
 

 
ر أوميكرون الجديد ز توصيات النقل الجوي بشأن متحو                                                              اإليكاو تعز 

 للنشر الفوري 

                             ، أصدرت اإليكاو نشرة  عالمية  (WHO)                                                           باالتساق مع أحدث التوصيات الصادرة عن منظ مة الصح ة العالمية  – 1/12/2021 ،مونتريـال
                                                                                               نهج  أكثر اتزانا  وقائم على اإلثباتات حيال القيود الوطني ة المفروضة على النقل الجوي نظرا  لظهور                                        جديدة  اليوم حث ت فيها الدول على اتباع 

 ."أوميكرون " SARS-CoV-2 فيروس       متحو ر

فيروس  ضانتشار مر  االستمرار في مكافحةعلى  التابعة لألمم المتحدة البلدان                ، تشج ع الوكالة             أكثر تفصيل   عمليات تقييمإلى أن تتوفر و 
أزمة الصحة  في أثناءاإلقلع: إرشادات للسفر الجوي وثيقة " الواردة في اتاإلرشادو  التوصيات باستخدام                            ، وال سي ما متحو ر أوميكرون،كورونا

دليل "من  ةالثالث الطبعة، باإلضافة إلى (CART) إلنعاش قطاع الطيرانالمجلس فرقة عمل  الصادرة عن "فيروس كورونا لمرضالعامة 
 ."بشأن مرض فيروس كورونا إدارة المخاطر عبر الحدود :اإليكاو

أن نواصل  همية بمكان                                                                                                       وقد صدرت النشرة الجديدة بموجب سلطة األمين العام لإليكاو، خوان كارلوس ساالسار، الذي عل ق قائل : "إن ه من األ
ل       التصد    ".                            إليه العلم واألدل ة المتوف رة                                                  ي لهذا المرض ومتحوراته باالستناد إلى أفضل ما توص 

دا  على أن  "البلدان قامت مؤخرا  بتعز   اإلعلنعلى هذا األساس من خلل                   لصالح المضي قدما                                 يز التزاماتها بشكل  واضح  جدا                                                  وأضاف مشد 
دة األطراف، وال، باإلضافة إلى بفيروس كورونا جائحة بشأنالمستوى للمؤتمر رفيع الوزاري الذي أصدرته كنتيجة         بد  من                              يانات أخرى متعد 

 ".بل الجهات المعنية كافة                                                                                       دراسة تكاليف وتبعات المغاالة في الحذر والمبالغة في فرض القيود في هذا السياق جيدا  من ق  

                                                                             متحدة مرارا  على أن ه ما من بلد  يمكنه التغل ب على مرض فيروس كورونا منفردا ،                                                        وقد أك دت اإليكاو والهيئات األخرى التابعة لمنظومة األمم ال
يع البلدان، وهي باهظة على وجه الخصوص بالنسبة إلى البلدان النامية غير م                                                             وأن  تكلفة التقييد الكبير للحركة الجوية العالمي ة تؤث ر على ج

                                                                                  يؤث ر على معيشة المليين من األشخاص عالميا ، وعلى القدرات األساسية للعديد من البلدان الساحلية والبلدان الجزرية الصغيرة النامية. وهذا 
من أجل االستدامة العالمية واالزدهار  "جدول األعمال المشترك"وأهداف  عن األمم المتحدة ةالحالية الصادر  "2030         خط ة عام "على اتباع 

 والمساواة والرفاه.

الحتياجاتها      قا  وفو              وبدعم  منها،       منظ مةللوتنفيذها بالتنسيق مع المكاتب اإلقليمية الصادرة عن اإليكاو رشادات اإله الدول على اتباع هذ        وت شج ع
 .المحددةالوطنية وظروفها 

مبادئ التضامن والمساواة من أجل التخفيف "، واستناد البلدان إلى "ق               نهج عالمي منس  "اتباع                                             وأعادت نشرة اإليكاو أيضا  التشديد على أهمي ة 
"تعافي السفر الدولي واالقتصاد العالمي. وتسهيلمن انتقال المرض 

 

https://www.icao.int/covid/Pages/default.aspx
https://www.icao.int/covid/cart/Documents/10152_manual_3rd_edition.en.pdf
https://www.icao.int/covid/cart/Documents/10152_manual_3rd_edition.en.pdf
https://www.icao.int/Meetings/HLCC2021/Documents/Reference%20Documents/Draft%20Declaration.en.pdf
https://www.icao.int/Meetings/HLCC2021/Documents/Reference%20Documents/Draft%20Declaration.en.pdf
https://www.icao.int/Meetings/HLCC2021/Pages/default_ar.aspx


 

 

 مصادر للمحررين

 2021/43                                     النص  الكامل لنشرة اإليكاو اإللكترونية 

                  . وقد تم اإلبلغ عن     2021 /  11 /  22         للقلق في       را     مثي      را                باعتباره متحو    SARS    - CoV   - 2       فيروس        جديدا  ل     ا        متحور    (   WHO )                        دت منظمة الصحححححححححة العالمية     حد   - 1
              السححححفر في غضححححون              اإلجراءات على                                                                        ، في العديد من مناطق العالم. وقد أدى ذلك إلى قيام الدول بفرض مجموعة من  "         أوميكرون  "         ، المسححححمى                الفيروس المتحور    هذا 

   ،                                                             لزامي وإلغاء الرحلت الجوية أو تعليقها ومنع دخول بعض المسححافرين  اإل    صحححي   ال    حجر   ال                        إجراء اختبارات إضححافية و       ضححرورة          اإلجراءات      هذه                   مهلة قصححيرة. وتشححمل
        الجديد.         المتحور                                                       وتحديدا  أولئك القادمين من البلدان التي تم فيها اكتشاف 

                    قححابليححة أعلى للنتقححال           تؤدي إلى                                    لوجود عححدد كبير من الطفرات، والتي قححد       را                                                         لمنظمححة الصححححححححححححححححة العححالميححة، فححان متحور أوميكرون يثير القلق نظ      قححا    وف  و  - 2
       ال يوجد                                                                  المناعية للجسححححححم على الرغم من التطعيم أو اإلصححححححابة السححححححابقة . ومع ذلك،        القدرة                       عندما يفلت الفيروس من    أي  )                                  واحتمال حدوث ظاهرة الهروب المناعي 

                                  فعالية اللقاحات والعلجات الحالية.    مدى            مرة أخرى و     به                                                   قابلية انتقاله والخطورة المحتملة للمرض وخطر اإلصابة    عن           المعلومات                         حاليا  سوى قدر محدود من 

 ضانتشار مر التخفيف من  العمل على ع الدول األعضاء على مواصلة                أوميكرون، ت شج  عن متحور                                         إلى أن تتوفر معلومات علمية أكثر تفصيل  و  -3
المجلس إلنعاش قطاع فرقة عمل "الواردة في تقارير و  (https://www.icao.int/covid/Pages/default.aspx) اإليكاوالصادرة عن  اتفيروس كورونا باستخدام اإلرشاد

إدارة " اإليكاودليل من  ةالثالث والطبعة "فيروس كورونا لمرضأزمة الصحة العامة  في أثناءاإلقلع: إرشادات للسفر الجوي والطبعة الرابعة من وثيقة " "الطيران
 :باألمور التالية، وال سيما فيما يتعلق (Doc 10152) "مرض فيروس كورونا بشأن المخاطر عبر الحدود

  ؛                               المخاطر للتخفيف من انتقال المرض                         متعدد الطبقات القائم على   ال              استخدام النهج  
 الكمامات        وارتداء          واإلصحححححححححا                            بما في ذلك ممارسححححححححات النظافة    ،                                                      االسححححححححتمرار في تطبيق تدابير التخفيف من مخاطر الصحححححححححة العامة          

                                                                        وضححمان التهوية الكافية واسححتخدام اإلعلنات الصحححية والمراقبة الصحححية وممارسححات       نا                                         وتطبيق التباعد الجسححدي حيثما كان ذلك ممك
       الصحي؛    رز   الف

 ؛                                             االختبارات المسندة باألدلة وممارسات الحجر الصحي       إجراء  
 ؛                     قابل للتشغيل المتبادل                                      على المستوى الدولي العالمي، وذلك بشكل          والتحصين                               علومات عن االختبارات والتعافي   الم              تسجيل وتبادل  
  العدوى؛   من          التعافي                                     و/أو الحجر الصحي على أساس التطعيم أو     ات                             النظر في اإلعفاءات من االختبار        
 وتبادل معلومات بشأنه؛                        استخدام التسلسل الجيني                      
  ؛           ر المخالطين         اقتفاء أث          التوسع في  

https://www.icao.int/covid/Pages/default.aspx


  ؛                                               ممرات الصحة العامة بدال  من إغلق الحدود بشكل عام                       النظر في إمكانية توفير  
  مزيد                                       نظرا ألن عدم كفاية التطعيم قد يؤدي إلى    -             على اللقاحات                         ومسححاعدة الدول في الحصححول                               تشححجيع التطعيم ضححد فيروس كورونا     

     صححححححححححححححيحة        عواقحب         إلى ححدوث                                  يؤدي إلى إطحالحة أمحد الجحائححة وربمحا     قحد                    الهروب المنحاعي، ممحا                    واحتمحال ححدوث ظحاهرة            من الطفرات 
                                واجتماعية واقتصادية أكثر خطورة.

الحتياجاتها وظروفها المحددة، مع ملحظة أهمية اتباع      قا  وف لإليكاوالدول على اتباع هذه اإلرشادات وتنفيذها بالتنسيق مع المكاتب اإلقليمية         وت شج ع -4
 تعافي السفر الدولي واالقتصاد العالمي. وتسهيلنهج عالمي منسق ومبادئ التضامن والمساواة من أجل التخفيف من انتقال المرض م

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

                                    تساعد في إضفاء االت  ساق على لوائحها  وتوصية دوليةقاعدة  12 000ومنذ ذلك الحين، اعتمدت البلدان عبر اإليكاو أكثر من  .الدولي
      فرصا      ا  أيض                        كما توف  ر محافل اإليكاو  .ما أتا  إقامة شبكة عالمية فعليةم                                                                 الوطنية المتعل  قة بسلمة وأمن وكفاءة وسعة الطيران وحماية البيئة، 

ة                                                                                                                             للمشورة والمناصرة ليتم  تشاطرها مع صن اع 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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