
    

 

 راتالعامة لطواقم الطائ الصحةسنغافورة والمملكة المتحدة تباشران تجارب لتحسين سالمة 
 للنشر الفوري

المبادئ  ضمنالختبار الوحدة الخاّصة بطواقم الطائرات  بتباشر سنغافورة والمملكة المتحدة سلسلًة من التجار  – 6/7/2020مونتريـال، 
)CART( إلعادة إطالق قطاع الطيران التي وضعتها فرقة عمل المجلس إلنعاش قطاع الطيرانالتوجيهّية 

 مة الطيران المدنيالتابعة لمنظ 1
)ICAO(الدولي 

والطواقم الجوية وموظفي  الجويين العاّمة المحدقة بالركاب الصحةمن مخاطر  هذه المبادئ التوجيهية إلى الحد وتهدف. 2
 المطارات مع تعزيز الثقة في صفوف جمهور المسافرين.

هيثرو  شانغي ومطارتوهيئة الطيران المدني في المملكة المتحدة ومطار  (CAAS)من اإليكاو وهيئة الطيران المدني في سنغافورة  ويشارك كل
م الطيران ة بطواقصاالسنغافورية في هذه التجارب. والغرض من التجارب هو اختبار التدابير الخ الجويةة والخطوط والخطوط الجوية البريطانيّ 

ت ذات الصلة الوفاء بجميع المتطلباو  ،في مختلف مراحل الرحلة بين سنغافورة والمملكة المتحدة. وتشمل التدابير الحفاظ على التباعد المأمون
، ةان المعنيأثناء التوّقف في البلدضة مع الركاب. و دة لليدين، وأوجه التفاعل المخف  ، والحفاظ على النظافة الجيةالصحبالجمارك والهجرة و 

 يجب على طواقم الطائرات البقاء في أماكن إقامتهم طوال الوقت.

كّيفة مع موهي  (ICAO CART) التابعة لإليكاو تها فرقة عمل المجلس إلنعاش قطاع الطيرانة التي أعد  د التدابير إلى المبادئ التوجيهيوتستن
ًا بإطالقها. ة التي تقوم اإليكاو حاليالعام الصحةضمن التخطيط اإلقليمي للتنفيذ دعمًا لممرات  التدابيرهذه  دمجتدولة. وقد أ   مقتضيات كل

ء بل الشركايل البيانات واستعراضها من ق  وسيجري تحل. الجويةوسيتم جمع البيانات من جانب األطراف المشاركة لجميع مراحل الرحالت 
  الثالثة لتعزيز المبادئ التوجيهية بحسب االقتضاء.

إلرشادات هذه التجارب. وتوّفر وثيقة افين شوم، مدير عام هيئة الطيران المدني في سنغافورة: "يسّر سنغافورة أن تشارك في يك السيدوقال 
خذة لمت  فرقة عمل المجلس إلنعاش قطاع الطيران سلسلة من المبادئ التوجيهية لتنسيق الخطوات اإلعادة إطالق قطاع الطيران التي أعّدتها 

 وبراغماتيًا أسلوبًا مرناً ئ التوجيهية من جانب مجتمع الطيران الدولي باتجاه التعافي وبناء ثقة الجمهور في السفر الدولي. وتتبع هذه المباد
دان الناحيتين التشغيلية واالقتصادية، مع مراعاة اختالف الظروف والمخاطر التي تواجهها البلمن خالل التركيز على ما هو منطقي من 

 ".ءالمختلفة ودرجات تحملها للمخاطر. ومن شأن التجارب المساعدة على التحقق من العمليات وتحسينها، بحسب االقتضا

 أن المهم منف لذا : "الطيران قطاع دولي بطبيعته،ني في المملكة المتحدةوقال السيد ريتشارد موريارتي، الرئيس التنفيذي لهيئة الطيران المد
في المملكة  . وبالتالي، يسّر هيئة الطيران المدني19-العالم لمعالجة التحديات المتأتية عن جائحة كوفيد حول شركائنا مع وثيق بشكل نتعاون

اإلمكان  من شأن هذه األعمال المساعدة على الحفاظ على سالمة الطيران قدرالمتحدة كثيراً المساهمة في هذه التجارب. وفي نهاية المطاف، 
 ".لكّل من الركاب والطواقم طوال فترة الجائحة الحالية

                                                           
وجيهية سنغافورة والمملكة المتحدة عضوان في فرقة عمل المجلس إلنعاش قطاع الطيران، وتشاركان بشكٍل نشٍط في مجموعات العمل لوضع المبادئ الت 1

 قدر ممكن من القيود. تاحة تشغيل الرحالت الجوية بأقلإقامة "فقاعة نظيفة" للطواقم الجوية إلمن أجل 
التي أعّدتها فرقة عمل المجلس إلنعاش قطاع الطيران التابعة لإليكاو إجراءات موصى بها ألربع  "إلعادة إطالق قطاع الطيرانوثيقة اإلرشادات "تشمل  2

ة بالطواقم، والمبادئ طارات، والمبادئ التوجيهية الخاصة بالطائرات، والمبادئ التوجيهية الخاصة بالمتتعّلق بالمبادئ التوجيهية الخاصوحدات تشغيلية 
 ة بالطواقم في إطار هذه التجارب.اختبار المبادئ التوجيهية الخاص ة بالشحن. وسيتملتوجيهية الخاصا



"أعمال فرقة عمل المجلس إلنعاش قطاع الطيران ونواتجها قد أ عّدت بالتعاون مع  األمينة العامة لإليكاو، على أن وشّددت الدكتورة فانغ ليو،
ة والعديد من المنّظمات الدولية األخرى وشركائنا في قطاع الطيران. العالمي الصحةمة في مجلس اإليكاو وزمالئنا في منظل األعضاء الدو 

 ما هو متوّفر من مة لتمكين الدول األعضاء والقطاع من تطبيق إجراءات منّسقة للتخفيف من المخاطر بما يراعي تمامًا أحدثوهي مصم  
مع توصيات فرقة العمل ويمّثل آلية تطبيق  الذي أقامته اإليكاو مّتسق (PHC)ة العام الصحةة المسافرين. وممّر عّلقة بصحنصائح طبية ومت

الطيران في سنغافورة والمملكة المتحدة على دعمها ومشاركتها في  تمعايير إعادة إطالق قطاع الطيران التي وضعتها. ونوّد أن نشكر سلطا
 ".هذه التجربة وعلى مساهماتها المتواصلة في اإليكاو

 

 

 معلومات للمحررين مصادر

 واإليكاو.بل هيئة الطيران المدني في سنغافورة وهيئة الطيران المدني في المملكة المتحدة لقد صدرت هذه النشرة بصورة مشتركة من ق  

 معلومات عن اإليكاو
لمنظم لتعزيز التطور اآلمن وا 1944)اإليكاو( هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، أ نشئت في عام  منظمة الطيران المدني الدولي

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

 لمدني في سنغافورةالطيران ا هيئةمعلومات عن 
مة ، مما يسهم مساهمنظومة طيران مدني يتسمان بالسالمة وينبضان بالحياةو هي إقامة محور جوي  (CAAS)سنغافورة الطيران المدني في  هيئةمهّمة 
لمحور الطيران وتعزيزها، وتطوير اة في نجاح سنغافورة. وتتمّثل أدوار سلطة الطيران المدني في سنغافورة في اإلشراف على السالمة في قطاع أساسي

 الدولي. يرانالطالجوي وقطاع الطيران، وتوفير خدمات المالحة الجوية، وتطوير سنغافورة كمركز للمعارف والتدريب في مجال الطيران، والمساهمة في تطوير 

 الطيران المدني في المملكة المتحدة هيئةمعلومات عن 
لقياسية للسالمة هيئة الطيران المدني هي منّظم الطيران في المملكة المتحدة. وتشمل أنشطتها ما يلي: الحرص على استيفاء قطاع الطيران ألرفع القواعد ا

تخطيط وتنظيم كّل و ريات؛ وكالء السف عسارتفادي تقّطع السبل بالمسافرين بغرض قضاء اإلجازة في الخارج أو خسارتهم للمال بسبب إو الفنية والتشغيلية؛ 
سداء النصح بشأن السياسات العامة للطيران.مالمجال الجوي للم  لكة المتحدة، وتنظيم المطارات وخدمات الحركة الجوية وشركات الطيران؛ وا 

 لإليكاوالتابعة  فرقة عمل المجلس إلنعاش قطاع الطيران إلعادة إطالق قطاع الطيران التي وضعتها المبادئ التوجيهية

https://www.icao.int/covid/cart/Pages/default.aspx


  لالتصال

 السيد وليام رايالنت كالركعن اإليكاو: 
 موظف شؤون االتصاالت

 wraillantclark@icao.int 

 عن هيئة الطيران المدني في سنغافورة: السيدة جنفييف ياو
 مديرة )االتصاالت المؤسسية(

genevieve_yeow@caas.gov.sg 

 عن هيئة الطيران المدني في المملكة المتحدة: المكتب الصحفي لهيئة الطيران المدني
+44 333 103 6000 

press.office@caa.co.uk 
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