
 
 

 الطيرانإنعاش قطاع للمضي قدمًا في  واالبتكار التحرير تدعو إلى اإليكاو
 أفريقيا غرب في كورونا جائحة من

 للنشر الفوري
 في ليو، فانغ ةالدكتور  ةالعام ةواألمين شيياكيتانو، يسييالفاتور  اإليكاو، السيييد مجلس رئيسكل من  أمس تحدث - 19/٣/٢٠٢1 ،الـــــــــــمونتري

 هميةاأل على اشييددحيث  الغربية أفريقيامسييتوياا الربو والنمو في مجال النقل الجوي في  زيادةالذي انعقد بشيي ن  االفتراضييي الوزاري االجتماع
 .المنوقة في والمستدام األمثل الجوي الربو تحقيق في واالبتكار التحرير ستمرارالحيوية ال

 الفيدرالية الويران وزارة استضافته الذي ،االجتماع في المشاركين أمام الرئيسي خوابه في شاكيتانو الرئيس أكد التحرير، بموضوع يتعلق فيماو 
 حيوي أمر هوالربو الجوي  اسييييييييتعادة" أن ،(iPADIS) "الويرانقواع في واالسييييييييتدامة  والتنمية بتكارالل الدوليون الشييييييييركا منظمة "و  النيجيرية

 العديدة التجارية موألعماله ،نسمة مليون 308 عددهم والبالغ أفريقيا غرب لدول االقتصادية الجماعة في ١٥ الي األعضا  الدول لسكان بالنسبة
 " .الحدود عبر السفر على تعتمد التي

 انضيييييما الذي( SAATM) الموحد األفريقي الجوي النقل سيييييوق وتفعيلالشيييييبكة  أدا  تعزيز أجل منًا القائم حالي الممتاز التعاون على أكد كما
في تحقيق  الجوي الشييحن عزيز دور قواعلت األوراف متعددة قانونية مواثيق واعتماد ياموسييوكرو، قرار مع تماشييياً  أفريقيا غرب دول جميع إليه

 .والعالمي الوونياالنتعاش االقتصادي على المستويين 

 ،أفريقيا غربفي  الجوي الربو فيما يخص الحالية والتحدياا العقبااالوابع المنهجي للعديد من  على مالحظاتها في ليو الدكتورة شيييييييييييييدداو 
 علينا يجب ،أفريقيا في الجوي للنقل الكامل بالتحرير يتعلق فيما" ولكن ،اإليكاو عن وريق المنسيييييقة األنشيييييوة خالل منوالتي يجري معالجتها 

 المتبقية الحواجزعلى ًا فعلي نتغلب أن أردنا إذا ،ياامسيييتو ال أعلى على مشييياركةالو  رفع مسيييتوإل اإلرادة السيييياسيييية أجل من معاً  الدعوة نواصيييل
 ."أفريقيا فيالتوسع في فتح األجوا   أمام

 نعاشإل اإليكاو جلسم عمل فرقة" التي أعدتها رشييييييياداااإل على األخيرة الثالثة المرحلة تعديالاعرض أحدث المسيييييييتجداا فيما يخص  بعدو 
 الرئيس قعل   ،جائحة فيروس كورونااإلجرا اا المتخذة للتصيييييييدي ل تنسييييييييق على أخرإل ودول أفريقيا غرب دول تسييييييياعد والتي" الويرانقواع 

 .جائحةال أعقاب في واستدامته المدني الويرانقواع  تعافي في االبتكارعنصر  هميةأل المجلسو  اإليكاو إدراكمدإل  على شاكيتانو

 اآلن نيالكثير لدإل  الكبيرة التوقعااتعتمد على مجرد  لن المسييييتقبلفي  قواعنا اسييييتدامة أن الصييييدد هذا في ندرك أن المهم منفصييييرئ قائاًل  "
 ولكن ،وضييييييييييمان مراعاة البيئة في نفس الوقا جائحةالاجتياز  بعد لتعافيل وقودمن ال جديدة وأنواع تشييييييييييغيلية مبتكرة وعملياا تقنيااالعتماد 

جرا اا الصيييييحة العامة على المدإل الوويل على أيضييييياً  في حالة ظهور أي  ب كملها الركاب رحالا تحسيييييين في للمسييييياعدة الفرز الصيييييحي واا
 ."جائحة مرة أخرإل في المستقبل

على مسييييتوإل  سييييوا  قدمًا، للمضييييي الجوي النقللجميع الجهاا المعنية في قواع  األهمية بالغ سيييييكون االبتكار أن على ليو الدكتور اوشييييدد
القواعد القياسية العمل على إعداد  تسريعومجلس المنظمة يوليان أولوية قصوإل ل إليكاواألمانة العامة ل وأن الصناعة،الحكوماا أو مؤسساا 

 .قدماً  للمضي والتنظيمية الفعالة

 ملتزم والجميع العملية، هذه في للمسيييييياعدة الجديدة والمجموعاا الشييييييراكاا عدد من على الرسييييييمي الوابع بالفعل وُأضييييييفي  "قائلة صييييييرحاو 
السالمة واألمن واالستدامة المرونة و يتسم بدرجة أكبر من قواع الويران  تجعلالتوحيد والتنظيم والترخيص  في مجاالا ابتكاراتنا قدرة بضمان

 في المستقبل."



 الذي جائحة فيروس كورونا بشييي ن المسيييتوإل رفيعال المؤتمرواألمينة العامة  اإليكاورئيس المجلس تناولها  التي األخرإل الموضيييوعاا تضيييمناو 
مختلف  سيييياق في وناجح آمن بشيييكل العملياا السيييتئناف السيييالمة لمراقبة اإلقليمية المنظماا وأهمية العام، هذا من أكتوبر في الوكالة تنظمه

 الظروف أثنا  حتى واألمن للسييييييالمة اإليكاو خوو خالل منوأوجه النجائ التي ما زالا تتحقق  ،المخففة والمشييييييددة الحاليةالقواعد التنظيمية 
 .أفريقيا غرب في الجوي للنقلالتي تسببا فيها الجائحة بالنسبة  االستثنائية

تحسين مستوإل  من االستفادة ه يمكنأن وُأشير إلى ،جائحةللاإلجرا اا التي اتخذتها للتصدي  لفعاليةًا نظر  أفريقيا غرب بدول اإلشادة اتم كما
 .جائحةال نحسرت عندما واالستدامة والكفا ة واألمن السالمةفي مجاالا  الفوائد من المزيد لتحقيق الحاضر الوقا فيالتنسيق 

 

 

 معلومات للمحررين

 معلومات عن اإليكاو
لمساعدتها  ١944الحكوماا في عام ُأنش تها منظمة الويران المدني الدولي )اإليكاو( هي إحدإل الوكاالا المتخصِّصة التابعة لألمم المتحدة، 

وتوصية دولية من  قاعدة ١2 000ومنذ ذلك الوقا، اعتمدا الدول أكثر من في أنشوتها الدبلوماسية الخاصة بشؤون النقل الجوي الدولي. 
ما أتائ إقامة شبكة عالمية ن وحماية البيئة، مما يساعد في موا مة لوائحها الوونية المرتبوة بسالمة وأمن وكفا ة وسعة الويراخالل اإليكاو، 

فرصًا عديدة لتقديم المشورة المتخصِّصة والدعوة لقواع الويران من خالل العمل مع صانعي القراراا في أيضًا وتوفِّر محافل المنظمة حقيقية. 
الجهاا المعنية المعتَرف بها رسميًا في قواع ذلك من الحكوماا وممثِّلي صناعة الويران والمنظماا غير الحكومية من المجتمع المدني وغير 

 .النقل الجوي



 يكاو للمعلومات عن جائحة فيروس كوروناالبوابة اإللكترونية لإل

 مبادرة "عدم ترك أي بلد وراء الركب"

 لالتصال 
 communications@icao.int 

 كالرك -لسيد وليام رايالنت ا

 موظف شؤون االتصاالا
wraillantclark@icao.int 

 +١( ٥١4) 9٥4-670٥الهاتف الثابا  

 +١( ٥١4) 409-070٥الهاتف المحمول  

  @wraillantclarkتويتر  

 linkedin.com/in/raillantclark/  لنكدان

 

https://www.icao.int/Security/COVID-19/Pages/default.aspx
https://www.icao.int/Security/COVID-19/Pages/default.aspx
http://www.icao.int/about-icao/NCLB/Pages/default.aspx
mailto:communications@icao.int
mailto:wraillantclark@icao.int
https://twitter.com/wraillantclark
http://linkedin.com/in/raillantclark/

