
  
 

 تدعو جميع البلدان لمنح التصاريح السريعة وٕامكانّية الدخول لرحالت اإلعادةاإليكاو 
 إلى الوطن
 للنشر الفوري

ة بشأن رحالت اإلعادة إلى الوطن التي تنطبق عليها تسمية إخطارًا جديدًا للحكومات الوطنياإليكاو  هتوجَّ  -١٥/٤/٢٠٢٠ ،مونتريـــــال
 رحالت لطائرات دولة أو رحالت إنسانية أو رحالت إعادة إلى الوطن تجارية. 

 .١٩-وتأتي هذه الخطوة في حين يواصل العديد من الدول فرض قيود على الحركة الجوية الحتواء انتشار داء كوفيد

لدخول  التي تتسم بالكفاءةالتصاريح  توفيرران المدني البلدان على يأصدرتها وكالة األمم المتحدة للطعت التوصيات األخيرة التي وشجَّ 
 لة إلعادة مواطنين وغيرهم من األشخاص المؤهلين إلى الوطن من بلدان أجنبية.ومغادرة وعبور الطائرات المشغَّ 

مها الدول لغرض وحيد التي تنظِّ  الرحالت" كتاب المنظمة الذي أصدرته إلى أنلدكتورة فانغ ليو، في وقد أشارت األمينة العامة لإليكاو، ا
، بدون صعود أو نزول ركاب آخرين "لقاء أجر أو بموجب إلى الوطن لين من دول أخرىإعادة مواطنيها وغيرهم من األشخاص المؤهَّ  هو

 ".عقد تأجير"، يمكن تسميتها رحالت إعادة إلى الوطن

ل لتصاريح الدخول والمغادرة والعبور الالزمة للطائرات التي تقوم بهذا النوع من الرحالت سواء أكانت المنح المعجَّ "ومن شأن ذلك ضمان 
 ".رةرحالت طائرات دولة أو رحالت إنسانية أو رحالت تجارية بواسطة طائرات مؤجَّ 

ع بها ق بالمزايا التي تتمتَّ اإليكاو الدول بواجباتها فيما يتعلَّ رت وبالنسبة إلى رحالت اإلعادة إلى الوطن التي تجري على أساس تجاري، ذكَّ 
ة غير منتظمة لنقل الركاب من أو إلى أراضيها، كما دعتها إلى إعادة النظر بإجراءات منح األجنبية التي تقوم برحالت تجاريالطائرات 

 ضمان إعطاء الموافقات السريعة.و التصاريح المعمول بها لديها 

، ١٩-ق بالتصّدي العالمي لداء كوفيدهة إلى البلدان فيما يتعلَّ مة موجَّ ع نشرات إلكترونية وأربع كتب منظيكاو حتى الساعة سبوقد أصدرت اإل
الشبكة  نحاءن مدى اإلغالق الجاري حاليًا في مختلف أثة بانتظام بشأن األثر على الحركة الجوية العالمية تبيِّ كما أّنها تصدر توّقعات محدَّ 

 ية للنقل الجوي.العالم

األساسي بالنسبة  ريسِّ هة إلى الحكومات الوطنية، تضطلع اإليكاو أيضًا بدور المالموجَّ  ١٩-وباإلضافة إلى إخطاراتها المنتظمة بشأن كوفيد
 .(CAPSCA)ة العمومية في الطيران المدني التعاوني لمنع وٕادارة أحداث الصحالترتيب  برنامج إلى الدول واألعضاء اآلخرين في

 



 

هت اإليكاو إخطارًا جديدًا للحكومات الوطنية بشأن رحالت اإلعادة إلى الوطن التي تنطبق عليها تسمية رحالت لطائرات دولة أو رحال ت إنسانية أو وجَّ
. ١٩-الحتواء انتشار داء كوفيدرحالت إعادة إلى الوطن تجارية. وتأتي هذه الخطوة في حين يواصل العديد من الدول فرض قيود على الحركة الجوية 

عت التوصيات األخيرة التي أصدرتها وكالة األمم المتحدة للطيران المدني البلدان على توفير التصاريح التي تتسم بالكفاءة لدخول  ومغادرة وعبور وشجَّ
 .الطائرات المشغَّلة إلعادة مواطنين وغيرهم من األشخاص المؤهلين إلى الوطن من بلدان أجنبية

 

 مصادر معلومات للمحررين

 ١٩-ة بالمعلومات عن كوفيدبوابة اإليكاو اإللكترونية الخاص

 ١٩-ة بكوفيدالسالمة التشغيلّية الخاصالموقع اإللكتروني العام لتدابير 

 بالترتيب التعاوني لمنع وٕادارة أحداث الصحة العموميةعلى الموقع اإللكتروني الخاص  ١٩-الحّيز المخصص لكوفيد
 )ACAPSC(في الطيران المدني  

 معلومات عن اإليكاو
لتعزيز التطور اآلمن والمنظم  ١٩٤٤منظمة الطيران المدني الدولي (اإليكاو) هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، ُأنشئت في عام 

اية البيئة، من بين للطيران المدني الدولي في شتى أنحاء العالم. وتتولى المنظمة وضع القواعد واللوائح الالزمة لسالمة وأمن وكفاءة وسعة الطيران وحم
 دولة في جميع مجاالت الطيران المدني. ١٩٣العديد من األولويات األخرى. والمنظمة هي بمثابة محفل للتعاون بين دولها األعضاء البالغ عددها 

 لالتصال:

communications@icao.int 

 كالرك-السيد وليام رايالنت
 موظف شؤون االتصاالت

wraillantclark@icao.int  
 +١) ٥١٤( ٩٥٤-٦٧٠٥الهاتف الثابت: 

 +١) ٥١٤( ٤٠٩-٠٧٠٥ الهاتف المحمول:
  wraillantclark@ :تويتر

 /linkedin.com/in/raillantclark: نإ نكديل
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