اإليكاو وغرفة التجارة الدولية تصدران بياناً مشتركاً جديداً بشأن أولويات التعاون بين
القطاعين العام والخاص بشأن جائحة فيروس كورونا

للنشر الفوري

مونتريـال -2021/٥/1٧ ،أصدرت اإليكاو وغرفة التجارة الدولية بيانا مشتركا جديدا يؤكدان فيه على عدد من المجاالت الرئيسية
للتعاون بصدد أولوياتهما المشتركة في المستقبل ،ورك از على أن التوزيع الفعال للقاح واالنتعاش المستدام للنقل الجوي يتطلبان
تعاونا واسعا وعالميا بين القطاعين العام والخاص.
وأُضفي الطابع الرسمي على البيان الجديد األسبوع الماضي من قبل األمينة العامة لإليكاو الدكتورة فانغ ليو واألمين العام لغرفة
التجارة الدولية السي ي ي ي ي يييد جون دبليو دنتون آو .ويقر البيان بالدور المركزي للطيران الدولي في التنمية االقتصي ي ي ي ي ييادية واالجتماعية
العيالميية واألعميال التجياريية اليدوليية ،ويؤكيد التزام الطرفين بتنفيي إرش ي ي ي ي ي ي ييادات وتوص ي ي ي ي ي ي يييات "فرقية عميل مجلس اإليكياو إلنعياش
قطاع الطيران".
وأوض ي ي ي ي ي ي ي ت الدكتورة ليو أن" :وثائق فرقة عمل مجلس اإليكاو إلنعاش قطاع الطيران توفر األسي ي ي ي ي ي يياس الدولي لإلجراءات التي
يتخ ها قطاع الطيران ولتعافيه .فمن خالل ت س ييين تعاوننا مع غرفة التجارة الدولية لتعزيز االلتزام باإلرش ييادات التي وفرتها فرقة
عمل مجلس اإليكاو إلنعاش قطاع الطيران وفهم ا تياجات مسييتخدمي شييبكة النقل الجوي وسييلسييلة التوريد ،يمكننا المسيياعدة في
إعادة ثقة المسافرين في السفر واستعادة األعمال عبر ال دود وانعاش االقتصاد العالمي في نهاية المطاف".
كما يؤكد بيان اإليكاو وغرفة التجارة الدولية أهمية تطبيق ال كومات تدابير متعددة الطبقات للتخفيف من دة المخاطر بشي ي ي ييكل
منسيق ومتسيق لتسيهيل تعافي قطاع الطيران من جائ ة فيروس كورونا ،ويشيجع على اعتماد أدوات وأنممة آمنة وقابلة للتشيغيل
البيني من أجل إجراء الف وصات الص ية الفعالة للمسافرين من أجل تسريع عودة السفر الجوي والتجارة على المستوى الدولي.
كما تلتزم غرفة التجارة الدولية بدعم جهود التوعية التي تب لها اإليكاو مع مؤس ي ي ي ي يسي ي ي ي ييات القطاع الخاص العاملة على تس ي ي ي ي يريع
ش ي نات اللقا ات العالمية من خالل عمليات التفتيش الجمركية على ال دود ،باإلضييافة إلى تخليص إجراءات الطاقم المشيياركين
في عمليات نقل اللقا ات.
وأوضي ي ت الدكتورة ليو أن "توزيع اللقا ات عبر ال دود يتطلب تعاونا فعاال بين القطاعين العام والخاص من أجل ض ييمان عمل
سييالسييل التوريد بشييكل سييليم و تى ال تتعرض "سييالسييل التبريد" للتوقف أو لألعطال .فقد سييمل الطيران بت قيق نجاح سييالسييل
إمداد اللقا ات الدولية تى اآلن ،وس ي ي ي يييس ي ي ي يياعد ه ا التعاون الوثيق بين اإليكاو والغرفة التجارية الدولية في ض ي ي ي ييمان اس ي ي ي ييتمرار
ه ا النجاح".
ه ا ،وسي ي ييتعمل الغرفة التجارية الدولية أيضي ي ييا مع أعضي ي ييائها لت ديد األولويات القصي ي ييوى في فرص إعادة تشي ي ييغيل قطاع الطيران
المدني ،والعمل مع ال كومات والمنممات الدولية على تنفي ها .كما س ي ي ييتس ي ي ييتفيد من تواجدها على المس ي ي ييتوى الدولي لدعم العمل
على اتخا تدابير أكثر شموال تضمن عدم ترك أي بلد وراء الركب في االنتعاش العالمي ،وتسعى جاهدة لضمان وعي أعضائها
الكامل بالقواعد القياسية واإلرشادات والمواصفات والتوصيات الدولية الهامة الصادرة عن اإليكاو.

ويكرر البيان المشي ي ي ي ي ي ييترك الجديد النداءات ال ديثة األخرى لل كومات إلعطاء األولوية للب ارة وأطقم الطائرات في برامج التلقيل
الوطنية ضي ي ييد فيروس كورونا ،جنبا إلى جنب مع العمال األسي ي يياسي ي يييين اآلخرين ،و لك وفقا لخريطة الطريق التي وضي ي ييعها فريق
الخبراء االسيتشياري االسيتراتيجي المعني بالتمنيع ( )SAGEالتابع لمنممة الصي ة العالمية إلعطائهم األولوية السيتخدام اللقا ات
ضد فيروس كورونا.

مصادر للمحررين
األمن والتسهيالت  -أحد األهداف االستراتيجية لإليكاو
إرشادات المرحلة الثالثة من أنشطة فرقة عمل المجلس إلنعاش قطاع الطيران التابعة لإليكاو
البوابة اإللكترونية لإليكاو بشأن فيروس كورونا

معلومات عن اإليكاو
اإليكاو هي إ دى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المت دة ،أنشأتها كومات في عام  1944لدعم دبلوماسيتها بشأن مسائل النقل الجوي
الدولي .ومن لك ال ين ،اعتمدت البلدان عبر اإليكاو أكثر من  12.000قاعدة قياسية وممارسة تساعد في إضفاء االتساق على لوائ ها الوطنية
المتعلقة بسالمة وأمن وكفاءة وسعة الطيران و ماية البيئة ،ما أتاح إقامة شبكة عالمية فعلية .كما توفر م افل اإليكاو أيضا فرصا للمشورة والمناصرة
ليتم تشاطرها مع صناع الق اررات في ال كومات من قبل المجموعات التابعة للقطاع والمنممات غير ال كومية التابعة للمجتمع المدني وغيرها من
ّ
المعنية بالنقل الجوي المعترف بها رسميا.
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