
  
 

 على سالمة الطيران 19-كوفيدتصدر إرشادات جديدة بشأن المخاطر المتأتية عن داء اإليكاو 
 للنشر الفوري

التصّدي للمخاطر المحدقة بسالمة الطيران والمتأتية  علىأعّدت اإليكاو منشورًا جديدًا يهدف إلى مساعدة البلدان  -6/5/2020 ،ـالمونتري
 .19-جائحة كوفيدل اآلثار العالمية عن

)وثيقة اإليكاو  19-والكتّيب الجديد الخاّص بهيئات الطيران المدني والمتعّلق بإدارة المخاطر المحدقة بسالمة الطيران والناجمة عن داء كوفيد
Doc 10144بالتحديد إلى المنّظمين الوطنيين للطيران وهيئات الطيران المدني  ( موّجه(CAAs) بدعمٍ  من خبراء في مجال الطيران ، وقد ُأعّد

كتاب منّظمة لتشجيع الدول األعضاء على االستفادة من هذا الكتّيب  أعضاء في فريق خبراء إدارة السالمة التابع لإليكاو. وستصدر اإليكاو
 الجديد.

جديد، والحاجة إلى  من نوعٍ  جّمة على العالم بأسره تحّديات 19-األمينة العامة لإليكاو، الدكتورة فانغ ليو، قائلًة: "لقد فرض داء كوفيدوعّلقت 
 تكييف طريقة تصّرفنا في حياتنا اليومية".

تحديات جديدة على صعيد إدارة  بعضها طرحي وبوصفه شبكة بالغة التكامل والتعقيد، لم يكن الطيران الدولي محّصنًا ضّد هذه اآلثار، التي"
 المخاطر لم تؤخذ قّط في االعتبار من قبل في ممارسات إدارة السالمة التقليدية"

توفير إرشادات جديدة في هذا المجال بأسرع وقٍت ممكٍن، بحيث تتمّكن البلدان التي ندعمها من "وبالتالي، اعتبرت اإليكاو أّنه من األساسي 
 يق والتعاون والتواصل الفعال للحفاظ على أرفع مستويات ممكنة من سالمة الطيران مع اإلبقاء على تواصل العمليات الحرجة".مواصلة التنس

 ضمّ ، والذي سي19-موقع اإليكاو اإللكتروني المخصص إلدارة مخاطر السالمة المتأتية عن كوفيدوكتّيب اإليكاو الجديد متاح بالمّجان على 
 إلكترونية إضافّية لمعلومات وأدوات عملّية نشّجع الدول على البقاء على اّطالع نشط على أحدث ما تتضّمنه.روابط عّما قريب 

 .مايو 14لتقديم الكتّيب الجديد، في  ICAOTVبالمجان عبر تفاعلية  webinar تضيف اإليكاو حلقة دراسية شبكّيةوستس

 

 

 

https://www.icao.int/safety/SafetyManagement/Pages/COVID-19-Safety-Risk-Management.aspx
https://www.icao.int/Meetings/webinar-series/Pages/ScheduleAndRegistration.aspx


 مصادر معلومات للمحررين

  19-بوابة اإليكاو اإللكترونية الخاصة بكوفيد
  موقع اإليكاو اإللكتروني الخاص بإدارة السالمة

 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 

 :العام لالتصال

communications@icao.int 

 ICAO@تويتر: 

 لالتصال من جانب وسائل اإلعالم:
 السيد وليام رايالنت كالرك
 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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