
 

 

 
 

 بيان مشترك بين اإليكاو ومنظمة الجمارك العالمية

 العالمي على المستوى مرض فيروس كورونا واإلمدادات الطبية المرتبطة بهبشأن نقل وتوزيع لقاحات 

٢/٢/٢0٢1 

 

الموافقة على اللق ح ت التي تهدف إلى توفألر المن عة المكتساااااة  ااااد عملأل ت تقدم كاألر في  في األساااا األخ األ ألر ُأحرز 
في ع م و . في الوقت الراهنالتي تحمل نفس االساااااام مرض الالذي تسااااااان في انتئاااااا ر    حة  (SARS-CoV-2)فألروس كورون  

 هذه ار من سك ن الع لم، ومن المتوقخ أن تستمرأكقط ع ت اللق ح ت في العدألد من المن طق إلى  توفألر هود ستتوسخ ، 2021
ألعتمد هذا اإل راء المهم في احتواء الفألروس على التوزألخ الساااااااااارألخ والموتوق للق ح ت عار الحدود و العملألة لعد  أئااااااااااهر ق دمة. 

 اطرألقة ت من سالمة المنت  ت وتحمي الن س من المنت  ت الطاألة المزألفة.

م  حدد ألساااااااااااااا مم  رى األ صاااااااااااااا    الو   ت رعالت زألن و من حألث المتا ألنة تطلا ت على مال دألد  وي اللق ح ت نطتو 
 إلى المست دمألن النه  ألألن عار سلسلة التورألد الع لمألة.احألث تصل من مراكز اإلنت ج  غلألفالنقل والت عملأل ت تقت أله

  اهلنقل اللق ح ت واعض الا ااا  خ ذات الصااالة أف ااال وساااأللة  عله لالالزمتألن ألوفر الئاااحن ال وي السااارعة والموتوقألة و 
لى   نن ذلك، فإن اعض و عار مس ف ت طوأللة.  )متل الم مدات كل األس سألة ال رورألة  التي تئكل الهألالكاألر   أدوات الئحنا 

 .وس  ل نقل م تلفة است دام تتطلن قدالالزمة لتوسألخ "سلسلة التارألد" و الطاألة الكاألر ( 

األن إق مة التع ون الواسخ النط ق إلى  (WCO)ومنظمة ال م رك الع لمألة  (اإلألك ون المدني الدولي )تدعو منظمة الطألراو 
األ رى من أ ل  ااااااام ن النقل ا من  وال ه ت المعنألة النقل لوسااااااا  سااااااا  ر أوسااااااا ط الطألران وال م رك وكذلك المسااااااا ولألن عن 

 والفع ل للق ح ت والمعدات المرتاطة اه  عار الحدود.

ومنظمة ال م رك الع لمألة إرئاااا دات ومعلوم ت مت حة اإلألك و أعدت ونئاااارت ، مرض فألروس كورون في سااااأل ق    حة و 
 .1  اإللكترونألةملل مهور على مواقعه

عملأل ت التصااادألر  وتألساااألر، من  الل رقمنة منظمت نال، تساااعى مرض فألروس كورون فألم  ألتعلق ا هود توزألخ لق ح ت و 
ساااااااارعة تحقألق زأل د  كاألر  في دار  الم  طر، إلى إلقوألة اللأل ت ا في عملأل ت الئااااااااحن ال وي، ام  في ذلك والعاور واالسااااااااتألراد 

 .والمزألفةتوصألل اللق ح ت للمست دم النه  ي، مخ تقلألل م  طر توزألخ المنت  ت الطاألة غألر ا منة 

                                                      
1 http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/activities-and-programmes/natural-disaster/coronavirus.aspx and 

https://www.icao.int/covid/Pages/default.aspx 

 

http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/activities-and-programmes/natural-disaster/coronavirus.aspx
https://www.icao.int/covid/Pages/default.aspx
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لو اااااااااااااخ وتنفألذ  ،ال ه ت المعنألة األ رىمخ اع اااااااااااااهم  الاعض، وكذلك مخ اإلألك و تتع ون منظمة ال م رك الع لمألة و و 
 ائكل آمن وفع ل.  تاللق حال طط الالزمة التي تهدف إلى تسهألل توصألل 

أقصااااااى قدر من المرونة فألم  ألتعلق اعملأل ت الت لأل  احألث تادي ن للحصااااااول على دعم الحكوم ت  منظمتالتسااااااعى و 
وتوفألر الهأل كل األساااااا سااااااألة واإلمدادات الطاألة  ألروس كورون مرض ف اااااارورألة لتوزألخ لق ح ت مساااااا لة والنقل عار الحدود، وهي 

 الالزمة من المصدر إلى المست دمألن النه  ألألن.
 

اتفاا قألاة "اا حكاا م مخ االلتزام الكاا مال  مرض فألروس كورونا من أ ال التع ألاال انقاال الئااااااااااااااحناا ت ال وألاة وتوزألخ لقاا حا ت و 
)اتف قألة كألوتو المعدلة(  "الدولألة لتاساااااااااااألط وتنساااااااااااألق اإل راءات ال مركألةاالتف قألة و")اتف قألة ئاااااااااااألك غو(  "الطألران المدني الدولي

المعنألة على القأل م الحكوم ت والساااااااااااااالط ت الوطنألة والمحلألة  ، نحث  مرض فألروس كورون افألم  ألتعلق  المناتقة عنهم واألحك م 
 :أللي ام 

 م موعة لم  قررته "ً  وفقألقدمون  دمة أسااااا ساااااألة حألث ن" ألر ألساااااألالعم ل ال"اوصااااافهم من قط ع الطألران موظفي  تحدألد
 المقترحة رألطة الطرألق فألم  أل    (SAGEلمنظمة الصاااااااااحة الع لمألة )الت اعة ال اراء االساااااااااتئااااااااا رألة االساااااااااتراتأل ألة 

في األولوألة  التي له التي تحدد الف  ت السك نألة و  "مرض فألروس كورون است دام لق ح ت في ولوأل ت األلتحدألد  للتطعألم
ائاااتملت  ااامن هذا اإلط ر، و اللق ح.  مدى توافروساااألن رألوه ت  ء لوا االمرتاطة التطعألم على أسااا س األو ااا ع عملألة 

 ؛النقلالع ملألن في م  ل  هذه م موعة العمل

 عملأل ت الئااحن ال وي وساالساالة اسااتمرارألة التي تهدف إلى  اام ن  اإلألك وا حك م الملحق الت سااخ الصاا در عن  االلتزام
 ؛تورألد الع لمألة للئحن ال ويال

  احألث ألتسااانى اسااات دامه  ائاااكل متا دل وفقإعداده  مرض فألروس كورون  التي تم  اااد  ااام ن قاول ئاااه د  التطعألم  ً
والمواصف ت الفنألة  التسهألالت"" – لإلألك و الت سخالملحق  المنصو  علأله  في الدولألة لم  ورد في القواعد والتوصأل ت

مغ در  وعاور و د ول عملأل ت لتسااااااااااااااهألل ً   اااااااااااااارورأل، في الح الت التي ألكون فأله  إتا ت التطعألم اه  ذات الصاااااااااااااالة
 ؛األئ    إلى الدول أو منه  أو عاره 

  أن أل ري ذلك ، وألف ل وال ه ت المعنألة األ رى م ن التنسألق األن سلط ت الطألران المدني وسلط ت الصحة الع مة
 ؛النقل ال ويمن  الل الل نة الوطنألة لتسهألالت 

 11/٥/2020المنئااااور  في  2020/30لصااااحة الع مة على النحو الماألن في نئاااار  اإلألك و اإللكترونألة ا اتممر  توفألر 
 عملأل ت الئحن؛التي تقوم ا رحالتاللحم ألة أطقم 

  ألة في للتصااااااااااادألر والعاور واالساااااااااااتألراد على سااااااااااااألل األولو  اله مةالت لأل  ال مركي لألدوألة واللق ح ت عملأل ت إ راء
 اسان الت  ألر؛  تالمن ساة من أ ل منخ التغألرات المحتملة ال  ر  في در ة حرار  المنت األم كن 

  مرض لق ح ت  والمعترف اه  في ساااالساااالة التورألد، ام  في ذلك منت و  توفألر إ راءات   صااااة لل ه ت الف علة المعتمد
 فألروس كورون ؛

  الفحوصاااااااااااا ت على الئااااااااااااحن ت المعلنة على أنه  أدوألة ولق ح ت فقط في تطاألق المراقاة الق  مة على الم  طر وا  راء
 الوقت والمك ن المن ساألن؛
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   تنفألذه  في نفس الوقتو ال م رك والوك الت الحكومألة األ رى، التي ت رأله  سااالط ت عملأل ت التفتألش  ااام ن تنساااألق 
 ؛إن أمكن

  حركة  علىغألر ال روري الت تألر تت نن اإل راءات المت ذ  احألث االلتزام ا لعمل معً  لتسهألل الت  ر  الدولألة وتنسألق
تدااألر الطوارئ الها دفة إلى حما ألة  كونمرض فألروس كورون  والتا كد من المرور والت ا ر  الدولألاة فألما  ألتعلق ا دوألة 

 ومتن ساة وئف فة وم قتة؛مو هة الصحة 

 المت صاااااااااصااااااااة السااااااااالخ ن المعنألألن مدراون على التع مل مخ الت كد من أن موظفي ال م رك واألمن وغألرهم من الع ملأل
در  ت الحرار ، ام  في ذلك تلك التي تنطوي على اسات دام الا ا  خ ال طر  )متل التلا ال  ف( التي تت تر االحسا ساة 

 لنقله ؛

  الذي تئااااااااكله  المنظمة من اسااااااااتغالل الموقف، والتصاااااااادي للتهدألدال رألمة ات  ذ اإل راءات المن ساااااااااة لمنخ التنظألم ت
 المنت  ت غألر المئروعة في ح الت األدوألة واللق ح ت ال طر  أو دون المستوى أو المزألفة.

المعنألة إلى محتوأل ت الهأل  ت السااااااالط ت الم تصاااااااة و مألخ ال ه ت المعنألة على تو أله عن ألة الحكوم ت و مألخ  نحث  و 
 ون  ائكل فع ل وآمن دون ت  ألر.مرض فألروس كور هذا الاأل ن المئترك ل م ن نقل وتوزألخ لق ح ت 

 

 
 كونألو مألكورأل   الدكتور  ف نغ لألو  الدكتور 
 األمألن الع م ةالع م ةاألمألن

 منظمة ال م رك الع لمألة منظمة الطألران المدني الدولي
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