
 
 

مة إلى الطيران لمساهمات التاريخية المقد  هما لر يقدعربان عن تاإليكاو ي  ن في رئيسياالمسؤوالن ال
 "ومدغشقرالوكالة المعنية بسالمة المالحة الجوية في أفريقيا "األفريقي والعالمي في سياق احتفال 

(ASECNA) بذكرتها السنوية الست ين 
 للنشر الفوري

 لألممالتابا   الطيران وكال أن  على مين  الاام  ليإيكاوواأل المجلس رئيس  باألمس  دـأك   – 13/12/2019 ،الـمونتريداكار و 
هما في سا حيث، (ASECNA) ومدغشقرلوكال  الماني  بسالم  المالح  الجوي  في أفريقيا ل اميقها الن تقدير ت ارب ع المتحدة

 .الـومونتري داكارن ظمت في التي  فاالياتالوذلك خالل  األفريقي الجوي  المالح  خدمات قدمبالذكرى السنوي  الستين لم حتفالالا
 مجال في الشخصيات وكبار فريقي األ الدول ذي يضم  وال داكارالدكتور أليو أمام الحضور في رئيس المجلس، مارض كلم   فيو 

 لطيراناو  ألفريقيا  رئيسي  نـقـل"هو بمثاب   "لوكال  الماني  بسالم  المالح  الجوي  في أفريقيا ومدغشقرا"أن إنشاء ب ر  ــأق، الطيران
 ".اإلطالق على الجوي للمجال التااوني  اإلدارة بشأنالتي تم اعتمادها  الجماعي  القرارات أهم أحد مثليو  الدولي

ذ اعترف   دائما   كانت لوكال  الماني  بسالم  المالح  الجوي  في أفريقيا ومدغشقرا هجسدت التي التااون روح بأنالرئيس أليو وا 
 الاالم أنحاء جميع في رهاونقد   نارفها التيو  ستدام واالالتي تتسم بالسالم  واألمن  المدني الطيران لشبك  رئيسيال األساسبمثاب  
 الاقودعلى مدى  األفريقي  (ANSP)مقدمي خدمات المالح  الجوي  ل دور القياديوال التااوني النموذجن إ" :قائال   أكدفقد ، اليوم

لوكال  الماني  بسالم  المالح  الجوي  في "ااألعضاء في  دولال ساعدت وقد، أفريقيا في المدني الطيران متقد  لعنصرا  هاما  شكلتا 
 ىوالبن التمكيني  التنظيمي  البيئات أساس على الجوي النقل فوائد تازيزو  تسخير على أوسع نطاق على وأفريقيا "أفريقيا ومدغشقر

 الجيدة". التحتي 
الطائرات  نظمإلى  حاج  من صل بذلكيت وما طيار بدون الطائرات تكنولوجيات استخدامتزايد  أن كيف ليوأ الرئيس وضحأ كما

أكثر فأكثر  زيدت   لكترونياإل األمنالناشئ  المرتبط  ب تحدياتال سياق في االصطناعي والذكاء الجوي  الحرك  دارةغير المأهول  إل
 هناك كونيوس، لوكال  الماني  بسالم  المالح  الجوي  في أفريقيا ومدغشقرا مثل وكاالتاآلن ال تواجهها التي التاقيدات من
 .البشري  الموارد لتنمي   استباقيجديدة و  جو نهاتباع  إلىيدعو  ما
 تطلبتس "لوكال  الماني  بسالم  المالح  الجوي  في أفريقيا ومدغشقرا" تديرها التي والمطارات الجوي المجالإن "وضح قائال : وأ

دارة المقبل  السنوات خالل كفاءة  و تأهيال  و يبا  در أكثر ت موظفينأكثر فأكثر   والامليات لطائراتالجديدة ل الطرازات من الاديد وا 
ذ"ومضى يقول: ". التقليدي الطيران مجال فيغير المسبوق    السرعومادالت رحالت ال مستويات وعلى  المهام هذهب نضطلاو ي وا 

 ".الجودة إدارة مبادئ أفضل وتطبيق سالم متين  على مستوى ال ثقاف ترسيخ  عن نمسؤولي أيضا  سيكونون ف،  هامال
ين الست  الحدث السنوي  اهذبمناسب  المالحظات التي أدلت بها مارض  في، ليإيكاو مين  الاام األ، ليو فانغ الدكتورة أكدتقد و 
 إيالء"على ، الـمونتري في يكاواإل مقر من رببالق  اقد منوال لوكال  الماني  بسالم  المالح  الجوي  في أفريقيا ومدغشقرل لخاصا

وذلك للامل بأمان ، قاليمواأل الدول من الاديد في الالزم  القدراتنطاق  بتوسيع تتالق اليوم المدني للطيران صوىجد  ق   أولوي 
دارة استياابعلى   ".الجوي  الحرك مجال  فيالذي يتم التنبؤ به  الكبير النمو وا 

 من الكبير قدرفي ظل  الو ، 2030عقد عام  منتصف بحلول والركاب الرحالت ماحجأ مضاعف  عنتوق  حين  في": واسترسلت تقول
 خدمات ميمقد   من وغيرها "لوكال  الماني  بسالم  المالح  الجوي  في أفريقيا ومدغشقرا"ها أن ت دير التي ينبغي  اإلضافي  حرك ال

يجري  للطيران التحتي  ىالبن وتحديث تمويلل الرئيسي  األهداف أيضا  أنما يباث على التشجيع ه مأن إال  ، فريقياأ في الجوي  المالح 
 ."عامين قبل أبوجا في (IWAF/3) "لطيرانل الثالث الاالمياإليكاو  منتدىخالل " الماتمدين واإلطار اإلعالن بموجبدعمها بالفال 

 56 نحو حق قت الطيران عن  مناجوال المباشرة وغير المباشرة االقتصادي  اآلثار أن إلى االنتباه يكاوليإ مين  الاام األ وج هت كما
 بليون 194 تحقق مبلغ والسفر السياح  وأن ما يتصل بذلك من قطاعات،  فريقيلبلدان األل المحلي الناتج إجمالي من دوالر بليون
 .القارة من أخرى أماكن في أخرى وظيف  14.8 يدعم أفريقيا في الطيران قطاع فيمباشرة  يامل شخص كل وأن، دوالر



 أن المتوقع ومن الركاب عدد في٪ 7.5 بنسب  نموا   خالل الاام الماضي لطيرانكم لشركات قتحق  لقد : "قائل    ليو ةالدكتور  تقعل  و 
 أنجمياا   نستطيع أننا عتقد"، واستطردت تقول: "أالمنظور المستقبل في أعلىعلى مستويات  أوعلى هذا المستوى  هانمو   واصلت

 ".قاطب    لألفارق تازيز االزدهار ل  سانح فرص تشكل  القارةه هذ في الطيران نمو   إمكانات أن بوضوح ندرك
 .الـمونتري في  الخاص حتفالي االهذه الفاالي  ، المنتخب المجلس رئيس، يتانوكاش يسالفاتور  السيد حضروقد 
لوكال  الماني  بسالم  المالح  قوي لال الشريكبقى ت امنظمتهم أن التوالي على يكاون في اإلرئيسياالمسؤوالن ال شد د، الختام وفي

 شراكتها على االعتماد ستواصل يكاواإل أنعلى  داــوأك   األفريقي الطيران مجال في (ASECNA)الجوي  في أفريقيا ومدغشقر
 .األفريقي الدولي للطيران ومستدام جممنس مستقبل لضمان األفريقي  الحكومات جميع مع تامل ألنها ورؤيتها

 

 

 يمين فانغ ليو )على، الدكتورة ألمم المتحدةالوكال  الاام  األمين  ( و الصورة رئيس مجلس اإليكاو، الدكتور أولومويا بينارد أليو )على يسار
ين للخدمات التااوني  للمالح  الجوي  بالذكرى السنوي  الست   احتفاال  ، على التوالي ،في داكار ومونتريـالبمالحظات باألمس دال (، أالصورة

 .(ASECNA)" أفريقيا ومدغشقرلوكال  الماني  بسالم  المالح  الجوي  في بواسط  "انشأة في أفريقيا الم  

 
 معلومات للمحررين
 معلومات عن اإليكاو

لتازيز التطور اآلمن والمنظم للطيران المدني الدولي  1944هي إحدى الوكاالت المتخصص  التابا  لألمم المتحدة، أ نشئت في عام  اإليكاو
من  في شتى أنحاء الاالم. وتتولى المنظم  وضع القواعد واللوائح الالزم  لسالم  وأمن وكفاءة وسا  الطيران وحماي  البيئ ، من بين الاديد

 دول  في جميع مجاالت الطيران المدني. 193ت األخرى. والمنظم  هي بمثاب  محفل للتااون بين دولها األعضاء البالغ عددها األولويا

  هداف األمم المتحدة للتنمية المستدامةأاإليكاو و 
 مبادرة اإليكاو "عدم ترك أي بلد وراء الركب"

 لالتصال
 السيد أنطوني فيلبين
 رئيس قسم االتصاالت
aphilbin@icao.int 

 + 1( 514) 954-8220الهاتف الثابت: 
 +1( 438) 402-8886الهاتف المحمول: 
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 السيد وليام رايالنت كالرك
 موظف شؤون االتصاالت

wraillantclark@icao.int  

 +1( 514) 954-6705الهاتف الثابت: 
 +1( 514) 409-0705 الهاتف المحمول:

 k@wraillantclarتويتر: 
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