
 

 
  السياحةو النقل الجوي  النتعاشومنظمة السياحة العالمية تكثيف التعاون بين اإليكاو 

 للنشر الفوري 

واالقتصادية واالجتماعية للبلدان في لطيران والسياحة في التنمية البيئية ل باألهمية البالغةاعترافًا  - ٢٥/10/٢0٢1 ،مونتريـال
 .ومنظمة السياحة العالمية بوضع مذكرة تفاهم جديدة اليوم اإليكاوكل منطقة من مناطق العالم، قامت 

 ، السيديتانو، واألمين العام لمنظمة السياحة العالميةشاك ي سالفاتور السيد  ،ي وقعه رئيس مجلس اإليكاوذاالتفاق الجديد الوهذا 
ث والسياسات واإلدارة وتحسين و العالقة بين النقل الجوي والسياحة في مجاالت البح توطيدإلى هدف يلوليكاشفيلي، زوراب بو 

 .تغير المناخ التي يقتضيها ضروراتالالحدود بكفاءة ودعم السفر وانتعاش السياحة وتحولها في ضوء  مراقبةالتنسيق بشأن 
للبلدان، فضاًل عن  العامة السياساتن أالمشورة بشالمشورة الفنية و  بصدد تقديمالتنسيق االتفاق كيفية تحسين مستوى كما سيتناول 

 .األموال تعبئةوجهود  العمل المشترك للتوعية باألمور الهامة للقطاعين وتنظيم الفعاليات المختلفة
الخاصة مبادرات المشتركة الجة معال فيخطوة مهمة لمساعدة مؤسساتنا  يمثلاالتفاق  اإلى أن "هذيتانو شاكرئيس الوأشار 

ضمان الجوي و  الربطللطيران وتخفيف القيود التنظيمية االقتصادية لتعزيز  األساسيةث وتحديث وتمويل البنية ابحاألو البيانات ب
 .السفر"سالسة 

 معاً  بالعملمع السماح لنا ، (CART)إلنعاش قطاع الطيران اإليكاو فرقة عمل مجلس دعمًا جديدًا لتوصيات  أيضاً سيضيف و "
األولويات الحالية مثل تغير المناخ، وتوسيع نطاق السياحة واالبتكار في مجال الطيران، وضمان أن  لمعالجة ةفعالبصورة و 

 .البلدان أولويات قطاعي السياحة والطيران في تخطيط التنمية االقتصادية للدول " تراعي
االتفاق الجديد تنفيذ استراتيجية برنامج اإليكاو لتحديد  تضمنهامجاالت التسهيالت الرئيسية للمسافرين الجويين التي  وكان من بين

لتبادل  ةمركزي أداة ، وهو الدوليعلى المستوى  لإليكاواستخدام دليل المفاتيح العامة  والتوسع في (TRIPهوية المسافرين )
 .جوازات السفر اإللكترونية للتحقق من صحةالمعلومات المطلوبة 

الصحية المتعلقة  اإلثباتاتللتحقق من  (VDS) األختام الرقمية المرئية اعتماد تكنولوجيا التوسع فيعلى  أيضاً ستعمل المنظمتان و 
 .التعاون في قضايا الصحة والطيران المدني أواصر بالسفر، وتوثيق

 .الشبكة الجوية وتعافي السياحة" الملموسة فيالنتائج تحقيق و  ةجماعيبصورة "هذه لحظة حاسمة للعمل أن يتانو شاكوأكد الرئيس 
 ومنظمة السياحة العالمية في إعادة الماليين إلى العمل وتنشيط االقتصادات في جميع أنحاء العالم اإليكاويمكن أن تساعد و 

 ".والجهات المعنية األخرى الصناعة مؤسسات بالتعاون مع وذلك كشركاء ملتزمين، 
إن السياحة والسفر الجوي ركيزتان أساسيتان للنمو "زوراب بولوليكاشفيلي، السيد وقال األمين العام لمنظمة السياحة العالمية، 

السياحة، يجب أن  وحركةمع استئناف السفر الجوي و  .المحلية والمجتمعاتالنامية ، وال سيما للبلدان لآلخرين الفرصإتاحة و 
الشراكة هذا بالتحديد هو الذي ستسمح بتحقيقه و  .لدعم سبل العيش اليوم وبناء مستقبل أكثر مرونة واستدامةيتعاون كال القطاعين 

 ."اإليكاوبين منظمة السياحة العالمية و 
 

 



 

 مصادر للمحررين
 بوابة اإليكاو اإللكترونية المخصصة لفيروس كورونا

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

تساعد في إضفاء االت ِّساق على لوائحها  وتوصية دوليةقاعدة  12 000ومنذ ذلك الحين، اعتمدت البلدان عبر اإليكاو أكثر من  .الدولي
فرصًا  أيضاً كما توفِّ ر محافل اإليكاو  .ما أتاح إقامة شبكة عالمية فعليةمالوطنية المتعل ِّقة بسالمة وأمن وكفاءة وسعة الطيران وحماية البيئة، 

التابعة للقطاع والمنظمات غير الحكومية التابعة للمشورة والمناصرة ليتم  تشاطرها مع صنَّاع القرارات في الحكومات من قِّبل المجموعات 
 .للمجتمع المدني وغيرها من الجهات المعني ة بالنقل الجوي المعترف بها رسمياً 
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