اإلعالن الوزاري للمؤتمر الرفيع المستوى بشأن فيروس كورونا
"رؤية واحدة لتعافي الطيران والقدرة على الصمود واالستدامة بعد الجائحة العالمية"
مدُفيُُالجلسةُالو ازريةُالعامةُ(الختامية)ُالتيُانعقدتُفيُُ )2021/10/22
ُُُ ُُُُ
(ُاعت

نحنُالوزراء؛ ُ
ةُوغيرُالمسبوقةُالناجمةُعنُجائحة فيروسُكورونا وماُترتبُعلىُذلكُمنُعواقبُ
ُُُُقُُـرُ ُباألزمةُالعالميةُالمستمر ُ
إذُن
ُ
االجتماعيُواالقتصادي؛
ُ
الصحةُالعامةُوعلىُالمستويينُ
ُ
وخيمةُعلىُمستوىُ
دُاندالعُُالمرضُوماُ
ُُُُُُُ ُ
تجد
دركُأيضا
ونُ ُ ُُُُ
 ُُُُُُُُأنُقطاعُالطيرانُالمدنيُيتأثرُبشدةُ،بماُفيُذلكُعلىُمستوىُالعمالةُ،نتيجةُُ ُ
ُُُُُُـلُالعالميُ،بماُفيُذلكُللعاملينُاألساسيينُفيُمجالُالنقلُالجويُ،
ترتبُعلىُذلكُمنُقيودُعلىُالسفرُ،مماُأعاقُالتنق
ُفضُلُُعنُالقدرةُعلىُالربطُالجويُالضروريُُوسلسلُاإلمداداتُ،معُفرضُضغوطُشديدةُعلىُاالقتصادُالعالمي؛
 وندركُكذلكُالدورُالرئيسيُالذيُيؤديه ُتشغيلُخدماتُالشحنُالجويُُ،مماُيسمحُبالتوزيعُالعالميُلإلمداداتُالطبيةُالحيويةُوالحفاظُعلىُسلسلُالتوريدُاألساسيةُقيدُالتشغيل؛ ُ
 ونؤكدُأنُاألولويةُالقصوىُوالفوريةُلإليكاوُتتمثلُفيُتعزيزُالتعاون ُفيماُبينُالدولُمنُأجلُتحقيق ُتعافيُالطيرانُُُُمعُاحتواءُالمخاطرُعلىُالصحةُالعامة؛ ُ
الكفاءةُ
ُُُُوُُُُُُ
سمُبالسلمةُ
ُُُُُُُ ُُُُُُ ُ
المدنيُبماُيت
ُُرُ ُُُُُُُ ُُُُ ُُُ
انُالمدنيُكمسارُ ُالُرجعةُفيهُلتحقيق ُاالنتعاشُ
استدامةُالطي
ُُدُ ُعلىُالحاجةُإلىُضمانُالقدرةُعلى ُصمود ُوُ ُُُُُُُُُ
شد
ونُُ ُ
 ُتغيرُالمناخ؛ ُ
ُُُُ
ُ
و
النموُالشاملُوالتصديُلتحدياتُ ُ
ُُُُُُُُُُُُُُُُُوُُُُُ ُ
ةُعلىُالسفرُ،وعلىُ
ُ
ُُُُُُالقدر
ُُُُُُتاحُلهمُ
فةُوُأنُت
المنصُ ُ
ُُُابُُعلىُالمعاملةُالعادلةُ
ُُدُُعلىُأنهُينبغيُأنُيحصلُجميعُالرُك
شد
ونُُ ُ
 ُستحسنُبشدةُاستخدامهُلتيسيرُسلمةُالتنقل؛ ُ
منُالم ُُ ُ ُُ
ُُُُُُ
ُُُُُ ُمسبقا
ليسُشرطا
أنُالتلقيحُُُ ُُ ُ
ُُُُُُللسفرُ،وإنُكانُ ُ ُ
ُُُابُ ُأوُمناسبةُلهمُ،معُمراعاةُالقدرةُعلى ُالحصولُعلىُ
ُُُ ُلجميعُالرُك
السفرُمتاحة
 ونؤكدُأنهُينبغيُأنُتكون ُفرص ُُُ ُُ ُُُُُاللقاحاتُوأنواعهاُ،بماُيكفلُعدمُتركُأيُبلدُوراءُالركبُفيُالجهودُالمبذولةُلتعافيُقطاعُالطيرانُالعالمي؛ ُ
قةُبالصحةُالعامةُوتظلُحُرةُُُفيُتنفيذُ
ُُُُُُُُُُُُُ ُ ُُُُُُُُُُ ُُ ُ ُُ
ُُُأنُجميعُالدولُتـتمتعُبالسيادةُوأنهاُمسؤولةُعنُتدابيرهاُالمحليةُالمتعل
ُُُرُب
ونُُـذُك
ُ
يعاتهاُالوطنيةُوالتزاماتهاُالدولية؛ ُ
ُ
شىُمعُتشر
ُُالمخاطرُعندُالضرورةُ،بماُيتما ُُ
ُُةُ
منُحد
أيُتدابيرُللتخفيفُ ُ ُُ ُ
المشترُكةُللسفرُ،
فرقةُعملُمجلس ُاإليكاو ُإلنعاشُقطاع ُالطيران" ) (CARTونؤكد ُعلىُأهميةُالقواعد ُُُُ ُُُُ
 وندعمُُأعمالُ" ُبماُفيُذلكُقابليةُالتشغيلُالبينيُللتطبيقاتُالرقميةُو/أوُاالعترافُالمتبادلُبهاُ،وكذلكُأهميةُاستخلصُالدروسُمنُ
الجائحةُالحاليةُلتحسينُمستوىُمعالجةُاألزماتُفيُالمستقبل؛ ُ
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 ونلحظُمعُالتقديرُالشراكةُمعُ"منظمةُالصحةُالعالمية"ُبشأن إدارةُمخاطرُالصحةُالعامةُفيُقطاعُالطي ارنُطوالُصةُمنُمساريُُالسلمةُ
ُ
ستخل
ُُُ
االستنتاجاتُالم ُُ
ُُُُُُ
فترةُجائحةُفيروسُكوروناُ،بماُفيُذلكُشهاداتُالتلقيحُ،وبالنظرُإلىُُ ُ ُُُُُ ُُ ُ
ُوالتسهيلتُفيُالمؤتمر؛

فقد اعتمدنا اإلعالن التالي:
-1

ُُُبُبالدورُالقياديُلإليكاوُعلىُالمستوىُالعالميُلتيسير ُتعافيُالطيرانُمنُجائحة فيروسُكورونا وضمانُقدرتهُ
ُُنرُح
علىُالصمودُفيُالمستقبل؛
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ُ ُُُُُ
ُُب ُللمتلزمة ُالتنفسية ُالحادة ُالوخيمةُ ،2-
ُالمسب
ُفيروسُ ُ ُكورونا
ُانتشارُ ُُُ ُُ
ُلمنعُ ُُُُ ُُ
ُُُ ُُُُ
ُُُالة
ُتدابيرُ ُفُع
ُُُ ُُُُُُ
باتخاذ
ونلتزُمُ ُُُُ
ُُُُُ ُُُُ ُُ
وهوُالفيروسُالذيُيسببُمرض فيروسُكورونا واألمراضُالساريةُاألخرىُُعنُطريقُالسفرُالجويُُ
ُُُ
ُ)ُ ُُُ ُُُُُ ُُ ُُُُُُ ُُ ُ)SARS-CoV-2
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ُُُُباتباعُاستراتيجيةُمتعددةُالطبقاتُالحتواءُالمخاطرُمنُأجلُالطيرانُالمدنيُالدوليُ،علىُأنُتكونُقابلةُ
ُونلتزمُُُأيضا
ُ
ُُُنُ
وتتضم
األدلةُالعلميةُ،بالتعاونُوالتنسيقُالوثيقينُمعُقطاعُالصحةُالعامةُُُ ُ،
للتكيفُومتناسبةُوغيرُتمييزيةُوتستندُإلىُُ ُُُُُُُُُ
ُُُُُُ
ُ
ي
المعاييرُالمشترُكةُ
قةُإلىُأقصىُحدُممكنُألغراضُالسفرُالجو ُُ،عنُطريقُتطبيقُُُُُُُُ ُُُُُ ُُُُ
ُُُ
قُعليهاُ
لممارساتُالمتف ُُ
ُُُُُُُُ
اُُُُ ُُُ
ُ
المنسُُُُُُ ُُُُ ُ ُُ ُ
ُُُُُُوُُُُُ ُ
المقبولةُفيُمجالُعلمُاألوبئةُوشروط ُاالختبارُوالتلقيحُ،باالستنادُإلىُعملياتُالمراجعةُالمنتظمةُوالرصدُوتبادلُ
المعلوماتُفيُالوقتُالمناسبُبينُالدول؛
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جواُُوكذلكُاإلمداداتُالطبيةُاألساسيةُوالعاملين ُالطبيين ُاألساسيين ُلدعمُ
ُوسنواصلُالعملُعلىُتيسير ُنقلُاللقاحاتُ ُ
الجهودُالمبذولةُعالميُا ُلمكافحةُجائحة فيروسُكورونا ُإلىُجانبُاألزماتُوحاالتُالطوارئُاألخرىُُ،الُسيماُللبلدانُ
النامية؛
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ُُُُُُُُُمُلقطاعُالطيرانُ،بماُفيُذلكُالدعمُاالقتصاديُوالماليُ،الستمرارُالعملياتُوضمانُتوفيرُ
نؤكدُأهميةُالدعمُالمقد
ُ ُوُ ُُُُُُُُُُُُُ
الخدماتُاألساسيةُمعُالحفاظُفيُالوقتُذاتهُعلىُالمنافسةُالعادلةُوتكافؤُالفرص؛
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ُُُُُ،واستعدادُالعاملينُعلىُتشغيلُالعملياتُفيُمجالُ
االنتظام
ُُوُ ُُُ
األمنُ
ُُُُوُ ُُ
سمُبالسلمةُ
ُُُُُ ُُُُُُ ُ
بشكلُيت
ُ ُونلتزمُبضمانُتدفقُالحركةُُ ُُ
الطيرانُ،السيماُأفرادُطُواقمُالطائراتُومراقبيُالحركةُالجويةُ،وكذلكُصلحيةُالطائراتُللطيران؛

-7

ُُُعلىُضمانُقابليةُالتشغيلُالبينيُللتطبيقاتُالرقميةُواالعترافُالمتبادلُ
ُةُاألخرىُ
ُُُُُُُُ ُُُ ُ ُ
األطُرُافُالمعني
ُُوُ ُ
سنعملُمعُاإليكاوُ
ُ ُو ُُُُ ُُُ ُُُ ُُُُ
ُ،وإصدارُشهاداتُ
ُُُُُُُُُقةُبالجائحة ُوالتحققُمنُصحتها ُ
ُُُُرُاتُالمتعل
لختبا
ُ،والنقلُاآلمنُل ُ
بها ُوضمانُإمكانيةُاالنتفاعُبها ُ
التلقيحُُوالتعافيُالتيُتحميُالخصوصيةُوالبياناتُالشخصية؛
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لكيُنسهلُ،إلىُأقصىُحدُممكنُ ،السفرُالدوليُاآلمنُ ،بماُفيُذلكُ
ُُُ
ُ ُونلتزمُبالعملُعلىُاتباعُنهجُمتجانس ُ ُوشاملُُُ ُُُ ُ
تقليل ُأوُإلغاءُشروطُاالختبارُو/أوُالحجرُالصحي ُلل ُ
ُُُابُ ُالذينُحصلواُعلى ُالتلقيحُبالشكلُالكاملُأوُتعافواُمنُ
رك

ونشجع ُعلى ُتنسيقُ
فرقة ُعمل ُمجلس ُاإليكاو ُإلنعاش ُقطاع ُالطيران"ُُ ُ ُُ ،
الدوليُ ،الُسيما ُمن ُخلل ُتنفيذ ُإرشادات ُ" ُ
ُُُُسمُ
ُُُ
شكلُ ُيت
االستراتيجيات ُالمتعددة ُالطبقات ُالحتواء ُالمخاطر ُفي ُالدول ُاألعضاء ُمن ُأجل ُاستعادة ُالربط ُالدولي ُب ُُ
ُمستوياتُ ُاالستدامةُ
ُرفعُ ُُ ُُ ُُُ
ُفيُ ُ ُُ
ُُُُُُلُ ُُ
بالسلمة ُ ُودعم ُانتعاش ُاالقتصاد ُالعالمي ُكخطوة ُحيوية ُنحو ُتحقيق ُهدفنا ُالمتمُث
االجتماعيةُوالبيئيةُواالقتصاديةُفيُمجالُالطيران؛ ُ
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الجائحةُ،معُمراعاةُالظروفُالمختلفةُلكلُدولةُعلىُحدةُوسياساتهاُالعامةُالوطنيةُ،بماُيتماشىُمعُسياساتُمنظمةُ
الصحةُالعالمية ُُواعتباراتها ُالفنيةُمنُأجلُتنفيذُنهجُقائمُعلىُتقييمُالمخاطرُللسفرُالدوليُفيُسياقُجائحةُفيروسُ
كوروناُ،1وإعطاءُاستثناءاتُللمسافرينُالذينُلمُيتلقواُالتلقيحُ.فذلكُسيسمحُبتعزيزُثقةُجمهورُالمسافرينُوإعادةُبناءُ
الطيرانُالمدنيُالدوليُاآلمن؛ ُ
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ممرُات ُالصحةُ
ُنلتزمُبالعملُمعُالشركاءُالدوليين ُللبناءُعلىُإرشاداتُاإليكاوُومنظمةُالصحةُالعالمية ُبشأنُإقامة ُ ُُُ
العامة ُبمقتضىُاتفاقاتُثنائية ُأوُإقليمية ُأوُمتعددة ُاألطرافُ،أوُأنواعُأخرىُمنُاالتفاقاتُأوُالترتيباتُذاتُالتأثيرُ
سُُبلُإضافيةُللتخفيفُمنُحدةُالمخاطر؛ ُ
المماثلُ،الُسيماُفيماُيتعلقُباالعترافُالمتبادلُباللقاحاتُ،وإضافةُماُيلزمُمنُ ُُ
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ُُُبُبماُتقومُبه ُاإليكاو ُمنُأعمالُ،بالتعاون ُالوثيقُمعُمنظمةُالصحةُالعالميةُ ،لتوفيرُاإلرشادات ُاللزمةُبشأنُ
ُ ُُنـرُح
وضعُاستراتيجيةُللخروجُمنُمرحلةُالتدابيرُالحاليةُالحتواءُالمخاطرُمعُتراجعُالجائحة؛
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ُ ُُُُُ
ُُُُ
ُُُدُيؤهلهاُلدعمُقُدُرةُُالطيرانُالدوليُعلىُالصمودُفيُاألجلُالطويلُ ُوُمُرُاعاة
ُاإليكاوُفيُوضعُجي
ونلتزُمُُبضمانُُ ُُُُ
أنُتكوُنُُُ ُُُُ ُُُ ُُ ُ ُ ُُ ُ
ألزماتُوالمواظبةُعلىُ
ُ
ُُُُدرتهاُعلىُمواجهةُا
ُُُُزُيزُق
منُخللُتع
الدروسُالمستفادةُمنُالجائحةُالحاليةُوماُسبقهاُ،وذلكُ ُ ُُ ُ ُ
ماُلزمُاألمرُذلكُ؛
ُُُُ ُُُُ ُُُُ ُُ ُُُُ
ةُعنُاإليكاوُكُل
ُُُرُُُ ُ ُُُ ُُُُ
استعراضُوتحديثُالقواعدُوالتوصياتُالدوليةُوالموادُاإلرشاديةُُُالصاد
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ُُالصمودُفيُاألجلُ
ةُعلىُ
ُُُدُرُُُ ُُ
ُُمساهمةُصناعةُالطيرانُفيُتغيرُالمناخُوالصعوباتُالتيُيطرحهاُذلكُمنُحيثُالُق
ـقرُُب
ُ ُوُُنُُُ
ُُُعُإلىُ"المؤتمرُالسادسُوالعشرينُلألطرافُفيُ
الطويلُوالتنميةُالمستدامةُونموُقطاعُالطيرانُفيُالمستـقبلُ،بينماُُُنتطل
تغير ُالمناخ" ُ)ُ2)COP26و"اجتماع ُاإليكاو ُالرفيع ُالمستوىُ" ُلمناقشة ُجدوى ُوجود ُهدفُ
ُُُُ
اتفاقية ُاألمم ُالمتحدة ُبشأن ُ ُ
3
طموحُعالميُطويلُاألجلُللطيرانُالدولي ؛ ُ
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ـقرُُكذلكُبأهميةُإعدادُآلياتُللمساعدةُوتقديمُالدعمُالفنيُفيُمجالُالطيرانُللدولُواألخصائيينُالذينُيعملونُفيهاُ
ُ ُوُُنُُُ
للتغلبُعلىُجائحةُفيروسُكوروناُدونُتركُأيُشخصُوراءُالركب؛ُ
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ُُإلعادةُبناءُقطاعُالطيرانُبعد ُجائحة فيروسُكورونا فيُأقربُوقتُممكنُ ،وندعوُالدورةُ
ـفوفُ
توحيدُالصُُُ ُ
ُونلتزم ُبـُ ُُُُُُُ ُ
مُالمحرُزُوتحديدُماُقدُيلزمُمنُإجراءاتُإضافيةُ .
اضُالتقد
ُُُرُ
يكاوُإلىُاستع
الحاديةُواألربعينُللجمعيةُالعموميةُلإلُُُ ُُُُ ُُُ
ُ
ُُُُُُُُُُُُُ ُُ

ُ ،ُ https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Risk-based-international-travel-2021.1,ُ 1التي ُتنص ُعلى ُأنهُ ُ
الوُجهةُُ...أنُتنظرُفيُإمكانيةُإعفاءُالمسافرينُالدوليينُالقادمينُمنُشروطُالخضوعُالختبارُالكشفُ
"ُ...يمكنُللسلطاتُالوطنيةُفيُبلدانُُُُ
عنُفيروسُُSARS-CoV-2و/أوُالحجرُالصحيُفيُالحالتينُالتاليتين:
موصىُبهاُمنُلقاحُمضادُلفيروسُكوروناُأذنتُمنظمةُالصحةُالعالميةُباستعمالهُ
 إذاُتمُتلقيحُالمسافرينُأيُإذاُتلقواُالجرعةُاألخيرةُال ُ ُ ُُ
بموجبُبروتوكولُاالستعماالتُالطارئةُأوُاعتمدتهُسلطةُتنظيميةُصارمةُقبلُسفرهمُبأسبوعينُعلىُاألقل؛
ُُُدةُعنُطريقُاختبارُتفاعلُالبوليميرازُ
المؤك
 إذاُحصلُالمسافرونُعلىُدليل ُيثبتُإصابتهمُالسابقةُبالعدوىُبفيروس ُُُُُ SARS-CoV-2
ُُُُُُُُُُُُُ ُحسبُمعاييرُ
أشهرُقبلُالسفرُولمُتعدُحالتهمُمعدية
المتسلسلُباالنتساخُالعكسيُفيُالوقتُالحقيقي ُ)ُ (rRT-PCRفيُغضونُستةُُ ُُ ُُُُ ُُُُ ُُ ُُ ُُُُُُُُ
منظمةُالصحةُالعالميةُإلخراجُالمصابينُبفيروسُكوروناُمنُحالةُالعزل".
ُ2المقررُعقدهُفيُغلسكوُبالمملكةُالمتحدةُفيُالفترةُمنُُ2021/10/31إلىُ.2021/11/12
ُ3المقررُعقدهُفيُاإليكاوُفيُالفترةُمنُُ20إلىُ2022/7/22

