
 

 

 

 فيروس كورونا رفيع المستوى بشأنالاإلعالن الوزاري للمؤتمر 
 "ةالعالمي جائحةواالستدامة بعد ال صمودال            الق درة على "رؤية واحدة لتعافي الطيران و 

ُاعُتمدُفي) ُُُُ ُُ ُ(22/10/2021التيُانعقدتُفيُُختامية(الالجلسةُالوزاريةُالعامةُ)ُُ

ُ؛نحنُالوزراء

وماُترتبُعلىُذلكُمنُعواقبُ فيروسُكورونا غيرُالمسبوقةُالناجمةُعنُجائحةالمستمرةُُواألزمةُالعالميةُبُُُُُ ُُُُ إذُُنقـرُُ  -
 ؛قتصادياالاالجتماعيُُوعلىُالمستويينُالصحةُالعامةُُومستوىُوخيمةُعلىُ

ُُُ دركُأيضاُُُُ ُونُُ - ُُ ُُ ُ ُتجُددُاندالعُنتيجة،ُعلىُمستوىُالعمالةُبشدة،ُبماُفيُذلكتأثرُيُالمدنيُأنُقطاعُالطيرانُُ ُ ُُُ ُُ  ُُ المرضُوماُُُ
ُُُُ التنقُُُأعاقترتبُعلىُذلكُمنُقيودُعلىُالسفر،ُمماُ النقلُالجوي،ُللعاملينُاألساسيينُفيُمجالُلُالعالمي،ُبماُفيُذلكُـُُ

ُُ فضلُُ ُ  االقتصادُالعالمي؛ُضغوطُشديدةُعلىفرضُ،ُمعُمداداتوسلسلُاإلُالجويُالضرورُيالربطُعنُالقدرةُعلىُُُ

،ُمماُيسمحُبالتوزيعُالعالميُلإلمداداتُالطبيةُتشغيلُخدماتُالشحنُالجوُيُيؤديهوندركُكذلكُالدورُالرئيسيُالذيُ -
ُ؛سلُالتوريدُاألساسيةُقيدُالتشغيلالحيويةُوالحفاظُعلىُسل

لطيرانُاتعافيُُحقيقتتتمثلُفيُتعزيزُالتعاونُفيماُبينُالدولُمنُأجلُيكاوُلإلوالفوريةُدُأنُاألولويةُالقصوىُونؤك -
ُُُبماُيُتسمُبالسلمةُوالكفاءةُالمدنيُ ُُ ُ ُُُ ُُُُ ُ ُُ ُُ ُُ  ُُُ ُُ ُمعُاحتواءُالمخاطرُعلىُالصحةُالعامة؛ُ

ُوُنشُدد -  ُُ ُُ واستدامةُالطيرانُالمدنيُكمسارُُُصمودُضمانُالقدرةُعلىعلىُالحاجةُإلىُُُُ  ُُ ُُُُ ُُ ُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُُ ُُ ُُ االنتعاشُُلتحقيقالُرجعةُفيهُُُُ
ُ؛رُالمناخُُُُ تغيُُُتصديُلتحدياتالوالنموُالشاملُُو

ُوُنشُدد -  ُُ ُرُكابجميعُالُهُينبغيُأنُيحصلأنعلىُُُُ  ُ ُالمعاملةُالعادلةُوالمنُصُُعلىُُُ ُ ُُ ُُُ ُُُُ ُُ ُُ ُُُُ ُُ ُ ُُُأنُُتتاحُلهمُفةُُوُُ ُُ ُ ُُ  ُُُ علىُالقدرةُعلىُالسفر،ُُوُ
ُُُ ليسُشرطاُُُلقيحأنُالت ُ ُ ُُ ُُُُ مسبقاُُُُُ ُ ُُ منُالمُُوإنُكانُُ،للسفرُُ ُُ ُُ ُُ ستحسُُُ ُ ُالتنقل؛سلمةُُيسيرتلاستخدامهُُبشدةُنُُ

ُُ السفرُمتاحةُُُفرصهُينبغيُأنُتكونُدُأنونؤك - ُ ُُ ُُُ ُُ ُرُكابلجميعُالُُُ الحصولُعلىُُالقدرةُعلى،ُمعُمراعاةُلهمأوُمناسبةُُُُ ُ
ُ؛الطيرانُالعالميُقطاعُتعافيفيُالجهودُالمبذولةُلالركبُُوراءأيُبلدُُركعدمُتُبماُيكفلاللقاحاتُوأنواعها،ُ

ُُوُنـذُكرُب  - ُ  ُ ُ ُُُ المتعلُُتمتعُبالسيادةُوأنهاُمسؤولةُعنُتدابيرهاُالمحليةُـأنُجميعُالدولُتُُُ  ُُ ُُُ قةُبالصحةُالعامةُوتظلُحرةُُُُ ُ ُُ ُ ُُ ُُُ ُُ ُُ ُُُ ُ ُُ ُُ فيُتنفيذُُُُ
ُُ ُُمنُحُدةُتخفيفُلأيُتدابيرُل ُُ ُالتزاماتهاُالدولية؛تشريعاتهاُالوطنيةُُوىُمعُُ ُشُُابماُيتمالمخاطرُعندُالضرورة،ُُ

ُُُُ المشترُُُالقواعدعلىُأهميةُُونؤكد (CART) "الطيرانُإلنعاشُقطاعُاإليكاوُمجلسقةُعملُفُر"لُاعمُأدعمُون - ُ كةُللسفر،ُُُ
أهميةُاستخلصُالدروسُمنُُوكذلكُ،االعترافُالمتبادلُبهاو/أوُُذلكُقابليةُالتشغيلُالبينيُللتطبيقاتُالرقميةبماُفيُ

ُالمستقبل؛فيُاألزماتُُتحسينُمستوىُمعالجةالجائحةُالحاليةُل
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طوالُنُإدارةُمخاطرُالصحةُالعامةُفيُقطاعُالطيرا بشأنُ"منظمةُالصحةُالعالمية"ُمعُشراكةالونلحظُمعُالتقديرُ -
ُُ االستنتاجاتُالمُُُوبالنظرُإلىُ،التلقيحُاتشهادُ،ُبماُفيُذلكفيروسُكوروناجائحةُُفترة ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُ ُ ُُُ ستخلُُُ السلمةُُُيصةُمنُمساُرُُ

 لمؤتمر؛فيُاُسهيلتالتُو

 :اإلعالن التالي ناعتمدفقد ا

ُُُ نرحُُُ-1 وضمانُقدرتهُ كورونافيروسُ تعافيُالطيرانُمنُجائحةُيسيرالعالميُلتعلىُالمستوىُإليكاوُالقياديُلبالدورُبُُ
 علىُالصمودُفيُالمستقبل؛

ُونلتُزمُ-2  ُ ُُ ُفيروسُُُ ُانتشار ُلمنع ُفُعالة ُتدابير ُباتخاذ ُُ ُُ ُ ُ ُُ ُُ ُُ ُ ُُ ُُ ُُُ  ُ ُُ ُ ُُ ُُ ُُ ُُُ ُُ ُالمسبُُُُُ ُُ ُ كورونا ُ ُُ ُ ُُ ُُُ ُالوخيمةُ ُالحادة ُالتنفسية ُللمتلزمة ُ،2-ب
ُSARS-CoV-2))ُُُوهوُالفيروسُالذيُيسب ُُُ ُُ ُ ُُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُالجوُيُعنُطريقُالسفرُواألمراضُالساريةُاألخرُى فيروسُكورونا مرضبُُُ

ُالالدولي ُمنُخللُ، ُُسيما ُُ ونشجُُ ،"الطيرانُإلنعاشُقطاعُاإليكاوُمجلسقةُعملُفُر"ُإرشاداتتنفيذ ُ تنسيقُعلىُعُُُ
ُالالا ُالمتعددة ُاالُطبقاتستراتيجيات ُفي ُالمخاطر ُحتواء ُاألعضاء ُلدول ُأجل ُالمن ُبُربطاستعادة ُيُتسمُالدولي ُُُشكل  ُُُ ُ ُُ

ُُو ُبالسلمة ُانتدعم ُكخطوة ُالعالمي ُاالقتصاد ُُحيويةعاش ُهدفنا ُتحقيق ُمستوياتنحو ُرفع ُفي ُالمتمُثل ُُ ُ ُُ ُُ ُ ُُ ُ ُ ُُ ُ  ُُ ُُ االستدامةُُُُ
ُلطيران؛فيُمجالُاُواالقتصاديةُاالجتماعيةُوالبيئية

ُُُ أيضاُُُونلتزمُ-3 قابلةُعلىُأنُتكونُ،ُالدوليُمنُأجلُالطيرانُالمدنيُالحتواءُالمخاطرُطبقاتالاستراتيجيةُمتعددةُاتباعُبُُُ
ُُُ للتكيُُ ُُ ُُ األدلةُالعُُإلىُُندفُومتناسبةُوغيرُتمييزيةُوتستُ ُُ ُُُُ ُ ُُ وتتضمُُُبالتعاونُوالتنسيقُالوثيقينُمعُقطاعُالصحةُالعامة،ُلمية،ُ ُ ُُ نُُ

ُُُُ لممارساتُالمتفُُا ُُ ُُ ُُ ُ ُُ ُُ قُعليهاُوالمنسُُُُ ُُ ُُُ ُُُ ُُ ُ ُُُ قةُإلىُأقصىُحدُُُُ ُُ ُ ُُ ُُ ُُ ُُُُ المعاييرُالمشترُُعنُطريقُتطبيقُ،ُممكنُألغراضُالسفرُالجوُيُُُُ ُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُ كةُُُ
والرصدُوتبادلُالمراجعةُالمنتظمةُباالستنادُإلىُعملياتُاالختبارُوالتلقيح،ُُفيُمجالُعلمُاألوبئةُوشروطالمقبولةُ

 الوقتُالمناسبُبينُالدول؛ُالمعلوماتُفي

لدعمُُيناألساسيُينالطبيُعاملينوكذلكُاإلمداداتُالطبيةُاألساسيةُوالُ ُُاُجُوللقاحاتُانقلُُيسيرتوسنواصلُالعملُعلىُُ-4
لبلدانُل،ُالُسيماُإلىُجانبُاألزماتُوحاالتُالطوارئُاألخرُىُفيروسُكورونا لمكافحةُجائحةُُ ُاُُعالميالمبذولةُالجهودُ

 ؛النامية

ُُُُ نؤكدُأهميةُالدعمُالمقدُُُوُ-5 ُُ ُُُ ُُُ ُُُُ ُُُ ُُُ توفيرُوضمانُستمرارُالعملياتُالمُلقطاعُالطيران،ُبماُفيُذلكُالدعمُاالقتصاديُوالمالي،ُُ
 علىُالمنافسةُالعادلةُوتكافؤُالفرص؛فيُالوقتُذاتهُالخدماتُاألساسيةُمعُالحفاظُ

ُُُبشكلُيُتسمُبالسلمةُواألمنُواالنتظامحركةُالنلتزمُبضمانُتدفقُُو ُ-6 ُُ ُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُُُ ُ ُُ ُُ ُُ  ُُُ ُ ُُ ُفيُمجالُالعملياتُتشغيلالعاملينُعلىُاستعدادُُوُ،ُ
 صلحيةُالطائراتُللطيران؛،ُوكذلكُالحركةُالجويةُيقمُالطائراتُومراقباُوطفرادُالسيماُأُالطيران،

ُُُسنعملُمعُاإليكاوُواألطرافُالمعنُيةُاألخرىُُوُ-7 ُ ُ ُُ ُ  ُُُ ُ ُُ ُُ ُُ ُ ُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُ ُُُ ُُ المتبادلُُواالعترافُقابليةُالتشغيلُالبينيُللتطبيقاتُالرقميةُضمانعلىُُُ
ُُُ لختباراتُالمتعلُُلمنُاآلنقلُال،ُُووضمانُإمكانيةُاالنتفاعُبهاُبها ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُاتشهادإصدارُ،ُُوتهاوالتحققُمنُصحُجائحةقةُبالُ

 ؛والبياناتُالشخصيةالتعافيُالتيُتحميُالخصوصيةُُوالتلقيحُ

ُُ لكيُنسهُُشاملُُوُمتجانساتباعُنهجُبالعملُعلىُنلتزمُُوُ-8 ُ ُُ ُ بماُفيُذلكُُ،السفرُالدوليُاآلمنُ،قصىُحدُممكنإلىُأ،ُلُُ
ُرُكابللُالحجرُالصحيأوُ/أوُإلغاءُشروطُاالختبارُوُتقليل الكاملُأوُتعافواُمنُالشكلُالتلقيحُبُحصلواُعلىالذينُُُُ ُ
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سياساتُمنظمةُُبماُيتماشىُمعالعامةُالوطنية،ُُحدةُوسياساتهامعُمراعاةُالظروفُالمختلفةُلكلُدولةُعلىُُالجائحة،
المخاطرُللسفرُالدوليُفيُسياقُجائحةُفيروسُتقييمُةُمنُأجلُتنفيذُنهجُقائمُعلىُفنيالُهااعتباراتُوُالصحةُالعالمية

بناءُُفذلكُسيسمحُبتعزيزُثقةُجمهورُالمسافرينُوإعادة.ُللمسافرينُالذينُلمُيتلقواُالتلقيحُوإعطاءُاستثناءات،1ُكورونا
ُالطيرانُالمدنيُالدوليُاآلمن؛

صحةُالُاتُُُُ ممرُُُشأنُإقامةبُومنظمةُالصحةُالعالميةاإليكاوُبناءُعلىُإرشاداتُللُالعملُمعُالشركاءُالدولييننلتزمُبُ-9
أوُأنواعُأخرىُمنُاالتفاقاتُأوُالترتيباتُذاتُالتأثيرُ،ُاألطرافُةأوُمتعددُةأوُإقليميُةثنائيبمقتضىُاتفاقاتُُالعامة

منُوإضافةُ،يتعلقُباالعترافُالمتبادلُباللقاحاتُفيماسيمُاُالالمماثلُ، يلزُم الللُةإضافيُلُ ُبُُُ ُسُُُمُا ُ؛مخاطرتخفيفُمنُحدُة

اللزمةُبشأنُُرشاداتلتوفيرُاإلُالتعاونُالوثيقُمعُمنظمةُالصحةُالعالمية،ب،ُمنُأعمالُاإليكاوُبماُتقومُبهبُُُُ رحُُـُ ُنُُ ُ-10
 ؛جائحةحتواءُالمخاطرُمعُتراجعُالالتدابيرُالحاليةُالُمرحلةُلخروجُمنلاستراتيجيةُوضعُ

ُونلتُزمُ-11  ُ ُُ ُُُ أنُتكونُاإليكاوُفيُوضعُجيُُضمانُبُُُ ُُ ُ ُ ُُ ُُُ ُُ ُُ ُُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُُُقدرةدعمُيؤهلهاُلدُُ ُُُُمراعاةالطويلُُوُالصمودُفيُاألجلالطيرانُالدوليُعلىُُُ ُ ُُ  ُُ
ُُُُ منُخللُتعزيزُقُُوذلكُ،ُوماُسبقهاالحاليةُُالجائحةالدروسُالمستفادةُمنُ ُُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُُ المواظبةُعلىُألزماتُُوةُامواجهدرتهاُعلىُُ

ُالصادرةُعنُاإليكاوُكُلماُلزمُاألمرُذلكوالموادُاإلرشاديةُوتحديثُالقواعدُوالتوصياتُالدوليةُاستعراضُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ  ُُُُ ُُ ُُ ُُ ُ ُ ُُُ ُُُ  ؛ُُ

ُُـقُرُبُ ُنُُُوُ-12 ُُالُقدرةُعلىُُمنُحيثُذلكالتيُيطرحهاُُصعوباتمساهمةُصناعةُالطيرانُفيُتغيرُالمناخُوالُُُ  ُُ ُُُ ُ ُصمودُفيُاألجلالُُُ 
ُُُ نتطلُُُبينما،ُفيُالمستـقبلالطيرانُقطاعُالطويلُوالتنميةُالمستدامةُونموُ إلىُ"المؤتمرُالسادسُوالعشرينُلألطرافُفيُعُُُ

ُبشأنُ ُالمتحدة ُاألمم ُرُالمناخُُُُ تغيُُاتفاقية ")26COP)
ُلمناقشةُجدوىُُ"رفيعُالمستوُىالُاإليكاواجتماعُ"و2ُ هدفُوجود

ُ؛3عالميُطويلُاألجلُللطيرانُالدوليطموحُ

ُـقُرُُ ُنُُُوُ-13 ُالذينُيعملونُفيهاُنواألخصائييلطيرانُللدولُفيُمجالُاآلياتُللمساعدةُوتقديمُالدعمُالفنيُُإعدادأهميةُبُكذلكُُُ 
 ُالركب؛ُوراءدونُتركُأيُشخصُُجائحةُفيروسُكورونالتغلبُعلىُل

ُالُصـفوفُـبُونلتزمُ-14 ُُتوحيد ُ ُُ  ُ ُُ ُ ُُُ ُ ُبناءُقطاعُالطيرانُُ وندعوُالدورةُُ،أقربُوقتُممكنفيُ فيروسُكورونا جائحةُبعدإلعادة
ُُُُ يكاوُإلىُاستعراضُالتقدُُلإلُموميةالحاديةُواألربعينُللجمعيةُالع ُُ ُُ ُُ ُ ُُ ُُ ُ ُُ ُُ ُُ ُُُ مُالمحرُُُ ُ ُُ ُ.إجراءاتُإضافيةيلزمُمنُقدُماُزُوتحديدُُُ

                                                 
1ُُ,2021.1-travel-international-based-Risk-nCoV-2019-https://www.who.int/publications/i/item/WHOُُ ُأنهُ، ُعلى ُتنص ُالتي

ُُ الوُُُ"...ُيمكنُللسلطاتُالوطنيةُفيُبلدان الخضوعُالختبارُالكشفُُشروطإعفاءُالمسافرينُالدوليينُالقادمينُمنُُتنظرُفيُإمكانيةجهةُ...ُأنُُُ
 و/أوُالحجرُالصحيُفيُالحالتينُالتاليتين:SARS-CoV-2ُعنُفيروسُ

 ُُموُصُالُاألخيرةُجرعةالمسافرينُأيُإذاُتلقواُالتلقيحُإذاُتم ُ ُ باستعمالهُُالصحةُالعالميةمنظمةُأذنتُلفيروسُكوروناُمضادُىُبهاُمنُلقاحُُ
 بموجبُبروتوكولُاالستعماالتُالطارئةُأوُاعتمدتهُسلطةُتنظيميةُصارمةُقبلُسفرهمُبأسبوعينُعلىُاألقل؛

 ُيثبتُإصابتهمُالسابقةُبالعدوىُبفيروسُدليلذاُحصلُالمسافرونُعلىُإSARS-CoV-2ُُُالمؤك ُُُ ُ تفاعلُالبوليميرازُدةُعنُطريقُاختبارُُُ
ُُ أشهرُقبلُالسفرُولمُتعدُحالتهمُمعديةُُستةُفيُغضونُُ(rRT-PCR)ُالعكسيُفيُالوقتُالحقيقيالمتسلسلُباالنتساخُ ُُ ُُُُُُُ ُُ ُُُ ُُ ُُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ معاييرُحسبُُُ

 ."منُحالةُالعزلبفيروسُكوروناُإلخراجُالمصابينُُمنظمةُالصحةُالعالمية

 .12/11/2021إلى31/10/2021ُُالمملكةُالمتحدةُفيُالفترةُمنُبلسكوُغالمقررُعقدهُفي2ُُ

 22/7/2022إلى20ُُفيُالفترةُمنُُاإليكاوفيُُالمقررُعقده3ُ

https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Risk-based-international-travel-2021.1
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Risk-based-international-travel-2021.1

