
 
 

 الجهود المبذولة لالنتعاش في مجال الطيران تنسيقزيادة على شّجــع اإليكاو ت
 لنشر الفوريل

 المدني للطيران العامين لمديريناألخيرة ل جتماعاتالاكلمتها الموّجهة إلى في معرض  إليكاول ةالعام ةاألمين تذّكر  – 22/9/2020 ،الـمونتري
 مواءمة فعالية زيادة إلى ةالملحّ  بالحاجة الوطنيعلى المستوى  المدني الطيران رؤساء (،SAM) الجنوبية وأمريكا( EURNAT) أوروباإقليمي  في

 .والتعافي منها الجائحةمواجهة  تدابير
 والمشغلين البلدان من عديدوال والعالمي المحليعلى المستويين  الجوي ربطالا  بدمار  كورونا المستجدفيروس  ألحق لقد: "قائلة   ليو ةالدكتور  تأعلنو 

 بمواءمة تقوم التي الحكومات على ا  كثير  الجوي النقل وعالم المحلية ماقتصاداتك تعتمد"ومضت تقول: ". ممكنا ربط الجوي أمرا  ال هذا جعلوا الذين
 ".عمل المجلس إلنعاش قطاع الطيران فرقة قودهاــتي تالة ستجاباالتخذها من إجراءات تـما 
ها من والتعافي الجائحةهذه مواجهة ل إلقالعل توجيهية مبادئوما يتصل به من  "قطاع الطيرانفرقة عمل المجلس إلنعاش " تقرير استخدام أما

على المستوى  لجائحةبالنسبة لما آلت إليه هذه ا المستمر التباين أن من الرغمب، هذه المواءمة جهودبذل  أجل من ا  ــيــعالمعديدة  دول من جانب
 .قالتنسيتكثيف أنشطة  صعوبة من يزيد الحاالت من كثير فيالمحلي 

 والتعديالت لإلقالع التوجيهية المبادئ من عدد باستعراض، حاليا   المنتخبة اإليكاو مجلس دول ممثلي من نتكوّ ــتي تال، هذهعمل الفرقة  تقومو 
-أكتوبر 26. )للمجلسالمقبلة  221 الدورة قبلوذلك ، لفرقة العمل هذه الثانية لمرحلةل المنجزات المقبلة في إطار واألولويات إدخالها المقترح

 .(نوفمبر 13
 اإلقليمي التنسيق فعالية على بشدة تعتمد فرقة عمل المجلس إلنعاش قطاع الطيران مواءمة فعالية نئلة : "إقا حضورال ليو الدكتورة رتــذكّ قد و 

 متخذي لتوعية الدولي الدعم زيادة إلى حاجة هناك تزالال" :قائلة  واستطردت ، المدني للطيران ينالعام نالمديري مستوى على تحققت التي
 تستكشفها التي المحلي االقتصادياستعادة النشاط  إجراءات مع فرقة عمل المجلس إلنعاش قطاع الطيرانل اإلقالع تدابير ودمج، اتالقرار 
 ".مدولك

ذ توّجــهـت و  فيروس  ةمواجه بشأن اآلن الجاري اإلقليمي التعاون، أبرزت أوروبا وشمال األطلنطي اجتماع في الحاضرين إلىبحديثها الدكتورة ا 
 إقليمية تحالفاتإقامة  حوللمضي ُقدما ن مةاه كخطوة (EASA) "األوروبي لالتحاد التابعة الطيران سالمة وكالة"و اإليكاو بين كورونا المستجد

 .أكبر
 دول قبل من والمشاركة اإلقليمية ةساهمالم مستوياتارتفاع  نتيجة تحققت التي النجاححاالت و  القيمة على أيضا   دتشدّ ، متصلفي سياق و 

 .قليمي بأمريكا الجنوبيةالخاصة بمكتب اإليكاو اإلعبر اإلنترنت وخرائط الطريق  فيروس كورونا المستجدبشأن  ندواتال في الجنوبية أمريكا
دارة أحداث الصّحة الع" على أهمية جهود اإليكاو المباشرة، من خالل ةدشدّ صّرحت لهذه الجهات المتلقية مو  ة موميالترتيبات التعاونية لمنع وا 

 ما يخصعملية تعاونية مع "شركاء التحقق" الخارجيين فيمن أجل إقامة ، موميةممرات الصحة الع بشأنلها اعمأو  "في مجال الطيران المدني
 ."ياتااأل"و "المجلس الدولي للمطارات" مشاركة مع إبراز "،فرقة عمل المجلس إلنعاش قطاع الطيران ي تبذلها "تال تنفيذالجهود 
أنشطة و  رشاداتاإل إلى باإلضافة، هاإعداد تم التيللتنفيذ  اإلقليمية خططالو  ة للتنفيذالعالمي طريقال طةيخر ، تم أيضا  إبراز السياق هذاوفي 

 .جائحةلل األولى اآلثارظهور  منذ لدولل اإليكاووموارد عديدة أخرى أتاحتها  وأدوات دوالرص المساعدة
 للدول معلوماتهائل من ال كمّ  يتيح" ةموميالع الصحة ممرات بشأن إلى الدول منظمةكتاب موّجه من ال أحدث أن ة العامةاألمين توضحأكما 
 ".األطراف متعددة االتفاقات بموجب ةموميالع الصحة بتدابير المتبادل االعتراف تعزيز كيفية عن لدولكم ةهام ونصائح، إنشائها كيفية عن
ساهم في " بأنه ليو ةالدكتور  تأفاد والذي، "الجوية السالمة مراقبة لتدقيق العالمي االيكاو برنامج" نأحدث المعلومات ع من المزيد تقديم تمو 

 ."الموقع خارج والتحقق ةالمكتبي التدقيق عمليات ذلك في بما، التصحيحية العمل خطة تقييمعمليات و  الموقع خارج أنشطتهتعزيز 
م من ز يلما  وتقديم لتوحيدكم دهاو جه قصارى بذلاإليكاو  واصلــستُ " :مؤّكــدة   الوطنيعلى المستوى  الطيران قادةإلى توّجهت ، الختام وفي

ن كانت ت، جهودكم تيسيرل وأدوات إرشادات  ."دراتكمـوقُ  التزاماتكمأنا جّد واثقة بو إلى حّد كبير  عليكم مدــتــعوا 

https://www.icao.int/Meetings/webinar-series/Pages/Public-Health-Corridor.aspx


 تشغيل إلعادة المنسقة اإلقليمية التشغيلية رشاداتاإل" بشأن المدني للطيران العامين لمديرينل اجتماعات خالل هامالحظاتقد أبدت الدكتورة ليو و 
 .التوالي على، الجنوبية وأمريكا فائدة إقليمي أوروبال 22/9/2020و 17 في عقدتان والتي، "المدني الطيران

 
 

 معلومات للمحررين
 علومات عن اإليكاوم

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

 دولة في جميع مجاالت الطيران المدني. 193ت األخرى. والمنظمة هي بمثابة محفل للتعاون بين دولها األعضاء البالغ عددها األولويا

   دّ ــبوابة اإليكاو بشأن فيروس كورونا المستج 
 توصيات فرقة عمل المجلس إلنعاش قطاع الطيران
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