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 ة والوسطى والكاريبيلنقل والسياحة في أمريكا الشمالية واادة اإليكاو يخاطبون وزراء الصحق
 للنشر الفوري

لطيران المدني في العامين ل من قادة اإليكاو والمديرين يومين وجمع كلا  في إطار حدث مهم امتّد على – 29/10/2020ال، ـمونتري
فاتوري شاكيتانو، لام رئيس مجلس اإليكاو، س، قد  ة والنقل والسياحة في البلدان المعنّيةأمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي ووزراء الصح

قة الدكتورة فانغ ليو، معلومات هاّمة بشأن آخر المستجدات ووجها دعوات للعمل بشأن أحدث األولويات المتعل  مة، واألمينة العامة للمنظ
 (.19-بالنقل الجوي الدولي وجائحة فيروس كورونا )كوفيد

قد أصاب حتى الساعة أكثر  19-داء كوفيد أنبوأبلغ رئيس المجلس المسؤولين في قطاع الطيران والمسؤولين السياسيين 
 مليون شخص. 1.2ى إلى وفاة أكثر من خصاا في مختلف أنحاء العالم، وأدمليون ش 43من 

ختبرت ها زعزعت قطاع الطيران، واقادة الوطنيين والمدنيين، كما أنوأعلن قائلا: "لقد طرحت هذه اآلثار تحديات هائلة أمام ال
 "العمليات الحيوّية. لتأمينفنا أيضاا بسرعة وفعالية نا تكي  أنقدرته على الصمود، إاّل 

تعتمد  جزرّية صغيرة إقليم أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى ومنطقة الكاريبي هي أمم العديد من دول وأشار الرئيس إلى أن
آثار الجائحة على تقييد السفر الجوي  إلى حدٍّ بعيد على المسافرين الدوليين الزدهارها األساسي واستدامتها، وأقّر أيضاا بأن

 دت ضربة قوّية بصورة خاّصة لقطاعي الضيافة والسياحة الوطنيين.قد سد  

ت القادمة على المبادئ كما أطلع السّيد شاكيتانو أيضاا كبار المسؤولين المحليين على التقّدم واألولويات المحيطة بالتعديل
و"استئناف نشاط القطاع"، والتي كانت قد أصدرتها أساساا فرقة عمل المجلس إلنعاش  للجائحةة المتعّلقة باالستجابة التوجيهي

 في أوائل يونيو الماضي. (CART)قطاع الطيران 

ترّكز آخر تحديثات المبادئ التوجيهّية الصادرة عن فرقة عمل المجلس إلنعاش قطاع الطيران على التقّدم وعّلق قائلا: "
م و لة والرصد الذي تق، وذلك باستخدام البيانات المفص  19-كوفيد ضد معركةن التكنولوجي والطبي في الز في المجاليالمحر  

 ".ة األخرىدة من فرقة العمل والجهات المعنيبه دولكم بالتنسيق مع األمانة العامة لإليكاو، فضلا عن ردود الفعل الوار 

ذ أقرّ و  حّث الرئيس شاكيتانو دول إقليم أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى ومنطقة على تعافيها الوطني،  تهاوسلطالدول  بسيادة ا 
ك بالصلحيات التي التمسّ تها فرقة عمل المجلس لتنسيق إجراءاتها، مع ة التي أعد  بي على استخدام المبادئ اإلرشاديالكاري

 ة.ظروفها الخاصتها و ة و/أو بديلة وفقاا الحتياجالة لتطبيق إجراءات تخفيفية إضافيدو  تتمّتع بها كل

قة والملتزمة للتخفيف من مخاطر الجائحة من خلل توليفة من ة والمنس  ضطلع جهود الدول والقطاع الجماعيوشّدد قائلا: "ست
 تعزيز ثقة الجمهور بالسفر الجوي."اإلجراءات بدور أساسي إلعادة إطلق قطاع الطيران وتعافيه و 

بل الصادرة عن فرقة عمل المجلس متوفرة بعد استعراضها واعتمادها رسمياا من ق  وستكون المبادئ التوجيهية الجديدة 
 اإليكاو. مجلس

الوكالة التابعة لألمم  ةما تقوم به أمان يكاو، الدكتورة فانغ ليو، على كلة لإلاألمينة العام دتشد  ة، وفي كلمتها االفتتاحي
 ق.س  نالمتحدة لدعم البلدان، وقطاع النقل الجوي، وتنفيذ اإلرشادات الصادرة عن فرقة عمل المجلس على أساس عالمي م



  
 

كن نقل األغذية واإلمدادات بحيث يكون من المم ةيويوقد شملت تلك الجهود الحفاظ على عمل سلسل إمدادات الشحن الح
رة إلى ة اإلنسانية والطارئة، واإلعادة المبك  عم األساسي لتنسيق الخدمات الجويدالحاجة ماّسة إليها، و  ة إلى حيث توجدالطبي

 .19-عت بهم السبل على الصعيد الدولي بسبب جائحة كوفيدالوطن لمئات اآلالف من األشخاص الذين تقط  

في تحديد  لين، وساعدنامين والمشغ  التكّيف لدعم المنظ   بشأن والموارد وأضافت: "لقد أعددنا أيضاا طائفة واسعة من اإلرشادات
 ".القائمة على المخاطر والذي تستفيد منه البلدان حالياا  (PHC)مفهوم ممرات الصّحة العمومّية 

بين األمم عالمياا،  التوّصل إليهإذ أّنه على الرغم من التنسيق الكبير الذي ساعدت اإليكاو في  وأعربت الدكتورة ليو عن أسفها
لى العزل االقتصادي قيود كارثّية على الحركة العالميت إلى فرض قد أد   19-آثار جائحة كوفيد إال أن ة لألشخاص والسلع، وا 

 للعديد من البلدان واألقاليم في مختلف أنحاء العالم.

ال هنا في إقليم أمريكا الشمالية آالف العم ضاا أي لون الجويون فقط بلالمشغ   هال يواجفي الوقت الراهن، دت قائلةا: "وشد  
جع اة. وقد تر ثارها اليوميآلالخطر االقتصادي  ،وأمريكا الوسطى ومنطقة الكاريبي، والمشاريع التجارية الكبيرة والصغيرة الحجم

 بلغتة قدرة وخسائر ماليالبالمئة في  60 فاقمليون، ما ترجم تراجعاا  85عدد الركاب في أمريكا اللتينية والكاريبي بحوالى 
 ".مليار دوالر 17 حوالى

االرتفاع  ب والشحن، الحظت الدكتورة ليو أناة على عمليات الرك  ل لآلثار العالمية واإلقليمية الحاليوبعد استعراض مفص  
لمسبوق المتأّتي عن ذكر مقارنةا بعمق وحّدة التدهور غير اي  كون ال يكاد ياألخير الضئيل في أحجام الحركة الجوية والركاب 

 لناه.الذي سج   19-جائحة كوفيد

لمطارات للنقل السريع للشحن الجوي هذه العوامل، بالتزامن مع تواصل االعتماد على شركات الطيران واوأضافت قائلةا: "
مي لي ومنظ  غ  ة للدعم المالي العام لمش، تلقي الضوء على األهمية الحيوييهالطارئ والضروري حيثما كان العالم بحاجة إل

 .النقل الجوي في الوقت الراهن"

 

 

بي ووزراء في إطار حدث مهم امتّد على يومين وجمع كاًل من قادة اإليكاو والمديرين العامين للطيران المدني في أمريكا الشمالية والوسطى والكاري
سالفاتوري شاكيتانو، واألمينة العامة للمنظمة، الدكتورة فانغ ليو، معلومات الصحة والنقل والسياحة في البلدان المعنّية، قدَّم رئيس مجلس اإليكاو، 

 (.19-هامة بشأن آخر المستجدات ووجها دعوات للعمل بشأن أحدث األولويات المتعلِّقة بالنقل الجوي الدولي وجائحة فيروس كورونا )كوفيد



 مصادر معلومات للمحررين

 طيرانوثائق فرقة عمل المجلس إلنعاش قطاع ال

  (19-)كوفيدة بمرض فيروس كورونا بوابة اإليكاو الخاص
 اإلقليمي ألمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى ومنطقة الكاريبي اإليكاو مكتب

 
 معلومات عن اإليكاو

لدعم دبلوماسيتها بشأن مسائل النقل الجوي  1944صة التابعة لألمم المتحدة، أنشأتها حكومات في عام اإليكاو هي إحدى الوكاالت المتخص  
سييياق على لوائحها قاعدة قياسيييية وممارسييية تسييياعد في إضيييفاء االت   12.000الدولي. ومنذ ذلك الحين، اعتمدت البلدان عبر اإليكاو أكثر من 

ر محافل اإليكاو أيضيياا فرصيياا ة. كما توف  ة فعليلبيئة، ما أتاح إقامة شييبكة عالميقة بسييلمة وأمن وكفاءة وسييعة الطيران وحماية اة المتعل  الوطني
ة التابعة مات غير الحكوميالمجموعات التابعة للقطاع والمنظبل ن ق  اع القرارات في الحكومات مللمشييييييورة والمناصييييييرة ليتّم تشيييييياطرها مع صيييييين  
 ي المعترف بها رسمياا.قل الجو ة بالنللمجتمع المدني وغيرها من الجهات المعنيّ 
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