
 
 

بين  بيانًا مشتركًا جديدًا بشأن أولويات التعاون انوغرفة التجارة الدولية تصدر اإليكاو 
 فيروس كورونا بشأن جائحةالقطاعين العام والخاص 

 للنشر الفوري

من المجاالت الرئيسية  عدد ان فيه علىيؤكد ا  جديد ا  مشترك ا  بيان ةوغرفة التجارة الدولي اإليكاوأصدرت  -1٧/٥/2021، مونتريـال
ال للقاح واالنتعاش المستدام للنقل الجوي يتطلبان على أن التوزيع الفع   زاورك   ،المستقبلفي  المشتركة هماأولويات بصددللتعاون 

 .بين القطاعين العام والخاص ا  وعالمي ا  واسع ا  تعاون

واألمين العام لغرفة فانغ ليو  الدكتورة إليكاول األمينة العامةبل الطابع الرسمي على البيان الجديد األسبوع الماضي من ق   يُأضف  و 
بالدور المركزي للطيران الدولي في التنمية االقتصيييييييييييييادية واالجتماعية  البيان يقرو  .آو السييييييييييييييد جون دبليو دنتون التجارة الدولية

إلنعياش  اإليكياومجلس فرقية عميل "وتوصييييييييييييييييات  إرشييييييييييييييياداتويؤكيد التزام الطرفين بتنفيي  ، العيالميية واألعميال التجياريية اليدوليية
 الطيران". قطاع

لإلجراءات التي ر األسيييييييييييييياس الدولي توف   إلنعاش قطاع الطيران اإليكاومجلس فرقة عمل  "وثائق :ليو أن الدكتورة تأوضيييييييييييييي و 
باإلرشيييادات التي وفرتها فرقة  لتعزيز االلتزام غرفة التجارة الدولية من خالل ت سيييين تعاوننا معف .يتخ ها قطاع الطيران ولتعافيه

يمكننا المسيياعدة في ، النقل الجوي وسييلسييلة التوريد شييبكةوفهم ا تياجات مسييتخدمي  إلنعاش قطاع الطيران اإليكاومجلس عمل 
نعاش االقتصاد العالمي في نهاية المطاف واستعادة األعمال عبر ال دود في السفر المسافرينإعادة ثقة   ".وا 

 بشييييييييكلالمخاطر من  دة تخفيف لال كومات تدابير متعددة الطبقات ل تطبيقأهمية  غرفة التجارة الدوليةو  اإليكاوما يؤكد بيان ك
قابلة للتشيغيل و  آمنة ويشيجع على اعتماد أدوات وأنممةفيروس كورونا،  ق ومتسيق لتسيهيل تعافي قطاع الطيران من جائ ةسي  نم

 .الدوليعلى المستوى  السفر الجوي والتجارة عودةللمسافرين من أجل تسريع الة الف وصات الص ية الفع  إجراء من أجل  البيني

تسيييييييييييريع  علىالقطاع الخاص العاملة  مؤسيييييييييييسيييييييييييات اإليكاو مع  جهود التوعية التي تب لهابدعم  التجارة الدوليةغرفة  ما تلتزمك
الطاقم المشيياركين تخليص إجراءات باإلضييافة إلى ، ل دودعلى اشيي نات اللقا ات العالمية من خالل عمليات التفتيش الجمركية 

 .ت االلقافي عمليات نقل 

بين القطاعين العام والخاص من أجل ضيييمان عمل  فعاال   ا  ليو أن "توزيع اللقا ات عبر ال دود يتطلب تعاون الدكتورة تأوضييي و 
سيييالسيييل نجاح ت قيق بقد سيييمل الطيران ف .للتوقف أو لألعطال "سيييالسيييل التبريد"تتعرض و تى ال  سيييليمسيييالسيييل التوريد بشيييكل 

في ضييييييييييمان اسييييييييييتمرار والغرفة التجارية الدولية  اإليكاوون الوثيق بين ه ا التعاسيييييييييييسيييييييييياعد و ، إمداد اللقا ات الدولية  تى اآلن
 ".النجاح ه ا

الطيران قطاع فرص إعادة تشييييييغيل في القصييييييوى  اتاألولويلت ديد  أعضييييييائهامع  أيضييييييا  الغرفة التجارية الدولية سييييييتعمل  ا، و ه
الدولي لدعم العمل  تواجدها على المسيييييييتوىكما سيييييييتسيييييييتفيد من  .والعمل مع ال كومات والمنممات الدولية على تنفي ها، المدني
وتسعى جاهدة لضمان وعي أعضائها ، الركب في االنتعاش العالمي ترك أي بلد وراءتدابير أكثر شموال  تضمن عدم  اتخا  على

 .كاواإليالصادرة عن والمواصفات والتوصيات الدولية الهامة واإلرشادات لقواعد القياسية باالكامل 

 



 لقيلخرى لل كومات إلعطاء األولوية للب ارة وأطقم الطائرات في برامج التاأل ديثة ال النداءاتر البيان المشييييييييييييييترك الجديد يكر  و 
التي وضييييييعها فريق  طريقاللخريطة  وفقا  و لك ، إلى جنب مع العمال األسيييييياسيييييييين اآلخرين ا  جنبكورونا، فيروس ضييييييد الوطنية 

األولوية السيتخدام اللقا ات  ئهمعطاإلالتابع لمنممة الصي ة العالمية  (SAGE)االسيتراتيجي المعني بالتمنيع الخبراء االسيتشياري 
 .ضد فيروس كورونا

 

 
 

 مصادر للمحررين

 أحد األهداف االستراتيجية لإليكاو -األمن والتسهيالت 

 إليكاومن أنشطة فرقة عمل المجلس إلنعاش قطاع الطيران التابعة ل الثالثةالمرحلة  إرشادات

 إليكاو بشأن فيروس كورونااإللكترونية لبوابة ال

 ن اإليكاومعلومات ع

لدعم دبلوماسيتها بشأن مسائل النقل الجوي  1944اإليكاو هي إ دى الوكاالت المتخص صة التابعة لألمم المت دة، أنشأتها  كومات في عام 
لوائ ها الوطنية قاعدة قياسية وممارسة تساعد في إضفاء االت ساق على  12.000الدولي. ومن   لك ال ين، اعتمدت البلدان عبر اإليكاو أكثر من 

ا  للمشورة والمناصرة المتعل قة بسالمة وأمن وكفاءة وسعة الطيران و ماية البيئة، ما أتاح إقامة شبكة عالمية فعلية. كما توف ر م افل اإليكاو أيضا  فرص
 كومية التابعة للمجتمع المدني وغيرها من ليتّم تشاطرها مع صن اع القرارات في ال كومات من ق بل المجموعات التابعة للقطاع والمنممات غير ال

 الجهات المعنّية بالنقل الجوي المعترف بها رسميا .
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