
 

 
 لتعافي االقتصادي العالميال أبرز ركائز ك  التعاون بين قطاعي الطيران والسياحة يش

 للنشر الفوري

شاركت األمينة العامة لإليكاو الدكتورة فانغ ليو باألمس في مراسم افتتاح المكتب اإلقليمي لمنظمة  -27/5/2021 ،مونتريـال
التعاون األساسية بين قطاعي الطيران أوجه السياحة العالمية التابعة لألمم المتحدة في الشرق األوسط، حيث سّلطت الضوء على 

السياحة العالمية قد عاد بالكثير من الفوائد االجتماعية واالقتصادية على والسياحة، وأوضحت أن التعاون بين اإليكاو ومنظمة 
 مختلف الدول حول العالم. 

وأّكدت بقولها: "حين ننظر إلى أولويات الحكومات فيما يتعلق باالستدامة واالبتكار في قطاعي الطيران والسياحة، علينا أن 
ر إجمااًل أسباب اهتمام الجهات التنظيمية أن نقدّ كما يتعين علينا  ،بقوةبأن القطاعين يعتمد الواحد منهما على اآلخر  نقرّ 

 في الوقت الحالي."المستحدثة وأنواع الوقود والعمليات الجديدة والسلطات بإتاحة المجال أمام التكنولوجيات 
أكثر من نصف تعداد السياح ان ألسواق السياحة وسالسل التوريد، إذ كحيوي أدى الربط الجوي فيما بين الدول إلى إرساء أساس 

على مستوى العالم، والبالغ عددهم مليار ونصف سائح، يسافرون جوًا قبل تفشي الجائحة، ليصل الناتج اإلجمالي المحلي عالميًا 
 مليار دوالر سنويًا.  900إلى نحو 

يوفر  ، كما2030في إطار خطة عمل  هدفًا من أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر 15كذلك فإن الطيران يدعم بشكل مباشر 
 لها أيضًا الدعم غير المباشر من خالل األثر الهام الذي يخلفه الطيران على تنمية السياحة. 

التحول إلى التقنيات الرقمية عن طريق وأشارت الدكتورة ليو بقولها: "من خالل اإلسراع بوتيرة االبتكارات في مجال الطيران 
، سيكون (clockchain)غير المأهولة والذكاء االصطناعي وتطبيقات قواعد البيانات المتسلسلة  الجويةبات ك  واالعتماد على المر 

 باستطاعتنا تعزيز الكفاءة وتحسين قدرة قطاعنا على تحقيق النمو االقتصادي وخلق فرص عمل وتيسير سبل التجارة والسياحة."
 االحتفالية إلى أن تبعات الجائحة على السفر الجوي ستظل واضحًة ملموسةً المراسم مينة العامة انتباه المشاركين في وّجهت األو 

 .2021خالل عام 
 في المائة.  76إلى  66وتشير أحدث تقديرات اإليكاو إلى أن حركة الركاب دوليًا ستظل أدنى من معدالتها قبل الجائحة بنسبة 

المستدام من أزمة فيروس كورونا، فإن زيادة الفوائد المتأتية من قطاعي السياحة وأفادت األمينة العامة قائلًة: "لضمان التعافي 
قامة ستلزم هي مسألة ت الجوي وتحقيق التوازن فيما بينها نقلوال رساء سياسات متسقة وا  تهيئة بيئة مواتية من حيث التشريعات وا 

 الكاملة من الفوائد التي يتيحها التقدم التكنولوجي."  الستفادةااستراتيجيات شاملة لضمان وضع و عالية الجودة ُبنى أساسية 
قل ورؤساء المنظمات نللطيران والندوات التي ُتعقد حول االبتكار، تناول وزراء ال العالمية اإليكاو وفي إطار فعاليات منتديات

 والتكنولوجيات الرائدة.  ناولية مختلف التحديات والفرص الناشئة عن االبتكار في مجال الطير دال
وأفضت هذه النقاشات إلى العديد من االعتبارات الهامة، منها الحاجة إلى االستثمارات الضخمة والمنتظمة في أنشطة البحث 

وتقييمات الجدوى االقتصادية االستثمار بشأن العائد على يقن تمن المعقول مع توافر قدر نى األساسية، والتطوير ومشروعات البُ 
 المستدامة على المدى الطويل. 

حرص على إقامة بيئة مواتية تتيح تقييم االبتكارات الجديدة وتنفيذها، نوأكدت الدكتورة ليو بقولها: "لذا فمن األهمية بمكان أن 
. وهذا من شأنه أن يفتح الباب أمام النمو على النتائج القائمة على أساس األداء وليس المتطلبات الخاصة بالتكنولوجياركز ت بيئة

 الراسخة في مجال الطيران والشركات الناشئة الصغيرة والمتوسطة الحجم."الكبرى لكل من الجهات  ينديناميكيالوالتطور 
التوفيق بين جهود التخطيط والتنمية على مستوى الُبنى األساسية لقطاعي واختتمت األمينة العامة كلمتها باإلشارة إلى مدى أهمية 

رساء آليات سليمة لإلدارة لضمان سرعة اتخاذ القرار وتحسين تنفيذ العمليات.   الطيران والسياحة، وا 



استراتيجيات موثوق بها للتعافي  ومنظمة السياحة العالمية بما يساعد الدول على تنفيذواستشرافًا آلفاق التعاون المستقبلي بين اإليكاو 
لحكومة المملكة العربية السعودية الستضافتها هذا تقديرها امتنانها وعميق من تداعيات جائحة فيروس كورونا، أعربت الدكتورة ليو عن 

 . لقاهرة في مصرالمكتب الجديد لألمم المتحدة، وللدعم الذي تقدمه بالفعل لمكتب اإليكاو اإلقليمي في الشرق األوسط الكائن با

 
 مصادر للمحررين

 موقع اإليكاو المخصص لفيروس كورونا
  الطيران تنمية قطاعاإليكاو و 

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

قاعدة قياسية وممارسة تساعد في إضفاء االتِّساق على لوائحها  12000الدولي. ومنذ ذلك الحين، اعتمدت البلدان عبر اإليكاو أكثر من 
قة بسالمة وأمن وكفاءة وسعة الطيران وحماية البيئة، ما أتاح إقامة شبكة عالمية فعلية. كما توفِّر محافل اإليكاو أيضًا فرصًا الوطنية المتعلِّ 

ة للمشورة والمناصرة ليتّم تشاطرها مع صنَّاع القرارات في الحكومات من ِقبل المجموعات التابعة للقطاع والمنظمات غير الحكومية التابع
 .المدني وغيرها من الجهات المعنّية بالنقل الجوي المعترف بها رسمياً للمجتمع 
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