
 

 

  االیكاو في ونیجتمعیون قیفر األ الطیرانو ومسؤول وزراء
 في أفریقیا لطیرانسالمة ال لةمقبلمناقشة الخطوات ال

 
 حالة بشأن إعالمیة خاصة رفیعة المستوىإحاطة  أمس) االیكاوالطیران المدني الدولي ( منظمة أكملت -  ٢٠١٣سبتمبر  ٢٤ ،مونتریال

  .أفریقیا في سالمة الطیران
 

 للطیران المدني المدیرین العامینو  ةالدول وزراءمن  ٢٢ بما في ذلك، المشاركین األفارقةمن  ٢٠٠ أكثر مناإلعالمیة اإلحاطة  وحضر
 دخلت مؤخرا علىالتي أُ التحسینات  على العروضسلسلة  خالل ركوناالمش ركزو . واإلقلیمیة ذات الصلة المنظمات الدولیة وممثلین عن

نظروا في إمكانیة و  الخطة التنفیذیة اإلقلیمیة الشاملة للسالمة الجویة في أفریقیا تنفیذ تحققت من خالل التيو  اأفریقیفي  سالمة الطیران
  .٢٠١٦حتى عام  ااستمراره

 
الخطة التنفیذیة اإلقلیمیة الشاملة من خالل  حتى اآلن التي شهدناهااإلنجازات النجاح و  ن"أ :ناامجبن ریمون، لالیكاو األمین العامأكد و 

في  شركاءجهات متعددة من الالتي بذلتها  جهودالو  يأفریقیا والمحیط الهند دولمن  التزام دونب تتحققلِ  تناكا م للسالمة الجویة في أفریقیا
 استمرار مشاركة وتأكید نانشاط مجاالت توسیعالقیام ب اآلن علینان یتعی، ظ على زخمنااحفلل لكنو " قائال:  ضافأو . "سالمة الطیرانمجال 
 فيسالمة الطیران ستستمر االلتزامات و  تلك تأكید أولى نحوخطوة  هذا االجتماعیعد و . ةهیئات ذات الصلوال يأفریقیا والمحیط الهند دول
 .العمل" تنفیذ هذا في قدمانمضي شریطة أن تحسن في ال أفریقیا

 
لخطة التنفیذیة اإلقلیمیة الشاملة لوالرئیس السابق للجنة التوجیهیة  االیكاوممثل نیجیریا في مجلس  بینارد علیو كتوردالأكد  اإلحاطةخالل و 

تبادل المعارف وأفضل الممارسات والخبرات المتاحة، فضال عن  عن طریقة فر او ، أهمیة تسخیر كافة الموارد المتللسالمة الجویة في أفریقیا
  تجنب ازدواجیة الجهود. لمن أجمشتركة الهداف األمواءمة 

  
في أبوجا،  ٢٠١٢وتمشیا مع القرارات واألهداف التي اعتمدت خالل المؤتمر الوزاري بشأن سالمة الطیران في أفریقیا الذي عقد في یولیو 

النضمام على عدم اعلیو أیضا الدول  كتوردالشجع ، ٢٠١٣جمعیة رؤساء دول االتحاد األفریقي في ینایر الحقا  اهوالتي أقرتنیجیریا، ب
؛ إال إذا كانت اإلقلیمیة للتحقیق في الحوادثت الوكاالأو  قلیمیة لمراقبة السالمة الجویةاإلات المنظم واحدة منمنظمة إلى أكثر من 

  وفر وظائف مختلفة.ت المعنیةمنظمة ال
  

لتعاون الوثیق والفعال انتیجة  أفریقیا والمحیط الهنديإقلیم في  في مجال السالمة الجویةالتحسینات  جاءت"لقد علیو قائال:  كتوردالوعّلق 
في التنفیذ على عدة جبهات، ال یزال هناك المحرز رغم التقدم  ه"لكن :بقوله ضاففریقیة". وأوالجهود الكبیرة التي تبذلها العدید من الدول األ

ما بالمنطقیة هي الخطوة التالیة  الخطة التنفیذیة اإلقلیمیة الشاملة للسالمة الجویة في أفریقیاع ی. وبالتالي فإن توسعمل كبیر ینبغي إنجازه
  یقیة".في كل ركن من أركان القارة األفر السالمة وقدرات نتائج  تدفع نحو تحسینال تزال االیكاو أن 
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اللجنة ، رئیس مامفي كواميالقائد الجوي  الخطة التنفیذیة اإلقلیمیة الشاملة للسالمة الجویة في أفریقیابشأن االیكاو  إحاطةكما حضر 
لدول أفكاك لجنة دعم تأكید  مامفيالقائد كرر و . ایابو سوزینا ، السیدةأفكاكة للجنة العام ة، واألمیناألفریقیة للطیران المدني (لجنة أفكاك)

أوجه القصور المتعلقة بالسالمة من أجل إزالة " هبموجب إعالن أبوجا، مؤكدا أن حددتتحقیق األهداف التي لأفریقیا والمحیط الهندي إقلیم 
المساعدة إلى الدول بتقدیم ، االیكاومن  فني مقدمأفكاك، بدعم مت لجنة اق، إقلیم أفریقیا والمحیط الهنديفي الطیران وتعزیز سالمة 

وٕاعطاء األولویة  في مجال السالمة ةاغل البارز و الش ذاتلدول على امع التركیز ة لدیها سالمالقبة ار في ممعالجة أوجه القصور لفریقیة األ
  ".لها
  

جدیدة، مثل خدمات  فنیةمجاالت  الخطة التنفیذیة اإلقلیمیة الشاملة للسالمة الجویة في أفریقیالة في عملیة توسیع مقبالخطوات الوتشمل 
ن مكّ أن یع یهذا التوسمن شأن ووقائع الطائرات. و والتحقیق في حوادث ، والطرق الجویة والمساعدات األرضیة ،المالحة الجویة، والمطارات

المؤتمر الوزاري بشأن مع القرارات واألهداف التي اعتمدت خالل  من التواؤم الخطة التنفیذیة اإلقلیمیة الشاملة للسالمة الجویة في أفریقیا
  سالمة الطیران في أفریقیا.

  
خدمات المالحة الجویة من  الفنیةلتغطیة المجاالت وتوسیعها  الخطة التنفیذیة اإلقلیمیة الشاملة للسالمة الجویة في أفریقیاوعملیة مواصلة 

مساعدة الدول من أجل السالمة  مجالفي  بحاجة إلى دعم مالي إضافي من الشركاءستكون والطرق الجویة والمساعدات األرضیة 
الخطة في  رغب في المساهمةتي تالیمكن للجهات المانحة و أبوجا. األفریقیة في معالجة أوجه القصور المتعلقة بالسالمة وتحقیق أهداف 

م بذلك من خالل و قأن ت أفریقیافي مجال الطیران في مشاریع المساعدة غیرها من أو  التنفیذیة اإلقلیمیة الشاملة للسالمة الجویة في أفریقیا
سالمة وصندوق یمكن الحصول على المزید من المعلومات عن مشاریع المساعدة و ). SAFE( لالیكاوالتابع الطیران صندوق سالمة 

  .www.icao.int/safety/scan :اإللكترونيالموقع  فيالطیران 
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 وضع وتتولى . العالم أنحاء جمیع في الدولي المدني للطیران والمنظم اآلمن بالتطور للنهوض ١٩٤٤ عام في ، المتحدة لألمم تابعة متخصصة وكالة وهي االیكاو، أنشئت
 مجاالت جمیع في للتعاون كمنتدى المنظمة وتعمل ى. أخر  عدیدة أولویات بین من الطیران، مجال في البیئة وحمایة والقدرة والكفاءة واألمن للسالمة الالزمة واألنظمة القواعد
 .دولة ١٩١ وعددها فیها األعضاء الدول بین المدني الطیران
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