اإليكاو تحث الحكومات الوطنية على تطبيق القواعد القياسية الدولية الداعمة لفعالية التصدي لفيروس
كورونا المستجد )(COVID-19
للنشر الفوري

مونتريـال – 2020/3/18 ،منظمة الطيران المدني الدولي (اإليكاو) أصدرت نداء لمناشدة الحكومات الوطنية اليوم بشأن فعالية التصدي
لفيروس كورونا المستجد ،وتحث فيه جميع دولها األعضاء الـ  193على إعداد متطلبات دولية في هذا الشأن أو االمتثال للمتطلبات
الدولية الرئيسية العديدة المنصوص عليه ا في الملحق التاسع باتفاقية الطيران المدني الدولي ،والمتصلة أساسا بالكشف األمني المتصل

بصحة وحركة الركاب والبضائع.

وتحث اإليكاو حثا شديدا الدول في كتاب المنظمة الذي أصدرته على التنسيق بين سلطات الطيران والسلطات الصحية من أجل إنشاء لجان
تسهيالت وطنية تضم كافة المجموعات ذات الصلة مع مراعاة أن التعاون الذي يشمل عدة قطاعات على المستوى الوطني هو أمر أساسي.
وتشجع الدول أيضا على االمتثال للقواعد القياسية الواردة بالملحق التاسع الصادر عن اإليكاو والمتصلة باستدامة عمليات الشحن الجوي
وسلسلة اإلمدادات العالمية للشحن الجوي والرجوع إلى اإلرشادات المحددة الواردة في الملحق التاسع واألدلة اإلرشادية األخرى الصادرة عن
اإليكاو بشأن التدابير اإلضافية الواجبة التطبيق في حاالت الطوارئ الصحية ،بما في ذلك الكشف األمني.

وتشمل القواعد القياسية المنصوص عليها في الملحق التاسع لإليكاو الخاصة بالتعجيل باإلفراج والتصريح للبضائع المحمولة بواسطة الجو
التركيز على استخدام سبل التفتيش الحديثة من أجل فحص البضائع ،واألساليب األخرى التي تنطبق على نحو هام على دخول ومغادرة
وعبور الطائرات العاملة في الرحالت الجوية الخاصة باإلغاثة .ولقد قامت اإليك او بتذكير الدول في هذا المضمار بتطبيق التدابير الرامية
إلى تسهيل استالم المعونات بما في ذلك من خالل توفير حقوق الطيران العابر والهبوط واالمتيازات والحصانات الضرورية لوحدات
اإلغاثة ،وذلك سعيا لتفادي العراقيل في هذا الشأن.
سرني مالحظة أن العديد من الدول قد طبقت تدابير رامية إلى منع العراقيل أمام هذه
وذكرت األمينة العامة لإليكاو ،الدكتورة فانغ ليو" :لقد َّ
العمليات الحاسمة بواسطة اإلبقاء على جميع رحالت الشحن الجوي واستثناء طواقم الطائرات لرحالت الشحن الجوي من الحجر

الصحي  ...وثمة حاجة عاجلة إلى ضمان استدامة سلسلة اإلمدادات العالمية للشحن الجوي والمحافظة على توفر األدوية والمعدات
الحاسمة مثل أجهزة التنفس االصطناعي والكمامات وغيرها من المواد الصحية ومواد النظافة الصحية التي ستساعد في التقليل من انتشار
فيروس كورونا المستجد".
َّ
وشددت الدكتورة ليو في كتاب المنظمة على أن بعض الدول قد نفذ بالفعل الكشف األمني على المسافرين الجويين عند دخولهم ،وذكرت
"أن األدلة تشير إلى أن الكشف الصحي قد ال يكتشف حاالت موبوءة وأنه يتعين على الدول أن تعتبره كجزٍء من استراتيجية متعددة
الطبقات للتخفيف من فيروس كورونا المستجد والتصدي له.

وأعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أن تفشي فيروس كورونا المستجد قد أصبح جائحة بدون التوصية بأي قيود على السفر أو
التجارةَّ ،
وشدد على أنه يتعين على جميع البلدان أن تسعى إلى إحالل توازن دقيق بين حماية الصحة العامة واحترام حقوق اإلنسان

والتخفيف من العراقيل االقتصادية واالجتماعية.

ويوجه نداء اإليكاو اليوم الحكومات إلى الموارد والروابط اإللكترونية بوكالة الطيران التابعة لألمم المتحدة والمكرسة للمعلومات اإللكترونية
الخاصة بفيروس كورونا المستجد ( ،)COVID-19 online information portalوالتي تتضمن أحدث المشورات الصادرة عن منظمة الصحة
العالمية ،وطلبت منهم أيضا إبالغ اإليكاو بواسطة تحديد إجراءاتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد ،في موعد أقصاه  30أبريل.

منظمة الطيران المدني الدولي (اإليكاو) أصدرت نداء لمناشدة الحكومات اليوم بشأن فعالية التصدي لفيروس كورونا المستجد
حثَّت فيه دولها األعضاء الـ  193على إعداد متطلبات دولية في هذا الشأن أو االمتثال للمتطلبات الدولية الرئيسية العديدة والمتصلة أساسا
بالحركة والكشف األمني على الركاب والبضائع.
)(COVID-19

مصادر معلومات للمحررين
معلومات عن اإليكاو

اإليكاو هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة ،أُنشئت في عام  1944لتعزيز التطور اآلمن والمنظم للطيران المدني الدولي في شتى
أنحاء العالم .وتتولى المنظمة وضع القواعد واللوائح الالزمة لسالمة الطيران وأمنه وكفاءته وسعته وحماية البيئة ،من بين العديد من األولويات األخرى.
والمنظمة هي بمثابة محفل للتعاون بين دولها األعضاء البالغ عددها  193دولة في جميع مجاالت الطيران المدني.

بوابة اإليكاو اإللكترونية للمعلومات الخاصة بفيروس كورونا المستجد )(COVID-19

موقع اإليكاو على اإلنترنت الخاص بشأن التسهيالت

موقع اإلنترنت بشأن فيروس كورونا المستجد ) (COVID-19والتابع للترتيب التعاوني لمنع وادارة أحداث الصحة العامة في الطيران المدني
)(CAPSCA
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