فعاليات أسبوع الطيران في أفريقيا والمحيط الهندي لعام  2022تحقق تقدماً مهماً
على طريق تعافي النقل الجوي في أفريقيا
للنشر الفوري
مونتريـــــال وأبوجا  - 2022/٥/24 -اختتمت في أبوجا ،نيجيريا ،األسبوع الماضي ،النسخة السابعة من فعاليات أسبوع الطيران في أفريقيا
والمحيط الهندي الذي تنظمه اإليكاو سنويا ،بإحراز تقد ٍم في الجهود متعددة األطراف ،وإبرام اتفاقات جديدة في مجال بناء القدرات تعالج
مجموعة من القضايا الرئيسية التي تتعلق بتعافي الطيران في أفريقيا وقدرته على الصمود في وجه األزمات.
وحضر فعاليات األسبوع ،الذي أقيم بالتعاون مع و ازرة الطيران بجمهورية نيجيريا االتحادية ،هذا العام ،حوالي  200مسؤول من الحكومات
وقطاع الطيران يمثلون  46دولة و 17منظمة دولية وإقليمية ،باإلضافة إلى عشرة أعضاء من مجلس اإليكاو.
وتضمنت فعاليات األسبوع لعام  2022االجتماع التاسع للمديرين العامين لهيئات الطيران المدني األفريقية ،الذي استعرض األولويات المتغيرة
ألداء الطيران في منطقة أفريقيا/المحيط الهندي ،وتعافي الحركة الجوية بعد الجائحة في ضوء نتائج مؤتمر اإليكاو رفيع المستوى بشأن فيروس
كورونا ،والجهود المستمرة لتوسيع تنمية الموارد البشرية المهنية الماهرة في مجال الطيران في أفريقيا.
واشتمل األسبوع أيضا على اجتماعات اللجنتين التوجيهيتين "لخطة اإليكاو التنفيذية اإلقليمية الشاملة للسالمة الجوية في أفريقيا" ()AFI Plan
وخطة التنفيذ اإلقليمية الشاملة ألمن الطيران والتسهيالت في أفريقيا (خطة  ،)AFI SECFALوهما يمثالن أهم مبادرات السالمة واألمن على
مستوى القارة ،كما ُقدمت بعض التقارير المرحلية المهمة من الشركاء وأبرز الجهات المعنية.
أخير ،تضمنت فعاليات هذا العام ندوة ركزت على تفعيل السوق األفريقية الموحدة للنقل الجوي ) (SAATMوالتحديات والمبادرات الحالية في
و ا
مجال البيئة ،وحالة تنفيذ الدول لخطط اإليكاو العالمية واإلقليمية.
وحدد األمين العام لإليكاو ،خوان كارلوس ساالسار ،في كلمته التي أدلى بها في االفتتاح الرسمي للفعاليات في وقت سابق من هذا األسبوع،
بعض األولويات الرئيسية الحالية لتعافي الربط الجوي في أفريقيا بشكل كامل ومستدام ،وسلط الضوء على العديد من الفوائد االجتماعية
واالقتصادية المحتملة التي يمكن جنيها.
كما أكد السيد ساالسار على تقدير اإليكاو العميق لشركائها في منطقة أفريقيا والمحيط الهندي لما يقدمونه من تحديثات مهمة ،ومساهمات
قيمة ،وأعرب عن تقديره للمساهمة الطوعية الجديدة التي قدمتها سنغافورة لدعم أنشطة األسبوع .وجرى التوقيع ،خالل الجلسة االفتتاحية ،على
مذكرة تفاهم بين حكومة سنغافورة واللجنة األفريقية للطيران المدني (أفكاك) بشأن بناء القدرات.
كما أعرب األمين العام لإليكاو عن تطلعه لمشاركة دول إقليم أفريقيا والمحيط الهندي مشاركة نشطة في االجتماع القادم رفيع المستوى بشأن
الهدف الطموح العالمي طويل األجل الخاص بانبعاثات الطيران ،الذي ستستضيفه اإليكاو في مونتريال في الفترة من  20إلى  22يوليو ،وحث
جميع الدول األفريقية والمنظمات ذات الصلة على حضور الدورة الحادية واألربعين للجمعية العمومية لإليكاو في سبتمبر.
وأكد قائال" :سيساعد ذلك في ضمان أن يكون للطيران األفريقي صوت قوي على طاولة الحوار العالمي ،ومن خالل حدث عالمي يحضره على
أرض الواقع عدد كبير من المشاركين ،سيساعد اإليكاو في أن تؤكد على أن شبكة الطيران قادرة على الجمع بين شعوب العالم مرة أخرى ".
وإلى جانب كلمة السيد ساالسار ،كانت هناك كلمات افتتاحية ألقاها المدير العام لهيئة الطيران المدني النيجيرية ) ،(NCAAالكابتن موسى
شعيب نوح ،والقائمة بأعمال األمين العام للجنة األفريقية للطيران المدني ،السيدة أنجيلين سيمانا ،ووزير الدولة السنغافوري لشؤون النقل
واالستدامة والبيئة د .إيمي خور .وأعقبت ذلك الكلمة االفتتاحية الرسمية التي أدلى بها وزير الطيران االتحادي النيجيري معالي السيد هادي
سيريكا.
وقام السيد ساالسار ،خالل فترة وجوده في أبوجا ،بزيارة مجاملة لرئيس جمهورية نيجيريا االتحادية ،فخامة السيد محمد بخاري.

األمين العام لإليكاو ،خوان كارلوس ساالسار ،ووزير الطيران المدني في نيجيريا االتحادية ،معالي السيد هادي سيريكا ،وكبار الشخصيات ،لدى افتتاح
النسخة السابعة من أسبوع اإليكاو السنوي للطيران في إقليم أفريقيا والمحيط الهندي ،في أبوجا ،نيجيريا ،في  .2022/5/16الصورةُ :مهداة من و ازرة الطيران
االتحادية النيجيرية.

معلومات للمحررين
معلومات عن اإليكاو
منظمة الطيران المدني الدولي (اإليكاو) هي وكالة تابعة لألمم المتحدة تساعد  193دولة على التعاون فيما بينها ومشاركة أجوائها لتحقيق
المنفعة المتبادلة.
ومنذ تأسيس اإليكاو في عام  ،1944ظل ما تقدمه من دعم ،وما تضطلع به من ٍ
دور تنسيقي ،يساعد البلدان ،من خالل الجهد الدبلوماسي
المقرون بالجهد الفني ،على تحقيق شبكة فريدة من نوعهاُ ،ي َّ
ويعتمد عليها ،في التنقل جوا ،لربط العائالت والثقافات واألعمال في جميع
عتد بها ُ
أنحاء العالم ،حف از للنمو المستدام ،وتعزي از لالزدهار االقتصادي واالجتماعي ،أينما حطت الطائرات وطارت.
ومع الدخول في حقبة جديدة من الرقمنة ،واالبتكارات الجديدة المذهلة في مجال الطيران وتكنولوجيا الدفع ،بات النقل الجوي
يعتمد ،أكثر منه
ُ
ومثير
في أي وقت مضى ،على ما تقدمه اإليكاو من دعم بالخبراء ،وما تصدره من اإلرشادات الفنية والدبلوماسية ،متوخية رسم مستقبل جديد ُ
للرحالت الدولية .وتعمل اإليكاو على تجديد ذاتها لكي تتمكن من تلبية النداء ،فتراها توسع شراكاتها ضمن منظومة األمم المتحدة وأصحاب
فعالة ومستدامة.
المصلحة من األطراف الفنية ،هادفة إلى تقديم رؤية عالمية استراتيجية ،وإتاحة حلول َّ
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