
  

 

 ا  عنصر  االسوق األفريقية الموحدة للنقل الجوي بوصفه االتحاد األفريقي إطالقب يشيد اإليكاوئيس مجلس ر 
 في القارة األفريقية ةاالقتصادي للتنمية ا  أساسي

 للنشر الفوري

خالل  إلى الزعماء األفارقةوّجهها  ، الدكتور أولومويا بنارد أليو، كلمةاإليكاومجلس ألقى رئيس  -30/1/2018،أبابا وأديس مونتريـــــال
باإلطالق الرسمي للسوق األفريقية  وأشاد ،القمة الثالثين لالتحاد األفريقي التي انعقدت في أديس أبابا بأثيوبيا في نهاية السبوع الماضي

 ألفريقيا ولألفارقة.بارزة تاريخية عالمة مثل يمشيرا إلى أّنه  ،(SAATM)الموحدة للنقل الجوي 
مكانات توفير منافع هذا اإلطار الجديد واألكثر تحررا للخدمات الجوية من شأن " هالدكتور أليو أنّ  الحظو  لهذه اقتصادية جديدة هائلة وا 

النقل الجوي على نطاق القارة يعزز النمو االقتصادي ظل على الصعيدين اإلقليمي والعالمي،  ربطومن خالل التحسين المتواصل لل. القارة
 في أفريقيا من حيث تحسين السفر والسياحة وسائر األنشطة التجارية الحيوية".

ذ أشار إلى  7على أّن الطيران يدعم حوالى لرئيس أليو تزال أقّل من المتوّقع على المستوى اإلقليمي، شّدد انسب الربط والتنافسية التي ال  وا 
 ( في أفريقيا.GDPالناتج المحلي اإلجمالي ) من حيثمليار دوالر  72ماليين وظيفة ويدّر أكثر من 

للتمّكن من نقل الجوي اليوم، فإننا نخطو معا خطوة عظيمة جدا لل قائال: "دعونا بالتالي نقّر بأّنه عبر إطالق السوق األفريقية الموّحدة شّددو 
 2063التي يتيحها قرار ياموسوكرو ومن تحقيق تقّدم ملموس في تطبيق خطة االتحاد األفريقي لعام لإلمكانات االستغالل األكمل 

المنافع مشاركتها المبكرة في هذه السوق الجديدة ستجني الدول الثالث والعشرين التي أعلنت عن وأهدافها". وأضاف: "مما ال شّك فيه أّن 
وبلوغ أهداف  2063خطة العام  تطبيقاالقتصادية واالجتماعية األولية والمهّمة جدا التي ستساعد على تحقيقها، بما في ذلك التقّدم باتجاه 

 ".2030إطار خّطة عام األمم المتحدة للتنمية المستدامة المعتمدة في 
نظم المالحة و  للمطارات األساسيةللُبنى توسيع وتحديث  يصاحبهاوفي معرض إقراره بأّن زيادة الطلب على السفر جوا في أفريقيا يجب أن 

لبناء بيئة استثمار شفافة ومستقرة وقابلة للتوّقع من عملية الدول األفريقية على اتخاذ إجراءات  اإليكاوالجوية في أفريقيا، حّث رئيس مجلس 
 منصات التنمية الوطنية والتعاون االقتصادي األجنبي لديها.الطيران ضمن  لتنميةالطيران، وعلى دمج التخطيط  تنميةأجل دعم 
المزيد من الحركة الجوية في غضون ستيعاب امطارا دوليا في أفريقيا سيكون مشبعا وغير قادر على  24"ما ال يقّل عن إّن وأّكد قائاًل 

 عامين فقط".
دعمها للدول في أفريقيا وفي مختلف أنحاء العالم عبر مبادرة "عدم ترك أي بلد وراء الركب"،  اإليكاووشّدد الدكتور أليو أيضا على مواصلة 

 والخطط العالمية التي تضعها للسالمة الجوية وسعة وكفاءة المالحة الجوية ومؤخرًا أمن الطيران.
ا في ذلك الخطة التنفيذية اإلقليمية الشاملة للسالمة بم ،وعّلق قائاًل: "في هذا الصدد، قمنا بتنفيذ برامج خاصة لمساعدة الدول األفريقية

وصندوق  (AFI SECFAL Plan)وخّطة التنفيذ اإلقليمية الشاملة ألمن الطيران والتسهيالت في أفريقيا  (AFI Plan)الجوية في أفريقيا 
 والتسهيالت والتدريب وبناء القدرات".واألمن  الجوية السالمة مجال لتوفير المساعدة للدول األفريقية في تنمية الموارد البشرية

، ستواصل في مجال الطيران تابعة لألمم المتحدةالمتخصصة الوكالة ال، بوصفها اإليكاووفي الختام، أشار الرئيس أليو مجددا إلى أّن 
أفريقيا ومواطنيها والدول على  واالقتصاديةللحرص على أن يعود نمو الطيران بقدر أكبر من المنافع االجتماعية االضطالع بدور الريادة 

 وقطاعات الصناعة واالقتصاديات عامة.
ذا ما واصلنالقد اجتزنا أشواطا كبيرة معا من خالل التعاون بشكل أنجح بشأن عدد من أولويات النقل الجوي واالستدامة، و وخلص قائال: "  ا 

 ". واالزدهار النمو من المزيد القارة األفريقية في السنوات المقبلةفستشهد ، اإليكاوالعمل معا، عبر 



مدير وأثناء وجوده في أديس أبابا، ُأتيحت الفرصة للرئيس أليو للقاء رئيس أنغوال، فخامة السيد جواو لورنسو، والدكتور ابراهيم ماياكي، ال
ة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا )نيباد(، وناقش معهما المسائل ذات االهتمام المشترك المتعّلقة ببناء القدرات والسياسات التنفيذي للشراك

للنقل  أساسيةفي أفريقيا، والحاجة إلى المزيد من الترويج للنقل الجوي كوسيلة الهياكل األساسية للطيران  تنميةواللوائح التنظيمية للطيران، و 
 اإلقليمي والعالمي. ربطالألغراض 

 

 

ُأتيحت  لسوق األفريقية الموحدة للنقل الجوي،ل الرسمي طالقاإل، حيث أشاد ب2018للمشاركة في قمة االتحاد األفريقي لعام  وجوده في أديس أبابا أثناء
، والدكتور ابراهيم ماياكي، المدير )إلى اليسار( للقاء رئيس أنغوال، فخامة السيد جواو لورنسو ،أليو، الدكتور أولومويا بنارد اإليكاومجلس الفرصة لرئيس 

اسات واللوائح التنظيمية التنفيذي للشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا )نيباد(، وناقش معهما المسائل ذات االهتمام المشترك المتعّلقة ببناء القدرات والسي
اإلقليمي  لربطللنقل ألغراض ا أساسيةلهياكل األساسية للطيران في أفريقيا، والحاجة إلى المزيد من الترويج للنقل الجوي كوسيلة ا تنميةللطيران، و 
 والعالمي.

 
 معلومات للمحررين

 معلومات عن اإليكاو
لتعزيز التطور اآلمن والمنظم  1944ُأنشئت في عام منظمة الطيران المدني الدولي )اإليكاو( هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، 

البيئة، من بين  للطيران المدني الدولي في شتى أنحاء العالم. وتتولى المنظمة وضع القواعد واللوائح الالزمة لسالمة وأمن وكفاءة وسعة الطيران وحماية
 دولة في جميع مجاالت الطيران المدني. 192ا األعضاء البالغ عددها العديد من األولويات األخرى. والمنظمة هي بمثابة محفل للتعاون بين دوله

 
 االيكاو وأهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة

 (AFI Planخطة االيكاو التنفيذية اإلقليمية الشاملة للسالمة الجوية في أفريقيا )
 (FI SECFAL PlanAخّطة التنفيذ اإلقليمية الشاملة ألمن الطيران والتسهيالت في أفريقيا )
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