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إطالع إقليم أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي في اإليكاو على أحدث األولويات المتعلقة
بالجائحة

للنشر الفوري

العامة لإليكاو ،الدكتورة
مونتريـال – 2021/4/15 ،أثناء اجتماع افتراضي عقدته البارحة مع قادة قطاع الطيران في اإلقليم،
انضمت األمينة ّ
ّ
السيد ملفن سينترون ،لتسليط الضوء
فانغ ليو ،إلى مدير المكتب اإلقليمي للوكالة في أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى والكاريبي )ّ ،(NACC
التوصل إلى االستغالل األمثل للسفر الجوي والسياحة للمساعدة
كيفية
على الطريقة التي يمكن فيها لدول اإلقليم أن تصبح مثاالً ُيحتذى به في ّ
ّ
على تحقيق أهداف التعافي والنمو اإلقليمين األوسع نطاقاً من خالل تعزيز التنسيق.
المدنية ويجب أن تبقى كذلك ،إالّ ّأنه يجب عدم
الصحة العامة أولى أولويات المجتمعات
وأشارت الدكتورة ليو قائلةً" :في حين تمثّل
ّ
ّ
"تقر اإليكاو ودولها
االستخفاف بالدور الحاسم الذي يضطلع به النقل الجوي في إطار
ّ
التصدي لألزمة والتعافي االقتصادي العام" .وأضافتّ :
ومالية تفرض على الحكومات
اقتصادية
صحية فحسب – بل ّإنها أيضاً أزمة
بأن جائحة كوفيد 19-ال تش ّكل أزمة
ّ
ّ
ّ
األعضاء بك ّل وضوح ّ
مقايضات صعبة للغاية من حيث األولويات الطبية واالقتصادية واالجتماعية المعنية".
ومؤخر التوزيع المأمون واآلمن
اإلنسانية،
العالمية واالستجابة الطارئة و
أن سالسل اإلمدادات
اً
ّ
ّ
وأشارت األمينة العامة ضمن مالحظاتها إلى ّ
بشدة على شبكة النقل الجوي الدولي التي تتعاون الحكومات على تحقيقها
والفعال على الصعيد العالمي للقاحات كوفيد ،19-تعتمد جميعها ّ
عبر اإليكاو.
وقد لعبت هذه االعتبارات دو اًر في تنقيحات "المرحلة الثالثة" األخيرة على توصيات فرقة عمل مجلس اإليكاو إلنعاش قطاع الطيران )،(CART
باإلضافة إلى العديد من العناصر األساسية األخرى مثل بروز سالالت جديدة من الفيروس المتحور ،وبدء عمليات التلقيح التدريجي على
الصعيد العالمي.
معينة تتعلّق باستراتيجيات الدول متعددة الطبقات إلدارة المخاطر ،وهي منظّمة حول ثالثة
وتستهدف التوصيات الجديدة لفرقة العمل مسائل ّ
أولوية رئيسية.
مجاالت ّ
وطنية واقليمية إلدارة المخاطر من أجل الفتح التدريجي للطرق الجوية باالستناد إلى تدابير معترف بها
المجال األول هو وضع استراتيجيات
ّ
الصحة العامة .ويتمثّل المجال الثاني بمعالجة التبعات طويلة األجل للجائحة بالنسبة إلى نماذج أعمال النقل الجوي
بشكل متبادل في مجال
ّ
للتوصل إلى عمليات أذكى
التقليدي وعملياته .ويتعلّق المجال الثالث بالحرص على استخالص الطيران العالمي العبر من جائحة كوفيد19-
ّ
االقتصادية والبيئية وقدرته على الصمود في وجه الجوائح مستقبالً.
من خالل تحسين استدامته
ّ
اإلرشادية والتدريب واألدوات ودعم الخبراء ،بما في ذلك من
مد الدول بما يناسبها من المواد
أن اإليكاو تبقى ملتزمة ّ
ّ
وأ ّكدت األمينة العامة ّ
شجعت أيضاً القادة المحليين على مواصلة االستفادة الكاملة
خالل مكتب اإليكاو اإلقليمي ألمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى والكاريبي .كما ّ
المجمعة في إطار مركز اإليكاو للتصدي لجائحة فيروس كورونا والتعافي منها ).(CRRIC
من تبادل المعلومات وموارد الرصد
ّ
شددت على أهمّية االستعداد
وألقت الدكتورة ليو الضوء على إشارات التعافي التي بدأت تظهر في بعض الدول الكبرى في اإلقليم ،كما ّ
الكامل ،على الصعيدين الوطني واإلقليمي ،التخاذ إجرءات حاسمة واالستفادة الكاملة من الطلب المكبوت على السياحة العالمية.
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مصادر معلومات للمحررين
مكتب اإليكاو اإلقليمي ألمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى ومنطقة الكاريبي
فرقة عمل مجلس اإليكاو إلنعاش قطاع الطيران

معلومات عن اإليكاو
اإليكاو هي إحدى الوكاالت المتخص ص ة التابعة لألمم المتحدة ،أنش أتها حكومات في عام  1944لدعم دبلوماس يتها بش أن مس ائل النقل الجوي
الدولي .ومنذ ذلك الحين ،اعتمدت البلدان عبر اإليكاو أكثر من  12 000قاعدة قياس ية وممارس ة تس اعد في إض فاء االتس اق على لوائحها
الوطنية المتعلقة بس المة وأمن وكفاءة وس عة الطيران وحماية البيئة ،ما أتاح إقامة ش بكة عالمية فعلية .كما توفر محافل اإليكاو أيض اً فرص اً
ليتم تش اطرها مع ص اناع الق اررات في الحكومات من مقبل المجموعات التابعة للقطاع والمنظمات وير الحكومية التابعة للمجتمع
للمش ورة والمناص رة ّ
المعنية بالنقل الجوي المعترف بها رسمياً.
المدني وويرها من الجهات
ّ
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موظف شؤون االتصاالت
wraillantclark@icao.int
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الهاتف المحمول+1 )514( 409-0705 :
تويتر@wraillantclark :
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