
  
 

 منه والتعافي( COVID-19) فيروس كورونالتصدي لتبدأ تنفيذ المبادئ التوجيهية لاإليكاو 
 على المستوى العالمي

 للنشر الفوري

الثالث لبدء التنفيذ لرؤساء الطيران المدني الوطني، في الوقت الذي تواصل ا اإلقليمي اليوَم اجتماعه ت اإليكاونهأ – 12/6/2020، الـمونتري
فرقة "الصادرة عن العالمي من خالل التوصيات والمبادئ التوجيهية على المستوى  (COVID-19) لفيروس كورونا طيرانالمواءمة دفع بفيه ال

 .التابعة للمنظمة (CART) "عمل المجلس إلنعاش قطاع الطيران

 ،(SAM) أمريكا الجنوبيةباإلقليمي اإليكاو فها مكتب استضالجمهور و أمام امفتوحة التي كانت عبر اإلنترنت، اليوم  ندوةَ وتجدر اإلشارة إلى أن 
في أمريكا وكالة الطيران التابعة لألمم المتحدة المكاتب اإلقليمية لستضافتها مشابهة اإقليمية أعمال فعاليات بعد اختتام قد انعقدت مباشرة 

 .(EURNAT) وأوروبا وشمال األطلنطي (NACC) الشمالية وأمريكا الوسطى ومنطقة الكاريبي

 .مختلف الجوانبعلى  ا  تقدم تدولهم المعتمدة وأحرز تابعين لمختلف الت الندوات الثالث عبر اإلنترنت المديرين العامين للطيران المدني قد ضم  و 

إلى رؤساء  (CART) فرقة عمل المجلس إلنعاش قطاع الطيرانلمبادئ التوجيهية لل فانغ ليو ةالعام لإليكاو، الدكتور  ةاألمينفي معرض تقديم و 
بالتعاون مع زمالئنا في منظمة الصحة هذه عمل ال رة لفرقةال والمنجزات المقر  عماألتم تحديد " قائلة : تالوطني، أكدعلى المستوى الطيران 
 قطاعدول األعضاء و ال بما يمك نالطيران. وقد تم تصميمها  قطاعالعديد من المنظمات الدولية وشركائنا في غيرها من و  (WHO)العالمية 
صحة الطبية والمتعلقة بمشورات أحدث الما ُيتاح من  بالكامل معالمخاطر بما يتوافق ة من حدتخفيف لقة لمنس  التدابير التنفيذ من الطيران 
 ".المسافرين

صة والمخص   ةواإلقليمي ةالوطني تعافيالخرائط طريق  مةءمواتهدف إلى  ذكورةعمل المالفرقة  أن أحكامبالرغم من ليو على أنه  ةالدكتور  تدشد  كما 
 .لن تحل محلهاإال أنها ، ابهُمــضي ا  والالتي يتم تنفيذها حاليلقطاع الطيران 

قليمكمو  مكبلدانواجهها التحديات التي تُ  اإلدراك فإنكم ُتدركون حقبشكل فردي وجماعي، مضت تقول: "و  لى هذا د إـن ـ ستوبالتالي يجب أن ن حاليا   ا 
لى  دراكاإل  ة."المحدد مأولوياتك تناول مع ذكورةعمل المالفرقة تتوافق مع إطار التي  التكييفيةتعافي وضع تدابير العلى  مقدرتكوا 

لى جانب تركيز المبادئ التوجيهية على و   ةالدكتور  تد، شد  (COVID-19)فيروس كورونا لالمتعلقة بإعادة التشغيل والتصدي الدولية  ولوياتاألا 
 إقامة علىاالستفادة من هذه اللحظة في تاريخ الطيران للمساعدة  تتمثل في ذكورةعمل المالفرقة  لاعمأليو على أن "الركيزة الثالثة التي تدعم 
 ".اآلنها ستفيد منعلى الدروس التي ن بناء  شبكة نقل جوي أكثر مرونة واستدامة 

على  بعةلمت  ا تعافيلوضع اإلجراءات الحالية في منظورها الصحيح عند التأكيد على أن األولويات نحو الهذه الفرصة الدكتورة ليو اغتنمت كما 
 هابل عيشسُ تستعيد  أقاليمكمو  ممجتمعاتككون  بل، فحسب لقطاع النقل الجوي ةواالقتصادي ةالتشغيلي ستدامةاالعلق بت ت"ال يالعالمصعيد ال
 ".هاقتصادي واستقرار اال

من  لهذا األسبوع على اإلنترنتات جتماعأعربت اإليكاو عن امتنانها لمشاركة العديد من ممثلي الدول األعضاء في مجلس اإليكاو في االقد و 
سبانيا والمملكوفنلندا وألمانيا وال يةجمهورية الدومينيكالكولومبيا وكوستاريكا و  يطاليا والمكسيك وهولندا واالتحاد الروسي وا  ة. ة المتحديونان وا 

 "فرقة عمل المجلس إلنعاش قطاع الطيران" رئيسمها قد   ماتاسهإتحديدا  ( EURNAT) وشمال األطلنطي إلقليم أوروبااإليكاو ن اجتماع تضم  و 
(CART)  مجلس االيكاو، السيد فيليب بيرتو لدىوسفير فرنسا. 

 .سريعةيرة تبو أنشطة التوعية والتنسيق حيت تواصلت ، ذكورةعمل المالفرقة  تإليكاو نحو تنفيذ توصياأقاليم افي م تقدز تم بالفعل إحراو 



 اإليكاو التي تستضيفها مكاتبو  ذكورةالمعمل الفرقة ل على اإلنترنتعقد المزيد من االجتماعات على  اإليكاو عملوخالل األسبوعين المقبلين، ست
 .فريقياأوسط وآسيا والمحيط الهادئ وشرق وغرب شرق األالباإلقليمية 

 وكذلك الستجابة التشغيلية وأدوات الدعماإليكاو لبأنه تم توحيد جميع تدابير الجهات المتلقية ، ذك رت الدكتورة ليو بالنظر إلى المستقبلو 
قد . و (COVID-19)لفيروس كورونا صة المخص  اإللكترونية اإليكاو على منصة  ذكورةعمل المالفرقة التوجيهية ل ونماذج المبادئتوصيات ال

 .الكامل من مواردهابعلى االستفادة الجهات جميع الدكتورة ليو عت شج  

 

 
 

 معلومات للمحررين مصادر

 اإليكاومعلومات عن 
م للطيران لتعزيز التطور اآلمن والمنظ   1944إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، ُأنشئت في عام منظمة الطيران المدني الدولي )اإليكاو( هي 

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

  (COVID-19) اإليكاو بشأن فيروس كورونا نصةم
 وأهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامةاإليكاو 
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