اتفاق إقليمي جديد لتحرير خدمات الشحن الجوي دعماً لنقل اللقاحات والتعافي طويل األجل في
أمريكا الالتينية
للنشر الفوري

مونتريـــــال – 2٠2٠/12/24 ،في إطار االستراتيجيات اإلقليمية لمكتبي اإليكاو اإلقليميين في منطقة األمريكيتين (أمريكا الجنوبية
وأمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى ومنطقة الكاريبي  )NACCمن أجل مواجهة فيروس كورونا والتعافي في مجال الطيران ،ساهم هذان المكتبان
في تطوير وانشاء االتفاق الجديد المتعدد األطراف للجنة الطيران المدني ألمريكا الالتينية ( )LACACبغرض تحرير خدمات الشحن الجوي
في اإلقليم.
SAM

فور بين الجهات الموقعة العشر عليه ويحدد حقوق الحركة الموسعة ،والمعروفة باسم "حقوق الحركة في إطار الحرية
وُيصبح االتفاق سارياً اً
السابعة" ،وهو ما يسمح لشركات الطيران في الدول األعضاء في "لجنة الطيران المدني ألمريكا الالتينية" بتقديم خدمات الشحن الخالص فيما
بين دولتين أخريتين موقـعـتـيـن مع عدم وجود قيود على الطرق والسعة.
أما الدول العشر المعنية فهي الب ارزيل وشيلي والجمهورية الدومينيكية واكوادور وغواتيماال وبنما وباراغواي وبيرو وأوروغواي وفنزويال.
وقد أشارت األمينة العامة لإليكاو ،الدكتورة فانغ ليو قائلةً" :لقد وضع فيروس كورونا قيوداً كبيرة على قطاع الطيران برمته وتقوم الشركات
من جميع األحجام بإعادة تقييم نماذج أعمالها" .واستطردت قائلةً" :لكي تظل اإليكاو تتسم بالمرونة وتلبية احتياجات البلدان ،فإنها تعمل
النهوج التنظيمية العالمية حيث يمكنها المساهمة في الجهود المبذولة لمواجهة الجائحة والتعافي على المستوى العالمي".
اإليكاو على تكييف ُ
وسيبقى االتفاق ساري المفعول لمدة عام واحد ،حتى تاريخ  ،2021/12/31ويمكن تمديده لمدة عام إضافي ،وفقاً لتقدير دول "لجنة الطيران
المدني ألمريكا الالتينية".
وباإلضافة إلى اآلثار المباشرة لالتفاق على مستوى مواجهة الجائحة والتعافي منها ،فإن اإليكاو تُـشجع البلدان األخرى على النظر إليه
كخطوة هامة في تعزيز رؤية اإليكاو طويلة األجل لتحرير النقل الجوي الدولي.
وقد أك ـدت الدكتورة ليو قائلةً" :نأمل أن نرى تطور هذه التنمية اإلقليمية نحو إبرام اتفاق أكثر استدامة وعالميةً يسمح بخدمات جوية أكثر
تحر اًر واستدامةً في القرن الحادي والعشرين".
ومضت تقول" :على المدى القصير ،ينبغي أن يساعد هذا االتفاق على في زيادة كفاءة توزيع اللقاحات؛ أما على المدى الطويل ،فينبغي أن
يسمح للشحن الجوي ،السيما التجارة اإللكترونية ،بالقيام بدور أكبر في التعافي والتنمية االقتصاديتين على المستوى اإلقليمي .وانني أشجع
الدول واألقاليم األخرى بشدة على اتخاذ إجراءات مماثلة".

معلومات للمحررين
بوابة اإليكاو اإللكترونية بشأن فيروس كورونا

اإليكاو التنمية المستدامة

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 ب سالمة وأمن وكفاءة وسعة الطيران وحماية البيئة ،ما أتاح إقامة شبكة عالمية حقيقية .وتوفر محافل المنظمة أيضاً
فرصاً عديدة لتقديم المشورة المتخصصة والدعوة لقطاع الطيران من خالل العمل مع صانعي الق اررات في الحكومات وممثلي صناعة الطي ارن والمنظمات
غير الحكومية من المجتمع المدني وغير ذلك من الجهات المعنية المعترف بها رسمياً في قطاع النقل الجوي.
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