
  
 

 19-نعاش الطيران إثر كوفيدإمجلس اإليكاو ينشئ فرقة عمل 
 للنشر الفوري

 إلى والحاجة ،19-داء كوفيد نتيجة الدولي المدني الطيران قطاع يعاني منها التي الخطيرة للتأثيرات استجابة   -29/4/2020 ،مونتريـــــال
 مجلسال في ا  بلد 36 نع ممثلون قام العالم،ين مختلف أنحاء ب التواصل إعادة في للمساعدة القطاعو  اتالحكوم بين النطاق واسع تنسيق

 .19-بإنشاء فرقة عمل جديدة معنّية بإنعاش الطيران إثر كوفيد المتحدة لألمم التابعة )اإليكاو( الدولي المدني الطيران منظمةل الرئاسي

 .بها والتوصية مشّغلي القطاعو  للدول االستراتيجية والسياسات األولويات تحديد للمجلس التابعة الجديدة العمل فرقة من الهدف وسيكون

 القطاع، مستوى على ماثلةال المباشرة للتحديات حلولالتوّصل إلى  قطاع من أجلوال اتلحكومل المتاحة البيانات جميع من ستستفيدو 
 .العمليةخالل هذه  واستجابة مرونة أكثر وجعلها ،19-داء كوفيد بعد ما عالمفي  الشبكة تشغيل إلعادة معالجتها ينبغي التي واألولويات

يّتسم : "كما نعلم جميعا ، قائال   تماع األول لفرقة العملوأشار رئيس مجلس اإليكاو، سالفاتوري شاكيتانو، في الكلمة التي ألقاها اليوم خالل االج
ال للنقل الجوي االنتعاش الفعّ فإّن المستدامة في مناطق العالم كاّفة. وبالتالي، و  االقتصادية بالنسبة إلى التنمية حاسمةالربط الجّوي بأهمّية 

 ".19-جائحة كوفيدالدولي أساسي لدعم االنتعاش االقتصادي في مختلف أنحاء العالم إثر 

ا "ونحن ال نتحّدث عن انتعاش إثر أزمة في النقل الجوي الدولي. لقد واجه النقل الجوي الدولي العديد من األزمات في الماضي وتمّكن بعده
ن الزمن بالكامل استعادة موقعه بفضل مبادرات اتخذتها اإليكاو في الوقت المناسب. وقد ُيمحى التقّدم المحرز على مّر عقود ممن التعافي و 

 الة".ما لم يستأنف النقل الجوي الدولي نشاطه عّما قريب وبصورة فعّ 

التي يسودها عدم اليقين وفي ظّل هذه الظروف االستثنائية، اإليكاو  وقاتوشّدد الرئيس شاكيتانو في مالحظاته لفرقة العمل قائال : "في هذه األ
 ئناف العمليات".مدعّوة إلنقاذ النقل الجوي الدولي وتيسير است

ن و ن العامقطاع الطيران بما في ذلك المديرو وتتأّلف فرقة العمل الجديدة التابعة للمجلس من أعضاء المجلس وممثلين رفيعي المستوى عن 
ومنّظمة السياحة العالمّية  (WHO)لجميع الرابطات الكبرى في قطاع النقل الجوي. وهيئات األمم المتحدة مثل منّظمة الصّحة العالمّية 

(UNWTO) .ممثلة أيضا ، باإلضافة إلى رؤساء العديد من إدارات الطيران الوطنّية واإلقليمّية 

قبل وبوصفه رئيسا  للجنة النقل الجّوي التابعة للمجلس، ُعّين السّيد فيليب بيرتو، ممثل فرنسا في مجلس اإليكاو، رئيسا  لفرقة العمل من 
 شاكيتانو. وسيكون السيد بوبكار دجيبو، مدير إدارة النقل الجوي في اإليكاو، أمينا  لها.الرئيس 

 .2020 ويتوّقع المجلس تلّقي أولى نتائج فرقة العمل بحلول نهاية شهر مايو

 



 

 بين النطاق واسع تنسيق إلى والحاجة ،19-داء كوفيد نتيجة الدولي المدني الطيران قطاع يعاني منها التي الخطيرة للتأثيرات استجابة  
 الطيران منظمةل الرئاسي مجلسال في بلد 36 نع ممثلون قام العالم،ين مختلف أنحاء ب التواصل إعادة في للمساعدة القطاعو  اتالحكوم
 الهيئة من الهدف وسيكون .19-بإنشاء فرقة عمل جديدة معنّية بإنعاش الطيران إثر كوفيد المتحدة لألمم التابعة )اإليكاو( الدولي المدني
 البيانات جميع من مع االستفادة ،بها والتوصية مشّغلي القطاعو  للدول االستراتيجية والسياسات األولويات تحديد للمجلس التابعة الجديدة
 معالجتها ينبغي التي واألولويات القطاع، مستوى على ماثلةال المباشرة للتحديات التوّصل إلى حلول قطاع من أجلوال اتلحكومل المتاحة
 .العمليةخالل هذه  واستجابة مرونة أكثر وجعلها ،19-داء كوفيد بعد ما عالمفي  الشبكة تشغيل إلعادة

 

 مصادر معلومات للمحررين
 19-كوفيدببوابة اإليكاو اإللكترونية الخاّصة 

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

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