
تقریر فرقة العمل التابعة للمجلس المعنیة بانتعاش الطیران و المسار 
المستقبلي للقطاع 

(CART)

اسم المحاضر 
المكان/الزمان لقب المحاضر 



أعضاء فرقة عمل المجلس المعنیة بانتعاش الطیران 
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ممثلو الدول األعضاء▪
ة ، المملكة العربی) فرقة العملرئیس(أسترالیا ، كندا ، الصین ، كولومبیا ، كوستاریكا ، كوت دیفوار ، فرنسا 

السعودیة ، سنغافورة ، إسبانیا ، اإلمارات العربیة المتحدة ، المملكة المتحدة ، الوالیات المتحدة ، وزامبیا

ممثلین عن المنظمات الدولیة واإلقلیمیة▪

/ لسیاحة العالمیة ، منظمة الصحة العالمیة ، مفوضیة االتحاد األفریقي ، االتحاد األوروبي لاألمم المتحدةمنظمة
اللجنة،المؤتمر األوروبي للطیران المدنيلطیران المدني ، العربیة لمنظمة الالوكالة األوروبیة لسالمة الطیران ، 
. االمریكیة الالتینیة للطیران المدني , 

من الصناعةونممثل▪

مجلس التنسیق ،اتحاد النقل الجوي الدولي،منظمة الطیران المدني لخدمات المالحة ،المجلس الدولي للمطارات 
الدولي لرابطات الصناعة الفضائیة الجویة 



)كارت(مھام فریق العمل المعني بانتعاش  الطیران -االطار المرجعي
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فریق العمل المعني بانتعاش ، تم تكلیف 219المجلس خالل دورتھ بموجب االطار المرجعي الذي  اعتمده 
ءابناو الصناعة األولویات والسیاسات االستراتیجیة لدعم الدولبخصوص اتیصالتوالطیران بتحدید و تقدیم 

: على تالت ركائز

؛COVID-19التعامل مع التحدیات التي تواجھھا الدول وصناعة الطیران المدني بسبب جائحة ، على المدى القریب -ا
باء تسھیل استئناف عملیات الطیران بطریقة آمنة ومأمونة ومستدامة ومنظمة بأسرع ما یمكن عملیاً مع مراعاة تطور الو-ب

والقرارات التي تتخذھا سلطات الصحة العامة الدولیة والوطنیة ؛ و
.قدرة على التكیفعلى المدى الطویل بناء نظام طیران أكثر -ت



عقد فریق العمل خمس اجتماعات بمعیة تالت مجموعات صیاغة 
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الصناعة ومنظمة طرفعروض مقدمة من ): أبریل29(1فریق العمل كارت •
مجموعات صیاغة 3لسیاحة العالمیة ؛ وإنشاء األمم المتحدة لالصحة العالمیة ومنظمة 

)DGs(
؛ مجموعات الصیاغة استعراض عمل): مایو5( 2فریق العمل كارت •

مؤسسة الرعایة األمانة بشأن مشروع مخطط خطة اإلنعاش وطرف ن قدم موعرض م
األولیةالصحیة 

ضفاء الصیغة النھائیة على عمل مجموعة إ): مایو12(3فریق العمل كارت •
.  3و 2مجموعتین ؛ ومراجعة عمل الم1الصیاغة 

ضفاء الصیغة النھائیة على عمل مجموعتيإ): مایو19(4فریق العمل كارت •
3و 2الصیاغة 

؛ CARTكارت مراجعة وإتمام تقریر ): مایو26(5فریق العمل كارت •
عیةالتو/ والتواصل 

-المقرر( 1مجموعة الصیاغة 
المبادئ األساسیة ):  كوستاریكا

االتحاد -المقرر(2مجموعة الصیاغة 
زمة التدابیر الرئیسیة الال):الدولي للطیران

لتحقیق االنتعاش 
): كولومبیا-المقرر(3مجموعة الصیاغة 

نموذج التقریر 



2020مایو 27انجز في   ▪ 
)2020یونیو 1االثنین (افق علیھ المجلس خالل الجلسة الثانیة والعشرین بعد المائةو▪ 
ن من التقریرزئیج▪
)صفحة15في شكل موجز تنفیذي في (تقریر ال-
COVID-19الجوي خالل أزمة الصحة العامة المبادئ التوجیھیة للسفر : الستئناف العمل -
)صفحة48في إرشادات فنیة (

تقریر فریق العمل كارت



ھیكل تقریر فریق العمل كارت
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المنظور العام ▪ 
المبادئ األساسیة▪ 
نھج تدریجي قائم على المخاطر+ مبادئ رئیسیة 10-
الطیران المدني الدوليو انتعاشخطة طیران إلعادة تشغیل▪
صادیة والمالیة، وكذلك التدابیر االقتسھیالتالتدابیر المتعلقة بسالمة الطیران والصحة العامة للطیران واألمن والت-
منظمة الطیران المدني الدوليعبر الرصد المنتظم وتبادل الخبرات -
توصیة11-
القدرة على التكیفبناء ▪
افاق المستقبل▪



مبادئ لضمان إعادة تشغیل و انتعاش امنة مأمونة و مستدامة
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د على قطاع الطیران العالمي بشكل آمن ومأمون ومستدام من خالل نھج منسق دولیًا یعتمنتعاشوامن األفضل دعم إعادة تشغیل 
:المبادئ التالیة

- إجراءات متناسقة ومرنة: حمایة الناس-1
التضامنابداءالعمل كفریق طیران واحد و-2-
األساسيتواصلضمان ال-3-
نشطعلى نحو إدارة المخاطر المتعلقة بالسالمة واألمن والصحة -4-
الطیران و امن جعل تدابیر الصحة العامة للطیران تعمل مع أنظمة سالمة -5-
تعزیز الثقة العامة-6-
االنتعاشو تمیز إعادة التشغیل -7-
دعم استراتیجیات اإلغاثة المالیة لمساعدة صناعة الطیران-8-
ضمان االستدامة-9-

قدرة على التكیفتعلم الدروس لتحسین ال-10-



خطة الطیران إلعادة التشغیل و االنتعاش
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التدابیر المتعلقة بسالمة الطیران
العالمي ، یجب على الدول األعضاء مواصلة تحدیث االختالفات ذات الصلة بحاالت19كوفیدأثناء تفشي: 1التوصیة •

).EFOD(اإللكتروني لالختالفات لتصنیف في النظام الفرعي ل19كوفیدالطوارئ 
بمجرد استئناف العملیات 19كوفیدتدابیر للتخفیف ذات صلة بـفادى إبقاء ایة تتینبغي للدول األعضاء أن : 2التوصیة •

.EFODلالختالفات اإللكترونيلتصنیف یجب تقدیم االختالفات التي تبقى بعد الطوارئ إن وجدت في النظام الفرعي ل. العادیة
تغییر اللعملیات الجدیدة أو فیما یخص اینبغي للدول األعضاء اإلسراع في وضع إرشادات إلدارة السالمة: 3التوصیة•

.خالل ھذه األزمة



خطة الطیران إلعادة التشغیل و االنتعاش
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التدابیر المتعلقة بالصحة العامة للطیران

تحقیق ھذه لو. المواءمة العالمیة واإلقلیمیة لإلجراءات ضروریة لتعزیز ثقة الجمھور والركاب في السفر بالطائرة: 4التوصیة •
لمبادئ ا:إعادة التشغیلمع توجیھاتالتي تتخذھا الدول األعضاء لصحة العامة للطیراناتتماشى إجراءات انالغایة ، ینبغي

.19كوفیدأزمة الصحة العامة اثناء لسفر الجوي لالتوجیھیة
رورة عملیات الطیران العادیة، ینبغي للدول األعضاء أن تستعرض بانتظام ضلالسریعةمن أجل دعم العودة: 5التوصیة •

ضروریة؛ ویجب وقف اإلجراءات التي لم تعد19كوفیداالستمرار في تطبیق تدابیر التخفیف من المخاطر مع تقلص خطر انتقال 



خطة الطیران إلعادة التشغیل و االنتعاش
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تسھیالتالتدابیر المتعلقة باألمن وال
) أو ما یعادلھا(ي النقل الجوسھیلأن تنشئ على الفور لجنة وطنیة لتبعد ینبغي للدول األعضاء التي لم تقم بذلك : 6التوصیة •

.لزیادة التنسیق بین القطاعات على المستوى الوطنيو ذلك9على النحو المطلوب في الملحق
تھمویلضمان تحدید ھاستمارات صحیة لرصد مواقع الركاب ینبغي للدول األعضاء أن تستخدم بشكل منھجي : 7التوصیة •

.لمساعدة في الحد من انتشار المرض وعودة الوباءبھدف اوتتبعھم 
لدول األعضاء استخدام اإلرشادات المقدمة ، ینبغي لمن خالل أثناء تكییف تدابیرھا المتعلقة باألمن بشكل مؤقت ، : 8التوصیة •

.أن تعزز نظامھا الرقابي لضمان تطبیق ھذه التدابیر باستمرار بھدف حمایة الطیران من أعمال التدخل غیر المشروع

ین كاب الجامحینبغي للدول األعضاء أن تتخذ تدابیر لضمان توفیر التدریب الالزم للموظفین المعنیین لتحدید وإدارة حاالت الر: 9التوصیة •

.المتعلقة بعدم احترام تدابیر الصحة والسالمة األساسیة للطیران العام



خطة الطیران إلعادة التشغیل و االنتعاش
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التدابیر االقتصادیة والمالیة
حفاظ على ینبغي للدول األعضاء أن تنظر في اتخاذ تدابیر طارئة استثنائیة مناسبة لدعم الجدوى المالیة وال: 10التوصیة •

قتة ومتسقة مع التي ینبغي أن تكون شاملة ومستھدفة ومتناسبة وشفافة ومؤو مستوى كاف من العملیات اآلمنة والمأمونة والفعالة ، 
سعادلة والمساالتوازن المناسب بین المصالح المعنیة دون المساس بالمنافسة المع إقامة لطیران المدني، الدولیة لمنظمة السیاسات 

.بالسالمة واألمن واألداء البیئي
طیران المدني للدولیة منظمة الالالرصد المنتظم وتبادل الخبرات من خالل 

ي ینبغي أن تیسر الدول األعضاء تبادل المعلومات بشأن إجراءاتھا وأفضل الممارسات من خالل المساھمة ف: 11التوصیة •
.باالیكاوقاعدة بیانات التدابیر الخاصة 



المبادئ التوجیھیة للسفر الجوي خالل ازمة : إعادة التشغیل 
19كوفیدالصحة العامة 
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تدابیر التخفیف من مخاطر الصحة العامة•
تدابیر تخفیف المخاطر المطبقة بشكل عام-
تدابیر تخفیف المخاطر المطبقة في وحدات محددة -
وحدات4•
المطارات-
الطائرات-
طاقمال-
البضائع-

النماذج والملصقات•
 PHCنموذج (طاقم الحالة عن19كوفیدبطاقة-
1(
تطھیر بخصوص 19كوفیدكشف المراقبة -

)PHC 2نموذج (الطائرات 
تطھیر بخصوص 19كوفیدكشف المراقبة -

)PHC 3نموذج (المطارات 
ملصقات في مناطق استراحة الموظفین-

الوثیقة التوجیھیة مرفقة بالتقریر 



التوعیة
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ة ونشرھا لتلبیة جمیع الوسائل والقنوات المناسبة للترویج لھذه الوثیقفانھ یتعین استعمال الوقت ،یقلضنظرا
.قطاع الطیران المدنيفي الحاجة الملحة إلى توجیھ منسق 

.طیران المدني من أجل ھذا الترویجللدولیة منظمة الالخبرة وشبكة اتصاالت شركاء مادیمكن اعت



(PHC)المبادرة التنفیذیة لممر الصحة العامة 



(PHC)المبادرة التنفیذیة لممر الصحة العامة 



المبادرة التنفیذیة لممر الصحة العامة
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ضمان استمرار عملیات الطیران مع الحد األدنى من القیود على عملیات الطائرات•
من خالل السفر الجوي19كوفیدمنع انتشار•
حمایة صحة وسالمة الطاقم والركاب•
سقةتنھج منسق مع إجراءات ومتطلبات م•
CARTكارت فرقة العمل التابعة للمجلس المعنیة بانتعاش الطیران تقریر-
 كارت انطالقCART : 19كوفیدللسفر الجوي خالل أزمة الصحة العامة مبادئ توجیھیة
 للترتیب التعاوني للتصدي ألحداث الصحة العامة في مجال الطیران 19كوفیدالمواد االرشادیة بخصوص

طاقم الطائرة وعملیات الشحن األساسیة: CAPSCAالمدني  
 19كوفیدبحاالت الطوارئ االختالفات المتعلقة بخصوص الیقین التنظیمي)CCRD(
 أدلة مرجعیة سریعة)QRGs(



سار المستقبليوالمقدرة على التكیفبناء ال
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بناء المرونة 
التزامات رفیعة المستوى•
االلتزامات الدولیة•
تواصل واضح•
عات اإلقلیمیةجماالدول والالمقدم الى دعم ال•
الدروس المستفادة•

المسار المستقبلي 
نھج مرن وتدریجي•
متابعة جادة ومتسقة•
رصد وتقییم الوضع•
تعاون أوثق ومتواصل•



CART Report: www.icao.int/covid/cart

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