
 
 

 (COVID-19) ستَجدفيروس كورونا الم   خالل تفشي تساعد في عمليات الرحالت الجوية اإلنسانية اإليكاو

 للنشر الفوري 

 اتخذت ،(COVID-19) لفيروس كورونا المستجد العالمي التصّدي إطار في المتواصلة جهودها من كجزء - 25/3/2020ال، يمونتر 
 العالمي األغذية برنامج يديرها التي ،(UNHAS) اإلنسانية للمساعدة الجوي  لنقللخدمات ا المتحدة األمم دائرة لمساعدة إجراءات اإليكاو
(WFP)، ورونا فيروس ك جائحة تفشي أثناء الخفيفة والبضائع لركابا لنقل فعالةو  موثوقة خدمات تقديم محاولة فيه تواصل الذي الوقت في
 .النطاق واسعة إنسانية أهداف لدعم (COVID-19) ـالمستجد

 بالجنسية يبالي ال" (COVID-19) دستج  فيروس كورونا الم   أن إلى االنتباه مؤخرا   ،غوتيريش أنطونيو ،المتحدة لألمم العام األمين لفتقد و 
 أكثر" فإن العالم، حول المسلحة النزاعات استمرار مع أنه على دوشدّ  ".هوادة بال ،الجميع هاجمي إنه. دالمعتق   أو الفصيل أو اإلثنية أو

 ".األعلى الثمن يدفعون  - والنازحين والمهمشين شخاص ذوي اإلعاقةواأل واألطفال النساء - ضعفا   الفئات

 ىعل مخاطر ليشك   مما للمطارات، العالمية اإلغالق عمليات مواكبة في صعوبات األغذية العالمي برنامج فيه يواجه الذي الوقت في
 نالطيرا معلومات لرصد كانت تعمل على إعداده من قبل جديد تطبيق عبر اإليكاو ساعدت واإلمدادات، اإلغاثة لموظفي الموثوق  النقل

 .دقيقة آخر حتى اتالمطار  إغالقب آخر المستجدات المتعّلقة بشأن الحكومية

ليات عم قدرات لتوسيع جهودها في وتساعد العالمي، األغذية برنامج في نظرائها مع النشط بالتنسيق يكاولإل اإلقليمية المكاتب تقومو 
نشاء العالمي الصعيد علىاإلجالء الطبي   اإلنسانية الجوية رحالتها عمليات لدعم عليها االعتماد يمكن محورية مطارات سبعة وا 

 .العالم حول

مكانية العمليات استمرار ضمان األعضاء هادول من اإليكاو تطلب الخصوص، وجه على النامية بالدول يتعلق وفيما  يعجم إلى وصولال وا 
 .(UNHAS) اإلنسانية للمساعدة الجوي  لنقللخدمات ا المتحدة األمم دائرة تقدمها التي اإلنسانية والخدمات اإلجالء خدمات

 فراداأل هؤالء إخراج تجنب لدولل ينبغي اإلنسانية، الرحالت أطقم على الالزمة الحركة بروتوكوالتل في معرض تطبيقها بأنه وصيت كما
 .طويلة لفترات الصحي الحجر تحت وضعهم طريق عن الخدمة من إليهم ماسة حاجة ناكه الذين

 طتخطيل الخدمات الوطنية مع والتنسيق الموظفين، تراخيص بانتهاء المتعلقة المسائل في اإلسراع الوطنية الطيران سلطات من ط لبو 
صدار اإلخطارات الرحالت  .وا 

 انةالصي لمتطلبات الغيار قطع من موثوقة إمدادات على أيضا هيئات أخرى و  العالمي األغذية برنامجة بالخاص الطائرات عمليات وتعتمد
 اركالجم موظفي بلق   من الغيار قطع لشحنات خاصة تصاريح إلى الحاجة إلى كذلك الدول انتباه توجه اإليكاو فإن وبالتالي القياسية،
 .الحدود ومراقبة

 (UNHAS) سانيةاإلن للمساعدة الجوي  لنقللخدمات ا المتحدة األمم دائرة عمليات" أن إلى ،ليو فانغ ةالدكتور  ،لإليكاو ةالعام ةاألمين توأشار 
 الخيار ،الحاالت من كثير في تمّثل هيو  العالمي، الوضع عن النظر بغض والمجتمعات المواطنين من للعديد بالنسبة حاسمة تعتبر
 عملياتتلك ال فإن ،ةعالمي جائحةل للتصدي ا  مع نعمل فيما"وأضافت: ". العالم في المواقع األنأى واألصعب إلى اإلمدادات لنقل الوحيد
 ةمدرك تكون  نأ ،(COVID-19) دفيروس كورونا المستج   جائحةتفشي  فترة طوال الحكومات، ناشدن فإننا بالتاليو  أهمية، أكثر تصبح
 ."الحيوية الجوية الخدمات هذه ودعم ضمان في ةواستباقي

 



 
لخدمات  المتحدة األمم دائرة دةلمساع إجراءات اإليكاو اتخذت ،(COVID-19) دلفيروس كورونا المستجَ  العالمي التصّدي في إطار المتواصلة جهودها من كجزء
 الةوفع   وثوقةم خدمات تقديم محاولة فيه تواصل الذي الوقت في ،(WFP) العالمي األغذية برنامج يديرها التي ،(UNHAS) اإلنسانية للمساعدة الجوي  النقل

 .النطاق واسعة إنسانية أهداف لدعم (COVID-19) دـفيروس كورونا المستجَ  جائحة أثناء تفشي الخفيفة والبضائع لنقل الركاب

 
 معلومات للمحررين
 معلومات عن اإليكاو

الدولي  لتعزيز التطور اآلمن والمنظم للطيران المدني 1944هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، أ نشئت في عام  اإليكاو
العديد من  في شتى أنحاء العالم. وتتولى المنظمة وضع القواعد واللوائح الالزمة لسالمة وأمن وكفاءة وسعة الطيران وحماية البيئة، من بين

 ني.دولة في جميع مجاالت الطيران المد 193ت األخرى. والمنظمة هي بمثابة محفل للتعاون بين دولها األعضاء البالغ عددها األولويا
 

 (COVID-19)معلومات اإليكاو بشأن اآلثار االقتصادية لفيروس كورونا المستجد 
 (COVID-19)فيروس كورونا المستجد بوابة اإليكاو اإللكترونية التي تتضّمن معلومات بشأن 

 موقع اإليكاو اإللكتروني الخاّص بالتسهيالت
  (CAPSCA( على موقع الترتيب التعاوني )COVID-19)لفيروس كورونا المستجد حّيز المخّصص ال

  منافع الطيران وآثارها اإليجابية على تحقيق أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة

 لالتصال
communications@icao.int 

 

 السيد وليام رايالنت كالرك
 موظف شؤون االتصاالت

 wraillantclark@icao.int 

 +1( 514) 954-6705الهاتف الثابت: 
 +1( 514) 409-0705 الهاتف المحمول:

 @wraillantclarkتويتر: 

 linkedin.com/in/raillantclark/ :نيلنكد
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