
 
 

صر أساسي في تنمية نكعط الضوء على التقدم المستمر في مجال االمتثال األمينة العامة لإليكاو تسلّ 
  الطيران في أفريقيا

 للنشر الفوري

اختتمت األمينة العامة لمنظمة الطيران المدني الدولي، الدكتورة فانغ ليو، سلسلة الفعاليات التي  - ٣١/٧/٢٠١٨ال ونيامي، ـمونتري
 ألسبوع الماضي، مؤكدًة أن القارة" اوالمحيط الهندي "أسبوع أفريقيافي إطار  ٢٠١٨نظمتها وكالة الطيران التابعة لألمم المتحدة لعام 

اإلمكانات االجتماعية واالقتصادية االستفادة من فريقية على ت الضرورية لمساعدة الدول األأسس الشراكات والسياساحاليًا قد أرست 
 الكاملة لنمو النقل الجوي في المستقبل.

م به أن الطيران عنصر حاسم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في خّطة األمم المتحدة لَّ سَ وأعلنت األمينة العامة لإليكاو إّنه "من المُ 
مليار دوالر من الناتج المحلي اإلجمالي في  ٧٢ويدّر أكثر من  فرصة عملما يقارب سبعة ماليين  يساهم في توفير. فهو ٢٠٣٠ لعام

 أفريقيا".

يوليو. وحضره  ١٦في والمحيط الهندي أفريقيا إقليم وقد افتتح رئيس وزراء النيجر، السيد بريجي رافيني، أسبوع اإليكاو الخامس للطيران في 
والندوة  شمل هذا العام الندوة الخامسة لسالمة الطيران في أفريقياقد منظمة دولية وٕاقليمية، و  ٢٠دولة و  ٤١ك من مشار  ٢٠٠أكثر من 

 )AFI DGCAواالجتماع السابع للمديرين العامين للطيران المدني في إقليم أفريقيا والمحيط الهندي ( الثالثة ألمن وتسهيالت الطيران
 ية المسؤولة عن تنفيذ الخطط اإلقليمية للسالمة واألمن والتسهيالت في مجال الطيران.واجتماعات اللجان التوجيه

والمحيط  التقدم في الكلمة التي ألقتها في حفل االفتتاح الرسمي ألسبوع الطيران في أفريقيا فتح المجال لتحقيق عنالدكتورة ليو  ثتدوتح
ال غنى عنه للنمو االجتماعي واالقتصادي إذ يربط المناطق النائية بالمدن، والمدن  اً فريديشكل حافزًا ، مشددة على أن الربط الجوي الهندي

 بالعالم، والسلع والخدمات بالسوق العالمية.

وفي إطار تسليط الضوء على اإلنجازات الهائلة التي تحققت مؤخرًا في مجال تعزيز هذه المساهمات، أشادت الدكتورة ليو باإلطالق 
تنشأ عن الربط والقيمة التي سبل فرصة لزيادة السيتيح وهو ما يقية الموحدة للنقل الجوي في وقت سابق من هذا العام، الرسمي للسوق األفر 

، باإلضافة إلى التقدم الكبير في االمتثال للقواعد والتوصيات الدولية الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي، ال سيما من خالل ذلك
 لوكالة الطيران التابعة لألمم المتحدة والخطط اإلقليمية في أفريقيا.تنفيذ الخطط العالمية 

 وجدنامقابل أربع دول كما ، فقط في مجال السالمة إلى دولتين بارزةعدد الدول األفريقية التي لديها شواغل  انخفضوشّددت قائلة: "
ت إلى أن "متوسط معدل التنفيذ الفعال في إقليم أفريقيا ". وفي حين أقرت الدكتورة ليو بهذا التقدم الملحوظ، فقد أشار ٢٠١٦في عام 

٪." ٦٠لإليكاو والذي يبلغ حاليًا ٪ وأقل من الحد األدنى المستهدف ٦٦,٥٪، وهو أقل من المعدل العالمي البالغ ٥٢والمحيط الهندي يبلغ 
ظرًا ن، ستفادة منهاولال لسالمةاقبة راإلقليمية لمت اماظلمنل انية مثولتعات اآللياا لتشجيع معًال لعماصلة واعلی مت دول اإلقليم شجعو

 تنتظرها في المستقبل.لتي االهامة ت يادللتح

تحديات واحتياجات محددة تواجه وحثت الدكتورة ليو المشاركين على تركيز جهودهم خالل األسبوع على القضايا المتعلقة بدعم الدول التي 
"التسهيالت". وشجعت على  –في الملحق التاسع الواردة عشر واألحكام المتعلقة باألمن في تنفيذ القواعد القياسية الواردة في الملحق السابع 

أثناء عمليات تدقيق أمن الطيران التي  ُتكتشفإنشاء آليات لتعزيز مشاركة الخبراء األفارقة في حل أوجه القصور مثل تلك التي 
 اإليكاو. هايجر ت

إقليم أفريقيا والمحيط الهندي على نتائج مؤتمر األمم المتحدة الرفيع المستوى لرؤساء وكاالت وفي الوقت نفسه، أطلعت الدكتورة ليو دول 
ا مكافحة اإلرهاب الذي عقد في نهاية يونيو حيث تم االعتراف بأن الطيران ال يزال هدفا رئيسيا لإلرهابيين. ويمكن ألمن الطيران، ال سيم

 بالغ األهمية في الحد من حركة اإلرهابيين والتهديدات اإلرهابية. )، أن يلعب دوراً GASeP( في سياق خطة اإليكاو العالمية ألمن الطيران



من أجل إدارة النمو المتوقع في عدد الرحالت الجوية والركاب على الطاقة االستيعابية وفيما يتعلق بضرورة قيام الدول األفريقية بزيادة  
ليو إلى أّن اعتماد إعالن وٕاطار خطة عمل لتنمية البنية األساسية للطيران في أفريقيا أثناء نحو يتسم بالسالمة والكفاءة، أشارت الدكتورة 
 .تقدم في هذا الشأنالتحقيق ر زخمًا كبيرًا نحو ) العام الماضي وفَّ IWAF/3منتدى اإليكاو العالمي الثالث للطيران المدني (

وقالت الدكتورة ليو: "لقد كان لهذا اإلعالن دور فعال في مساعدة الدول األعضاء من إقليم أفريقيا والمحيط الهندي على ضمان إدراج 
برنامج تطوير الهياكل األساسية في أفريقيا في إطار  ذات األولويةاإلجراءات خطة من  ٢٠٣٠-٢٠٢٠في دورة  محددةمشاريع طيران 

)PIDA(."  ووكالة  األفريقيستواصل تقديم الخبرة الفنية ودعم تنفيذ خطة العمل بالتعاون الوثيق مع مفوضية االتحاد  اإليكاووأضافت أّن
 ).AfDBوبنك التنمية األفريقي ( )أفكاك( األفريقي(نيباد) ولجنة الطيران المدني  أفريقياالتخطيط والتنسيق التابعة للشراكة الجديدة لتنمية 

وسخاء  ت األمينة العامة بالتقدم المحرز حتى اآلن بفضل التعاون الهائل بين الدول األعضاء في منظمة الطيران المدني الدوليقرَّ وٕاذ أ
على يقين تام أنه  نيفي قطاع الطيران والحكومات، أكدت قائلة: "أنالجهات المعنية من  كبيرة مجموعةلوالمشاركة الحاسمة  الدول المانحة
يشتد التي عالية الجودة في مجال الطيران الساسية األبنية ال إرساءلجهود المنسقة والمتناغمة، ستتمكن القارة األفريقية من بفضل هذه ا
 . "٢٠٦٣خطة االتحاد األفريقي لعام الكامل لتنفيذ ال وصوًال إلى، األفريقيالسوق الموّحدة للنقل الجوي  لتفعيلاليوم  االحتياج إليها

 خالل اجتماع منفرد مععلى الصعيد المحلي ناقشت الدكتورة ليو كل هذه الموضوعات بتفصيل أكبر  وأثناء وجودها في النيجر،
 تذكارية لتكريم، وقدمت لوحة السيد إيسوفو محمدو. كما التقت برئيس برلمان النيجر، معالي السيد تيني حسيني فخامةرئيس دولة النيجر، 

. وُأجريت محادثات ثنائية ٢٠١٨لعام والمحيط الهندي ، الستضافته أسبوع أفريقيا السيد محمدو كاريديومعالي وزير النقل في النيجر، 
 في النيجر مع ممثلين من مختلف الدول والمنظمات وشركاء الطيران الذين كانوا موجودين في نيامي للمشاركة في فعاليات األسبوع.أخرى 

الكبير المحرز والجهود المبذولة لتحسين وتحديث البنية األساسية للمطار.  خالل لقائها مع الرئيس، هنأت الدكتورة ليو الدولة على التقدمو 
 .والمحيط الهندي في أفريقياالخامس كما شكرت الدولة على استضافة أسبوع الطيران 

عد والتوصيات االمتثال المستمر للقواعلى على الحاجة إلى الدعم القوي من جانب الحكومة لقطاع الطيران، و األمينة العامة شّددت و 
 يتيح لهاالدولية الصادرة عن اإليكاو كوسيلة لتحسين الربط الذي يعتبر أحد االعتبارات الهامة بالنسبة لبلد غير ساحلي مثل النيجر 

 كاو والنيجر.عن ارتياحها للتعاون بين اإليأعربت و للتنمية االقتصادية،  يباعتباره عنصر تحفيز منافع الطيران  االستفادة من

في إطار شراكات التعاون الثنائية وغيرها من الشراكات،  لووافق رئيس الدولة على مواصلة جعل الطيران أولوية في سياق متعدد الوسائ
والسعي للحصول على المساعد التي تقدمها اإليكاو إلجراء التحليل االقتصادي للنقل الجوي ووضع الخطة الرئيسية الوطنية في مجال 

 طيران.ال

مع المديرين العامين للطيران المدني في جمهورية أفريقيا بدول بعينها وأجرت الدكتورة ليو مزيدا من المناقشات الثنائية حول قضايا خاصة 
اونها مشّجعًة الدول على زيادة التزامها وتع وجمهورية تنزانيا المتحدة وجنوب السودان وغينيا (كوناكري) وجمهورية الكونغو الوسطى

 لمواصلة تحسين مستوى سالمة وأمن الطيران.

، تم عقد االجتماع السابع للمديرين العامين للطيران المدني في إقليم أفريقيا والمحيط والمحيط الهندي وفي اليوم األخير من أسبوع أفريقيا
العالمية واإلقليمية الفعاليات ونتائج  العامة السياسات). واستعرض المديرون العامون للطيران المدني في دول اإلقليم AFI DGCA( الهندي

ي األخيرة لضمان التنفيذ المنسق والمتسق للقواعد والتوصيات الدولية. كما تم استعراض التقدم المحرز في تنفيذ األهداف اإلقليمية بما ف
 نّقحة في مجال السالمة التي تتضمن أهداف المالحة الجوية وأهداف ويندهوك في مجال األمن.ذلك أهداف أبوجا الم

الفرصة لإليكاو لتهنئة ممثلي العديد من الدول الحاضرة على تحسن مستوى والمحيط الهندي كما أتاح إطار أسبوع الطيران في أفريقيا 
هذه  وكانتالمتعلقة بالسالمة واألمن.  البارزةوتسوية الشواغل  تويات التنفيذ الفعالامتثالها للقواعد والتوصيات الدولية من خالل زيادة مس

إقليم أفريقيا في  إصدار الطبعة الرابعة من تقرير السالمة السنوي للمجموعة اإلقليمية للسالمة الجويةإلعالن عن أيًضا لفرصة المناسبة 
 ).RASG-AFIوالمحيط الهندي (

 



 

 
اجتماعًا ثنائيًا مع رئيس دولة خالل زيارتها إلى نيامي، الصورة في األعلى: أجرت األمينة العامة لمنظمة الطيران المدني الدولي، الدكتورة فانغ ليو، 

رة القطاع الفريدة على السيد إيسوفو محمدو. وركزت مناقشاتهما على األهمية االستراتيجية لتنمية الطيران واالستثمار فيه في ضوء قد خامةفالنيجر، 
 فز للتنمية المستدامة.احعامل العمل ك

السيد بريجي رافيني، ومع معالي الصورة في األسفل: األمينة العامة لمنظمة الطيران المدني الدولي، الدكتورة فانغ ليو، في صورة مع رئيس وزراء النيجر 
فل االفتتاح الضخم لألسبوع الخامس للطيران في أفريقيا المنعقد في نيامي. كبار المسؤولين اآلخرين في منظمة الطيران المدني الدولي والنيجر خالل ح

من خالل التأكيد  ٢٠١٨لعام  "والمحيط الهنديأفريقيا أسبوع "واختتمت الدكتورة ليو سلسلة الفعاليات التي عقدتها وكالة األمم المتحدة للطيران في إطار 
اإلمكانات االجتماعية االستفادة من اكات والسياسات الضرورية لمساعدة الدول األفريقية على أسس الشر حاليًا مجدًدا على أن القارة قد أرست 

 واالقتصادية الكاملة التي يتيحها نمو النقل الجوي في المستقبل.
 

  



 مصادر معلومات للمحررين

 معلومات عن اإليكاو
لتعزيز التطور اآلمن والمنظم للطيران المدني الدولي في شتى  ١٩٤٤في عام  اإليكاو هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، ُأنشئت

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. ١٩٢ألعضاء البالغ عددها والمنظمة هي بمثابة محفل للتعاون بين دولها ا

 مكتب اإليكاو اإلقليمي ألفريقيا الغربية والوسطى
 مكتب اإليكاو اإلقليمي ألفريقيا الشرقية والجنوبية

 أسبوع الطيران الخامس إلقليم أفريقيا والمحيط الهندي
 مبادرة اإليكاو "عدم ترك أي بلد وراء الركب"

 الطيران وأهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة

 التصال:ل
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