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 الطيران المدني   تاإليكاو تدعو مجددًا الحكومات لتأمين تمويل مستدام لسلطا
 للنشر الفوري 

أعادت األمينة العامة لإليكاو د. فانع ليو نداء وكاالت األمم المتحدة إلى الحكومات لتأمين    –  22/10/2020مونتريال،  
 الطيران المدني في بلدانها. تتمويل مستدام لسلطا

مينة العامة أثناء االجتماع التنسيقي االفتراضي للمدراء العامين للطيران المدني  ألوجاءت هذه المناشدة في البيان االفتتاحي ل
 إقليم أوروبا وشمال األطلسي.  في

فتئت تعاني من اقتطاعات جذرية في تمويلها، مما أدى إلى فوارق كبيرة بين التوقعات  االطيران المدني م توقالت "إن سلطا
من حيث األداء والرقابة من جهة والموارد المتاحة من جهة أخرى. وهي تحديات يتطلب رفعها التعاون والتآزر بين القطاع  

 مات اإلقليمية والدولية". والمنظ

ورحبت األمينة العامة لإليكاو بحلقة العمل التي نظمها مكتب اإليكاو إلقليم أوروبا وشمال األطلسي، بشأن مواجهة التحديات  
والمالية، في  التي يطرحها نقص التمويل لسلطات الطيران المدني وتأثير ذلك على أداء وظائفها المتعلقة بالسالمة واألمن  

 ملحة. الجائحة، مؤكدة أن هذا االجتماع سوف يحدد ما ينبغي اتخاذه من خطوات  سياق

جائحة  األزمة الناجمة عن  تدعو إلى اتخاذ تدابير للتخفيف من األثر االقتصادي، أثناء    تانفك    وأضافت د. ليو "إن اإليكاو ما
 ذه الظروف الصعبة وغير المسبوقة".يد المساعدة في ه فيروس كورونا المستجد، وستقوم بكل ما في وسعها لمد   

تقييمات مالية إجراء  أدوات و إيجاد  ت األمينة العامة بالمهمة الموكلة إلى المكتب اإلقليمي بإعداد دراسة استقصائية و حبور 
 المدني وتعممها. مقترحات نموذجية وأفضل الممارسات الحديثة كي تنظر فيها سلطات الطيرانتقديم و 

إن   الم  وقالت  عملها  ستواصل  المالية  "اإليكاو  االحتياجات  وتتضمن  مستقباًل  المستدامة  المالية  النماذج  تراعي  كي  ضني 
ى تستطيع أن تتحمل مسؤولياتها الرئيسية في مجال الرقابة، وضمان االنتعاش من الجائحة  تلسلطات الطيران المدني، ح

 للنقل الجوي على الصعيد العالمي".و آمن ومنسق، وهو ما نعمل من أجله معًا خدمًة حعلى ن

استدامة قطاع  عتبر الحاجة إليه ملحة اليوم، من أجل  تكومات إلى توفير الدعم المالي الذي  حاعية الدبيانها    ووختمت د. لي
تنظر حاليًا في إدراج إدارة المخاطر لدى تقييم   (CART)الطيران، مشيرة إلى أن فرقة عمل المجلس إلنعاش قطاع الطيران  

 لة الثانية للمبادئ التوجيهية لإلقالع.ححص فيروس كورونا المستجد، ضمن المر الحلول الخاصة بف

للمسافرين والسياح ممن ينتقلون جوًا على الصعيد   إلى الحجر الصحي  الحاجة  إمكانيات تقليص  فالفحوص تنطوي على 
تلك المبادئ التوجيهية أن تساعد الدول في تقييم وبالتالي فبوسع    ،الدولي، أو تقصير مدده بالنسبة لمن يوضعون في الحجر

 القرارات والحلول. 

 



  

 
فوارق  الإلى  ، حيث أشارت  المدنيالطيران    ت إلى الحكومات لتأمين تمويل مستدام لسلطاالمنظمة  أعادت األمينة العامة لإليكاو د. فانع ليو نداء  

والمنظمات اإلقليمية  التعاون والتآزر بين القطاع  ، وإلى أن  والموارد المتاحة من جهة أخرى من حيث األداء والرقابة من جهة  كبيرة بين التوقعات  ال
 لخروج من هذا الوضع".ليعتبر حاسمًا  والدولية

 
 مصادر معلومات للمحررين

 معلومات عن اإليكاو 
تيسيرًا لعالقاتها الدبلوماسية في شؤون النقل الجوي   1944  عام  في  الحكومات أتها  أ نش   المتحدة،   لألمم   التابعة  المتخصصة  الوكاالت   إحدى  هي  اإليكاو

نية ذات الصلة طقاعدة قياسية وتوصية دولية، عن طريق اإليكاو، للتوفيق بين اللوائح الو   12 000الدولي. ومنذ ذلك الوقت، اعتمدت الدول أكثر من  
وفر منتديات اإليكاو فرصًا للمشورة والدعوة ت ية فعلية. كما  م ال الطيران، يما يتيح استحداث شبكة عال لسالمة واألمن والكفاءة والسعة وحماية البيئة في مج با 

 .الجوي   للدى مقرري السياسات الحكوميين، من جانب مؤسسات القطاع ومنظمات المجتمع المدني وغيرها من الجهات المعنية الرسمية في مجال النق 

ة بفيروس كورونا المستجد     (19-)كوفيد بوابة اإليكاو الخاص 
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