
 

 

 عافيتللن احاسمن ار صنعهما  والتضامن   تحّول  الأن  "ةة العالميلسياحاأزمات المعنية بلجنة لـ "الؤكد ـاإليكاو ت  
  الجائحةبعد اجـتـياز 

 للنشر الفوري
أزمات السياحة العالمية" التابعة لمنظمة المعنية بلجنة ال"إلى فانغ ليو  ةالدكتور  إليكاوة لالعام ةاألمينحديث معرض في  – 9/4/٢٠٢١ ،الـمونتري

ن العالم "عاد إلى مستويات عام ـفيد بأنقل الدولي ت  ـعلى التالجائحة آثار استمرار أن  توضحمس، أباألولجنة الشرق األوسط السياحة العالمية 
 ية".العالم من حيث سعة المقاعد 2003

قارنة  أبطأ مشكل ب عموما  التعافي وتيرة سير ت٪ و 70 نسبة تفوق: "هنا في الشرق األوسط، انخفض إجمالي عدد الركاب بقائلة   ليو ةالدكتور  تشّددو 
 هنا".الدولي على المستوى مستويات تحركات الركاب ارتفاع إلى  أساسا  ذلك  عزىبعض المناطق األخرى من العالم، وي  ب
جهات للشركات والبالنسبة شديدة على السيولة  ضغوطا   ارسفي الحركة الجوية ال يزال يم أن االنخفاض الحادّ  األمينة العامة لإليكاوذ أّكدت ا  و 
المجلس ل عمفرقة "العالمي التي أقرتها مؤخرا  طيرانأولويات رئيسية لقطاع ال 3ت فقد حّدد، برّمتها لنقل الجوي والسياحةافي سالسل قيمة دة مورّ ال
 التابعة لإليكاو. "الطيرانقطاع نعاش إل
قليمية إلدارة المخاطر  وضعهو ورة ليو تالدكأول ما لفتت االنتباه إليه و  على تدابير  اعتمادا  رق الجوية لط  بما يفتح تدريجيا  ااستراتيجيات وطنية وا 

 .المعترف بها بشكل متبادل موميةالصحة الع
حفيز ـلتأداة كــدور النقل الجوي لالجهات الوطنية المعنية باتخاذ القرارات م راعاة بشكل كبير على ف ـيتوقّ النجاح تحقيق "مضت الدكتور ليو تقول: و 
 ".هذه النقطةب العالم ةوعيتوتواصل اإليكاو  نعاش االقتصاد،وا  

عمال التقليدية ألنماذج الالعميقة المحتملة على المدى الطويل على  تداعياتاليتمثل في ليو ف ةه الدكتور تي أبرز أما المجال الثاني ذو األولوية الذ
 .الجائحةمرحلة ما بعد عمليات بعد الالنقل الجوي و 

جديدة للعمليات  نهوجاتباع بدوره إلى  ذلكمالء، ويمكن أن يؤدي كل وتوقعات الع   اقسو األوالطلب في قطاع الطيران هيكل سيتأثر : "قائلة  وعلقت 
دارة ٪ من المسافرين عبر الحدود 50ن أكثر من ا  أل"نظر وواصلت حديثها قائلة :  "تحديد األسعاروتصميم المنتجات و الطائرات وأسطول  اتالشبك وا 
أن النقل الجوي  هذه التطورات الكبيرة في ظلّ على أسواق السياحة في  تداِعياتالشأن ن م، فجائحةال تفشيقبل  جوعن طريق ال وصلوا سابقا  قد 

 ".تكون عميقة
حيث ظم وعمليات النقل الجوي، ر الرقمي المتقدم في العديد من ن  التطوّ  ليو ةعليها الدكتور  تدشدّ التي خرى على القطاع األخطيرة ر الثامن اآلو 
وبيانات لركاب ة اصحكشف األمني على الالمتعلقة بتوقعات ال قطاع الطيرانواجه الحكومات و تقط عندما فتسارع تـــذلك س وتيرة أن توضحأ

 ا .الصحة الرقمية القابلة للتشغيل البيني عالمي
فيروس دروس  من معا   ستفادةالطيران والسياحة لال اقطاعالتي يحظى بها ولوية ألـتـمثّـل في افليو  ةه الدكتور تدالمجال الرئيسي الثالث الذي حدّ  أما

 .عمليات أكثر ذكاء   اعتمادالنقل الجوي وتعزيز االستدامة االقتصادية والبيئية و  اتألزم ةالتأهب الشامل إجراءات حسينأجل تمن  كورونا
السفر والسياحة المسؤولين عن  كبارعت وشجّ  "فيروس كورونا نبشأرفيع المستوى  مؤتمرا  نظم في شهر أكتوبر المقبل "ــاإليكاو ست   وأشارت إلى أن

 .مؤتمرفي هذا العلى المشاركة بقّوة ة الجهات المعنيو 
 



 

 
 

 

 معلومات للمحررين مصادر

 معلومات عن اإليكاو

لمساعدتها في أنشطتها  1944الحكومات في عام منظمة الطيران المدني الدولي )اإليكاو( هي إحدى الوكاالت المتخصِّصة التابعة لألمم المتحدة، أ نشأتها 
مما يساعد وتوصية دولية من خالل اإليكاو،  قاعدة 12 000الوقت، اعتمدت الدول أكثر من ومنذ ذلك  .الدبلوماسية الخاصة بشؤون النقل الجوي الدولي

أيضا  وتوفِّر محافل المنظمة  .ما أتاح إقامة شبكة عالمية حقيقيةمفي مواءمة لوائحها الوطنية المرتبطة بسالمة وأمن وكفاءة وسعة الطيران وحماية البيئة، 
ة المتخصِّصة والدعوة لقطاع الطيران من خالل العمل مع صانعي القرارات في الحكومات وممثِّلي صناعة الطيران والمنظمات فرصا  عديدة لتقديم المشور 

 الجهات المعنية المعتَرف بها رسميا  في قطاع النقل الجوي.غير الحكومية من المجتمع المدني وغير ذلك من 

 بوابة اإليكاو بشأن فيروس كورونا 

 العاملالتصال 
communications@icao.int 

 @ICAO تويتر:

 جانب وسائل اإلعالم لالتصال من

 السيد وليام رايالنت كالرك
 وظف شؤون االتصاالتم
 wraillantclark@icao.int 

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

 @wraillantclark تويتر:

 linkedin.com/in/raillantclark/ إن: لينكد
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