
  
 

 ممرات الصحة العامةتوفير أنغوال وموزمبيق تستفيدان من برنامج اإليكاو لُحزم التنفيذ ل

 للنشر الفوري 

األدوات التنفيذية الخاصة باإليكاو لتوفير  حزمةأصبحت أنغوال وموزمبيق أول دولتين في العالم تستفيدان من  - ٢٤/3/٢0٢٢، مونتريـــــال
 .جائحةتعافي من اللل اإليكاو للحكومات الوطنية تتيحهاالتي دوات األوالتي تعد واحدة من مجموعة ، الصحة العامةممرات 

وتستند إلى ، والموارد األخرى  الخبراء والتدريبيقدمه الصحة العامة من مواد إرشادية ودعم  اتممر الخاصة ب (iPack) حزمة التنفيذتكون وت
 اإليكاو أعدتها كل منفضاًل عن اإلرشادات التي ، (CARTالطيران )قطاع نعاش إلمجلس اإليكاو أحدث التوصيات الصادرة عن فرقة عمل 

 .( 10152Docوتدابير إدارة المخاطر عبر الحدود" ) اتبشأن االختبار  اإليكاودليل "في وعدد من الجهات األخرى منظمة الصحة العالمية و 
ألحداث الصحة رفع مستوى تأهبها ّكن الدول من حزمة األدوات التنفيذية هذه تمأن ، لإليكاواألمين العام ، ارسخوان كارلوس ساالالسيد أكد و 

عدد من ممرات سفر محددة بين إلقامة خطوات ما يلزم من من اتخاذ  اً بشكل أكثر تحديدكما تمّكنها ، وتحسين قدرتها على التصدي لها العامة
 تدابير الصحة والسالمة الكاملة". ُنفذت فيها وجهات السفر التي

التنسيق و العتراف المتبادل للمفهوم الحالي ل اً مخاطر الجائحة وفق الحتواءاستراتيجية متعددة الطبقات  على وضعالبلدان  أيضاً  ساعدتُ  وهي"
 ."والمناهج المتبعة فيها والنتائج التي تحققهالرعاية الصحية األولية لتخطيط التحديث أنشطتها الخاصة ب وللمواظبة على، العالمي

وتساعد السلطات الوطنية على ، والتعافي منها لألزماتللتصدي الخاصة باإليكاو على عدد من المجاالت ذات األولوية  زم التنفيذحُ تركز و 
الترتيبات التعاونية من خالل  ، وذلكاإليكاو والشركاء الذين يعملون معها تحددهالى أحدث الممارسات التي ع واالطالعتعزيز القدرات المحلية 

 .كابسكا(لمنع وإدارة أحداث الصّحة العامة في مجال الطيران المدني )برنامج 
، األدوات التنفيذية ُحزمعلى نشر  اإليكاو األخرى والمكاتب اإلقليمية إداراتبالتنسيق مع  قد عملتالتعاون الفني  إدارة وتجدر اإلشارة إلى أن

 .بالتحديدمثل الواليات المتحدة في هذه الحالة ، الدول والمنظمات المانحة عدد منوقد مّولها 
التي بذلتها مختلف جهود ال إطارفي عالمي على المستوى ال جائحةمعلومات عن الحصول على الللرئيسي زم التنفيذ كمصدر حُ  وقد اسُتخدمت

وإعادة فتح  وأمن الطيران لركاب والبضائعوالتسهيالت المقدمة ل ةفي مجاالت تشمل إدارة مخاطر السالموذلك ، إلنعاش قطاع الطيرانالبلدان 
 المطارات.

، فيروس كورونا"منذ ظهور جائحة قائال: غاسبار سانتوس، منسق المجلس االنتقالي للهيئة الوطنية للطيران المدني في أنغوال  السيدوصرح 
ممرات  توفيرعّد ويُ على السفر الجوي الدولي الدول  فرضتهاالتي في العالم بسبب القيود  اً تضرر كثر األأصبح الطيران المدني أحد القطاعات 

 .العامة بالفعل أداة قوية للتعافي"الصحة 
تبادل المعلومات وتنفيذ تدابير الصحة العامة المقبولة  علىنا يفي بلد المختصةممر الصحة العامة بين موزمبيق وأنغوال السلطات  ويساعد"

 النقل الجوي." قطاع تعافيبالتالي في  يسهم مماالسفر الجوي  بذلك عمليةل يسهّ و بشكل متبادل 
"كان من دواعي الشرف والسرور أن تتلقى هيئة الطيران قائاًل: جواو مارتينز دي أبرو، رئيس هيئة الطيران المدني في موزمبيق  السيدصرح و 

معها ي تتمتع موزمبيق الت أنغوال دولة مع، "ممر الصحة العامة"الرائد المسمى  اإليكاومن مشروع  اً دعوة لتكون جزءهذه الالمدني في موزمبيق 
 ريخ طويل من العالقات السياسية واالجتماعية والثقافية.بتا

أمر تساعد البلدان األخرى على التعامل بشكل أفضل مع مواقف مماثلة لتلك التي يمر بها العالم هو  التي الدولكون في طليعة نل نا"إن اختيار 
السكان حماية وكذلك ، في قطاعنا العاملينوحماية  الطيران المدنيالتزامنا بقضايا على تأكيد النعيد نحن و  ،بلدناللرضا يبعث على السرور وا

 ".بشكل عام

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


الندوة االفتراضية العالمية "المرونة خالل زيادة بناء القدرات و الرامية إلى التوسع في والدروس المستفادة واالستراتيجيات  التنفيذوسوف تناقش ُحزم 
الدروس المستفادة  -تحت شعار "تأثير أحداث الصحة العامة في الطيران  31/3/2022إلى  29عقد في الفترة من نالتي ست "لبرنامج كابسكا

 ".من أجل مستقبل مرن 

 

 

 
 مصادر معلومات للمحررين

 الترتيبات التعاونية لمنع وإدارة أحداث الصّحة العامة في مجال الطيران المدني )برنامج كابسكا(
 وات التنفيذية الخاصة باإليكاوُحزم األد

 إدارة التعاون الفني في اإليكاو
 لبرنامج كابسكاالندوة االفتراضية العالمية 

 معلومات عن اإليكاو

صة التابعة لألمم المتحدة، ُأنشأتها  لمساعدتها  1944الحكومات في عام منظمة الطيران المدني الدولي )اإليكاو( هي إحدى الوكاالت المتخصِّ
وتوصية دولية من  قاعدة 12 000من ومنذ ذلك الوقت، اعتمدت الدول أكثر في أنشطتها الدبلوماسية الخاصة بشؤون النقل الجوي الدولي. 

ما أتاح إقامة شبكة عالمية مما يساعد في مواءمة لوائحها الوطنية المرتبطة بسالمة وأمن وكفاءة وسعة الطيران وحماية البيئة، خالل اإليكاو، 
صة والدعوة لقطاعأيضًا وتوّفر محافل المنظمة حقيقية.  الطيران من خالل العمل مع صانعي القرارات في  فرصًا عديدة لتقديم المشورة المتخصِّ

الجهات المعنية المعتَرف بها رسميًا في قطاع الحكومات وممثِّّلي صناعة الطيران والمنظمات غير الحكومية من المجتمع المدني وغير ذلك من 
 النقل الجوي.
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