
 

 
تنضم إلى قادة قطاع النقل الستكشاف آفاق جديدة القتصادات ومجتمعات ما بعد الجائحة في  اإليكاو

 2021 الدولي النقل منتدى قمة
 للنشر الفوري 

في حلقة نقاش افتتاحية رفيعة في وقت سابق اليوم تورة فانغ ليو دكال شاركت األمينة العامة لإليكاو -17/5/2021، مونتريـال
بشأن ما إذا كانت تبعات الجائحة أسئلة  لى، حيث أجابت ع2021 في إطار فعاليات قمة منتدى النقل الدولي ، وذلكالمستوى 

من حيث االبتكار أن تستمر، وعن دور الحكومات في إعادة البناء بصورة أفضل لها على قطاع النقل الجوي من المتوقع 
حلول على المدى القصير، ال سيما في مجال صورة  يفخفض االنبعاثات وعما استفادته اإليكاو من ندوات تقييم واالستدامة، 

 (.SAFsأنواع وقود الطيران المستدامة )
بها وزير النقل األيرلندي، السيد إيمون رايان، ووزير النقل والبنية األساسية الرقمية األلماني بعد التعليقات االفتتاحية التي أدلى و 

موضوع  الفيدرالي، السيد أندرياس شوير، واألمين العام لمنتدى النقل الدولي السيد يانغ تاي كيم، انصب اهتمام حلقة النقاش على
المجتمع في عالم ما بعد جائحة فيروس كورونا". وباإلضافة إلى الدكتورة ليو، "االبتكار في مجال النقل: آفاق جديدة لالقتصاد و 

للنقل البريطاني الدولة شهدت حلقة النقاش آراء ومساهمات من جانب كل من وزير النقل األميركي السيد بيت باتيغيغ، ووزير 
 Siemens ينا فاليان، والرئيس التنفيذي لشركةومفوضة االتحاد األوروبي للنقل السيدة أدوعضو البرلمان السيد غرانت شابس، 

Mobility، السيد مايكل بيتر، ورئيس وعضو اللجنة التنفيذية بشركة Shell Downstream،  فينو. جيبرت فييو هالسيد 
على الكثير تلقي بظاللها الجائحة وبخصوص موضوع استمرار تبعات الجائحة على المدى الطويل، أوضحت الدكتورة أن 

ُيطلق عليه حاليًا "الوضع الطبيعي الجديد" فيما تصبح ما وأن أن تستمر هذه التداعيات لأنها تتوقع جوانب الحياة والعمل، و  من
 بعد الجائحة. 

وباإلضافة إلى التبعات الواضحة والمرّجحة المتمثلة في زيادة االعتماد على الممارسات التجارية االفتراضية عبر اإلنترنت بداًل 
قبل الجائحة، سّلطت الدكتورة ليو الضوء أيضًا على تزايد الطلب من جانب كما كان الحال ر المعتاد ألغراض العمل من السف

توقعات المسافرين للحصول على تجربة سفر المستهلكين على خيارات السفر المنخفضة االنبعاثات بشكل خاص، وارتفاع سقف 
 توفر لهم قدرًا أكبر من الحماية الصحية. 

سيرغب جمهور المسافرين في أن تكون التجربة التي يحصلون عليها على المدى الطويل مصممة افت األمينة العامة بقولها: "وأض
والصعود إلى الطائرة،  لمقاومة األمراض الُمعدية بصورة أفضل، ويشمل ذلك الحلول الالتالمسية لحجز تذاكر السفرخصيصًا 

 صحية في آن واحد، وتحسين تجهيزات مقصورات الطائرات." المنية و األغراض تلبية األوأنواع جديدة من الفحص ل
كل هذه التطورات ستعتمد بصورة كبيرة على االبتكار والتحّول إلى التقنيات الرقمية على مستوى  إنوعّلقت األمينة العامة بقولها 

الكفاءة التشغيلية من بالفعل زيد تُ ط وتبادل الوثائق التي بدأت ، مشيرًة إلى الحلول الرقمية المتقدمة للبيانات المتعددة الوسائالقطاع
 للشحن الجوي بشكل ملحوظ تيسيرًا لسبل التجارة. 
القطاع في ضوء الكثير من الحاالت التي تعّين فيها على الحكومات على مستوى وبالنسبة لسؤال حول قيام الحكومات بدور أكبر 

المسجلة لديها بحلول لإلنقاذ من التعثر المالي، أكدت الدكتورة ليو أنه بالنظر إلى الوضع في تزويد شركات الطيران والمطارات 
ولي األولوية لالبتكار، وال يقتصر ذلك فقط على خططها للمستقبل، اإليكاو خالل السنوات األخيرة، "فإن الحكومات حاليًا تُ 

 األداء للنقل الجوي."  يتمثل أيضًا في تفضيلها الدائم لوضع معايير قائمة على بل



، وأقّرت بأن الدول تحرص منذ سنوات على العمل مع اإليكاو الحال أيضًا بالنسبة إليالء األولوية لالستدامةهذا هو وأضافت أن 
متعدد األوجه للحفاظ على البيئة، بل أن الدول صارت أيضًا أكثر قوًة وحزمًا فيما يتعلق بأهداف االستدامة لتطبيق برنامج عمل 

 واالنبعاثات التي وافقت عليها. 
وبالنسبة للسؤال األخير حول ما تراه اإليكاو على مستوى القطاع من حيث االبتكار في الطيران لخفض االنبعاثات، أّكدت الدكتورة 

بقصد ابتكار تقنيات متقدمة وجديدة للطائرات ومحركات الدفع، والتوصل إلى تحسينات العمل الذي يتم حول العالم أهمية ى ليو عل
يجاد الفرص للتوسع في استخدام وقود الطيران المستدام.   تشغيلية في الجّو وعلى األرض، وا 

رحلة جوية تجارية  330 000مة ما يربو على ثعًا ملموسًا، فوأشارت إلى أن أنواع وقود الطيران المستدام قد أصبحت بالفعل واق
هي زيادة مستويات اإلنتاج مواد طبيعية، وأن األولوية الرئيسية المصنوعة من م في األساس أنواع وقود الطيران البديلة ستخد  ت  

 أمام وقود الطيران المعتاد. للوقود المستدام فسية االتن ةقدر الوخفض التكاليف وزيادة 
تسمح حاليًا  (كورسيا خطة) الدولي الطيران مجال في وخفضه الكربون  عن لتعويضلدكتورة ليو على أن خطة اإليكاو وأّكدت ال

وقود الطيران المستدام في حالة ل هاالناشئة عن استخدام ،انبعاثات ثاني أكسيد الكربون خفض لشركات الطيران بالمطالبة بمزايا 
 ير استدامة محددة، وهو ما يمثل أول سياسية عالمية واتفاق عالمي للتحفيز على استخدام أنواع الوقود المستدامة. يتلبيتها لمعا

 

 
تورة فانغ ليو في وقت سابق اليوم في حلقة نقاش افتتاحية رفيعة المستوى في إطار فعاليات قمة منتدى دكشاركت األمينة العامة لإليكاو ال

، حيث أجابت عن أسئلة بشأن ما إذا كانت تبعات الجائحة على قطاع النقل الجوي من المتوقع أن تستمر، وعن دور 2021النقل الدولي 
في صورة االبتكار واالستدامة، وعما استفادته اإليكاو من ندوات تقييم خفض االنبعاثات الحكومات في إعادة البناء بصورة أفضل من حيث 

 (.SAFsحلول على المدى القصير، ال سيما في مجال أنواع وقود الطيران المستدامة )

 مصادر للمحررين

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

قاعدة قياسية وممارسة تساعد في إضفاء االتّ ساق على لوائحها  12 000الدولي. ومنذ ذلك الحين، اعتمدت البلدان عبر اإليكاو أكثر من 



رصًا ة المتعلّ قة بسالمة وأمن وكفاءة وسعة الطيران وحماية البيئة، ما أتاح إقامة شبكة عالمية فعلية. كما توفّ ر محافل اإليكاو أيضًا فالوطني
 ةللمشورة والمناصرة ليتّم تشاطرها مع صنَّاع القرارات في الحكومات من ق بل المجموعات التابعة للقطاع والمنظمات غير الحكومية التابع

 .للمجتمع المدني وغيرها من الجهات المعنّية بالنقل الجوي المعترف بها رسمياً 
 

 اإليكاو وحماية البيئة
 اإليكاو وأهداف األمم المتحدة اإلنمائية

 فيروس كورونا بشأنبوابة اإليكاو 
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