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 الجوي للنقل الُمستدامة التنمية حيال التزاماتها تجدد األفريقية الدول

  للنشر الفوري

في أكرا  ةل الجوي ومنظماٍت إقليمية ودوليعقدت الدول األفريقية والجهات المعنية في قطاع النق -٥/٤/٢٠١٧ال وأكرا، ـمونتري
 بغانا األسبوع الماضي اجتماع اإليكاو الثاني حول التنمية الُمستدامة للنقل الجوي في أفريقيا.

دولة والعديد من المنظمات  ٣٦ا من مشارك ٢٢٤عقد هذا االجتماع بالتعاون مع سلطة الطيران المدني في غانا حيث جمع انو 
عدد من ، حيث تم االتفاق على ٢٠١٥عام لالدولية. وقد قّيم المشاركون التقدم الذي ُأحرز نحو تنفيذ إعالن أنتاناناريفو 

 مستقبلية من أجل دعم تنفيذ اإلعالن. ال اإلجراءات

، حيث حّث الدول األفريقية على في االجتماعالكلمة االفتتاحية  ،أولومويا بينارد أليووقد ألقى رئيس مجلس اإليكاو، الدكتور 
 اإلسراع في معالجة أولويات تحرير النقل الجوي وتطوير البنية التحتية.

التنافسية في قطاع النقل الجوي القدرة الربط الجوي و مستوى تنفيذ قرار ياموسوكرو قلل من البطء في إّن "أليو الرئيس وقال 
وعلى ضرورة  ٢٠٦٣جدول أعمال االتحاد األفريقي لعام المحددة في هذا المجال في ولويات األاألفريقي" مشددا على أهمية 

 ."سوق النقل الجوي األفريقية الموحدة"إنشاء 

بمثابة تطوير البنية التحتية في قطاع الطيران في أفريقيا على المدى القصير، اعتبر الرئيس أليو أنها إلى وباإلشارة إلى الحاجة 
الطيران،  القدرة االستيعابية الحالية لقطاعضغطا إضافيا على  شكلسي"تحد هائل"، مضيفا "إن النمو السريع للحركة الجوية 

 ".٢٠٢٠بحلول عام االمتالء يا إلى حالة مطارا في أفريق ٢٤أكثر من صل يأن  حيث من المتوقع

بها بهدف  للتنبؤوقابلة  ومستقرةأليو الدول األفريقية على اتخاذ إجراءات عملية لبناء بيئة استثمارية شفافة  الرئيس كما شجع
 .الوسائلمتعدد الالنقل وخطط خطط التنمية الوطنية  فيخطط تطوير الطيران  واستيعابدعم تطوير الطيران 

دورها القيادي في ضمان أن يعود النمو في  تأديةفي نهاية االجتماع أّن اإليكاو ستمضي ُقدما في مجددًا أليو  الدكتور أكدو 
 .عامقطاع الطيران بفوائد اقتصادية واجتماعية كبيرة على أفريقيا ومواطنيها ودولها وقطاعاتها واقتصاداتها بشكل 

نا خطوات واسعة في سبيل إنجاح تعاوننا في عدة مجاالت في النقل الجوي" مضيفا ال شك أننا خطو "أليو قائال:  الرئيس وختم
 عملنا معًا تحت مظلة اإليكاو سيعود بمزيد من النمو واالزدهار على القارة األفريقية على مدى السنوات القادمة".  مواصلةٕان و "

النقل الجوي في منطقة االتحاد االقتصادي لدول أفريقيا الغربية،  ء اجتماع اإليكاو على تعزيزأحداث خاصة أثناركزت وقد 
 المهجر.بالد وكذلك على تعزيز الروابط الجوية بين أفريقيا و 

 

 

 



 
 أفريقيا في الجوي للنقل الُمستدامة التنمية حول الثاني اإليكاو اجتماع أمام االفتتاح كلمة يلقي أليو بينارد أولومويا الدكتور اإليكاو مجلس رئيس
 .التحتية البنية وتطوير الجوي النقل تحرير أولويات معالجة في اإلسراع على األفريقية الدول حث حيث

 
 معلومات للمحررين

 
 مبادرة عدم ترك أي بلد وراء الركب

 اإليكاو والتطور االقتصادي للنقل الجوي
 

 معلومات عن اإليكاو

لتعزيز  ١٩٤٤منظمة الطيران المدني الدولي (اإليكاو) هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، ُأنشئت في عام 
التطور اآلمن والمنظم للطيران المدني الدولي في شتى أنحاء العالم. وتتولى المنظمة وضع القواعد واللوائح الالزمة لسالمة 

اية البيئة، من بين العديد من األولويات األخرى. والمنظمة هي بمثابة محفل للتعاون بين دولها وأمن وكفاءة وسعة الطيران وحم
 دولة في جميع مجاالت الطيران المدني. ١٩١األعضاء البالغ عددها 

 

 :لالتصال

 أنطوني فيلبين
 رئيس قسم االتصاالت
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 وليام رايالنت كالرك 
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