
 

 إدريس التشادي الرئيس فخامة مع األفريقي المدني الطيران أولويات يناقش اإليكاو مجلس رئيس
 فريقياأل التحادا رئيسالذي يتولى أيضًا في الوقت الحالي منصب  ،إتنو ديبي

 الدولي المدني الطيران منظمة مجلس رئيس سافر تشاد، حكومة من دعوة على بناء   - 13/9/2016 ونجامينا، الـمونتري
 ،الدولة رئيس ،الجمهورية رئيسفخامة ل زيارةفي  الماضي األسبوع تشاد في نجاميناإلى  ،أليو بينارد أولومويا الدكتور ،(اإليكاو)

 .األفريقي االتحاد رئيس منصب الحالي الوقت في أيضا   ىيتول   الذي ،إتنو ديبي إدريس

تنوو  أليو ئيسينر وانضم إلى ال  أحمد أصيل حوا السيدة الوطنية، الجوية واألرصاد لطيرانتنمية ال يةتشادال ةوزير معالي ال ا 
 الغربية فريقياأل اإلقليمي مكتب اإليكاو ومدير ،لبرت إيتونديغإن زوا السيد ،اإليكاو مجلس في الكاميرون لممث  و  ،أغاباش

 وال سيما األفريقية، البلدان في واالقتصادية االجتماعية للتنمية الطيران أهميةوناقشوا مطوال   جالو، سيت مام السيد ،والوسطى
 .فةالمتخل   البرية النقل وسائل بسبب الشواغل من العديد تواجه التي تشاد مثل الساحلية غير البلدانإلى  بالنسبة

 لدعم األخص وعلى تشاد، جمهورية مع العالقة به سمتات   الذي األمد طويلال للتعاون اإليكاو امتنان" عن أليو الرئيس وأعرب
 المدني الطيران بشأن اإليكاو للقواعد والتوصيات الدولية الصادرة عن المستمر واالمتثال الطيران لقطاع القوي ة تشادحكوم

 تنمية أن على دوشد  " عدم ترك أي بلد وراء الركب" مبادرتها إطار في المتواصلة اإليكاورسالة  بالتفصيل تناول ثم". العالمي
 ".األفريقية لدولفي ا الجوي للنقل رئيسيا   تحديا  " لتمث   تزال ال البشرية الموارد

 التنمية استراتيجية في ولويةحظى باألالتي ت في عداد القطاعات الطيران إدراج قطاعأيضا  على  تشاد أليو الرئيس عشج  و 
 لوسائ مع بالتنسيق الجوي النقلعبر  الربط تعزيز يسيرلت الالزم دعمالو  األساسية ىالبن فيالمالئم  االستثمار وتوفير الوطنية،

 .األخرى النقل

 الطيران سالمة) التنفيذية اإلقليمية الشاملة للسالمة الجوية في أفريقياالخطة كل من ع إلى ينبغي التطل  "وأشار إلى أنه 
 تنمية وصندوق ،(تهوتسهيال الطيران أمن) خطة التنفيذ اإلقليمية الشاملة ألمن الطيران والتسهيالت في أفريقياو  ،(تهوكفاء
 ".األهداف هذه سبيل تحقيق جميع في الدعم أشكال من وغيره الشامل التنسيق سعيا  إلى أفريقيا،في  البشرية الموارد

 ومفوضية اإليكاو بين الجاري التعاون بإيجابية أليو الرئيس أقر   ،ةفريقياأل القارةشمل تالتي األوسع نطاقا   لتحدياتبا وفيما يتعلق
 التهديدمسألة  مداوالتهمافي  أيضا   وتناول الرئيسان. الجوية المالحةو  اتمطار للالبنى األساسية  لتطوير األفريقي االتحاد
التي  التقييم بعثاتعلى و  الطيران على ذلك وآثار تشاد، بحيرة حوض في الدول المجاورة بعضبو  تشادب حدقالذي ي   اإلرهابي
 .التقنية لمساعدةل برنامج جت بإعدادت و   التيو  المحلية الدول في الشأنفي هذا  يكاواإلتجريها 

 تحقيق وضمان الوطنية المدني الطيران هيئة استقاللية تعزيز خالل من الطيران قطاع دعم ضرورة مجددا   المجلس رئيس وأكد
 دولالو  تشاد مساعدةب اإليكاو التزامبشأن  حكومةال أليو الدكتور طمأنو . واألمن لسالمةالخاصة با اإلقليمية الطيران أهداف

 .الصدد هذا في إتنو الرئيس دعم س  والتم   ،لتقديم هذه المساعدة المنظمة اإلقليم واستعداد في خرىاأل

 وجه على الوضع معالجةب حكومته التزام مجددا   دوأك   تشاد، في الطيران قطاع الكامنة لدى الكبيرة اإلمكاناتب إتنو الرئيس وأقر  
 تمو . متزايدا   اهتماما   الطيران مسائل إيالء ،اإليكاو من بدعم ،يجري أنه إلى أشار األفريقي، التحادوفيما يتعلق با. السرعة
 .الغربية والوسطى فريقياأل اإلقليمي يكاوإلا مكتب من بمساعدة محددة طريق خارطة وضعت أن على االتفاق

 ةـــــيـشرة صحفـــن



 التنفيذيين المسؤولين كبار مع وزار ،هاموظفي وكبارتشاد في  المدني الطيران هيئةل العام المدير   أيضا   المجلس رئيس التقىو 
هيئات الطيران المدني في أفريقيا "، وهما (RSOOs) الجوية السالمة لمراقبة اإلقليمية اتالمنظممن  تينيمحل   منظمتينل

 .(ASSA-AC) "وكالة مراقبة السالمة الجوية في أفريقيا الوسطى"و (AAMAC) "ومدغشقر

 التنافس ال في ،المحلية السلطات دور استكمال ل فييتمث   المنظمة اإلقليمية لمراقبة السالمة الجوية دور أنوفي إشارة إلى 
 الضوء طسل  و . اوجودهم من الفعالة االستفادة لىع المنظمتين، اتلكل المضيفة الدولة بوصفها تشاد، أليو الرئيس عشج   ،هامع

 2017 لعام أفريقيا في تنظيمه مقررمن ال كانذي ال لمنظمة اإلقليمية لمراقبة السالمة الجويةل العالمي االجتماع علىأيضا  
 .(EASA)وكالة السالمة الجوية األوروبية و  اإليكاوبالتشارك بين 

 
 أيضا   يتولى الذي إتنو، ديبي إدريس الدولة التشادية ورئيس الجمهورية رئيس فخامة ب بهيرح  )على اليسار(  أليو بينارد أولومويا الدكتور اإليكاو، مجلس رئيس
، وشواغل الجوية المالحةو  اتمطار البنى األساسية لل تطويراألفريقي. ومن أبرز المسائل التي تناوالها في مناقشاتهما  االتحاد رئيس منصب الحالي الوقت في

 ائد االقتصادية في مجالالسالمة واألمن في مجال الطيران، وضرورة االمتثال لقواعد وتوصيات اإليكاو لضمان بلوغ الحد األمثل في انتفاع الدول األفريقية بالفو 
 الطيران.

 معلومات للمحررينمصادر 

 اإليكاومعلومات عن 
لتعزيز التطور اآلمن والمنظم للطيران المدني الدولي في شتى  1944هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، أ نشئت في عام  اإليكاو

ويات األخرى. وحماية البيئة، من بين العديد من األول تهوسع تهوكفاء هوأمن أنحاء العالم. وتتولى المنظمة وضع القواعد واللوائح الالزمة لسالمة الطيران
 دولة في جميع مجاالت الطيران المدني. 191والمنظمة هي بمثابة محفل للتعاون بين دولها األعضاء البالغ عددها 

 "وراء الركب بلدعدم ترك أي "مبادرة اإليكاو 
 والوسطى الغربية ألفريقيا مكتب اإليكاو

 التصال:للحصول على مزيد من المعلومات، ُيرجى ا

 كالرك - تالنالسيد وليام راي أنطوني فيلبينالسيد 
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