
 

 

دارةو  الختبارا تدابير لدليل الجديدة الطبعة تعتمد االيكاو   حدودال عبر المخاطر ا 

 للنشر الفوري
ـــــــمونتري دارة المخاطر عبر و ختبار تدابير االدليل الطبعة الثانية المنقحة من  نشرأعلنت منظمة الطيران المدني الدولي  - 24/٣/2٠2١ ،الـ ا 
 الذي تصدره وكالة األمم المتحدة للطيران.  الحدود

لتحقيق المواءمة العالمية الفعالة بين جهود  ا  فانغ ليو، أساسي ةالدكتور ة لاليكاو، العام ةاألسبوع الماضي األمين اعتمدتههذا الدليل، الذي يعتبر و 
 الواسددددد  تصدددددديالوشدددددركات النقل الجوي تحديثات هامة بشددددد ن يقدم للحكومات كما في مجال التعافي،  سدددددعيها الحثي و للوباء  تصدددددديالالدول 

 النطاق للوباء وأولويات التعافي المتعلقة بالطيران المدني وتدابير الصحة العامة.   
إلنعاش قطاع  عملالرقة ف"تدعم بشكل مباشر عمل وأهداف   10152Doc"إن هذه الطبعة الجديدة من الوثيقة  على ليو الضوء ةالدكتور  توسلط

 .االلكتروني يكاواإل موق مجانا  على الطبعة هذه تتيح المنظمة ، و يكاواإل لتي أنش ها مجلسا )CART ("الطيران

جديدة ومنقحة تتعلق بإدارة مخاطر األوب ة، وممرات الصدددددددددددددحة العامة، و خر على معلومات الدليل يحتوي "وشدددددددددددددرحت االمينة العامة قا لة   
ترابطه م  إطار إدارة المخاطر أوجه و  لقيحعن الت ا  جديد ا  قسميتضمن  ا"، كم19-المستجدات بش ن التطورات العلمية المتعلقة باختبارات "كوفيد

 .المتعدد الطبقات الذي توصي البلدان باعتماده"
صددددار الطبعة األولى من دليل إدارة مخاطر االختبار كجاء من اسدددتجابتها السدددريعة في المراحل األولى من و  ، الجا حةقامت اإليكاو بتنسددديق وا 
دارة أحدا  الصحة العامة في مجال الطيران  الدول األعضاءبالتعاون الوثيق م  ذلك و  ، وشركا ها( كابسكاالمدني )في الترتيب التعاوني لمن  وا 

 بما في ذلك منظمة الصحة العالمية.
تدابير التخفيف المختلفة المطلوبة ألطقم الى جانب  نماذج إدارة المخاطر الخاصة بالطيران، على مضمون جديد يغطيالطبعة الثانية  شتملتاو 

 الطا رات والركاب.   
بروتوكوالت للعاملين في مجال الطيران، باإلضدددددددافة إلى توحيد شدددددددهادات اختبار عن ذلك من  بوما يترت لقيحالتشددددددد ون  الدليل أيضدددددددا   تناولوي

 .التحقق منهاكيفية و  19-فيروس كوفيد
 

https://elibrary.icao.int/product-details/258110
https://elibrary.icao.int/product-details/258110
https://www.icao.int/covid/cart/Pages/default.aspx
https://www.icao.int/covid/cart/Pages/default.aspx
https://www.icao.int/covid/cart/Documents/Doc%2010152_Unedited%20Second%20Edition_Manual%20on%20Testing%20and%20Cross-border%20Risk%20Management%20Measures.PDF
https://www.icao.int/safety/CAPSCA/PublishingImages/Pages/Become-a-CAPSCA-Member-/CAPSCA%20Member%20States%202020.pdf
https://www.icao.int/safety/CAPSCA/PublishingImages/Pages/Become-a-CAPSCA-Member-/CAPSCA%20Member%20States%202020.pdf
https://www.icao.int/safety/CAPSCA/Pages/default.aspx
https://www.icao.int/safety/CAPSCA/Pages/default.aspx
https://www.icao.int/safety/CAPSCA/PublishingImages/Pages/Become-a-CAPSCA-Partner/Directory%20of%20CAPSCA%20Partners%20February%2023%202021.pdf
https://www.icao.int/safety/CAPSCA/PublishingImages/Pages/Become-a-CAPSCA-Partner/Directory%20of%20CAPSCA%20Partners%20February%2023%202021.pdf


 

 
 

 معلومات للمحررين مصادر
 عن اإليكاومعلومات 

لمساعدتها في أنشطتها  1944الحكومات في عام منظمة الطيران المدني الدولي )اإليكاو( هي إحدى الوكاالت المتخصِّصة التابعة لألمم المتحدة، ُأنش تها 
مما يساعد في دولية من خالل اإليكاو، وتوصية  قاعدة 12 000ومنذ ذلك الوقت، اعتمدت الدول أكثر من  .الدبلوماسية الخاصة بش ون النقل الجوي الدولي

فرصا  أيضا  وتوفِّر محافل المنظمة  .ما أتاح إقامة شبكة عالمية حقيقيةممواءمة لوا حها الوطنية المرتبطة بسالمة وأمن وكفاءة وسعة الطيران وحماية البي ة، 
م  صانعي القرارات في الحكومات وممثِّلي صناعة الطيران والمنظمات غير الحكومية عديدة لتقديم المشورة المتخصِّصة والدعوة لقطاع الطيران من خالل العمل 

 الجهات المعنية المعتَرف بها رسميا  في قطاع النقل الجوي.من المجتم  المدني وغير ذلك من 
 وناجا حة فيروس كور  بش نالبوابة اإللكترونية لإليكاو 

 19-العام لتدابير السالمة التشغيلية لمواجهة كوفيد ياإللكترونالموق  
 19-لمناطق تطبيق ترتيبات كابسكا لمواجهة كوفيد  ياإللكترونالموق  
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 int.wraillantclark@icao 

 +1 (514) 954-6705الهاتف الثابت  
 +1 (514) 409-0705 الهاتف المحمول 

 @wraillantclark تويتر 

 com/in/raillantclark.linkedin/ إن  لينكد

http://www.icao.int/covid19
https://www.icao.int/safety/COVID-19OPS
https://www.icao.int/safety/CAPSCA/Pages/Coronavirus.aspx
mailto:communications@icao.int
https://twitter.com/icao
mailto:wraillantclark@icao.int
https://twitter.com/wraillantclark
http://linkedin.com/in/raillantclark/
http://linkedin.com/in/raillantclark/

