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 ستدامة من أجل إنجاح استراتيجياتالتضامن واالبتكار واالهمية د على أيشد   رئيس مجلس اإليكاو
 التعافي في قطاع النقل الجوي

 للنشر الفوري

د رئيس مجلس دة شركات الطيران العالمية وقطاع الطيران األوروبي اليوم، أك  اقلفيف من إلى  في حديث – 24/11/2020ال، ـمونتري
 .  الجويين لينيتانو على أهمية وضع التضامن واالبتكار واالستدامة في صميم خطط التعافي لدى الدول والمشغ  كاشلفاتوري ااإليكاو س

للنقل  تحاد الدوليلالالعام  االجتماع السنوي السادس والسبعينفي الفيديو في أعمال  عبرمن خالل مشاركته  وقد أدلى بهذه المالحظات
 .  "في برلين2020 لعام AeroDays في أوروبا للطيران سةالمكر   يام"األ بشأنطيران الوقمة  (IATA)الجوي 

نا التحديات ا لهحيتتالفرص التي  زيزلنظر إلى ما بعد هذا التراجع وتعالتي تخولنا ارؤية الب نتحلىأن علينا  لزاما  " المجلس: وقال رئيس
هذا المرض، وأن نجعل شبكتنا العالمية أكثر قدرة ل ستخلص العبر من مواجهتنا"يجب أن ن وأردف مضيفا : ."ممكنة الى أقصى درجة

 ".في المستقبلالتصدي لمخاطر الجائحات على 

االنتباه إلى األنشطة واالستجابات العديدة التي اضطلعت بها منظمة  يتانوكاشه الرئيس القطاع، وج  عبر وفيما يتعلق بموضوع التضامن 
ي ضوء اآلمنة، والمواءمة التي تحققت في االستجابات الصحية العامة للنقل الجوي ف الطيران المدني الدولي لدعم استمرار العمليات

 .التي أصدرتها فرقة عمل المجلس إلنعاش قطاع الطيران قالعالمبادئ التوجيهية لإل

روابط ن العلى تحس  الضوء  ا  طسل  مإلى النجاحات التي تحققت من خالل مواصلة تنفيذ المبادئ التوجيهية، االيكاو وأشار رئيس مجلس 
تعتمد على وثقة المسافرين حيث أنشأت البلدان ممرات دولية للصحة العامة، وزيادة استدامة المناطق في جميع أنحاء العالم التي  الجوية

 .قاليمداخل األالجوية  رحالتال شبكة أقوى من

م الدول خياراتها ، وتوصيتها بأن تقي  نعاشبشأن اإل لاليكاوية كما لفت االنتباه إلى النسخة الجديدة للمرحلة الثانية من المبادئ التوجيه
 لركاب باستخدام أدوات تقييم المخاطر وفقا  للدليل الجديد الذي وضعته المنظمة للتو لهذا الغرض.ا المطبقة على ةالطبي اتفي االختبار 

، بما فى ذلك من خالل تعزيز الجمهور فى السفر الجوى عادة ثقةكل السبل الحصيفة الستتوافر تسريع  نا فيدفيكمن ه: "د قائال  وشد  
الحكومات تحتفظ بحقها السيادي ن وا   ي.متطلبات الحجر الصحمن تخفيف الالة التى تهدف الى تشجيع الحكومات على االختبارات الفع  
اتخاذ التدابير الالزمة لحماية أرواح مواطنيها. ، وذلك من خالل الصحة العامةات الناتجة عن المخاطر المتربصة بتهديدلفي التصدي ل

 .السفر جوا  بشكل معقول"توافر خدمات ك مدى خطورة الوضع إذا لم يتم ضمان در  ت  وفي الوقت نفسه، من المهم أن 

أنه مؤكدا  يران جمهوره من المديرين التنفيذيين لشركات الطالى  يتانوكاشالرئيس  توجهوعند تقديم موضوعات االبتكارات واالستدامة، 
سيتم التصدي باستمرار وبقوة بأنه  لكي نضمنعزمنا النقل الجوي في هذه اللحظة من الزمن، ثابتين في قادة  صفتناب، يجب أن نظل"

 ".الية المتضائلة على مستوى القطاعمن الموارد الم ، على الرغمقة بسالمة وأمن الطيران والبيئةلألولويات المتعل  

حلول ستتطلب درجات كبيرة من االبتكار في مجال الطيران في المستقبل، سواء لجعل السفر الجوي أكثر مرونة في وأشار إلى أن ال
األسرع و المداري  دونالطيران المستقل و مجال ، أو لدمج التطورات الجديدة المذهلة التي تحدث في المحتملة جائحاتمواجهة تهديد ال

 .من الصوت

https://www.iata.org/en/events/agm/
https://www.iata.org/en/events/agm/
https://www.aerodays.eu/


  
 

رة ن التقنيات المبتك  والعديد م، blockchain)) البيانت الرقمية ك ـتـلكنولوجيا سالسل تسيكون الذكاء االصطناعي، و كما : "وقد الحظ قائال  
تغييرات في كيفية تقييم المنظمين ووضع المعايير لالبتكارات الجديدة وتبنيها  ا  أيض ذلك من هذا التطور، وسيتطلب ا  كبير  ا  األخرى جزء

قادة الصناعة،  يشارك فيهبإنشاء منتدى رفيع المستوى حول االبتكار ولمعالجة هذا التحدي، يقوم مجلس اإليكاو . لتحقيق المنفعة العالمية
 ".مادها في السنوات الهامة المقبلةالبتكارات واعتدورا  هاما  في كيفية نظر مجتمعنا في اخير هذا األ وسيلعب

معالجة ، سواء من حيث تجاوز الجائحةبأننا سنعيد البناء بشكل أفضل بعد  ةقوي ةعالمي تتوقعا ثمةكما أشار رئيس المجلس إلى أن "
لخطة خطة لدول والصناعة الثابت باط الضوء على التزام "، وسل  على الصعيد العالمي أو مساهماتنا في االستدامة الطيران انبعاثات

 .(CORSIA)التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي 

واختتم الرئيس مالحظاته بالترحيب بمشاركة شركات الطيران، من خالل االتحاد الدولي للنقل الجوي، في جهود اإليكاو لالستجابة 
أن المنظمة ستواصل   إلىمشيرا  في قمة برلين المشاركين  إلىه وتوج  ، االيجابية النتائجتحقيق و  الطيران عاشانللتصدي للجائحة و 

اتباع من رؤى كل منها و  لكي تستفيد قنوات االيكاو عاون من خاللالجهات المعنية التي تتو  قاليممساعدة العديد من الحكومات واأل
  .المنطبقة أفضل الممارسات

 

 
 مصادر معلومات للمحررين

 عن اإليكاومعلومات 
لدعم دبلوماسيتها بشأن مسائل النقل الجوي  1944صة التابعة لألمم المتحدة، أنشأتها حكومات في عام اإليكاو هي إحدى الوكاالت المتخص  

لوائحها قاعدة قياســـية وممارســـة تســـاعد في إضـــفاء االت ســـاق على  12.000الدولي. ومنذ ذلك الحين، اعتمدت البلدان عبر اإليكاو أكثر من 



يضــا  فرصــا  الوطنية المتعل قة بســالمة وأمن وكفاءة وســعة الطيران وحماية البيئة، ما أتاح إقامة شــبكة عالمية فعلية. كما توف ر محافل اإليكاو أ
حكومية التابعة للمشــــــورة والمناصــــــرة ليتم  تشــــــاطرها مع صــــــن اع القرارات في الحكومات من ققبل المجموعات التابعة للقطاع والمنظمات غير ال

 للمجتمع المدني وغيرها من الجهات المعني ة بالنقل الجوي المعترف بها رسميا .

 

  (19-)كوفيدة بمرض فيروس كورونا بوابة اإليكاو الخاص
 مجلس اإليكاو
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