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 حديثتالطيران و  طويرتبهدف  التعاونتسعيان إلى توطيد اإليكاو والشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا 
 نى التحتية في أفريقياـــالبُ 

 للنشر الفوري

كالة تخطيط وتنسيق الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا وو أبرمت منظمة الطيران المدني الدولي (اإليكاو)  – ١٠/٥/٢٠١٨، مونتريـال
تنمية على ما يتصل بذلك من لتشجيع لو  قتصاديةً وا اجتماعيةً  القارة األفريقية تنميةً في تنمية تفاقًا جديدًا لتعزيز إسهام الطيران المدني ا

 .المواطنين األفارقةبناء القدرات من أجل مساعدة النقل الجوي المستدام ألفريقيا و البنى التحتية للطيران و 

"، بالنسبة لقطاع الطيران اً أساسي اً دائمًا أمر واليزال العمل التعاوني كان "قائًال: وشّدد رئيس مجلس اإليكاو الدكتور أولومويا بينار أليو 
مع تطوير  بفعاليةً التعامل  أن ُيمّكــنــنـــا منهذا اإلطار الجديد المبرم مع الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا من شأن ومضى يقول: "

مع توقعات نمو يتماشى اإلقليمي التابع لإليكاو وأفريقيا و و مع التخطيط العالمي بما يتسق دة للطيران في أفريقيا، وتحديث بنى تحتية جيّ 
 ".هنا هائلةالحركة الجوية ال

على التعاون بين هاتين  اً رسميًا تضفي طابعأن مية أفريقيا مذكرة التفاهم الجديدة المبرمة بين اإليكاو والشراكة الجديدة من أجل تنومن شأن 
لبنى التحتية للطيران في أفريقيا، التي اعتمدها منتدى اإليكاو ، مما يسهم في تنفيذ إعالن وٕاطار خطة عمل تنمية اهـــوّطــدالمنظمتين وتُ 

 ).٢٠١٧بشأن الطيران (أبوجا، نيجيريا، في نوفمبر الثالثالعالمي 

في مجال من أجل تيسير حركة األشخاص والبضائع في أفريقيا وحشد الموارد لتنمية البنى التحتية  قــبشكل أوث اآلن ل المنظمتانــوستعم
تنمية أفريقيا  لمن أجلشراكة الجديدة التي وضعتها االطيران في قطاع  (MoveAfrica) "إلى األمام أفريقياالدفع بفيذ مبادرة "لطيران وتنا

المساواة بين الجنسين في على تشجيع الالجيل القادم من المهنيين العاملين في مجال الطيران و واستبقاء وتطوير التجارة اإللكترونية وتدريب 
 .األفريقية القارة

ز أن يعزّ هذا التعاون من شأن " ياكي قائًال:اللشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا الدكتور إبراهيم ماألول التنفيذي  مسؤولح الصرّ قد و 
الشراكة الجديدة من أجل يساعد أن ذلك من شأن و وأضاف قائًال: " .تنمية البنى التحتية للطيران في أفريقيا"على ع المنظمتين ويشجّ  مكانة

ضمان إدراج مشاريع الطيران في برنامج تطوير الهياكل األساسية على يساعدنا بل و  ،قطاع الطيراناستيعابها لز تعزّ أن على تنمية أفريقيا 
 في أفريقيا".

 



 
ياكي امن أجل تنمية أفريقيا الدكتور إبراهيم م ةللشراكة الجديداألول التنفيذي المسؤول و ، (إلى اليسار)، الدكتور أولومويا بينار أليواإليكاو رئيس مجلس

هذا اإليكاو والشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا. ويهدف  التعاون بين وطيديرمي إلى تجديد  على اتفاق ةرسميبصفة هذا األسبوع عا ـــ(إلى اليمين) وقّ 
إدراجها في تي يجري الو وتحديث المشاريع في القارة لطيران في مجال انى التحتية الوطنية ــالبُ التشجيع على تعزيز الجديد بين الوكالتين إلى التعاون 

 . برنامج تطوير الهياكل األساسية في أفريقيا
 

 مصادر معلومات للمحررين
 معلومات عن اإليكاو

لتعزيز التطور اآلمن والمنظم للطيران المدني الدولي في شتى  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. ١٩٢عددها  والمنظمة هي بمثابة محفل للتعاون بين دولها األعضاء البالغ
 مية الشاملة للسالمة الجوية في أفريقيا.خطة اإليكاو التنفيذية اإلقلي

 اإليكاو وتنمية الطيران
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