الدول األفريقية تحقق المزيد من التنمية المستدامة من خالل التعاون على بلوغ أهداف الطيران المدني
للنشر الفوري

مونتريـال وكمباال - 2019/5/22 ،خالل افتتاح أسبوع الطيران السادس لإليكاو في أفريقيا في مدينة كمباال خالل األسبوع الماضي ،أ ّكدت
األمينة العامة لإليكاو الدكتورة فانغ ليو أن التحسينات المستمرة للسالمة الجوية واألمن والقدرات في جميع أنحاء أفريقيا ترفع من شأن الدور الذي
يؤديه قطاع النقل الجوي كحافز للتنمية االجتماعية واالقتصادية في المنطقة.
وقد أدلت بمالحظاتها هذه في حضور وزيرة األشغال والنقل األوغندية ،السيدة مونيكا أزوبا نتيج ،والعديد منن الشخصنيات الحكومينة والدبلوماسنية
األخرى بما في ذلك أعضاء في مجلس اإليكاو.
واسترعت الدكتورة لينو االنتبناه ىلن أنشنطة التخطنيط التعناوني وبنناء القندرات التني تضنطلع بهنا اإليكناو والندول األفريقينة معناً لسننوات عديندة حتن
اآلن ،وأ ّكدت أن "فوائد الطيران تعتمد أوالً وقبل كل شيء عل امتثال الدولة الفعال لألحكام الصادرة عن اإليكاو .وال يزال أمام أفريقيا الكثير منن
العمل لرفع مستوى جميع دولها ىل مستوى األهندا العالمينة واإلقليمينة الحالينة الموضنوعة فني مجناالت السنالمة واألمنن والتسنهيالت فني قطناع
الفعنال للقواعنند والتوصننيات الدوليننة لإليكنناو الخاصننة بالسننالمة الجويننة هننو
الطينران ،علمناً بننأن "وتينرة التحسننن فنني القننارة اليننوم فيمننا يخن التنفيننذ ّ
األسرع في العالم ،ويعود ذلك ىل حند كبينر للخطنة التنفيذينة اإلقليمينة الشناملة للسنالمة الجوينة فني أفريقينا (المعروفنة باسنم خطنة  )AFIواألنشنطة
ذات الصلة بها".
وفنني مجننال األمننن والتسننهيالت ،أشننارت النندكتورة ليننو ىل ن أن التخطننيط والتعنناون الفعننال عل ن المسننتوى اإلقليمنني بننين النندول ومؤسسننات القطنناع
نجل فنني مجنناالت األمننن
والشننركاء اإلقليميننين والنندوليين والمكاتنني اإلقليميننة لإليكنناو قنند سننمحا بتحقي ن تحسنينات هائل نة .ويعننزى التقنندم الكبيننر المسن ّ
والتسنهيالت ىلن "خطنة التنفينذ اإلقليمينة الشناملة ألمنن الطينران والتسنهيالت فني أفريقينا" (المعروفنة باسنم خطنة  )AFI SECFALالتني تنم تأسيسنها
في عام .2015
وأشارت أمام الحاضرين ىل االرتباط المهم بين مستويات امتثالها لألحكام الصنادرة عنن اإليكناو والفوائند التني يمكنن لكنل دولنة تحقيقهنا منن حين
النمو االقتصادي واالزدهار المحلي ،وأشارت الدكتورة ليو ىل "االتجاه المتنامي فني القنرن الحنادي والعشنرين لالعتن ار بنالطيران المندني كمحنرك
للتنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية" .
ووجهت العناية فني هنذا الصندد ىلن التقنارير الوطنينة الطوعينة ) (VNRsالتني تقندمها الندول سننوياً ىلن "المنتندى السياسني الرفينع المسنتوى المعنني
بالتنمينة المسننتدامة التننابع لألمننم المتحندة" ،موضننحة كين أنهننا تنوفر "معلومننات محدثننة سنننوياً عنن التقنندم التنندريجي الننذي تحنرزه النندول فنني تحقين
أهندا األمنم المتحندة للتنمينة المسنتدامة فني ىطنار خطّنة عنام  ،2030وأن عندد التقنارير الوطنينة الطوعينة التني تشنير ىلن الطينران علن الصنعيد
العالمي "قد زاد أكثر من ثالثة أضعا من  ٪ 25في عام  2016ىل  ٪ 77في عام ."2018
وكانت هذه المؤشرات ذات أهمية خاصة لجمهورها بالنظر ىل أن حصة أفريقينا تبلنغ حاليناً حنوالي  ٪4منن خندمات النقنل الجنوي العالمينة وتمثنل
المنطقة العالمية التي تتمتع بأكبر ىمكانات لنمو النقل الجوي في العقود القادمة.
وقالت" :أود أن أعري عن امتنان اإليكاو وتهنئتها لجميع الدول التني عملنت بجند لتحقين هنذه التحسنينات الملحوظنة" .وأضنافت" :وال ينزال يتعنين
عمنل الكثينر منن أجنل بلنو أهندا وغاينات الخطنة التنفيذيننة اإلقليمينة الشناملة للسنالمة الجوينة فني أفريقينا الخاصنة بنالطيران ،وأشنجع بقنوة جميننع
الدول عل مواصلة العمل معاً بطريقة منسقة ومركزة للحفاظ علن النزخم اإليجنابي النذي حققتمنوه حتن اآلن بنروح مبنادرة "عندم تنرك أي بلند وراء
الركي" الخاصة باإليكاو".

وفي الختام ،شددت األمينة العامة علن التنزام اإليكناو الكامنل بمواصنلة دعنم جمينع الندول األفريقينة ،بمنا فني ذلنك فني األنشنطة الرامينة ىلن ىقامنة
شراكات مع مجموعة متنوعة من الجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية في مجال الطيران للمساعدة فني ضنمان أن النزخم السياسني اإليجنابي
الحالي "يصاحبه الدعم المالي الالزم".
خننالل زيارتهننا ،عقنندت األمينننة العامننة اجتماعننات مننع رئننيس وزراء أوغننندا ،صنناحي المعننالي النندكتور روهاكانننا روجوننندا ،ووزراء النقننل والسننياحة
واألمن في أوغندا .وفي مناقشاتها مع رئيس الوزراء ،سلّطت األمينة العامة الضوء عل أهمية الطيران كعامل حافز للتنمية االقتصنادية الوطنينة.
وفنني هننذا الصنندد ،أعربننت عننن تقننديرها للجهننود الكبينرة التنني بننذلتها الحكومننة إلعطنناء أولوينة عاليننة للطينران فنني خطننة التنميننة .وأ ّكنندت أيضناً علن
ضرورة قيام الحكومة بتوفير الموارد الكافية لضمان االمتثال لمعايير السالمة واألمن الدولينة ،والحاجنة ىلن تفعينل السنو األفريقينة الموحندة للنقنل
الجوي ). (SAATM
واتف رئيس الوزراء مع األمينة العامة في الرأي وواف علن ىد ار خطنة تنمينة الطينران كقطناع ذي أولوينة ،ويعبنر ذلنك فعليناً عنن عنودة عملينات
مؤخر .ودعا كذلك اإليكاو ىل دعم أوغندا ومساعدتها في الوفاء بالتزاماتها وتعزيز قطاع الطيران فيها.
الخطوط الجوية في أوغندا
اً
كما عقدت األمينة العامة اجتماعات منع المنديرين العنامين للطينران المندني للندول األعضناء واألمنين العنام للجننة األفريقينة للطينران المندني وكبنار
المسؤولين في المنظمات الدولية واإلقليمية ومؤسسات القطاع.
واختتمت أعمال أسبوع الطيران السادس لإليكاو في أفريقينا فني  .2019/5/17وتزامننت هنذه األنشنطة منع انعقناد النندوة السادسنة للسنالمة الجوينة
والدورة الثانية والعشرين للجنة التوجيهية للخطة التنفيذية اإلقليمية الشاملة للسالمة الجوية فني أفريقينا والنندوة الرابعنة لألمنن والتسنهيالت فني ىطنار
هننذه الخطننة واالجتمنناع الثننامن للجنننة التوجيهيننة لخطننة التنفيننذ اإلقليميننة الشنناملة ألمننن الطي نران والتسننهيالت فنني أفريقيننا الننذي صنندر خاللننه تقريننر
السالمة الجوية الخامس ).(RASG-AFI
وقد تكرمت حكومة أوغندا باستضافة كل هذه الفعاليات .وستكون االستنتاجات والتوصيات الناتجة عن أسبوع الطيران السادس لإليكناو فني أفريقينا
لعام  2019ذات أهمية كبيرة فني المناقشنات العالمينة التني سنتجري أثنناء الندورة األربعنين للجمعينة العمومينة لإليكناو ،والتني سنتنعقد فني مونتري نال
في شهر سبتمبر القادم.

ىل أعل  :خالل زيارتها ىل أوغندا لحضور أسبوع الطيران الدولي األفريقي السادس لإليكاو ،عقدت األمينة العامة اجتماعاً مع رئيس وزراء أوغندا ،صاحي
المعالي الدكتور روهاكانا روجوندا .وفي مناقشاتها مع رئيس الوزراء ،سلّطت األمينة العامة الضوء عل أهمية الطيران كمحفز للتنمية االقتصادية الوطنية.
ىل أسفل :الدكتورة فانغ ليو ،األمينة العامة لإليكاو ،مع وزيرة األشغال والنقل األوغندية ،السيدة مونيكا أزوبا نتيج ،خالل مؤتمر صحفي مع وسائل اإلعالم
بعد االفتتاح الرسمي الجتماعات أسبوع الطيران الدولي السادس لإليكاو في كمباال .واغتنمت الدكتورة ليو هذه الفرصة للتأكيد عل أن التحسينات المستمرة
للسالمة الجوية واألمن والقدرات في جميع أنحاء أفريقيا ترفع من شأن الدور الذي يؤديه قطاع النقل الجوي كحافز للتنمية االجتماعية واالقتصادية في المنطقة.

مصادر معلومات للمحررين
معلومات عن اإليكاو
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والمنظمة هي بمثابة محفل للتعاون بين دولها األعضاء البالغ عددها  193دولة في جميع مجاالت الطيران المدني.
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