعامل مع الطبيعة المعقدة لعمليات تمويل المشاريع. 

 
 الميسران المشاركان:

 زير النقل، تايلند معالي السيد اركوم تيرمبيتايابيسيت،
 يجريا، وزيرة المالية، نمعالي السيدة كيمي اديوسون

 
 فريق المناقشة:

 ، وزير الثقافة والسياحة والطيران المدني، نيبالمعالي السيد جيتندرا نارايان ديف
 ، رئيس مكتب داكار، بنك االستثمارات األوروبيالسيد فيليب براون

 ، كبير أخصائيي النقل، مجموعة البنك اإلسالمي للتنميةالسيد موشيلي مايووا
 رئيس، مجموعة بنك التنمية األفريقينائب السيد بيار غيسالن، 

الرئيس التنفيذي، شركة الطيران اإلثيوبية، عضو الفريق االستشاري الرفيع  السيد تيفولدي غيبريمريام،
 المستوى المعني بالنقل المستدام والتابع لألمين العام لألمم المتحدة
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 البرنامج

 

 ، مدير مجموعة ميريديان لغرب افريقياالسيد ماثيو بيلر
 

16.00-16.20 
 

 إستراحة القهوة

16.20-17.40 
 

 الحوار األول الرفيع المستوى بين رجال األعمال
 استطالع فرص االستثمار في مجال بنية الطيران ألساسية

  
ستتيح المائدة المستديرة التفاعلية الفرصة لميسري النقاش والمشاركين في الجلستين األولى والثانية 

مناقشات ثرية موجهة إليجاد الحلول واالستلهام من تبصر الرواد المشاركين من التوصل إلى إجراء 
أجل تحديد مواطن التمويل المطلوبة من خالل تحليل الثغرات القائمة فيما بين الطلب المتوقع والقدرات 

ك الالزمة، وخلق مناخ شفاف ومستقر قابل للتوقع في مجال االستثمار. ويتم تحقيق ذلك من خالل إشرا
طائفة متعددة من أصحاب المصالح وتنويع مصادر التمويل واالرتقاء بدور القطاع الخاص في تمويل 
البنية األساسية لسد االحتياجات على المدى الطويل. وسيتفاعل كبار المسؤولين من المؤسسات المالية 

 والمنظمات الدولية مع كبار أصحاب المصلحة في مجال الطيران.
 

 رئيسة المراسم:
 مقدمة برامج السيدة بولين برانت،

 
 فريق المناقشة:

 مجموعة مختارة من الميسرين المشاركين والمناقشين من الجلستين األولى والثانية
 ممثل في مجلس االيكاو ، اسبانيا السيد فيكتور مانويل اغوادو،

 شركة المطارات القابضة تي اي في لدى مجلس المديرين، مستشارالسيد هشام زبيدي، 
 كبير اخصائي النقل الجوي ، مجموعة البنك الدولي السيد شارلز اي شلومبورجور،

 
 

19.00-21.00 
 

 
 عشاء احتفالي )تستضيفه نيجيريا(

 (٠٠:٠١-٠٠:١١)فرص لتنظيم أحداث جانبية واجتماعات بين الجهات التجارية *
  

 

 يوم أفريقيا – 00/11/0217األربعاء، 

 

  
  

 الثالثة الجلسة 9:30-10:50
 (PIDAتمويل أنشطة الطيران من خالل برنامج تنمية البنية األساسية في أفريقيا )

  
تطوير البنية األساسية وال توفير ال يغطي برنامج تنمية البنية األساسية في أفريقيا تغطية جيدة عملية 

االستثمارات الالزمة لقطاع الطيران في أفريقيا. وستركز المناقشات على سبل بناء البنية األساسية ذات 
( ولما كان االستثمار في تطوير بنية PIDA) .النوعية الجيدة في مجال الطيران ضمن إطار البرنامج 

لمتوازي في قدرات الموارد البشرية )ألنها مترابطة بشكل أساسية ذات جودة عالية يتطلب التعزيز ا
مباشر ومعتمدة على بعضها البعض بشكل كامل(، سيناقش كبار المسؤولين من المؤسسات المالية 
األفريقية أيضاً االستثمارات في البنية األساسية غير المادية، ال سيما من خالل مبادرة "أفريقيا إلى 

 األمام".
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 الميسران المشاركان:

 وزير  الدولة لشؤون النقل، أوغندامعالي السيد اغري هنري باقر، 
رئيس شعبة النقل والسياحة، إدارة الهياكل األساسية والطاقة، مفوضية االتحاد السيد دايفيد كايانغي، 

 االفريقي )باسم المفوض(
 

 فريق المناقشة:
 وزير الطيران المدني، مصرتحي عطية، معالي السيد شريف ف

 مساعد وزير، شؤون اإلدارة والتأمين، ليبيريا* سعادة السيد فرواي براينت،
 األمينة العامة، اللجنة االفريقية للطيران المدني السيدة ايابو سوسينا،
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10:50-11:10 
 
 
 
 
 
 

الشراكة  ، رئيس قسم التكامل اإلقليمي والهياكل األساسية والتجارة،جونسون -السيد سيميري غراي 
 الجديدة من أجل التنمية في إفريقيا)باسم الرئيس التنفيذي(

 ، مستشار لدى المدير العام للبنك العربي للتنمية االقتصادية في أفريقياالدكتور عثمان محجوب الفيل
 رئيس مجلس إدارة المصرف األفريقي للتصدير واالستيراد*  الدكتور بينيدكت اوكي اوراما،

 ، مدير بنك الهياكل األساسيةنلويالسيد كونلي اوي
 

 إستراحة القهوة
 

11.10-12.30 
 

 الحوار الثاني الرفيع المستوى بين رجال األعمال
 استطالع فرص االستثمار في البنية األساسية للطيران في أفريقيا

  
المناقشات والمشاركين استكماالً للجلسة الثالثة، ستتيح هذه المائدة المستديرة التفاعلية الفرصة لميسري 

في الجلسة الثالثة مناقشةً ثرية قائمة على الحلول الُمفضية الى إنشاء إطار مالي لتطوير البنية األساسية 
(. سيتفاعل كبار PIDAللطيران في أفريقيا والذي سيُدمج الحقاً في االتحاد االفريقي وفي برنامج )

كبار أصحاب المصلحة في مجال الطيران من خالل المسؤولين في المؤسسات المالية في أفريقيا مع 
 الفترة المخصصة لطرح األسئلة وتقديم األجوبة.

 
 رئيسة المراسم:

 مقدمة برامج السيدة بولين برانت،
 

 فريق المناقشة:
 

 الرئيسان المشاركان المختاران وفريق المناقشة في  الجلسة الثالثة
 

 في مجلس االيكاو، ممثلة كينيا السيدة مورسي بياتريس اووري
 ، شريك مؤسس ، مؤسسة ايليكسالسيد لورانس فوبارا انغا

 ، أخصائي سياسات النقل، بنك التنمية االفريقيالسيد ستيفان اتشيا
 
 
 
 
 

 استراحة الغذاء لعموم المشاركين )برعاية نيجيريا( 12.30-14.40

12.45-14.30 
 

 (عرض مقدم باإلنجليزية فقط ،للمدعوين فقطمأدبة غذاء للقادة في عالم الطيران )
 دور الجماعات االقتصادية اإلقليمية من أجل تنمية البنية األساسية للطيران

 
 

 
سيعرض المتحدثون من الجماعات االقتصادية اإلقليمية لالتحاد األفريقي أفضل الممارسات وأنسب 

الرسمية لتعزيز نظم النقل  التدابير الستقطاب المستثمرين األجانب بشكل مباشر والمساعدة اإلنمائية
 الجوي وتحسين الرابط الجوي مع االعتراف باحتياجات اإلقليم الخاصة ومواصفات البنية األساسية.

 
 رئيسة المراسم:

 مقدمة برامج السيدة بولين برانت،
 
 

 مقدمو العروض:
 رئيس الجماعة االقتصادية لدول غربي أفريقياسعادة السيد مارسيل ديسوزا، 

مدير الهياكل األساسية واللوجستيات، السوق المشتركة لدول شرق وغربي  ن باتيست متابازي،السيد جا
 افريقيا

المديرة التنفيذية، الجماعة اإلنمائية للجنوب األفريقي، المنظمة الدولية لسالمة  السيدة سوزيت نيوفودت،
 الطيران*

 مانة الجماعة الكاريبية*، نائب مدير البرامج، إدارة النقل،  أالدكتورة بولين يوروود
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 البرنامج

 

14.40-16.00 
 

 الجلسة الرابعة
 منصة المساعدة الدولية من أجل تنمية البنية األساسية في أفريقيا 

  
على الرغم من الطبيعة المتشابكة والروابط المتعددة مع القطاعات االقتصادية األخرى، لم يتلق النقل 

( من مجموع المساعدة اإلنمائية الرسمية المقدمة من  مليارات من الدوالرات 2.2%) 2.5الجوي سوى 
(. 5102-5112جميع الجهات المانحة للبنية األساسية والخدمات االقتصادية في العقد الماضي )

مليار من الدوالرات األمريكية.  21.6%، ما يوازي  22.5وبالمقارنة، حظي النقل البري بحصة 
للمساعدة األجنبية والشراكات لتعبئة الموارد وتنمية البنية  وستُقدم العروض بشأن المنصات المتعددة

األساسية في أفريقيا، مثل مؤتمر طوكيو الدولي بشأن التنمية في أفريقيا ومنتدى التعاون بين الصين 
 وأفريقيا.  

 الميسران المشاركان:
 ، وزير النقل، اثيوبيا*معالي السيد احمي شيدي

 ، وزير النقل والطيران، سيراليونورومامعالي السيد بالوغون ليونارد ك
 

 فريق المناقشة:
 ، وزير االقتصاد والعمالة، الرأس األخضرمعالي السيد خوسيه داسيلفا غونشالفيس

 ، نائب رئيس صندوق التنمية الصيني االفريقيالسيد يونغ وانغ
كيو الدولي بشأن ، ممثل اليابان لدى مجلس االيكاو )جهة االتصال لمؤتمر طوالشيد شينجي ماتسوي

 التنمية في افريقيا(
 ، نائب رئيس الوحدة التابعة للمديرية العامة للتنقل والنقل، المفوضية االوروبيةالسيد بيتر بومباي

 برنامج االمم االنمائي، نيجيريا**
 **تحدد هوية المتحدث الحقا

 
 

16.00-16.20 
 

 إستراحة القهوة

16.20-17.20 
 الجلسة الرفيعة المستوى

 
 اعتماد اإلعالن وخطة العمل من أجل تنمية بنية الطيران األساسية في أفريقيا

بعد استعراض مشروع النص ومراعاة المناقشات والمداوالت التي جرت في الجلسات السابقة، سيعتمد  
 المنتدى إعالناً وخطة عمل من أجل تنمية البنية األساسية للطيران في أفريقيا.

 
 : مفوضية االتحاد االفريقي وااليكاو والبنك االفريقي للتنمية ومبادرة نيباد ونيجيرياالرؤساء المشاركون

 
 

 االيكاو رئيس مجلسالدكتور الومويا بينارد اليو، 
 نائب رئيس، مجموعة بنك التنمية األفريقيالسيد بيار غيسالن، 

اسية والتجارة، الشراكة ، رئيس قسم التكامل اإلقليمي والهياكل األسجونسون -السيد سيميري غراي 
 الجديدة من أجل التنمية في إفريقيا)باسم الرئيس التنفيذي(*

 ،وزير دولة لشؤون الطيران، نيجيرياالسيناتور هادي سيريكا
 
 

17.20-17.40 
 ملخص أعمال المنتدى

  
 رئيسة المراسم:

 مقدمة برامج السيدة بولين برانت،

 الختامية للمنتدى الثالث: مالحظات اإليكاو

 األمينة العامة، االيكاو الدكتورة فانغ ليو،
 

 
 إصدار بيان ختامي بشأن تمويل أنشطة تطوير البنية األساسية للطيران

 

 
 تقديم الشكر من جانب أحد الوزراء بالنيابة عن المشاركين في المنتدى الثالث العالمي للطيران
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 مالحظات ختامية

 ،وزير دولة لشؤون الطيران، نيجيرياالسيناتور هادي سيريكا

 

  (12:02-03.2)بين الجهات التجارية  فرص لتنظيم أحداث جانبية واجتماعات بين


