خبر صحفي
رقم13 :

"إياتا" يدعو الواليات المتحدة إلى إعادة النظر في القيود األخيرة التي فرضتها على حركة
السفر
"إيا ا" بال عا ن اع أعضتتتابت ب اليم حللعم
 15مارس ( 2020جنيف) :يستتت ار حا حال حلل لي لل ال حل
حلالزم ل ايع حلحك اات في إطار ستتعي ا اح حء فشتتي فير ك ك ر ا حلاستت ل يك فيل .)19 -في ظل
حك اات حلعالم
ا لعا حا حال حلل لي لل ال حل
هذه حلضتتتتا ط حلكبيرت حل ي ي عرا ل ا قطان حل ال حل
إلى:
• حاس علحل يلح ً لل عاال اع حل لحعيات حاق صالية حل ا اة عن فشي فير ك ك فيل19-
• حاس ابة بشكل سريع لاعال ة حأللحء حلاالي حلا رح ع لشركات حلطيرحن
• ح بان صيات ا ظاة حلصحة حلعالاية
حظر لخ ل حلا حط ين ير
تت ي هتذه حلتلع حت في أعاتا قرحر حلحك اتة حألاريكيتة حألخير بخصتتتت
حألاريكيين حألفرحل اا ن ا يالك ن إقتااتة لحباتة شتتتتترعيتة في حل ايتات حلا حتلت حألاريكيتةا حلتذين كتا ح في
ا طاة ش ان خالل حأليام حلت  14حلااضية قبل لخ ل م إلى حل ايات حلا حلت حألاريكية.
:
يتا حلاتلير حلعتام حلربيك حل فيتذ لال حتال حلتل لي لل اتل حل
علياتا ً على ذلت ا قتال ألكستتتتتا تلر ل
" شت ل حاليا ً ف رت حست ا ابية فرا على حلحك اات ح خاذ إ رحءحت ير استب قة لضتاان حلستالاة حلصتحة
حلعتااتة للا اع حلاحلي حلعتالاي .هتذح تا ت ل زم بتت شتتتتتركتات حلطيرحنا إذ حر على طبي ايع
حل صتيات حل علياات ذحت حلصتلة .لكن على حلحك اات أن لر أيضتا ً ح م حلضتا طات حلاالية حل شتايلية
حل ي عرا ل ا شتتركات حلطيرحنا ا ستتياا أن ه ا ح حلي  2.7الي ن شتتخ يعال في اا ااا يست لعي
حلحا ة إلى فير حللعم ل ذح حلاطان أيضاً".
التأثير االقتصادي
ايع حلحك اات لالست علحل يلح ً لل عاال اع حل ابج حاق صتالية حلستلبية حل ي
لعا حا حال حلل لي لل ال حل
ست ت ج عن ح خاذ اال هذه حل لحبير .حل ي ستتتيك ن ل ا أبعالح ً عليلت على حركة ست ت ل حلستتتفر بين حل ايات
حلا حلت أ ر با.
في عتام  2019ا بلغ إ اتالي عتلل حلرحالت حل يتة بين حل ايتات حلا حتلت ل ل حلشتتتت ان  200ألف رحلتةا
باعلل  550رحلة في حلي م .بلغ إ االي علل حلاستتافرين ح حلي  46الي نا باعلل  125ألف استتافر في
حلي م .على حلر م ان ارحعات حل ايات حلا حلت في إ رحءح ا حألخيرت لضتتر رت حلحفاظ على حركة حل ارت
عبر حلاحيط حألطلسيا إا أن حلع حق حاق صالية ذحت حلصلة س ك ن كبيرت.
على حلحك اات حلاستارعة في ح خاذ حل لحبير حاح رحزية حل ي رحها ا استبة لا ع
يا " :ي
أضتاف ل
علي ا حاست علحل ل اليم حللعم حلالزم لل خفيف ان حالة علم حاست ارحر حاق صتال
فشتي حلفير ك .كاا ي
يعتل ان حلع حاتل حلاحفزت ل ا ط ر
حل تا اتة عن ااتل هتذه حل تلحبير .ا ستتتتتياتا أن قطتان حل اتل حل
على
حاق صتتال .لكن علي حلرحالت حل ية على هذح حل طال حل حستتع ستتيبار ستتلبا ً على حاق صتتال .لذح ي
حلحك اات إلرح لحعيات هذح حألار يلح ً ح خاذ حل لحبير حلالزاة ل اليم حللعم حلا اس ".

الجدوى المالية لشركات الطيران
ح ت شركات حلطيرحن حاليا ً حلعليل ان حل حليات حلصعبة بسب أزاة فير ك ك ر ا تايرها حلاباشر على
في  5اارك  2020ح م حلخستتابر حلاح الة
أعاال شتتركات حلاطانا حيث قلر حا حال حلل لي لل ال حل
في حإليرحلحت بستب هذه حألزاة بح حلي  113اليار ل ار .لكن هذه حل اليرحت لم شتال ل حلخستابر حل ي
قتل م عن ااتل هتذه حإل رحءحت حلاطباتة ابخرح ً ان قبتل حل ايتات حلا حتلت حك اتات أخر ااتل إستتتت بتا يتا
حلك يت.
ست زيل هذه حإل رحءحت حل لحبير حل قابيةا ا ستياا حل ي فرضت ا حل ايات حلا حلتا ان حلضتا طات حلاالية
على حلاطتان .ففي عتام 2019ا بلغ إ اتالي ح م حل بتالل حل تار بين حل ايتات حلا حتلت حألاريكيتة ل ل
ا طاة ش ان  20.6اليار .شال قاباة حألس حل حألكار ضررح ً كالً ان حلس ل حألاريكية-حأللاا ية ي 4اليار
ل ار أاريكي)ا حلست ل حألاريكية-حلفر ستية ي 3.5اليار ل ار)ا حلست ل حألاريكية-حإليطالية ي 2.9اليار
ل ار).
يا " :ست فرا هذه حإل رحءحت حلازيل ان حلضتا طات على حركة حلستي لة حل الية لل شتركات
قال ل
حلطيرحن .شتت ل ا ابخرح ً كيف لفع فير ك ك ر ا اا رحفات ان إ رحءحت لحبير حح رحزية شتتركة "فال
بي" حلبريطا ية ح حإلفالك .هذح اا قل شت له شتتركات أخر بعل إعالن حل ايات حلا حلت عن حإل رحءحت
على
حألخيرتا اا ستت ت يلفع شتتتتركات حلطيرحن إلى ح خاذ إ رحءحت طاربة ل ا ز هذه حألزاة .بال اليا ي
حلحك اات إي ال أ ستتتابل ااك ة لاستتتاعلت قطان حلطيرحن ل ا ز هذه حلظر ف حلعصتتتيبةا اال ستتتيع
خط ط حاب اانا خفا كاليف حلب ية حل ح يةا خفيف حألعباء حلضتتتتريبية يرها .علي ا أا ستتتتى أن
ه ان حلاطاعات حلحي ية حل ااةا لكن بل ن حللعم حلالزم ان حلحك ااتا س ت ح ت بكل
قطان حل ال حل
حلاطان ا ال أهاية عن حالة حلط حرئ حلصحية حلعااة".
تكيل أزاة االية خطيرت على اس
توصيات منظمة الصحة العالمية
ا بيل ا ظاة حلصتتتتحة حلعالاية فرا أ قي ل على حركة حلستتتتفر حل ارت بين حلل ل حل ي شتتت ل حاات
على:
إصابة بفير ك ك ر اا حيث أصلرت ب اريخ  29فبرحير  2020بعا حل صيات حل ي
"ليك ه ا لحعي لفرا قي ل على حركة حلستتفر ان شتتت ا أن بار بشتتكل اباشتتر على حركة حل ال حلل لية
إا في حلف رت حأل لى ان فشتي حلفير كا ذل فاط إل احة بعا حل قت ح ى ست طيع حلل ل حاست علحل يلح ً
لل عتااتل اع حتاات حإلصتتتتتابتة بتت ح ختاذ حل تلحبير حل قتابيتة ا تت .ي ت أن ستتتت تل هتذه حلاي ل إلى اييم لقي
للاخاطرا أن ك ن ا استبة اع اخاطر حلصتحة حلعااةا طب خالل ف رت قصتيرتا على أن يعال حل ظر في ا
با ظام اع ط ر حلحالة حلعااة".
تيا  " :حتث حل ايات حلا حتلت حلحك اات حألخر حل ي فرضتتتتتت قي لح ً على حركة
في حلخ تاما قال ل
حلستفر على ح بان إرشتالحت صتيات ا ظاة حلصتحة حلعالاية .فاأل ضتان في ط ر ا ستارنا حن شتار
حك اات حلعالم في إيالء حأل ل ية لكل اا ي عل بصتتحة ستتالاة حلا اع .لكن شتتلل أيض تا ً على ضتتر رت
حلارح عة حللحباة لفعالية حلاي ل حلافر ضة على حركة حلسفر ال تايرها على حاق صال ألحء حلاطان".
-االتحاد الدولي للنقل الجوي-

