
 

 

 الدولي لفيروس كورونا التصّديآخر المستجدات بشأن جهود اإليكاو في إطار 
 للنشر الفوري

من  (nCoV-2019)تواصل اإليكاو المساعدة في تنسيق التصّدي الدولي لوباء فيروس كورونا الجديد  – 30/1/2020 ،الـمونتري
دارة أحداث الصحة العامة في مجال الطيران المدني أو شبكة اإليكاو ل خالل التي تضّم  CAPSCAلترتيبات التعاونية لمنع وا 

 حكومات ومنظمات دولية.
طال  العام لال كذلك، وهي تتاح مباشرةً  كما تقوم اإليكاو أيضًا بتوزيع نشرات إلكترونية بشأن فيروس كورونا على دولها األعضاء

 .CAPSCA websiteالتعاونية  عبر الموقع اإللكتروني الخاّص بالترتيبات
، (PHEIC)طوارئ الصّحة العامة التي تسبب قلقًا دوليًا  ضمناآلن لفيروس كورونا  (WHO)ومع تصنيف منّظمة الصّحة العالمية 

وبما أّن النقل الجوي المدني هو وسيلة السفر الدولي األكثر استخدامًا، تحّث اإليكاو دولها األعضاء بشّدة على رصد الموقع 
 واالمتثال للتوصيات واإلرشادات الصادرة عنها. أحدث المعلوماتاإللكتروني لمنّظمة الصّحة العالمية لالطال  على 

دارة طوارئ الصّحة الخاّصة بها فيما يتعّلق بالتأّهب و  (SARPs)ثال للقواعد والتوصيات الدولية كما تناشد اإليكاو الحكومات االمت ا 
 .24/1/2020وردت تلك القواعد والتوصيات مفّصلًة في النشرة اإللكترونية األولى التي أصدرتها اإليكاو بتاريخ  العاّمة. وقد

لمستويين الوطني بتطبيق االتصاالت متعّددة القطاعات والتعاون مع جميع األطراف المعنية لديها، على ا كذلك ننصح الدولو 
 آخر التطورات في قطاعي الطيران والصّحة العامة.على اطال  على  والدولي، للبقاء

قائلة: "تقّر اإليكاو بالقيمة الملّحة  ،نغ ليووقد شّددت األمينة العاّمة لوكالة األمم المتحدة المتخصصة في مجال الطيران، الدكتورة فا
 والهاّمة للتعاون والتنسيق والمعلومات الموثوقة للمساعدة في السيطرة على التفشي الدولي لألوبئة المعدية مثل فيروس كورونا".

دارة أحداث الصحة العامة في مجال الطيران المدني  مصّممة لهذا الغرض، وأضافت: "إّن شبكة الترتيبات التعاونية لمنع وا 
نشرها عبر شبكة اإلنترنت  فضاًل عنالعالمية الرئيسية في مجاالت الطيران والطّب والسفر،  نظماتومعلوماتها متوّفرة بسرعة للم
 جانب أّي شخص في العالم". لالطال  السريع والسهل من

لصّحة العامة مثل مراكز الواليات المتحدة لمكافحة وباإلضافة إلى منّظمة الصّحة العالمية وغيرها من هيئات التصّدي لطوارئ ا
المنّظمات المهّمة المشاركة في الحركة  (CAPSCA)، تشمل عضوّية شبكة الترتيبات التعاونية (CDC)األمراض والوقاية منها 

تظم والمجلس الدولي الذي يمثل شركات الطيران التجاري المن الدولية لألشخاص والسلع مثل اتحاد النقل الجوي الدولي )أياتا(
 عن المطارات العالمية. (ACI)للمطارات 

خطارات اإليكاو ومنّظمة الصّحة العامة بشأن تفّشي األوبئة، باإلضافة إلى  النصائح المنفصلة بشأن الصّحة والسفر الصادرة وا 
واتحاد النقل  (CDC)عن األعضاء في شبكة الترتيبات التعاونية مثل مراكز الواليات المتحدة لمكافحة األمراض والوقاية منها 

، متوّفرة  أيضًا (EASA) ووكالة السالمة الجوية التابعة لالتحاد األوروبي (ACI)الدولي للمطارات  والمجلسالجوي الدولي )أياتا( 
الخانة المخصصة لفيروس بالمجّان لالطال  عليها من جانب أّي حكومة أو شركة طيران أو فرد من الجمهور العام مباشرًة من 

 .CA websiteCAPSكورونا على الموقع اإللكتروني الخاّص بالترتيبات التعاونية 

 

http://www.capsca.org/CoronaVirusRefs.html
http://www.capsca.org/CoronaVirusRefs.html


 

 بالتعاون (NIAID) المعدية واألمراض للحساسية الوطني تقدمة من المعهد الصورة. لجمل الظهارية الخاليا على PMERS-CoV جزيئات
 .كولورادو والية جامعة مع

 
 معلومات للمحررين
 معلومات عن اإليكاو

لتعزيز التطور اآلمن والمنظم للطيران المدني الدولي  1944هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، ُأنشئت في عام  اإليكاو
من  في شتى أنحاء العالم. وتتولى المنظمة وضع القواعد واللوائح الالزمة لسالمة وأمن وكفاءة وسعة الطيران وحماية البيئة، من بين العديد

 دولة في جميع مجاالت الطيران المدني. 193ت األخرى. والمنظمة هي بمثابة محفل للتعاون بين دولها األعضاء البالغ عددها األولويا

 التي تتضّمن معلومات بشأن فيروس كورونا الجديد الصفحة اإللكترونية الخاّصة بموقع الترتيبات التعاونية 

 لالتصال
 السيد أنطوني فيلبين
 رئيس قسم االتصاالت

aphilbin@icao.int  

 + 1( 514) 954-8220الهاتف الثابت: 
 +1( 438) 402-8886الهاتف المحمول: 

 ICAO@ تويتر:

 السيد وليام رايالنت كالرك
 موظف شؤون االتصاالت
wraillantclark@icao.int  

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

 wraillantclark@تويتر: 
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