
  

 

 COVID-19 الجديد فيروس كوروناي لتصدر دعوات جديدة لتنسيق التصداإليكاو 

 للنشر الفوري

تها على استعراض األعضاء فحثَّ مة الطيران المدني الدولي )اإليكاو( نصائح جديدة إلى دولها وجَّهت منظ -14/2/2020مونتريـــــال 
 . ي لألمراض المعديةالمتعلقة بالتصدو في مجال الطيران المدني  قةالمطبَّ ة وتطبيق القواعد والتوصيات الدولي

المتاحة لالطالع  COVID-19بشأن فيروس  رة عبر اإلنترنتة المتوف  باإلخطارات بشأن السفر والصحرت أيضًا الحكومات الوطنية كما ذكَّ 
في  (CDC)مراكز السيطرة على األمراض و  (WHO)ة العالمية شأن الوباء من جانب اإليكاو ومنظمة الصحعام والعالمي والتي ُأصدرت بال

 معنّية بالطيران.و  دولّية الواليات المتحدة ومنّظمات أخرى

لواردة الدول على تطبيق األحكام ذات الصلة امؤخرًا إلى الدول، حّثت وكالة األمم المتحدة في مجال الطيران  مة الذي وّجهتهب المنظاوفي كت
دارة أحداث ة مل على االنضمام رسميًا إلى عضوي"التسهيالت"، والع –ة شيكاغو في الملحق التاسع باتفاقي الترتيب التعاوني لإليكاو لمنع وا 

نشاء ل((CAPSCAان المدني الصحة العامة في مجال الطير  وضيح أدوار ة، وتجنة وطنية لتسهيالت النقل الجوي على نحو يتسم بالفعالي، وا 
والمنتظم  المأمونالتشغيل المتواصل و ة العامة والطيران المدني أثناء فترات تفّشي األوبئة، وذلك بغرض دعم ومسؤوليات سلطات الصح

 ة العالمية.للخدمات الجوي

أن جهوزّيتها قًة: "إننا نحّث الدول األعضاء في اإليكاو على التعاون والتنسيق بشة لإليكاو، الدكتورة فانغ ليو، معل  األمينة العامحت وصرَّ 
، بما في ذلك (CAPSCA)ة واإلقليمية، وأيضًا على النظر في توفير الدعم المالي والعيني لبرنامج الترتيب التعاوني واستجاباتها الوطني

زيادة التمويل حاسمة الستدامة  إنل إعارة موظفين، بحيث يتمّكن من تحسين كفاءته في هذا النوع من السيناريوهات". وأضافت: "خال من
 ة والسفر ذات الصلة بتفّشي األمراض المعدية".األساسية هذه في مجالي الصح ةالعالمي آلّية التنسيق

د العالمي الضوء على الدور وأثره على عمليات المطارات على الصعي (COVID-19)وأعلنت الدكتورة ليو: "يلقي وباء فيروس كورونا الجديد 
الة بشأن تسهيالت النقل الجوي ة فعَّ الحاجة إلى وضع إطار لسياسة وطنية، و المهم الذي تضطلع به سلطات الصحة العامة عند الحدود الجوي

 المشاركة بتسهيالت النقل الجوي أو المسؤولة عنها".ألدوار ومسؤوليات الوزارات والوكاالت والمنظمات المختلفة  واضح   تحديد  من أجل 

قة بتفشي األمراض مة الصادر عن اإليكاو أيضًا دولها األعضاء إلى تعزيز خطط االستعداد إلدارة المخاطر المتعل  كما دعا كتاب المنظ
مات إلى التدريب الذي تقّدمه انتباه الحكو  ىة، واسترعالة مع الجهات المعنية كافتطبيق استراتيجيات التعاون والتنسيق الفعَّ المعدية من خالل 

ة العالمية إلى التضامن شّدد على دعم اإليكاو لدعوة منظمة الصحو ، (CAPSCA) الترتيب التعاوني لإليكاوة العالمية وبرنامج منظمة الصح
 .(COVID-19)الدولي للتصّدي لتفّشي فيروس كورونا الجديد 

الصحية الدولية موضوعات مثل امتثالها للوائح ب فيما يتعّلقوبغية جمع معلومات الدول بشأن تطبيق القواعد واألحكام الصادرة عن اإليكاو 
خطرًا على الصحة العامة أو وطني بشأن تفّشي األمراض المعدية التي تشّكل ة العالمية، ومدى نضج تخطيطها الالصادرة عن منظمة الصح

ة هوزّية العالمية للجإلنترنت لتقييم المستويات الحالية العامة التي تسبب قلقًا دوليًا، ستباشر اإليكاو استقصاًء عبر اأحد طوارئ الصح
 الدول. بحسب

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


 مصادر معلومات للمحررين

 معلومات عن اإليكاو
لتعزيز التطور اآلمن والمنظم  1944منظمة الطيران المدني الدولي )اإليكاو( هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، ُأنشئت في عام 

اية البيئة، من بين للطيران المدني الدولي في شتى أنحاء العالم. وتتولى المنظمة وضع القواعد واللوائح الالزمة لسالمة وأمن وكفاءة وسعة الطيران وحم
 دولة في جميع مجاالت الطيران المدني. 193العديد من األولويات األخرى. والمنظمة هي بمثابة محفل للتعاون بين دولها األعضاء البالغ عددها 

 
  اإللكتروني CAPSCAعلى موقع  COVID-19لفيروس  ز المخصصالحي  

 بالتسهيالت موقع اإليكاو الخاص

 :لالتصال

 السيد أنطوني فيلبين
 رئيس قسم االتصاالت

aphilbin@icao.int 

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

  ICAO@ تويتر:

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

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

  wraillantclark@ تويتر:

  /linkedin.com/in/raillantclark :إن لينكد
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