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 -انتهى  -

 المرفق
او عن  صادر إعالن عة للدورة الـ تهجلس فيمجلس اال  ٢١٩الرا

ورونا ٩/٣/٢٠٢٠في   المستجد حول تفشي فیروس 

او(، في جلسته الرابعة  إن مجلس منظمة الطیران  :9/3/2020، التي انعقدت في 219لدورة الـلالمدني الدولي )اال

ل خاص،رذ   ة الطیران المدني الدوليمن  44و 14ن بالمادتی ، بش  ؛اتفاق

ورونا  عن انتشار ةطر الصّحة العامة الناجماخمللحّد من  الملحةعلى الحاجة  وأّكد على عبر النقل الجو و المستجد فیروس 
ة صحة المسافرن جوًا وموّظفي قطاع الطیران؛  حما

 ة:على أهمد د  وش
 قائمة على وقائع وأسس علمّة؛ المتخذة اإلجراءاتو  الحرص على أن تكون التدابیر �أ

المتین على الصعید الدولي التنسیق والتعاون واحترام مباد تعددّة األطراف، و  ،التعاون في ما بین القطاعات ب(
ل اً  ئةإجراء مشترك في مواجهة هذه الحالة الطار  بشأنها في ما بین الهیئات المعنّة   التي ُتسّبب قلقًا دول

 ؛الصحة العامةفي مجال 

ات الطیران، ومشّغلي الطائرات موثوقةمعلومات توفیر  ج(  في الوقت المناسب إلى سلطات الطیران، وشر
ل أكبر.  العام من أجل المساهمة في الحد، والمطارات، والرأاآلخرن  من انتشار الفیروس بش

مات مخاطر خاصة بها و  للنداءات التي وجهتها منظمة الصحة العالمّة إلى الدول إلجراء  قو ال مهأعرب عن دعو  ییف تكتقی
مات آعلى هذا األساس، مع  ،المتخذةاالستجابة تدابیر  ةبعین االعتبار  ةخذنتائج التقی ة الدول  ؛(IHR 2005) اللوائح الصح

ورونا إزاء األثر االقتصاد لتفشي أعرب عن قلقه و   على النقل الجو والطیران المدني؛فیروس 

ات الطیران، والمطارات، والجهات األخر المعنّة بقطاع الطیران عرب عن تقدیره أ و  ومات  العاملةللتعاون في ما بین شر مع الح
ة للمساهمة في تنفوال ة هذه یذمنظمات الدول  ؛التدابیر اإلجرائ

 المعنّة على:الدول األعضاء والجهات حّث و 
ما القو السارةات اإلرشادو تطبیق اللوائح  د( ة ، ال س ات الدول ة والتوص اس للملحق التاسع  (SARPs)اعد الق

الت( اسقواعد غیر ذلك من الو  )التسه ة  فيالمنصوص علیها صلة الة ذات الدولة الق الطیران المالحق األخر باتفاق
اً  حالةتفشي األمراض السارة التي تشّل المدني الدولي، عند معالجة   ؛طارئة للصحة العامة تسبب قلقًا دول

ات و  اإلرشاداتتطبیق  ه( م المخاطر  السارةالتوص من منظمة الصحة العالمّة، وفق الظروف الخاصة وتقی
 لكل بلد؛

معلومات في ما بین سلطات الطیران المدني وسلطات الصحة العامة التعاون ومشاطرة الثقافة رسیخ تعزز وت و(
ة للجان  إنشاءمن خالل  الت وطن للتسه ة  او؛تضم الجهات المعن ام اال  ها، وفقًا ألح

دارة أحداث الصحة ز( ل استباقي إلى الترتیب التعاوني لمنع وا  العامة في مجال الطیران المدني  االنضمام بش
(CAPSCA)  ه و  دعمه؛والمساهمة ف

ات ة لضمان استدامة النقل الجو وأعلى اتخاذ اإلجراءات الضرور ح(  السالمة؛مستو

او  أعاد التأكیدو  واصل دعم قطاع الطیران من خالل العمل مع الدول األعضاء والتعاون مع منظمة الصحة تسعلى أن اال
االت منظومة األمم المتحدة األخر ذات  اء في الصناعة، على غرارالعالمّة وو اتا( )األ اتحاد النقل الجو الدولي الصلة والشر

 ؛(ACI)والمجلس الدولي للمطارات 

ضًا  ثب، ودعم الدول األعضاء وأعاد التأكید أ ما تتخذه من تدابیر االستجابةعلى أن المجلس سیواصل مراقبة الوضع عن   ف
 . تطور األوضاعة في حال تدابیر إضافه على استعداد التخاذ أن، و االقتضاءحسب 


