
  
 

ضمن المنتدى  األمينة العامة لإليكاو تشارك في اجتماع بشأن الفضاء الجوي والطيران والسفر والسياحة
 االقتصادي العالمي

 لنشر الفوريل

في اجتماع فريق العمل المعني بالفضاء الجوي والطيران والسفر  األمينة العامة لإليكاو الدكتورة فانغ ليو شاركت -18/6/2020 ،ـالمونتري
وذلك في إطار المنتدى االقتصادي العالمي. رأس االجتماع البروفيسور كالوس شواب، مؤسس المنتدى االقتصادي العالمي ورئيسه  ،والسياحة

 لشركات الطيران المطارات ومؤسسات السفر والسياحة عالوة على كبار مسؤولي النقل الجوي.  لتنفيذيينالتنفيذي، برفقة عدد من الرؤساء ا
إحدى جلسات االجتماع خالل التعليقات االفتتاحية إلقاء في  ،السيدة أدينا أيوانا فاليان ،الدكتورة ليو المفّوضة األوروبية لشؤون النقلوشارك 

 ثقة الجمهور في السفر."التي تناولت موضوع "استعادة 
 (CART)فرقة عمل المجلس إلنعاش قطاع الطيران ة عن ر استعرضت الوضع فيما يخص االستقبال العالمي للتوصيات واإلرشادات الصادكما 

شّددت على أهمية بصورة متسقة عالميًا. و  الرامية إلى مساعدة قطاع النقل الجوي على االستجابة لجائحة فيروس كورونا المستجد والتعافي منها
 الجائحة وخاللها وبعد انتهائها. ظهور جوانب أخرى في دور اإليكاو قبل كما أبرزت ذلك، 

حة وقد عّلقت الدكتورة ليو بقولها: "بادرت اإليكاو إلى االستجابة وبسرعة في مستهل جائحة فيروس كورونا المستجد، بالتوازي مع منظمة الص
من خالل اآللية التي نمتلكها المتعلقة باالستجابة الصحية للجائحة وذلك والمطارات وغيرها من المؤسسات،  العالمية ورابطات شركات الطيران

. ولوال هذه اإلجراءات وجهود التنسيق المبكرة، لكان العالم 2003في قطاع الطيران والتي قمنا بوضعها في أعقاب تفشي مرض السارس في 
 ذا الفيروس."قد شهد انتشارًا أسرع وأشد فتكًا له

قديم تومواصلة بعد ذلك قدمنا يد المساعدة إلى الحكومات للتوصل إلى سبل لضمان استمرار سالسل توريد البضائع الحرجة وأضافت بقولها: "
دور في عمليات إجالء مئات اآلالف من األشخاص الذين وجدوا أنفسهم عالقين لنا المساعدات اإلنسانية والخدمات الجوية للطوارئ، كما كان 

 إعادتهم إلى دولهم."حيث شاركنا في في دول العالم بسبب الجائحة 
الذي يعتمد على نهج قائم على المخاطر في  ‘ممر الصحة العامة’في اآلونة األخيرة، اضطلعت اإليكاو بالعمل على مفهوم و وأردفت قائلًة: "

دولًة تجني اليوم ثمار الكثير من الموارد التشغيلية التي أتحناها  170ما يربو على  كالتخفيف من مخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد، وهنا
 من خالل منصة فيروس كورونا المستجد."

، شادات الواردة في وثيقة "اإلقالع"واإلر  (CARTفرقة عمل المجلس إلنعاش قطاع الطيران )وتطرقت الدكتورة ليو إلى الحديث عن توصيات 
مرن يمكن متدرج و شّددت على أن الغرض من هذه األحكام هو "تزويد الدول ومنظومة األمم المتحدة والمشغلين في القطاع بأساس حيث 

 استئناف العمليات."في االعتماد عليه أواًل في التوفيق بين سبل االستجابة العالمية، ثم تدريجيًا 
اإلرشادات "حيث أننا قد بدأنا للتو تمخضت عنها محاولة اإلشارة إلى اآلثار المحددة التي لال يزال مبكرًا  الوقت على أناألمينة العامة وأّكدت 

 في تعميمها، إال أن القطاعين العام والخاص قد أبديًا تقديرًا واضحًا لألساس الهام الذي تطرحه هذه اإلرشادات."
ن األزمات ال تضع القادة أمام أزمات يتعين عليهم مواجهتها فحسب، بل تمنحهم أيضًا فرصًا إلعادة البناء وتحسين وفي سياق التأكيد على أ

طلع لمراقبة العالم بينما يشق طريقه ت"تاألداء، شّددت األمينة العامة لإليكاو على أن منظمة الطيران المدني الدولي التابعة لألمم المتحدة 
اث، وبينما تواصل أساطيل دول العالم سعيها لتحقيق قدر أكبر من الكفاءة من حيث االنبعاثات أو النتائج األخرى التي للخروج من هذه األحد

 نتعاون حاليًا على تحقيقها والتي تتعلق باألمن والسالمة وتجربة الركاب."



وصيات فرقة عمل المجلس إلنعاش قطاع الطيران التأكيد على تأعاد المشاركون  ،االجتماع االفتراضي الذي ُعقد على اإلنترنتوخالل 
(CART)  من خالل تسليط الضوء على أهمية وضع تدابير متسقة ومنسقة فيما يتعلق بالصحة العامة كي يتسنى لقطاع النقل الجوي استئناف

 .نشاطه، كما دعوا إلى اتباع أساليب أكثر ابتكارًا الستعادة ثقة الجمهور في اإلقبال على السفر جواً 
اإليكاو به وحث المشاركون كذلك على التعاون بشكل أوثق فيما بين منظمة الصحة العالمية وسلطات الصحة العامة بالدول، وهو دور تضطلع 

دارة لمنع التعاوني الترتيب برنامجبالفعل جزئيًا من خالل آلية   (.CAPSCA) المدني الطيران مجال في العمومية الصحة أحداث وا 
في تحسين تبادل المعلومات عن تدابير الصحة العامة في قطاع الطيران فيما بين جميع الجهات  األولوية التالية مباشرًة بالنسبة لإليكاووتتمثل 
 المعنية. 

 

 

  

 مصادر معلومات للمحررين

 معلومات عن اإليكاو
م للطيران لتعزيز التطور اآلمن والمنظ   1944نظمة الطيران المدني الدولي )اإليكاو( هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، ُأنشئت في عام م

من بين العديد من  المدني الدولي في شتى أنحاء العالم. وتتولى المنظمة وضع القواعد واللوائح الالزمة لسالمة وأمن وكفاءة وسعة الطيران وحماية البيئة،
 دولة في جميع مجاالت الطيران المدني. 193عددها األولويات األخرى. والمنظمة هي بمثابة محفل للتعاون بين دولها األعضاء البالغ 

 منصة اإليكاو المتعلقة بفيروس كورونا المستجد
 اإليكاو وأهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة
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