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 بشأن البحث واالنقاذ  الجديد أفريقيا إلعالن القوياإليكاو تؤكد دعمها 
 للنشر الفوري

 جديد بشأن تحسين خدمات البحث واإلنقاذ في أفريقيا. ال عانإللأكدت اإليكاو دعمها القوي  – 21/4/2017مونتريـــــال، 

 .أثناء المؤتمر رفيع المستوى بشأن خدمات البحث واالنقاذ في أفريقيا، الذي عقد مؤخرا في لوميه، توغو اإلعان وأُعتمد
 وزراء الدول المشاركة. في إطار خطة منفصلة اعتمدها  ، جزئيًا،االتفاق الجديدوسيطبق 

اإليكاو واللجنة  بدعم من  حكومة توغواستضافته  االفتتاحية لهذا الحدث الذي في كلمته ،رئيس المجلسالدكتور أليو، أكد 
لطيران المدني. االدور الحاسم الذي تؤديه خدمات البحث واالنقاذ في ضمان سامة علميات  على األفريقية للطيران المدني،

زيادة التعاون لتعزيز االمتثال للقواعد والتوصيات الدولية الحالية والقادمة الخاصة بخدمات البحث واالنقاذ، مشيرا وناشد الدول 
 . وأهميتها وضرورتها أيضا إلى ما يتصل بها من التزامات مالية ملموسة

القدرات األساسية للدولة، أليو قائا:" إن توفير الخدمات الفعالة في مجال البحث واإلنقاذ ينطوي على تعبئة  الدكتور وأضاف 
قدرات الدول سوف يتم، على األرجح، االستعانة ب ،ويتطلب التزامات مالية كبيرة من جانب حكوماتكم. وباإلضافة إلى ذلك

 الدكتوروأشار تطلب موافقة سلطات رفيعة المستوى". ي وهو مابحث واالنقاذ، ال مهماتالمجاورة والمنظمات الدولية األخرى في 
إلى ضمان تنفيذ القواعد الدولية بطريقة منسجمة  ،على وجه التحديد ،تهدف" عدم ترك أي بلد وراء الركب" إلى أن مبادرة" ،أليو

هنا وقال: "إننا . "ماعية واالقتصادية للطيراناالجت لجني الفوائدجميعا فرص متساوية  الدول األعضاء حتى تتاح لهافي جميع 
تكم على مواجهة هذه التحديات ومكاتبنا اإلقليمية على أهبة االستعداد للتشاور معكم بشأن أفضل الوسائل العملية لمساعد

  للمضي قدما نحو تقديم المساعدة المطلوبة وبناء القدرات". 

 مسائلاإلقليمي بشأن على الصعيد التقدم  تبوء الريادة في تحقيقبحماس على  فور غناسينغبيووافق رئيس توغو، فخامة السيد 
أبرز الدكتور أليو أن مشاركة توغو تتفق مع االلتزام الكبير والقيادة اإلقليمية التي أبدتها الدولة بالفعل من  وقدالبحث واإلنقاذ. 

 إليكاو. حيث تطوير البنية األساسية للطيران واالمتثال لقواعد وتوصيات ا
الدكتور أليو  سلمالسامة الجوية، إطار برنامج اإليكاو العالمي لتدقيق مراقبة  بالباد فيالتقدم واإلنجازات ذات الصلة ب واحتفاءً 
 الوزراء معالي السيد كوني سيلمون كاسو. إلى رئيستقدير شهادة مجلس اإليكاو ل اً رئيسبصفته 

نوهو، ممثل نيجيريا في مجلس اإليكاو والسيد هاليدو  ُشعيُبومؤتمر توغو الطيار موسى وكان برفقة رئيس مجلس اإليكاو في 
قيا. لمكتب اإليكاو لغرب ووسط أفري د مام سيت جالو، المدير اإلقليمييكاو والسيباالالماحة الجوية  لجنة عضوموسى، 

 بينهم العديد من الوزراء. دولة من 34مشارك من  200المستوى أكثر من  وحضر هذا الحدث الخاص الرفيع
الثنائية مع رئيس الباد ورئيس الوزراء ووزير النقل والبنية  اللقاءاتمن  اً إلى توغو عدد مهمتهكما عقد رئيس المجلس خال 

 التحتية، معالي السيد نينساو غنوفام.  
 وزار المؤتمر، المشاركين في المدني للطيران العامين المديرين وكذلك اآلخرين الوزراء عدد من مع أليو الدكتور اجتمع كما

 اياديما الدولي. غناسنغبي حديثا في مطار إنشاؤها اكتمل التيالركاب  محطة
 

 



 

 
خال المؤتمر رفيع المستوى الذي عقد في توغو بشأن تحسين خدمات البحث واالنقاذ في أفريقيا، أجرى رئيس اإليكاو الدكتور أولوميا 

لمناقشة  غناسينغبي )يمين الصورة( ه. فور مع رئيس توغو فخامة لقاءبما في ذلك  الثنائية اللقاءاتمن  اً عدد )يسار الصورة( بينارد أليو
  .اإلقليمية بشأن تطوير الربط الجوي الدولي واالمتثال لقواعد وتوصيات اإليكاو الريادة

 معلومات للمحررين
 معلومات عن اإليكاو

لتعزيز التطور اآلمن والمنظم  1944الدولي )اإليكاو( هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، ُأنشئت في عام  منظمة الطيران المدني
البيئة، من بين  للطيران المدني الدولي في شتى أنحاء العالم. وتتولى المنظمة وضع القواعد واللوائح الازمة لسامة وأمن وكفاءة وسعة الطيران وحماية

 دولة في جميع مجاالت الطيران المدني. 191لعديد من األولويات األخرى. والمنظمة هي بمثابة محفل للتعاون بين دولها األعضاء البالغ عددها ا
 

 مكتب اإليكاو اإلقليمي لغرب أفريقيا
  مبادرة اإليكاو عدم ترك أي بلد وراء الركب

 ث واالنقاذ في أفريقياالمؤتمر رفيع المستوى بشأن تحسين خدمات البح
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 السيد أنطوني فيلبين
 رئيس قسم االتصاالت
aphilbin@icao.int 
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