
 
  دول والمنظمات الدولية الحكومية يتفقون على آفاق طموحات القارة األفريقيةقادة ال

 في مجال الطيران
 للنشر الفوري

تجتماعات فانغ ليو عددًا من اال الدكتورة منظمة الطيران المدني الدولي عقدت األمينة العامة ل - 18/4/2017 الـريمونت
تطوير  أثمرت عن اتفاق علىوالتي  ،األسبوع الماضيكل من حكومة أثيوبيا واالتحاد األفريقي مع رفيعة المستوى الثنائية ال

 متجال الطيران في أفريقيا.
مها باإلسهامات الهائلة التي قد   قر  ، الذي أديساليغن مريميهايلوكان في استقبال الدكتورة ليو رئيس وزراء أثيوبيا معالي السيد 

مته اإليكاو وما قامت به من فضاًل عن الدعم األساسي الذي قد   ،متجال الطيران للتنمية االقتصادية واالتجتماعية في بالده
وبناء القدرات والتعاون الدولي نى التحتية واستعرض الرئيسان أهمية مواصلة االستثمار في الب  تقد م القطاع. من أتجل تسهيالت 

وأعرب رئيس الوزراء عن استعداد أهمية خاصة. في هذا الصدد، كما اكتست الموضوعات ذات الصلة باألمن وسالمة الطيران 
 قية. إلسهام في تحقيق التكامل االتجتماعي واالقتصادي في القارة األفريلتعزيز الطيران في أثيوبيا  لالستمرار فيبالده 

، ما أثمر عن مته من استثمار فيهوما قد   متجال الطيران إزاءوأعربت األمينة العامة عن تقدير اإليكاو لما أبدته أثيوبيا من التزام 
الريادة في هذا القطاع في أفريقيا. وباإلشارة إلى التوسعات البارزة التي شهدتها الخطوط التجوية األثيوبية، موقع أ أثيوبيا تبو  

َقِبَل رئيس الوزراء الدعوة التي في وقت الحق،  ليو الرئيس التنفيذي لمتجموعتها، السيد توولد تجبري ماريمالدكتورة التقت والتي 
، سواء في نطاق المنطقة أو الدول األخرىعلى تتجربة أثيوبيا لعرض وتجهتها له األمينة العامة لحضور إحدى فعاليات اإليكاو 

بهدف استعراض الدور الهام الذي يمكن للدول أن تلعبه لدعم تطوير النقل التجوي والعائدات االقتصادية  خارتجها، وذلك
 تماعية الهائلة التي تتمخض عنها هذه التجهود. تجواال

االتحاد  مها متجال الطيران لتطوير أفريقيا، عقدت الدكتورة ليو اتجتماعًا ثنائيًا مع رئيس لتجنةوسعيًا لتعزيز اإلسهامات التي يقد  
 ، األمر الذي ي عد  ، معالي السيد موسى فاكي محمد، تحديدًا بقصد ضمان بناء أواصر التعاون القوية بين منظمتيهمااألفريقي
ي األفريقي. وسل ط رئيس اللتجنة الضوء أيضًا على الدور و لتحرير كامل المنافع والمصالح التي ينطوي عليها الترابط التجحيويًا 

على أيضًا أثنى و للنمو االقتصادي والمتجتمعي، وأساسًا للتكامل العمومي والسياسي في أفريقيا، المحوري  للطيران بوصفه حافزًا 
ية في إطار مبادرة "عدم ترك أي مته من مساعدات وتوتجيهات للدول األفريقال سيما ما قد   ،إنتجازات اإليكاو في السنوات األخيرة

 الركب". وراء بلد 
مته اإليكاو خالل السنوات األخيرة، هناك الدعم الذي قد  بفضل وقد اتفق الرئيسان على أنه بالرغم من التقدم الهائل الذي تحقق 

حراز دفعة أكبر نحو األمام من على أنه من الممكن إكذلك حاتجة إلى مزيد من التجهد مع قدر أكبر من الترابط والتركيز. واتفقا 
م إلى سيما من خالل اإلحاطات التي ت قد   خالل تعزيز الوعي بالمسائل المتعلقة بالطيران فيما بين رؤساء الدول األفريقية، ال

عم من خالل دبما في ذلك )والتشتجيع على االلتزام بالسوق األفريقية الموحدة للنقل التجوي  ،قمة رؤساء دول االتحاد األفريقي
اإلرشادات (، وتعزيز االمتثال لمعايير اإليكاو المتعلقة بالسالمة واألمن والتسهيالت، والعمل بموتجب ياموسوكرو قرار تنفيذ

 (AFI Plan) إفريقيا في التجوية للسالمة الشاملة اإلقليمية التنفيذية لخطةالواردة في ا نى التحتية وقدرات الموارد البشريةبشأن الب  
 .(AFI SECFAL) الهندي والمحيط اأفريقيـ في تسهيالتالو  الطيران ألمن الشاملة اإلقليمية التنفيذ طةوخ



ا الدكتورة ليو مع وزيري الشؤون الخارتجية والنقل معقدته اللذين يناالتجتماعين الثنائي  تجددًا في ب عن هذه اآلراء م  وقد أ عرِ 
والسيد أحمد شيدي على التوالي. وركز ت هذه النقاشات على الحاتجة إلى استدامة اإلشراف  قيبيهواألثيوبيين، الدكتور وركنيه 

قامة ب  على السالمة واألمن وتحسينه،  للبيئة  عيةمراتحتية  ىنوالتصديق على اتفاقيات الطيران وغيرها من الوثائق القانونية، وا 
للقواعد وتوصيات واالمتثال  (CORSIA) الدولي الطيران متجال يف وخفضه الكربون عن التعويض خطةوالمشاركة في تنفيذ 

 بالغ في متجال الطيران بالبالد. النمو ال، وكلها عناصر تدعم استدامة اإليكاو

 
، وعلى اليمين، األمينة العامة ديساليغن مريميهايلمعالي السيد على اليسار، األمينة العامة لإليكاو، الدكتورة فانغ ليو، مع رئيس وزراء أثيوبيا، 

 األخيرة إلى أثيوبيا.زيارتها بصحبة رئيس لجنة االتحاد األفريقي، معالي السيد موسى فاكي محمد، في إطار االجتماعات الثنائية التي عقدتها خالل 

 معلومات للمحررين
  فريقياألتجنوب الو أفريقيا شرق لمكتب اإليكاو اإلقليمي 

 بلد وراء الركب"مبادرة اإليكاو "عدم ترك أي 

 اإليكاومعلومات عن 
لتعزيز التطور  1944منظمة الطيران المدني الدولي )اإليكاو( هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، أ نشئت في عام 

اآلمن والمنظم للطيران المدني الدولي في شتى أنحاء العالم. وتتولى المنظمة وضع القواعد واللوائح الالزمة لسالمة وأمن وكفاءة وسعة 
 191يران وحماية البيئة، من بين العديد من األولويات األخرى. والمنظمة هي بمثابة محفل للتعاون بين دولها األعضاء البالغ عددها الط

 دولة في تجميع متجاالت الطيران المدني.
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