األمينة العامة لإليكاو تُؤكد على دور زيادة التحرير والمرونة على المستوى األقاليمي في تعافي الطيران بأفريقيا

للنشر الفوري

مونتريـال – 2020/11/16 ،أعلنت األمينة العامة لإليكاو ،الدكتورة فانغ ليو في ِ
معرض حديثها أمام الفعالية على اإلنترنت التي نظمها "االتحاد
األفريقي" تخليداً لقرار ياموسوكرو أنه ينبغي التشجيع على تعافي الخدمات الجوية األفريقية من خالل زيادة التحرير وال ُمـرونة على المستوى
األقاليمي ،بدعم من موارد اإليكاو المخصصة لمواجهة فيروس كورونا.
وقد صرحت الدكتورة ليو قائلةً" :قبل تفشي الجائحة ،كان قطاع الطيران األفريقي على وشك أن يصبح أحد أسرع أسواق السفر الجوي نمواً في
العالم .وقد دعم القطاع برمته نحو  7ماليين فرصة عمل وحقق أكثر من  72مليار دوالر سنوياً من الناتج المحلي اإلجمالي لهذه القارة".
واسترسلت قائلةً" :للمساعدة على استعادة هذه الفوائد الهامة واإليجابية لتحقيق االزدهار األفريقي ،ينبغي أن تركز األولويات الحالية على وضع
سياسات ولوائح فعالة لحاالت للطوارئ".
وقد أبرزت األمينة العامة أعمال "فرقة عمل المجلس إلنعاش قطاع الطيران" ) (CARTوما أصدرته من إرشادات اإلقالع لالستجابة الحتياجات
قطاع الطيران وتعافيه ،والتي أقرتها بالكامل "فرقة العمل رفيعة المستوى التابعة لمفوضية االتحاد األفريقي والمعنية بإعادة تنشيط الطيران وتعافيه
في أفريقيا" في وقت سابق من هذا العام.
المحرز في العلوم وأساليب الفهم ،أبرزت الدكتورة ليو أن التنقيحات الجديدة للمرحلة الثانية لفرقة عمل المجلس
وفي سياق توضيح التقدم السريع ُ
إلنعاش قطاع الطيران قد حظيت بموافقة مجلس اإليكاو في وقت سابق من هذا األسبوع.
وفي معرض اإلشارة إلى هدف هذه الفعالية وأهمية قرار ياموسوكرو وتحسين مستوى التحرير على المستويين األقاليمي والدولي ،شددت الدكتورة
ليو على أن "بيانات اإليكاو للحركة الجوية تُـفيد بأن األقاليم التي تُــسجل مستويات عالية من الحركة األقاليمية تتعافى بشكل أسرع .ونحن نشهد
أن ذلك يحدث اآلن في إقليم آسيا والمحيط الهادئ ،ومن نافلة القول إنه من شأن التنفيذ األكثر شموالً لقرار ياموسوكرو ،ال سيما من خالل تعزيز
المشاركة األفريقية في "السوق األفريقية الموحدة للنقل الجوي" ( ،)SAATMأن ُيسرع وتيرة هذا الزخم هنا".
وتُعتبر هذه "السوق األفريقية الموحدة للنقل الجوي" مشروعاً رائداً لخطة االتحاد األفريقي لعام  2063وتهدف إلى تعزيز تحرير النقل الجوي والعمل
كأداة تـحـفيزية لخطة التكامل االقتصادي للقارة .وتهدف إلى مساعدة الطيران على تحقيق إمكاناته في ربط أفريقيا من خالل تعزيز التكامل
االجتماعي واالقتصادي المحسن وتطوير السياحة والتجارة.
وقد الحظت األمينة العامة قائلةً" :أشجع البلدان األفريقية على استخدام ممرات الصحة العمومية واعتماد أسلوب الفقاعات في مجال السفر ،حيث
يمكنها أن تُعزز أيضاً ثـقـة الجمهور في السفر الجوي إذا تم إنشاؤها بذكاء وفعالية".
"واسترسلت تقول" :لقد زودت اإليكاو الدول بكـم هائل من المعلومات عن كيفية إنشاء هذه الممرات وقدمت نصائح هامة للبلدان عن كيفية تعزيز
االعتراف المتبادل بتدابير الصحة العمومية من خالل االتفاقات الثنائية والمتعددة األطراف".
واذ شددت الدكتورة ليو على أن التزامات أفريقيا تُــجاه "أجواء أفريقية موحدة" "تربط هذه القارة وتضمن نمو وازدهار بلدانها ومجتمعاتها المحلية"،
فقد أكدت على أهمية "اتفاق تنفيذ المشاريع" ) (PIAبين اإليكاو و"اللجنة األفريقية للطيران المدني" (لجنة أفكاك) ،والتي سيتم إضفاء الطابع الرسمي
عليها في المستقبل القريب.
وُيحدد هذا االتفاق أحكام مشروع الدعم المؤسسي لصندوق التنمية األفريقي ( )ADFوسيساعد على تسريع تنفيذ "السوق األفريقية الموحدة للنقل
الجوي" من خالل تقديم المساعدة الهادفة والقابلة للقياس إلى الدول المعنية.
وقد أعربت األمينة العامة في ختام كلمتها عن ثِ ـقـتها في مستقبل الطيران في أفريقيا.

وقد حضر هذه الفعالية االفتراضية لالتحاد األفريقي رئيسة وزراء جمهورية توغو ،معالي السيدة فيكتوار توميغا دوغبي .كما حضرت ال ُمفوضة
البني التحتية والطاقة والنقل ،الدكتورة أماني أبو زيد؛ وقادة "اللجنة األفريقية للطيران المدني" (لجنة أفكاك) و"اتحاد شركات الطيران
المسؤولة عن ُ
األفريقية" ( )AFRAAو"المجلس الدولي للمطارات في أفريقيا" (.)ACI Africa

مصادر معلومات للمحررين
بوابة اإليكاو بشأن فيروس كورونا
اإليكاو وأهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة
معلومات عن اإليكاو
اإليكاو هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة ،أُنشأتها الحكومات في عام  1944تيسي اًر لعالقاتها الدبلوماسية في شؤون النقل الجوي الدولي.
ومنذ ذلك الوقت ،اعتمدت الدول أكثر من  12 000قاعدة قياسية وتوصية دولية ،عن طريق اإليكاو ،للتوفيق بين اللوائح الوطنية ذات الصلة بالسالمة واألمن
والكفاءة والسعة وحماية البيئة في مجال الطيران ،يما يتيح استحداث شبكة عالمية فعلية .كما توفر منتديات اإليكاو فرصاً للمشورة والدعوة لدى مقرري السياسات
الحكوميين ،من جانب مؤسسات القطاع ومنظمات المجتمع المدني وغيرها من الجهات المعنية الرسمية في مجال النقل الجوي.
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