
 

 اللقاحات ستجّداتمُ بآخر  "السياحة العالميةبشأن ات زمال لجنة " عل ـ اإليكاو تُــط
 الجويالنقل  االختبارات في مجالو 

 للنشر الفوري

هذا  ذي عقدتهالجتماع الثامن الأمام افي معرض كلمة األمينة العامة لإليكاو، الدكتورة فانغ ليو، التي وّجهتها  - 21/1/2021ال، ـمونتري
، اقّرت الدكتورة بأن آخر السياحة العالميةالتابعة لمنظمة  "السياحة العالمية ات بشأنزماأللجنة األسبوع بشكل افتراضي عبر اإلنترنت "

 .ا  ة انتقال أحدث موجات فيروس كورونا قد أثّــرت بقوة على قطاعي السفر والسياحة عالميكافحالتدابير المتخذة لم

عاني ن العالم ال يزال يُ ا  ألنظر  ،السفر والسياحةقليلة تُـفيد بوجود انفراج في األجل القريب بخصوص أسواق مؤشرات أن هناك دت على وشدّ 
 ذين خضعوا للقاح.ال شخاصبل األلكافية عن انتقال الفيروس من ق  والبيانات غير اات اللقاحمحدودة من إمدادات  من

حات عبر ارتبطة بتوزيع اللقمالتحديات ال لمواجهة الطيران أوساطمع الدول والوكاالت الشريكة و حاليا  اإليكاو تعمل  ليو أن ةالدكتور  أكدتو 
عداد مزيد من اإلرشادات المطب  .والمستقبلقة على الجوائح في الحاضر ّـ العالم وا 

 تشّددحيث الذي أصدرته اإليكاو حديثا ،  "دليل االختبار وتدابير إدارة المخاطر عبر الحدود" إلىلفتت األمينة العامة لاليكاو انتباه زمالئها و 
 .والبعيدالمتوسط جلين األ فيتطبيقها الدول  واصلتُ قد  تي يتناولهاال مستوياتأن التدابير الصحية متعددة العلى 

االعتراف الدولي  شكلفي المستقبل القريب، ولكن في غضون ذلك، يجب أن يُ  الزما  أمرا  لقاحات ُيصبح الترخيص السليم ل"قد  :ئلة  قاأضافت و 
 بشكل ال ُيمكن دحضه وغير بلد آلخروسائل متفق عليها للقيام بذلك من  ا  "ال توجد حاليواستطردت تقول: أولوية رئيسية".  اتبنتائج االختبار 
 .قابل للتزوير"

بشكل موثوق وفي الوقت المناسب، متى وحيثما  اتس كورونا وشهادات اللقاحأنه ينبغي تقديم نتائج اختبارات فيرو ب ا  توصي اإليكاو أيضو 
 .الجميع على قدم المساواة استفادة مع ضمان للسفر عيسر يسمح بالتسهيل المما ، ى ذلكدعت الحاجة إل

 ساسيةنى األـلبُ ا اختالف واكبأن تالخصوصية والبيانات الشخصية و أيضا  القرارات  أن تُـراعي هذه نبغي: "يقائلة   ليو ةالدكتور وشّددت 
البّد لنا المختلفة و  النهوجعدد من  اتباع ا  حاليجري "يومضت تقول: ". الجهات المعنية جميعالمالية بالنسبة ل ةمعقوليالأن تتّـسم بوالظروف، و 
 ".فعاال   ا  بينيتشغيال   هاتشغيلضمان أن نعمل ل

 فرفي قطاع السغيرها من الجهات المعنية و  "اتحاد النقل الجوي الدولي"و "منظمة الصحة العالمية"كما أشارت إلى أن اإليكاو تعمل مع 
 الحجر الصحي.تدابير  إمكانية خفضاالعتراف المتبادل مما يؤدي إلى  تعزيز، وبالتالي اتواالختبار  لقاحاتلتوحيد شهادات ال

صدار الخاصة باللقحات و  لحلول الفنيةليمكن و    (VDS)"ألختام الرقمية المرئيةبشأن "الى مواصفات اإليكاو إأن تســتـنـد  اتختبار شهادات االا 
ؤّمــن ــاتباع نهج مُ لضمان التشغيل البيني العالمي و  (Doc 9303) (MRTDs) ا "وثائق السفر المقروءة آلي" بالفعل في وثيقة اإليكاوجاء كما 

 .يستجيب الحتياجات الزبائنو 

القدرة الثقة و تحظى بو األمن أن تـتّـسم ب" ألختام الرقمية المرئيةلى "اقوم عتي تال اتشهادات االختبار "من شأن قائلة :  السيدة فانغ ليو شارتأو 
ة ساسياأل ىنـقدرات البُ تُــواكب و  ا  واصفات المعترف بها دوليوالمُ قواعد القياسية لى التـستـند إلتشغيل البيني و لقابلة الالخصوصية و  حمايةعلى 
 ."الحالية

 سبيلوأفضل  ا  رئيسي ا  عالمي ا  هدف ظلّ تـ لقاحاتنتائج االختبارات وشهادات الشأن قبول بالدولية  مواءمةليو أن ال ةالدكتور  تدــوفي الختام، أكّ 
 .لعالميةالسفر والسياحة اأنشطة الستئناف 



 

 
 

 معلومات للمحررين
 إليكاو بشأن فيروس كوروناا بوابة

  االبتكارو اإليكاو 
 وأهداف المم المتحدة للتنمية المستدامة اإليكاو

 معلومات عن اإليكاو
لمساعدتها في أنشطتها  1944في عام  الحكوماتأتها صة التابعة لألمم المتحدة، ُأنشنظمة الطيران المدني الدولي )اإليكاو( هي إحدى الوكاالت المتخص  م

مما يساعد ، اإليكاووتوصية دولية من خالل  قاعدة 12 000ومنذ ذلك الوقت، اعتمدت الدول أكثر من الدبلوماسية الخاصة بشؤون النقل الجوي الدولي. 
أيضا  وتوف ر محافل المنظمة شبكة عالمية حقيقية. ة ما أتاح إقامسالمة وأمن وكفاءة وسعة الطيران وحماية البيئة، في مواءمة لوائحها الوطنية المرتبطة ب

ن والمنظمات فرصا  عديدة لتقديم المشورة المتخص صة والدعوة لقطاع الطيران من خالل العمل مع صانعي القرارات في الحكومات وممث لي صناعة الطيرا
 ف بها رسميا  في قطاع النقل الجوي.الجهات المعنية المعتر  غير الحكومية من المجتمع المدني وغير ذلك من 
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 communications@icao.int 
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