
 

 دور أهمية على في اجتماع هام لقطاع الطيران بشأن الطرق الجوية الضوء طسل  ت إليكاول األمينة العامة
 للتصدي لجائحة فيروس كورونا المنظمة واإلجراءات التي اتخذتها 

 للنشر الفوري

تحت  العام هذا افتراضيفي االجتماع الذي عقده قطاع الطيران بشكل  االفتتاحية المالحظات إلقاء أثناء - ١/١2/2٠2٠ ،مونتريـــــال
 ليو فانغ دكتورةال إليكاول األمينة العامةقامت ، عالقطا تعافي على ركز والذي (Routes Reconnectedالجوية" ) الطرق ربط إعادة" شعار

بشكل مستمر مخاطر هذه الجائحة على استمرارية الرحالت الدولية، مما  المتحدة األمم وكالةبتسليط الضوء على الطريقة التي أبرزت بها 
 ."المتحدة األمم ومنظومة اتالحكوم اعتبارات طليعة في"أبقى الشواغل المتعلقة بها 

 في اآلن تعود جائحةال وأن، الحمولة ومعدالت الجوية الرحالت فيضررررخما   ا  انخفاضرررر تواجه تزال ال الطيران شررررركات أن نعلم نحن: "وقالت
بقاء المسررررارات العديد منالعمل على  يمكنها ال الطيران شررررركات أنأيضررررا   نعلمو  .الشررررمالي الكرة نصرررر  أنحاء معظم  من متصررررال   العالم وا 
 انخفاضإلى  اآلنتشير  اإليكاووحيث إن تنبؤات  .المالية الناحية من لالستمرار قابلة يجعلونها الذينهم و ، ركاب بدون جوية رحالت خالل

 الصرررررررررررررعوبات المالية التي تواجهونها تشررررررررررررركل مخاطر متتالية على هذه أن نعلم، 2020 عامفي  الركاب عدد إجمالي في٪ 60 بنسررررررررررررربة
 ."والمستدامة واالقتصادية االجتماعية التنمية مجاالت من العديد في المدنية المجتمعات

 قصررررررررررريرةال احتياجاتهاتلبية لصرررررررررررعوبات جمة  البلدان فيه تواجه عالم" هوالمنتظمة  بالرحالتالمتصرررررررررررل  غير العالم أن ليو دكتورةال توأكد
 القيمة وذات للتل  القابلة األخرى المنتجات من والعديد الطبية والمسررررررررتلزمات واللقاحات الطازجة والخضررررررررروات الفواكه من األجل طويلةالو 

 " .العالية

 فترة خالل االقتصررررررررررررادي للنموا  حاسررررررررررررم عامال   كانت التي"، اإللكترونية للتجارة العالمي النمو في للطيران الحالي الدور على شررررررررررررددت كما
قد كورونا جائحة فيروس  بعد االقتصرررادي االنتعاش إلى ودفعه العالمفي أنحاء  التواصرررل إعادة على الجماعية العالمية قدرتنا وأن، "جائحةال

 .للخطرتعرضت 

اطق المن داخل والمرونة العامة الصررررررررحة ممرات خالل من تحقيقها يتم التي للتعافي المضرررررررريئة النقاط على الضرررررررروء ليو دكتورةال تطوسررررررررل  
 الجوي النقل أهدا  بينالسليم  التآزر لتحسين اإليكاو خالل من ا  مع والصناعة الحكومات عمل أهمية إلىووجهت العناية ، المحددة النطاق

 .الحالية العامة الصحة وتدابير

 الجوانب ومن، الدول بين األطرا  متعدد أو ةثنائي اتواتفاق مكثفة مفاوضرررررررررررات تتطلب الدولية الجوية الطرق بأن يذكرنا هذا: "قائلة وعلقت
 ."األنشطة هذه فيها جريت التي المنتديات توفير اإليكاو لدور المهمة

 الكارثية اآلثار من الرغم على بأنه الحاضرررررررين من الشررررررخصرررررريات البارزة في قطاع الطيران ليو دكتورةال تذّكر ، المسررررررتقبل إلى النظر عندو 
 والكفاءة واألمن الطيران سرررالمةفي مجاالت  وأهدافنا أولوياتنا العمل على تحقيق متابعة في االسرررتمرار علينا يجب"، ائحة فيروس كورونالج

 ".البيئية واالستدامة

 أسرررواق من العديد منها تعاني كانت التي الطائراتوسرررعة  الجوي لمجالبالطاقة االسرررتيعابية ل المتعلقة المخاو  يشرررمل هذا أن إلى وأشرررارت
 وهناك، والبشرررية المالية المواردنقص  من يعانون الذين المشررولون يشرركلها التي الجديدة السررالمة ومخاطر، كورونا فيروس قبل الجوي النقل
اإلجمالية  وتأثيراته الطيران انبعاثات مسرررررتوى حيث من، أفضرررررل بشررررركل الجائحة بعد ماعالم  بناء سرررررنعيد أنناب كثيرة عالميةتطلعات  أيضرررررا  

 .البيئية االستدامةفي تحقيق  واإلسهام



في  االبتكار بشررررررررأن الطيران صررررررررناعة مع المسررررررررتوى رفيع جديد منتدىبتأسرررررررريس  منظمةال إدارة مجلس بقرار لإليكاو األمينة العامة ترحبو 
 تقييم كيفية حيث من اإليكاو داخل ذلك في بما، القريب المسرررررتقبل فيا  هاما  دور  فيهاؤدي يسررررر التي العديدة المجاالت على ةمشررررردد، عالقطا

ما و االصررطناعي الذكاء إلى باإلضررافة، الصرروت من واألسرررع المداريدون و  المأهول وغير المسررتقل الطيران في الجديدة التطورات وتمكين
 .(blockchainتل" )يعر  باسم "سالسل الك  

 الوقت في حتىالمدفوع بقوة المحركات  الطيرانقطاع  في ا  تمام جديدة حقبة نسررررررررررتهل بأننا األنشررررررررررطة هذه تذكرنا أن يجب: "قائلة واختتمت
 ."التقليدية لعملياتنا الخطير التهديد هذا فيه نواجه الذي

 سرررررررررتسرررررررررتمر، جائحةالاجتياز فترة  من طويلة فترة بعد وأنه، عن طريق الجو يسرررررررررافروا وأن، الطيران يحبون الناس بأن أيضرررررررررا  تذكرنا  وهي"
 ."عالمناأرجاء  وبينجميعا   بيننا التواصلتحقيق  في الطائرات

 

 

 
 معلومات للمحررينمصادر 

 معلومات عن اإليكاو
تيسيرا  لعالقاتها الدبلوماسية في شؤون النقل الجوي  1944إليكاو هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، أ نشأتها الحكومات في عام ا

قاعدة قياسية وتوصية دولية، عن طريق اإليكاو، للتوفيق بين اللوائح الوطنية ذات الصلة  12 000ومنذ ذلك الوقت، اعتمدت الدول أكثر من الدولي. 
للمشورة والدعوة رصا  بالسالمة واألمن والكفاءة والسعة وحماية البيئة في مجال الطيران، يما يتيح استحداث شبكة عالمية فعلية. كما توفر منتديات اإليكاو ف

 .ويلدى مقرري السياسات الحكوميين، من جانب مؤسسات القطاع ومنظمات المجتمع المدني وغيرها من الجهات المعنية الرسمية في مجال النقل الج

 بشأن جائحة فيروس كورونابوابة اإليكاو 

http://www.icao.int/covid19
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