رئيس مجلس اإليكاو يدعو القادة األفارقة إلى تحرير النقل الجوي وضمان استدامته
للنشر الفوري
أن جهات التنظيم
مونتريـــــال وسالي بورتودال ،السنغال ّ -2022/7/25 -
شدد رئيس مجلس اإليكاو ،السيد سالفاتوري شاكيتانو ،على ّ
مهماً من خالل االستفادة من فرص التحرير واالستدامة البيئية المتوّفرة لديها بالكامل ،وذلك في إطار
الوط ّنية ُيمكنها أن تلعب دو اًر ريادياً ّ
وضم أكثر من  150شخصية قيادية في مجال الطيران في أفريقيا.
يقية
اجتماع ُعقد مؤخ اًر على مستوى القارة اإلفر ّ
ّ
ودعا رئيس المجلس إلى تحقيق هذه األهداف في إطار الجلسة العامة االستثنا ّئية الرابعة والثالثين للجنة األفريقية للطيران المدني (لجنة أفكاك)
يوم ْين والتي استضافتها السنغال.
التي ّ
امتدت على مدى َ

االفتتاحية ورسائل النوايا الحسنة كل من السيد محمد موسى ،مدير عام وكالة سالمة المالحة الجوية في
وفي هذه المناسبة ،أدلى بالكلمات
ّ
مفوضة االتحاد األفريقي لشؤون البنى التحتية والطاقة ،والسيد سيالس أوداهيموكا ،رئيس لجنة
أفريقيا ومدغشقر (أسكنا) ود .أماني أبو زيدّ ،
أفكاك ،والسيد سيدي غيييه ،مدير عام هيئة الطيران المدني في السنغال.

العالمية مع بزوغ الثورة المقبلة للنقل الجوي ،وذلك بفضل مواردها
وسّلط رئيس المجلس الضوء على أن "أفريقيا مؤهلة للمساهمة في القيادة
ّ
أكد على ضرورة توفير قدرات كافية في مجال التدريب لتلبية احتياجات
وتقبلها لتكنولوجيات الطيران الناشئة ".كما ّ
البشرية والطبيعية الكثيرة ت ّ
القارة األفريقية من التدريب بالقدر الكافي.
شدد رئيس المجلس في مالحظاته على أن أفريقيا في الوقت الحاضر على أتم االستعداد لتطوير أنواع الوقود المستدام وإنتاجها ،ما من
كما ّ
شأنه أن يدعم بشكل مباشر تعزيز الطيران المستدام وبلوغ أهداف خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي (كورسيا).
الفعال لقرار
تأسست دعماً للتنفيذ ّ
وبالتوازي مع ذلك ،فإن السوق األفريقية الموحَّدة للنقل الجوي التابعة لالتحاد األفريقي ( )SAATMوالتي ّ
حد قوله.
حد سواء" ،على ّ
ياموسوكرو ،تَ ِعد "بتحفيز أنشطة تحسين الربط والتجارة والسياحة والخدمات في أفريقيا ومع باقي العالم على ّ
المستوي ْين الوطني واإلقليمي ،مع اإلشارة إلى أن النقل الجوي يلعب
أهمية انتهاز فرص التنمية المستدامة على
كما ّ
شدد السيد شاكيتانو على ّ
َ
دو اًر فريداً وحيوياً كمحّفز للتنمية وسيلعب دو اًر أساسياً في تحقيق أهداف برنامج عمل االتحاد األفريقي لعام  2063وخطة األمم المتحدة للتنمية
المستدامة لعام  2030وأهداف منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية (.)AfCFTA
سيما من خالل مبادرتها "عدم ترك أي بلد وراء الركب" ،كما
بشدة بدعم ّ
تتعهد اإليكاو من جهتها ّ
حرز نحو تحقيق هذه األهداف ،ال ّ
و ّ
الم َ
التقدم ُ
أشار رئيس مجلس اإليكاو إلى أهمية الخطة التنفيذية اإلقليمية الشاملة للسالمة الجوية في أفريقيا (خطة  )AFIوخطة التنفيذ اإلقليمية الشاملة
ألمن الطيران والتسهيالت في أفريقيا (خطة  )AFI SECFALعلى التوالي ،وأشار أيضاً إلى أهمية اتفاق تنفيذ المشاريع ( )PIAبين اإليكاو
واللجنة األفريقية للطيران المدني (لجنة أفكاك).
وأثناء بعثته إلى السنغال ،عقد رئيس المجلس اجتماعاً ثنائي األطراف مع السيد أليون سار ،وزير السياحة والنقل الجوي في السنغال ،وحضر
االجتماع مدير مكتب اإليكاو إلقليم أفريقيا الغربية والوسطى ( )WACAFالسيد بروسبير زوو مينتو ومدير مكتب اإليكاو إلقليم أفريقيا الشرقية
الصعيد ْين
والجنوبية ( )ESAFالسيد باري كاشامبو .وأعرب رئيس المجلس عن امتنان اإليكاو لمساهمة السنغال في تحقيق أهداف اإليكاو على
َ
مجمع
اإلقليمي والعالمي ،بما في ذلك من خالل استضافة مكتب اإليكاو اإلقليمي في أفريقيا الغربية والوسطى ( .)WACAFكما قام بزيارة َّ
األمم المتحدة الجديد الذي تنشئه السنغال حالياً والذي سيتّخذه مكتب اإليكاو إلقليم أفريقيا الغربية والوسطى مق اًر له بعد االنتهاء منه.

رئيس مجلس اإليكاو يلقى الكلمة االفتتاحية في الجلسة العامة االستثنائية الرابعة والثالثين للجنة األفريقية للطيران المدني (لجنة أفكاك) في سالي بورتودال/
في  .2022/7/14الصورة مهداة من لجنة أفكاك.

معلومات للمحررين

الجلسة العامة االستثنائية الرابعة والثالثون للجنة األفريقية للطيران المدني (أفكاك)
مبادرة اإليكاو "عدم ترك أي بلد وراء الركب"

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 َّ
جوًا ،لربط العائالت والثقافات واألعمال في جميع أنحاء العالم،
عتد بها ُ
ويعتمد عليها ،في التنّقل ّ
طت الطائرات وطارت.
حف اًز للنمو المستدام ،وتعزي اًز لالزدهار االقتصادي واالجتماعي ،أينما ح ّ
ومع الدخول في حقبة جديدة من الرقمنة ،واالبتكارات الجديدة المذهلة في مجال الطيران وتكنولوجيا الدفع ،بات النقل الجوي
يعتمد ،أكثر منه في أي
ُ
ومثير للرحالت
تقدمه اإليكاو من دعم بالخبراء ،وما تصدره من اإلرشادات الفنية والدبلوماسية،
وقت مضى ،على ما ّ
ّ
متوخي ًة رسم مستقبل جديد ُ
توسع شراكاتها ضمن منظومة األمم المتحدة وأصحاب المصلحة من
اها
ر
فت
النداء،
تلبية
من
تتمكن
لكي
ذاتها
تجديد
على
الدولية .وتعمل اإليكاو
ّ
فعالة ومستدامة.
األطراف الفنية ،هادف ًة إلى تقديم رؤية عالمية استراتيجية ،وإتاحة حلول َّ
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