
 

 

  أن نمو الشحن الجوي يتطلب تجديد االلتزام بإعالن لوميؤكد رئيس مجلس اإليكاو ي
 للنشر الفوري

 ة التي ألقاها اليومَ كلمالفي معرض  ،أليو بينارد أولوموياأعلن رئيس مجلس اإليكاو، الدكتور  – ٢٧/٦/٢٠١٧مونتريـال وأديس أبابا، 
تحقيق االبتكارات التكنولوجية واإلصالحات ل اة حاسمةدأ هوأن تنفيذ إعالن لومي أمام االجتماع الثاني لتنمية الشحن الجوي في أفريقيا 

 .بأفريقيا في مجال الشحن الجويللغاية  دــواعِ الالنمو تطلبها يالتي األساسية التنظيمية واالستثمارات في البنى 

تسهيل التجارة ُأطر خالل تعزيز من  اإلفراج عنهاتسريع عملية لبضائع و الحّر لتدفق المقام األول في التمثل هدف إعالن لومي في يو 
جدوى المساهمات الحالية فقد أبرز  تنفيذ هذا اإلعالن، فيتقدم إحراز إلى أهمية أليو الدكتور  راشٕاذ أالجمركي. و  ات التخليصجراءإ و 

 في سهميُ و من فرص العمل ماليين في أفريقيا  اليومَ يوفر قطاع الطيران  إن. والحظ قائًال: "اوالمتوقعة للشحن الجوي في اقتصاد أفريقي
 التيالبضائع خاصة للتجارة الدولية،  رئيسيكعنصر تمكيني إن أهمية الشحن الجوي . دوالر مليار ٧٢ مبلغبالناتج المحلي اإلجمالي 

تتم عبر النقل  من التجارة العالمية حسب القيمة ٪٣٥نحو  كونتتجلى في  ،ةعالية تحظى بقيمو  حاسمة أهمية الوقت عاملُ  فيها يكتسي
الشحن التي يتيحها سعة كما أن  ،العام الماضي خاللالعالمي  توسطالم تجاوز أفريقيافي  شحنحركة النمو  معدلأن  "، مضيفاً الجوي

 .٢٠١٦في عام  ٪٢٠ ت نسبةفاققد قليم اإلهذا في شركات النقل األفريقية 

م لعاالدولي المصادقة على اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي بينبغي تحقيقه دعم اإلعالن المذكور  أنإلى الدكتور أليو  وأشار
تجريها حيث المبادرة الطموحة "التجارة اإللكترونية للجميع"، تنفيذ و ، ةفريقياألدول ٪ من ال٥٦سوى ألحكامها ل ـــثِ ــمتيلم والتي ، ١٩٩٩

على مستوى المطارات، وهو  شحنلقياس أداء ال شحنمع سائر وكاالت األمم المتحدة، وتطبيق مؤشر جودة خدمات الاإليكاو بالتعاون 
 االتحاد الدولي للشحن الجوي.ه مع ـورتِ ـــبلمشروع تعمل اإليكاو على 

واستطرد . النمو الهذ رئيسياً  عامالً تشكل  ظلتأن اتجاهات التجارة اإللكترونية  أنمن ش حاسمة ألنال حد الجوانبوتعتبر االبتكارات أ
 ٪١٦بعدما كانت تبلغ  ٢٠١٥في عام  ٪٧٤لتصل إلى  نترنتعبر اإل المشتراةلمواد من االشحن الجوي صة ح تزاد: "ائالً الدكتور أليو ق

متوسط معدل نمو سنوي ُمذهل بنسبة  اً المنقولة جوّ د رو عدد الط سّجل. كما ٢٠٢٥بحلول عام  ٪٩١صل إلى ت نأتوقع يُ ، و ٢٠١٠في عام 
  .٢٠١٥في عام  طردمليون  ٤٠٠لى نحو إ ٢٠١١في عام  طردمليون  ١٣٠نحو من ارتفع ، حيث ٪٣٠

الموارد والطائرات و األرضية األساسية تعزيز االستثمار على مستوى البنى  البّد من ،عالن لوميتنفيذ إ فيما يخصحراز مزيد من التقدم وإل
تحظى دة في مجال الطيران و الجة و يموثوقتتسم بالأساسية مسألة تطوير وتحديث بنى  إن: "حديثه قائالً الدكتور أليو واصل البشرية. و 

على مطارات  متزايدةً  طاً و اليوم ضغمارس يللحركة الجوية للشحن والركاب  السريعَ  النموَ إن . عمل لوميطار خطة ولوية هامة في إأب
التشغيلية سعاتها ستبلغ فريقيا أمن مطارات مطارا  ٢٤ت بأن ما ال يقل عن فيد آخر التوقعاـحيث تُ ، فيها أفريقيا وخدمات المالحة الجوية

 ةالعالمي اإليكاو ياتمنتد اعتمادًا علىفي هذا المجال ف على تيسير التزامات الدول ـيكاو تعكِ اإل، موضحًا أن "٢٠٢٠القصوى بحلول عام 
الدول  ثّ أفريقيا. وحتنمية جديدة لالشراكة الوكالة التي تقودها  )الُمضي بأفريقيا( MoveAfricaودعمها لمبادرة  )IWAFs( للطيران

 مزاياُمشيرًا إلى ، اللجنة األفريقية للطيران المدنييكاو و المشترك بين اإل البشرية الموارد تنمية ندوقى المساهمة في صوالمؤسسات المالية عل
 .تمويل الطائرات والتي تتحقق في مجال ٢٠٠١لعام  اتفاقية الضمانات الدولية للمعدات المنقولة االنضمام إلى

 تحرير الخدمات.ل ستند إلى نهج متوازنالنمو المستمر يأن على يكاو اإلد رئيس مجلس كما شدّ 

مي يا على المستويين اإلقلهدافهفي تحقيق جميع أ مضي قدماً العلى يكاو ستواصل مساعدة الدول أن اإلعلى التأكيد  وأعاد الدكتور أليو
لن : "قائالً حديثه  استأنفو ا. يفريقدعم المكاتب اإلقليمية في أفضل وب مبادرة "عدم ترك أي بلد وراء الركب" في إطارال سيما  والوطني،
وقطاعات الصناعة  ينمواطنوال دوليعود بالخير على قاّرتكم وعلى الالشحن الجوي  لتأكد من أن نمولدور قيادي عن أداء  اإليكاوتــتوقف 



 

على تحقيق مساعدة بلدانكم لالذي يؤديه قطاع الطيران على نطاق واسع الدور تعزيز واصل نوس ،في أفريقيا برّمتهااالقتصادات و  والتجارة
 ".٢٠٣٠لعام  األفريقي التحادا برنامجالعديد من أهداف التنمية المستدامة في إطار 

يكاو بالتعاون مع هيئة الطيران المدني في إثيوبيا مته اإلوتجدر اإلشارة إلى أن االجتماع الثاني لتنمية الشحن الجوي في أفريقيا، الذي نظّ 
المنشآت وزارة  ،األثيوبية واالتحاد الدولي للشحن الجوي، قد افتتح أعماله معالي السيد غيتاشو مينغيستي، وزير الدولة الخطوط الجويةو 

ٕاقليم آسيا أفريقيا و منظمات دولية وجهات معنية في قطاع الطيران من  ٧دولة و ٢١يمثلون  مشاركاً  ٢٤٧ بحضورالعامة في إثيوبيا 
تنفيذ  عناعتماد بيان جديد نتائج أبرزها عدة بهذا االجتماع  خرجقد و المحيط الهادئ والكاريبي والشرق األوسط وأوروبا وأمريكا الشمالية. و 
 . الجوي في أفريقيافي مجال الشحن تأكيد االلتزام بالتنمية المستدامة إعادة مع عالن لومي، إ

المستدام هنا  الزدهارتحقيقًا لمنافع الطيران  أقصى قدر ممكن من بلوغلنضطلع به  : "لدينا جميعًا دورٌ كلمتهفي ختام الدكتور أليو  قالو 
 ".على هذا الدرب رَ ــواصل السينُ كي والتزاماتكم ع إلى شراكتكم ــلــطــتألوٕانني  .في أفريقيا

 

 
، على ٢٧/٦/٢٠١٧معرض كلمته أمام االجتماع الثاني لتنمية الشحن الجوي في أفريقيا في ، في أليو بينارد أولومويا الدكتوررئيس مجلس اإليكاو، د شدّ 

 .الحاجة إلى تعزيز االلتزام بتنفيذ إعالن لومي

 مصادر معلومات للمحررين
 معلومات عن اإليكاو

التطور اآلمن والمنظم للطيران المدني الدولي في شتى لتعزيز  ١٩٤٤اإليكاو 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

 دولة في جميع مجاالت الطيران المدني. ١٩١والمنظمة هي بمثابة محفل للتعاون بين دولها األعضاء البالغ عددها 

 االجتماع الثاني لتنمية الشحن الجوي في أفريقيا
بلد وراء الركب""عدم ترك أي اإليكاو مبادرة  

 :التصالل
 السيد وليام رايالنت كالرك
 موظف شؤون االتصاالت
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