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نظ ة الطيران ال دني الدولي اليوم إلى أربع وكاال
ان مويااااااااااااتل،ض - 2٠2١/٣/26انضم م
إعطاء األولوية لتلقيح أطقم الطائ ار والبحارة ضد فيروس كوفيد .19-
وباإلض م م ممافة إلى األ ينة العا ة لإليكاو ،الدكتورة فانغ ليو ،وقع البيان ال ش م م ممتر الخا
وال نظ ة الدولية للهجرة و نظ ة الصحة العال ية.

أخرى تابعة لأل م ال تحدة في دعوة البلدان إلى

رظم م م مماء نظ ة الع ل الدولية وال نظ ة البحرية الدولية

وأعلن الدكتورة ليو أن "تنفيذ توص مميا نظ ة الص ممحة العال ية الحالية يكتمم م أه ية أم ممام ممية بالنم ممبة الم ممت رار الع ل األ يل لش ممبكة الطيران
ال دني الدولي ،وبالتالي نقل الشحنا األمامية والع ال األماميين في ج يع أنحاء العالم".
ويظكد البيان ال شم م ممتر على توصم م ممية نظ ة الصم م ممحة العال ية ببني ينبلي للبلدان في الوق الحاضم م ممر أال تمم م ممتحدت تطلبا إيبا التلقيح في
الرحال الدولية كشممرط للدخول ،نظ ار لبروز جوان أمممامممية مير عروفة في ا يتعل ب دى فعالية التلقيح في الحد ن انتقال العدوى ،و حدودية
توافر جرعا اللقاح عال يا.
ويظكد أيضمما أن النقل البحري والجوي نشمماطان أممماممميان يقو ان على التجارة العال ية والتنقل ،ويشممكالن فتاح االنتعاش االجت اعي واالقتصممادي
ال متدام ،ويالحظ الدعم الكا ل وال شتر الذي تقد ي الوكاال ال شاركة ن أجل وضع إطار دولي نم لشهادا التلقيح في الوق ال نام
لتيمير المفر الدولي للبحارة وأطقم الطائ ار .
وأشم ممار الدكتورة ليو إلى أن "البيان ال شم ممتر يلف االنتباه إلى أن تطبي قواعد صم ممار ة للصم ممحة العا ة على هظالء الع ال الرئيمم مميين ،ب ا في
ذل الحجر الصحي ،أدى إلى إعاقة االتصال ،وتعقيد الع ليا  ،وزيادة التكاليف".
ك ا يدعو البيان الحكو ا إلى "إعطاء األولوية للبحارة وأطقم الطائ ار في ب ار جها الوطنية للتلقيح ض م م م م م ممد فيروس كوفيد  ،19-جنبا إلى جن
ع الع ال األم م ممام م مميين ا خرين ،وفقا لخارطة الطري التي وض م ممعها فري الخبراء االم م ممتش م مماري االم م ممتارتيجي ال عني بالت نيع ( )SAGEوالتابع
ل نظ ة الصحة العال ية ن أجل إعطاء األولوية المتخدام اللقاحا ضد فيروس كورونا ."COVID-19
وبلغ العدد اإلج الي ل هنيين الطيران ال رخ لهم قبل انتشممار الوباء ،ب ن فيهم الطيارون و راقبو الحركة الجوية وفنيو الصمميانة ال رخ لهم،
 887 000حمم م م إحص م مماءا االيكاو .ونقل قطاع النقل الجوي حوالي  5.7ليار م م ممافر في عام  ،2019و يل الش م ممحن الجوي قبل الجائحة
 ٪35ن قي ة البضائع ال شحونة في ج يع ومائط النقل جت عة.

اصت وضاعلنات ضللا ووين ض
اعلنات ضءنضاإليكتن
نظ ة الطيران ال دني الدولي (اإليكاو) هي إحدى الوكاال ال تخصِّصة التابعة لأل م ال تحدة ،أُنشبتها الحكو ا في عام  1944ل ماعدتها في أنشطتها
الدبلو امية الخاصة بشظون النقل الجوي الدولي .و نذ ذل الوق  ،اعت د الدول أكير ن  12 000قاعدة وتوصية دولية ن خالل اإليكاو ،ا يماعد في
واء ة لوائحها الوطنية ال رتبطة بمال ة وأ ن وكفاءة ومعة الطيران وح اية البيئة ،ا أتاح إقا ة شبكة عال ية حقيقية .وتوفِّر حافل ال نظ ة أيضا فرصا
تخصصة والدعوة لقطاع الطيران ن خالل الع ل ع صانعي الق ار ار في الحكو ا و يِّلي صناعة الطيران وال نظ ا مير الحكو ية
عديدة لتقديم ال شورة ال
ِّ
عترف بها رم يا في قطاع النقل الجوي.
ن ال جت ع ال دني ومير ذل ن الجها ال عنية ال َ
البوابة اإللكترونية لإليكاو بشبن جائحة فيروس كورونا
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