
  
 

الدول األفريقية تبدي التزامها بتعزيز النمو المتبادل للطيران والسياحة في المؤتمر الوزاري االفتتاحي 
 المشترك بين اإليكاو ومنظمة السياحة العالمية

 للنشر الفوري

جمع المؤتمر الوزاري االفتتاحي المشترك بين منظمة الطيران المدني الدولي  – 28/3/2019 ،كابو فيرديوسانتا ماريا،  الـمونتري
النخبة  لهذه)اإليكاو( ومنظمة السياحة العالمية، الذي استضافته كابو فيردي، وزراء قطاعي النقل والسياحة في أفريقيًا، موجهًا رسائل هامة 

 االقتصادية المتبادلة بين هذين القطاعين.  عن المنافع االجتماعية من الضيوف

مين وفي افتتاح هذا المؤتمر الرفيع المستوى لقطاعي النقل والسياحة، ألقى كل من رئيس مجلس اإليكاو، الدكتور أولومويا بينارد أليو، واأل
إليه رئيس جمهورية كابو فيردي، السيد خورخي العام لمنظمة السياحة العالمية، السيد زوراب بولوليكاسفيلي، كلمًة استكمال فيها ما تطرق 

االتحاد األفريقي، السيد  مفوضيةألميدا فونسيكا، ووزير السياحة والنقل واالقتصاد البحري، الدكتور خوسيه غونكالفيس، ورئيس دي كارلوس 
 .موسى فكي محمد

القطاع، إن "النقل الجوي والسياحة قطاعان اقتصاديان  قادةوقال الدكتور أليو في كلمته، مخاطبًا الحضور الذي ضّم وزراء الحكومات وكبار 
محلي هامان ومتآزران للغاية ويسهمان بشكل متواصل في االزدهار االقتصادي االجتماعي العالمي، حيث تبلغ مساهمتهما معًا في الناتج ال

 في المائة". 14قرابة  اليوم مالي العالمياإلج

ن "اإلمكانات االقتصادية الهائلة التي ينطوي عليها قطاعا النقل الجوي والسياحة ال تزال مهملة إلى حد كبير في أفريقيا أ في الوقت ذاته أّكدو 
 اليوم".

مجموع اإلنفاق العالمي  لم تتجاوز نسبتها منفي المائة و  5عن لرحالت السياحية العالمية ل كوجهةففي السنوات األخيرة، لم تِزد حصة أفريقيا 
في المائة، رغم النمو المتواضع الذي تحقق مؤخرًا بفضل انتعاش قطاع السياحة في شمال أفريقيا وتحسينات الربط الجوي  3على السياحة 

 في أفريقيا بشكل عام.

، بما في ذلك السعة المحدودة للعديد من المطارات األفريقية، ونقص التمويل لوضعالمؤدية لهذا اوأشار الدكتور أليو إلى العوائق المتعددة 
المهارات التعليمية والقدرات التدريبية، فضاًل عن ضعف السوق واالستثمارات في تطوير البنى التحتية وتحديثها، والفجوات المتواصلة في 

 ر في بعض البلدان.الضرائب واللوائح التنظيمية المتعلقة بتأشيرات السفوطأة و 

وفي حين سلط الدكتور أليو الضوء على هذه التحديات، فقد ذّكر الحضور بأن "سوق النقل الجوي األفريقي تنطوي على إمكانات نمو 
صالحات تضاهيها أي منطقة أخرى في العالم" مشددًا على السبل واألدوات والموارد واالتفاقات العديدة القائمة بالفعل لتيسير تنفيذ اإل ال

طالق السوق األفريقية الموحدة للنقل الجوي خطة عملهو  بإعالن لوميالالزمة. واستشهد في هذا السياق  نشاء منطقة (SAATM)، وا  ، وا 
عالن أنتاناناريفو، و رؤية اإليكاو الطويلة األجل لتحرير النقل الجويالتجارة الحرة القارية في أفريقيا، و  طار خطة عمل تطوير البنى و  ا  عالن وا  ا 

 .التحتية للطيران في أفريقيا

شّجع الدكتور أليو المندوبين على أن يضعوا نصب أعينهم نتائج عملية تضمن تعزيز النقل الجوي وزيادة الربط الجوي وتحسين المناخ و 
 االتساق بين أهداف النقل الجوي وأولويات التنمية الوطنية. االستثماري، بوسائل تشمل تهيئة بيئة تنظيمية موثوقة والحرص على 
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اإلنمائيين وأضاف مؤكدًا "إنني على ثقة من أن التعاون المتواصل بين اإليكاو ومنظمة السياحة العالمية واالتحاد األفريقي ومختلف شركائنا 
 ما يلزم من دراية فنية وموارد ودعم لتنفيذ نتائج هذا المؤتمر".  توفير والدول األعضاء، سيكفل على أكمل وجه

الفوائد االقتصادية االجتماعية الهائلة التي  جنيمستقباًل، فسيكون بمقدورنا من بعده "إذا عملنا معًا لتحقيق هذه األهداف، خالل هذا المؤتمر و 
 ". يزخر بها قطاعا النقل الجوي والسياحة، لمنفعة األفارقة جميعاً 

واختتم الدكتور أليو كلمته معربًا عن امتنانه لحكومة كابو فيردي على ما أبدته من ريادة في السعي نحو تحقيق هذه األهداف من خالل 
 .ة العالمية على تعاونها في تنظيم المؤتمرمنظمة السياحل أعرب عن شكرهاستضافة هذا المؤتمر، كما 

مشاركًا، من بينهم  300فيردي، السيد خورخي كارلوس دي ألميدا فونسيكا، افتتاح المؤتمر الذي ضّم  وقد أعلن رئيس جمهورية كابو
 منظمة دولية. 29دولة و 34وزيرًا للنقل الجوي والسياحة، من  21

يا، حيث يدعو اإلعالن إلى مد وفي ختام المداوالت، أقّر الوزراء واعتمدوا إعالنًا وزاريًا وخطة عمٍل لتنمية النقل الجوي والسياحة في أفريق
كوسيلة لتحقيق أهداف التنمية الجسور بين سياسات النقل الجوي والسياحة، وتطوير حلول مبتكرة ومستدامة لتشجيع تنمية الربط الجوي 

ما اتفق الوزراء في . ك2030وخطة األمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام  2063المستدامة المنصوص عليها في خطة االتحاد األفريقي لعام 
د الوطني واإلقليمي ع  اإلعالن على "االرتقاء باإلرادة السياسة إلى أرفع المستويات إلدماج أولويات القطاعين ضمن خطط التنمية على الص  

 والعالمي".

فيردي ورئيس وزرائها ووزير السياحة والنقل واالقتصاد  استفاد الدكتور أليو من فرصة زيارته إلى كابو فيردي للقاء رئيس جمهورية كابوو 
عن تقديره للعمل من جانبه أعرب رئيس الدولة و البحري فيها، ومناقشة التقدم الذي أحرزته الدولة في تطوير البنى التحتية للطيران وخدماته. 

بالحفاظ على أعلى المعايير في مجال الطيران وتطوير القطاع  الذي تقوم به اإليكاو وتعاونها مع كابو فيردي، مؤكدًا االلتزام الراسخ لدولته
او في باعتباره عنصرًا حيويًا في اقتصاد البلد. وأبرز كذلك الجهود المبذولة لتعزيز االستقالل التنظيمي والحفاظ على عالقات جيدة مع اإليك

 إطار سعي كابو فيردي ألن تصبح مركزًا قويًا وحيويًا للنقل الجوي.

الدكتور أليو بدوره على كابو فيردي لما حققته من تقدٍم ملحوظ في تنفيذ القواعد والتوصيات الدولية الخاصة بالطيران وتعزيز التعاون  وأثنى
ولية. هذا المجال، مذّكرًا بما اّتسمت بها إدارتها للمجال الجوي المحيطي من كفاءة وفعالية ومساهمتها في المبادرات اإلقليمية والد اإلقليمي في

عارضًا عليها  (BAGAIA)وشكر رئيس المجلس كابو فيردي على استضافة وكالة التحقيق في الحوادث التابعة لمجموعة اتفاق بانجول 
مساعيها  دعم مساعدة اإليكاو، من خالل المكتب اإلقليمي في داكار، في مجاالت تشمل البحث واإلنقاذ والمالحة القائمة على األداء، وفي

 إلى مساعدة جاراتها، ال سيما البلدان المحتاجة الناطقة بالبرتغالية. كابو فيرديزًا للنقل الجوي. كما دعا لتصبح مرك

، بمن فيهم مفوض البنى التحتية والطاقة المشاركةوعقد رئيس المجلس كذلك اجتماعات ثنائية مع رؤساء مختلف المنظمات والمؤسسات 
ام لمنظمة السياحة العالمية، وأجرى مناقشات ثنائية عن أولويات المساعدة وبناء القدرات مع وزراء واألمين الع األفريقيلمفوضية االتحاد 

تور السياحة والنقل الجوي في أنغوال وغامبيا ومدغشقر وسيشيل وزامبيا، في إطار مبادرة اإليكاو "عدم ترك أي بلد وراء الركب". ورافق الدك
نقل الجوي في اإليكاو، السيد بوبكر دجيبو، والمدير اإلقليمي لغرب ووسط أفريقيا، السيد مام سيت جالو، أليو في زيارته كٌل من مدير إدارة ال

 وعدد من ممثلي الدول في مجلس اإليكاو.

 



 
 بشأن العالمية السياحة ومنظمة اإليكاو بين المشترك األول الوزاري المؤتمر في كلمةً  يلقي أليو، بينارد أولومويا الدكتور اإليكاو، مجلس رئيس

جميع  بين من النمو مقومات أعلى على تنطوي األفريقية الجوي النقل سوق أن المناسبة هذه في  أّكد وقد. أفريقيا في الجوي والنقل السياحة
الجوي وتحسين مناخ ط بمناطق العالم، مشجعًا المندوبين على التركيز على تحديد نتائج عملية كفيلة بتعزيز النقل الجوي وزيادة سعة الر 

 االستثمار، بوسائل تشمل تهيئة بيئة تنظيمية موثوقة وضمان االتساق بين أهداف النقل الجوي وأولويات التنمية الوطنية.
 
 

 معلومات للمحررين مصادر
 معلومات عن اإليكاو

لتعزيز التطور اآلمن والمنظم  1944منظمة الطيران المدني الدولي )اإليكاو( هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، أ نشئت 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 192العديد من األولويات األخرى. والمنظمة هي بمثابة محفل للتعاون بين دولها األعضاء البالغ عددها 

 والجنوبيةفريقيا الشرقية مكتب اإليكاو اإلقليمي أل
 الغربية والوسطى فريقياألمكتب اإليكاو اإلقليمي 

 مبادرة اإليكاو "عدم ترك أي بلد وراء الركب"
 اإليكاو وأهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة
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