
 
 

 أفريقيا في المستدامة التنمية مفتاح لإليكاو واالمتثال الجوي النقل تحرير
 للنشر الفوري

في األسبوع الماضي على األهميـة الحاسـمة لتحريـر النقـل الجـوي  شدد كبار مسؤولي اإليكاو - ١٩/١١/٢٠١٩ – مونتلایر وداكار
العشــرين الســنوية بمناســبة الــذكرى  ، وذلــك٢٠٣٠ لعـام األمــم المتحــدة فــي إطــار خطــةفـي أفريقيــا لتحقيــق أهــداف التنميــة المسـتدامة 

 هذا الهدف. هاما يساعد على بلوغ قرارا الذي يعد اموسوكروقرار يعتماد ال

و، واألمينـة العامــة لوكالــة األمـم المتحــدة، الــدكتورة فــانغ يــرئــيس مجلـس اإليكــاو، الــدكتور أولومويـا بينــارد أل فقـد صــّرح بــذلك كـل مــن
لطيــران للجنــة األفريقيــة الأيضــًا بالــذكرى الســنوية الخمســين إلنشــاء  حيــث تــم االحتفــالمشــترك خــاص فــي داكــار  اجتمــاعليــو، فــي 
وزيــر  كــل مــن وحضــره ،وزيــر الســياحة والنقــل الجــوي فــي الســنغال، الســيد أليــو ســار هــذا االجتمــاع استضــافأفكــاك). وقــد المــدني (

وزيـرة البنيـة و  ،موينامـا كـالون يالسـيد كـابينوزيـر النقـل والطيـران فـي سـيراليون، و  ،ونزوينيمانـاتالنقل البوروندي، السيد جان بوسكو ن
والـدكتورة أمـاني أبـو زيـد، مفوضـة االتحـاد األفريقـي للبنيـة التحتيـة  ،التحتية والنقل في توغو، السيدة زورياتو تشاكوندو كاسـا تـراوري

 والطاقة.

فــي أفريقيــا، وأشــار إلــى إحصــاءات  نطاقــاً التنميــة المســتدامة األوســع  لتحقيــقأهميــة تطــوير الطيــران اإليكــاو وأبــرز رئــيس مجلــس 
فـي المائـة سـنويا  ٤,٣: "مـن المتوقـع أن تـزداد حركـة المسـافرين فـي المنطقـة األفريقيـة بنسـبة أنـهالدكتور أليو ، حيث أوضح قاطعة

 خـالل سـنويا المائـة فـي ٣,٩ بلـغت بنسـبة، العـالميأسـرع مـن المتوسـط بـوتيرة تتوسع حركة الشـحن أيضـًا س، بينما ٢٠٤٥حتى عام 
 .الفترة نفس

مليــون فرصــة  ٩,٨إلــى حــوالي لتصــل المرتبطــة بــالطيران فــي أفريقيــا  فــي مســتوى العمالــة مصــحوبة بزيــادةهــذه الزيــادات  وســتكون"
 ١٥٩ثالثـة أضـعاف تقريبـا ليصـل إلـى معـدل لنقـل الجـوي بمن قطاع اناتجها المحلي اإلجمالي  وسيزداد، ٢٠٣٦عمل بحلول عام 

فــي هــذه القــارة ال يــزال  للــربط الجــويخــالل نفــس الفتــرة. ولكــن يجــب علينــا أيضــًا أن نــدرك أن الوضــع الحــالي مليــار دوالر أمريكــي 
 ".علينا أن نعالج هذا الوضعاألفريقية اآلن و تتوقعها البلدان يعوق بالتالي تحقيق فوائد الطيران التي و دون المستوى األمثل، 

ســــــوق النقــــــل الجــــــوي األفريقــــــي "إلنشــــــاء  ٢٠١٧تــــــي ُبــــــذلت خــــــالل عــــــام كمــــــا شــــــجع الــــــدول الحاضــــــرة علــــــى متابعــــــة الجهــــــود ال
حريــة التشــغيل  حيــث تســمح بتــوفير ٢٠٦٣ لعــام االتحــاد األفريقــي خطــة عمــلفــي إطــار  بــارزة)، وهــي مبــادرة SAATM( "الموحــد

 واالستثمار في مجال الطيران.

سـوق النقـل الجـوي "معا اإلسهامات المبكرة وٕامكانـات التحريـر الكامنـة فـي إطـار  نشهد"نظرًا ألننا بدأنا  أليو قائًال:الدكتور  وأضاف
لقواعـد والتوصـيات الدوليـة باالمسـتمر إذا ضـمنت التزامهـا إال  ةفوائـدها كاملـ لـن تجنـي أن الـدول ننسـى، يجـب أال "األفريقي الموحـد

 الصادرة عن اإليكاو.

لــربط الجــوي والقــدرة التنافســية للنقــل الجــوي فــي أفريقيــا مــن خــالل التنفيــذ الكامــل ا االرتقــاء بمســتوى، دعــا الــرئيس إلــى وبصــفة عامــة
 ، وتشـــجيعالفوائـــد االجتماعيـــة واالقتصـــادية للســـياحة والطيـــران ظـــيمتعو  ،"ســـوق النقـــل الجـــوي األفريقـــي الموحـــد"ولقـــرار ياموســـوكرو 

اعتمـاد خطــط تطـوير البنيــة التحتيــة التثقيفيــة، و رامج كشــريك أساسـي مــن خـالل حمــالت التوعيـة العامــة والبـالجمهــور العـام مشـاركة 
زيـــادة المـــوارد و  ،اللجنــة األفريقيـــة الطيـــران المــدني (أفكـــاك)ودعـــم التنميــة الوطنيـــة؛ ســـياق فـــي بــه للطيــران واألولويـــات ذات الصـــلة 

يـة كيـب تـاون وبروتوكولهـا وغيرهـا ، واتفاق١٩٩٩والتصـديق علـى اتفاقيـة مـونتلایر لعـام  ،البشرية والمهنيين المهرة في مجال الطيـران
 .التي تنظم النقل الجوي الدولي المعاهداتمن 

 

https://afcac.org/en/images/Documentation/yd_eng.pdf


الجـوي  ربطللتقدم الكبير الـذي أحرزتـه أفريقيـا فيمـا يتعلـق بـاالعتراف بـال نظراً  تقديرهاعظيم كما أعربت الدكتورة ليو في كلمتها عن 
 ونوهـت بـدورهامـن تحريـر تـم تحقيقـه حتـى اآلن.  نـتج عـن ذلـكللتنميـة االقتصـادية واالجتماعيـة والثقافيـة ومـا  كعامـل حـافزالدولي 

دعم السنغال البالغ األهمية لهذا الزخم، وال سيما من خالل استضافتها الكريمة لمكتب اإليكاو اإلقليمي لغرب ووسط أفريقيـا ومقـر ب
 اإلقليمية.من هيئات الطيران  ماوغيره لجنة أفكاك

والتـي كانـت التنظيميـة  فـي القواعـد المفرطـةالحمايـة  لوزراء األفارقة الذين اعتمدوا قـرار ياموسـوكرو أنا اعتبر": الدكتورة ليو وقالت
ضـعف  الجويـة وتكـاليف السـفر فضـًال بـالطبع عـنسـالمة ال على ةدعم الناقلين الوطنيين في ذلك الوقت كانت لها آثار ضارة كبير ت

 السالمة.ب المتعلقة إليكاولتطبيق القواعد والتوصيات الدولية  يدعو أيضًا إلىالقرار هذا إلى أن  ةركة في أفريقيا"، مشير نمو الح

المطـارات وخـدمات المالحـة الجويـة  التي قـد توجـد علـى مسـتوىفجوات للاألمينة العامة على أهمية إجراء تحليل جديد  تهنا، أكدو 
 ت). وقالـAFIالخطـة التنفيذيـة اإلقليميـة الشـاملة للسـالمة الجويـة فـي أفريقيـا (خطـة " بعـد تفعيـلالطـائرات وتجهيزهـا  أسـاطيل وسـعة

لطيـران، مـع فـي قطـاع اعداد الخطط الرئيسية اإلقليميـة والوطنيـة إلستوفر نتائج تحليل الفجوات اآلن مقاييس مفيدة و الدكتورة ليو: "
لقواعــد والتوصــيات الدوليــة الصــادرة عــن مــع اتطــوير المســتمر للبنيــة التحتيــة للطيــران فــي أفريقيــا ال التــام ألنشــطة توافــقالضــمان 
 اإليكاو".

: "إن التــزام اإليكــاو الراســخ بأهــدافها قــائالً  امات اإليكــاو والتزاماتهــا فــي هــذا الصــددهســعلــى إ همالحظاتــ فــيرئــيس المجلــس وشــّدد 
الـدول األفريقيـة ٕان ) ينطبق إلى حد كبير على هـذه األهـداف، و NCLB( "وراء الركبلد ترك أي ب عدم" مبادرةبوكذلك  االستراتيجية

المسـاعدة والـدعم اللـذين تحتاجهمـا تقـديم فيمـا يتعلـق ب برنـامج عملنـامكاتبنا اإلقليمية الثالثة تحتل مكان الصدارة في ديها المعتمدة ل
 ية."طيران مدنية قو  شبكاتالدول لتلبية الحاجة الملحة إلنشاء 

التـي  لإليكـاوعـن الـدورة األربعـين للجمعيـة العموميـة  الهامة المنبثقةعالوة على ذلك، سلط الزعيمان الضوء على مجموعة النتائج و 
دولـة مـن المسـاهمة فـي التخطـيط االسـتراتيجي لشـبكة  ١٩٣اختتمت مؤخرا، والتي تمكنت فيها جميع الدول األعضاء البالغ عددها 

 برمتها.الطيران المدني العالمية 

)، GASOS( ةالجويـــســـالمة الوتـــم التشـــديد علـــى نتـــائج الجمعيـــة العموميـــة المتعلقـــة بتنفيـــذ وتطـــوير النظـــام العـــالمي الجديـــد لمراقبـــة 
وٕانشــــاء وتعزيــــز المنظمــــات اإلقليميــــة لمراقبــــة الســــالمة، وتحقيــــق أهــــداف وغايــــات خطــــة التنفيــــذ اإلقليميــــة الشــــاملة ألمــــن الطيــــران 

)، وتطبيـــق المبـــادئ األساســـية لإليكـــاو بشـــأن حمايـــة المســـتهلك والتصـــديق علـــى اتفاقيـــة AFI SECFALوالتســـهيالت فـــي أفريقيـــا (
اإليكــاو  ورؤيــةلنقــل الجــوي وتنميــة الســياحة فــي أفريقيــا الخطــة عمــل  العــام فيــذ اإلعــالن الــوزاري واإلطــار، وتن١٩٩٩مــونتلایر لعــام 

توافـق الـدول مـع  فـي مـدىتحسـينات الذات أهمية خاصة، إلى جانب عناصر تحرير النقل الجوي الدولي باعتبارها لالطويلة األجل 
 .توجيهات اإليكاو المتعلقة بضرائب ورسوم الطيران

 
 

 

 

 



 
 اجتمــاعفــي  أثنــاء إلقــاء كلمــةو، واألمينــة العامــة لوكالــة األمــم المتحــدة، الــدكتورة فــانغ ليــو، يــبينــارد أل أولومويــارئــيس مجلــس اإليكــاو، الــدكتور 

وتــزامن ذلــك مــع الــذكرى أفكــاك) لجنــة األفريقيــة الطيــران المــدني (الالخمســين لتأســيس الســنوية خــاص فــي داكــار تــم تنظيمــه لالحتفــال بالــذكرى 
، أبـرزت قيـادة اإليكـاو األهميـة الحاسـمة لتحريـر النقـل الجـوي فـي الحضـورأمـام  ة الملقاةكلمالفي و قرار ياموسوكرو. عتماد العشرين الالسنوية 

 .٢٠٣٠ لعام األمم المتحدة في خطة عملأفريقيا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 
 

 معلومات للمحررين مصادر

 معلومات عن اإليكاو
لتعزيز التطور اآلمن والمنظم  ١٩٤٤منظمة الطيران المدني الدولي (اإليكاو) هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، ُأنشئت 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 ١٩٣العديد من األولويات األخرى. والمنظمة هي بمثابة محفل للتعاون بين دولها األعضاء البالغ عددها 

 
Iم المتحدةمخطة األفي إطار  وأهداف التنمية المستدامة اليكاو  

 مبادرة "عدم ترك أي بلد وراء الركب"

 لالتصال

 السيد أنطوني فيلبين
 رئيس قسم االتصاالت
aphilbin@icao.int 

 + ١) ٥١٤( ٩٥٤-٨٢٢٠الهاتف الثابت: 
 +١) ٤٣٨( ٤٠٢-٨٨٨٦الهاتف المحمول: 

 ICAO@ تويتر:

 السيد وليام رايالنت كالرك
 موظف شؤون االتصاالت

wraillantclark@icao.int  
 +١) ٥١٤( ٩٥٤-٦٧٠٥الهاتف الثابت: 

 +١) ٥١٤( ٤٠٩-٠٧٠٥ الهاتف المحمول:
 @wraillantclark تويتر:
 /linkedin.com/in/raillantclark إن: لينكد
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