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٣٠/١/٢٠٢٠ EB 2020/9 

 (nCoV-2019) كورونا الجديد التطورات الجارية بشأن تفشي فيروس
والذي أبلغ عنه ألول مرة في ،  (nCoV-2019)حدثت تطورات جديدة فيما يتعلق بتفشي فيروس كورونا الجديد  -١

المدير العام  وعقد. ٢٤/١/٢٠٢٠المؤرخة في  ٢٠٢٠/٦ ، وجرى وصفه في النشرة اإللكترونية٢٠١٩في ديسمبر الصين 
وأعلن المدير العام أن  ، وفقا للوائح الصحة الدولية.٣٠/١/٢٠٢٠لمنظمة الصحة العالمية اجتماع متابعة للجنة الطوارئ في 

، (PHEIC)يشكل حالة طوارئ بشأن الصحة العامة ويحظى بالقلق الدولي  ٢٠١٩تفشي فيروس كورونا الجديد في عام 
. ويرد البيان الصادر عن هذا )٢٠٠٥وقبل مشورة اللجنة وأصدر مشورة كتوصيات مؤقتة بموجب اللوائح الصحية الدولية (

of-meeting-second-the-on-statement-2020-01-/30room/detail-https://www.who.int/news- االجتماع في الموقع التالي:
-coronavirus-novel-of-outbreak-the-regarding-committee-emergency-(2005)-regulations-health-international-the

ncov)-(2019. 
الفيروس ومواصلة توفير إن منظمة الصحة العالمية هي الوكالة الرائدة التابعة لألمم المتحدة بشأن إدارة تفشي هذا  -٢

للتصدي له. وترد معلومات أخرى بشأن التقارير المتعلقة بهذه الحالة واإلرشادات  ةجميع أشكال الدعم الضروري الفنية والتشغيلي
 .coronavirus-https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-2019 الفنية والمشورة المتعلقة بالسفر على الموقع التالي:

وترد أحدث المعلومات الخاصة بالمشورة التي قدمتها منظمة الصحة العالمية بشأن السفر الدولي فيما يتعلق   -٣
 ) على الموقع التالي:٢٧/١/٢٠٢٠بتفشي هذا الفيروس (ُنشرت في 

coronavirus/en/-new-by-caused-Pneumonia-of-outbreak-01-27-https://www.who.int/ith/2020. 
ع و   -٤ ع لمنظمة الصحة العالمية من أجل االطالع الدول األعضاء تشجيعا شديدا على رصد موقع اإلنترنت التابُتشجَّ

 على أحدث المعلومات ولالمتثال للتوصيات واإلرشادات التي تقدمها منظمة الصحة العالمية في هذا الشأن.
وٕاذ أن اإليكاو هي منظمة تابعة لألمم المتحدة فإن دورها الرئيسي فيما يتعلق بتفشي هذا الفيروس هو دعم منظمة   -٥

رة رئيسية للدول يسّ والعمل كجهة مُ  االجتماعاتة بواسطة توفير المعلومات المتصلة بالطيران والمشاركة في الصحة العالمي
. )(CAPSCAلمنع وٕادارة أحداث الصحة العامة في مجال الطيران المدني  لإليكاو والمنظمات األعضاء في الترتيب التعاوني

 الطيران من أجل توفير الدعم.ب المعنيةلمية والجهات وتواصل اإليكاو العمل عن كثب مع منظمة الصحة العا
 )(CAPSCAمجال الطيران المدني في لمنع وٕادارة أحداث الصحة العامة  لإليكاو وترد في موقع الترتيب التعاوني  -٦

من الكيانات ذات الصلة  اعتها منظمة الصحة العالمية واإليكاو وغيرهمالمعلومات الرئيسية التي جمّ 
(https://www.capsca.org) ؛ فضال عن تعميمها بواسطة البريد اإللكتروني من خالل شبكةCAPSCA)( )CAPSCA)(  هي

االتصال وجهات  )(CAPSCA المعنية بترتيب ال بكندا، والمنظمات اإلقليميةـمنظمات شريكة عالمية من مقر اإليكاو في مونتري
 .الدول األعضاء من المكاتب اإلقليمية التابعة لإليكاو)في  بهذا الترتيبالخاصة 

ع و  -٧ لمنــع وٕادارة أحــداث الصــحة لإليكــاو الترتيــب التعــاوني " برنــامج فــي عضــواً ة الــدول التــي لــم تصــبح بعــد شــدبُتشــجَّ
لتخفيف "ا :١٤-٤٠رقم  يكاوعمومية لإلجمعية الالوفقًا لقرار  االنضمام إليهعلى  (CAPSCA) "العامة في مجال الطيران المدني

من حدة انتشار األمراض من خالل وسائل تشمل، في جملة أمور، تطهير الطـائرات وأسـاليب مكافحـة نـاقالت األمـراض وأهميـة 
  ."العمومية في مجال الطيران الدوليبرنامج الترتيب التعاوني لمنع وٕادارة أحداث الصحة 

 ةالعام ةألميناوجب سلطة صدرت بم
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