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فر الجوي ليس في مستوى حركة الس زمة السياحة بأن االرتفاعألجنة المعنية بالااليكاو تبلغ 
 برز آثار"الموجة الثانية"ت ةير خاأل اتاالنخفاض سلسلة أنبكاف، و 
 للنشر الفوري

ــــــــــا ،  أسههواا السههياال والةههياشل ش  شههتى  على ومتعاقراك يؤثر التراجع الذي يشههه ا الن ا الجوي تيثيراك يريراك  – 20/10/2020مونتريـ
 العالميين رسهههههههههههر  جاتالأنااء العالم، ويان التاسهههههههههههن الضفيال اباير ةهههههههههههتيهك رالم ارنل مع شههههههههههه   ت  ور الن ا الجوي والسهههههههههههياال 

 . COVID-19يورونا

 ههذا الواقع و   تاههاضهه  ا جتمههال اباير للجنهل ن  الهه ول ، الهه يتور شههان  ليو، وقهه  أيهه ي اليوم ابمينههل العههامههل لمننمههل الضيران المهه 
 مننمل السياال العالميل لألمم المتا   المعنيل ريزمل السياال العالميل.

الجوي والسهههههههههههههياال العميا، والتعاون الوثيا والفعاا ال اتم رالفعا رين مننمل الضيران الم ن  ال ول  ومننمل وت  يراك منها لترارض الن ا 
السهههياال العالميل، أرلاي ال يتور  ليو ممثل  الايوماي ومسهههؤول  قضال الاهههناعل المشهههاريين ش  ا جتمال رين ا تجا اي الااليل ش  

 تزاا ترسهم اهور  اقتاها يل قاتمل، وته   ا سهت امل ا قتاها يل للمضاراي وشهرياي الضيران ش  جميع أنااء   العالمش   الررضالتن ا و 
 .العالم

، وياني مسههههههههتوياي الريا  2019مسههههههههتويات  ش  عام    الماتل منش 33 نسههههههههرل ولم يتجاوز المجمول اإلجمال  للريا  ش  سههههههههرتمرر"
ش   اك م ل  انافاةاش ض مما شو   ش  العام الماة ". وأيملي ال يتور  ليو قاتللك: "إن    الماتلش 19 نسرل ال وليين أسوأ ريثير شسجلي

وراء الت  تعاال االيا ش  الرعض المناضا أارح واةااك اآلن، و و، على ابرجح ينتج عن "الموجاي الثانيل" لتفش   تعاش اا ي 
 رعض الرل ان."

أا ث توقعاي اإليياو تشهههههههههير إلى انافاض إجمال  لع   المسهههههههههاشرين عالمياك على الاضوض الجويل لعام وأشهههههههههاري ال يتور  ليو إلى أن 
 مليار مساشر مال  و ول . 2.8رناو  2020

ش  وقي مرير من عمليل ، الت  أاههههه رتها  COVID-19لجاتال وأقري يذلك رين المرا ئ التوجيهيل العالميل لييفيل مواجهل الن ا الجوي
( لم تا ا اآلثار المرجو  للتال  على الجاتال وما يترت  CARTشرقل عما مجلس اإليياو إلنعاش قضال الضيران ) ،للوراءالتاهههههههههههه ي 

 .عنها من قيو  مفروةل على الن ا الجوي ال ول 

سهههههين ما يمينها ، وتاCARTمجلس الوعل ي ا مينل العامل قاتللك: "توااههههها الرل ان اعتما  وتضريا النهج الت  أواهههههي رها شرقل عما 
 مياشال الجاتال. على أعلى مستوياي ابولويل الوضنيل ريز ش يمن روارض جويل، ولين ما زاا الع ي  من ال وا 

من و تواشر النهج والالوا الضريل ابيثر شعاليل "قرا رلوغ أي مسههتوياي مج يل من المواءمل الوضنيل،  ةههرور ريما اعترشي ال يتور  ليو 
 يستر  قضاعا السفر والن ا "ث ل المساشرين المستع ين على ا نفاا ش   ذين المجالين." ثم

والمجموعاي  ، والت  تةهههههههههههههم ممثلين عن الايومايCARTوشيما يتعلا رآار اإلجراءاي الت  يجري اتااذ ا، أي ي أن شرقل العما 
ومننماي إقليميل أارى، ت وم اآلن روةع اللمساي اباير  على المرالل  العالميل ومننمل السياال ومننمل الاال العالميل الاناعيل
 ""اإلقهل. ارشا اتها المعنونلالثانيل من 

 وأر شههي قههاتلههلك: "قهه  تتةهههههههههههههمن  ههذا اإلرشهههههههههههههها اي المعهه لههل إضههاراك إل ار  الماههاضر لت ييم الوا ا اترههاراي الضريههل ش  مواجهههل جههاتاههل
COVID-19،   لهذا الالوا ال  ر  على تافيال الااجل إلى الاجر الاهههههها  للمسههههههاشرين والسههههههياي ال وليين، أو ت اههههههير شتراي  تتيحوق

 الاجر الاا  الت  ينرا  ا لتزام رها."



  
 

ا على شهههرياي الضيران والمضاراي الت  تةهههرري رشههه   ل سهههرال  مع وللوأقري ليو رالااجل إلى توقعاي  وأشهههاري إلى أن  "  يزاا يعوع
ش  ن ا ابغذيل وغير ا من الشهههاناي الجويل العاجلل وابسهههاسهههيل، أينما يان العالم ش  ااجل إليها، و ذا يؤي  اب ميل الااسهههمل لل عم 

 ."العام ل ضال الن ا الجوي ش   ذا الوقي

لمتها، أي ي ال يتور  ليو أن  "مع وجو  متاي المهيين من سهههههههههرا يسههههههههه  العيش على الماك، شرن الااجل إلى اسهههههههههتمرار وش  اتام ي
  ."التةامن والتعاون رين قضاع  السفر والسياال، يما يتجلى  نا اليوم، لم تين أيثر إلااااك أو اسماك من أي وقي مةى

 

 

يؤثر التراجع الذي يشهههه ا الن ا الجوي تيثيراك يريراك ومتعاقراكعلى أسهههواا السهههياال والةهههياشل ش  شهههتى أنااء العالم، شههه  ي ال يتور  ليو على ما يل : "
ان ا نافاض و  . COVID-19ويان التاسهههن الضفيال اباير ةهههتيهك رالم ارنل مع شههه   ت  ور الن ا الجوي والسهههياال العالميين رسهههر  جاتال يورونا

على شهههههههههرياي الضيران والمضاراي ل سهههههههههرال ش  ن ا ابغذيل وغير ا من الشهههههههههاناي الجويل العاجلل ااهههههههههلل التعويا و ان  مش  اريل الريا  الى ج
 ."اب ميل الااسمل لل عم العام ل ضال الن ا الجوي ش   ذا الوقي انيؤي لوابساسيل، أينما يان العالم ش  ااجل إليها، 

 
 مصادر معلومات للمحررين

 اإليكاومعلومات عن 
، و   ويالل متااهههاهههل تارعل لألمم المتا  ، ل عم  رلوماسهههيتها ش  مسهههاتا الن ا 1944أنشهههيي الايوماي مننمل الضيران الم ن  ال ول  ش  عام 
، مما يسهههههاع  على مواءمل لواتاها  ا يياومن اها  قاع   قياسهههههيل وتواهههههيل 12 000الجوي ال ول . ومنذ ذلك الوقي، اعتم ي الرل ان أيثر من 

شراههههاك  ا يياوإقامل شههههريل عالميل ا ي يل. يما تتيح منت ياي  فةهههه  الىيو وامايل الريتل،  سههههعت رسهههههمل الضيران وأمن  ويفاءت  و  المتاههههللضنيل الو 
وغير ا غير الايوميل المجتمع الم ن  والمننماي  قضال الضيران مجموعاي معن و ال رار الايومي واهههانعيتشهههاضر ا للمشهههور  وال عو  الت  يمين أن 

 .من الجهاي المعنيل ش  مجاا الن ا الجوي المعترال رها رسمياك 
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