
  

 

 االمتثال لقواعد اإليكاو مسألة أساسية للربط الجوي في أفريقيا
 للنشر الفوري

اإليكاو أنه ُيتوقع حيث أكدت  "2019الطيران في أفريقيا "شهدت مدينة كيغالي اليوم انعقاد قمة  -27/2/2019وكيغالي  مونتريـــــال 
في تعميق أواصر التعاون اإلقليمي وتدعيم االستثمار من خالل وذلك  ،ألفريقيا أن تبزغ كأحد األسواق األسرع نموًا في مجال النقل الجوي

 .األخرى تنفيذ خطط اإليكاو االستراتيجية وقواعدها وموادها اإلرشادية سبيل

، نيابًة عن رئيس مجلس اإليكاو باري كاشامبوالسيد  أفريقيا الشرقية والجنوبيةإقليم في وألقى المدير اإلقليمي لإليكاو 
التي تضمنت تعليقات مشجعة في محتواها، وذلك أمام الحاضرين الذين كان من بينهم للقمة ، الكلمة الرئيسية أليو دبينار  أولومويا الدكتور

 . وزراء الطيران والرؤساء التنفيذيين لشركات الطيران

النمو المتوقع في الحركة  بلوغمساعدًا حيويًا لتحقيق التنمية على الصعيدين المحلي والعالمي، فإن  ونظرًا ألن الربط الجوي يشكل عامالً 
أهداف كل من إنجاز يران في أفريقيا، تحديدًا من حيث طتحقيق التنمية المستدامة في مجال الفي الجوية من شأنه أن يقدم إسهامات هائلة 

دعمًا لتطوير الطيران  وفي هذا السياق، لطالما سعت اإليكاو إلى تشجيع التعاون الثاني والمتعدد األطراف .تحاد األفريقي واألمم المتحدةاال
 في السنوات األخيرة.

طات المختصة في وبالتعاون الوثيق مع السلعلى سبيل المثال  "بلد وراء الركبأي عدم ترك "وأشار السيد كاشامبو بقوله: "في إطار مبادرة 
وغيرها من كبرى الجهات  اتحاد النقل الجوي الدوليو  اللجنة األفريقية للطيران المدني )لجنة أفكاك(و  مفوضية االتحاد األفريقيالدول و 

 ".لقواعد اإليكاو وتوصياتها الدولية المختصة في المجال، توفر اإليكاو المساعدة والبرامج لتعزيز امتثال كل دولة على حدة

ت "وعالوة على خططنا العالمية وأعمال المساعدة التي نقدمها، تضطلع اإليكاو بتنفيذ المبادرات اإلقليمية والوطنية في مجال بناء القدرا
السالمة واألمن والكفاءة على صعيد وتتابعها بشكل مباشر مع الحكومات األفريقية للتصدي للتحديات، سواء المعروف منها أو ما ُيستجد، 

 ات النقل الجوي." وعملي

. ومن ثم فهي كالسالمة واألمن واالستدامة في الربط الجوي الدوليعدة ويشكل االمتثال لقواعد اإليكاو األساس الذي ترتكز عليه جوانب 
مستويات  مسألة أساسية للدخول إلى الشبكة العالمية للطيران المدني. وتتيح عمليات التدقيق التي تجريها اإليكاو رؤى هامة فيما يخص

دولًة، ما يمّكن الدول من إيالء األولوية للمجاالت التي تحتاج إلى  192االمتثال داخل كل دولة من الدول األعضاء بالمنظمة وعددها 
د عالوة على ذلك فإن ما تضطلع به اإليكاو من أنشطة للتدقيق وما تتيحه من مواد إرشادية يعطي الدول القدرة على تحديد الموار  التحسين.

ير الالزمة لتحسين المطارات والبنى األساسية الالزمة للمالحة الجوية وتطبيق التكنولوجيات الجديدة المرتبطة بإدارة الحركة الجوية وتطو 
 الموارد البشرية وتنفيذ المشروعات المتعددة الوسائل.  

قدرات فعالة وراسخة في مجال مراقبة السالمة  حالياً تلك تموأضاف السيد كاشامبو قائاًل: "على الرغم من أن الكثير من الدول األفريقية 
أنشطة التدقيق التي تجريها اإليكاو فإن هنا في أفريقيا،  2017أو  2016مميتة سواء في سجل أي حوادث واألمن داخل أراضيها، كذلك لم تُ 

من امتثالها حقق زال يجد صعوبات فيما يخص الت أن عددًا من الدول ماُتظهر في هذه المجاالت الحكومات التي تقوم بها على المراقبة 
بعض المتطلبات المسبقة ومنها إبداء الهيئات تحقيق لقواعد اإليكاو. ولمعالجة جوانب القصور هذه بطريقة جماعية ومستدامة، يستلزم األمر 

 ت المعنية."السياسة والحكومات لاللتزام، المقرون بتطبيق نهج مترابط محدد الهدف تشارك فيه جميع الجها

األخذ علمًا بأهمية آليات التنسيق اإلقليمية على اإليكاو أيضًا ممثلي الدول  تالجهات متعددة األطراف، حثمن خالل وعالوة على التعاون 
 التي تتيح لمجموعات الدول تجميع ما تمتلكه من موارد وتقاسمها مع غيرها استعدادًا للنمو واالتساع. 



باعتبارها مجااًل ذا اهتمام خاص، مشيرًا إلى أن  البشريةالموارد تطوير ط الرئيس اإلقليمي الضوء على مسألة ة، سل  وبالنسبة للفترة المقبل
قد كشفت عن أن غياب الكوادر المؤهلة والمدربة تدريبًا كافيًا تمثل واحدة من أبرز المشكالت التي عمليات التدقيق التي تجريها اإليكاو 

اتحاد األفريقية. وبناء عليه، فقد دعا إلى زيادة االستثمار في مؤسسات التدريب في مجال الطيران و تواجهها سلطات الطيران المدني 
 .يرانعلى الط يبللتدر  يقيةالمنظمات األفر 

 وتختتم القمة أعمالها غدًا. 

 

 
 

 معلومات للمحررين مصادر
 معلومات عن اإليكاو

لتعزيز التطور اآلمن والمنظم  1944منظمة 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 192العديد من األولويات األخرى. والمنظمة هي بمثابة محفل للتعاون بين دولها األعضاء البالغ عددها 
 "عدم ترك أي بلد وراء الركب" اإليكاو مبادرة

 أفريقيا الشرقية والجنوبيةإقليم في مكتب اإليكاو 
    والوسطى الغربية فريقياأإقليم مكتب اإليكاو في 

  الطيران والتنمية المستدامة

 لالتصال
 فيلبينالسيد أنطوني 
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