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 في أثناءالحفاظ على كفاءة عمليات الشحححححححح  ال    : الموضوووووو 
 فير س ك ر نا  ائحة

بالق اعد القياسححححححححححية ال ححححححححححادرة ع   تقّيدال ()أ: ةالمطلوب اإلجراءات
السحححححححادس  التاسحححححححو  السحححححححابو عشحححححححر  الثام  في المالحق  اإليكا 

البيححانححات  تححدع  يلي ححااإل راءات التي بحح اإلحححا ححة (ب ) عشححححححححححححححر 
اتباع اإلرشحححححادات ال اردة في  (ج )   النظر في تنفيذهاالمشحححححتركة 
  اللقاحات لتسحححححححححححححح ي  نق (Doc 10147 ) (Doc 10102) ال ثيقتي 
   مك نات ا

 ،تحية  يبة  بعد
ال ححححححة  م ا  سحححححلسحححححلة الت ريد العالمية فيالذ  تؤدي  الد ر الحاسحححححم مسححححح لة يلى عنايتكم يشحححححرفني أ  أ     -١

علي   الضححححح ء تسحححححلي  ه  الد ر الذ  تم ،  ائحة فير س ك ر ناالعامة  األم  الغذائي العالمي  االنتعاش االقت حححححاد  م  
 كذلك في النشحححححححححححححرات ، ٢٠/٣/٢٠٢٠ تاريخب 20/47  ١8/٣/٢٠٢٠تاريخ ب 20/46 المنظمة الم   ي  يلى الد  بي اكت في

 .(EB 2020/36 النشرة  EB 2020/30)انظر النشرة  ال حة العامة اتمف  م ممر  ع اإللكتر نية 
 تقّيدالد   مرة أخرى على الأ د أ  أحث ، سلسلة الت ريد العالميةاستمرارية مو التذكير بالحا ة يلى ضما     -٢

، األخرى التفاقية ال يرا  المدني الد ليالمالحق    التسح يالت"" – التاسحوفي الملحق  اإليكا بالق اعد القياسحية ال حادرة ع  
 م  الضححححححر ر   ."فير س ك ر نا لعمليات الشححححححح  ال    "الخالية م  ال حححححححة العامة اتممر  تشحححححح يع ا على تنفيذ مف  م 

مت ا ححححلة لضححححما  التنفيذ الفعا  لتدابير أم  الشححححح  ال    المن حححح   علي ا في  ا  تبذ  الد    ال ححححناعة    د أ  أيضححححا  
 "دلي  أم  ال يرا "في ب ذا األمر اإلرشححححادات ذات ال ححححلة  هذا،  تِرد ."األم " –السححححابو عشححححر م  الملحق  6-4الف حححح  

 ."المتعلقة ب م  ال يرا  أثناء  ائحة فير س ك ر نا رشادات بش   تدابير ال  ارئ"اإل  (Doc 8973ال ثيقة )
 اإليكا  عملتفقد ، بما أ  سلسلة الت ريد العالمية تعتمد على التدفق السلس للسلو بي  مختلف  سائ  النق    -٣

ناية  ت    الع .البضححححححححححححححائونق  في تعا    ثيق مو األمم المتحدة  المنظمات الد لية األخرى في م االت الت ارة الد لية   
 التالية: ب فة خا ة يلى النداءات
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شحححححححححّ و  الذ  ، ٢٠٢٠في ماي   ١"مشحححححححححترك مو المنظمة البحرية الد لية  منظمة العم  الد ليةالبيا  ال" (أ
العمليات )باإلضححححححححححححافة يلى ت فير خدمات الحركة ال  ية تسححححححححححححيير اقم     تغيير ال  الد   على تسحححححححححححح ي 

 العمليات المتعلقة بالمسحححاعدات اإلنسحححانية  سحححالسححح  الت ريدعلى الضحححر رية للحفاظ  (الم اراتخدمات   
" العاملي  األسححاسححيي م  خال  يعفاء " ذلك ، على المسححت ى العالمي اإلغاثةرحالت  الرحالت ال بية   

مو االمتثا  لل ائح السحححححححححححححالمة ، في الحاالت التي قد تن بق علي ا، م  قي د السحححححححححححححفر  غيرها م  القي د
  الد لية  العم 

 مسحححححاندةالد   على شحححححّ و  الذ  ، ٢٠٢٠في سحححححبتمبر  ٢"مو االتحاد البريد  العالميمشحححححترك البيا  ال" (ب
شححححححركات   أ العاد  أ  السححححححريو البريد خدمات مشححححححغليالشححححححركات التي قامت بتعيين ا سحححححح اء كانت م  

 زيادة  حححالبة  المر نة التشحححغيلية ت فير المسحححاعدة تقديم م  خال   ،  ذلكخال  األزمة الشحححح  ال   
  "الرقمنة"الت سو في أنش ة  القدرة على االعتماد علي ا م  خال  سلسلة الت ريد 

 خمس  (مو المنظمة البحرية الد لية  مؤتمر األمم المتحدة للت ارة  التنمية )األ نكتادمشحححححححترك البيا  ال" (ج
في االنتعاش اال تماعي د لية الل ا  اقت ححادية لممم المتحدة بشحح   مسححاهمة الت ارة  سححالسحح  الت ريد 

 يلى  الذ  دعا الد  ، ٢٠٢٠في سححححبتمبر  ٣" ائحة فير س ك ر نا ع ححححر االقت ححححاد  المسححححتدام في 
القدرة على الرب  المخا ر الستعادة  تحديد ن ج قائم علىماتباع اتخاذ عدد م  اإل راءات م  ضمن ا 

ي راءات في رقمنة" ال" الت سحححححححو في أنشححححححح ة   دالحد األدنى م  القيفرض مو بي  مختلف أنحاء العالم 
رشحححادات ال حححادرة ع  "فرقة عم  م لس اإليكا  إلنعاش ق اع  اإل تنفيذ الت  حححيات  الت ارة  ال مارك

 (.CART)ال يرا " 
(، ٢7/4/٢٠٢٠األمي  العام لممم المتحدة يلى رؤساء الد   )التي     ا رسالة اليلى  أيضا   ت    عنايتكم  -4

م  خال     .البضحححائونق     ةاإلنسحححانياألنشححح ة العاملي  في م ا    حركةفي ا يلى تسححح ي  الرحالت ال  ية اإلنسحححانية   دعا
عمليات يمك  تحسحححححححححححححي  ، ةاإلنسحححححححححححححاني األعما  في م ا  ال يرا  مختلف ال  ات المعنية تدفق المعل مات بي   تحسحححححححححححححي 

ال سحححيما عندما يؤد  اندالع الك ارث ال بيعية يلى ، عافي السحححريوللتأسحححاسحححي  ال غنى عن  هذا شحححر     .التخ ي   التشحححغي 
 . ائحة فير س ك ر ناألزمة ال  انب الل  ستية الالزمة للت د  تعقيد 

نح  ب حححححدد ت سحححححيو ن اق تعا ننا مو األمم المتحدة  المنظمات الد لية األخرى للمسحححححاعدة في تسححححح ي  نق     -5
بالق اعد  تقّيد بالتالي ندع  يلى ال، ع ام  التبريدأ  /الم اد المعدية  بعض  التي يمك  أ  تشححححححححححححححم  ، مك نات ا  اللقاحات 

 –ال زء األ    كذلك  "لبضائو الخ رة ع   ريق ال  لالنق  اآلم  " –القياسية المن    علي ا في الملحق الثام  عشر 
التي ُنشرت يلى ال ثائق  ت    العناية  ."تشغي  ال ائرات" – سادسالالملحق  " م ال ائرات –النق  ال    الت ار  الد لي "

رشحادات "اإل  (Doc 10102) "رشحادات للعمليات اآلمنة التي تشحم  مق ح رات شحح  ال ائرات"اإل، على سحبي  المثا  ا  مؤخر 
 (.Doc 10147) "ن ج قائم على الكفاءة للتدريب على البضائو الخ رة  تقييم االم بش  
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، بما في ذلك االسحححححححححححححتئناف الكام  للت ارة  الع دة يلى  ائحة فير س ك ر نابعد  التعافي العالميتحقق يل     -6
األمر الذ  ، ال يرا ق اع  الفعلي اللذي  ي فرهما تراب السححححححححريعة   العالمية الشححححححححبكة ال م يال م  خال   ، النم  االقت ححححححححاد
بما في ذلك أهداف ، "٢٠٣٠عالمنا: خ ة التنمية المسححتدامة لعام  ح ي "ت تحت شححعار األمم المتحدةرؤية يسحح م في تحقيق 
 .التنمية المستدامة
 ،،،بقب   فائق االحترام سيادتكم  تفضل ا 

 
 
 

  فانغ لي 
 األمينة العامة
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