
  
 

حفاظًا على حركة الشحن  19-ترّوج إلنشاء ممرات للصحة العامة خالية من كوفيد اإليكاو
 الجوي الحيوية

 للنشر الفوري

لمعالجة القيود  19-خالية من داء كوفيد (PHCs)ممرات خاّصة للصّحة العاّمة تشّجع اإليكاو على إقامة  -13/5/2020 ،مونتريـــــال
 لمكافحة الجائحة. متخذة"واسعة النطاق والمنّوعة" المفروضة على الحدود بين بلد وآخر راهنًا بسبب اإلجراءات الوطنّية ال

لإليكاو، الدكتورة فانغ ليو، شّددت وكالة األمم المتحدة المعنية سلطة األمينة العامة  بموجب، التي صدرت بنشرتها األخيرةفي إضافة ومرفق 
بالطيران للحكومات الوطنّية على أّن االضطرابات الحالية في التحركات الجوية الدولية قد أّدت إلى "اضطراب شديد في شبكة الطيران 

 العالمية، بما في ذلك نقل المواد الضرورية مثل اإلمدادات الطبية واألغذية".

دارة أحداث وإلبقاء خطوط التوريد مفتوحة، وتأمين الوصول إلى  اإلمدادات الضرورية بصورة فضلى، أوصت ترتيبات اإليكاو التعاونية لمنع وا 
حيث يمكن للطواقم والطائرات ومنشآت  (PHCs)بإقامة ممرات للصّحة العامة  (CAPSCA)الصحة العامة في مجال الطيران المدني 

 بعمله المطلوب بشكل عاجل.كّل مواصلة القيام  والركاب غير المصابين بهذا الداء أو "النظيفة" 19-الخالية من كوفيد المطارات

اإليكاو الجديدة بنشرة .وترد اإلرشادات المتعّلقة بالتحديد بطواقم الرحالت التي تقوم بعمليات الشحن الضرورية مرفقة 

في العمليات اإلنسانية ورحالت اإلعادة إلى للمساعدة  المستخدمة (PHCs)ات الصّحة العامة وسيجري إعداد أحكام إضافّية خاّصة بممر 
، بالتعاون مع قطاع (CART)ضمن نطاق فرقة العمل المعنّية بتعافي قطاع الطيران التابعة لمجلس اإليكاو  الوطن ورحالت الركاب المنتظمة
 الطيران وسلطات الصحة العامة.

 النهج القائم على تقييم المخاطر، وقد ُأعّد باستخدام  19-التابعة لإليكاو خاّص بجائحة كوفيد (PHCs)ة العامة مفهوم ممرات الصحّ و 
واإلرشادات الخاصة بقطاع  (WHO) مع مراعاة مبادئ إدارة السالمة ذات الصلة وجميع اإلرشادات الصادرة عن منّظمة الصّحة العالمية

بشأن  إلى أحدث البيانات المتوّفرة الطيران المتعّلقة بالجائحة. وستخضع ممرات الصّحة العاّمة لالستعراض والتحديث المنتظمين باالستناد
 قّدمتها مؤخرًا. )webinar(يكاو أثناء حلقة دراسية شبكّية ، وقد عرضتها اإل19-كوفيد داء

نشرة اإليكاو إلى أّنه في حين ، وفي ضوء القيود المستمّرة على االختبارات والموارد، تشير 19-عالج نهائي لداء كوفيدونظرًا لغياب لقاح و 
أثناء السفر الجوي، إاّل أّنه يمكن التخفيف إلى حّد بعيد من الخطر  19-يمكن بعد القضاء بشكٍل كامٍل على خطر اإلصابة بعدوى كوفيد ال

 طاقم والركاب بواسطة التدابير الخاّصة بممرات الصّحة العامة.بالنسبة إلى أعضاء ال

 

http://www.capsca.org/Documentation/CoronaVirus/eb030e.pdf
http://www.capsca.org/Documentation/CoronaVirus/eb030e.pdf
https://icao.zoom.us/rec/play/tcF4Iun7rGk3EoKc4wSDA6V8W9XrLKys0SRN8_JfmR3gVXJWY1aibrFHNOqpxVSSnc-q7yREw6bZYJI3?continueMode=true&_x_zm_rtaid=Lhzw42l5TZiB2WUdwtPBww.1589299231743.32ccaf8ef5172c610058355a6cd10d96&_x_zm_rhtaid=458


 

 
 مصادر معلومات للمحررين
 19-بكوفيد ةبوابة اإليكاو اإللكترونية الخاص

دارة أحداث الصّحة العامة في مجال الطيران المدني   الموقع اإللكتروني الخاّص بالترتيبات التعاونية لمنع وا 

 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 
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