ستجدات اللقاحات
اإليكاو تُــطـلع "لجنة ال زمات بشأن السياحة العالمية" بآخر ُم ّ
واالختبارات في مجال النقل الجوي
للنشر الفوري

وجهتها أمام االجتماع الثامن الذي عقدته هذا
مونتريـال - 2021/1/21 ،في معرض كلمة األمينة العامة لإليكاو ،الدكتورة فانغ ليو ،التي ّ
اقرت الدكتورة بأن آخر
األسبوع بشكل افتراضي عبر اإلنترنت "لجنة األزمات بشأن السياحة العالمية" التابعة لمنظمة السياحة العالميةّ ،
التدابير المتخذة لمكافحة انتقال أحدث موجات فيروس كورونا قد أثّــرت بقوة على قطاعي السفر والسياحة عالميا.
نظر ألن العالم ال يزال ُيعاني
وشددت على أن هناك مؤشرات قليلة تُـفيد بوجود انفراج في األجل القريب بخصوص أسواق السفر والسياحة ،ا
ّ
من إمدادات محدودة من اللقاحات والبيانات غير الكافية عن انتقال الفيروس من قبل األشخاص الذين خضعوا للقاح.
وأكدت الدكتورة ليو أن اإليكاو تعمل حاليا مع الدول والوكاالت الشريكة وأوساط الطيران لمواجهة التحديات المرتبطة بتوزيع اللقاحات عبر
العالم واعداد مزيد من اإلرشادات المطبـّقة على الجوائح في الحاضر والمستقبل.

شددت
ولفتت األمينة العامة لاليكاو انتباه زمالئها إلى "دليل االختبار وتدابير إدارة المخاطر عبر الحدود" الذي أصدرته اإليكاو حديثا ،حيث ّ
على أن التدابير الصحية متعددة المستويات التي يتناولها قد تُواصل الدول تطبيقها في األجلين المتوسط والبعيد.

وأضافت قائلة" :قد ُيصبح الترخيص السليم للقاحات أم ار الزما في المستقبل القريب ،ولكن في غضون ذلك ،يجب أن ُيشكل االعتراف الدولي
بنتائج االختبارات أولوية رئيسية" .واستطردت تقول" :ال توجد حاليا وسائل متفق عليها للقيام بذلك من بلد آلخر بشكل ال ُيمكن دحضه وغير
قابل للتزوير".
وتوصي اإليكاو أيضا بأنه ينبغي تقديم نتائج اختبارات فيروس كورونا وشهادات اللقاحات بشكل موثوق وفي الوقت المناسب ،متى وحيثما
دعت الحاجة إلى ذلك ،مما يسمح بالتسهيل السريع للسفر مع ضمان استفادة الجميع على قدم المساواة.
وشددت الدكتورة ليو قائلة" :ينبغي أن تُـراعي هذه الق اررات أيضا الخصوصية والبيانات الشخصية وأن تواكب اختالف ا ُلبـنى األساسية
ّ
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أن نعمل لضمان تشغيلها تشغيال بينيا فعاال".
كما أشارت إلى أن اإليكاو تعمل مع "منظمة الصحة العالمية" و"اتحاد النقل الجوي الدولي" وغيرها من الجهات المعنية في قطاع السفر
لتوحيد شهادات اللقاحات واالختبارات ،وبالتالي تعزيز االعتراف المتبادل مما يؤدي إلى إمكانية خفض تدابير الحجر الصحي.
المرئية" )(VDS

ويمكن للحلول الفنية الخاصة باللقحات واصدار شهادات االختبارات أن تس ـتـنـد إلى مواصفات اإليكاو بشأن "األختام الرقمية
ؤمــن
كما جاء بالفعل في وثيقة اإليكاو "وثائق السفر المقروءة آليا" ) )Doc 9303( (MRTDsلضمان التشغيل البيني العالمي واتباع نهج ُم ـ ّ
ويستجيب الحتياجات الزبائن.
وأشارت السيدة فانغ ليو قائلة" :من شأن شهادات االختبارات التي تقوم على "األختام الرقمية المرئية" أن تـتّـسم باألمن وتحظى بالثقة والقدرة
البـنى األساسية
المواصفات المعترف بها دوليا وتُ ـواكب قدرات ُ
على حماية الخصوصية والقابلة للتشغيل البيني وتـستـند إلى القواعد القياسية و ُ
الحالية".
وفي الختام ،أ ّك ـدت الدكتورة ليو أن المواءمة الدولية بشأن قبول نتائج االختبارات وشهادات اللقاحات تـظ ّل هدفا عالميا رئيسيا وأفضل سبيل
الستئناف أنشطة السفر والسياحة العالمية.

معلومات للمحررين
بوابة اإليكاو بشأن فيروس كورونا
اإليكاو واالبتكار
اإليكاو وأهداف المم المتحدة للتنمية المستدامة

معلومات عن اإليكاو
منظمة الطيران المدني الدولي (اإليكاو) هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة ،أُنشأتها الحكومات في عام  1944لمساعدتها في أنشطتها
الدبلوماسية الخاصة بشؤون النقل الجوي الدولي .ومنذ ذلك الوقت ،اعتمدت الدول أكثر من  12 000قاعدة وتوصية دولية من خالل اإليكاو ،مما يساعد
في مواءمة لوائحها الوطنية المرتبطة ب سالمة وأمن وكفاءة وسعة الطيران وحماية البيئة ،ما أتاح إقامة شبكة عالمية حقيقية .وتوفر محافل المنظمة أيضا
فرصا عديدة لتقديم المشورة المتخصصة والدعوة لقطاع الطيران من خالل العمل مع صانعي الق اررات في الحكومات وممثلي صناعة الطي ارن والمنظمات
غير الحكومية من المجتمع المدني وغير ذلك من الجهات المعنية المعترف بها رسميا في قطاع النقل الجوي.
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