
  
 

 وتدابير جديدة 19-تنسيق حالة الطوارئ الناجمة عن جائحة كوفيدلاإليكاو تطلق أداة 
 لضمان سالمة العمليات

 للنشر الفوري 

 

ة إلى تدابير جديدة رامية إلى ضمان م يسترعي انتباه الحكومات الوطنيكتاب منّظمة جديد اليو  أصدرت اإليكاو -3/4/2020 ،مونتريـــــال
لى ، و 19-جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد فترة انتشارسالمة العمليات أثناء   ستقيمه تنسيق حالة الطوارئ لموقع إلكتروني ا 

 .31/3/2021 حتى

خدمات الطيران وموظفيهم على الصعيد  ميمقدّ عدد متزايد من إليكاو، الدكتورة فانغ ليو، كتاب المنّظمة فيما يواجه لة األمينة العام تصدر أوقد 
 خرى من تصاريح التشغيل الرسمية.األنواع األو  هموشهادات همتراخيصالعالمي تحديات من حيث الحفاظ على صالحّية 

للمؤسسات وغيرها  ةاإلغالق الحالي تن المبادئ التوجيهّية الخاّصة بالتباعد االجتماعي وعملياعمن التحديات ذات الصلة مباشرًة  ويتأّتى الكثير
 .ةالمجتمعيووطأته  19-ذة للتخفيف من انتشار داء كوفيدة العاّمة المتخ  من تدابير الصح

ص يدعمون النقل الجوي ف مرخ  موظ 650 000 حواليهناك " اليوم إلى أن اإليكاو وأشارت الدكتورة ليو في كتاب المنّظمة الذي أصدرته
ذا تأث   خذة بنتيجة الجائحة، فقد تكون احتماالت حصول اضطرابات فين بالتدابير المت  ر جزء من هؤالء الموظالتجاري في مختلف أنحاء العالم. وا 

ونة في النهوج التي ستتبعها مع االمتثال في الوقت ع الدول على التحّلي بالمر ت خالل هذه األوقات العصيبة، أشجّ كبيرة. ولتيسير سالمة العمليا
 ."عينه اللتزاماتها بموجب "اتفاقية الطيران المدني الدولي"

دات المتأّثرة اإلشارة إلى ما إذا كانت ستعترف أو تقبل بصالحّية التراخيص والشها علىجميع الدول األعضاء في اإليكاو  كتاب المنّظمة وحث  
 قة في دول أخرى.ة المطب  اآلن بتدابير الصحة العام

ها على ق بالتراخيص والشهادات، وحثّ ة الطيران المدني الدولي" التي تتعل  يدة في "اتفاقالمحد   ب انتباه الدول أيضًا إلى الموادواسترعى الكتا
بالغ اإليكاو بأي  ة.حكام أثناء فترة الطوارئ الحاليبالمقارنة مع هذه األ مخالفات أو "اختالفات" نشأت حالياً  تسجيل وا 

 

https://www.icao.int/safety/COVID-19OPS


 

ة إلى تدابير جديدة رامية إلى ضمان سالمة العمليات أثناء فترة انتشار جائحة م يسترعي انتباه الحكومات الوطنيكتاب منّظمة جديد اليو  أصدرت اإليكاو
لى موقع إلكتروني 19-فيروس كورونا المستجد كوفيد مة الذي شارت الدكتورة ليو في كتاب المنظوأ .31/3/2021حتى  ستقيمهتنسيق حالة الطوارئ ل، وا 

ذا تأث  ف مرخ  موظ 650 000 حواليهناك  أن"اليوم إلى اإليكاو أصدرته  ر جزء من هؤالء ص يدعمون النقل الجوي التجاري في مختلف أنحاء العالم. وا 
ع ت خالل هذه األوقات العصيبة، أشجّ خذة بنتيجة الجائحة، فقد تكون احتماالت حصول اضطرابات كبيرة. ولتيسير سالمة العمليافين بالتدابير المت  الموظ

 "ونة في النهوج التي ستتبعها مع االمتثال في الوقت عينه اللتزاماتها بموجب "اتفاقية الطيران المدني الدولي"الدول على التحّلي بالمر 

 

 مصادر معلومات للمحررين

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

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

 

 19-كوفيدبوابة اإليكاو اإللكترونية الخاّصة بالمعلومات عن 

 19-الموقع اإللكتروني العام لتدابير السالمة التشغيلّية الخاّصة بكوفيد

دارة أحداث الصحة العمومية في الطيران الم على الموقع اإللكتروني الخاص 19-لكوفيد حّيز المخصصال  دنيبالترتيب التعاوني لمنع وا 
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