اإليكاو تطلق أداة لتنسيق حالة الطوارئ الناجمة عن جائحة كوفيد 19-وتدابير جديدة
لضمان سالمة العمليات
للنشر الفوري

ظمة جديد اليوم يسترعي انتباه الحكومات الوطنية إلى تدابير جديدة رامية إلى ضمان
مونتريـــــال -2020/4/3 ،أصدرت اإليكاو كتاب من ّ
سالمة العمليات أثناء فترة انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد ،19-والى موقع إلكتروني لتنسيق حالة الطوارئ ستقيمه
حتى .2021/3/31
مقدمي خدمات الطيران وموظفيهم على الصعيد
وقد أصدرت األمينة العامة لإليكاو ،الدكتورة فانغ ليو ،كتاب المن ّ
ظمة فيما يواجه عدد متزايد من ّ
صالحية تراخيصهم وشهاداتهم واألنواع األخرى من تصاريح التشغيل الرسمية.
العالمي تحديات من حيث الحفاظ على
ّ
الخاصة بالتباعد االجتماعي وعمليات اإلغالق الحالية للمؤسسات وغيرها
التوجيهية
ويتأتّى الكثير من التحديات ذات الصلة مباشرًة عن المبادئ
ّ
ّ
العامة المتخذة للتخفيف من انتشار داء كوفيد 19-ووطأته المجتمعية.
من تدابير الصحة ّ
ظمة الذي أصدرته اإليكاو اليوم إلى أن "هناك حوالي  650 000موظف مرخص يدعمون النقل الجوي
وأشارت الدكتورة ليو في كتاب المن ّ
التجاري في مختلف أنحاء العالم .واذا تأثر جزء من هؤالء الموظفين بالتدابير المتخذة بنتيجة الجائحة ،فقد تكون احتماالت حصول اضطرابات
أشجع الدول على التحّلي بالمرونة في النهوج التي ستتبعها مع االمتثال في الوقت
كبيرة .ولتيسير سالمة العمليات خالل هذه األوقات العصيبةّ ،
عينه اللتزاماتها بموجب "اتفاقية الطيران المدني الدولي"".
بصالحية التراخيص والشهادات المتأثّرة
ظمة جميع الدول األعضاء في اإليكاو على اإلشارة إلى ما إذا كانت ستعترف أو تقبل
وحث كتاب المن ّ
ّ
اآلن بتدابير الصحة العامة المطبقة في دول أخرى.
واسترعى الكتاب انتباه الدول أيضاً إلى المواد المحددة في "اتفاقية الطيران المدني الدولي" التي تتعلق بالتراخيص والشهادات ،وحثّها على
تسجيل وابالغ اإليكاو بأي مخالفات أو "اختالفات" نشأت حالياً بالمقارنة مع هذه األحكام أثناء فترة الطوارئ الحالية.

ظمة جديد اليوم يسترعي انتباه الحكومات الوطني ة إلى تدابير جديدة رامية إلى ضمان سالمة العمليات أثناء فترة انتشار جائحة
أصدرت اإليكاو كتاب من ّ
فيروس كورونا المستجد كوفيد ،19-والى موقع إلكتروني لتنسيق حالة الطوارئ ستقيمه حتى  .2021/3/31وأشارت الدكتورة ليو في كتاب المنظمة الذي
أصدرته اإليكاو اليوم إلى "أن هناك حوالي  650 000موظف مرخص يدعمون النقل الجوي التجاري في مختلف أنحاء العالم .واذا تأثر جزء من هؤالء
أشجع
الموظفين بالتدابير المتخذة بنتيجة الجائحة ،فقد تكون احتماالت حصول اضطرابات كبيرة .ولتيسير سالمة العمليات خالل هذه األوقات العصيبةّ ،
الدول على التحّلي بالمرونة في النهوج التي ستتبعها مع االمتثال في الوقت عينه اللتزاماتها بموجب "اتفاقية الطيران المدني الدولي""

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.

الخاصة بالمعلومات عن كوفيد19-
بوابة اإليكاو اإللكترونية
ّ
الخاصة بكوفيد19-
التشغيلية
الموقع اإللكتروني العام لتدابير السالمة
ّ
ّ
حيز المخصص لكوفيد 19-على الموقع اإللكتروني الخاص بالترتيب التعاوني لمنع وادارة أحداث الصحة العمومية في الطيران المدني
ال ّ
)(CAPSCA

لالتصال:
communications@icao.int

السيد وليام رايالنت كالرك

موظف شؤون االتصاالت

wraillantclark@icao.int

الهاتف الثابت+1 )514( 954-6705 :

الهاتف المحمول+1 )514( 409-0705 :

تويتر@wraillantclark :

لينكد إنlinkedin.com/in/raillantclark/ :

