
  
إجراءات مواجهة مواءمة  علىللمساعدة  هامة توفير دعم ومواردمن أجل للتنفيذ يكاو طة طريق اإليخر 

 الوطني واإلقليمي في مجال الطيران المدني فيروس كورونا على المستويين
 للنشر الفوري

 تيحالطيران المدني، مما يفي مجال  نتعاشلال ة"طة طريق التنفيذ العالمييخر " تطبيقفي  اليوم  اإليكاو بدأت  - 27/7/2020، مونتريـال
بناء  على  جائحة فيروس كورونا تدابير استعادة األعمال واالنتعاش في ظل  للبلدان في الوقت الذي تبدأ فيه بتطبيق  ما  اه تمكينيا   إطارا  

 .المرفقةالتوجيهية ووثيقة "اإلقالع" " فرقة عمل المجلس إلنعاش قطاع الطيران" توصيات
 لعرضة من الندوات عبر اإلنترنت مجموعفي إجراء هذا األسبوع لطيران المدني في مجال ابدأت وكالة األمم المتحدة المتخصصة وقد 

برازالعالم و  أقاليممن جميع  (DGCAs) ع المديرين العامين للطيران المدنيم ة"طة طريق التنفيذ العالمييخر " الهامة منصة ال توضيحأولوياتها و  ا 
 .ذلك لدعم اإليكاوالتي أنشأتها   (iPack)التنفيذ" مجموعات"موارد واإلبالغ و  صدلر ل
ذ خو  للطيران المدني من أفريقيا واألمريكتين وشمال األطلنطي وأوروبا خالل  ينالعام نلمديريااألمينة العامة لإليكاو، الدكتورة فانغ ليو  بتاطا 

شمل أنشطة ومبادرات اإليكاو ذات ت" طة طريق التنفيذ العالميةيخر بأن وضحت أفقد عبر اإلنترنت هذا األسبوع، منفصلة ث ندوات ثال
تـــم يكاو ومكاتبها اإلقليمية، و اإل إداراتجهدا  جماعيا  كبيرا ، شمل جميع شك ل ذلك لقد "، ومضت تقول: "على النتائجقوم صيغة تاألولوية في 

 ‘لمنظمة الدولية للهجرةا’و ‘المنظمة البحرية الدولية’و ‘منظمة الصحة العالمية’األمم المتحدة في بة مع زمالئنا ــفصلمــمشاورة لوفقا   ا  أيض
المجلس التنسيقي ’و ‘منظمة خدمات المالحة الجوية المدنية’و ‘مجلس الدولي للمطاراتال’و ‘اآلياتا’ مثلقطاع الطيران ومجموعات 

وكذلك منظمات ولجان  ‘لرابطة الدولية للشحن الجويا’و ‘المجلس الدولي لطيران األعمال’و ‘ءالدولي التحادات صناعات الطيران والفضا
 الطيران اإلقليمية".

في الوقت الذي تبدأ للبلدان  الزمالدعم ال تيحت ة"طة طريق التنفيذ العالمييخر " ليو أن األنشطة والمبادرات المحددة في ةالدكتور  توضحقد أو 
، "فرقة عمل المجلس إلنعاش قطاع الطيران"توصيات بناء  على  جائحة فيروس كورونا نتعاش في ظل  األعمال واال تدابير استعادةفيه بتطبيق 

 محليالوضع البالمتصلة ة موميالصحة العفي مجال أحدث وأفضل مشورة على بناء  من المراحل والتي بدورها سيتم توجيهها في كل مرحلة 
 .كورونافيروس  في ظلالذي تواجهه الدول 

التي تبذلها الدول على المستويين قد ال يستجيب للجهود  ‘الحاالت مناسب لجميعال’ الحل  أن بقرار مع اإل": الدكتورة ليو قائلةاستطردت و 
خريطة طريق التنفيذ العالمية تضع نفسها في موقع يسمح لها بدعم  الفردي والجماعي في ضوء االحتياجات المحلية والوطنية واإلقليمية، فإن

 .فيما يتعلق بالمسؤوليات المناسبة"و ، عند الضرورة قطاع الطيرانلدول و إجراءات اوتكملة 
نب اادرات، إلى جالعالمي واإلقليمي وتوثيقها وتحديثها وسيتم تجميع هذه المبعلى المستويين  "طة طريق التنفيذيخر " مواءمة مبادراتوسيتم 

ة مجموعأن نظمت  يكاوسبق لإل . وقدةطة طريق التنفيذ العالمييخر اإللكترونية الخاصة بالجداول الزمنية المرتبطة بها، في خريطة الطريق 
تحليل الثغرات ته ل، ال سيما أدا"نتعاشاال وتنفيذ فيروس كورونا اإليكاو لمواجهة  مركز"ووظائف  ياتندوات عبر اإلنترنت لتقديم محتو المن 

 المخاطر.من حد ة تخفيف الخاصة بالتدابير الوقاعدة بيانات 
المرونة في التنفيذ اإلقليمي وخي الشفافية وت سهم في تعزيزت  أن  اإللكترونيةطة الطريق ي"خر  ه من شأننقائلة" إليو  ةالدكتور  تشدد قدو 

 ".الجهات المعنيةل الشراكات مع جميع يوتسه
هناك "مجموعات  "فرقة عمل المجلس إلنعاش قطاع الطيران" تقريرل وفقا  تنفيذ الدعم اإليكاو لالعناصر ذات الصلة واألساسية ألنشطة ومن 

 .الخبراءمن ومساعدة محد دة أدوات ية و تدريبو مواد إرشادية تضم ي توال ،فيلاعلى أساس استرداد التك اإليكاوالتنفيذ" المكـي ـفة والتي تيحها 
 آلثارلمتابعة األداء فيما يخص "ا لوحة تفاعليةإعداد للطيران المدني أنها تعمل على  ينالعام نالمديريمتلقيها من كما أعلنت الوكالة ل

 .في جميع أنحاء العالمبرصدها اآلن اإليكاو قوم ، والتي ت"النقل الجويقطاع على فيروس كورونا التشغيلية ل
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تحقيق  نحووفوائد  مةقيما ينطوي عليه من بعد األزمة و  نتعاشدور الطيران الفعال في االمع مراعاة قائلة : "واختتمت الدكتورة ليو حديثها 
رشادات  بتوصياتم الصارم والمتواصل التزامكفإن الوطني واإلقليمي والعالمي، على المستويات األولويات  فرقة عمل المجلس إلنعاش "وا 

ستفادة من مجال في كيفية االيشكل عنصرا  هاما  س ة"التنفيذ العالميطة طريق يخر "ألدوات في إطار وا نشطةاأل، من خالل "قطاع الطيران
 ".نتعاشإعادة التشغيل واالجميع مراحل لطيران خالل ا

تقديم العمل بفعالية على هذه األزمة و  في ظل  دورنا المتعدد األطراف الهام االضطالع بباإليكاو التزام  جددا  أن أؤكد م "أود  وأضافت قائلة: 
فيروس كورونا جائحة ة عن جمة القضايا والتحديات الوشيكة الناواجهلم ة"طة طريق التنفيذ العالمييخر "المطلوب والمبين في بالشكل الدعم 

 ."خذة في التطوراآل

 

 مصادر معلومات للمحررين
 بوابة اإليكاو بشأن فيروس كورونا المسجد  

 "المجلس إلنعاش قطاع الطيرانفرقة عمل "توصيات 
 معلومات عن اإليكاو

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

 .دولة في جميع مجاالت الطيران المدني 19٣العديد 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

 كالرك -السيد وليام رايالنت 

 موظف شؤون االتصاالت

wraillantclark@icao.int 
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