
  
 
 التعاون الدولي حيوي لتحقيق التعافي االقتصادي لالقتصاديات الوطنّية في أمريكا الوسطى والكاريبي التي ترتكز على الطيران

 للنشر الفوري

في كلمة توّجهت بها إلى المديرين العامين للطيران المدني في أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى   24/4/2020ال، ـمونتري
خالل مؤتمر عبر الفيديو، شّددت األمينة العاّمة لإليكاو، الدكتورة فانغ ليو، على الدور المحوري الذي  (NACC)ومنطقة الكاريبي 

 .19-و، في نجاح خططهم للتعافي من داء كوفيديضطلع به التعاون الدولي، بما في ذلك عبر اإليكا

على أّن "نجاح التعاون مرهون بإشراك جميع األطراف، سواء أكانت حكومّية أو غير حكومّية، من المنّظمين أو من  وأّكدت
القطاع، على أساس واضح ومنّسق. وما لم يتّم التوّصل إلى مسار مشترك ومجموعة مشتركة من األهداف بين جميع الجهات 

 تحّول القوة التي نستمدها عادة من تنوعنا بسرعة إلى تحديات ومخاطر ضاّرة".، فقد ت19-المعنّية المتأّثرة سلبًا بداء كوفيد
كاو وأقّرت الدكتورة ليو باألهمّية الحيوّية التي يكتسيها الطيران بالنسبة إلى الكثير من االقتصاديات في اإلقليم، مشيرًة إلى أّن اإلي

قد يكون قائمًا بين دولة وأخرى، وأّنه بالنسبة إلى بعض الحكومات فإّن  حساسة جدًا تجاه التباين الكبير في الموارد المالّية الذي
 مستويات المساعدة على تعافي القطاع الُمناقشة حاليًا ليست واقعّية في الظروف الراهنة.

رات من عائدات وشّددت الدكتورة ليو قائلًة: "كما تعّلمنا جميعًا بعد عقود من الترابط العالمي الذي أتاح تحقيق مليارات الدوال
، فإننا نحتاج جميعًا إلى (NACC)السياحة والتجارة بالنسبة إلى اقتصاديات أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى ومنطقة الكاريبي 

 بعضنا البعض للتحّلي بالقدرة والفعالّية".
مالية وأمريكا الوسطى ومنطقة في أمريكا الش 19-وأضافت: "لتحقيق التعافي الناجح والمستدام بالفعل بعد تفشي داء كوفيد

، يجب أال يكون هدفكم فقط ضمان تعافي دولتكم بل أيضًا تعافي جيرانكم وجيرانهم. ومبدأ التعافي الناجح (NACC)الكاريبي 
 واالستدامة هذا هو في صميم الدعوات التي ُيرّوج لها راهنا على نطاق األمم المتحدة تحت شعار "التعافي األفضل معًا" في كلّ 

 مجال من مجاالت األولوّية االقتصادّية واالجتماعّية العالمّية".
وحّثت الدكتورة ليو جميع المديرين العامين المشاركين في االجتماع الذي نّظمه مدير مكتب اإليكاو اإلقليمي ألمريكا الشمالية 

لدور الحيوي لإليكاو ولوكاالت األمم المتحدة ، السّيد ملفين سينترون، على اإلقرار با(NACC)وأمريكا الوسطى ومنطقة الكاريبي 
 األخرى من أجل التصّدي متعّدد األطراف الفّعال لألزمة.

وسّلطت الضوء على الحاجة إلى دعم سياسي على أعلى مستوى لضمان التزامات ومتابعات ذات مغزى على الطريق نحو 
عادة تشغيل شبكات السف  .ر والتجارة والسياحة الحيوية في اإلقليمإطالق محركات الطيران في اقتصادياتهم وا 

ورّحبت بمناقشة عقد اجتماع ثاٍن أرفع مستوى الجارية حاليًا من أجل إشراك وزراء النقل والتجارة والسياحة والصّحة باإلقليم، مشيرًة 
المطروحة تتجاوز بكّل بساطة  إلى أّنه "من الحيوي رفع النظر في التعافي اإلقليمي للطيران إلى المستوى الوزاري ألّن التحديات

 سيطرة مدير عام أو وزير نقل واحد".

 



 

 

 مصادر معلومات للمحررين

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

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

   )NACC(مكتب اإليكاو اإلقليمي ألمريكا الشمالية وأمريكا الوسطي ومنطقة الكاريبي 

  COVID-19 اإللكترونية الخاصة بوابة اإليكاو
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