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رئيس مجلس اإليكاو يشدد على أهمية التضامن واالبتكار واالستدامة من أجل إنجاح استراتيجيات
التعافي في قطاع النقل الجوي

للنشر الفوري

مونتريـال – 2020/11/24 ،في حديث إلى لفيف من قادة شركات الطيران العالمية وقطاع الطيران األوروبي اليوم ،أكد رئيس مجلس
اإليكاو سالفاتوري شاكيتانو على أهمية وضع التضامن واالبتكار واالستدامة في صميم خطط التعافي لدى الدول والمشغلين الجويين.

وقد أدلى بهذه المالحظات من خالل مشاركته عبر الفيديو في أعمال في االجتماع السنوي السادس والسبعين العام لالتحاد الدولي للنقل
الجوي ( )IATAوقمة الطيران بشأن "األيام المكرسة للطيران في أوروبا  AeroDaysلعام 2020في برلين".
وقال رئيس المجلس" :لزاما علينا أن نتحلى بالرؤية التي تخولنا النظر إلى ما بعد هذا التراجع وتعزيز الفرص التي تتيحها لنا التحديات
الى أقصى درجة ممكنة" .وأردف مضيفا" :يجب أن نستخلص العبر من مواجهتنا لهذا المرض ،وأن نجعل شبكتنا العالمية أكثر قدرة
على التصدي لمخاطر الجائحات في المستقبل".
وفيما يتعلق بموضوع التضامن عبر القطاع ،وجه الرئيس شاكيتانو االنتباه إلى األنشطة واالستجابات العديدة التي اضطلعت بها منظمة
الطيران المدني الدولي لدعم استمرار العمليات اآلمنة ،والمواءمة التي تحققت في االستجابات الصحية العامة للنقل الجوي في ضوء
المبادئ التوجيهية لإلقالع التي أصدرتها فرقة عمل المجلس إلنعاش قطاع الطيران.
وأشار رئيس مجلس االيكاو إلى النجاحات التي تحققت من خالل مواصلة تنفيذ المبادئ التوجيهية ،مسلطا الضوء على تحسن الروابط
الجوية وثقة المسافرين حيث أنشأت البلدان ممرات دولية للصحة العامة ،وزيادة استدامة المناطق في جميع أنحاء العالم التي تعتمد على
شبكة أقوى من الرحالت الجوية داخل األقاليم.
كما لفت االنتباه إلى النسخة الجديدة للمرحلة الثانية من المبادئ التوجيهية لاليكاو بشأن اإلنعاش ،وتوصيتها بأن تقيم الدول خياراتها
في االختبارات الطبية المطبقة على الركاب باستخدام أدوات تقييم المخاطر وفقا للدليل الجديد الذي وضعته المنظمة للتو لهذا الغرض.
وشدد قائال" :يكمن هدفنا في تسريع توافر كل السبل الحصيفة الستعادة ثقة الجمهور فى السفر الجوى ،بما فى ذلك من خالل تعزيز
االختبارات الفعالة التى تهدف الى تشجيع الحكومات على التخفيف من متطلبات الحجر الصحي .وان الحكومات تحتفظ بحقها السيادي
في التصدي للتهديدات الناتجة عن المخاطر المتربصة بالصحة العامة ،وذلك من خالل اتخاذ التدابير الالزمة لحماية أرواح مواطنيها.
وفي الوقت نفسه ،من المهم أن تدرك مدى خطورة الوضع إذا لم يتم ضمان توافر خدمات السفر جوا بشكل معقول".
وعند تقديم موضوعات االبتكارات واالستدامة ،توجه الرئيس شاكيتانو الى جمهوره من المديرين التنفيذيين لشركات الطيران مؤكدا أنه
"يجب أن نظل ،بصفتنا قادة النقل الجوي في هذه اللحظة من الزمن ،ثابتين في عزمنا لكي نضمن بأنه سيتم التصدي باستمرار وبقوة
لألولويات المتعلقة بسالمة وأمن الطيران والبيئة ،على الرغم من الموارد المالية المتضائلة على مستوى القطاع".
وأشار إلى أن ال حلول ستتطلب درجات كبيرة من االبتكار في مجال الطيران في المستقبل ،سواء لجعل السفر الجوي أكثر مرونة في
مواجهة تهديد الجائحات المحتملة ،أو لدمج التطورات الجديدة المذهلة التي تحدث في مجال الطيران المستقل ودون المداري واألسرع
من الصوت.

وقد الحظ قائال" :كما سيكون الذكاء االصطناعي ،وتكنولوجيا سالسل كـتـل البيانت الرقمية ( ،(blockchainوالعديد من التقنيات المبتكرة
كبير من هذا التطور ،وسيتطلب ذلك أيضا تغييرات في كيفية تقييم المنظمين ووضع المعايير لالبتكارات الجديدة وتبنيها
األخرى جزءا ا
لتحقيق المنفعة العالمية .ولمعالجة هذا التحدي ،يقوم مجلس اإليكاو بإنشاء منتدى رفيع المستوى حول االبتكار يشارك فيه قادة الصناعة،
وسيلعب هذا األخير دو ار هاما في كيفية نظر مجتمعنا في االبتكارات واعتمادها في السنوات الهامة المقبلة".
كما أشار رئيس المجلس إلى أن "ثمة توقعات عالمية قوية بأننا سنعيد البناء بشكل أفضل بعد تجاوز الجائحة ،سواء من حيث معالجة
انبعاثات الطيران أو مساهماتنا في االستدامة على الصعيد العالمي" ،وسلط الضوء على التزام الدول والصناعة الثابت بخطة لخطة
التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي ).(CORSIA
واختتم الرئيس مالحظاته بالترحيب بمشاركة شركات الطيران ،من خالل االتحاد الدولي للنقل الجوي ،في جهود اإليكاو لالستجابة
للتصدي للجائحة وانعاش الطيران وتحقيق النتائج االيجابية ،وتوجه إلى المشاركين في قمة برلين مشي ار إلى أن المنظمة ستواصل
مساعدة العديد من الحكومات واألقاليم والجهات المعنية التي تتعاون من خالل قنوات االيكاو لكي تستفيد من رؤى كل منها واتباع
أفضل الممارسات المنطبقة.

مصادر معلومات للمحررين
معلومات عن اإليكاو
اإليكاو هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة ،أنشأتها حكومات في عام  1944لدعم دبلوماسيتها بشأن مسائل النقل الجوي
الدولي .ومنذ ذلك الحين ،اعتمدت البلدان عبر اإليكاو أكثر من  12.000قاعدة قياس ــية وممارس ــة تس ــاعد في إض ــفاء االتس ــاق على لوائحها

الوطنية المتعلقة بســالمة وأمن وكفاءة وســعة الطيران وحماية البيئة ،ما أتاح إقامة شــبكة عالمية فعلية .كما توفر محافل اإليكاو أيضــا فرصــا
للمشـ ـ ــورة والمناص ـ ـ ـرة ليتم تشـ ـ ــاطرها مع صـ ـ ــناع الق اررات في الحكومات من ققبل المجموعات التابعة للقطاع والمنظمات غير الحكومية التابعة
للمجتمع المدني وغيرها من الجهات المعنية بالنقل الجوي المعترف بها رسميا.

بوابة اإليكاو الخاصة بمرض فيروس كورونا (كوفيد)19-
مجلس اإليكاو

لالتصال العام
communications@icao.int
تويتر@ICAO :

لالتصال من جانب وسائل اإلعالم
السيد وليام رايالنت  -كالرك
موظف شؤون االتصاالت
wraillantclark@icao.int
الهاتف الثابت+1 )514( 954-6705 :
الهاتف المحمول+1 )514( 409-0705 :

تويتر@wraillantclark :

لنكدانlinkedin.com/in/raillantclark/ :

