
  
 

لضمان تعافي الطيران واالقتصاد في المنّسقة تبرز أهمية االستجابة إليكاو األمينة العامة ل
 جزر المحيط الهادئ

 للنشر الفوري

بجزر المحيط الهادئ يوم االثنين،  رؤساء الطيران المدنيأجرت األمينة العامة لإليكاو مؤتمرًا عن ُبعد مع  -١٣/٥/٢٠٢٠ ،ـالمونتري
محوريًا إلنعاش قطاعات هو ذاته أوضحت فيه أن التعاون الذي كان يتم من خالل اإليكاو ويهدف في األصل إلى الربط بين الدول سيكون 

 ت على شدة تأثر المجتمعات في هذه الدول الجزرية بالصدمات الخارجية.أّكدجائحة كورونا، كما  النقل الجوي في هذه الدول عقب انتهاء

عادت بالنفع على التي بعد عقود من الربط الجوي تمخضت عنها موارد جديدة إليرادات السياحة والتجارة وعّلقت الدكتورة فانغ ليو قائلًة: "
 ".نعمل بطرق مستدامةنظل تعلمنا أننا جميعًا نحتاج إلى بعضنا البعض كي نزدهر و  اقتصادات الدول الجزرية في المحيط الهادئ،

في وٕانما أيضًا  ،فقط في ضمان التعافي محليًا على مستوى دولتكمتنحصر التعافي، فإن مهمتكم ال تحقيق ولكي تنجح دولكم بالفعل في "
 "العمل على تعافي جيرانكم وجيران جيرانكم.

في آسيا والمحيط الهادئ السيد أرون ميشرا هذا المؤتمر عن ُبعد لرؤساء الطيران المدني. وقد استهدف نّظم مدير مكتب اإليكاو اإلقليمي 
الذي يؤديه النقل الجوي في معالجة التحديات الفريدة من الذي ال غنى عنه  رنظرًا للدو على وجه التحديد، دول المحيط الهادئ المؤتمر 

أو ضيق نطاق االقتصادات أو ُبعد المسافة عن األسواق الكبرى.  التي تواجهها هذه الدول، والتي تتعلق إما بمحدودية الموارد الطبيعيةنوعها 
 لالتحاد التابعة الجوية السالمة وكالةحضر المؤتمر عن ُبعد رؤساء الطيران المدني بدول المحيط الهادئ وممثلو المنظمات الدولية مثل 

ومنظمة خدمات المالحة الجوية  )ACI(والمجلس الدولي للمطارات ) PASO(ومنظمة سالمة الطيران للمحيط الهادئ  )EASA(األوروبي 
باإلضافة إلى الدولتين  )IFATCA( الجوية الحركة مراقبي لرابطات الدولي االتحادو  )IATA(واتحاد النقل الجوي الدولي  )CANSO(الدولية 

 يات المتحدة وسنغافورة.الشريكتين الوال

كذلك حذرت الدكتورة ليو من اتباع نهج فردي في السعي لتحقيق التعافي، مشيرًة إلى أنه "إن لم ُتحدد مجموعة من األهداف المشتركة بين 
ن تتحول سريعًا إلى ازدواجية التي تأثرت سلبًا بجائحة كورونا، فإن القوة التي نستمدها في المعتاد من تنّوعنا واختالفنا يمكن أالجهات المعنية 

 غير مجدية وعدم كفاءة."

تحّلق باقتصادات دول المحيط الهادئ البد وأن يأتي في إطار إجماع آراء واسع النطاق كي كما أضافت بقولها: "إن تدوير محركات الطيران 
 التأييد السياسي."أعلى مستويات ذلك فسيستلزم بالتالي من جانب الحكومات فيما يخص سبل التعافي، و 

لتوضيح للوزارات المعنية في دولكم أن العودة إلى لجهود الوفي هذا الصدد، شجعت األمينة العامة رؤساء الطيران المدني على "مواصلة 
ي تبذلها الربط الكامل عن طريق النقل الجوي مسألة محورية للنجاح في التعافي من آثار جائحة كورونا"، كما استعرضت أيضًا الجهود الت

 تعافي الربط الجوي على الصعيدين العالمي واإلقليمي. سبل اإليكاو لضمان تنسيق 

ا وأضافت الدكتورة ليو قائلًة: "كما يتضح لكم من الكتب التي أرسلتها المنظمة مؤخرًا والبيانات الصحفية التي أصدرتها اإليكاو، اضطلعن
تدابير السالمة التشغيلية بالكثير من األصعدة منها ما يتعلق بالصحة العمومية و  بالعديد من األنشطة خالل جائحة كورونا وذلك على

 امة عالميًا والتعجيل برحالت المساعدات اإلنسانية واإلجالء وغير ذلك من األولويات العاجلة."هواستمرار سالسل توريد الشحن الجوي ال

صياغة استجابة عالمية فّعالة خالل أوقات األزمات العالمية، ونحن حاليًا في  "تؤدي كل من اإليكاو ومنظمات األمم المتحدة دورًا محورياً 
 نقوم بكل ما في وسعنا لإلسراع بتعافي قطاعات النقل الجوي في دولكم."



 

 

 
 مصادر معلومات للمحررين

 مكتب اإليكاو اإلقليمي في آسيا والمحيط الهادئ
 بوابة اإليكاو المعنية بجائحة كورونا

 معلومات عن اإليكاو
لتعزيز التطور اآلمن والمنظم  ١٩٤٤منظمة 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. ١٩٣العديد من األولويات األخرى. والمنظمة هي بمثابة محفل للتعاون بين دولها األعضاء البالغ عددها 

 :العام لالتصال

communications@icao.int 
 ICAO@تويتر: 

 لالتصال من جانب وسائل اإلعالم:

 السيد وليام رايالنت كالرك
 موظف شؤون االتصاالت

twraillantclark@icao.in  

 +١) ٥١٤( ٩٥٤-٦٧٠٥الهاتف الثابت: 
 +١) ٥١٤( ٤٠٩-٠٧٠٥ الهاتف المحمول:

  wraillantclark@ :تويتر

 linkedin.com/in/raillantclark/: إن لينكد
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