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Appendix

المرفق
إع ن

ادر عن م لس ا
ول ت
/ /

او

لست ال ار عة للدورة الـ
روس ورو ا المست د

إن مجلس منظمة الط ران المدن الدول (اال او) ،ف جلسته الرابعة للدورة الـ ،219الت انعقدت ف :2020/3/9
ذ ر ،ب ل اص ،بالمادت ن  14و 44من اتفاق ة الط ران المدن الدول ؛
الصحة العامة الناجمة عن انت ار ف روس ورونا المستجد عبر النقل الجو وعل
للحد من م اطر
وأكّد عل الحاجة الملحة ّ
ّ
ظف قطاع الط ران؛
حما ة صحة المسافرن جواً ومو ّ
و دد عل أهم ة:
أ

الحرص عل أن تكون التداب ر واإلجراءات المت ذة قا مة عل وقا ع وأسس علمّة؛

ب) التعاون ف ما ب ن القطاعات ،واحترام مباد تعددّة األطراف ،والتنس ق والتعاون المت ن عل الصع د الدول
سبب قلقاً دول اً
ف ما ب ن اله ات المعنّة لها ب أن إجراء م ترك ف مواجهة هذه الحالة الطار ة الت تُ ّ
ف مجال الصحة العامة؛
ج) توف ر معلومات موثوقة ف الوقت المناسب إل سلطات الط ران ،و ر ات الط ران ،وم ّ ل
اآل رن ،والمطارات ،وال أر العام من أجل المساهمة ف الحد من انت ار الف روس ب ل أكبر.

الطا رات

وأعرب عن دعمه القو للنداءات الت وجهتها منظمة الصحة العالمّة إل الدول إلجراء تق مات م اطر اصة بها وتك ف
تداب ر االستجابة المت ذة ،عل هذا األساس ،مع نتا ج التق مات آ ذة بع ن االعتبار اللوا ح الصح ة الدول ة )(IHR 2005؛
وأعرب عن قلقه إزاء األثر االقتصاد لتف

ف روس ورونا عل النقل الجو والط ران المدن ؛

وأعرب عن تقد ره للتعاون ف ما ب ن ر ات الط ران ،والمطارات ،والجهات األ ر المعنّة بقطاع الط ران العاملة مع الح ومات
والمنظمات الدول ة للمساهمة ف تنف ذ هذه التداب ر اإلج ار ة؛
حث الدول األعضاء والجهات المعنّة عل :
و ّ
د) تطب ق اللوا ح واإلر ادات السارة ،ال س ما القواعد الق اس ة والتوص ات الدول ة ) (SARPsللملحق التاسع
(التسه الت) و ر ذلك من القواعد الق اس ة الدول ة ذات الصلة المنصوص عل ها ف المالحق األ ر باتفاق ة الط ران
المدن الدول  ،عند معالجة تف األمراض السارة الت ت ّ ل حالة طارة للصحة العامة تسبب قلقاً دول اً؛
ه) تطب ق اإلر ادات والتوص ات السارة من منظمة الصحة العالمّة ،وفق الظروف ال اصة وتق م الم اطر
لكل بلد؛
و) تعزز وترس ثقافة التعاون وم اطرة المعلومات ف ما ب ن سلطات الط ران المدن وسلطات الصحة العامة
من الل إن اء لجان وطن ة للتسه الت تضم الجهات المعن ة لها ،وفقاً ألح ام اال او؛
ز) االنضمام ب ل استباق إل الترت ب التعاون لمنع وادارة أحداث الصحة العامة ف مجال الط ران المدن
) (CAPSCAوالمساهمة ف ه ودعمه؛

ح) ات اذ اإلجراءات الضرور ة لضمان استدامة النقل الجو وأعل مستو ات السالمة؛
وأعاد التأك د عل أن اال او ستواصل دعم قطاع الط ران من الل العمل مع الدول األعضاء والتعاون مع منظمة الصحة
العالمّة وو االت منظومة األمم المتحدة األ ر ذات الصلة وال ر اء ف الصناعة ،عل رار اتحاد النقل الجو الدول (األ اتا)
والمجلس الدول للمطارات )(ACI؛
وأعاد التأك د أ ضاً عل أن المجلس س واصل مراقبة الوضع عن ثب ،ودعم الدول األعضاء ف ما تت ذه من تداب ر االستجابة
حسب االقتضاء ،وأنه عل استعداد الت اذ تداب ر إضاف ة ف حال تطور األوضاع.
 -انته -

