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رئيس مجلس اإليكاو يؤكد حاجة قطاع الطيران إلى االستثمارات في البنى التحتية وبناء القدرات 
 المهنيين العاملين في مجال الطيرانالمؤسسية والجيل القادم من 

 للنشر الفوري

الكلمة االفتتاحية التي ألقاها أمام في  ، الدكتور أولومويا بينارد أليو،رئيس مجلس اإليكاوذّكر  – 29/1/2019، ودبيمونتريـال 
"للطيران  مافي دبي يوم أمس، ب المنعقدةالطيران، مجال مؤتمر القمة العالمي لالستثمار في المشاركين وكبار الشخصيات التي حضرت 

المنافع خيارات المستهلكين و  تعزيز امن شأنهما يحققه من روابط بأهمية فائقة للدول في سعيها لدخول األسواق اإلقليمية والعالمية و من 
 ".على نطاق واسعالتي تعود عليهم وخلق فرص العمل وتنشيط السياحة والتجارة 

 على متنمليون طن من البضائع  58مسافر و اتمليار  4.3ت شركات الطيران التجاري حول العالم ما يقارب في العام الماضي، نقلف
مليون رحلة جوية. وفي هذا السياق، شّدد الرئيس أليو على أنه "في ضوء هذا الحجم الضخم من العمليات وما يحققه النقل الجوي  38

من الصعب رؤية لماذا أصبح قطاعنا مسؤواًل عن توفير نسبة كبيرة من فرص العمل من فوائد هامة على صعيد الربط والتواصل، ليس 
الناتج المحلي تريليون دوالر في  2.7مليون رجل وامرأة حول العالم، مسهمًا في الوقت ذاته بأكثر من  65والمهن المستدامة ألكثر من 

 ".اإلجمالي

وسّلط رئيس المجلس الضوء كذلك على توقعات نمو الحركة الجوية للركاب والبضائع معًا لتبلغ أكثر من ضعف مستواها الراهن بحلول 
"البلدان التي تبذل اليوم االستثمارات الالزمة في البنى التحتية والقدرات والتكنولوجيات على الصعيدين الوطني  قائاًل إن، 2035عام 

 جني ثمار النمو المتسارع للربط الجوي العالمي في العقود القادمة".أكثر من سيواإلقليمي هي 

قليمية لتنمية البنى التحتية للطيران في ظل التعاون الكامل مع األوساط  وأّكد الدكتور أليو أهمية وضع وتنفيذ برامج وخطط محلية وا 
أن ينطوي أيضا على أهداف استراتيجية وطموحات لألداء تسترشد االستثمارية المعنية، مشيرًا كذلك إلى أن التخطيط الوطني يجب 

 بالخطط العالمية لإليكاو وتتوافق معها.

وعّلق قائاًل في هذا الصدد "إن ذلك سيسهل االمتثال لقواعد اإليكاو وتوصياتها الدولية التي يستند إليها تطوير شبكة للطيران المدني 
 امة".الدولي قوامها السالمة واألمن واالستد

على تحليالت إجراء وفيما يتعلق بالحلول المقترحة، أّكد الدكتور أليو أن الدول يجب أن تحدد أهدافًا للبنى التحتية االستراتيجية من خالل 
ردية ف. كما أشار إلى أهمية إجراء تحليالت لدراسات ةالطلب المتوقعمستويات الصعيدين الوطني واإلقليمي للفجوة بين القدرات الحالية و 

مركزة من أجل تحديد جميع المتطلبات بدقة وخفض المخاطر االستثمارية وتقييم العوائد المتوقعة، مما يقتضي بدوره إنشاء أطٍر مؤسسية 
 وقانونية وتنظيمية، فضاًل عن أطر الرصد والتقييم.

ارات المكرسة لتعليم وتدريب الجيل القادم من بشكل أساسي على االستثمعلى أن تركز وأوصى الدكتور أليو بشدٍة جميع األطراف المعنية 
 المهنيين العاملين في مجال الطيران.

استثمارات مالية وتطوير القدرات البشرية معًا، وال يمكن تحقيق أحدهما دون  تقديم وأوضح قائاًل "إن تنمية البنى التحتية للطيران تقتضي
افق آخر مواصفات األداء إذا لم يكن العاملون قادرين على تشغيلها بشكل اآلخر. فال جدوى من تحديث التكنولوجيات والمنشآت لتو 

 محترف أو اإلشراف عليها بالشكل المناسب".

 

 



  
 

وأردف يقول "يتعين على الدول كذلك أن تتخذ خطوات عملية لتهيئة مناخ استثماري يتسم بالشفافية واالستقرار والقابلية للتنبؤ كي يدعم 
ل مثاًل إشراك مختلف أصحاب المصلحة، وتنويع مصادر التمويل، ودراسة جميع الخيارات المرتبطة تنمية الطيران بوسائل تشم

قامة الشراكات بين القطاعين العام والخاص،  صالح األنظمة التجارية، وتشجيع مبادرات التمويل الخاصة، وا  باالستثمارات الخاصة، وا 
 ووضع خطط للحوافز حسب االقتضاء".

القلق المتزايد في اإليكاو تجاه القدر المحدود من التمويل والمساعدات العامة الدولية المخصصة أو المتاحة تور أليو الدك عباراتوتعكس 
لمشاريع البنى التحتية للطيران، على الرغم من الطابع المتعدد التخصصات للنقل الجوي وروابطه المتعددة بالقطاعات االقتصادية 

 األخرى.

الدكتور أليو إن "من الضروري أن نّتحد، كقطاع اقتصادي، في الدعوة إلى إدراج المشاريع الكبرى لتنمية البنى وفي هذا السياق، قال 
التحتية للطيران في قائمة أولويات فرص التمويل والمساعدات الحكومية الدولية ألغراض التنمية. ولذلك تسعى اإليكاو إلى تعزيز الحوار 

ق فهم مشترك وتقييم االحتياجات التجارية للقطاع واالستجابة إليها والسعي إلى كسب المزيد من فرص مع جميع األطراف المعنية لتحقي
 التمويل والمساعدات الحكومية الدولية بجميع أشكالها، بما في ذلك المساعدات اإلنمائية الرسمية والتعاون فيما بين بلدان الجنوب".

الشراكات الفعالة بين الجهات المانحة والمستثمرين والدول وتيسير تعبئة الموارد. كما تحدد هذه وتضطلع اإليكاو بدور محوري في بناء 
الوكالة المتخصصة لألمم المتحدة أشكال المساعدة التي تحتاجها الدول وتبادر إلى تقديمها في إطار مبادرتها "عدم ترك أي بلد وراء 

 الركب".

التكاليف. فاالستثمار في الطيران ليس مجرد  ال تعنيلمته "معًا ينبغي أن نؤكد أن االستثمارات وعلى حد تعبير الدكتور أليو في ختام ك
نما هو التزام أيضًا بتحقيق النمو االقتصادي و  الربحية على التزام بإدارة عمليات النقل الجوي على نحو يّتسم بالسالمة واألمن والكفاءة، وا 

اية المطاف التزام بالربط الدولي الذي ال غنى عنه لتحقيق السلم والتفاهم بين أمم وشعوب الصعيدين الوطني واإلقليمي، وهو في نه
 العالم".

وقد استفاد الدكتور أليو من فرصة وجوده في دبي لعقد مناقشات تناول فيها شؤون تنمية الطيران المدني المحلي وفرص التعاون مع 
، وزير االقتصاد اإلماراتي، وسعادة الشيخ سلمان الصباح، رئيس اإلدارة العامة اإليكاو مع سعادة السيد سلطان بن سعيد المنصوري

 للطيران المدني في دولة الكويت.

عرضًا عن مشروع التاكسي الطائر  ذلك بعد شاهدسنحت الفرصة للدكتور أليو لزيارة مركز الشيخ محمد بن راشد للفضاء في دبي، و كما 
وكان في . اإلماراتيةلطيران المدني ل والهيئة العامةدبي  هيئة الطرق والمواصالت فيي تقديمه اشتركت ف المدينةفي ذاتي التشغيل 

 بهذه المناسبة سعادة السيد مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصالت. استقباله

الكابتن عائشة محمد الهاملي، ممثلة اإلمارات العربية المتحدة في  كٌل من ورافق الدكتور أليو أثناء زياراته وما تلقاه من عروض خاللها
 مجلس اإليكاو، والسيد محمد خليفة رحمة، مدير مكتب اإليكاو اإلقليمي للشرق األوسط.

 



 

مؤتمر القمة العالمي الشخصيات العديدة البارزة والمشاركين الذي حضروا في الكلمة االفتتاحية التي ألقاها أمام الدكتور أولومويا بينارد أليو يذّكر 
ما يحققه األسواق اإلقليمية والعالمية و أهمية فائقة للدول في سعيها لدخول من "للطيران  مابلالستثمار في مجال الطيران، المنعقدة في دبي يوم أمس، 

".على نطاق واسعالتي تعود عليهم وخلق فرص العمل وتنشيط السياحة والتجارة  تعزيز خيارات المستهلكين والمنافع امن روابط من شأنه
 

 مصادر معلومات للمحررين

 معلومات عن اإليكاو
 شتى في الدولي المدني للطيران والمنظم اآلمن التطور لتعزيز 1944 عام في ُأنشئت المتحدة، لألمم التابعة المتخصصة الوكاالت إحدى هي اإليكاو
. األخرى األولويات من العديد بين من البيئة، وحماية الطيران وسعة وكفاءة وأمن لسالمة الالزمة واللوائح القواعد وضع المنظمة وتتولى. العالم أنحاء

 .المدني الطيران مجاالت جميع في دولة 192 عددها البالغ األعضاء دولها بين للتعاون محفل بمثابة هي والمنظمة

  اإليكاو وتنمية قطاع الطيران
 مبادرة اإليكاو "عدم ترك أي بلد وراء الركب"

 لالتصال
 فيلبين أنطوني السيد
 االتصاالت قسم رئيس

ticao.in@aphilbin 
 + 1( 514) 954-8220: الثابت الهاتف
 +1( 438) 402-8886: المحمول الهاتف
 icao@ :تويتر

 
  كالرك - رايالنت وليام السيد

 االتصاالت شؤون موظف
wraillantclark@icao.int  

 + 1( 514) 954-6705: الثابت الهاتف
 + 1( 514) 409-0705: المحمول الهاتف
 wraillantclark@ :تويتر

 in.com/in/raillantclark/linked :نإ لينكد
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