
 
 

لى االبتكار والتضامن خالل منتدى الطيران لشؤون النقل إيكاو يدعو رئيس مجلس اإل
 2020الجوي لصيف 

 للنشر الفوري

نقطة حاليًا أننا نعيش ، سالفاتوري شاكيتانوالسيد  ،منظمة الطيران المدني الدولي )اإليكاو( أكد رئيس مجلس – 28/8/2020، مونتريـال
االبتكار  على أن اليونان،بفي أثينا،  2020عام  صيفلقادة الطيران المجتمعين في منتدى الطيران وشدد أمام  لطيران،في عالم اتحول مهمة 

االنتعاش بعد ما ألم به نتيجة جائحة  كثر استدامة مناألو مراعاة للبيئة الطيران األكثر  لكي يتمكنوالشراكة المستمرة سيكونان حاسمين 
 .(COVID-19)كورونا فيروس 

 لحقت ضرراً أ، و ةوالعالمي ةالمحلي لروابط الجويةل مدمرةً و تبعات وخيمة  COVID-19لجائحة كان لقد " قائاًل ما يلي: شاكيتانووعلق السيد 
بشكل مأساوي على حياة مئات الماليين من الرجال  الجائحة كما أثرتتاحة هذه الروابط. إسهروا على العديد من البلدان والمشغلين الذين ب

 ."والنساء الضعفاء اقتصاديًا في جميع أنحاء العالم، وكثير منهم أشخاص يعتمدون على الطيران والسياحة في معيشتهم
ما ورد إلى يكاو اإلس رئيس مجل ذّكرهذا األسبوع،  مطلعالذي صدر في  "موجز سياسة األمم المتحدة بشأن تحويل السياحة"وباإلشارة إلى 

أن األمين العام ببين السياحة والنظم اإليكولوجية الطبيعية والسكان الذين يحافظون عليها، و كافلية التمعقدة و الحول العالقة  نقاطفيه من 
  ا.العالم" في حد ذاتهاحدى عجائب كان على قدر كبير من وصف قدرتنا على السفر ومشاركة العالم بأنها " ،غوتيريس السيد المتحدة،لألمم 

نوعية حياة كل فرد، فإن قادة الطيران يتحملون لذه التطلعات الجماعية األساسية، و بالنسبة لهنظرًا ألهمية السفر الجوي " ردف قائاًل ما يلي:أو 
 ."الوباءمسؤولية كبيرة ونحن نواجه التهديدات الوجودية لهذا في يومنا هذا 
 الصحية المترتبة عن فيروسمن المخاطر العاملين الطاقم  أعضاءلحفاظ على الركاب الحاليين و ، لزام علينا افي المقام األول" وعقب مكماًل:

إبقاء الطيران المدني التجاري قابال لالستمرار من  من الضروريثاني، وفي المقام الخالل كل مرحلة من مراحل السفر الجوي.  19-كوفيد
واستعادة عافيته مع إيالء االعتبار الواجب لجميع  الطيران أن نضمن إعادة تشغيل ال بدّ ثالث، ال وفي المقام أبسط وجهات النظر االقتصادية.

سواء  -على أساس متين من االستدامة  بناءهنعيد من الواجب علينا أن داء التقليدية. وأخيرا، األمقاييس السالمة واألمن وغيرها من مقاييس 
اآلثار االجتماعية والبيئية  تحديد دورهمن حيث و أفي المستقبل،  الجائحاتصمود بشكل أفضل في مواجهة من حيث قدرة الشبكة على ال

 ."ة بشكل عامللسفر والسياح
في  لإلقالعوالمبادئ التوجيهية  CART بإصدار تقرير يكاواإلمجلس قيام  هذه األولويات السبب فيمجمل من  ةثالثالو  ولىولوية األكانت األو 

أيضًا هي المحرك للعديد من األنشطة األخرى التي اضطلع بها على مستوى األمانة العامة المبادرة وقت سابق من هذا العام. وكانت هذه 
  .اإلمداد والممرات اإلنسانية لسلةس، ومنصات رصد، وموارد مع الحفاظ على عمل ةخاص رشاداتإقدمته من ، وال سيما فيما المنظمةفي 

أن ذلك  إلى شاكيتانوأكثر استدامة، أشار و تناوله لألولويات قبل األخيرة من حيث كيفية "إعادة بناء النقل الجوي بشكل أفضل"  وفي معرض
 ."في المستقبلاالعتماد الشديد على االبتكار مع  قيادة،الو رؤية التحلي بال المنتدىفي هذا من كل واحد منا سيتطلب "

الحلول فتطبيقات جديدة للتكنولوجيات القائمة، عن التكنولوجيات الجديدة، أو عن سواء كنا نتحدث كليا " واكد رئيس المجلس على التالي:
مخاطر الصحية واألمنية على بالنسبة للركاب على نطاق أوسع من أي وقت مضى، على ال لنا بالكشف المبكراآلن في متناول اليد للسماح 

 حيث األقدم واألكثر كثافة من الطائرات كبيرة،وبأعداد  جواء،من األيتم فيه سحب  اً واقع واجها ناليوم. كما أنن من سلسأوبطريقة  سواء،حد 
وفي ضوء األهداف األخيرة التي تم اإلعالن  .""كوفيدجائحة  للبيئة بعد مراعاةوهذا يتيح فرصًا لضمان وجود أسطول أكثر  االنبعاثات. نشر
 ."في العقد القادم نمودأ وييبالكهربائية يمكن أن حتى عصر الطائرات التجارية ، فعنها

معالجة هذه األولويات وتمكين االبتكار يقع أيًضا على عاتق مشغلي النقل الجوي والمصنعين ل المسخرأن معظم العبء  شاكيتانوكما أكد 
 ألساس أعمالهم وعملياتهم. الهائلةوغيرهم، حتى في الوقت الذي يواجهون فيه اآلن تحديات 



 فين يواصل جميع المساهمين أهمية بمكان نه من األإف (، (CARTإلنعاش قطاع الطيران هاتقرير  فيوقال " كما أكدت فرقة عمل المجلس 
الم بشكل آمن عادة ربط العإهو  و ااَل ظهار التضامن مع بعضهم البعض، و"العمل كفريق طيران واحد" تجاه هدفنا المشترك إمجال الطيران 

 ".ومستدام
فكر في أي قطاع آخر أكثر أ المستحيل أنمن و  واصر التعاون.أ وايضا لتعميقبل  القيادة،سمات العظمة في  إلثبات آلنا أزفت الساعة"

 ."قطاع الطيرانمن  واجهة الصعوباتعلى مقدرة 

الحدث  بتنظيم ATN أخبار النقل الجوي للنقل الجوي والرئيس التنفيذي لشركة ، المدير العام لمنظمة هيرميسروتالكوستاس قام الدكتور و 
 .طيران جديد سار التحليق لبلوغ مستوىلصيف: االنتعاش ومفي فصل ايوم واحد بعنوان منتدى الطيران  دامالذي 

 

 
 كارامانليس وزكوستانتينالسيد ، وزير البنية التحتية والنقل اليوناني، سعادة شاكيتانوخالل وجوده في أثينا، التقى رئيس مجلس اإليكاو، السيد 

 .، السيدة ماريا سارانتيااليكاو)على اليمين(. ورافقته ممثلة اليونان في مجلس 

 
 مصادر معلومات للمحررين

 19-كوفيد بشأنمنصة االيكاو 
 فرقة عمل المجلس إلنعاش قطاع الطيرانتقرير 

 الشحن الجوي في االيكاو

 معلومات عن اإليكاو
لتعزيز التطور اآلمن والمنظم  1944الطيران المدني الدولي )اإليكاو( هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، ُأنشئت في عام منظمة 

بيئة، من بين ال للطيران المدني الدولي في شتى أنحاء العالم. وتتولى المنظمة وضع القواعد واللوائح الالزمة لسالمة وأمن وكفاءة وسعة الطيران وحماية
 .دولة في جميع مجاالت الطيران المدني 19٣العديد من األولويات األخرى. والمنظمة هي بمثابة محفل للتعاون بين دولها األعضاء البالغ عددها 
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