
  

 

 لتفشي جائحة في التصديلدول دعم ومساعدة ال مجموعة أدوات تنفيذية تستحدث ويكااإل
 .COVID-19 كورونا وباء

 للنشر الفوري

لدعم الدول في مجال االستجابة  "iPACKs" مجموعة أدوات تنفيذيةمنظمة الطيران المدني الدولي استحدثت  - 10/٧/٢0٢0مونتريـــــال 
 . COVID-19جائحة خالل والمقاومة جهود المرونةتنفيذ الجوية، واالنتعاش، و 

مثل سالمة الطيران،  قطاعالمجاالت ذات األولوية بالنسبة للدول وال يكاو بدراسةقامت اإلفانغ ليو أنه " ةالدكتور  يكاولإل ةالعام نةاألمي توأكد
 مجموعاتهذه العدت أفالركاب، والمطارات وخدمات المالحة الجوية، واقتصاديات النقل الجوي،  سهيل حركةواألمن، والصحة العامة، وت

  ع".""اإلقالبعنوان وجيهية تمبادئ من وما يرتبط به  (CARTإلنعاش قطاع الطيران" )الجديدة بما يتماشى تمامًا مع تقرير فرقة عمل المجلس 
ذا لزم األمر، المساعدة في  من مختلف شورةماللى جانب إ، واألدوات، دريبيةالتة و وجيهيالتواد الم" iPACKs"مجموعات  نضمتوست الخبراء، وا 

 وومقدمقل الجوي، الن سهيلمجال المشتريات. ويمكن أن يحصل عليها صانعو القرار الحكوميون، وسلطات الطيران المدني، واللجان الوطنية لت
 "ات.في سلسلة اإلمداد والجهات المعنيةخدمات الطيران، 

المالحة الجوية والنقل  دارتيإي وبدعم من فنتعاون الدارتها للإريادة ، بيكاوإلجهدا تنسيقيا حازما داخل منظمة امجموعات نشر هذه ال جسدوي
 .االستراتيجي والتنسيق والشراكاتلتخطيط ا اإلقليمية، ومكتبيكاو اإل الجوي، وجميع مكاتب

جل أمن "بعنوان:  موارداليتم نشرهما اآلن للتان وا ،إلى سلطات الطيران المدني تانوالموجهنفيذية الت لألدواتوليان المجموعتان األتضمن تو 
دارة مخاطر سالمة  بهدفاللجان الوطنية لتسهيالت النقل الجوي  عمل عزيزت إعادة بدء الحركة في مجال الطيران المدني وتعزيز مرونته، وا 

 .COVID-19“ الطيران المتعلقة بـجائحة
تتطلع منظمة الطيران المدني الدولي إلى العمل عن كثب مع الدول والشركاء والجهات المانحة من أجل وأردفت األمينة العامة قائلَة ما يلي: "

ستقدم دعمًا كبيرًا لجهود االستجابة واالنتعاش والمرونة  جموعاتمال هذه الجديدة الهامة للدول والصناعة. ونحن على ثقة بأن نشر هذه الموارد
 ."مجدداً  العالمفي  مد الجسورالجارية اآلن، وتساعد على إعادة بناء القدرة الالزمة ل

 

 
 
 



  للمحررين مصادر معلومات
 ICAO iPACKs تنفيذيةالدوات لأل يكاواإل مجموعة

 معلومات عن اإليكاو
لتعزيز التطور اآلمن والمنظم للطيران  1944هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، ُأنشئت في عام  (منظمة الطيران المدني الدولي )اإليكاو
وتتولى المنظمة وضع القواعد واللوائح الالزمة لسالمة وأمن وكفاءة وسعة الطيران وحماية البيئة، من بين العديد من  .المدني الدولي في شتى أنحاء العالم

 .دولة في جميع مجاالت الطيران المدني 19٣والمنظمة هي بمثابة محفل للتعاون بين دولها األعضاء البالغ عددها  .ت األخرىاألولويا

 لالتصال العام

communications@icao.int 
 @ICAO تويتر:

 لالتصال من جانب وسائل اإلعالم

 السيد وليام رايالنت كالرك
 موظف شؤون االتصاالت

 wraillantclark@icao.int 

 +1( 514) 954-6705الهاتف الثابت: 

 +1( 514) 409-0705 الهاتف المحمول:
 @wraillantclark تويتر:

 linkedin.com/in/raillantclark/إن:  لينكد
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