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Ref.:  AN 5/28-20/15 13/2/2020  

 فيروس كورونا الجديدمرض ي تفش   لمنعدعم الدول : لموضوعا
(COVID-19). 

أ( تطبيق األحكام حث  الدول على القيام بما يلي: : راء المطلوباإلجـ
 عضوي ة ب( االنضمام إلىو ذات الصلة الواردة في الملحق التاسع؛ 

دارة أحداث الصحة العمومية في مجال " الترتيب التعاوني لمنع وا 
؛ وج( تحسين اللجان الوطني ة للتسهيالت )كابسكا( المدني"الطيران 
ة بشكٍل فع   ال من خالل توضيح أدوار ومسؤوليات سلطات الصح 

امة والطيران المدني أثناء تفش ي األوبئة؛ ود( تطبيق استراتيجيات الع
( توفير ھ؛ والة مع جميع أصحاب المصلحةالتعاون والتنسيق الفع  

 .المساعدة المالي ة والعينية أو الدعم لبرنامج الترتيب التعاوني كابسكا

 تحية طيبة وبعد،
قد صدرت بتاريخ  (EB 2020/6)تتشر ف منظ مة الطيران المدني الدولي )اإليكاو( بإبالغكم بأن  نشرة إلكترونية  -1

ة العالميةإلى الدعوة الدول في الصين  (COVID-19) بشأن تفش ي فيروس كورونا الجديد 24/1/2020  لرجوع إلى منظ مة الصح 
(WHO) دارة أحداث الصحة العم"امج للحصول على النصائح؛ واالنضمام إلى برن ة في مجال الطيران وميالترتيب التعاوني لمنع وا 
؛ وتذكير الدول بضرورة تطبيق الجهات المعني ةتطبيق االتصاالت متعد دة القطاعات والتعاون مع جميع و )كابسكا(؛  "المدني

ة ل باالستعدادالمتعل قة  (SARPs) القواعد والتوصيات الدولية دارتها العامةطوارئ الصح   .وا 
ة العالمية، الدكتور تيدروس أدانوم غبريسيوس اجتماعًا ثانيًا للجنة الطوارئ في  -2 ولقد عقد المدير العام لمنظ مة الصح 

يشك ل طارئة صحية  (COVID-19) فيروس كورونا الجديد وأعلن أن  تفش ي .(IHR) ، وفقًا للوائح الصحية الدولية30/1/2020
 (.2005للوائح الصحية الدولية ) وفقاً وأصدر توصيات مرحلية  (PHEIC)عمومية تسبب قلقًا دوليًا 

، شد دت اإليكاو على أهمي ة التعاون والتنسيق والمعلومات الموثوقة للمساعدة 30/1/2020وفي بيان صحفي صدر في  -3
للدول  تإلتاحة المعلوما كابسكابرنامج ؛ والقيمة التي تمي ز شبكة على الصعيد الدولي ألوبئة المعديةافي السيطرة على انتشار 

 األعضاء سريعًا.
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االمتثال حث ت فيها بشد ة الدول األعضاء على  30/1/2020في  (EB 2020/9)وأصدرت اإليكاو نشرة إلكترونية ثانية  -4
ة العالمية واالنضمام إلى عضوي ة برنامج  ر الصادر عن عماًل بالقراكابسكا للتوصيات واإلرشادات التي توف رها منظ مة الصح 

ة انتشار األمراض من خالل وسائل تشمل، في جملة أمور، تطهير الطائرات التخفيف من حد  ": 14-40الجمعي ة العمومية لإليكاو 
دارة أحداث الصحة العمومية في مجال الطيران الدولي  وأساليب مكافحة ناقالت األمراض وأهمية برنامج الترتيب التعاوني لمنع وا 

ة العالمية واإليكاو وغيرهأن  بالدول  ُأبلغتأجل تطبيقه. و من  ")كابسكا( ا من مالمعلومات األساسية التي جمعتها منظ مة الصح 
باإلضافة إلى  ؛)https://www.capsca.org( كابسكاقد تم  نشرها على الموقع اإللكتروني الخاص  ببرنامج الهيئات المعنية األخرى 

 توزيعها بواسطة البريد اإللكتروني عبر شبكة كابسكا.
، ذك رت اإليكاو الحكومات الوطني ة بواجبها وفقًا للوائح الصحية الدولية 4/2/2020صدرت في ثانية وفي نشرة صحفي ة  -5

ة العالمية لدى تطبيق إجراءات صحي ة إضاف ودعمت دعوات  ي ة قد تؤث ر إلى حد  بعيد على الحركة الدولي ة؛إبالغ منظ مة الصح 
هة إلى جميع البلدان لعدم فرض قيود غير متسقة مع اللوائح الصحية الدولية؛ وذك رت الحكومات  منظمة الصحة العالمية الموج 

دارتها.المتعل قة باالستعداد  (SARPs)لدول للقواعد والتوصيات الدولية أهمي ة تطبيق االوطنية ب ة العامة وا   لطوارئ الصح 
ونذك ر الدول بإطار اإليكاو التنظيمي الدولي الذي ُأنشئ من خالل مالحق "اتفاقية الطيران المدني الدولي" )اتفاقية  -6

بتفش ي  ةللطيران خاص   ةوطني   خط ة إنشاء بالتزامهانذك ر الدول وبالتزاماتها طبقًا لالتفاقية. وعلى وجه الخصوص،  ،شيكاغو(
على التوالي  17-8و 16-8عماًل بالقاعدتين  (NATFP) األمراض السارية باإلضافة إلى البرامج الوطنية لتسهيالت النقل الجوي

خطرًا على جمهور المسافرين ألن ها قابلة لالنتقال  COVID-19. وتشك ل األمراض مثل "التسهيالت" –تين في الملحق التاسع دالوار 
د خطط في مجال الطيران وبرنامج لتسهيالت النقل الجوي من أجل القيام، في جملة أمور، اعدإمن المهم  فالي، بين البشر. وبالت
عن للمساعدة في الحد  من انتشارها من ثم و  الطيران المدني أثناء تفشي األمراضومسؤوليات هيئات الصحة العامة و بتوضيح أدوار 

تأث ر سلبًا. يالتي تعتمد عليه، س الصناعاتمن شكٍّ في أن  اقتصاد قطاع الطيران، و  قل الجوي. وباإلضافة إلى ذلك، ماالن طريق
 بين البشر. الوباء ار تفش يولهذين السببين من الضروري التخطيط لهذا النوع من األحداث، بغرض التخفيف من آث

هو تطبيق تفويض اتفاقي ة شيكاغو الذي يقضي بتوفير  (NATFP)الوطني ة لتسهيالت النقل الجوي  والهدف من البرامج -7
وأعضاء  تهم،وأمتعوالركاب الدول األعضاء وتسهيلها معامالت عبور الحدود فيما يتعل ق بالطائرات التي تقوم بالعمليات الدولي ة 

ة مثل الجمارك من جانب ااقم والبضائع. ويقتضي نجاح تلك البرامج مشاركة نشطة الط لوزارات أو الوكاالت الحكومي ة المختص 
ة العامة.والهجرة والشؤون الخارجية والزراعة/البيئة و  ي والصح  في وثيقة  لواردةاعلى الدول مراعاة اإلرشادات يتعين و  الحجر الصح 

 .الجوي لبرامجها الوطنية لتسهيالت النق عند إعداد نموذج البرنامج الوطني لتسهيالت النقل الجوي - Doc 10042اإليكاو رقم 
ة العامة على  COVID-19ويسل ط وباء  -8 وأثره على عمليات المطارات عالميًا الضوء على أهمي ة دور سلطات الصح 

الحدود الجوي ة، والحاجة إلى إطار فع ال للسياسات الوطني ة بشأن تسهيالت النقل الجوي من أجل تحديد واضح ألدوار ومسؤوليات 
 لجوي أو المسؤولة عنها.بتسهيالت النقل امختلف الوزارات والوكاالت والمؤسسات المعنية 

ة بالملحق التاسع عبر نظام اإلبالغ األعضاء وعالوة على ذلك، نحث  الدول  -9 على استكمال قائمة مراجعة االمتثال الخاص 
 .ما تقد م، بناًء على (EFOD)اإللكتروني عن االختالفات 

ولجمع معلومات الدول بشأن تطبيق القواعد والتوصيات الدولية الصادرة عن اإليكاو فيما يتعل ق، في جملة أمور،  -10
ة العالمية ) خطط الطيران الوطني ة استعدادًا لتفش ي أي  ( ووضع 2005باالمتثال للوائح الصحي ة الدولية الصادرة عن منظ مة الصح 

ة العام ة أو طارئة صحي ة عمومية تسبب قلقًا دوليًا، من األمراض السارية التي تشك ل خط تنشر اإليكاو استقصاًء سرًا على الصح 
 قصاء.تعلى موقعها اإللكتروني المتاح للعام ة من أجل استيفاءه من جانب الدول. ونحث  الدول األعضاء على استيفاء االس

https://www.capsca.org/
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التسهيالت التابع لإليكاو في استعراض القواعد  ، سينظر االجتماع الثاني عشر لفريق خبراء2021وفي يوليو  -11
ة العام ة بهدف  تجميعها مع القواعد والتوصيات الجديدة المحتملة والتوصيات الدولي ة الواردة في الملحق التاسع بشأن مسائل الصح 

  ضمن فصٍل واحد تسهياًل للرجوع إليها.
ة العالمي ة دورة تدريبية ع -12 ة للتعلم المفتوح فيما يتعل ق بمقد مة عامة ولقد أعد ت منظ مة الصح  بر اإلنترنت من خالل منص 

ة العامة، ومديري الوقائع  هة إلى المهنيين العاملين في مجال الصح  بشأن فيروس كورونا الجديد والفيروسات التنفسية الناشئة موج 
 ، وهي متاحة على الرابط التالي:(NGOs) ةالمتحدة والمنظ مات الدولي ة والمنظ مات غير الحكومي وموظفي األمم

ncov-to-https://openwho.org/courses/introduction. 
ة ببرنا على اإلنترنت ولدى اإليكاو أيضًا دورة تدريبية -13 هارات لمد  المشاركين بما يلزم من المعارف والم ج كابسكامخاص 

المطلوبة للمشاركة في بعثة تدريب أثناء العمل للقيام بزيارة مساعدة فني ة للدول األعضاء في برنامج كابسكا والمطارات، ويمكن 
 االطالع عليها عبر الرابط التالي: 

details.aspx?catid=615&language=0&region=&ITP=0-catalogue-https://www.icao.int/training/Pages/training. 
ن  تمويل برنامج كابسكا ضروري من أجل استدامته. وحتى الساعة، كانت أنشطة كابسكا ممولة بواسطة منح تقد مها  -14 وا 

( وتبرعات ومساهمات عينية من الدول والمنظمات. وباإلضافة إلى االنضمام إلى عضوية 2016في عام  توق فت)األمم المتحدة 
ع الدول والمنظ مات على دعم ال من خالل إتاحة الموارد والموظفين للمساعدة. نامج بواسطة الهبات العيني ة بر برنامج كابسكا، نشج 

لالطالع على مزيد من و . (SAFE)مخصصة لكابسكا عبر صندوق سالمة الطيران كما تناشدكم اإليكاو تقديم المساهمات المالية ال
 .www.icao.int/SAFE رجى زيارة موقع اإليكاو اإللكتروني عبر الرابط التالي:المعلومات بشأن صندوق سالمة الطيران، يُ 

ة العالمي ة للتضامن الدولي وتحث  الدول األعضاء على تعزيز وتدعم اإليكاو بشد ة الدعوة التي أط -15 لقتها منظ مة الصح 
ة بها إلدارة المخاطر المتعل قة بتفش ي األمراض السارية من خالل تطبيق استراتيجيات التعاون والتنسيق  خطط الجهوزي ة الخاص 

 الفعالة مع جميع الجهات المعني ة.
لقواعد والتوصيات الدولي ة الواردة في الملحق التاسع والحصول على المساعدة في تطبيقها، للمزيد من المعلومات بشأن او  -16

 ويمكن االطالع على معلومات .fal@icao.intعلى العنوان التالي  ،الرجاء االتصال برئيسة قسم التسهيالت، نرجس عبد النبي
 .)jjordaan@icao.int(جوانا جوردان  ةبرنامج، الدكتور الومديرة  بشأن برنامج كابسكا من رئيسة قسم طب  الطيران إضافية

 وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق االحترام.

 فانغ ليو
 األمينة العامة
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