
  

 

 االستثمار في البنية األساسية للطيران عامل محوري لتحقيق نمو الطيران في القارة األفريقية
 للنشر الفوري

كلمة في حلقة عمل استضافتها حكومة  ،اإليكاو، رئيس مجلس أليو دأولومويا بينار ألقى الدكتور  – 19/3/2019 .وأبوجامونتريـــــال 
مستدامة، لن يتسنى تحقيقه حيوية أن تحسين الربط الجوي في أفريقيا، وما يستتبعه من تنمية من نيجيريا اليوم، أعرب فيها عن تحذير صارخ 

 إال من خالل حشد االستثمارات الكافية والمالئمة.  

: الا ئ" قا2019 "البنية األساسية للطيران في أفريقياتحليل الفجوات في ل التي انعقدت تحت عنوان "وقد علق الدكتور أليو في سياق حلقة العم
تزايد اإلدراك أن تبادر على وجه السرعة إلى معالجة ما لديها من ثغرات في البنية األساسية للطيران في ظل "لقد أصبح لزاماا على أفريقيا 

 ".فريداا من نوعه وال غنى عنه لتحقيق النمو االجتماعي واالقتصادي في هذه  القارةن الربط الجوي صار حافزاا حالياا أل

لحركة الجوية على المدى الطويل إلى أن حركة الركاب والبضائع في أنحاء إقليم أفريقيا ُيتوقع أن تشهد زيادة بمعدل لوتشير توقعات اإليكاو 
أكبر  تمتلك ،في المئة من خدمات النقل الجوي عالمياا  4التي تشكل حالياا  ،وبذلك فإن أفريقيا .2035سنوياا حتى عام في المئة  3.8و 4.3

 إمكانات للنمو من بين جميع أقاليم اإليكاو حول العالم.  

ا تتفق على أن هوأنأن أفريقيا لديها رؤية موحدة عن إطالق االتحاد األفريقي للسوق الموّحد العام الماضي "كشف وأضاف الدكتور أليو بقوله: 
يادة ز الأن  المزايا االجتماعية واالقتصادية التي تنشأ عن الربط الجوي حقيقية ومستدامة وأنها جديرة باهتمام الحكومات األفريقية والتزامها. إال

لبنية األساسية للطيران وتحسين الربط الجوي ال يمكن لهما أن يستمرا إال من خالل مواصلة تطوير االسريعة الوتيرة في الحركة الجوية 
يتماشى مع الُنُظم في الدول واألقاليم  بالتاليباالستناد إلى إطار تنظيمي يتوافق مع قواعد اإليكاو و واالستثمار فيها، وسعتها وتكنولوجياتها 

 األخرى."

ذات االحتياج، وذلك بصفة أساسية من خالل  وتلعب اإليكاو دوراا رئيسياا في رعاية الشراكات الفعالة فيما بين المانحين والمستثمرين والدول
موارد التيسير األنشطة التي ُتجرى محلياا في مجال بناء القدرات وتعبئة الموارد في ظل مبادرة "عدم ترك أي بلد وراء الركب". إال أن تعبئة 

للعديد من الدول التي تعاني من ضيق في طويلة األجل والتي يمكن االعتماد عليها أصبحت مسألة صعبة وتشكل تحدياا هائالا بالنسبة ال
 مواردها المالية العامة، بما في ذلك الدول النامية التي تكبلها أيضاا التكاليف الباهظة لالقتراض. 

من خالل تحديد منهجية عملية متفق أما الغرض من حلقة العمل التي ُعقدت في أبوجا فيتمثل في السعي لسد احتياجات الدول األفريقية 
ها إلجراء تحليالت الفجوات فيما يخص البنية األساسية للطيران. ومن الممكن أن يصبح ذلك مرجعاا هاماا للدول األفريقية الراغبة في علي

ن لديها على الصعيدين الوطني واإلقليمي، بما يتوافق مع التوقعات الحالية لنمو الحركة وضع برامج وخطط شاملة للبنية األساسية للطيرا
 وما يرتبط بها من أهداف محددة في خطط اإليكاو العالمية. الجوية 

االستثمارات في تطوير وتحديث البنية األساسية للطيران في هذه القارة البد من توجيهها نحو مشاريع ُتدار إن ويؤكد الدكتور أليو بقوله: "
كذلك فإن معالجة تحديات مستويات مالئمة من المساءلة والشفافية وضمان الجودة. تتوافر فيها بنهج سليم وتعتمد على دراسات جدوى قوية و 

سبل منطقية للتخطيط والتنفيذ، وعلينا أن واالعتماد على تستلزم امتالك قدر من الطموح التمويل التي تواجهها البنية األساسية في الطيران 
 والتكنولوجية والموارد المالية الالزمة لتطوير الطيران." نطمح إلى أهداف بال حدود فيما يخص سعة البنية األساسية 

 



 
للطيران  أليو، رئيس مجلس اإليكاو، الدول األفريقية الحاضرة في حلقة العمل "تحليل الفجوات في البنية األساسية  در الدكتور أولومويا بينار حذ  
تحقيقه إال من خالل حشد يتسنى  أفريقيا" في أبوجا بنيجيريا من أن تحسين الربط الجوي في أفريقيا، وما يستتبعه من تنمية حيوية مستدامة، لن  في

 االستثمارات الكافية والمالئمة، وكذلك إتاحة مستويات أعلى من االمتثال لخطط اإليكاو اإلقليمية والعالمية.  
 

 معلومات للمحررين

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

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

 ريقيا الشرقية والجنوبيةمكتب اإليكاو إلقليم أف
  فريقيا الغربية والوسطىأ مكتب اإليكاو إلقليم

 "بلد وراء الركب يعدم ترك أ"مبادرة اإليكاو 
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