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 االتساق الدولي أساسي النتعاش الطيران وسالمته 
 للنشر الفوري 

  ، أمس  ،فانغ ليو  ةالدكتور ،  لمنظمةل  ةالعام  ةواألمين   ،يتانوشاكالسيد سلفاتوري    ،أعلن رئيس مجلس اإليكاو  –  20/10/2020ال،  مونتري
استراتيجياتها في    ضمان قيام الدول بتنسيق  ، أنّ التي عقدتها مؤسسة سالمة الطيران  2020أثناء القّمة الدولّية للسالمة الجوّية لعام  

  .برّمتهااستمرار سالمة الطيران واالنتعاش العالمي لشبكة الطيران سيكون في أساس كّل من  ،وتزويدها بالموارد الكافية مجال الطيران
على درجة التنسيق    في نهاية المطاف  وفعاليتهأال تكون هناك مفاهيم خاطئة بشأن اعتماد سرعة تعافي قطاعنا    ينبغيوقال الرئيس: "

ن مع تحسّ   هاتناسب و اإلجراءات التي نتبعها مع متطلبات السالمة واألمن؛  توافق  على    أيضا    ذلك  سيعتمدو "وأضاف:  ".  قيمهن  الدولي الذي  
 ". تشوه األسواق لتفادي؛ وحمايتها لالستدامةانتعاش اقتصادي قابل إلتاحة حيثما أمكن  تهان و مر و الصحة العامة؛ 

 الركاب خالل موسم السفر الصيفي،  عداد في أ   بعض االتجاهات اإليجابية قليال    رأينا  في حين"قائلة:    األمينة العامةومن ناحيتها، شّددت  
وأضافت:  كون لدينا أوهام حول مدى سرعة حدوث التعافي العالمي". ت  الّ ، ينبغي أناآل جائحةمن ال  "الموجات الثانية" مع ظهور  إاّل أّنه

ما بسبب لألنواع الجديدة من المخاطر النظامية والتنظيمية التي قد تنشأ، وال سيّ  اآلن أكبر ماهتما ضرورة إيالءوهذا يسلط الضوء على "
بين مخاطر السالمة    إقامة التوازن التحدي المتمثل في االضطرار إلى    أيضا    القطاع تواجه الدول و كما  األوضاع المالية لمقدمي الخدمات.  

 الطيران".  العاملين في مجالالطاقم وغيرهم من ة الركاب وأفراد ، مع حماية صحّ الجائحةالتشغيلية ومخاطر 
طوال مّدة  لدول والمشغلين  إلى األمم المتحدة  ل  التابعة  وكالةالمتها  الدعم التي قدّ   الكبيرة من وسائل  مجموعة الأشارت قيادة اإليكاو إلى  و 

التوصيات التي أعدتها فرقة عمل مجلس اإليكاو إلنعاش    ، مع التركيز بشكل خاص علىسعيا  وراء تحقيق هذا الهدف  انتشار الجائحة
المواءمة والتنسيق العالميين  كلتاهما  تدعم هاتان الوثيقتان  و .  (GASP)  الخّطة العالمّية الدائمة للسالمة الجوية، و (CART)قطاع الطيران  

 . لجهود الدول
المجلس إلنعاش قطاع الطيران كافة مع مراعاة جميع األولويات فرقة عمل  المبادئ التوجيهية لت  شاكيتانو قائال : "لقد أ عد    السّيدوصّرح  

ري القطاعية الرئيسية، ونتوّقع في نهاية شهر أكتوبر اعتماد المرحلة الثانية الجديدة من هذه اإلرشادات في المجلس"، وأشار إلى أّنه "يج
سّيما كوسيلة للتخفيف من المقتضيات الحالّية   ، والةالجديد  فحصتصميم بعض أحكامها الجديدة لمساعدة البلدان على تقييم خيارات ال

 المسافرين والتي تؤّثر إلى حّد بعيد على حماسة المسافرين وثقتهم على الصعيد العالمي".على للحجر الصّحي المفروض 
امج السالمة الوطنّية ونظم إدارة  وشّددت الدكتورة ليو قائلة: "من بين أهدافها الرئيسية، تدعو الخّطة العالمّية للسالمة الجوّية إلى تنفيذ بر 

وهناك حاجة إلى هذه البرامج والنظم اليوم أكثر من أّي وقٍت مضى"، وأشارت إلى مجموعة متنّوعة من الشواغل التي أبلغت السالمة.  
 الدول اإليكاو بها.

من الخدمة   سحبهاالطائرات التي تم    طواقم إلى الكفاءة بسبب الثغرات في التدريب المتكرر، وصالحيةال  افتقار  شواغلتشمل هذه الو 
ومناولة الطيارين، وطواقم الطيران التي   اتعلى األداء العام للطائر   ا  فارغة تقريب   بمقصورات، وتأثيرات الطيران  للطيرانلفترات طويلة  

متعلقة بالصحة والتي يمكن أن  في مواجهة القيود المتعددة ال  مشاغبة  أكثر    ون صبحالذين ي ، والركاب  العملتحلق لفترة طويلة بعد أوقات  
 .طائرةالمطار إلى التختلف من 

تدعو الخّطة العالمّية للسالمة الجوّية أيضا  كّل دولة إلى إعداد خّطة وطنّية للسالمة الجوّية تكون مّتسقة مع  و األمينة العاّمة: "  وأضافت
القطاع وإدارة الوطنّية تعزيز قدرات الدولة على اإلشراف على    أهدافها وسياساتها العالمّية. ومن شأن المبادرات الورادة في هذه الخطط 

جدا    مرتفعة    مرتبة    تحتلّ   ،التصادم في الجو   وأزالت المخاطر التشغيلّية الرئيسّية، مثل اقتحام المدارج  مخاطر السالمة التشغيلية. وما
 على قائمة أولوياتنا، ويجب إدارتها في وجود الجائحة كما في غيابها".
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سّيما فيما يتعّلق بالعاملين الفنيين المؤهلين ومفتشي سالمة   ويواجه العديد من الدول صعوبات على مستوى الموارد في هذا المجال، ال
إضعاف التدابير التخفيفّية لعمليات  أكثر من أّي وقت مضى لضمان عدم    اليوم  المهنيينالطيران المدني. إاّل أّن هناك حاجة إلى هؤالء  

لإليكاو من أجل دعوة الدول إلى تأمين التمويل المستدام لهذه   مراقبة مخاطر السالمة المعمول بها. وتوّفر القّمة المنعقدة اليوم منّصة  
 ات الطيران المدني.ئ الوظائف الحيوّية لهي 

لطيران: في مجال ا التأسيسيةااللتزام الثابت بالقيمة األساسية و ة انعقاد القّمة، شّدد الرئيس واألمينة العاّمة على أهمّية ضمان وطوال مدّ 
ف،  قدرتنا على التكيّ   استمداد قدرتنا على الصمود من  مضى  اآلن أكثر من أي وقتٍ نواصل  : "سة  ليو قائل  ةالدكتور   تالسالمة. واختتم

 داء السالمة وتحسينه مع استعادة ثقة الجمهور في السفر الجوي".في مجال أصناعتنا الرائع  على سجلّ لحفاظ وكذلك ا

 

 

 
 مصادر معلومات للمحررين

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

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

    (CART)توصيات "فرقة عمل مجلس اإليكاو إلنعاش قطاع الطيران" 
    ( 19-)كوفيد بوابة اإليكاو الخاّصة بمرض فيروس كورونا المستجد

 خّطة اإليكاو العالمّية للسالمة الجوّية 
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