
  

 

 القيادي في االستثمار االستراتيجي في الُبنى األساسية للطيراناإليطالي دور ال
 للنشر الفوري

إلى إيطاليا، تلبيًة لدعوة األولى  بزيارتهاقامت الدكتورة فانغ ليو، األمينة العامة لإليكاو،   – 30/6/2017، رومامونتريـال و 
الطيران في البالد على مواصلة نهجهم النموذجي في مجالي تطوير قطاع وجهتها إليها الحكومة اإليطالية، حيث شجعت قادة 

تنهض ما الُبنى األساسية للطيران والربط الجوي، ال سيما من حيث الكفاءة في المواءمة االستراتيجية بين السياسات والممارسات، و 
 في االتحاد األوروبي.   اً إيطاليا من أنشطة بوصفها دولة عضو به 
، كان من بينها اجتماع عقدته الدكتورة من االجتماعات الرفيعة المستوى متنوعةً  باألمس، مجموعةً  ت، والتي اختُتمالزيارةشملت و 

دت ل وشد  وخالل األنشطة التي قامت بها األمينة العامة، فقد أقرت ب. وزير البُنى األساسية اإليطاليالسيد غرازيانو ديلريو، ليو مع 
وذلك في سياق التنمية االقتصادية واالجتماعية المستدامة  ،رفيعة المستوى في قطاع الطيرانالبين االستثمارات التنسيق أهمية على 

 .ةأو العالمي ةأو اإلقليمي ةالوطنيعلى المستويات  األوسع نطاقاً 
 التي ُنشرت مؤخرًا، والتي كانت إيطاليا إحدى كبرى الدول المساهمة استراتيجية االتحاد األوروبي للطيرانليو  الدكتورةوعرضت 

ع على التخطيط في مجال النقل الجوي بهدف دعم التنمية االقتصادية المستدامةفيها على أن االتحاد أيضًا وشد دت  ،، كمثال ُمشج 
مواصلة العمل نحو التنمية الشاملة أفضل الممارسات من خالل دعم حة لتعزيز القيادة العالمية و ساناألوروبي لديه "فرصة 

عالوة واالستباقية للطيران وتخطيط الُبنى األساسية"، ال سيما وأن النقل الجوي يواجه تحديات مماثلة في مناطق أخرى من العالم. 
مشيرًة تحديدًا إلى ما بقيام االتحاد األوروبي بنطاق عريض من مشاريع الطيران حول العالم، ليو  الدكتورة، فقد أشادت على ذلك

    الكاريبي فيما يخص بناء القدرات في مجال الحد من االنبعاثات. أفريقيا و  إقليميدولًة في  14قدمه من مساعدات إلى 
 األوروبية اللجنة بين المشترك"الحوار طت األمينة العامة الضوء على هذه االعتبارات في كلمتها الرئيسية التي ألقتها أثناء وسل  

في تمويل الطيران" الذي المتاحة والفرص المطروحة مع قطاع النقل الجوي األوروبي: التحديات  األوروبي واالتحاد المدني للطيران
 انعقد في العاصمة اإليطالية روما.  

المتاحة لالستثمار العام وانكماش االستثمارات الخاصة في العديد من وعل قت األمينة العامة بقولها: "في ظل تضاؤل الموارد 
النمو على تحفيز البغرض  إلى جانب نماذج استثمار جديدة ،البلدان، تتجلى الحاجة إلى فرص ذات جودة أعلى لالستثمار

على النطاق العالمي في هذا المجال ال زالت  الرسمية اإلنمائية المساعدة، مشيرًة إلى أن وتحسين العائدات االقتصادية واالجتماعية"
قل ما للطيران على نطاق واسع، "غير كافية بشكل صارخ". وأضافت: "على الرغم من االعتراف بالفوائد االجتماعية واالقتصادية 

 ُيترجم ذلك إلى مستويات االستثمار الالزمة لتحسين تلك الفوائد."
يواجهها الطيران إلى جانب العديد من التحديات األخرى التي كذلك فإن أهمية زيادة القوة الدافعة وراء بناء القدرات في هذا المجال، 
سلطت الضوء أيضًا على أن اإليكاو تساعد الدول كما يارتها. كان الموضوع المتكرر الذي تطرقت إليه األمينة العامة مرارًا خالل ز 

المستثمرين المباشرين، وجودة فرق إدارة األصول جانب لمخاوف المتعلقة بزيادة المنافسة في االستثمار، ال سيما من ا تبديدعلى 
 . البلدانفي ُأطر المشاريع المشتركة بين القطاعين العام والخاص، فضاًل عن المخاطر التنظيمية التي ال تزال قائمة في بعض 

ه تتبعي الذي َعــَمــلالنهج ال، ُمسل طًة الضوء على ليو التركيز على موضوع بناء القدرات من أجل االستثمار الدكتورةوواصلت 
دراسات جدوى وتحليل بيانات الطيران إجراء ة لتعزيز القدرات كي تتمكن الدول من لح  اإليكاو. وأردفت بقولها: "هناك حاجة مُ 

يرها من غسواء من الناحية المالية أو  –لوصول إلى تقييم دقيق لالحتياجات لوالتي يمكن استخدامها العالية الجودة المصن فة ذات 
من مخاطر االستثمار وانعدام التيٌقن الذي يكتنفه، ويحس ن  د  لمشاريع محددة لتنمية مجال الطيران. وذلك من شأنه أن يحُ  –النواحي 

حًة أن اإليكاو تشجع الدول على اتخاذ خطوات ملمو قدرات المستثمرين على تقييم عائدات االستثمار مناخ  تهيئةسة ل"، موض 



مكانية التنبؤ بأحواله، بهدف دعم تطوير الطيران، عن طريق مثاًل إشراك الجهات المعنية  استثماري يتسم بالشفافية واالستقرار وا 
 دور القطاع الخاص.  توسيع المتعددة وتنويع مصادر التمويل و 

السيد أليسيو كوارانتا، المدير العام لهيئة الطيران ، التقت األمينة العامة أيضًا وباإلضافة إلى االجتماعات الثنائية مع السيد ديلريو
المدني اإليطالية، والسيد ماسيمو جاياني، رئيس إدارة الشؤون العالمية وشؤون آسيا وأمريكا الالتينية وأفريقيا جنوب الصحراء بوزارة 

ميال، رئيس مجلس إدارة الهيئة اإليطالية لخدمات المالحة الجوية. وقد وافق الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، والسيد روبرتو سكارا
لتعزيز التعاون في مجال  على تقييم األمينة العامة لالحتياجات من حيث بناء القدرات، وأكدوا على استعداد إيطاليا ةالقادة الثالث

  بناء القدرات لدعم مبادرة اإليكاو "عدم ترك أي بلد وراء الركب."
وباإلضافة إلى االلتزامات سابقة الذكر فيما يخص المساعدات الدولية في مجال بناء القدرات، كان من بين أبرز نتائج الجهود 

عالنها عن 2017بحلول نهاية عام  لاليكاو العامة المفاتيح دليلها قرار إيطاليا االنضمام إلى زيارتخالل الثنائية لألمينة العامة  ، وا 
 مع المجتمع الدولي من خالل اإليكاو.  اإللكتروني األمناستعدادها تبادل خبراتها حول المسائل ذات الصلة ب

 

 

إلى  25ة قامت بها في الفترة من زيار خالل  ،اإيطاليفي وزير البُنى األساسية ، السيد غرازيانو ديلريومع األمينة العامة لإليكاو  ،ليوفانغ اجتمعت الدكتورة 
 . اإليطالية الحكومةمن  لدعوة تلبيةً  29/6/2017
 



 معلومات للمحررين
 

 االجتماع الثاني لتنمية الشحن الجوي في أفريقيا
 "عدم ترك أي بلد وراء الركب"اإليكاو مبادرة 

 معلومات عن اإليكاو
لتعزيز التطور اآلمن والمنظم  1944( هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، ُأنشئت في عام منظمة الطيران المدني الدولي )اإليكاو

البيئة، من بين العديد  للطيران المدني الدولي في شتى أنحاء العالم. وتتولى المنظمة وضع القواعد واللوائح الالزمة لسالمة وأمن وكفاءة وسعة الطيران وحماية
 دولة في جميع مجاالت الطيران المدني. 191ات األخرى. والمنظمة هي بمثابة محفل للتعاون بين دولها األعضاء البالغ عددها من األولوي
 :لالتصال

 السيد وليام رايالنت كالرك
 موظف شؤون االتصاالت

wraillantclark@icao.int  
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LinkedIn: linkedin.com/in/raillantclark/ 
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