
 
 

المبادرات الجديدة للمجلس الدولي بدعم من " رقة عمل المجلس إلنعاش قطاع الطيرانف  وصيات "نفيذ تت
 للمطارات واألياتا

 للنشر الفوري

شوطا   (CART) "فرقة عمل المجلس إلنعاش قطاع الطيران"ها أعدتالتي  تنفيذ التوصيات المنسقة عالميا  قَطع  – 17/8/2020، مونتريـال
" )األياتا( و"المجلس الدولي اتحاد النقل الجوي الدولي"بل إطالق مبادرات الدعم لشركات الطيران والمطارات من ق  بفضل هذا األسبوع 

 .على التوالي، للمطارات"
فرقة عمل " إرشاداتقائمة مرجعية تهدف إلى دعم شركات الطيران التي ترغب في تنفيذ ( تا)األيا "اتحاد النقل الجوي الدولي"أطلق قد و 

، برنامج اعتماد الصحة في المطارات""المجلس الدولي للمطارات"  أطلقو  التقييم الذاتيةعمليات خالل  من "المجلس إلنعاش قطاع الطيران
 .اإليكاووقد حظيت المبادرتان بدعم رسمي من   هذه.عمل الفرقة  توصياتبناء  على المطارات بواإلجراءات الصحية  تدابيروالذي يقيِّم ال

دالتي ، قة العمل المذكورةتوصيات فر للتذكير، فإن و  توصيات واسعة النطاق للدول تشّكل ، "منظمة الصحة العالمية"ت بالتعاون مع ُأع 
الجوانب التي برزت بشكل بين  وتدعم إعادة فتح الخدمات الجوية التجارية بشكل منسق وآمن. ومن، قطاع الطيرانفي  الجهات المعنيةو 

الطاقم بما يجعل بيئة أفراد تدابير الإلى تنفيذ . ويدعو مفهوم "ممرات الصحة العمومية" (PHC)ة" صحة العموميتنفيذ "ممرات الخاص هناك 
 ."خالية من فيروس كورونا المستجّد" قدر اإلمكان والركاب اتومرافق المطار  اتوالطائر 

الطيران  نعاشإل ا  لصحة مفتاحفي مجال انهج منسق ال ُيعتبر اتباع ، قائال : "سالفاتوري شاكيتانوالسيد وقد صّرح رئيس مجلس اإليكاو، 
ستكون المبادرات و . في المستقبل ، وهو أمر مهم للغاية لضمان مرونة شبكة الطيران‘إلعادة البناء بشكل أفضل’ أيضا  فحسب، بل و المدني 
هذا األسبوع ذات أهمية من حيث تزويد شركات الطيران والمطارات بمنصة وزخم لتنفيذ  للمطارات" و"األياتا" "المجلس الدولي قهاالتي أطل
 ."يمثل التنسيق والمرونة المبادئ التوجيهية حيث، "فرقة عمل المجلس إلنعاش قطاع الطيران"توصيات 

رشادات من أجل فقالت: "الدكتورة فانغ ليو، ، أما األمينة العامة لإليكاو ، فرقة عمل المجلس إلنعاش قطاع الطيراندعم تنفيذ توصيات وا 
دارة أحداث الصّحة العامة في مجال الطيران "تنسيق من خالل إطار ، من جميع الموارد المتاحة اإليكاوتستفيد  الترتيبات التعاونية لمنع وا 
فرض لضمان استمرار عمليات الطيران مع  "صحة العموميةممرات ال"وتسهيل تنفيذ ، قطاع الطيرانالتعاون مع  توطيدو   (CAPSCA)المدني"

برنامج اعتماد الصحة في يهدف ثقة الركاب في السفر الجوي. و  زيادةالطاقم والركاب و أفراد وحماية صحة وسالمة  الحد األدنى من القيود
وفر إرشادات عملية للمشغلين في جميع أنحاء يوس اإليكاوإلى دعم جهود  ياتاألل ةيمرجعالقائمة الو  لمجلس الدولي للمطاراتالمطارات التابع لـ

 ."العالم
النقل الجوي. ل امجفي  قصوىالسالمة األولوية الوقال المدير العام والرئيس التنفيذي لألياتا، السيد ألكسندر دي جونياك: "دائما  ما تشكل  

دت  ،اإليكاواإلقالع الصادرة عن أما توجيهات نا. مساعيل جديدا   عدا  بُ  المستجدّ يروس كورونا المرتبطة بف تحدياتالوقد أضافت  التي ُأع 
قائمة الأن ما كلعمليات. سالمة ال ةالعالميقاعدة القياسية الفتمثل ، والحكومات صحة العموميةوسلطات ال قطاع الطيرانات من ساهمبم
 ."مساعدة شركات الطيران على االمتثالا  للتنفيذ من أجل عملي ليال  تشكل دتحاد النقل الجوي الدولي اللتقييم الذاتي لة يمرجعال
بت ــثـأن تُ من لمطارات ابرنامجنا الجديد  ، قائال : "ُيمّكنالسيد لويس قال فيليب دي أوليفيراصرح المدير العام للمجلس الدولي للمطارات، قد و 

ما ي األولوية للصحة والسالمة بطريقة ثابتة وقابلة للقياس مع التحقق من صحة ولوالحكومات أنها تلتنظيمية جهات اللركاب والموظفين وال
المبادئ التوجيهية  تيحتُ نعاش مستدام و إالمفتاح لتحقيق أن يكون بمثابة االتساق ". ومضى يقول: "من شأن إجراءات وعملياتلديها من 

 ".ثقة الجمهور في الطيرانسيزيد من األمر الذي ، نسق عالميا  نهج متباع الالالزم اإلطار  إليكاول
 ربطنظرا لألهمية المحورية للوذلك ، جائحةن آثار العلى نطاق واسع مللتعافي  حاسما   قطاع الطيران المدني الدولي أمرا   إنعاشسيكون و 

إرشادات استراتيجية إلى الدول بتقديم ، لألمم المتحدة ها وكالة متخصصة تابعةوقامت اإليكاو بوصفالجوي للتنمية المستدامة العالمية. 
وعمليات الرحالت اإلنسانية  الفيروسهذا الوقاية من انتشار خص بما في ذلك ما يفيروس كورونا المستجّد،  جائحةطوال تفشي األعضاء 



فيروس  عنالمواد اإلرشادية لإليكاو  ميعأما جورحالت الشحن الجوي واعادة فتح الخدمات الجوية المنتظمة.  ورحالت اإلجالء ةاسمالح
للجميع دون أي تكلفة من خالل بوابة تم إتاحتها قد ف ،"فرقة عمل المجلس إلنعاش قطاع الطيران"بما في ذلك توصيات كورونا المستجّد، 

 شبكة.مخصصة على موقعها على ال
 

 
 

 مصادر معلومات للمحررين
 التابعة لإليكاو "الطيرانفرقة عمل المجلس إلنعاش قطاع "توصيات 

 جدّ تبوابة اإليكاو بشأن فيروس كورونا المس
 اإليكاو وأهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة

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

البيئة، من بين  للطيران المدني الدولي في شتى أنحاء العالم. وتتولى المنظمة وضع القواعد واللوائح الالزمة لسالمة وأمن وكفاءة وسعة الطيران وحماية
 .ي جميع مجاالت الطيران المدنيدولة ف 19٣العديد من األولويات األخرى. والمنظمة هي بمثابة محفل للتعاون بين دولها األعضاء البالغ عددها 
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