
 

 
 وإرساء االستراتيجيات للربط بين ربوع القارة األفريقيةالعلم ضرورة التسّلح ب

 للنشر الفوري 

للجنة ، كلمًة أمام الجلسة العامة الثالثة والثالثين سالفاتوري شاكيتانولقى رئيس مجلس اإليكاو، السيد أ – 1/12/2021 ،وكيغالي مونتريـال
، في كيغالي اليوم، استعرض فيها السبل التي يمكن من خاللها لقطاع النقل الجوي في القارة األفريقية األفريقية للطيران المدني )لجنة أفكاك(

 علمية ومتوافقة فيما بينها من الناحية االستراتيجية. الدلة األعلى أن تكون مستندًة إلى  ،أن يتعافى من خالل اعتماد سياسات للطيران والحدود
السيد بول رئيس جمهورية رواندا، فخامة حكومة رواندا، كل من تستضيفه ي ذوال ،ثالثة أيامللمؤتمر الذي يستمر حضر الجلسة االفتتاحية 

 أفو أتشا يدجي. وزير الطرق والنقل الجوي في توغو، السيد  ، ومعالي وزير البنية األساسية في رواندا، السيد كالفر غاتيت، ومعاليكغامي
وفرقة عمل االتحاد األفريقي الرفيعة المستوى ( CARTإلنعاش قطاع الطيران )اإليكاو لس جإلى أن فرقة عمل م شاكيتانووأشار السيد 

قة لالستجابة والتعافي سّ منذ تفشي الجائحة لضمان توافر تدابير فّعالة ومتسقة ومن قد بذلتا جهودًا هائلةً والمكلفة بتعافي الطيران في أفريقيا 
فرقة عمل المجلس تسري بالقدر ذاته على المتحور الجديد أوميكرون الذي أثار في مجال النقل الجوي الدولي، مشيرًا إلى أن توصيات 

 . واسعةً  مخاوفاً 
عن مؤتمر اإليكاو الرفيع المستوى بشأن جائحة فيروس كورونا، والذي أضفى صفة رسمية  الصادركما أشار أيضًا إلى اإلعالن الوزاري 

 لعالمي."على نتائج المؤتمر، وأرسى "أسسًا هامًة يمكن البناء عليها واإلسراع باالتجاهات اإليجابية كي تعّم الفائدة على المستويين الوطني وا
مؤتمر اإليكاو الرفيع المستوى على أن التطعيم ينبغي أال يكون شرطًا مسبقًا للسفر، ومع ذلك ينبغي فمثاًل أجمع الوزراء المشاركون في 

كما أكدوا أيضاً على الحاجة إلى تحسين أساليب إدارة المخاطر االستفادة منه في كل فرصة سانحة لتيسير التنقل بأمان على الصعيد الدولي. 
ث األدلة العلمية المتاحة، كما شددوا على ضرورة تحصين شبكة الطيران العالمية ضد التهديدات من أحد على الحدود من خالل االستفادة

 المستقبلية. 
ة ومن بين النتائج الهامة األخرى كانت ضرورة االستفادة من االبتكارات الرقمية وسبل تبادل البيانات للتمكين من تنفيذ اإلجراءات بسالس

تكنولوجيا ل العالمية الفّعالة إلى الشهادات الصحية المعترف بها من جانب الطرفين والمؤّمنة بواسطة ودون تالمس، ولتعزيز سبل الوصو 
 . األختام المرئية الرقمية التي ابتكرتها اإليكاو

واالقتصادي لهيئات إال أن بلوغ هذه الغايات يستلزم من الدول االلتزام بالعهود القريبة األجل التي قطعتها على نفسها بتوفير الدعم المالي 
 والجهات التنظيمية المختصة لديها. قطاع الطيران 

على أن اإليكاو والدول األعضاء فيها يدركون بشكل واضح الحاجة إلى أنشطة المساعدة المحددة  شاكيتانووفي هذا السياق، شدد السيد 
تعافي اآلمن للنقل الجوي وإعادة البناء بشكل أفضل، عماًل بالمبدأ وبناء القدرات باعتبارها عنصرًا أساسيًا لبلوغ كافة األهداف المتعلقة بال

 الذي أرساه مجلس اإليكاو وهو عدم ترك أي بلد وراء الركب. 
ستلزم على األخص أن تبذل الدول والجهات المعنية في قطاع الطيران جهودًا مستمرًة ومشتركًة لتحقيق تإال أن إعادة البناء في أفريقيا 

إلقامة باإلضافة إلى المشروعات الرائدة التي دّشنها االتحاد األفريقي  إعالن ياموسكرو، المنشودة، كما ستتطلب العمل على تنفيذاألهداف 
 (. AfCTA) منطقة التجارة القارية الحرة في أفريقياو  (SAATM)السوق الموحدة للنقل الجوي األفريقي 

بل وتحثها على  ،بتنفيذ خطة اإليكاو العالمية للمالحة الجوية، التي تسمح للدول واألقاليم العوامل المساعدة في ذلك قيام الدولأهم ومن 
 تنفيذ الخطة التنفيذية اإلقليمية الشاملة للسالمة الجوية في أفريقياو  التخّلي عن التكنولوجيات المتوارثةسرعة تحديث قطاعاتها عن طريق 

(AFI Plan و )ألمن الطيران والتسهيالت في أفريقيا خطة التنفيذ اإلقليمية الشاملة (AFI SECFAL.) 
وفي هذا الصدد، أعرب رئيس المجلس عن تقديره للمساهمة الممتازة التي قدمتها لجنة أفكاك والدول األعضاء بها أثناء المؤتمر الرفيع 

طوال جائحة فيروس  األفريقية اإلقليمية لمراقبة السالمةالمنظمات به قامت المستوى بشأن فيروس كورونا، وأشار إلى الدور الهام والقّيم الذي 
 كورونا. 



 

 

، بمناسبة افتتاح سالفاتوري شاكيتانورئيس مجلس اإليكاو، السيد )على اليسار( و  معالي وزير البنية األساسية في رواندا، السيد كالفر غاتيت
. الصورة ُمهداة من وزارة البنية 1/12/2021، في كيغالي في المدني )لجنة أفكاك(للجنة األفريقية للطيران الجلسة العامة الثالثة والثالثين 

 األساسية برواندا. 

 مصادر للمحررين
 والجنوبيةمكتب اإليكاو اإلقليمي في أفريقيا الشرقية 

 اإلقليمي في أفريقيا الغربية والوسطى مكتب اإليكاو

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

تساعد في إضفاء االتِّّساق على لوائحها  وتوصية دوليةقاعدة  12 000ومنذ ذلك الحين، اعتمدت البلدان عبر اإليكاو أكثر من  .الدولي
فرصًا  أيضاً كما توفِّر محافل اإليكاو  .ما أتاح إقامة شبكة عالمية فعليةمالوطنية المتعلِّقة بسالمة وأمن وكفاءة وسعة الطيران وحماية البيئة، 

ل المجموعات التابعة للقطاع والمنظمات غير الحكومية التابعة للمشورة والمناصرة ليتّم تشاطرها مع صنَّاع القرارات في الحكومات من قِّب
 .للمجتمع المدني وغيرها من الجهات المعنّية بالنقل الجوي المعترف بها رسمياً 

http://www.icao.int/ESAF
http://www.icao.int/wacaf


 لالتصال العام
int.communications@icao  

 @ICAOتويتر: 

 لالتصال من جانب وسائل اإلعالم
 السيد وليام رايالنت كالرك

 المسؤول اإلعالمي
int.wraillantclark@icao 

 +1 (514) 954-6705الهاتف الثابت: 

 +1 (514) 409-0705الهاتف المحمول: 

  @wraillantclarkتويتر: 

 com/in/raillantclark.linkedin/: نالنكد
 

mailto:communications@icao.int
https://twitter.com/icao
mailto:wraillantclark@icao.int
https://twitter.com/wraillantclark
http://linkedin.com/in/raillantclark/

