
 
 

إثباتات تشمل اإليكاو تصدر قواعد جديدة تعالج مجموعة من أحدث األولويات 
 وتقديم المساعدة لضحايا من ذوي اإلعاقات      جوا  ن يوالمسافر  التطعيم الرقمية

 حوادث الطائرات وأسرهم
 للنشر الفوري 

الطيران  ةاستجابصور تتناول التي  اعتمد مجلس اإليكاو مجموعة جديدة من القواعد القياسية والتوصيات الدولية -14/3/2022 ،مونتريـال
 .صحيةمن وثائق  ذلكبالسفر وما يرتبط أثناء والتفتيش  يةاألمنالنواحي الصحة العامة، و لطوارئ  المدني الوطني

تسيير بباتفاقية شيكاغو، طائفة أوسع من أحكام التسهيالت المتعلقة  "التسهيالت" — التاسعلملحق على االجديد  29رقم يتناول التعديل 
الطيران استغالل و من ذوي اإلعاقات، ومساعدة ضحايا حوادث الطائرات وأسرهم،                    ، والمسافرين جوا  إلى الوطنعادة اإلو  رحالت اإلغاثة

 .2022المدني ألغراض اإلتجار بالبشر. وسوف تدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ في شهر نوفمبر 

ضمان لاب والشحن       الرك  على صعيدي تسهيالت الأهمية  نعجائحة فيروس كورونا كشفت قال رئيس مجلس اإليكاو، سالفاتوري شاكيتانو: "و 
 " .األوقات العصيبةفي سالمة الطيران الدولي وكفاءته، ال سيما 

الخاصة التي عمل الحددتها فرقة هذه التعديالت الجديدة، تكون دول المجلس قد عالجت بعض الثغرات الهامة التي  باعتماد: "وأضاف بقوله
تحقيق للهدف المتمثل في              أكثر مالءمة  لالتفاقية ليصبح بذلك اإلطار العام ،       أيضا  أنشأها المجلس لهذا الغرض، وعززت الملحق التاسع 

 ."االتساق العالمي فيما يخص كافة المسائل التي يعالجها هذا التعديل

تطبيق تدابير الصحة العامة في عند نهج متعدد المستويات إلدارة المخاطر بتطبيق لزم البلدان    ي      ا  شرط الجديدةالعامة تشمل قواعد الصحة و 
 .تهاأو التخفيف من حداألمراض المعدية انتشار قطاع الطيران من أجل منع 

مع التوصيات الصادرة عن منظمة الصحة الدولية، وأن                                                                              كما كان من بين التوصيات أن تقوم الدول بإصدار شهادات التطعيم الرقمية تماشيا  
 ساحات غير المقيدةالمواصفات الواردة في تقرير اإليكاو الفني بشأن الختم الرقمي للمااللتزام بمع                 التداول عالميا  تتسم هذه الشهادات بإمكانية 

(VDS-NC). 

ة المتعلقة بتطهير المرافق والطائرات من الحشرات والجراثيم، واإلغاثة الطبيلالشتراطات                                                تتضمن قواعد الصحة العامة الجديدة أيضا تحديثا  و 
 .أمراض معدية والتصدي لها وإدارتهالحاالت تفشي أي التأهب ة العامة في المطارات بقصد الطارئة، ووضع خطط ألغراض الصح

التحقق من صحة مساعدة شركات الطيران في الدول بيقضي بأن تقوم  29التعديل رقم أصبح الوثائق الصحية الرقمية، بفحص فيما يتعلق 
بتشجيع شركات الطيران على وضع إجراءات لفحص الدول ستخدام. كما توصى اال ةتزوير أو إساءالحاالت لردع                        اإلثباتات الصحية سعيا  

االستعانة بالنظم اآللية النظر في بالحكومات . كما توصي القواعد الجديدة والتحقق من صحتها                                             الوثائق الصحية الموحدة المتعلقة بالسفر جوا  
 .إجراءات ال تالمسيةتطبيق الوثائق المتعلقة بالصحة، أو لفحص 

بحسب هذا فتأمين الرعاية والمعلومات الكافية لضحايا حوادث الطائرات وأسرهم،  ما يخصعلى عاتق الدول فيالواقعة لتزامات الأما بالنسبة ل
حيث استحداث تشريعات وسياسات عامة مالئمة في هذا المجال، الدول ب      ت لزم ، والتي 46-8رقم السابقة  "التوصية"جرت ترقية  التعديل

 .دولية "قاعدة قياسية"أصبحت 



دولية سابقة إلى قواعد خمس توصيات ترقية  تذوي اإلعاقة بحيث تمألشخاص انقل  تجرى تعديل اإلطار التنظيمي الدولي بشأن تسهيالو 
ل األشخاص ذوي اإلعاقات السمعية والبصرية للمعلومات المتعلقة بخدمات الرحالت، و قياسية، بما في ذلك أحكام تتعلق بإتاحة إمكانية وص

بحيث يستفيد منها السيارات والترجل منها صف لأماكن تخصيص و ، في الحصول على المساعدة قيناالمعللمسافرين والحق األساسي 
 .من ذوي اإلعاقة عند مباني الركاب في المطاراتألشخاص ا

بالبشر، تجار االتضمن وضع إجراءات حكومية لمكافحة تدابير بإعداد تعلق توالتي الملحق التاسع الواردة في                     إن  التوصية الدولية فوأخيرا، 
للمطارات صة      مخص  إلى استراتيجية شاملة تشمل نظم إبالغ واضحة ونقاط اتصال                                             تشجع الدول على القيام بهذه المهمة استنادا  أصبحت 

 الهدف.هذا من أجل ومشغلي الطائرات 

 

 

  

 مصادر للمحررين

 معلومات عن اإليكاو
لمساعدتها  1944في عام  الحكوماتأتها                              صة التابعة لألمم المتحدة، أ نش                                                              منظمة الطيران المدني الدولي )اإليكاو( هي إحدى الوكاالت المتخص   

وتوصية دولية من  قاعدة 12 000ومنذ ذلك الوقت، اعتمدت الدول أكثر من في أنشطتها الدبلوماسية الخاصة بشؤون النقل الجوي الدولي. 
قامة شبكة عالمية ما أتاح إسالمة وأمن وكفاءة وسعة الطيران وحماية البيئة، مما يساعد في مواءمة لوائحها الوطنية المرتبطة ب، اإليكاوالل خ

صة والدعوة لقطاع الطيران من خالل العمل مع صانعي       أيضا  ر محافل المنظمة       وتوف  حقيقية.  القرارات                                                                                   فرصا  عديدة لتقديم المشورة المتخص  
                                   الجهات المعنية المعتر ف بها رسميا                                                                                          في الحكومات وممث  لي صناعة الطيران والمنظمات غير الحكومية من المجتمع المدني وغير ذلك من 

 في قطاع النقل الجوي.

 الستراتيجيةاألمن والتسهيالت، أحد أهداف اإليكاو ا
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