
 
 

 ((COVID 19 فيروس كورونامن نة الحاسمة للتعافي المستدامة والمر   مداداتسالسل اإل
 للنشر الفوري

ة والمستدامة للتعافي ِرنالمالمتكاملة  مداداتاألهمية الحاسمة لسالسل اإل عن مشترك بيانمن خالل  – 17/9/2020 ،الـمونتري
زيادة على  وسبع هيئات أخرى تابعة لألمم المتحدة الدول   اإليكاوعت شج   ،على المستوى العالمي ((COVID 19فيروس كورونا من 

 تعاون بين وسائط النقل وعبر الحدود.التنسيق و تفعيل ال

مساهمة التجارة الدولية وسالسل  مضاعفة"ندعو جميع الحكومات إلى قائلًة: فانغ ليو  رةالدكتو  لإليكاو ةالعام ةاألمين تأعلنقد و 
زيادة استخدام وذلك ب ،((COVID 19فيروس كورونا ة ما بعد مرحلفي االنتعاش االجتماعي واالقتصادي المستدام في  مداداتاإل

 ".القطاعياإلقليمي و التعاون  وطيدت وكذلك ،القانونية الدولية قواعد القياسيةالصكوك وال

جنة لالو  (IMO)ليو ورؤساء مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية )األونكتاد( والمنظمة البحرية الدولية  ةالبيان الدكتور على  عد وق  وق
ولجنة األمم المتحدة  (UNECE)ألوروبا االقتصادية  ولجنة األمم المتحدة (UNECA)التابعة لألمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا 

ولجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الهادئ  (UNECLAC)االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة الكاريبي 
(UNESCAP)  ولجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا(UNESCWA). 

 رياالتفاقية الجمركية المتعلقة بالنقل الدولي للبضائع بمقتضى دفاتر النقل الدولي البمثل  ،شير إلى عدد من اآلليات المحددةوي  
(TIR)  الدولي نظامالو eTIR اتفاقية عقد نقل البضائع الدولي الطرقيو  ،متعلق بهال (CMR)  وبروتوكول(eCMR) والنظام  متعلق بهاال

مركز األمم المتحدة لتيسير ها وضعالدولية لتبادل البيانات مثل تلك التي  قواعد القياسيةوال (ASYCUDA)اآللي للبيانات الجمركية 
تسمح بنقل البضائع عبر الحدود دون  لصكوكمع اإلشارة إلى أن "هذه ا ،(UN/CEFACT) التجارة واألعمال التجارية اإللكترونية

 ".الناساالتصال بين الحّد بين و  عمليات الكشف األمني الفعليةإجراء الحاجة إلى 

فرقة عمل المجلس إلنعاش تقرير "في  الدول التباع المبادئ األساسية الواردةو جهت الدعوة إلى  ،اً النقل الجوي تحديدخص فيما يو 
 .مبادئها التوجيهيةتوصياتها و وتنفيذ  ")CART( التابعة لمجلس اإليكاو قطاع الطيران

مع الحد األدنى من القيود  ربط الجويع الدول على اتباع نهج قائم على المخاطر الستعادة الشج  ــنإننا : "ةالدكتور ليو قائل تـ ـشيرو 
 ".الحدود تالطاقم وموظفي وكاالأفراد وحماية صحة وسالمة السائقين و فيروس كورونا ع انتشار والعمل في الوقت نفسه على من

فيروس كورونا عمليات طيران "خالية من  تحقيقذا أهمية خاصة ل (PHC) ةموميممرات الصحة الع تنفيذ  سيكون ،ي هذا السياقفو 
 ".المستجدّ 

ما يتسم الجوي ب ربطاستعادة ال لتأكد منل لجائحةتفشي افي األيام األولى ل اإليكاولى الزخم الذي أطلقته إد البيان المشترك ستنيو 
ومواصلة  من التكلفة بشكل شامل وخال   اتوفيرهومن ثم  ةالرئيسي ةالفنيإعداد اإلرشادات  ذلكيشمل و . بالسالمة واألمن واالستدامة

 وتحقيق أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة. لجائحةللنقل الجوي في التعافي من ا الحيويةألهمية إلى إيالء االدعوة 

بما في ذلك من خالل تنظيم  ، ((COVID 19فيروس كورونا نفيذ مواد التعافي من على مستوى تم اإليكاو المساعدة للدول كما تقدّ 
 البدء فيها م ــزمعوال ،الشحن الجويإضفاء الطابع الرقمي على  نبشأسلسلة ندوات عبر اإلنترنت  تنظيم أماندوات عبر اإلنترنت. 

 .بشكل مباشر تحقيق أهداف هذا البيان المشتركدّعم من شأنه أن ي ــف ،29/9/2020في 

 

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/206_Final_Joint_Statement_IMO-ICAO-5_RegComms_without_signatures.pdf
https://www.icao.int/covid/cart/Pages/default.aspx
https://www.icao.int/covid/cart/Pages/default.aspx
https://www.icao.int/Meetings/webinar-series/Pages/Public-Health-Corridor.aspx
https://icao.zoom.us/webinar/register/WN_drNeDlutQEiyPRwwM4Ee5g


 
 

 
 معلومات للمحررين

 معلومات عن اإليكاو
لتعزيز التطور اآلمن والمنظم للطيران المدني الدولي  1944هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، أ نشئت في عام  اإليكاو

من  في شتى أنحاء العالم. وتتولى المنظمة وضع القواعد واللوائح الالزمة لسالمة وأمن وكفاءة وسعة الطيران وحماية البيئة، من بين العديد
 دولة في جميع مجاالت الطيران المدني. 193ت األخرى. والمنظمة هي بمثابة محفل للتعاون بين دولها األعضاء البالغ عددها األولويا

 )COVID-19( اإليكاو بشأن فيروس كورونا بوابة

 اإليكاو وأهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة

 لالتصال العام

communications@icao.int 
 @ICAO: تويتر

 لالتصال من جانب وسائل اإلعالم

 كالرك -السيد وليام رايالنت 

 موظف شؤون االتصاالت
wraillantclark@icao.int 

 +1( 514) 954-6705الهاتف الثابت: 

 +1( 514) 409-0705الهاتف المحمول: 

 @wraillantclarkتويتر: 

  linkedin.com/in/raillantclark/ :لينكدإن
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