
  
 

  أفريقيابتعافي الطيران  في ياألقاليم على المستوىمرونة زيادة التحرير والدور على األمينة العامة لإليكاو ُتؤكد 
 للنشر الفوري

االتحاد "في معِرض حديثها أمام الفعالية على اإلنترنت التي نظمها فانغ ليو  ةالدكتور  ،إليكاول ةالعام ةاألمينأعلنت  – 16/11/2020، الـمونتري
 المستوى ُمـرونة علىالالتحرير و  زيادةمن خالل  ةفريقيعلى تعافي الخدمات الجوية األتشجيع الغي تخليدًا لقرار ياموسوكرو أنه ينب "األفريقي
 فيروس كورونا.صة لمواجهة المخص   اإليكاوموارد  دعم منب، ياألقاليم

في  اً الطيران األفريقي على وشك أن يصبح أحد أسرع أسواق السفر الجوي نمو قطاع كان ، جائحةقبل تفشي الوقد صرحت الدكتورة ليو قائلًة: "
 .ي اإلجمالي لهذه القارة"من الناتج المحل اً دوالر سنوي مليار 72أكثر من حق ق ماليين فرصة عمل و  7برم ته نحو م القطاع دع  وقد العالم. 

وضع أن تركز األولويات الحالية على  نبغيي، الزدهار األفريقيتحقيق اهذه الفوائد الهامة واإليجابية ل على استعادةمساعدة لل: "استرسلت قائلةً و 
 ".للطوارئلوائح فعالة لحاالت سياسات و 

حتياجات اللالستجابة اإلقالع ه من إرشادات تما أصدر و  (CART) "الطيران فرقة عمل المجلس إلنعاش قطاعل "اعمأ ةالعام ةألمينقد أبرزت او 
 تعافيهالطيران و والمعنية بإعادة تنشيط  فرقة العمل رفيعة المستوى التابعة لمفوضية االتحاد األفريقي"كامل ال، والتي أقرتها بوتعافيه الطيرانقطاع 

 .في وقت سابق من هذا العام "في أفريقيا

فرقة عمل المجلس التنقيحات الجديدة للمرحلة الثانية لأن الدكتورة ليو  أبرزت، أساليب الفهمم و و في العلحرز المُ التقدم السريع في سياق توضيح و 
 .في وقت سابق من هذا األسبوع اإليكاوحظيت بموافقة مجلس قد  قطاع الطيران إلنعاش
 ةالدكتور  تدوالدولي، شد   يليماقعلى المستويين األالتحرير مستوى ياموسوكرو وتحسين  قرارأهمية هذه الفعالية و  هدفشارة إلى معرض اإلوفي 

نحن نشهد و تتعافى بشكل أسرع. األقاليمية الحركة مستويات عالية من ــسجل فيد بأن األقاليم التي تُ ــتُ للحركة الجوية  إليكاوليو على أن "بيانات ا
 تعزيزال سيما من خالل ، ياموسوكرو قرارالتنفيذ األكثر شمواًل لمن نافلة القول إنه من شأن و ، والمحيط الهادئآسيا إقليم اآلن في أن ذلك يحدث 

 ".هذا الزخم هنا وتيرةسرع يُ أن ، (SAATM)  "الجويالسوق األفريقية الموحدة للنقل " المشاركة األفريقية في
تعزيز تحرير النقل الجوي والعمل  هدف إلىتو  2063 لعام االتحاد األفريقي ةخطل رائداً  اً مشروع" للنقل الجويالسوق األفريقية الموحدة " ههذبر تعتُ و 
فريقيا من خالل تعزيز التكامل أتحقيق إمكاناته في ربط  علىالطيران  مساعدةهدف إلى تالتكامل االقتصادي للقارة. و  خطةل ةتـحـفيزيأداة ك

 .احة والتجارةن وتطوير السياالجتماعي واالقتصادي المحس  
حيث ، أسلوب الفقاعات في مجال السفرواعتماد ة موميع البلدان األفريقية على استخدام ممرات الصحة الع: "أشج  قائلةً  ةالعام ةاألمين توقد الحظ
ز أيمكنها أ  ".ا بذكاء وفعاليةإنشاؤهة الجمهور في السفر الجوي إذا تم ـقـث اً يضن ُتعز 

كيفية تعزيز  عنمة للبلدان اهمت نصائح وقد   كيفية إنشاء هذه الممرات عنمعلومات م  هائل من الـكب الدول   اإليكاودت لقد زو  واسترسلت تقول: ""
 ".ة من خالل االتفاقات الثنائية والمتعددة األطرافمومياالعتراف المتبادل بتدابير الصحة الع

ذ و  دأفريقية  أجواء"تُــجاه فريقيا أ اتليو على أن التزام ةالدكتور  تدشد  ا  "، المحلية ضمن نمو وازدهار بلدانها ومجتمعاتهاتربط هذه القارة و ت" "ةموح 
، والتي سيتم إضفاء الطابع الرسمي )لجنة أفكاك( "اللجنة األفريقية للطيران المدني"اإليكاو وبين  (PIA) اريع"اتفاق تنفيذ المش"على أهمية  أكدت فقد

 .عليها في المستقبل القريب
السوق األفريقية الموحدة للنقل " تنفيذ تسريع علىساعد سيو  (ADF) المؤسسي لصندوق التنمية األفريقياالتفاق أحكام مشروع الدعم  احدد هذيُ و 

 .المعنية دولقابلة للقياس إلى الالدفة و هاالمساعدة المن خالل تقديم  "الجوي
 .فريقياأتها في مستقبل الطيران في ـقــعن ثِ في ختام كلمتها أعربت األمينة العامة قد و 



فوضة مُ الفيكتوار توميغا دوغبي. كما حضرت السيدة معالي ، لالتحاد األفريقي رئيسة وزراء جمهورية توغو ةاالفتراضي فعاليةالهذه حضر قد و 
للطيران المدني" )لجنة أفكاك( و"اتحاد شركات الطيران "اللجنة األفريقية وقادة  ؛أماني أبو زيدالدكتورة  نقل،طاقة والني التحتية والالبُ المسؤولة عن 

 .(ACI Africa) "أفريقيافي المجلس الدولي للمطارات "و (AFRAA) األفريقية"

 

 
 

 معلومات للمحررين مصادر

  فيروس كورونابشأن و ابوابة اإليك
 ةاإليكاو وأهداف األمم المتحدة للتنمية المستدام

 اإليكاومعلومات عن 
تيسيرًا لعالقاتها الدبلوماسية في شؤون النقل الجوي الدولي.  1944اإليكاو هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، ُأنشأتها الحكومات في عام 

طنية ذات الصلة بالسالمة واألمن قاعدة قياسية وتوصية دولية، عن طريق اإليكاو، للتوفيق بين اللوائح الو  12 000ومنذ ذلك الوقت، اعتمدت الدول أكثر من 
دعوة لدى مقرري السياسات والكفاءة والسعة وحماية البيئة في مجال الطيران، يما يتيح استحداث شبكة عالمية فعلية. كما توفر منتديات اإليكاو فرصاً للمشورة وال

 .عنية الرسمية في مجال النقل الجويالحكوميين، من جانب مؤسسات القطاع ومنظمات المجتمع المدني وغيرها من الجهات الم
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