
 
 

مؤتمر اإليكاو  خاللوالثاني ول اجتماعي المائدة المستديرة ال بشأن  الجلسة العامة الوزاريةرئيس ملخص 
 جائحة فيروس كوروناالرفيع المستوى بشأن 

باإلضافة ، (يكاواإل) منظمة الطيران المدني الدولي النقل في الدول األعضاء فيو  راء المسؤولون عن الطيران المدنياجتمع الوز 
 ةائدالماجتماعي ) ةالوزاري ةالعامالجلسة إطار ، في الدعوة مت إليههالتي ُوجقطاع الطيران وهيئات رؤساء المنظمات الدولية إلى 

 .جائحة فيروس كورونا رفيع المستوى بشأنال يكاوخالل مؤتمر اإل 13/10/2021و 12يومي  (والثاني األول ةالمستدير 

مناقشات مثمرة للغاية على مدار اليومين حول موضوعين  المشاركون  أجرى في إطار فعاليات المؤتمر االفتراضي على اإلنترنت، و 
القدرة على مواجهة وبناء  (لمائدة المستديرة األولااجتماع في الطيران )قطاع تعافي  عمليةقيادة : يتصل الواحد منهما باآلخر

إعداد اإلعالن االعتبار لدى في االجتماعين نتائج مناقشات  قد ُأخذتو  (.لمائدة المستديرة الثانيااجتماع في واالستدامة )األزمات 
 .22/10/2021في التي ستنعقد  (الوزاري المقرر اعتماده في الجلسة الوزارية العامة )الختامية

 .للجلسة ا  رئيسبصفتي  ي من وجهة نظر وذلك  ،المناقشات التي دارتتتناول هذه الوثيقة النقاط البارزة في و 

** 

في ضائقة اقتصادية  تتسببإذ ؛ أكثر من مجرد أزمة صحية بال شك فيروس كورونا تعدبأن جائحة في البداية أقر المشاركون 
إجراءات و عالميا  سالسل التوريد فإن  ،ا  الطيران أحد أكثر القطاعات تضرر  يعدوفي حين  .واجتماعية هائلة في جميع أنحاء العالم

النقل الجوي.  قطاع علىيعتمد في المقام األول والتوزيع السريع للقاحات  اإلنسانيةتدابير االستجابة و حاالت الطوارئ التصدي ل
التي تعتمد على األخرى لعديد من القطاعات للالقتصاد و  التمكينية والمحّفزة أحد أبرز العواملعالوة على ذلك، يعد الطيران و 

 ة.والفعال بها الموثوق النقل الجوي منظومة 

أشاد المشاركون باألعمال التي قامت بها فرقة عمل وقد . عالميا   منسقةاستجابة األزمات العالمية المبادرة إلى وضع تقتضي 
الصحة العامة في مجال الترتيبات التعاونية لمنع وإدارة حاالت طوارئ برنامج و  (CART)مجلس اإليكاو إلنعاش قطاع الطيران 

من أجل دولهم لجهود التي تبذلها ا دعمفي  دمتجدوى التوصيات واإلرشادات التي قُ ، مؤكدين على الطيران المدني )كابسكا(
على الشحن الجوي المفروضة ورفع القيود الموّجهة التوصيات المتعلقة بنظام اإلعفاءات إلى وتجدر اإلشارة تحديدا  . التعافي

 متكافئة للركاب.العادلة و المعاملة ضمان الشهادات إثبات االختبار والحاجة إلى وتنفيذ وإنشاء ممرات الصحة العامة 

، شدد المشاركون على االستمرار من الناحية المالية قطاع الطيرانقدرة باألثر الهائل الذي خلفته جائحة فيروس كورونا على  وإقرارا  
ينبغي تنفيذ مثل هذه و عند اقتضاء الضرورة.  ةمالئمالتنظيمي المالي و الدعم العلى الحاجة إلى االستمرار في توفير تدابير 

االلتزامات الدولية.  ويراعيالسوق ات الحفاظ على ديناميكييكفل بما  ،ومناسب وشفاف ومؤقتوموّجه التدابير على نحو شامل 
، يتعين على كافة المتنافسة على الموارد األولويات ظل تعدد فيمحدودية الموارد المتاحة لالستجابة لألزمات و لمواجهة  وسعيا  

 والشركاء الدوليين والقطاع الخاص.توحيد جهودها، بما فيها المؤسسات المالية المعنية الكيانات 

 



- 2 - 

 ،إلدارة المخاطرالعتماد استراتيجية "الخروج"، أي استراتيجية وطنية  دولة ما مستعدة  متى كانت  خاصة   الطيران عناية  وسيلزم إيالء 
، إلى جانب فتح السفر وإعادة تنشيط العامة تدابير التخفيف من المخاطر على الصحةالحاجة إلى خفض هو الغرض منها 

 غفليجب أال نُ الصحة والتحديات االقتصادية واالجتماعية،  وفي ظل ضرورة إجراء مفاضلة صعبة بين. االقتصادات المحلية
مشتركة  نظروجهة أعرب المشاركون عن و . والتعافي االقتصادي األوسع نطاقا  مكافحة الجائحة جهود في دعم الدور الهام للطيران 

تكون  ، على أنمتعددة المستويات إلدارة المخاطر في مجال الطيران المدني الدولياستراتيجيات لوضع حيال األهمية القصوى 
 العلمية.إلى األدلة دة نومستوبعيدة عن التمييز من حيث النطاق ناسبة تومللتعديل قابلة 

التوريد ونموها في فترة وسالسل الستئناف الكامل للسفر والتجارة لأساسيا   أمرا  وتعزيزها في السفر الجوي ثقة الركاب ُتعد استعادة و 
التي ، و اعتمادا  على التقنيات الالتالمسية كثر أمانا  األسرع و إلجراءات السفر األما بعد الجائحة. وفي هذا الشأن، ينبغي الترويج 

التشغيل اآللي حلول إدخال فوائد أبرز المشاركون و تدابير الصحة العامة والتقليل من خطر انتشار المرض. ذاته في الوقت تلبي 
تشكل قابلية التشغيل البيني لمثل و عمليات النقل الجوي من أجل ضمان التبادل السريع واآلمن للبيانات والمعلومات. إلى والرقمنة 

تسمح إضافة إلى ذلك، و لتحقيق هذا الهدف. عناصر بالغة األهمية  هذه الحلول واالعتراف المتبادل بها وإمكانية الوصول إليها،
القيود والتي تشمل فرض ، في وجه األزمات مستقبال   السريعةو لالستجابة المتسقة أطر  نشاءإبكنولوجيات الجديدة للحكومات الت

وتبادل البيانات لركاب على ااالختبار والتطعيم ب فرض اشتراطات تتعلقو أطقم الطائرات وتدابير التعامل مع الجوية على الرحالت 
 األخرى لحاالت الطوارئ. ةاالستجابصور أثناء السفر و الصحية 

يقومون الضوء على اإلجراءات والمبادرات التي وسلطوا حدثت بفعل آثار الجائحة، ناقش المشاركون أيضا التحوالت الناشئة التي و 
على ضرورة المشاركون واتفق االجتماعية والبيئية واالقتصادية. : ةالجوانب الثالثتعزيز استدامة الطيران على صعيد لبها 

على المدى الطويل قطاع الطيران يعتمد عليه الذي من أجل تقوية األساس  الحالية من األزمةالمستفادة الدروس استخالص 
وشدد وعدم القدرة على التنبؤ. اليقين  معدقدر من اإلقرار بأّن كل أزمة تنطوي على مع التهديدات في المستقبل، لمواجهة 

القتصادات على ا طرأت ة المدى التيالبعيد ةالجاري تالمشاركون على أهمية تعزيز مرونة القطاع وقدرته على التكيف مع التحوال
سياسة استجابة مالئمة لفترة ما بعد جائحة عداد إ مسؤولية الدول واإليكاو الرئيسية في وتتمثل المستهلكين. سلوكيات المجتمعات و و 

 الرقمنة.ومنها الحلول المبتكرة من مع االستفادة على تحسين إدارة المخاطر وحسن التأهب لألزمات، تعتمد بحيث فيروس كورونا، 

بهدف المهرة في مجال الطيران العاملين المؤهلين ب االحتفاظجذب و وأحد أبرز مالمح خطة العمل في المرحلة المقبلة تتمثل في 
الجارية على صعيد االقتصادات والعمليات ونماذج األعمال، ومن أجل تحقيق النمو المستدام للتحوالت تحقيق استجابة فعالة 

 لقطاع الطيران.

التعافي من الطيران خالل مساره قدرات قطاع ُتعد المشاركة الجماعية للدول وقطاع الطيران بمثابة المحرك الرئيسي الستكشاف و 
من أجل  ةالدوليوالترتيبات الدولي هذه الفرصة لتعزيز اإلطار  اغتناماتفق المشاركون على و . ماتز في وجه األ الصمودحتى و 

 أكثر سرعة  للوصول إلى نهج التعاون فيما بين القطاعات وداخلها أواصر تجديد لو منسقة وموحدة لألزمات مستقبال، استجابة 
 .ألزماتارة ادفي إ وتنسيقا  

** 

هذه التحديات والسماح بتعافي الطيران المدني على نحو سريع، لكن للتصدي لقوية متينة كجبهة بين الوزراء وحدة الرؤية تسّرني 
 .قدمها المشاركون التي لإلسهامات القيمة تقديري خالص أود أن أعرب عن و . وفّعالآمن 

 -انتهى -


