
 

 
في أديس أبابا في األسبوع الماضي مع السيد بان كي  المقرر ، خالل اجتماعهيكاوأليو (الثاني من اليمين)، رئيس مجلس اإل أولومويا بيناردالدكتور 

لتقديم المساعدة وبناء  يكاوالرئيس واألمين العام حول الجهود التي تبذلها اإل كل من مون، األمين العام لألمم المتحدة (الثاني من اليسار).  وتناقش
عندما  ،عن الدور الحيوي الذي يستطيع قطاع النقل الجوي أن يؤديه الركب"، فضالً القدرات للدول األفريقية في إطار مبادرة "عدم ترك أي بلد وراء 

 .٢٠٣٠األعمال لعام  ةفي مساعدة الدول على تحقيق أهداف التنمية المستدامة الخاصة باألمم المتحدة في إطار خط ،الدعم الكافي يحصل على

والسيد بان كي مون األمين العام لألمم المتحدة  يكاوالدكتور أليو رئيس مجلس اإل
 يستكشفان الفرص المتاحة لمساعدة الدول األعضاء األفريقية

آليو، واألمين العام لألمم المتحدة، السيد بان  أولومويا بيناردالدكتور  ،يكاوأجرى رئيس مجلس اإل – ٤/٢/٢٠١٦، ليامونتر
اجتماعين رفيعي  لحضورفي مدينة أديس أبابا بإثيوبيا عندما كانا في األسبوع الماضي ًا مقرر كان ًا مثمر ًا اجتماع ،كي مون

 .تحاد األفريقيالمستوى لال

من لسنة هامة واستباقًا  ،بعد انتهاء مؤتمر األطراف الحادي والعشرين التفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخو 
على التزام وكالة األمم ًا ، أكد الرئيس أليو مجدديكاوتحقيق فيها الكثير من التقدم بشأن المسائل البيئية من خالل اإلتوقع الم

المتحدة المعنية بشؤون الطيران بالعمل مع دولها األعضاء لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن قطاع الطيران من 
 متفق عليها خالل الدورات السابقة للجمعية العمومية للمنظمة.خالل سلة من التدابير ال

سياسات وٕاجراءات موجهة تتخذها السلطات الحكومية المختصة لجعل شبكات الطيران المدني  إلىعلى الحاجة ًا وشدد أيض
االزدهار على األمد الطويل وبلوغ في لى تحقيق إعلى الدول وهي تسعى العمل حيث يمكنها أن تيسر ب، وصلبة شبكات متينة

 .المرتبطة بها التنمية المستدامةأهداف و  ٢٠٣٠المتحدة لعام  نهاية المطاف أهداف خطة أعمال األمم

م المتحدة واللجنة األفريقية للطيران والوكاالت الشقيقة في األم يكاوبالعالقة الممتازة بين اإلضمن أمور أخرى،  ،نوه الزعيمانو 
فيما يخص تقديم المساعدة وبناء القدرات لبلوغ اآلن  يكاواإلتتخذها باستعراض الجهود التي ًا المدني (أفكاك).  وقاما أيض

 واألمن والعمالة الماهرةسالمة الأهداف مبادرة "عدم ترك أي بلد وراء الركب" لمعالجة التحديات القائمة في أفريقيا في مجاالت 
 .في مجال الطيران



- 2 - 

 
على التعاون الذي يلقاه من المنظمة بخصوص المسائل السياسية  يكاووأعرب األمين العام لألمم المتحدة عن بالغ تقديره لإل

استخدام التكنولوجيات المبتكرة القادرة ، على استحداث و يكاوصناعة الطيران، من خالل اإلًا ع أيضالمنظمتين.  وشجّ التي تهم 
 ًا.على خفض االنبعاثات أينما كان ذلك ممكن

في هذه المناسبة بالسيد أتول كاهاري، رئيس إدارة األمم المتحدة للدعم الميداني، والسيد ًا وكان السيد بان كي مون مصحوب
ًا فكان مصحوب ،السالم التابعة لألمم المتحدة، أما الرئيس أليو ظهيرفي التسوس، وكيل األمين العام إلدارة عمليات حف

 فضالً  ،الوجبالمديرين اإلقليميين لمكتبي أفريقيا الشرقية والجنوبية وأفريقيا الغربية والوسطى، السيد باري كاشامبو والسيد مام 
 األمينة العامة للجنة األفريقية للطيران المدني. ًا،سوسينعن السيدة يابو 

 

 30 -- 

 

 
 

 : معلومات للمحررين
 يكاوالموقع اإللكتروني خطة التنفيذية اإلقليمية الشاملة للسالمة الجوية في أفريقيا الخاصة باإل

 خطة التنفيذ اإلقليمية الشاملة ألمن الطيران والتسهيالت في أفريقيا
 عدم ترك أي بلد وراء الركبلتطوير الطيران و  يكاومبادرات اإل

 العالمية للمالحة الجوية يكاوخطة اإل
 وأهداف التنمية المستدامة الخاصة باألمم المتحدة يكاواإل
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