
 

 
انت ، وكأسبوع الطيران في أفريقيا والمحيط الهندي روزاريو، رئيس وزراء جمهورية موزمبيق، يفتتحصاحب الفخامة، السيد كارلوس أغوستينيو دو 

ودولها األعضاء العمل في المجاالت ذات األولوية وهي السالمة واألمن  يكاواالجتماعات بمثابة خطوة هامة إلى األمام في الوقت الذي تواصل فيه اال
 وتنمية الموارد البشرية.

يكاو السالمة واألمن وتنمية الموارد البشرية تتصّدر جدول أعمال االمواضيع 
 ا والمحيط الهنديأفريقيالخاص بأسبوع الطيران في 

 دولة  ٤٨من المشاركين من  ٦٠٠في مابوتو بموزمبيق نحو  خالل شهر مايو الحالياجتمع  – ٣/٦/٢٠١٥، لايمونتر
ا أفريقيأسبوع الطيران في منظمة دولية وٕاقليمية بمناسبة عقد مجموعة خاصة من االجتماعات دامت أربعة أيام بعنوان " ١٨و

 يكاو). استضافتها منظمة الطيران المدني الدولي (االوالمحيط الهندي" 

هو مواصلة تطوير شبكة الطيران لدعم ه كان الهدف منهذا الحدث الذي  ،يكاو، السيد ريمون بنجاماناللعام المين األوافتتح 
وأقّر كل الحاضرين  البشرية.القارة األفريقية وأسفر عن نتائج هامة في مجاالت السالمة واألمن والتسهيالت وبناء قدرات الموارد 

كبرنامج االجتماعات المنعقدة خالل أسبوع الطيران في أفريقيا والمحيط الهندي وأجمعوا على ضرورة إدراجه تجميع هذه بأهمية 
 سنوي في جدول أعمال الطيران في أفريقيا. 

يالت في أفريقيا والمحيط الهندي مايو بعقد اجتماع خاص بخطة أمن الطيران والتسه ١٨وبدأت أعمال هذا األسبوع في 
وتدشين هذه الخطة، حيث رّكزت المناقشات على الحاجة إلى عقد مؤتمر رفيع المستوى لحشد الدعم السياسي من جميع 

واالتحاد األفريقي على  يكاوالشرائح المعنية بتنفيذ أمن الطيران والتسهيالت. وتم التشديد على أهمية األدوار التي تقوم بها اال
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) بتشكيل مجموعة أفكاكاقتراح اللجنة األفريقية للطيران المدني (ًا ستوى التنسيق، ودعّم االجتماع األول للجنة التوجيهية أيضم

 إقليمية ألمن الطيران والتسهيالت.

إلقليمية وفي إطار تناول موضوع السالمة في اليوم التالي، استعرض االجتماع الخامس عشر للجنة التوجيهية للخطة التنفيذية ا
أفريقيا والمحيط الهندي.  لدول" يكاوخطط أعمال االما ُأحِرز من تقدم في تنفيذ " )AFI Plan(الشاملة للسالمة الجوية في أفريقيا 

من جهود لمساعدة الدول على  يكاوبما يبذله الشركاء في السالمة الجوية والجهات المعنية الرئيسية واالًا واعترف االجتماع أيض
الدكتور أولومويا بينارد غيل شبكات فعالة لمراقبة السالمة ورّحب بالمساعي التي بذلها مؤخرًا رئيس مجلس االيكاو، إقامة وتش

 .بفعالية أكبرواألمين العام لاليكاو، السيد ريمون بنجامان، لتحقيق زخم أكبر من أجل تطبيق القواعد القياسية لاليكاو أليو 

من ضمن أهم أولويات منظمتنا مساعدة ته االفتتاحية قائًال: "مالحظافي معرض  ،يد بنجامانيكاو، الساللاألمين العام وصّرح 
للتدريب العالمي  يكاوالدول األعضاء على تحقيق أهدافها في مجالي التدريب وبناء القدرات" ومضى يقول: "بفضل مكتب اال

وأمانة  )AATO( على الطيران للتدريب األفريقيةستواصل المنظمة تعاونها الوثيق مع اتحاد المنظمات ، )GAT(على الطيران 
وأمانة خطة أمن الطيران والتسهيالت في أفريقيا والمحيط  )AFI Plan(الخطة التنفيذية الشاملة للسالمة الجوية في أفريقيا 

تحقيق جميع األهداف التي نصبو إليها لتحسين مستوى السالمة ، كي يتسنى لنا في نهاية المطاف (AFI SECFAL) الهندي
 ". واألمن والتسهيالت وتنمية الموارد البشرية في أفريقيا، بل وربما تحقيق ما هو أكثر من هذه األهداف

يط الهندي خالل وإلحراز مزيد من التقدم في مجال السالمة الجوية، قامت الندوة الثانية بشأن السالمة الجوية في أفريقيا والمح
أسبوع الطيران المذكور بوضع برنامج تعاوني للتنفيذ وشّددت على الحاجة إلى إشراك الدول والجهات المعنية من جديد في 

 .٢٠١٢مساعيها المبذولة لتطبيق أهداف أبوجا للسالمة الجوية لعام 

عن ًا مرحليًا ، حيث استعرض المشاركون تقرير )HRDF(واختتم هذا األسبوع أعماله بعقد اجتماع لصندوق تنمية الموارد البشرية 
وبحثوا إمكانية اتخاذ إجراءات أخرى لمعالجة النقص في رأس المال البشري الذي يعاني منه قطاع الطيران  تطبيق هذه المبادرة

مدني بوضع برنامج " وتم تكليف اللجنة األفريقية للطيران ال٢٠١٤نشئ هذا الصندوق عقب "إعالن ماالبو لعام أُ في أفريقيا. و 
إلعارة الموظفين وتنظيم التدريب الداخلي. ويسعى هذا الصندوق إلى وضع إطار عام إلعارة الموظفين المهنيين في مجال 

 الطيران إلى االيكاو وتنظيم دورات تدريبية داخلية للمهنيين الشباب في مجال الطيران في أفريقيا.

أسبوع الطيران إلقليم أفريقيا والمحيط الهندي خطوة هامة إلى األمام، إذ تعمل  شّكل: "قائالً فعّلق  الدكتور أليورئيس المجلس أما 
ودولها األعضاء على تحقيق التقدم في مجاالت السالمة واألمن وتنمية الموارد البشرية التي تكتسي أولوية عليا في هذا  يكاواال

ى النتائج التعاونية التي حققناها خالل هذا األسبوع لكي تطّبق القواعد اآلن إل يكاويجب أن تستند االو اإلقليم"، وأضاف قائًال: "
القياسية والسياسات التي وضعتها المنظمة بمزيد من الفعالية في القارة األفريقية برّمتها. وباتباع هذا األسلوب وحده يمكن 

 يتسم باألمن والسالمة والموثوقية".أن تضمن عدم ترك أي بلد وراء الركب وتحقيق منافع النقل الجوي الذي  يكاولال
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  اأفريقيالخاص بالخطة التنفيذية اإلقليمية الشاملة للسالمة الجوية في  يكاوموقع اال  –  ا والمحيط الهنديأفريقيالطيران في إقليم  عموقع أسبو   :للمحررينمعلومات 
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