اإليكاو تدعو إلى التحرير واالبتكار للمضي قدماً في إنعاش قطاع الطيران
من جائحة كورونا في غرب أفريقيا
للنشر الفوري

مونتريـــــــــــال - ٢٠٢1/٣/19 ،تحدث أمس كل من رئيس مجلس اإليكاو ،السيييد سييالفاتوري شيياكيتانو ،واألمينة العامة الدكتورة فانغ ليو ،في
االجتماع الوزاري االفت ارضييي الذي انعقد بشي ن زيادة مسييتوياا الربو والنمو في مجال النقل الجوي في أفريقيا الغربية حيث شييددا على األهمية
الحيوية الستمرار التحرير واالبتكار في تحقيق الربو الجوي األمثل والمستدام في المنوقة.
وفيما يتعلق بموضوع التحرير ،أكد الرئيس شاكيتانو في خوابه الرئيسي أمام المشاركين في االجتماع ،الذي استضافته و ازرة الويران الفيدرالية

النيجيرية ومنظمة "الشي ي ي ييركا الدوليون لالبتكار والتنمية واالسي ي ي ييتدامة في قواع الويران" ( ،)iPADISأن "اسي ي ي ييتعادة الربو الجوي هو أمر حيوي

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

كما أكد على التعاون الممتاز القائم حالياً من أجل تعزيز أدا الش ي ييبكة وتفعيل س ي ييوق النقل الجوي األفريقي الموحد ( )SAATMالذي انض ي ييما
إليه جميع دول غرب أفريقيا تماشييياً مع قرار ياموسييوكرو ،واعتماد مواثيق قانونية متعددة األوراف لتعزيز دور قواع الشييحن الجوي في تحقيق
االنتعاش االقتصادي على المستويين الووني والعالمي.

وش ي ي ي ي ي ييددا الدكتورة ليو في مالحظاتها على الوابع المنهجي للعديد من العقباا والتحدياا الحالية فيما يخص الربو الجوي في غرب أفريقيا،
والتي يجري معالجتها من خالل األنش ي ييوة المنس ي ييقة عن وريق اإليكاو ،ولكن "فيما يتعلق بالتحرير الكامل للنقل الجوي في أفريقيا ،يجب علينا

نواص ييل الدعوة معاً من أجل رفع مس ييتوإل اإلرادة الس ييياس ييية والمش يياركة على أعلى المس ييتوياا ،إذا أردنا أن نتغلب فعلياً على الحواجز المتبقية

أمام التوسع في فتح األجوا في أفريقيا".

وبعد عرض أحدث المس ي ي ييتجداا فيما يخص تعديالا المرحلة الثالثة األخيرة على اإلرش ي ي يياداا التي أعدتها "فرقة عمل مجلس اإليكاو إلنعاش
قواع الويران" والتي تس ي ي يياعد دول غرب أفريقيا ودول أخرإل على تنس ي ي يييق اإلج ار اا المتخذة للتص ي ي ييدي لجائحة فيروس كورونا ،علق الرئيس

شاكيتانو على مدإل إدراك اإليكاو والمجلس ألهمية عنصر االبتكار في تعافي قواع الويران المدني واستدامته في أعقاب الجائحة.

فص ييرئ قائالً "من المهم أن ندرك في هذا الص ييدد أن اس ييتدامة قواعنا في المس ييتقبل لن تعتمد على مجرد التوقعاا الكبيرة لدإل الكثيرين اآلن

العتماد تقنياا وعملياا تش ي ي ي ييغيلية مبتكرة وأنواع جديدة من الوقود للتعافي بعد اجتياز الجائحة وض ي ي ي ييمان مراعاة البيئة في نفس الوقا ،ولكن

أيضي ي ياً على الفرز الص ي ييحي اواج ار اا الص ي ييحة العامة على المدإل الوويل للمس ي يياعدة في تحس ي ييين رحالا الركاب ب كملها في حالة ظهور أي
جائحة مرة أخرإل في المستقبل".
وشي ييددا الدكتور ليو على أن االبتكار سي يييكون بالغ األهمية لجميع الجهاا المعنية في قواع النقل الجوي للمضي ييي قدماً ،س ي يوا على مسي ييتوإل

الحكوماا أو مؤسساا الصناعة ،وأن األمانة العامة لإليكاو ومجلس المنظمة يوليان أولوية قصوإل لتسريع العمل على إعداد القواعد القياسية

والتنظيمية الفعالة للمضي قدماً.

وصي ي ييرحا قائلة "وأُضي ي ييفي بالفعل الوابع الرسي ي ييمي على عدد من الش ي ي يراكاا والمجموعاا الجديدة للمسي ي يياعدة في هذه العملية ،والجميع ملتزم

بضمان قدرة ابتكاراتنا في مجاالا التوحيد والتنظيم والترخيص تجعل قواع الويران يتسم بدرجة أكبر من المرونة والسالمة واألمن واالستدامة
في المستقبل".

وتض ييمنا الموض ييوعاا األخرإل التي تناولها رئيس المجلس اإليكاو واألمينة العامة المؤتمر الرفيع المس ييتوإل بشي ي ن جائحة فيروس كورونا الذي

تنظمه الوكالة في أكتوبر من هذا العام ،وأهمية المنظماا اإلقليمية لمراقبة الس ييالمة الس ييتئناف العملياا بش ييكل آمن وناجح في س ييياق مختلف

القواعد التنظيمية الحالية المخففة والمشي ي ييددة ،وأوجه النجائ التي ما زالا تتحقق من خالل خوو اإليكاو للسي ي ييالمة واألمن حتى أثنا الظروف

االستثنائية التي تسببا فيها الجائحة بالنسبة للنقل الجوي في غرب أفريقيا.

نظر لفعالية اإلج ار اا التي اتخذتها للتصدي للجائحة ،وأُشير إلى أنه يمكن االستفادة من تحسين مستوإل
كما تما اإلشادة بدول غرب أفريقيا اً
التنسيق في الوقا الحاضر لتحقيق المزيد من الفوائد في مجاالا السالمة واألمن والكفا ة واالستدامة عندما تنحسر الجائحة.

معلومات للمحررين
معلومات عن اإليكاو

منظمة الويران المدني الدولي (اإليكاو) هي إحدإل الوكاالا المتخصِّصة التابعة لألمم المتحدة ،أُنش تها الحكوماا في عام  ١944لمساعدتها
في أنشوتها الدبلوماسية الخاصة بشؤون النقل الجوي الدولي .ومنذ ذلك الوقا ،اعتمدا الدول أكثر من  ١2 000قاعدة وتوصية دولية من
خالل اإليكاو ،مما يساعد في موا مة لوائحها الوونية المرتبوة بسالمة وأمن وكفا ة وسعة الوي ارن وحماية البيئة ،ما أتائ إقامة شبكة عالمية
حقيقية .وتوفِّر محافل المنظمة أيضاً فرصاً عديدة لتقديم المشورة المتخصِّصة والدعوة لقواع الويران من خالل العمل مع صانعي الق ارراا في
المعترف بها رسمياً في قواع
الحكوماا وممثِّلي صناعة الويران والمنظماا غير الحكومية من المجتمع المدني وغير ذلك من الجهاا المعنية
َ
النقل الجوي.

البوابة اإللكترونية لإليكاو للمعلومات عن جائحة فيروس كورونا
مبادرة "عدم ترك أي بلد وراء الركب"
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