االيكاو تطلق المرحلة الثانية إلرشادات فرقة عمل المجلس إلنعاش قطاع الطيران )(CART

في جولة تنسيق إقليمية جديدة مع الجهات التنظيمية الوطنية

للنشر الفوري

مونتريـــــال – 2٠2٠/12/21 ،لقد حقَّقت منظمة الطيران المدني الدولي في هذا األسبوع المزيد من التقدم في مبادراتها العالمية
لمواجهة الجائحة التي تلقي بظاللها على الطيران ،حيث شارك رؤساء الهيئات الواضعة لتنظيمات الطيران المدني من شتى أنحاء
العالم في أحدث جولة من اجتماعات تنسيق انعاش القطاع التي استضافتها مكاتب االيكاو اإلقليمية بصورة افتراضية.
وتحدثت األمينة العامة للمنظمة ،الدكتورة فانغ ليو ،بشكل منفصل إلى جميع أقاليم المنظمة ،بدءا من  7الى  18ديسمبر،
وأطلعت سلطات النقل الجوي الوطنية على آخر توصيات المرحلة الثانية لتعافي الطيران من جائحة كوفيد  19الصادرة عن فرقة
عمل مجلس المنظمة إلنعاش قطاع الطيران ).(CART
كما أكدت أن مالحظاتها جاءت على خلفية توقعات االيكاو المنقَّحة لتراجع حركة المرور بنسبة  %60على مستوى القطاع
لعام  ،2020وشددت على أن مرونة وانتعاش القطاع بشكل عام ال يزاالن يعتمدان بقوة على كيفية قيام الحكومات باعتماد
التدابير المتسقة في تصديها للجائحة ومواصلة تعزيز التنسيق داخل االقليم.
وعلَّقت الدكتورة ليو قائلة" :إن اآلثار التي يفرضها الوباء على الدول والمشغلين ال تعرض للخطر قدرتنا الجماعية على إعادة
ربط العالم بعد الجائحة فحسب ،بل أيضا على إمكاناتنا في إيصال األدوية واللقاحات العاجلة وغيرها من السلع القابلة للتلف
وعالية القيمة التي تعتمد عليها المجتمعات في كل مكان في هذه األثناء".
وكان أحد األهداف الرئيسية للجهد الذي بذلته مؤخ ار االيكاو لتنسيق التصدي للجائحة هو إعادة التأكيد على أهمية أن يقيم
واضعو تنظيمات الطيران من بلد إلى آخر شراكات أكثر فعالية مع سلطاتهم الصحية الوطنية ،من أجل تحقيق المزيد من
المشاركة في صنع القرار وادارة المخاطر بفعالية.
كما لفتت االيكاو االنتباه إلى أن ثمة إشارات تفيد بتحسن ثقة المسافرين من خالل قيام البلدان بإنشاء ممرات سفر مراعية ألحكام
الصحة العامة.
وأعربت الدكتورة ليو عن تقديرها للجهود والنجاحات التي حققتها البلدان في هذه المجاالت ،وأشارت إلى أن األدوات والموارد
الواسعة التي أتاحتها االيكاو لمساعدة البلدان في التصدي للجائحة اتسمت بفائدة كبيرة بفضل التزامات الدول وتعاونها.
َّ
المحدثة أثناء االجتماعات اإلقليمية بشأن المرحلة الثانية الجديدة من عمل فرقة عمل مجلس المنظمة
ولدى تقديم المعلومات
إلنعاش قطاع الطيران ،أشارت الدكتورة ليو إلى أن التوجيهات الجديدة تتضمن توصية بشأن كيفية استفادة البلدان من "دليل
االيكاو الجديد بشأن االختبار وتدابير إدارة المخاطر عبر الحدود" ،إذا كانت تفكر في استخدام اختبارات الكشف الفردية عن
فيروس كوفيد  19وتطبيقها على َّ
ركاب النقل الجوي.

والحظت األمينة العامة قائلة" :من المهم التذكير ونحن نستهل المرحلة الثانية بأن السرعة والفعالية في نهاية المطاف في انتعاش
قطاعنا تعتمدان إلى حد كبير على التدابير التي نتبعها في التوافق مع متطلبات السالمة واألمن ،بحيث تكون متناسبة مع تحسين
الصحة العامة ،ومرنة حيثما أمكن لتشجيع االنتعاش االقتصادي ،ومصانة لعدم تشويه األسواق".
واختتمت مذكرة "بإن هذه اإلجراءات مجتمعة ستسمح للطيران بأداء أدواره االجتماعية واالقتصادية الحيوية في دولكم".

معلومات للمحررين
البوابة اإللكترونية لإليكاو بشأن جائحة مرض فيروس كورونا
معلومات عن اإليكاو
منظمة الطيران المدني الدولي (اإليكاو) هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة ،أُنشأتها الحكومات في عام  1944لمساعدتها
في أنشطتها الدبلوماسية الخاصة بشؤون النقل الجوي الدولي .ومنذ ذلك الوقت ،اعتمدت الدول أكثر من  12 000قاعدة وتوصية دولية من
خالل اإليكاو ،مما يساعد في مواءمة لوائحها الوطنية المرتبطة بسالمة وأمن وكفاءة وسعة الطيران وحماية البيئة ،ما أتاح إقامة شبكة عالمية
حقيقية .وتوفر محافل المنظمة أيضا فرصا عديدة لتقديم المشورة المتخصصة والدعوة لقطاع الطيران من خالل العمل مع صانعي الق اررات
في الحكومات وممثلي صناعة الطيران والمنظمات غير الحكومية من المجتمع المدني وغير ذلك من الجهات المعنية المعترف بها رسميا
في قطاع النقل الجوي.
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