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 يكاو تؤكدان التزامهما حيال التنمية المستدامة لقطاع النقل الجوي النيجيرينيجيريا واإل

  للنشر الفوري

أثناء اجتماع ثنائي ُعقد مؤخرًا، اتفق رئيس جمهورية نيجيريا االتحادية باإلنابة، فخامة السيد يمي  -٢١/٧/٢٠١٧مونتريـال وأبوجا، 
أولومويا بينارد أليو، على الحاجة إلى تعزيز االستعداد وزيادة االستثمار من أجل اإلدارة  الدكتورأوسينباجو، ورئيس مجلس االيكاو، 

 للنمو المتوّقع في الحركة الجوية واالستفادة القصوى من التقّدم الكبير الذي حّققه البلد في تنمية قطاع النقل الجوي لديه. المستدامة
يو فيها وانعقد هذا االجتماع بالتزامن مع ندوة اإليكاو بشأن نظم الطائرات الموّجهة عن بعد في أفريقيا والمحيط الهندي التي ألقى الدكتور أل

 .كلمة االفتتاح
تن موسى شايبو نوهو، وجنوب أفريقيا، السيد وقد رافق الدكتور أليو في زيارته ممثلو كابو فيردي، السيد كارلوس مونتيرو، ونيجيريا، الكاب

تشيبو بيجي، في مجلس اإليكاو، حيث عقدوا اجتماعات ثنائية أيضا مع فخامة السيد يمي أوسينباجو، ووزير الدولة للطيران، معالي 
هذه االجتماعات مدير  كما حضرالسيناتور هادي سيريكا، ووزير منطقة العاصمة االتحادية (أبوجا)، معالي السيد محمد موسى بيلو. 

اشامبو، مكتب اإليكاو اإلقليمي ألفريقيا الغربية والوسطى، السيد مام سيت جالو، والمدير اإلقليمي ألفريقيا الشرقية والجنوبية، السيد باري ك
 ونائب مدير إدارة المالحة الجوية، السيد كاتالين رادو.

نظم الطائرات الموّجهة وأثناء اجتماعه مع رئيس دولة نيجيريا باإلنابة، شكر الدكتور أليو حكومة نيجيريا االتحادية على استضافتها ندوة 
الذي سينعقد في أبوجا في ، (IWAF/3) عن بعد في أفريقيا والمحيط الهندي وعلى قبولها استضافة منتدى اإليكاو العالمي الثالث للطيران

 . وشّدد على أّن هذه المبادرات تشهد على تعاون نيجيريا ودعمها لتنمية الطيران على الصعيد الوطني واإلقليمي والدولي.٢٠١٧بر نوفم
واتفق الزعيمان على دور الطيران كأداة لتمكين وحفز النمو االقتصادي، حيث سّلط الرئيس أوسينباجو الضوء على األولوية التي يحظى 

ضمن استراتيجية التنمية الوطنية في بلده. ومن ناحيته، رّكز الدكتور أليو على بناء قدرات الموارد البشرية وتطوير البنية  بها قطاع الطيران
من  التحتية للطيران، وشّدد على الحاجة إلى اتخاذ االستعدادات الالزمة لضمان اإلدارة المستدامة لنمو الحركة الجوية ولالستفادة الكاملة

تتيحها. كما شّدد على المكاسب المهمة التي تجنيها اإليكاو، بالتعاون مع اللجنة األفريقية للطيران المدني (أفكاك)، بفضل الفرص التي 
منتدى اإليكاو العالمي الثالث الذي ُأنشئ مؤخرًا ألفريقيا، باإلضافة إلى الفرص التي يتيحها  (HRDF)صندوق تنمية الموارد البشرية 

 .للطيران
مة السيد أوسينباجو على أهمية المساهمات التي تقّدمها اإليكاو لنيجيريا وما يصبو إليه البلد من تطور ليصبح محورا إقليميا للنقل وأّكد فخا

الجوي. وفي هذا الصدد، ألقى فخامته الضوء على الجهود الجارية حاليا لتشجيع مشاركة القطاع الخاص لتسهيل تعبئة استثمارات رؤوس 
مة، بما في ذلك من خالل حقوق االمتياز الخاصة بعمليات وخدمات المطارات. وأشار إلى المساهمات المهّمة لنظم الطائرات األموال الالز 

 غير المأهولة، معربًا عن التزام نيجيريا بالتنفيذ الكامل لنتائج ندوة نظم الطائرات الموّجهة عن بعد.
 (NCAT)وأقّر الدكتور أليو بالتقّدم المحرز في عدد من المشاريع االستراتيجية، ومنها رفع مستوى المعهد النيجيري لتكنولوجيا الطيران 

وٕانشاء جامعة للفضاء الجوي، وترخيص مطارات نيجيريا ومركز  ،(RTCE) ليصبح أحد مراكز اإليكاو اإلقليمية لالمتياز في مجال التدريب
فيها، مؤكدًا من جديد أّن التنمية المستدامة للطيران في نيجيريا تقتضي تعزيز استقاللية سلطة الطيران  (ASTC) على أمن الطيرانالتدريب 

ادرة المدني فيها وٕاعادة استثمار عائدات الطيران في القطاع، ومشددًا على التزام اإليكاو بدعم نيجيريا في معالجة هذه المسائل من خالل مب
 رك أي بلد وراء الركب" ومكتب اإليكاو اإلقليمي ألفريقيا الغربية والوسطى."عدم ت

سلطة الطيران المدني النيجيرية والوكالة  –والتقى رئيس المجلس أيضا رؤساء المؤسسات شبه الحكومية النيجيرية في مجال الطيران 
النيجيرية إلدارة المجال الجوي وسلطة مطارات نيجيريا االتحادية والوكالة النيجيرية لألرصاد الجوية باإلضافة إلى المعهد النيجيري 

جال البنية التحتية. وشّكلت هذه وزار مطار نامدي أزيكيوي الدولي في أبوجا، حيث يتم تحقيق تقّدم ملحوظ في م –لتكنولوجيا الطيران 
االجتماعات فرصا لتبادل وجهات النظر بشأن التحديات والفرص في قطاع الطيران، والحاجة إلى تحسين التنفيذ الفّعال لمراقبة سالمة 

 وأمن الطيران والسعة وجودة الخدمات.
سعادة السيد  ،(ECOWAS) التحاد االقتصادي لدول أفريقيا الغربيةواسُتكملت المبادرات الثنائية باجتماع عقده الدكتور أليو مع نائب رئيس ا

ورّكزت . (BAGASOO)إدوارد سينغاتي، والمدير التنفيذي وموظفي منظمة مراقبة السالمة الجوية التابعة لمجموعة اتفاق بانجول 
والمنّظمات المعنية بغرض تحقيق التقّدم في سالمة الطيران  المناقشات على الحاجة إلى قدر أكبر من التعاون والتآزر المتبادل بين اإليكاو

 وأمنه وبناء القدرات وتطوير البنية التحتية وتحرير النقل الجوي.
 .٢١/٧/٢٠١٧إلى  ١٥وامتدت زيارة الدكتور أليو إلى نيجيريا من 

https://www.icao.int/Newsroom/Pages/ICAO-Council-President-urges-cooperation-towards-harmonized-airspace-management-for-unmanned-aircraft.aspx
https://www.icao.int/Newsroom/Pages/ICAO-Council-President-urges-cooperation-towards-harmonized-airspace-management-for-unmanned-aircraft.aspx


 

 
(إلى اليسار)، وفي استقباله رئيس جمهورية نيجيريا باإلنابة، فخامة السيد يمي أوسينباجو، في  أليو بينارد أولومويا الدكتور اإليكاو مجلس رئيس
١٧/٧/٢٠١٧. 

 
 معلومات للمحررين

 معلومات عن اإليكاو
لتعزيز التطور اآلمن والمنظم  ١٩٤٤منظمة الطيران المدني الدولي (اإليكاو) هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، ُأنشئت في عام 

اية البيئة، من بين للطيران المدني الدولي في شتى أنحاء العالم. وتتولى المنظمة وضع القواعد واللوائح الالزمة لسالمة وأمن وكفاءة وسعة الطيران وحم
 دولة في جميع مجاالت الطيران المدني. ١٩١العديد من األولويات األخرى. والمنظمة هي بمثابة محفل للتعاون بين دولها األعضاء البالغ عددها 

 مكتب االيكاو اإلقليمي ألفريقيا الغربية والوسطى

 مبادرة عدم ترك أي بلد وراء الركب
  

http://www.icao.int/WACAF
http://www.icao.int/WACAF
http://www.icao.int/about-icao/NCLB/Pages/default.aspx
http://www.icao.int/about-icao/NCLB/Pages/default.aspx
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