
 

في طويل األجل  تعافيالجوي دعمًا لنقل اللقاحات وال شحناتفاق إقليمي جديد لتحرير خدمات ال
  أمريكا الالتينية

 للنشر الفوري

   SAMأمريكا الجنوبية األمريكيتين )منطقة اإليكاو اإلقليميين في  مكتبيلفي إطار االستراتيجيات اإلقليمية  – 42/12/2٠2٠ ،مونتريـــــال
 المكتبانهذان ، ساهم الطيرانفي مجال  تعافيالو  رونافيروس كو مواجهة من أجل  (NACC أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى ومنطقة الكاريبيو 

نشاءفي تطوير و  تحرير خدمات الشحن الجوي  بغرض (LACAC) لجنة الطيران المدني ألمريكا الالتينيةد األطراف لاالتفاق الجديد المتعد   ا 
 .قليمفي اإل

الحرية في إطار حركة الحقوق والمعروفة باسم "موسعة، الحركة الحقوق  يحد دعليه و العشر  ةموقعجهات البين ال اً فور ساريًا االتفاق ُيصبح و 
فيما الخالص بتقديم خدمات الشحن ة" لجنة الطيران المدني ألمريكا الالتينيالدول األعضاء في "ما يسمح لشركات الطيران في وهو السابعة"، 
 .مع عدم وجود قيود على الطرق والسعةن ـيـتـعـموق  أخريتين ن يبين دولت

كوادور و  يةالدومينيكجمهورية الهي البرازيل وشيلي و فالدول العشر المعنية أما   .واتيماال وبنما وباراغواي وبيرو وأوروغواي وفنزويالغوا 

وتقوم الشركات  رم تهالطيران ب قطاعكبيرة على  اً قيود روناكو فيروس : "لقد وضع قائلةً فانغ ليو  ة لإليكاو، الدكتورةالعام ةاألمين تأشار قد و 
تعمل فإنها احتياجات البلدان،  ةلبينة وتو مر تتسم بال"لكي تظل اإليكاو : قائلةً واستطردت من جميع األحجام بإعادة تقييم نماذج أعمالها". 

 ".العالميعلى المستوى  تعافيالاجهة الجائحة و الجهود المبذولة لمو ج التنظيمية العالمية حيث يمكنها المساهمة في و اإليكاو على تكييف الُنه

لجنة الطيران "لتقدير دول  اً ، ويمكن تمديده لمدة عام إضافي، وفق31/12/2021 تاريخ ، حتىاالتفاق ساري المفعول لمدة عام واحديبقى سو 
 .ة"المدني ألمريكا الالتيني

النظر إليه البلدان األخرى على شجع ـفإن اإليكاو تُ ، تعافي منهاوالمواجهة الجائحة لالتفاق على مستوى ثار المباشرة اآلباإلضافة إلى و 
 .دوليالرؤية اإليكاو طويلة األجل لتحرير النقل الجوي مة في تعزيز اخطوة هك

سمح بخدمات جوية أكثر ي ة وعالميةً استداماتفاق أكثر إبرام نحو  ةاإلقليمي نميةالت ههذر تطو  : "نأمل أن نرى قائلةً  ليو دكتورةال تدــقد أك  و 
 ."في القرن الحادي والعشرين تحررًا واستدامةً 

ينبغي أن فعلى المدى الطويل، أما  ؛في زيادة كفاءة توزيع اللقاحاتعلى هذا االتفاق ساعد يعلى المدى القصير، ينبغي أن ومضت تقول: "
نني أشجع و . تين على المستوى اإلقليمياالقتصادي تنميةوال تعافيالدور أكبر في القيام بسمح للشحن الجوي، السيما التجارة اإللكترونية، بي ا 

 ".األخرى بشدة على اتخاذ إجراءات مماثلة قاليمالدول واأل

 

http://icao.int/sam
https://www.icao.int/NACC/Pages/default.aspx
https://www.icao.int/SAM/eDocumentsrestore/Strategic%20Framework%20SAM%20EN%20Completo.pdf
https://www.icao.int/NACC/Pages/NACC-COVID19.aspx
https://www.icao.int/sustainability/Pages/economic-policy.aspx


 

 معلومات للمحررين
 بوابة اإليكاو اإللكترونية بشأن فيروس كورونا

 يكاو التنمية المستدامةاإل

 معلومات عن اإليكاو
لمساعدتها في أنشطتها  1944في عام  الحكوماتأتها صة التابعة لألمم المتحدة، ُأنشمنظمة الطيران المدني الدولي )اإليكاو( هي إحدى الوكاالت المتخص  

مما يساعد ، اإليكاووتوصية دولية من خالل  قاعدة 12 000ومنذ ذلك الوقت، اعتمدت الدول أكثر من الدبلوماسية الخاصة بشؤون النقل الجوي الدولي. 
أيضًا وتوف ر محافل المنظمة شبكة عالمية حقيقية. ة ما أتاح إقامسالمة وأمن وكفاءة وسعة الطيران وحماية البيئة، في مواءمة لوائحها الوطنية المرتبطة ب

ن والمنظمات فرصًا عديدة لتقديم المشورة المتخص صة والدعوة لقطاع الطيران من خالل العمل مع صانعي القرارات في الحكومات وممث لي صناعة الطيرا
 ف بها رسميًا في قطاع النقل الجوي.الجهات المعنية المعتر  غير الحكومية من المجتمع المدني وغير ذلك من 
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