
  

 

 بالنسبة إلى السفر الجوي الدولي 19-توصيات اإليكاو بشأن إدارة المخاطر الناجمة عن كوفيد
 للنشر الفوري
المخاطر وفرض شروط وطنية على زة موجهة إلى البلدان بشأن إدارة ز أصدرت اإليكاو توصيات مع - 18/1/2023مونتلاير، 

 (.19-بمرض فيروس كورونا )كوفيد                   السفر الجوي تتعل ق 
دارة أحداث الصحة العامة في مجال الطيران  نشرة جديدة لإليكاووقد صدرت اإلرشادات ضمن                                                                               في إطار "الترتيبات التعاونية لمنع وا 

دان على الحفاظ على القدرة على الوصل في المجال الجوي ، وهي مصممة لمساعدة البل(CAPSCA) كابسكاالمدني"، أو برنامج 
 .SARS-CoV-2اإلثباتات من أجل التخفيف من المخاطر الحالية النتقال مرض مع اتخاذ إجراءات حذرة وقائمة على 

على أنه فيما يرفع المزيد من                                      شد د هذه النشرة الجديدة لإليكاو بوضوح                                                          وعل ق األمين العام لإليكاو، خوان كارلوس ساالسار، قائال : "ت  
                                              ، من المهم  أال ت فرض القيود المتعلقة بالجائحة 19-الحدود المفروضة على المسافرين الجويين والمتعلقة بكوفيدالدول القيود عبر 

صادرة عن منظمة المخاطر القائمة على اإلثباتات، ومع اتباع التوصيات واإلرشادات ال                                       وأال ي حافظ عليها إال باالستناد إلى إدارة 
يتيحه السفر الجوي ولتحسين التسهيالت في كل مكان". وأضاف: واإليكاو، وذلك لزيادة الوصل الذي ( WHO) الصحة العالمية

 شأن هذه المقاربة المساهمة في تحسين السفر والسياحة والتجارة واالقتصاديات". "من
ي يتعين على الدول مراعاتها قبل فرض الشروط على السفر الجوي وما وتبدأ توصيات برنامج كابسكا باإلشارة إلى المبادئ الت

 تخفيف.يرتبط بها من إجراءات 
                                                                                                                   ومن جهته، شد د رئيس مجلس اإليكاو، سالفاتوري شاكيتانو، على أن "هذه النشرة قد تضمنت إشارة إلى الحاجة إلى عمليات تقييم 

ؤشرات القابلة للمضاهاة، باإلضافة إلى تقييم موارد الصحة العامة القابلة للتطبيق للمخاطر، قائمة على اإلثباتات والممنتظمة ودقيقة 
قامة التوازن بين مخاطر الصحة في كل من دول المغادرة ودول                                                                                        الوجهة، ما يكفل حسن التواصل بين مختلف الجهات المعنية، وا 

ميع هذه األولويات ضمن التوصيات الصادرة عن فرقة                  س ل ط الضوء على جالعامة والحاجة إلى تواصل الخدمات". وأضاف: "لقد 
على التعافي من الجائحة، وتبقى المبادئ صالحة والتي ساعدت قطاع الطيران ( CART) عمل المجلس إلنعاش قطاع الطيران

 اليوم فيما نواجه هذه المتحورات الجديدة".
في مجال الطيران، بما في ذلك من  19-التخفيف من مخاطر كوفيدها للبلدان ب                                             وق د مت توصيات إضافية بشأن الطريقة التي يمكن 

 على الصعيد العالمي.خالل زيادة التلقيح 
                                                                                                                           كما تضم  اإلرشادات أيضا  استعراضا للمتحورات الحالية لفيروس كورونا المنتشرة عالميا ، وتقد م مقترحات بشأن إبقاء الحدود مفتوحة 

                                                                                يرهم من المهنيين األساسيين العاملين في مجال الطيران المدني بوصفهم عم اال ضروريين، بطواقم الطائرات وغوضمان االعتراف 
 من قبل البلدان لدى اتخاذ القرار بشأن ما إذا كان ينبغي تطبيق استراتيجيات الفحص.مع استطالع االعتبارات التي يتعين تقييمها 

ي نقوم بها من خالل التعاون الذي يتيحه برنامج كابسكا بالدعم الهام                                                 وأردف األمين العام ساالسار قائال : "تحظى األعمال الت
الصحة العالمية، وقد راعت هذه التوصيات العوامل العديدة التي تحتاج الحكومات الوطنية اآلن إلى والوثيق من طرف منظمة 

 المطبقة على السفر الجوي".أخذها في الحسبان فيما يتعلق بالتدابير الصحية 
                                                                                                              العوامل العديدة التي أ شير إليها في التوصيات، في جملة أمور أخرى، التنوع الجغرافي الحالي الواسع من حيث متحورات  وتشمل
المنتشرة ومستويات التلقيح، ومسببات األمراض التنفسية األخرى التي تطرح مخاطر، وتطور عدد اإلصابات  SARS-CoV-2مرض 

البلدان، وقدرات نظم الصحة العامة على إدارة الموجات الجديدة لتفشي مرض فيروس  بمرض فيروس كورونا والوفيات بحسب
 كورونا باإلضافة إلى عبء األعمال العادي الملقى على عاتقها.

https://www.icao.int/safety/CAPSCA/PublishingImages/Pages/Electronic-Bulletins-and-State-Letters/eb006e.pdf
https://www.icao.int/safety/CAPSCA/PublishingImages/Pages/Electronic-Bulletins-and-State-Letters/eb006e.pdf


 

 

 معلومات للمحررين
 19-كوفيد –                                                  بوابة اإليكاو اإللكترونية الخاص ة بمرض فيروس كورونا 

دارة أحداث الصح ة العامة في مجال الطيران المدني )برنامج كابسكا(                                                                                                   ترتيبات اإليكاو التعاوني ة لمنع وا 

 معلومات عن اإليكاو
التعاون فيما بينها ومشاركة أجوائها لتحقيق دولة على  193هي وكالة تابعة لألمم المتحدة تساعد  )اإليكاو( منظمة الطيران المدني الدولي

 .المنفعة المتبادلة
                                                                               مه من دعم، وما تضطلع به من دور  تنسيقي، يساعد البلدان، من خالل الجهد الدبلوماسي              ، ظل ما تقد  1944ومنذ تأسيس اإليكاو في عام 
، لربط العائالت والثقافات واألعمال في جميع                           د عليها، في التنق ل جو ا              بها وي عتم                                   قيق شبكة فريدة من نوعها، ي عتد  المقرون بالجهد الفني، على تح

 .                                                                                                  أنحاء العالم، حفزا  للنمو المستدام، وتعزيزا  لالزدهار االقتصادي واالجتماعي، أينما حط ت الطائرات وطارت
                                               ولوجيا الدفع، بات النقل الجوي يعتمد ، أكثر منه ومع الدخول في حقبة جديدة من الرقمنة، واالبتكارات الجديدة المذهلة في مجال الطيران وتكن

                                                                                                      مه اإليكاو من دعم بالخبراء، وما تصدره من اإلرشادات الفنية والدبلوماسية، متوخي ة  رسم مستقبل جديد وم ثير                            في أي وقت مضى، على ما تقد  
                                                ا توس ع شراكاتها ضمن منظومة األمم المتحدة وأصحاب للرحالت الدولية. وتعمل اإليكاو على تجديد ذاتها لكي تتمكن من تلبية النداء، فتراه

تاحة حلول فع    .الة ومستدامة                                                                                    المصلحة من األطراف الفنية، هادفة  إلى تقديم رؤية عالمية استراتيجية، وا 
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