
  
 

القطاع  يشهدهبما الوزاري العالمي للطيران المدني في السعودية  المؤتمرأثناء  يشيدرئيس مجلس اإليكاو 
 من تقدم
 للنشر الفوري

ليو، في الكلمة االفتتاحية التي ألقاها أمام أولومويا بينارد أيكاو، الدكتور أبدى رئيس مجلس اإل – ٢/٤/٢٠١٩ ،والرياض الـمونتري
 المستمرة، كبيرةالفوائد البفي الرياض بالمملكة العربية السعودية، ترحيبه  العالمي للطيران المدني المنعقد المشاركين في المؤتمر الوزاري

وسط في مجال النمو االقتصادي المحلي واإلقليمي، معربًا عن ارتياحه لدول الشرق األ التي يحققها الطيران المدني ،مباشرةالمباشرة وغير ال
 ٦,٥بمعدل  ٢٠٢٥إلى  ٢٠١٥من  لألعوامفي المائة منذ العام الماضي، وتوقعات النمو  ١٠للزيادة التي سجلتها السياحة اإلقليمية بنسبة 

غرب آسيا إلى الشرق األوسط، حسب توقعات اإليكاو األخيرة لحركة نقل الركاب جوًا على المسار من منطقة وسط جنوب سنويًا في المائة 
 للحركة الجوية الطويلة األجل.

على استضافتها هذا المؤتمر الهام عن  للمملكة العربية السعوديةعن امتنانه ، باسم جميع كبار المسؤولين الحاضرين، كما أعرب الدكتور أليو
تحت رعايته، مسلطًا الضوء على ما يسهم به الطيران في المملكة اليوم،  المناسب وانعقدفي الوقت  جاء، الذي الطيران في الشرق األوسط

المحلي في المائة، في الناتج  ٤,٦مليار دوالر، أو نحو  ٣٤فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ويضخ قرابة  ٥٠٠ ٠٠٠حيث يوفر أكثر من 
 .اإلجمالي الوطني

التي تم إعدادها من خالل لتوجيهات المستفيضة في مجال السياسة العامة تعزز تقديرنا ل وأشار في هذا السياق إلى أن "جميع هذه المؤشرات
أولويات حساسة في مجال الربط الجوي، مثل  بما يشملاإليكاو دعمًا لتحرير النقل الجوي وضمانًا التساق سياساته في الشرق األوسط، 

 النقل الجوي". في مجال ضرائبالية المستهلك والمنافسة و ورسوم المطارات والمالحة الجوية وحما الحركة الجويةحقوق 

اعتماد اإلقليم المتزايد على سالمة النقل الجوي وسرعته  إدراك أنمؤكدًا أهمية  ،لمؤتمرمن مواضيع ا وشّدد الدكتور أليو على موضوع محوري
 وفوائده االقتصادية يجعله أكثر عرضًة كذلك للمخاطر التي تهدد أمن الطيران وللهجمات اإللكترونية المتزايدة الخطورة.

نوعية في قطاع الطيران مع تحوله السريع من ؤكد أن ثمة نقلة ت اإللكترونية تحديدًا، أوّد أن أ"بالنسبة للتهديدا أنه في هذا الصدد وأوضح
 االتصاالت التناظرية التقليدية إلى االتصاالت الرقمية".

ن التحوالت تنطوي دومًا على عدد من المخاطر والفرص والتحديات للطيران والجهات القائمة على هذه النقطة قائًال إ رئيس اإليكاو عّقبو 
لتوصل إلى حلول منسقة عالميًا لجميع األطراف المعنية، أن تضطلع لمن خالل سعيها الدائب  ،يكاواإل على تنظيمه، مشيرًا إلى أن بمقدور

 بدوٍر هاٍم ال سيما من خالل إطار الثقة الرقمي الجديد الذي طلب المؤتمر الثالث عشر للمالحة الجوية من اإليكاو أن تستوضح معالمه.

األطراف المعنية بالطيران القدرة على االستفادة من فرص االتصاالت الفعالة والمنخفضة وأّكد الدكتور ليو على أهمية "أن نضمن لجميع 
ان التكلفة في المستقبل، على أن تكون هذه االتصاالت مؤّمنة بالكامل. ولتحقيق هذه الغاية ال بد من تأمين هوية جميع مرسلي بيانات الطير 

) ICANN( هيئة اإلنترنت لألسماء واألرقام المخصصةض مذكرة تفاهم مؤخرًا مع "اإليكاو قد وّقعت لهذا الغر  أنومتلقيها". وأضاف 
 ."اإليكاو أن بدور "الوسيط األوحد لضمان الهوية الرقمية" لقطاع الطيران العالمي في نهاية المطاف إمكانية قيامللمساعدة على استكشاف 

ي على فوائد كبرى على صعيدي األمن والتكلفة للمشغلين والمصّنعين ن "التحليل األولي يشير إلى أن هذا النهج ينطو إ وأردف قائالً 
 شبكتنا". عبري طرف يرغب في تبادل معلومات ألوالموّردين، وباختصار 

في عام  المعقودووّجه الرئيس أليو عناية المشاركين إلى "إعالن الرياض" الهام الذي اعُتمد مؤخرًا في المؤتمر الوزاري العالمي للطيران المدني 
من دور محوري في اإلسراع بوضع خطة التنفيذ اإلقليمية الشاملة ألمن الطيران والتسهيالت في الشرق في المملكة، مؤكدًا ما له " ٢٠١٦

 األوسط".



ي تنفيذ هذه ، كان لها دور مؤثر جدًا ف٢٠١٧أضاف الدكتور أليو أن "خطة اإليكاو العالمية ألمن الطيران، التي أقّرها المجلس في عام كما 
 التحسينات على مستوى التهديدات اإلقليمية والحلول العالمية".

) AVSEC2019( ٢٠١٩واختتم كلمته داعيًا الحضور الرفيع المستوى إلى اإلحاطة علمًا بانعقاد ندوة اإليكاو العالمية بشأن أمن الطيران لعام 
معرض اإليكاو لالبتكار في مجال الطيران الذي سيشّكل  تنظيمليهما مباشرة ويوم مشاركة القطاع اللذين سينعقدان في سبتمبر القادم، وسي

 .٢٠١٩جزءًا من المنتدى العالمي للطيران لعام 

مع تنعقد مرًة كل ثالثة أعوام وتج سبتمبر القادم، حيث ٢٤وستُنظم جميع هذه الفعاليات قبيل انعقاد الدورة األربعين للجمعية العمومية في 
 ال.ـمونتريبالمسؤولين الحكوميين وقادة القطاع في مقر اإليكاو  اآلالف من كبار

و وكان برفقة الرئيس العديد من ممثلي الدول في مجلس اإليكاو، باإلضافة مدير إدارة النقل الجوي، السيد بوبكر دجيبو ومدير مكتب اإليكا
الثنائية مع كبار المسؤولين الحكوميين، بمن فيهم معالي وزير اإلقليمي للشرق األوسط، السيد محمد رحمة، حيث عقد سلسلة من االجتماعات 

 النقل للمملكة العربية السعودية، الدكتور نبيل بن محمد العامودي.

 

 
المملكة العربية السعودية في الرياض. ه رئيس مجلس اإليكاو، الدكتور أولومويا بينارد أليو، يلقي الكلمة االفتتاحية في المؤتمر الوزاري العالمي للطيران المدني الذي تستضيف

تعزز تقديرنا للتوجيهات وقد تطرق في كلمته إلى بعض المستجدات الهامة في مجال أمن الطيران وأعرب عن تقديره لمؤشرات الطيران األخيرة في الشرق األوسط التي "
تحرير النقل الجوي وضمانًا التساق سياساته في الشرق األوسط، بما يشمل أولويات حساسة المستفيضة في مجال السياسة العامة التي تم إعدادها من خالل اإليكاو دعمًا ل

 ".لجويفي مجال الربط الجوي، مثل حقوق الحركة الجوية ورسوم المطارات والمالحة الجوية وحماية المستهلك والمنافسة والضرائب في مجال النقل ا

 

 معلومات للمحررين مصادر

 معلومات عن اإليكاو

لتعزيز التطور اآلمن والمنظم  ١٩٤٤منظمة الطيران المدني الدولي (اإليكاو) هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، ُأنشئت في عام 
ماية البيئة، من بين للطيران المدني الدولي في شتى أنحاء العالم. وتتولى المنظمة وضع القواعد واللوائح الالزمة لسالمة وأمن وكفاءة وسعة الطيران وح

 .دولة في جميع مجاالت الطيران المدني ١٩٢العديد من األولويات األخرى. والمنظمة هي بمثابة محفل للتعاون بين دولها األعضاء البالغ عددها 

 الموقع اإللكتروني للذكرى الخامسة والسبعين لإليكاو

 اإليكاو وتنمية قطاع الطيران

 اإليكاو وأهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة
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