
 
 

 أهداف الطيران المدني بلوغعلى  التعاونالتنمية المستدامة من خالل  المزيد من الدول األفريقية تحقق

 للنشر الفوري

 تأّكداألسبوع الماضي،  خالل كمباالفي مدينة  أفريقيافي  لإليكاوأسبوع الطيران السادس خالل افتتاح  - 22/5/2019 ،وكمباالال ـمونتري
الدور الذي  ترفع من شأنا أفريقيواألمن والقدرات في جميع أنحاء للسالمة الجوية األمينة العامة لإليكاو الدكتورة فانغ ليو أن التحسينات المستمرة 

 ة.الجتماعية واالقتصادية في المنطقحافز للتنمية اكالنقل الجوي يؤديه قطاع 

والدبلوماسنية حضور وزيرة األشغال والنقل األوغندية، السيدة مونيكا أزوبا نتيج، والعديد منن الشخصنيات الحكومينة في  هذهمالحظاتها ب وقد أدلت
 .مجلس اإليكاو في األخرى بما في ذلك أعضاء

لسننوات عديندة حتن  ًا والندول األفريقينة معن اإليكناو تضنطلع بهناي تنتخطنيط التعناوني وبنناء القندرات الالأنشنطة الدكتورة لينو االنتبناه ىلن   تواسترع
الكثير منن ال يزال أمام أفريقيا و إليكاو. ألحكام الصادرة عن اولة الفعال لوقبل كل شيء عل  امتثال الد ت أن "فوائد الطيران تعتمد أوالً أّكداآلن، و 

 ت فني قطناعتسنهيالالمنن و واألسنالمة فني مجناالت الينة واإلقليمينة الحالينة الموضنوعة األهندا  العالممستوى جميع دولها ىل  مستوى عمل لرفع ال
هننو  السننالمة الجويننةب الخاصننة إليكنناوللقواعنند والتوصننيات الدوليننة لال التنفيننذ الفّعننفيمننا يخنن   القننارة اليننوموتيننرة التحسننن فنني " علمننًا بننأنالطيننران، 
واألنشنطة (  AFI)المعروفنة باسنم خطنةلخطنة التنفيذينة اإلقليمينة الشناملة للسنالمة الجوينة فني أفريقينا لىل  حند كبينر ويعود ذلك ، في العالماألسرع 

 بها". ذات الصلة

 ومؤسسننات القطنناعبننين النندول  اإلقليمنني علنن  المسننتوى ىلنن  أن التخطننيط والتعنناون الفعننالالنندكتورة ليننو  تأشننار  ،تتسننهيالالو فنني مجننال األمننن و 
فنني مجنناالت األمننن  المسننّجليعننزى التقنندم الكبيننر و . ةهائلنن اتنيتحسننسننمحا بتحقينن  والشننركاء اإلقليميننين والنندوليين والمكاتنني اإلقليميننة لإليكنناو قنند 

التني تنم تأسيسنها  (AFI SECFAL خطنة)المعروفنة باسنم  "يمينة الشناملة ألمنن الطينران والتسنهيالت فني أفريقيناخطنة التنفينذ اإلقل" ىلن والتسنهيالت 
 .2015عام  في

تحقيقهنا منن حين   دولنةوالفوائند التني يمكنن لكنل إليكناو ألحكام الصنادرة عنن الاالرتباط المهم بين مستويات امتثالها  وأشارت أمام الحاضرين ىل 
الطيران المندني كمحنرك لالعتنرا  بنفني القنرن الحنادي والعشنرين االتجاه المتنامي " ىل  الدكتورة ليو وأشارتالنمو االقتصادي واالزدهار المحلي، 

 " .للتنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية

المنتندى السياسني الرفينع المسنتوى المعنني "ىلن  ًا سننويلتني تقندمها الندول ا (VNRs) طوعينةالوطنينة التقنارير الفني هنذا الصندد ىلن   ووجهت العناية
تحقينن   فننيعنن التقنندم التنندريجي الننذي تحنرزه النندول ًا سنننوي محدثننةمعلومننات " أنهننا تنوفر، موضننحة كينن  "بالتنمينة المسننتدامة التننابع لألمننم المتحندة

التني تشنير ىلن  الطينران علن  الصنعيد  طوعينةالوطنينة التقنارير ال وأن عندد ،2030خّطنة عنام فني ىطنار ألمنم المتحندة للتنمينة المسنتدامة أهندا  ا
 ".2018٪ في عام  77ىل   2016٪ في عام  25ثالثة أضعا  من العالمي "قد زاد أكثر من 

العالمينة وتمثنل  ٪ منن خندمات النقنل الجنوي4حنوالي حالينًا تبلنغ أفريقينا  حصة كانت هذه المؤشرات ذات أهمية خاصة لجمهورها بالنظر ىل  أنو 
 .المنطقة العالمية التي تتمتع بأكبر ىمكانات لنمو النقل الجوي في العقود القادمة

ال ينزال يتعنين و "وأضنافت: وقالت: "أود أن أعري عن امتنان اإليكاو وتهنئتها لجميع الدول التني عملنت بجند لتحقين  هنذه التحسنينات الملحوظنة". 
الخاصنة بنالطيران، وأشنجع بقنوة جميننع الخطنة التنفيذيننة اإلقليمينة الشناملة للسنالمة الجوينة فني أفريقينا  أهندا  وغاينات بلنو عمنل الكثينر منن أجنل 

وراء بلند  عندم تنرك أي"مبنادرة ه حتن  اآلن بنروح منو بطريقة منسقة ومركزة للحفاظ علن  النزخم اإليجنابي النذي حققتًا الدول عل  مواصلة العمل مع
 ."اواإليكالخاصة ب "الركي

 

https://www.icao.int/meetings/AFI-Aviation-Week-2019/Pages/default.aspx


ىقامنة  فني األنشنطة الرامينة ىلن األمينة العامة علن  التنزام اإليكناو الكامنل بمواصنلة دعنم جمينع الندول األفريقينة، بمنا فني ذلنك  توفي الختام، شدد
في مجال الطيران للمساعدة فني ضنمان أن النزخم السياسني اإليجنابي  ةوغير الحكومي ةالحكومي الجهات المعنيةشراكات مع مجموعة متنوعة من 

 الالزم." الماليالدعم يصاحبه الحالي "

روهاكانننا روجوننندا، ووزراء النقننل والسننياحة  لنندكتورا صنناحي المعنناليخننالل زيارتهننا، عقنندت األمينننة العامننة اجتماعننات مننع رئننيس وزراء أوغننندا، 
للتنمية االقتصنادية الوطنينة.  عامل حافزاألمينة العامة الضوء عل  أهمية الطيران ك تسّلطع رئيس الوزراء، في مناقشاتها مو واألمن في أوغندا. 

ت أيضننًا علنن  أّكنندالتنميننة. و  خطننةلطيننران فنني ل ة عاليننةأولوينن إلعطنناءوفنني هننذا الصنندد، أعربننت عننن تقننديرها للجهننود الكبيننرة التنني بننذلتها الحكومننة 
السنو  األفريقينة الموحندة للنقنل  تفعينلموارد الكافية لضمان االمتثال لمعايير السالمة واألمن الدولينة، والحاجنة ىلن  ضرورة قيام الحكومة بتوفير ال

 .(SAATM)  الجوي

عملينات  عنن عنودةًا فعلينذلنك يعبنر و أولوينة،  يالطينران كقطناع ذ خطنة تنمينةوواف  علن  ىدرا  في الرأي األمينة العامة  معرئيس الوزراء  واتف 
 .ودعا كذلك اإليكاو ىل  دعم أوغندا ومساعدتها في الوفاء بالتزاماتها وتعزيز قطاع الطيران فيها ًا.مؤخر  اأوغندفي الخطوط الجوية 

وكبنار  يلطينران المندنلة فريقيناألللجننة  ين للطينران المندني للندول األعضناء واألمنين العناماألمينة العامة اجتماعات منع المنديرين العنام تكما عقد
 ومؤسسات القطاع. في المنظمات الدولية واإلقليمية المسؤولين

 الجوينةلسنالمة لالنندوة السادسنة  انعقناد عمن ت هنذه األنشنطة. وتزامنن17/5/2019فني في أفريقينا  لإليكاوأسبوع الطيران السادس  ت أعمالتماخت  و 
فني ىطنار والتسنهيالت منن ألوالنندوة الرابعنة ل اإلقليمية الشاملة للسالمة الجوية فني أفريقينالخطة التنفيذية لللجنة التوجيهية ن يالثانية والعشر والدورة 
صنندر خاللننه تقريننر الننذي  خطننة التنفيننذ اإلقليميننة الشنناملة ألمننن الطيننران والتسننهيالت فنني أفريقيننال واالجتمنناع الثننامن للجنننة التوجيهيننة الخطننةهننذه 

 .(RASG-AFI)الخامس  السالمة الجوية

فني أفريقينا  لإليكناوالطيران السادس  ستكون االستنتاجات والتوصيات الناتجة عن أسبوعو . الفعالياتكل هذه  ةستضافابحكومة أوغندا تكرمت وقد 
ل انعقد فني مونترينن، والتني سنتيكناوعمومينة لإلجمعينة الللاألربعنين الندورة  سنتجري أثنناءلمناقشنات العالمينة التني فني اذات أهمية كبيرة  2019لعام 
 القادم. سبتمبرشهر في 

  

 
 



 
صاحي مع رئيس وزراء أوغندا، ًا ، عقدت األمينة العامة اجتماعلإليكاوالسادس  فريقيىل  أوغندا لحضور أسبوع الطيران الدولي األ زيارتهاىل  أعل : خالل 

 .محفز للتنمية االقتصادية الوطنيةاألمينة العامة الضوء عل  أهمية الطيران ك تسّلطفي مناقشاتها مع رئيس الوزراء، و روجوندا.  اروهاكان الدكتور المعالي
وسائل اإلعالم مع  مؤتمر صحفيمع وزيرة األشغال والنقل األوغندية، السيدة مونيكا أزوبا نتيج، خالل  ،: الدكتورة فانغ ليو، األمينة العامة لإليكاوىل  أسفل

التحسينات المستمرة الدكتورة ليو هذه الفرصة للتأكيد عل  أن  واغتنمتفي كمباال.  لإليكاوالطيران الدولي السادس  الجتماعات أسبوع الرسمي االفتتاح بعد
 في المنطقة.النقل الجوي كحافز للتنمية االجتماعية واالقتصادية  الذي يؤديه قطاع دورالواألمن والقدرات في جميع أنحاء أفريقيا ترفع من شأن  الجويةلسالمة ل

 

 معلومات للمحررين مصادر
 معلومات عن اإليكاو

لتعزيز التطور اآلمن والمنظم للطيران المدني الدولي في شت  أنحاء  1944هي ىحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، أ نشئت في عام  اإليكاو
 ت األخرى.العالم. وتتول  المنظمة وضع القواعد واللوائح الالزمة لسالمة وأمن وكفاءة وسعة الطيران وحماية البيئة، من بين العديد من األولويا

 .دولة في جميع مجاالت الطيران المدني 193بمثابة محفل للتعاون بين دولها األعضاء البالغ عددها  والمنظمة هي
 المكتب اإلقليمي لإليكاو في أفريقيا الشرقية والجنوبية

 الغربية والوسطى المكتب اإلقليمي لإليكاو في أفريقيا
  "عدم ترك أي بلد وراء الركب"مبادرة اإليكاو 

 اإليكاو وأهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة
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