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ووكالة السالمة الجوية األوروبية بشأن التعاون األفريقي  اإليكاونتائج المنتدى المشترك بين 

 للتعاون اإلقليمي في مراقبة السالمة الجويةالمعزز واإلطار العالمي الجديد 
 للنشر الفوري

مصلحتهما المشتركة في تطوير  انطالقًا منووكالة السالمة الجوية األوروبية،  اإليكاوحققت  – 29/3/2017مونتريـال، 
كبيرًا األسبوع الماضي إذ طار العالمي لآلليات االقليمية من أجل دعم مراقبة سالمة الطيران الوطنية، إنجازًا واإل واإليكا

 في أفريقيا. الجوية منتدى عالمي مشترك خاص بشأن المنظمات االقليمية لمراقبة السالمة في ا مئات المسؤولينتاستضاف
ذ اسُتضيف هذا الحدث المشترك بين  خي من مملكة سيني، بدعم و ووكالة السالمة الجوية األوروبية في مدينة إيزول اإليكاووا 

في تحقيق تقدمًا كبيرًا أحرز من أجل إطار عالمي جديد لمراقبة السالمة الجوية، بينما  اً هذا المنتدى اقتراح اعتمدسوازيلند، فقد 
على الصعيد العالمي  –قليمية لمراقبة السالمة الجوية المنظمات اإللدى كفاءة الاألهداف الرئيسية الخاصة بتحسين التعاون و 

 .لإليكاوقليم أفريقيا والمحيط الهندي التابع إي وكذلك ف
، وهي توفر آلية فعالة منظومة السالمة الجوية العالميةمن  جزءًا ال يتجزأً قليمية لمراقبة السالمة الجوية وتشكل المنظمات اإل

ت الحجم للتغلب على وفوراقليمية التي تتكون من الدول من أجل تجميع مواردها واالستفادة من للغاية بالنسبة للمجموعات اإل
 مراقبة السالمة.جوانب النقص في 

إلى توقيع إعالن رسمي بشأن كيفية  أيضاً  باالقتران مع انعقاد المنتدى أدى ًا ُعقدخاص اً وزاري اً اجتماع أنومن الجدير بالذكر 
قارة بأسرها. واعتمد االعالن الوزاري عمل الدول اإلفريقية على النهوض بجهودها التعاونية وتحسين مراقبة سالمة الطيران في ال

قليمية لمراقبة السالمة الجوية االقليمي نظام المراقبة العالمي المقترح مؤخرًا وخطة عمل لتحسين فعالية واستدامة المنظمات اإل
نشاء محفل تعاوني جديد من أجل تيسير التطور المتفق عليه بشأن التعاون اإل  قليمي.وا 

للوزراء أن اجتماعات األسبوع الماضي قد  ،نارد أليو، رئيس مجلس االيكاوالدكتور أولومويا بيأّكد وأثناء افتتاح الجلسة الوزارية، 
قليمية لمراقبة السالمة الجوية من أجل سالمة الطيران المدني. وأشار كذلك شكلت معلمًا رئيسيًا في مجال تطوير المنظمات اإل

 هدفهقليمية لالتحاد األفريقي، وخاصة المستقبل سيدعم دعمًا قويًا تحقيق أهداف السالمة اإلفي الحاضر و إلى أن نمو الطيران 
 لة تكامل االقتصادات اإلفريقية.نمو وتنمية مستدامة وتسريع عج ما يشمل الجميع من المعني بالسعي إلى تحقيق
 ن توسيع نطاقا  ن أفريقيا هي واحدة من أسرع األسواق نموًا في مجال النقل الجوي في عالم اليوم، و إوأكد الرئيس أليو قائاًل "
في هذا  حكوماتن تواجد وزراء الا  الطيران تؤثر تأثيرًا إيجابيًا للغاية على السياحة والتجارة المحليين... و  أنشطة الربط في مجال

ولقد رحبنا ترحيبًا كبيرًا بأن أهدافنا المشتركة  بشكل جاد ومستدام...هذه التعهدات مع  التعاملاالجتماع قد ساعد في ضمان 
 الرسمي". اإلعالنتعاون قد أخذت صبغة رسمية من خالل في إطار الأفريقيا والمحيط الهندي  إقليملمراقبة السالمة الجوية في 

ووكالة السالمة الجوية  لإليكاومنظمة دولية في االجتماع المشترك  32دولة و 48مشارك ينتمون إلى  200حو ولقد شارك ن
وزيرًا االجتماع الوزاري من نيجيريا وغانا وتوغو وسوازيلند وغينيا االستوائية والكونغو  13األوروبية في سوازيلند، وحضر 

 ومي وبرينسيبي وليسوتو وموريتانيا وجنوب أفريقيا.وجمهورية الكونغو الديمقراطية وزامبيا وساو ت
  



 

 
ووكالة  اإليكاو، بسوازيلند، بمناسبة المنتدى المشترك بين إيزولوينينارد أليو، رئيس مجلس االيكاو، يلقي كلمته أمام مئات المشاركين الذين اجتمعوا في مدينة يالدكتور أولومويا ب

 في أفريقيا. الجويةمراقبة السالمة ل االقليمية منظماتالالسالمة الجوية األوروبية بشأن 

 مصادر معلومات للمحررين
 الطيران بأمن الخاصة اإليكاو صفحة

  االقليمية ألفريقيا والمحيط الهنديصفحة اإليكاو الخاصة بالخطة 

 معلومات عن اإليكاو
المدني الدولي في شتى لتعزيز التطور اآلمن والمنظم للطيران  1944اإليكاو هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، ُأنشئت في عام 
وحماية البيئة، من بين العديد من األولويات األخرى.  تهوسع تهوكفاء هأنحاء العالم. وتتولى المنظمة وضع القواعد واللوائح الالزمة لسالمة الطيران وأمن

 ان المدني.دولة في جميع مجاالت الطير  191والمنظمة هي بمثابة محفل للتعاون بين دولها األعضاء البالغ عددها 

 التصال:ل

 السيد أنطوني فيلبين
 رئيس قسم االتصاالت

aphilbin@icao.int 

 + 1( 514) 954-8220الهاتف الثابت: 
 +1( 438) 402-8886الهاتف المحمول: 

 @icao تويتر:

 كالرك - تالنالسيد وليام راي
 موظف شؤون االتصاالت
wraillantclark@icao.int 

 +1( 514) 954-6705الهاتف الثابت: 
 +1( 514) 409-0705 الهاتف المحمول:

 wraillantclark@ تويتر:
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