
 

 

 
زمة موارد جديدة للبلدان التي اإليكاو ت     فيروس كورونا ما يخصممرّات السفر في ت نشئعِلن عن ح 

 للنشر الفوري

خالل مراحل التعافي  ُعموميةلصحة الا ما يخصفيسفر الات مساعدة البلدان التي تسعى إلى إنشاء ممر  من أجل  -8/7/2021 ،مونتريـال
 ."ُعموميةلصحة الا اتممر  "بشأن إنشاء  (iPack) للتنفيذ" ديدةج مجموعة أدوات" مؤخرا   اإليكاوأصدرت ، من فيروس كورونا

، مواردغير ذلك من التدريب و الدعم و الرشادية وموظفي اإلمواد ال ، التي تتكو ن منالسفر ما يخص ممر اتالجديدة للتنفيذ فيمجموعة األدوات و 
دتابفضل و ، المجلس النعاش قطاع الطيران"رقة عمل ف  "مع أحدث التوصيات الصادرة عن  بالكاملتماشى تـ باالشتراك  إلرشادات التي ُاع 

صة في مجال الطيران لمتخص  االصادرة عن الوكالة الوثيقة الجديدة في  ةمساهمغيرها من الجهات الو  العالمية" منظمة الصحة"و اإليكاومع 
 .( 10152Doc) "ددليل االختبار وتدابير إدارة المخاطر عبر الحدو "التابعة لألمم المتحدة 

من الدول باستمرار : "لقد استفادت هذه المبادرة بشكل كبير من التعليقات التي تلقيناها ة  فانغ ليو قائل ةالدكتور  إليكاول ةالعام ةاألمين توأوضح
ُتسهم هذه المبادرة "ومضت تقول: ". عليقاتآليات التغيرها من و  فيروس كوروناباألعضاء لدينا من خالل منصات المراقبة والتنسيق الخاصة 

 جريعملية ي ة عملحلقو ، الدورات التدريبيةتُتيح ُسُبل االستفادة من و ، في هذا المجال اإليكاوها بالفعل أعد تاإلرشادات التي  في توسيع نطاق
 ".البلدان المشاركةوالتقد م المحرز من جانب تخطيط الللتشاور بشأن  ينصمتخص   براءوخُ  لميةتحديثها بانتظام بأحدث األدلة الع  

ذ  ومنظمات دول عد ة التابع لها وبدعم من  "التعاون الفني "إدارة فيروس كورونا بواسطة سياق "مجموعة أدوات التنفيذ" لإليكاو في تنفيذجرى وا 
النقل الجوي للبلدان في مجاالت إلنعاش المبذولة جهود ال في سياق ةالعالمي جائحةلل ةرئيسي واردممجموعة المواد هذه شك لت فقد ، مانحة

 .المطاراتفتح إعادة عمليات و  وأمن الطيران والتسهيالت السالمةالمرتبطة بمخاطر المثل إدارة 
الجديدة للتنفيذ  مجموعة األدواتالسلطات الوطنية التي تستفيد من  ن لدىتتمك  س" قائال : سالفاتوري شاكيتانو ، السيدأكد رئيس مجلس اإليكاوو 
بما في ، ها بالفعل البلدان األخرىدتد  ح التي ة الُعمومية"الصح"ممر ات أحدث ممارسات استخدام  منا يخص ممر ات الصحة الُعمومية يمف

جراء تحليالت فعالة برنامج و  نعاش قطاع الطيران"رقة عمل المجلس إل"ف  و اإليكاوات الصادرة عن رشادأحدث اإل إزاءت ثغرالل ذلك تصميم وا 
ة العامة في مجال الطيران المدني"" دارة أحداث الصح   .(CAPSCA) الترتيبات التعاونية لمنع وا 

استراتيجية "البلدان لتحديد التي تبذلها جهود الفي  أيضا   همستُ س التنفيذ" مجموعة أدوات" كذلك على أن سالفاتوري شاكيتانو ، السيدرئيسالد وشد  
الُمواظبة باستمرار على و  التنسيق العالميو عتراف المتبادل الحالية المتعلقة باال هدافألل وفقا   "جائحةدارة مخاطر المتعد دة المستويات إل

 .هوج ونتائج "ممر ات الصحة الُعمومية"ونُ طط خُ  تحديث
  

https://www.icao.int/safety/CAPSCA/Pages/ICAO-Manuals.aspx


 

 

 

 

 للمحررينمصادر 
ة الُعموميةفيما يخص مجموعة أدوات التنفيذ   ممر ات الصح 

ة العامة في مجال الطيران المدني"موقع  دارة أحداث الصح   "الترتيبات التعاونية لمنع وا 
 إليكاول يإدارة التعاون الفن

 

 معلومات عن اإليكاو
لدعم دبلوماسيتها بشأن مسائل النقل الجوي  1944اإليكاو هي إحدى الوكاالت المتخصِّصة التابعة لألمم المتحدة، أنشأتها حكومات في عام 

قاعدة قياسية وممارسة تساعد في إضفاء االتِّساق على لوائحها  12 000الدولي. ومنذ ذلك الحين، اعتمدت البلدان عبر اإليكاو أكثر من 
رصا  ة المتعلِّقة بسالمة وأمن وكفاءة وسعة الطيران وحماية البيئة، ما أتاح إقامة شبكة عالمية فعلية. كما توفِّر محافل اإليكاو أيضا  فالوطني

 ةللمشورة والمناصرة ليتم  تشاطرها مع صنَّاع القرارات في الحكومات من ق بل المجموعات التابعة للقطاع والمنظمات غير الحكومية التابع
 .للمجتمع المدني وغيرها من الجهات المعني ة بالنقل الجوي المعترف بها رسميا  
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