
 

 
 ٢٠١٦لاليكاو الدكتورة فانغ ليو تعرض وجهات نظر المنظمة على المشاركين في مؤتمر ومعرض طيران األعمال في آسيا لعام  األمينة العامة

 ١٤/٤/٢٠١٦-١٢في شنغهاي بالصين خالل الفترة  المنعقد

طيران األعمال وأهداف التنمية المستدامة في مؤتمر نمو األمينة العامة لاليكاو تؤكد الصالت بين 
 ABACE2016 - ٢٠١٦ومعرض طيران األعمال في آسيا لعام 

األعمال طيران التي يتميز بها فانغ ليو الصفات الفريدة  ةالدكتور ة لاليكاو العام ةاألمين تأبرز  - ١٢/٤/٢٠١٦، ليامونتر
 لعام آسياطيران األعمال في ومعرض  في مؤتمرة التي ألقتها كلمفي الفي التنمية العالمية اليوم الذي يقوم به والدور الهام 

٢٠١٦ )ABACE(  الصين.بفي شنغهاي المنعقد 

التمكين  عواملأحد الطيران باعتباره على تساعد على تسليط الضوء  مؤتمرهذا الفعاليات  أن في تعليق لها ليو ةوأكدت الدكتور 
 األعمال طيرانأن . وأضافت تشغيلوال تصنيعوال جهات التنظيمللحوار بين حيزًا  تيحتأنها و لتنمية االقتصادية، في ا الرئيسية

 رنومة التي يكثير من أهداف التنمية المستدا بلوغاإليجابية للنقل الجوي وفي  نتائجالعديد من التحقيق في  ةهمم مساهمة ساهمي
المعترف به في  هدور ل نظراً ال سيما ، و في نهاية المطاف ٢٠٣٠عام لللتنمية المستدامة األمم المتحدة خطة في إطار إليها العالم 

 تعزيز النمو االقتصادي والتجارة الدولية.

الريفية، بما في ذلك الدول غير الساحلية األقاليم و  "في المناطق األقل نمواً وأشارت األمينة العامة في هذا الصدد قائلة: 
إلى إعاقة التحديات  ذلك من األساسية وغير البنىعدم استقرار الطلب ونقص يؤدي من الممكن أن والجزرية الصغيرة، 

ن من تحسين على إقامة صالت حيوية تمكّ  يساعد طيران األعمال بيد أن في أغلب األحيان. استمرارية العمليات التجارية
في القصيرة مدارج ال استخداملى عقدرة طائرات األعمال بشكل كبير تساهم في سياق مماثل، و "وأضافت بقولها:  ."الترابطفرص 

 سلط الضوء علىأأن  اإلنسانية. وأود أيضاً وفي الجهود  إلى العمل في حاالت الطوارئ حاجةفيها ال الحاالت التي تبرز
عن  في االتحاد األوروبي، فضالً  فرصة عمل ١٦٤ ٠٠٠وتوفر مليار دوالر  ٢٢ مساهمة قطاع طيران األعمال التي تبلغ

مساهمات اجتماعية واقتصادية كبيرة وتلك الواليات المتحدة. هذا القطاع في  يولدها فرصة عململيون  ١,١مليار دوالر و ٢٠٠
 طيران األعمال على مستوى العالم".ل مستويات مماثلة من النفوذ االقتصاديانتشار شهد ، وسيكون من المشجع أن نللغاية
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وهي نسبة نمو  –في آسيا والمحيط الهادئ  سنوياً  في المائة ٥بنسبة حالي ال ًا في الوقتتوسعاألعمال عمليات طيران وتشهد 

ضمان  ستمر فيست االيكاوأن  تهذا النمو، وأكدبليو  ةالدكتور  تأشادو أي منطقة أخرى في العالم اليوم.  تهاسرعتفوق في 
التي وخاصة فيما يتعلق بالقضايا ، في اإليكاوعامة بصفة الطيران مشغلي األعمال و  طيرانحتياجات إيالء االعتبار الكامل ال

 جيدة لى خدماتالحصول عالمجال الجوي، و و  اتالمطار  التمكن من االنتفاع بخدماتلقطاع مثل في ا مرتفعةأولوية ب تحظى
 الطائرات. ما يخص تدبيرفيوبأسعار معقولة 

 ةهمرتبة مم تحتلوجهة نظركم "سنواصل العمل عن كثب مع مجتمع طيران األعمال للتأكد من أن  أيضًا: ليو ةالدكتور  توقال
وقد  ."طيران األعماليقدمها التي  الكبيرةالمساهمات االجتماعية واالقتصادية نعم التقدير ر قدّ الدول ت، وأن على جدول أعمالنا

فضًال ع يصنتوال ممثل عن هيئات التمويل ٢٠٠ ما يربو على) ABACE( ٢٠١٦ لعام طيران األعمال في آسيا مؤتمرحضر 
الطائرات والمنتجات والخدمات المتاحة طرازات حدث ضم المعرض أ. و والخبراء القانونيين وغيرهم الطيران مقدمي خدماتعن 

 ٢٠١٦لعام  الجهات المنظمة لمؤتمر ومعرض طيران األعمال إلى أنتجدر اإلشارة المنطقة. و  األعمال فيلدعم قطاع طيران 
في شراكة مع هيئة ، طيران األعمالالدولي ل مجلساللطيران األعمال و اآلسيوي تحاد االألعمال و طيران الالرابطة الوطنية هي 

 مطار شنغهاي.
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 : معلومات للمحررين
 الكلمة الرئيسية لألمينة العامة

  جويةسالمة اللطة اإليكاو العالمية لخ
 ة للمالحة الجويةخطة االيكاو العالمي

 "عدم ترك أي بلد وراء الركب"مبادرات اإليكاو لتطوير الطيران و
 وأهداف التنمية المستدامة الخاصة باألمم المتحدة يكاواإل
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