
 

 

 
 اإليكاو بدعوات قمة مجموعة العشرين الستئناف السفر الدولي إقرار 

 للنشر الفوري

قراره عضوًا، أثناء آخر جلساته،  36، الذي يتألف من اإليكاو الرئاسي  مجلس  عربأ -2/11/2120 ،مونتريـال عن تأييده وا 
و آمن ومنظ م" وبما يتماشى مع من أجل "استئناف السفر الدولي على نح قمة مجموعة العشرينلدعوات التي أطلقتها مؤخرًا ل

 العمل الذي اضطلعت به كل من اإليكاو ومنظمة الصحة العالمية وغيرهما من المنظمات الدولية المختصة. 

 ،سالفاتوري شاكيتانوالسيد  ،الحالية للمجلس، لفت رئيس مجلس اإليكاو 224وأثناء الجلسة، التي انعقدت أعمالها ضمن الدورة 
األخير الذي أصدرته الدول  اإلعالن الوزاريانتباه الحاضرين إلى أن الدعوات التي أطلقتها قمة مجموعة العشرين تتفق تمامًا مع 

 . (HLCCاالجتماع الرفيع المستوى بشأن فيروس كورونا )أثناء  األعضاء في اإليكاو

األهمية التي تتسم بها السياسات الوطنية المتعلقة بالصحة العامة، أو من ناحية وعلق السيد شاكيتانو بقوله: "لو نظرنا من ناحية 
رف بها من الطرفين إلثبات الحالة الصحية أمام الدول تاالختبار والتطعيم والحاجة إلى تطبيقات رقمية معكيزها على مسائل ترك

اإلعالن الصادر عن مؤتمر األخرى، لوجدنا أن أولويات قمة مجموعة العشرين بشأن استئناف السفر الدولي تتفق تمامًا مع 
دة فيما يخص تعافي الطيران وقدر  بشأن فيروساإليكاو الرفيع المستوى  على الصمود في وجه األزمات  تهكورونا، ورؤيته الموح 

 واستدامته فيما بعد انقضاء الجائحة."
فرقة عمل المجلس إلنعاش الربط الدولي قد حظي بتقدير آخر من جانب رئيس مبدأ كذلك فإن تركيز قمة مجموعة العشرين على 

من غينيا االستوائية، الذي أشار إلى اهتمام قمة مجموعة العشرين تحديدًا بأهمية القواعد  إستـانيسالو إيسونوالسيد  ،قطاع الطيران
 الدولية المشتركة لضمان تجربة سفر سلسة.

بقوله: "منذ بدء الجائحة، عمل المجلس بشكل مكثف من خالل فرقة عمل المجلس إلنعاش قطاع الطيران  إيسونووعل ق السيد 
العديد من المنظمات الدولية في مجالي الصحة قطاع ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة السياحة العالمية و الو مع الحكومات 

 في مجال النقل الجوي الدولي."عالمية المتخذة لالستجابة والتعافي ال والتوفيق بين التدابير اللضمان التوحيد الفع  والطيران، 
الدور األساسي الذي يؤديه موظفو قطاع النقل كما أقر  األمين العام لإليكاو السيد خوان كارلوس ساالسار بأن تشديد القمة على 

ي والبري ُتعد "تذكرًة هامًة في مرحلة حاسمة النقل الجوي والبحر قطاعات والحاجة إلى اتباع نهج منس ق في معاملة العاملين في 
 الجائحة العالمية وتعافي النقل الجوي."من 

مسألة أساسية لهي  ةإن إعادة ربط ربوع العالم بعضها ببعض من خالل إصالح وتنشيط السفر الجوي والتجار وقد علق بقوله: "
وهامة لضمان أبسط صور الرفاه االقتصادي للماليين حول العالم، وأيضًا لتوسيع نطاق خدمات الشحن الجوي إذ تشتد حاجة 

 مرحلة الحالية."السالسل اإلمداد العالمية إليها في 
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 مصادر للمحررين
 معلومات عن اإليكاو

لدعم دبلوماسيتها بشأن مسائل النقل الجوي  1944اإليكاو هي إحدى الوكاالت المتخصِّصة التابعة لألمم المتحدة، أنشأتها حكومات في عام 
الوطنية قاعدة قياسية وممارسة تساعد في إضفاء االتِّساق على لوائحها  12 000الدولي. ومنذ ذلك الحين، اعتمدت البلدان عبر اإليكاو أكثر من 

ًا للمشورة والمناصرة المتعلِّقة بسالمة وأمن وكفاءة وسعة الطيران وحماية البيئة، ما أتاح إقامة شبكة عالمية فعلية. كما توفِّر محافل اإليكاو أيضاً فرص
لتابعة للمجتمع المدني وغيرها من ليتم  تشاطرها مع صنَّاع القرارات في الحكومات من ِقبل المجموعات التابعة للقطاع والمنظمات غير الحكومية ا

 .الجهات المعني ة بالنقل الجوي المعترف بها رسمياً 
 معلومات عن فرقة عمل المجلس إلنعاش قطاع الطيران

بتقديم اإلرشادات العملية المنس قة لحكومات دول العالم والمشغلين في  وُكلفت 2020في مارس  فرقة عمل المجلس إلنعاش قطاع الطيران أسستت
 .قطاع الطيران بهدف إعادة تشغيل قطاع النقل الجوي الدولي وتسهيل التعافي من جائحة فيروس كورونا على نحو عالمي منس ق
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