
 

 للتعاون في مجال الطيران في أفريقياقوية يعطي دفعة يكاو اإل رئيس مجلس

لتنفيذ الفعال مسألة ااألولوية المستمرة التي تمنحها منظمة األمم المتحدة للطيران المدني لشيًا مع تم – ٤/٢/٢٠١٦،ليامونتر
نارد أليو يب أولومويا، أجرى رئيس مجلس اإليكاو الدكتور كافة الدول والسياسات العالمية الخاصة بالطيران المدني في للقواعد

 أثناء زيارته إلثيوبيا األسبوع الماضي. واسعة النطاق على مستويات رفيعةالسلسلة من االجتماعات والمشاورات 

 الثامنة والعشرين للمجلس التنفيذي لالتحاد األفريقي، والدورةالعادية لحضور الدورة  ار أليو إلى أديس أبابوقد توّجه الدكتو 
ن لمكتبي اإليكاو في ان اإلقليمياالسادسة والعشرين للجمعية العامة لالتحاد األفريقي، وانضم إليه بهذه المناسبة الرئيس العادية

  ريقيا، السيدان باري كاشامبو ومام سايت جاّلو على التوالي. شرق وجنوب أفريقيا وفي غرب ووسط أف

لدول القدرات األساسية ل لدعمالالزمة  اإلرادة السياسية تحفيزفي  ارستمر هو اال المجلس رئيس زيارة من الهدف الرئيسي وكان
الموارد مهارات و التدريب تنمية و  الجويلنقل ل البنية التحتية، وتحديث األمنية بةاوالرقسالمة الطيران  في مجاالت األفريقية
 بشكل خاص التدريب مجال التركيز في. وقد انصب يةتعددالتعزيز  من خاللاألجواء فتح تحرير و التحسين مستوى و  ،البشرية
 وضعهاالتي  ولوياتاأل ذات الصلة مع األهداف يقيا، فضًال عن مواءمةأفر في  تنمية الموارد صندوق من االستفادةحسن على 

 مؤخرًا بشأن تمكين المرأة ومنح فرص أكبر للشباب. االتحاد األفريقي

 اً دعم ،من االجتماعات الثنائية عدد لعقد أبابا بأديس االتحاد األفريقيرفيعة المستوى في الالفعاليات واغتنم الدكتور أليو فرصة 
كبار المسؤولين  وعدد من كي مون بانالسيد لألمم المتحدة  األمين العاممع و  الدولعدد من رؤساء  معوغيرها،  األهداف هذهل

األفريقية للطيران جنة لل ةالعام ةانضمت األمينو . وٕاقليميينمسؤولين دوليين األمم المتحدة و مع مسؤولي و  ،ينخر اآل الحكوميين
 ثنائية.القاءات لأثناء ال المجلس الدكتور أليو رئيسالسيدة إيابو سوسينا إلى  المدني

 
من بينهم فخامة رئيس ناميبيا السيد هاج جينجوب؛ وفخامة رئيس  الدول ءالتقى رئيس المجلس أثناء زيارته بعدد من رؤساقد و 

رئيس دولة اري هفخامة السيد محمد بجيبوتي السيد إسماعيل عمر جيله؛ وفخامة رئيس ليبريا السيد الين جونسون سيرليف؛ و 
وهي مسقط رأس الدكتور أليو. وتبادل رئيس مجلس اإليكاو وجهات النظر أيضًا مع ممثل غينيا االستوائية لدى االتحاد  نيجيريا

 األفريقي. 
 
ة البنية مفوضومع  ؛زوما دالميني نكوسازانا ةالدكتور  مفوضية االتحاد األفريقي ةمع رئيسقدت اجتماعات عُ ، لى ذلكعالوة عو 

السيدة عائشة عبد  الشؤون السياسية بالمفوضية ةلهام إبراهيم؛ ومفوضإة الدكتور  االتحاد األفريقي مفوضيةالتحتية والطاقة في 
اهللا؛ واألمين التنفيذي للجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا الدكتور كارلوس لوبيس؛ ورئيس البنك األفريقي للتنمية السيد 

 .اكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا الدكتور إبراهيم أساني ماياكيكينومي اديسينا؛ والمدير التنفيذي للشر أ
 

جيبيو،  يمعالي السيد وركن الفيدراليةالدكتور أليو أيضًا بوزير المواصالت في جمهورية إثيوبيا  اإليكاو والتقى رئيس مجلس
ه من دواعي سرور  كانو مؤسسة ميناء إثيوبيا الجوي، لاإلثيوبية و الجوية خطوط للو  اإلثيوبية لطيران المدنياوباإلدارة العليا لهيئة 
 .به والتدريب صيانةال مرافقو الجوي إثيوبيا  ميناءزيارة  أن ُأتيحت له فرصة

 
ضرورة تعزيز التعاون اإلقليمي ودون اإلقليمي في على وأكد الدكتور أليو باستمرار في مناقشاته العديدة خالل تلك الزيارات 

االزدهار من تمكين الدول األفريقية و  اإليكاو الخاصة بعدم ترك أي بلد وراء الركب،أفريقيا من أجل تحقيق أهداف مبادرة 
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من األحيان على  وساد االجتماعات كذلك اتفاق عام في كثير .سريعالمن و اآلالجوي العالمي خطوط النقل  مزايامن واالستفادة 

األمثل للتعاون والتنسيق من األسلوب تكثيف التعاون بين اإليكاو والعديد من الهيئات التي تركز في الوقت الحالي على ضرورة 
 أجل التنمية في أفريقيا. 

 
وعّلق الدكتور أليو على ذلك بقوله: " تعرب اإليكاو عن امتنانها إلثيوبيا على استضافتها هذه الزيارة وعلى عقدها العزم هي 

 التوصل إلى حلول متعددة الجوانب للتحديات الماثلة أمام الطيران المدني". على التعاون من أجل ودول أفريقية أخرى 
 

، شأنها في ذلك شأن جميع الدول تحديات كبرى ولكن يمكن التغلب عليها ن األفريقيةسوف تواجه البلداوأضاف قائًال: "
الخمس  على مدى السنوات قطاع النقل الجويعدد الركاب وحجم الرحالت في ضاعف تيال سيما عندما ، اإليكاو األعضاء في
تحديث البنية التحتية وتنمية تسمح بالظروف التي  معها من أجل تهيئةعلى تعاوننا ولكن يمكنها االعتماد  .عشرة المقبلة

 بما يتفق مع أولويات مبادرة عدم ترك أي بلد وراء الركب". الضرورية الشخصية المهارات 
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 لموقع اإللكتروني خطة التنفيذية اإلقليمية الشاملة للسالمة الجوية في أفريقيا الخاصة باإليكاوا مصادر للمحررين:

 خطة التنفيذ اإلقليمية الشاملة ألمن الطيران والتسهيالت في أفريقيا
 مبادرات اإليكاو لتطوير الطيران وعدم ترك أي بلد وراء الركب

 خطة االيكاو العالمية للمالحة الجوية – خطة االيكاو العالمية للسالمة الجوية
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