
  
 

ع على التضامن والتركيز على استعادة االستدامة، وذلك في المنتدى العالمي  رئيس مجلس اإليكاو يشجِّ
 (ATAG 2020) 2020لفريق عمل النقل الجوي لعام 

 للنشر الفوري

بشأن استدامة  المنتدى العالمي"المشاركين في  لدى عرض مالحظاته اليوم، بطريقة افتراضية، على قادة القطاع -29/9/2020مونتريـــــال 
االنتباه  ،شاكيتانولفاتوري اسمه فريق عمل النقل الجوي، استرعى رئيس مجلس اإليكاو، السيد الذي ينظ  (ATAG 2020) " 2020الطيران لعام 

لعالم مما انعكس بشكل كارثي على حياة مئات الماليين على الحركية في ا (COVID-19)إلى مدى تأثير جائحة فيروس كورونا المستجد 
االقتصادي لعدد وأثَّر سلبيًا على المبادالت الثقافية والِسلم والرفاه  ةالمعمور شة االقتصادية في أرجاء شانون من الهالرجال والنساء الذين يعا من

 مة النمو.كبير من المجتمعات النامية والمتقد  

عيش  واالرتقاء بمستوىوأكَّد السيد شاكيتانو على أنه "بالنظر إلى أهمية السفر الجوي في تحقيق العديد من طموحاتنا الجماعية األساسية 
 استمرار الجائحة."يوم ونحن نواجه التهديدات الوجودية المترتبة على لون مسؤولية جسيمة الالمواطنين في العالم. فإن قادة قطاع الطيران يتحمَّ 

ظروف ومضى يقول "إنه يتعين تأمين الصحة والسالمة وضمان الجدوى االقتصادية األساسية للمشغ لين الجويين، كما يتعيَّن علينا، إذا سنحت ال
ولكن البد من "نتعش على أساس توازن دولي يتحسن باستمرار." تفضل حتى يتسنى للحركة الجوية أن الصحية، أن نعمل معًا على نحو أ

في جعل الطيران التجاري أكثر مراعاًة للبيئة )أخضر( بما في ذلك من حيث دوره العام في  ةلالتسليم بالفرص التي تتيحها هذه األزمة والمتمث  
 على السفر والسياحة الدوليين." والبيئيالتأثير االجتماعي 

قويًا من جانب  يقتضي "رؤيًة والتزاماً واسترعى رئيس المجلس انتباه قادة القطاع، أيضًا، إلى أن تحقيق هذا المستوى األعلى من االستدامة 
 ف على االبتكار من اآلن فصاعدًا."جميع من يحضرون هذا الملتقى اليوم، ويستوجب االعتماد بشكل مكثَّ 

فت أثناء كشِ زًا كبيرًا على االبتكار على مستوى جميع مكوناتها مشيرًا إلى اإلبداعات البيئية الحديثة التي است  ز تركيوشدَّد على أن اإليكاو ترك  
 تقييم انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الذي أجرته اإليكاو في وقت سابق من هذا الشهر."

والسيما اإلعالن من جانب ر هذا القطاع في المستقبل ى بخصوص ما ينتظمستوى الحماس الذي تجلَّ  إن ما يبعث على التشجيع هو" وقال
 "2050ان بدون انبعاثات بحلول عام عن التزامه الجديد بطير "oneworld"تحالف العالم الواحد 

إلى جانب الندوة التي ستنظ مها اإليكاو قريبًا حول السبل الخضراء إلنعاش الطيران، إلى أن مناسبات من هذا القبيل  السيد شاكيتانو، وقد أشار
 منصة هامة لتبادل األفكار، وأن ما سيتمخض عن هذا المنتدى من رؤى ومنظورات سيحظى بقبول الجمهور على الصعيد العالمي. تشك ل

الترابط بين الطيران والسياحة والبيئة والمجتمع المدني يقوم على عالقات متشابكة "وفيما يخص أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة أفاد بأن 
 في انبعاثات الكربون المتأتية من الطيران التجاري." بفحسومتداخلة، وأن األمر ال ينحصر 

إلى أن مجلس اإليكاو واألمانة العامة سيواصالن الدفع باألهداف الرئيسية لبرنامج عمل البيئة الذي  بيهطمأن الرئيس م َخاطَ  ،وفي ختام مداخلته
قه المجلس مؤخرًا على نحو ما حقَّ  –معالجة الجوانب الدبلوماسية األكثر تحديًا من آثار الجائحة على ذلك البرنامج "، وكذا هالدول بتنفيذ كلفتها

 "ربون وخفضه في مجال الطيران )كورسيا(.من خطة التعويض عن الك األساسط يل الخم بتعدحينما قا

م على أساس التضامن، وأضاف أنه "البد أن نقر جميعًا اليوم أن الوقت ليس فقط وقت قيادة قوية والتزام متين، بل كذلك وقت تعاون أعمق وتقد  
حًا أنه "لحسن الطالع، ما من أسرة عالمية أخرى أكثر (CART)قطاع الطيران نعاش على النحو الوارد في تقرير فرقة عمل المجلس إل "، موض 

 في هذا الحقل من أسرة الطيران." امتالكًا للقدرات



 

الذي ينظ مه (ATAG 2020)  "2020لدى عرض مالحظاته اليوم، بطريقة افتراضية، على قادة القطاع المشاركين في "المنتدى العالمي بشأن استدامة الطيران لعام 
على  (COVID-19) شاكيتانو، االنتباه إلى مدى تأثير جائحة فيروس كورونا المستجدلفاتوري اسفريق عمل النقل الجوي، استرعى رئيس مجلس اإليكاو، السيد 

وأثَّر سلبيًا على  االقتصادية في أرجاء المعمورةالرجال والنساء الذين يعانون من الهشاشة  الحركية في العالم مما انعكس بشكل كارثي على حياة مئات الماليين من
طمأن الرئيس م َخاَطبيه إلى أن مجلس اإليكاو واألمانة العامة و  المبادالت الثقافية والِسلم والرفاه االقتصادي لعدد كبير من المجتمعات النامية والمتقد مة النمو.

، وكذا معالجة الجوانب الدبلوماسية األكثر تحديًا من آثار الجائحة على ذلك لذي كلفتها الدول بتنفيذهسيواصالن الدفع باألهداف الرئيسية لبرنامج عمل البيئة ا
 من خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران )كورسيا(. ًا حينما قام بتعديل الخط األساسعلى نحو ما حقَّقه المجلس مؤخر  –البرنامج 

 مصادر معلومات للمحررين
 

 معلومات عن اإليكاو

لتعزيز التطور اآلمن والمنظم للطيران المدني الدولي  1944نشئت في عام أ     لمتخصصة التابعة لألمم المتحدة،اإليكاو هي إحدى الوكاالت ا
، من بين العديد من األولويات شتى أنحاء العالم. وتتولى المنظمة وضع القواعد واللوائح الالزمة لسالمة وأمن وكفاءة وسعة الطيران وحماية البيئة في

 دولة في جميع مجاالت الطيران المدني. 193األخرى. والمنظمة هي بمثابة محفل للتعاون بين دولها األعضاء البالغ عددها 

 اإليكاو وحماية البيئة
 )COVID-19( بوابة اإليكاو بشأن فيروس كورونا

 لالتصال العام
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