حث على تحسين التنسيق واذكاء الوعي مع استمرار الشعور بآثار فيروس كورونا المستجد ()COVID-19
ّ

في جميع أنحاء العالم

للنشر الفوري

وجهت اإليكاو دعوات جديدة بشأن فيروس كورونا المستجد ( )COVID-19إلى الحكومات على الصعيد العالمي،
مونتريـــــالّ -2020/3/24 ،
وحثت على تحسين التنسيق مع مشغلي الطائرات بشأن تحديثات الخدمات الجوية الحالية والقيود السارية المفروضة على الرحالت.
وطلبت أيضا من دولها األعضاء بحث أفضل السبل لدعم أصحاب المصلحة في قطاع الطيران ،بما في ذلك مؤسسات الصيانة وخدمات
الحركة الجوية وغيرهم من موردي نظم الطيران ذات األهمية الحاسمة في مجالي السالمة واألمن.
أن "هذه أوقات غير مسبوقة حقا ،كما أنها تشكل مخاطر ليس فقط على ربحية مشغلي
و ّ
شددت األمينة العامة لإليكاو ،الدكتورة فانغ ليو ،على ّ
أن معظم الركاب على دراية بها .ومع استمرار فيروس كورونا المستجد ( )COVID-19في عرقلة وتقليص
الخطوط الجوية والمطارات التي ال ّبد ّ
جدية جدا تتعّلق باالستم اررية التشغيلية لنظم مراقبة الحركة الجوية ونظم
التنقل العالمي في جميع مناطق العالم ،فإننا نشهد أيضا بروز مخاطر ّ
حيوية في الصناعات الداعمة مثل الخدمات األرضية ،ومنشآت التصليح والصيانة ،ومزودي النظم الرئيسيين
مراقبة السالمة ،وقطاعات
ّ
اآلخرين".
وجهته إلى الدول.
المشغلين في أحدث كتاب من ّ
وقد وردت النداءات التي أطلقتها اإليكاو من أجل تحسين التنسيق ما بين الحكومات و ّ
ظمة ّ
الموجهة حاليا إلى طواقم القيادة والصادرة عن الدول ال تقدم تفاصيل
ولفت الكتاب انتباه الدول األعضاء في اإليكاو إلى أن بعض اإلخطارات
ّ
كافية عن القيود المفروضة على عمليات الطيران الوطنية لديها ،واغالق المطارات ،والتخفيضات في خدمات الحركة الجوية المعمول بها راهنا.
ودعا الكتاب الحكومات إلى مراجعة أولويات خدمات الحركة الجوية لضمان قدرات االستجابة العالمية األساسية للحاالت اإلنسانية والطوارئ
وغيرها من قدرات االستجابة المتعلقة بفيروس كورونا المستجد ( ،)COVID-19ووضع ترتيبات الطوارئ األساسية السيما فيما يتعلق باستدامة
سلسلة اإلمدادات العالمية للشحن الجوي وتوفر اإلمدادات الطبية والصحية بكفاءة في جميع أنحاء العالم.
أكدت الدكتورة ليو على ضرورة إبراز كل هذه التفاصيل بوضوح في اإلعالنات الموجهة إلى الطيارين ( ،)NOTAMsالتي تصدرها الدول إلى
وّ
أطقم القيادة التابعة لشركات الطيران فيما يتعّلق بقدرات مجاالتها الجوية الوطنية وقيودها.

وجهت اإليكاو دعوات جديدة بشأن فيروس كورونا المستجد ( )COVID-19إلى الحكومات على الصعيد العالمي ،وحثت على تحسين التنسيق مع مشغلي
ّ
الطائرات بشأن تحديثات الخدمات الجوية الحالية والقيود السارية المفروضة على الرحالت .وطلبت أيضا من دولها األعضاء بحث أفضل السبل لدعم
أصحاب المصلحة في قطاع الطيران ،بما في ذلك مؤسسات الصيانة وخدمات الحركة الجوية وغيرهم من موردي نظم الطيران ذات األهمية الحاسمة في
مجالي السالمة واألمن.

مصادر معلومات للمحررين
معلومات عن اإليكاو
منظمة الطيران المدني الدولي (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 وأمن وكفاءة وسعة الطيران وحماية البيئة ،من بين العديد من
األولويات األخرى .والمنظمة هي بمثابة محفل للتعاون بين دولها األعضاء البالغ عددها  193دولة في جميع مجاالت الطيران المدني.
هدف اإليكاو االستراتيجي المتعّلق بالسالمة
التنمية االقتصادية
برامج التسهيالت
هدف اإليكاو االستراتيجي المتعّلق بالسعة والكفاءة
الخاصة بالمعلومات عن فيروس كورونا المستجد
بوابة اإليكاو اإللكترونية
ّ

()COVID-19

الخاص بالترتيب التعاوني لمنع وادارة أحداث الصحة العمومية في الطيران
حيز المخصص لفيروس كورونا المستجد ( )COVID-19على الموقع اإللكتروني
ال ّ
ّ
المدني )(CAPSCA
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