
 
 

 مجلس اإليكاو يشدد على الدور الحيوي للنقل الجوي في االنتعاش العالمي بعد األزمات
 للنشر الفوري 

الدول والمنظمات الدولية والمؤسسات المالية على مراعاة األهمية الحاسمة  يحث مجلس اإليكاو - 23/3/2020مقر اإليكاو، مونتريال، 
، الذي أُعلن عن تحّوله إلى جائحة عالمية من قبل COVID-19للطيران المدني في انتعاش االقتصاد العالمي بعد فيروس كورونا المستجد 

 .(WHO)منظمة الصحة العالمية 
نواجه أننا "ر رئيس مجلس اإليكاو، سالفاتوري شاكيتانو، لعام لألمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، كرّ وفي معرض التذكير بتصريحات األمين ا

عاما. وقد شّدد األمين العام غوتيريس على أنه بعد معالجة حالة  75أزمة صحية عالمية ال مثيل لها في تاريخ األمم المتحدة الذي يمتّد على 
لتأثير االجتماعي واالستجابة والتعافي االقتصاديين، مضيًفا أّن االبتكار في االستجابة يجب أن يتناسب الطوارئ الصحية، يجب أن نركز على ا

 مع الطبيعة الفريدة لألزمة".
يطرح مخاطر كبيرة على االقتصاد  COVID-19قادة مجموعة السبعة بأن فيروس كورونا المستجد  وأشار الرئيس شاكيتانو: "وبالمثل، أقرّ 

 التزموا بمعالجة التأثير االقتصادي للوباء".العالمي و 
الرئيس أن االستجابة العالمية يجب أن تأخذ في االعتبار دور النقل الجوي الدولي كعامل تمكين في جميع أنحاء العالم في زمن األزمات  الحظو 

نقاذ الركاب الذين تقطعت بهم السبل، وكذلك قدرات  الحالية، من خالل خدمات الشحن الجوي الحيوية التي تدعم سالسل اإلمداد العالمية، وا 
 .زمات اإلنسانية في الوقت المناسبجابة للطوارئ ولألاالست

ن وشدد على أن "الحفاظ على قابلية التشغيل المالي والوظيفي لمنظومة الطيران العالمية هو مسألة ملحة من أجل إرساء مسار نحو التعافي م
 ".COVID-19المصاعب االقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا المستجد 

ات من خالل التوظيف والتجارة والسياحة، يكيتانو أن "الترابط الذي يوّفره النقل الجوي في جميع أنحاء العالم يحفز االقتصادوأوضح الرئيس شا
 ".2030ويدعم الدول في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة لعام 

السبل لدعم أصحاب المصلحة القطاعيين وشركات الطيران وأضاف: "يدعو مجلس اإليكاو الدول والمؤسسات المالية إلى النظر في أفضل 
 والمطارات ومقدمي خدمات المالحة الجوية والمصنعين، بدون المساس بالمنافسة العادلة ومع ضمان الشفافية".

الطيران، سيكون انتعاش فقط من خالل التنفيذ العاجل لسياسات واستراتيجيات عامة فعالة في قطاع "وخلص الرئيس شاكيتانو إلى القول بأنه 
 ."االقتصاد العالمي بعد الوباء أكثر سهولة

 



 
مراعاة األهمية الحاسمة للطيران المدني في انتعاش االقتصاد العالمي بعد مجلس اإليكاو يحث الدول األعضاء والمنظمات الدولية والمؤسسات المالية على 

فقط من خالل التنفيذ العاجل لسياسات واستراتيجيات عامة فعالة في قطاع الطيران، قائاًل: " ،سالفاتوري شاكيتانووأّكد رئيس مجلس اإليكاو، . COVID-19وباء 
 ."سيكون انتعاش االقتصاد العالمي بعد الوباء أكثر سهولة

 
 معلومات للمحررين

 مجلس اإليكاو
 COVID-19موقع اإليكاو الخاص بفيروس كورونا الُمستَجد 

 معلومات عن اإليكاو
لتعزيز التطور اآلمن والمنظم للطيران المدني الدولي  1944هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، ُأنشئت في عام  اإليكاو

من  في شتى أنحاء العالم. وتتولى المنظمة وضع القواعد واللوائح الالزمة لسالمة وأمن وكفاءة وسعة الطيران وحماية البيئة، من بين العديد
 دولة في جميع مجاالت الطيران المدني. 193ت األخرى. والمنظمة هي بمثابة محفل للتعاون بين دولها األعضاء البالغ عددها األولويا

 اإليكاومجلس معلومات عن 
دولًة عضوًا تنتخبها الجمعية العمومية لفترة ثالث  36مسؤول أمام الجمعية العمومية. ويتشّكل المجلس من و المجلس هيئة دائمة للمنظمة، 

سنوية إلى الجمعية العمومية؛ وتنفيذ توجيهات الجمعية العمومية، وأداء المهام مجلس مهام متعددة أبرزها تقديم تقارير ويتولى ال سنوات. 
(. وُيوجه المجلس باستمرار أعمال المنظمة، بوصفه 1944اقية الطيران المدني الدولي )اتفاقية شيكاغو لعام والواجبات المنوطة به بموجب اتف

صدارها في شكل مالحق فهيئة من الهيئتين الرئاسيتين لإليكاو. وفي هذا الصدد،  من بين مهامه األساسية اعتماد القواعد والتوصيات الدولية وا 
بين الدول  التحكيملمجلس ل يجوزوفي مناسبات معّينة،  .المالحق القائمة حسب االقتضاء تعديل للمجلس التفاقية شيكاغو. ويجوز أيضاً 

مكن األعضاء في المسائل التي تتعّلق بالطيران وبتنفيذ أحكام اتفاقية شيكاغو؛ ويجوز للمجلس أيضًا التحقيق في أي وضع قد ُيشكِّل عقبة يُ 
 .وانتظامه يتجنبها أمام تطور المالحة الجوية الدولية ويجوز له كذلك، بصفة عامة، اتخاذ الخطوات الالزمة لصون سالمة النقل الجوي الدول
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