
 

 

 
األمينة العامة لإليكاو تحّث قادة الطيران في أفريقيا على انتهاز الفرصة لتحسين األداء في مجالي السالمة 

 واألمن وتحفيز نمو قطاع النقل الجوي والتعافي من الجائحة
 للنشر الفوري

 أسبوعاألسبوع الماضي أمام قادة الطيران في أفريقيا، وذلك أثناء افتتاح فعاليات  ألقت األمينة العامة لإليكاو كلمة   -20/7/2021 ،مونتريـال
لطيران في أفريقيا مستقبال ، التي سيحظى بها ا. وسّلطت األمينة العامة الضوء على اإلمكانات الهائلة الهندي والمحيط أفريقيا إلقليم الطيران

ضعها والتي يمكن أن تتحقق من خالل بلورة االلتزامات اإلقليمية، كما شددت على الدور الحيوي الذي ينبغي أن يلعبه الطيران في الخطط التي ت
 الدول للتعافي من الجائحة.

واألداء في مجال السالمة، وذلك  لثقةالمستوى العام لتحّسنا  من حيث  الهندي والمحيط أفريقيا إقليمعلى مدى األعوام األخيرة الماضية، شهد 
إلى شاغل واحد  2015( والتي تراجعت من سبعة شواغل في SSCs) السالمة مجال في البارزة الشواغلبالتزامن مع االنخفاض الهائل في عدد 

 . 2021فقط في 
 اإلقليمية التنفيذية لخطةاوُتعزى هذه النتيجة إلى المساعدات التي قدمتها الفرق المعنية بالسالمة التابعة للمكاتب اإلقليمية لإليكاو في إطار 

الكثير من أنشطة ُنّفذ لمختلف الدول، حيث  يكةالشر الذي قدمته الجهات الدعم الوة على ع، (AFI Plan) أفريقيا في الجوية للسالمة الشاملة
أدنى  الهندي والمحيط أفريقيا إقليمالجائحة. ومع ذلك، يظل متوسط التنفيذ الفّعال على مستوى مطلع الدعم في إطار الخطة المذكورة حتى منذ 

(، ما يبرز بدوره أهمية الحفاظ على 2012الذي حدده إعالن أبوجا ) %60الهدف البالغ دون ، عالوة على كونه ال يزال من المتوسط العالمي
 . أفريقيا في الجوية للسالمة الشاملة اإلقليمية التنفيذية لخطةالقوة الدافعة الحالية فيما يخص تنفيذ برنامج عمل ا

 أفريقيا في والتسهيالت الطيران ألمن الشاملة اإلقليمية التنفيذ ي إطار خطةوبالمثل، يجري االضطالع بأعمال التحسين المستمر والتنسيق الفّعال ف
(AFI SECFAL Plan)عمليات التدقيق جراء إلو  ، وخصوصا  فيما يتعلق بالدعم الجاري تقديمه افتراضيا  على اإلنترنت لمشروعات في دول بعينها

لترويج لحلقات العمل التي عقدتها اإليكاو عن لو  "المستمر الرصد لنهج وفقا   الطيران أمن لتدقيق العالمي البرنامج" إطار على نطاق محدود في
 . التدريبية والندواتبين الدورات لتنسيق ل( و iPacksتعميم مجموعات أدوات التنفيذ في مجالي أمن الطيران والتسهيالت )لو ثقافة األمن  عام

ى وسعيا  للحفاظ على هذه القوة الدافعة، أشارت األمينة العامة إلى أن معدالت نمو قطاع النقل الجوي في أفريقيا كانت من بين األعلى عل
أخيرا  كان من الممكن مستوى العالم قبل جائحة فيروس كورونا. ومع ذلك فقد أوضحت "أن علينا جميعا  أن نقر بأن هذه النتائج التي تحققت 

 أن تكون أقوى بكثير لوال استمرار العقبات التنظيمية والقيود المالية وبطء وتيرة تحرير قطاع النقل الجوي هنا."
رشادات سياساتوتقدم اإليكاو المساعدة للدول األفريقية كي تصبح أكثر فعالية  في تطبيق   الجوي للنقل االقتصادية اللوائح بشأن يكاواإل وا 

قرار الجمعية العمومية  وذلك بالتعاون مع مجموعة متنوعة من المنظمات اإلقليمية المتعددة األطراف. وُأوليت أولوية مرتفعة لتنفيذ الدولي،
مؤتمر اإليكاو صادرة عن نتائج ما يتصل بهذا الموضوع من و  الجوي" النقل مجال في المستمرة اإليكاو سياسات بشأن الموحد "البيان 9-40 رقم

 .السادس للنقل الجوي
رشاداتها االقتصادية أكثر مالءمة   ألفريقيا، يجب علينا أوال  أن نضمن التوفيق الالزم  وأضافت األمينة العامة بقولها: "كي تصبح سياسات اإليكاو وا 

عالن أنتاناناريفو بشأن التطوير المستدام للنقل الجوي في أفريقيا، والسوق األفريقية الموّحدة  بين إعالن لومي بشأن تطوير الشحن الجوي في أفريقيا، وا 
 الدول عمل اإلعالنين من خالل خطط("، مشيرة  إلى أنه يجري حاليا  رصد تنفيذ YDياموسوكرو ) ( على النحو المبين في قرارSAATMللنقل الجوي )

 (.CARTاع الطيران )الصادرة عن فرقة عمل المجلس إلنعاش قط 10التوصية رقم (، ومن خالل األنشطة التي ُتجرى بموجب SATAPS) الجوي للنقل
على معالجة  م( إرشادات هامة لقادة قطاع الطيران بالمنطقة لمساعدتهCARTتتضمن توصيات فرقة عمل المجلس إلنعاش قطاع الطيران )و 

لماضي حيث انخفض عدد المسافرين جوا  العام ا، 2019 عاممقارنة  ب 2020في عام  %58تراجع معدالت أداء النقل الجوي في أفريقيا بنسبة 
 مليون راكبا . 78بنحو 

لهذا السبب شددت األمينة العامة على أهمية حرص الدول على تنفيذ توصيات فرقة العمل المذكورة في إطار خطط التعافي التي تضعها، مع 
ة ضرورة النظر بشكل مالئم في التطّورات الطبية والعلمية واعتمادها. وعلى وجه التحديد، سلطت األمينة العامة الضوء على األهمية البالغ

 الشعوب لتعزيز ثقة الجماهير والتشجيع على السفر، وخصوصا  في أفريقيا، حيث ال تزال معدالت التطعيم منخفضة للغاية.  لتطعيم
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، المقرر عقده 19-مؤتمر اإليكاو الرفيع المستوى بشأن كوفيدفي وفي هذا الصدد، حّثت األمينة العامة الدول األفريقية على حضور والمساهمة 
 العالمية". وُيتوقع أن ينجحتحت عنوان "رؤية واحدة لتحقيق اإلنعاش والُمرونة واالستدامة في قطاع الطيران بعد الجائحة  2021في أكتوبر 

اإلرادة السياسية للدول والتزامها بتحقيق المؤتمر في صياغة توافق في اآلراء على المستوى العالمي بشأن اتباع نهج متعدد األطراف، يستند إلى 
 اإلنعاش بصورة تتسم بالسالمة والكفاءة في مجال الطيران بعد أزمة فيروس كورونا.

، وّجهت األمينة العامة أيضا  كلمة  في االجتماع الثامن للمديرين العامين للطيران المدني الهندي يطوالمح أفريقيا إلقليم الطيران أسبوعوفي إطار 
 . ( الذي ُعقد يوم الجمعةAFI-DGCA/8) الهندي والمحيط أفريقيا إقليمفي 

 

 مصادر للمحررين

 مكاتب اإليكاو في إقليم أفريقيا الشرقية والجنوبية
 في إقليم أفريقياالغربية والوسطي مكتب اإليكاو

 معلومات عن اإليكاو
لدعم دبلوماسيتها بشأن مسائل النقل الجوي  1944اإليكاو هي إحدى الوكاالت المتخصِّصة التابعة لألمم المتحدة، أنشأتها حكومات في عام 

وممارسة تساعد في إضفاء االتِّساق على لوائحها  قاعدة قياسية 12 000الدولي. ومنذ ذلك الحين، اعتمدت البلدان عبر اإليكاو أكثر من 
يضا  فرصا  الوطنية المتعلِّقة بسالمة وأمن وكفاءة وسعة الطيران وحماية البيئة، ما أتاح إقامة شبكة عالمية فعلية. كما توفِّر محافل اإليكاو أ

جموعات التابعة للقطاع والمنظمات غير الحكومية التابعة للمجتمع للمشورة والمناصرة ليتّم تشاطرها مع صنَّاع القرارات في الحكومات من ِقبل الم
 .المدني وغيرها من الجهات المعنّية بالنقل الجوي المعترف بها رسميا  
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