
 

 انتعاش قطاع السياحةمن أجل  اإليكاوتنفيذ إرشادات  ضرورة
 للنشر الفوري

التابعة لمنظمة السياحة  "للجنة أزمات السياحة العالمية"اليوم أمام االجتماع السابع  افي حديثه – ٩/12/2٠2٠ ،مونتريـــــال
مجموعة من التدابير أنه سيكون من الضروري اعتماد فانغ ليو  الدكتورة إليكاول ةالعام ةاألمين تدأك  ، العالمية لألمم المتحدة

 .الثقة العامة في السفر الجويلعودة قة بين الحكومات والصناعة المنس  

العالم للسفر مرة وعودة ، في السفر الجويالجمهور بإعادة إرساء ثقة اإليكاو التزام  ا  مجدد: "أود أن أؤكد ةليو قائل الدكتورة تقوعل  
تعافي القطاع من أجل إعادة االزدهار عملية وأضافت أن وكالة األمم المتحدة للطيران المدني تعمل على تسريع  .أخرى"

النشاطات من البلدان األخرى التي تعتمد بشكل أساسي على الصغيرة وغير الساحلية والعديد  يةر الجز الدول واالستدامة إلى 
 .االجتماعية واالقتصادية للنقل والسياحة

من عملية التصدي لمرحلة الثانية لالجديدة  توصياتال بصددالسياحة  اتلجنة أزم علىأحدث المعلومات ليو  الدكتورة وعرضت
فرقة عمل مجلس اإليكاو إلنعاش قطاع "نوفمبر شهر في أوائل  هاصدرتأوالتي ، النقل الجوي للجائحة والتعافي منها في مجال

والفحوصات  ،الوجه والكمامات وغطاءاتإلى أن هذه التوصيات تناولت بشكل أساسي جوانب النظافة العامة  ةمشير ، الطيران"
 .الطيران مجالفي  والركابالعاملين ة ورفاه الصحية والمسافرين الجويين ذوي القدرة المحدودة على الحركة والصحة العقليقرارات اإلو 

إذا كان الراكب مصابا   لتحديد ماإجراء اختبارات شخصية دت على أنها تضمنت توصية جديدة للبلدان لتقييم إمكانات كما شد  
وتدابير إدارة  اتاالختبار "الجديد بشأن اإليكاو دليل إلى  استنادا   ،كبديل للحجر الصحي وذلك، أم ال بمرض فيروس كورونا
 ".المخاطر عبر الحدود

دارة أحداث الصحالترتيبات ا" العمل المعروفة باسم من خالل مجموعةسرعة إعداد الدليل وأكدت أن " ة العامة في لتعاونية لمنع وا 
العاملة في مجال وغيرها والتي تضم منظمة الصحة العالمية والمراكز األمريكية واألوروبية ، (CAPSCA) "مجال الطيران المدني

مختلف والصناعة و المقدمة من جانب الحكومات أحدث النصائح  بفضلفي هذه المناسبة  أيضا   تتحقققد األمراض مكافحة 
 ".الدروس المستفادة

اإليكاو دليل "و "اإلقالع"وثيقة الطبعة الجديدة من الواردة في المواد اإلرشادية  تنفيذ ليو أنه عند النظر في الدكتورة تكما أبرز 
بشدة على التعاون مع بعضها البعض فيما و البلدان  فإن المنظمة تحث، "وتدابير إدارة المخاطر عبر الحدود اتبشأن االختبار 

 .(PHC) الصحة العامة اتممر توفير يتعلق ب

باإلضافة إلى ، ةالصحي اتإنشاء الممر لمساعدة في لمجموعة من اإلرشادات والمعلومات  من قبلاإليكاو وقالت: "أصدرت 
البلدان مختلف اآلن الصحية  مراتهذه الموتساعد ، نوفمبر" شهر في منتصفلتأسيس هذه الممرات مجموعة األدوات التنفيذية 

 ".المسافرين وانتعاش القطاعرفع مستوى الثقة لدى ة نحو ذر لين على تحقيق بعض الخطوات األولى المهمة والحوالمشغ  

 



 

 معلومات للمحررين
 البوابة اإللكترونية لإليكاو بشأن جائحة مرض فيروس كورونا

 اإليكاو واالبتكار
 اإليكاو وأهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة

 معلومات عن اإليكاو
لمساعدتها  1944في عام  الحكوماتأتها صة التابعة لألمم المتحدة، ُأنشهي إحدى الوكاالت المتخص   (منظمة الطيران المدني الدولي )اإليكاو

وتوصية دولية من  قاعدة 12 000ومنذ ذلك الوقت، اعتمدت الدول أكثر من في أنشطتها الدبلوماسية الخاصة بشؤون النقل الجوي الدولي. 
سمح به األمر الذي يسالمة وأمن وكفاءة وسعة الطيران وحماية البيئة، مما يساعد في مواءمة لوائحها الوطنية المرتبطة ب، اإليكاوخالل 

فرصا  عديدة لتقديم المشورة المتخص صة والدعوة لقطاع الطيران من خالل العمل أيضا  وتوف ر محافل المنظمة تحقيق شبكة عالمية حقيقية. 
نية الجهات المعمع صانعي القرارات في الحكومات وممث لي صناعة الطيران والمنظمات غير الحكومية من المجتمع المدني وغير ذلك من 

 المعترف بها رسميا  في قطاع النقل الجوي.
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