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القطاعق البوالخاص  العام    ني ادة  المستوى  الطيران  شواغل  ُيبرزون  شرين  عمجموعة  اجتماع رفيع  خالل 
 المملكة العربية السعودية ب

 للنشر الفوري 

فوائد كبيرة   ا  الطيران والسياحة مع قطاعا  حّقـق  وي ،  جو عبر ال العالم   ي سائح يسافر أكثر من نصف    –   2020/ 10/ 7مونتريـال،  
 . عديدة  اقتصادات وطنية اعتمادا  كبيرا   ا م عتمد عليه ت ن  ــ ي  ذ الل نمو والتنمية  لل 
، الدكتورة فانغ ليو، في وقت سابق اليوم حيث إليكاو ل   ة العام   ة ها األمين نقلتالرسائل التي  أبرز    إحدى   ت هذه الحقيقة ل شكّ قد  و 

السفر قطاعي تعافي وتيرة بشأن تسريع العشرين مجموعة ل لقطاعين العام والخاص رفيع المستوى بين ا ألقت كلمة  أمام اجتماع 
 المملكة العربية السعودية. ب    مجموعة العشرين   ته اليوم رئاسة ـ الذي استضاف و   الميا  ع والسياحة  

لمرحلة الثانية ل تحديث الحالي ال أن  كيف و  الطيران  نعاش قطاع مجلس ل العمل  ة فرق تعلق برئيسي ثاٍن ي حديث ت خصيص تم ت و 
ساعد البلدان على تقييم خيارات االختبار كوسيلة  ت توصيات جديدة  سيشمل  لجراءات االستجابة والتعافي    " القالع " شادات  من إر 

 لحجر الصحي.أثناء ا ين  المسافر متطلبات  من حدة للتخفيف  
النقل الجوي، ع  ا قط للغاية على    ا  صعب   دّ ـ فيروس كورونا المستجالناجم عن  قتصادي  ال ا الركود    "لقد كان وأكدت الدكتورة ليو قائلة :  

أنحاء عتمد على السفر والسياحة في جميع  تي ت مال والشركات الكبيرة والصغيرة، ال مئات الماليين من الع    ا  أيض به    ر ـ تأث  قد و 
غيرها من األهمية الحاسمة للدعم العام الذي يمكن االعتماد عليه من مجموعة العشرين و ذلك  يؤكد  : "ضافت قائلة  العالم،" وأ 

 .الحفاظ على الخدمات الجوية األساسية"   على الحكومات الوطنية للمساعدة  
دع  ال إلى  إليكاو  ل   ة العام   ة األمين   ت كما  وتفعيل  توطيد  بين  زيادة  ل ات  لط الس تعاون  الع الوطنية  والصحة  وذلك ،  ة مومي لطيران 

 . الطيران   نعاش قطاع مجلس ل ال عمل    ة فرق د ل جيّ بشكل  والتوصيات المحددة   إليكاو القواعد القياسية ل باستخدام  
جهات و    ة بين مومي لصحة الع ا مبادئ توجيهية لمساعدة البلدان على إنشاء ممرات    اليكاو: "وضعت  قائلة    ليو   ة الدكتور استطردت  و 

 الصلة".   الركاب واألنشطة ذات   عّقب على ت ساعد  ت وضع إرشادات جديدة  في اآلونة األخيرة  محددة للرحالت الدولية، وتم  
بما يتوفر    تشجعت اليكاو ليو على أن    ة كتور الد   ت د شدّ فقد  ، قادمة السنوات ال خالل  و   هذه الجائحة "الوضع الطبيعي الجديد" لأما  

  ة الئم وم  ة ـ أكثر دقّ بشكل  كاب شركات الطيران  على ر   سبق الم  جراء الكشف األمني  حلول ل من  قطاع النقل الجوي اآلن  عليه  
 واألمن.   ة الصح على  المخاطر    فيما يخص ذلك  ، و أي وقت مضى من  
أكثر يراعي  أسطول تجاري عالمي  بفضل  هذه الجائحة  الطيران من  عافي قطاع  ت كيفية  النتباه إلى  ا الدكتورة ليو  وّجهت  كما  

 .العتبارات البيئية ا 
شكالن ي  وس،  بنجاح   هذه التحديات الحالية تنا ل واجه م فيما يخص  ين  عنصرين أساسي"سيظل االبتكار والتعاون  :  قائلة    وأضافت 

عنصرين   أكثر  ب العمل  كيفية  في  حاسمين  أيضا   ال ا على  استدامة  شكل  بعد  ما  مرحلة  في  الجوانب لتعافي  حيث  من  جائحة 
 .في مجال الطيران"   للغاية االقتصادية والبيئية والمجتمعية المتكاملة  

القطاعين العام والخاص   الجهات المعنية فيوالتضامن القائم بالفعل بين  أعربت الدكتورة ليو عن تقديرها للتعاون  ،  في الختام و 
ال  آثار  معالجة  ذّكرت    جائحة في  لكنها  والسياحة،  والسفر  الطيران  أفضل،   م تابعيها على  بعمل  القيام  بإمكاننا  يزال  "ال  بأنه 

 .علينا" ــّولون  ع ـــ ي  الذين  ن من الناس  مئات الماليي  وهناك 

 



  

 

اعتمادا   ا  معتمد عليهن ت ـاللذي  نمو والتنمية  للفوائد كبيرة    ا  الطيران والسياحة معحّقـق قطاعا  جو، وي عبر الالعالم    ييسافر أكثر من نصف سائح
لإليكاو، الدكتورة فانغ ليو، في وقت    ةالعام   ةها األمين نقلت الرسائل التي  وقد شّكلت هذه الحقيقة إحدى أبرز    .عديدة  اقتصادات وطنيةكبيرا   

قطاعي  تعافي  وتيرة  بشأن تسريع  لمجموعة العشرين  لقطاعين العام والخاص  ألقت كلمة  أمام اجتماع رفيع المستوى بين اسابق اليوم حيث  
وتم تخصيص تحديث رئيسي ثاٍن يتعلق    المملكة العربية السعودية. ب   الذي استضافته اليوم رئاسة مجموعة العشرينعالميا  و السفر والسياحة  

لجراءات االستجابة والتعافي    "القالع "شادات  من إر لة الثانية  لمرحأن التحديث الحالي ل  كيف و   الطيران  نعاش قطاعمجلس لال عمل    ةفرقب 
 لحجر الصحي. ين أثناء االمسافر من حدة متطلبات ساعد البلدان على تقييم خيارات االختبار كوسيلة للتخفيف ت توصيات جديدة سيشمل 

 
 

 مصادر معلومات للمحررين 

 معلومات عن اإليكاو 
  شتى   في   الدولي   المدني  للطيران   والمنظم  اآلمن   التطور  لتعزيز  1944  عام   في  أ نشئت  المتحدة،   لألمم   التابعة   المتخصصة  الوكاالت   إحدى   هي  اليكاو

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

 بشأن فيروس كورونا المستجداليكاو بوابة 

 ة لعاملألغراض ا  لالتصال
@icao.intcommunications 

 @icao : تويتر

 لالتصال ألغراض اإلعالم 
   كالرك  - رايالنت وليام  السيد 

 االتصاالت   شؤون  موظف 
wraillantclark@icao.int   

 + 1(  514)  954-6705: الثابت الهاتف
 +  1( 514)  409-0705: المحمول الهاتف

 wraillantclark@ : تويتر

  /linkedin.com/in/raillantclark : نإ لينكد
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