
  
 

دارة المخاطر عبر الحدو إصدار دليل جديد عن    فيما يخص فيروس كوروناد تدابير االختبار وا 
 للنشر الفوري

دارة المخاطر عبر الحدو " عنعلن ت  نشرة  اليوم   اإليكاوت أصدر  – 23/11/2020، الـمونتري  ) 10152Doc( "ددليل تدابير االختبار وا 
ة الع"المخص صة لبرنامج  مجموعةاله أعضاء أعد  الذي  ،الجديد دارة أحداث الصح  ة في مجال الطيران موميالترتيبات التعاونية لمنع وا 
دارتها ة موميأحداث الصحة الع لوقاية منل 2006التي أنشأتها في عام  "المدني  .المدنيالطيران مجال في وا 
المبادئ التوجيهية  إلى جانب، التابعة لوكالة األمم المتحدة فيروس كورونابشأن و ابوابة اإليكمجان على بال المنشور الجديد متاح  وهذا 

 .جائحةالهذه تفشي لبلدان منذ بداية وضعتها تحت تصر ف ا التيالشاملة واألدوات والموارد 
مساعدة البلدان على من أجل دارة المخاطر الجديد إلدليل هذا ال: "تم تصميم ، الدكتورة فانغ ليو قائلة  إليكاول ةالعام ةاألمين تقعل  و 

دراجها   ."رونافيروس كو لمواجهة لنقل الجوي ة في مجال اموميلصحة العاإجراءات مجموع في إطار تقييم االختبارات الشخصية وا 
ة الع’اإليكاو برنامج  ع من خالل مجموعةسريلقد كان تطويره الواستطردت تقول: " دارة أحداث الصح  ة موميالترتيبات التعاونية لمنع وا 

األمراض والوقاية مراكز الواليات المتحدة لمكافحة ’و اإليكاوللتعاون الفعال الذي أقامه بين  جي دا   مثاال   ‘في مجال الطيران المدني
المساهمات  ر هنا أيضا  أن أقد   البد  لي"ومضت تقول: وغيرها"، ، (ECDC) ‘االمركز األوروبي للوقاية من األمراض ومكافحته’و ‘منها
من الحكومات في مجال الطيران  ةصحالو  طب  الوخبراء  (WHO) ‘ةمة الصحة العالميمنظ’في هذا المنشور من المقد مة مة االه
 ."الطيران قطاعو 
ة العبرنامج " ل فريقت أعمابدأقد و  دارة أحداث الصح  بشأن وثيقة تقييم  ة في مجال الطيران المدني"موميالترتيبات التعاونية لمنع وا 

الذي  التي أنشأها المجلس )CART( "إلنعاش قطاع الطيران عمل المجلسرقة ف"بتــوجيه من االختبار في وقت سابق من هذا العام و 
 .إليكاول هيئة الرئاسيةال ي مثل

ذ تتألف فرقة العمل هذه من و  والهيئات   (UNWTO)"ةاحة العالميمنظمة السي"و "منظمة الصحة العالمية"حكومة و 16براء من خ  ا 
دعم التقييم الفعال لخيارات فحص ات التي ت  رشاداإلأحدث تزويد البلدان ب اإليكاو إلىقد طلبت ف، قطاع الطيراناإلقليمية ومجموعات 

 .اللمسافرين جو بالنسبة األمراض 
نسختها  مؤخرا   ‘طيرانإلنعاش قطاع ال فرقة عمل المجلس ’ : "أصدرتقائال   الفاتوري شاكيتانوس ، السيداإليكاوح رئيس مجلس صر  قد و 

هة المرحلة الثانية من إرشادات االستجابة والتعافي المستحدثة من   ".للدولالموج 
على أهمية أدوات تقييم المخاطر الواردة في هذا الدليل لتقييم  شد دــالتي ت  ، 13التوصية الجديدة رقم ذلك شمل : "يلومضى يقو "
 على المستوى العالميالصحة العمومية لم توِص بها بعد  سلطات  اتعلى أن االختبار  أكيد أيضا  مع الت، الختبارالجديدة لحلول ال

 ".الطبيفحص كأسلوب روتيني لل
سفر العلى ركاب الطلب  ، انخفضهذا العام أبريل منالجائحة في تفشي بداية ه منذ أن حركة العالميةال رصداإليكاو لآلية ت أفادقد و 

 .2019 بعام مقارنة ٪60 بنسبةسينخفض  2020الركاب لعام عدد إجمالي  أنإلى  حاليا   شير التقديراتــوت  ، ٪90نسبة بالجوي 
 إجراءاتمواءمة على دعم و واألمانة العامة في الوقت الحالي "إلنعاش قطاع الطيران فرقة عمل المجلس"عن الموارد الصادرة  عملتو 

في المماثلة  اتفقاعال حلول تباعاو  "ةموميممرات الصحة الع"ذلك ابتكار بما في ، النقل الجويمجال في  جائحةلمواجهة االبلدان ل
 دة.حد  جهات دولية م  بين وِ مجال السفر 

 

http://www.icao.int/covid/cart/Documents/Doc%2010152_Manual%20on%20Testing%20and%20Cross-border%20Risk%20Management%20Measures.pdf
http://www.icao.int/covid/cart/Documents/Doc%2010152_Manual%20on%20Testing%20and%20Cross-border%20Risk%20Management%20Measures.pdf
https://www.icao.int/safety/CAPSCA/Pages/default.aspx
https://www.icao.int/safety/CAPSCA/Pages/default.aspx
https://www.icao.int/covid/Pages/default.aspx
https://www.icao.int/covid/cart/Pages/default.aspx
https://www.icao.int/covid/cart/Pages/default.aspx
https://www.icao.int/sustainability/Pages/Economic-Impacts-of-COVID-19.aspx


 

 

 
دارة المخاطر عبرتدابير  دليلاإليكاو "نشرت  الترتيبات التعاونية "المخص صة لبرنامج  مجموعةاله أعضاء أعد  الذي ، الجديد( Doc 10152لحدود )ا اختبار وا 

ة الع دارة أحداث الصح  دارتها مومية أحداث الصحة الع لوقاية منل 2006التي أنشأتها في عام  ة في مجال الطيران المدني"موميلمنع وا  الطيران في مجال وا 
وضعتها تحت  التيالشاملة المبادئ التوجيهية واألدوات والموارد  إلى جانبفيروس كورونا، بشأن و اعلى بوابة اإليكمجان بال المنشور الجديد متاح  وهذا المدني. 
 .الجائحةتفشي هذه لبلدان منذ بداية تصر ف ا

 
 معلومات للمحررين مصادر

  فيروس كورونابشأن و ابوابة اإليك
ة العبرنامج اإليكاو " دارة أحداث الصح   ة في مجال الطيران المدني"موميالترتيبات التعاونية لمنع وا 

 ةاإليكاو وأهداف األمم المتحدة للتنمية المستدام

 معلومات عن اإليكاو
تيسيرا  لعالقاتها الدبلوماسية في شؤون النقل الجوي الدولي.  1944اإليكاو هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، أ نشأتها الحكومات في عام 

للتوفيق بين اللوائح الوطنية ذات الصلة بالسالمة واألمن قاعدة قياسية وتوصية دولية، عن طريق اإليكاو،  12 000ومنذ ذلك الوقت، اعتمدت الدول أكثر من 
دعوة لدى مقرري السياسات والكفاءة والسعة وحماية البيئة في مجال الطيران، يما يتيح استحداث شبكة عالمية فعلية. كما توفر منتديات اإليكاو فرصا  للمشورة وال

 .ني وغيرها من الجهات المعنية الرسمية في مجال النقل الجويالحكوميين، من جانب مؤسسات القطاع ومنظمات المجتمع المد

http://www.icao.int/covid19
https://www.icao.int/safety/CAPSCA/Pages/default.aspx
http://www.icao.int/sdgs


 :العام لالتصال
communications@icao.int 

 @ICAO تويتر:

 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/ لينكد إن:

 
 

mailto:communications@icao.int
https://twitter.com/icao
mailto:wraillantclark@icao.int
https://twitter.com/wraillantclark
http://linkedin.com/in/raillantclark/

