
 

على المستوى توزيع اللقاحات ة سالمة وأمن وكفاءحقيق التنسيق اإلقليمي والدولي لت عزيزت ضرورة
 العالمي

 لنشر الفوريل

 العامين المديرين"إلى تها مؤخرًا هج  ة التي و كلمالض األمينة العامة لإليكاو، الدكتورة فانغ ليو في معر   دتــأك   -1/3/٢٠٢1 ،مونتريـــــال
تحقيق  في ملعن األ اآلن ـبـعـثت فيروس كوروناضد   لقاحاتال أنبالرغم من  أنهنطي، األطل وشمال أوروبابإقليم   (DGCAs)"المدني للطيران
 النقل مجالالجهات المعنية في فيما بين  جرائيةاإل مواءمةالو  تعاونتوطيد ال ، إال  أنه البد  منيالعالم مستوىال على من الجائحة وشيكتعافي 

 .سرعةا بشكل يت سم بالسالمة واألمن والجهاتهو   إلى رعاتالج  باليين  إليصال ويجال

عناصر أساسية تـ شكل  الجوي الشحن اتإمداد سالسل بأنجهات اتخاذ القرارات ستمر في إقناع ن أن يجب: "قائلةً  ليو ةالدكتور  وضحتوأ
 كمافيروس كورونا، ضد   لقاحاتال لتوزيع واألمن السالمةالمتعلقة ب رشاداتاإل اإليكاو نشرتلقد "ومضت تقول: ". المبذولة الجهود هذهل

رشاداتو الجهود المبذولة على مستوى اللقاحات ين لتوفيق بشكل أفضل بمن أجل اات للقاحا عمل خطة أصدرنا فرقة عمل المجلس إلنعاش " ا 
 ".الجوي بالشحن لمتعلقةا اإليكاو أحكامغيرها من و  بها المعمول( CART)ن" قطاع الطيرا

المستحضرات الصيدالنية  من لعديدتوزيع ال الجوي الشحن على المجتمعات وضعتها التي التقليدية التوقعات مع اللقاحات توزيع ويتماشى
فيما  استثنائيةشروط  نطوي علىت فيروس كوروناضد   لقاحاتال بعض أنغير . راسخة عالمية إجراءاتاعتمادًا على ، على المستوى العالمي

 .ات"اإلمدادسالسل و  الطائرات حافظ عليهت سابقًا أن وقعـتـكان ي   ما بكثير تتجاوزحيث درجة الحرارة يخص 

 المالحقفي  تر د أحكاموما يتصل بها من  االقتصادية االعتباراتحات االلق بشأن نااتـتخطيط ثراعي أحدتـ "قائلة:  الدكتورة ليو وصرحت
ًا بشكل يتسم بالكفاءة جو  اللقاحات شحنات نقلوالتي تتعلق ب شيكاغو اتفاقيةالسابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر بو  التاسعو  السادس
وسيتعين . الحالية والموارد واإلجراءات ساسيةاأل ىالبن تكييف ذلك في بما، المزيديتعي ن القيام بسواستطردت قائلة: "غير أنه ، "والسالمة
 ." الحاالت بعض في كالهما أو، تتلقاها أو اتللقاحا ـقد مت   المعني جهةً  البلد كان إذاعلى أساس ما  بدورهاإجراءات االستجابة هذه  تصميم

 الحالي التعاونالجائحة في جعل  تطلباتممختلف و  ألوروبا ةمتعددال الدولية لحدودإلى أي مدى ساهمت ا حاضرينلل ليو الدكتورة تدـأك   كما
 أي من أهمية أكثر (EURNAT) ألطلنطياأوروبا وشمال اإليكاو بإقليم  مكتب خالل من "المدني للطيران ونالعام ونالمدير " به قومي الذي
 .مضى وقت

أكثر من أي مكان  ةماليتكب دوا خسائر  حيثفيروس كورونا،  من اً ر تضر  الجهات  أكثر وناألوروبي ن الناقلونكا": قائالً  ليو ةالدكتور  توعلق
 لدولا لمساعدة مةـالمصم  ، والمالية االقتصادية التدابير بشأن الجديدة اإليكاو إرشاداتإلى  السياق هذا في رشيأ أن وأود  ، في العالم آخر

 ".األساسي ربطال علىالحفاظ و  من الجهات المعنية موغيرهيون اقلون الجو  الن واجههاي   التي التحدياتحد ة على الخفيف من 

 



رشادات اإل اإليكاوالعالمي. وقد نشرت على المستوى اللقاحات توزيع تي ت بذل لاللجهود بالنسبة لعناصر أساسية الشحن الجوي  اتتعتبر سالسل إمداد
الجهود المبذولة على مستوى للتوفيق بشكل أفضل بين خطة عمل للقاحات وضعت متعلقة بالسالمة واألمن لمساعدة البلدان على تحسين دورها، كما ال

رشادات"و اللقاحات   .الجوي بالشحن المتعلقة اإليكاو وغيرها من أحكام بها المعمول( CART)فرقة عمل المجلس إلنعاش قطاع الطيران"  ا 

 ات للمحررينمعلوم

 بوابة اإليكاو بشأن فيروس كورونا

 معلومات عن اإليكاو 
لمساعدتها في أنشطتها  1944في عام  الحكوماتأتها لألمم المتحدة، أ نشصة التابعة هي إحدى الوكاالت المتخص   ()اإليكاو اإليكاو

وتوصية دولية من خالل  قاعدة 12 000ومنذ ذلك الوقت، اعتمدت الدول أكثر من  .الدبلوماسية الخاصة بشؤون النقل الجوي الدولي
شبكة عالمية ما أتاح إقامة اءة وسعة الطيران وحماية البيئة، سالمة وأمن وكفمما يساعد في مواءمة لوائحها الوطنية المرتبطة ب، اإليكاو
فرصًا عديدة لتقديم المشورة المتخص صة والدعوة لقطاع الطيران من خالل العمل مع صانعي القرارات أيضًا وتوف ر محافل المنظمة  .حقيقية

ف بها رسميًا الجهات المعنية المعتر  في الحكومات وممث لي صناعة الطيران والمنظمات غير الحكومية من المجتمع المدني وغير ذلك من 
 .النقل الجويفي قطاع 
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