
  

 

 شراكتهما انومنظمة الصحة العالمية تعزز  اإليكاو
القائمة أساليب العمل  باتباعبين اإليكاو ومنظمة الصحة العالمية  المبرم جديدالتفاق اال يسمحس -١٣/١2/2022 ،مونتريـــــال

حاالت الطوارئ  أو في فيروس كورونافي سياق جائحة كان ذلك سواء ، المخاطر في السفر الدوليتقييم على و على األدلة 
 .المحتملة األخرى  الصحية

والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية  ساالسارخوان كارلوس السيد األمين العام لإليكاو  كل من هي وقعذال ،االتفاقهذا وإن 
 توطيد أواصر التعاون بينهما لدىالعمل على األمم المتحدة إلى مواصلة  وكالتييدعو  ،بريسوسالدكتور تيدروس أدهانوم غي

الختصاصات  ا  وفق، السياسات العامة والمسائل الفنيةبشأن والجهات المعنية في القطاع تقديم المشورة والمساعدة للدول األعضاء 
 ل منها.ك

"تتعاون منظمة الصحة العالمية مع اإليكاو في مسائل الصحة العامة في الطيران  قائل   ساالسار السيد األمين العامفقد صرح 
 "الترتيب التعاوني لمنع وإدارة أحداث الصحة العامة في الطيران المدني" برنامج بما في ذلك في سياق، المدني منذ عقود

(CAPSCA)  اإلجراءات المتخذة في إطار  فيروس كوروناهذا التعاون منذ ظهور جائحة وقد تكثف . 2009في عام تأسس الذي
، (CART) فرقة عمل المجلس إلنعاش قطاع الطيران""تعاوننا الناجح في سياق  يستند إلىنه كما أعلى مستوى األمم المتحدة، 

 بشكل آمن ومرن."تعافيها وضمان إلعادة تشغيل شبكة الطيران العالمية و فعاال   ا  منسق ا  نهج طرحتوالتي 
إشكالية  فيروس كوروناجائحة  شكّلتمنظمة الصحة العالمية: "لقد العام لمدير ال، قال الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوسو 

قطاع النقل ، فأهمية التعاون القوي بين قطاعي الصحة والنقل توأظهر ، لصناعة الطيران وقطاع النقل ككل ةوغير مسبوقخطيرة 
التأهب لحاالت الطوارئ الصحية فضل  عن  ،هذه الجائحةاالنتعاش االجتماعي واالقتصادي من لتحقيق يشكل عنصرا  جوهريا  

رسي االتفاق بين منظمة الصحة العالمية واإليكاو وسي   لوائح الصحية الدولية.التقيد بتنفيذ المن خلل  وال سيما، في المستقبل
 ".يتمتع بمزيد من الصحة واألمانعالم جعل بشكل أوثق من أجل  ا  للعمل مع لمنظمتينا المتين األساس

بصفة منتظمة على للوقوف الرصد والتقييم لعمليات عام  بما في ذلك إطار، خطة عمل مشتركة لتنفيذ هذا االتفاقضعت وقد و  
ستستخدم الوكالتان و حسب الحاجة.  توجيههاو ولوية وتحديد مجاالت التعاون ذات األ، ما ي نفذ من أنشطة تعاونية وأنشطة مشتركة

إلقامة تعاون أوثق في األمور المتعلقة بالطيران المدني والصحة العامة كجزء من التزامهما بخطة األمم المتحدة هذا االتفاق 
 .2030للتنمية المستدامة لعام 

 



 

 

 معلومات للمحررين
  بشأن جائحة فيروس كوروناالبوابة اإللكترونية لإليكاو 

 التعاوني الخاص باإليكاو لمنع وٕادارة ٔاحداث الصحة العامة في الطيران المدنيالترتيب 

 معلومات عن اإليكاو
 .دولة على التعاون فيما بينها ومشاركة أجوائها لتحقيق المنفعة المتبادلة 193هي وكالة تابعة لألمم المتحدة تساعد  )اإليكاو( اإليكاو

مه من دعم، وما تضطلع به من دوٍر تنسيقي، يساعد البلدان، من خلل الجهد الدبلوماسي ما تقدّ   ، ظل1944ومنذ تأسيس اإليكاو في عام 
، لربط العائلت والثقافات واألعمال في د عليها، في التنّقل جّوا  بها وي عتم   قيق شبكة فريدة من نوعها، ي عتد  المقرون بالجهد الفني، على تح
 .المستدام، وتعزيزا  للزدهار االقتصادي واالجتماعي، أينما حّطت الطائرات وطارتجميع أنحاء العالم، حفزا  للنمو 

، أك ثر ومع الدخول في حقبة جديدة من الرقمنة، واالبتكارات الجديدة المذهلة في مجال الطيران وتكنولوجيا الدفع، بات النقل الجوي يعتمد 
خبراء، وما تصدره من اإلرشادات الفنية والدبلوماسية، متوخّية  رسم مستقبل جديد مه اإليكاو من دعم بالمنه في أي وقت مضى، على ما تقدّ 

دة وم ثير للرحلت الدولية. وتعمل اإليكاو على تجديد ذاتها لكي تتمكن من تلبية النداء، فتراها توّسع شراكاتها ضمن منظومة األمم المتح
 .الة ومستدامةؤية عالمية استراتيجية، وإتاحة حلول فع  وأصحاب المصلحة من األطراف الفنية، هادفة  إلى تقديم ر 
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