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الموضوع :ترشيح خبير متخصص للمشاركة في فرقة عمل
الصحة في مجال الطيران
تهدد
األوبئة التي ّ
ّ
اإلجـراء المطلوب :إعادة المرفق (ب) في موعد أقصاه
 ،2020/6/30باإلضافة إلى سيرة ذاتية مقتضبة
وتفاصيل االتصال بالخبير المتخصص المرشح.
طيبة وبعد،
تحية ّ

الصحة في مجال الطيران قد أُنشئت،
تهدد
بأن فرقة عمل
معنية بتفشي األوبئة التي ّ
ّ
مخصصة ّ
أتشرف بإبالغكم ّ
ّ
ّ
للتصدي لجائحة كوفيد  ،19-في المديين القريب
كأحد اإلجراءات العديدة التي اتخذتها منظّمة الطيران المدني الدولي (اإليكاو)
ّ
بالصحة مستقبالً.
ألي أحداث مشابهة تتعلّق
ّ
والبعيد ،بغرض مساعدة الدول األعضاء على تحسين تخطيطها لالستعداد ّ
بالصحة الواردة في الملحق التاسع —
الحالية المتعّلقة
الدولية
ويقضي تفويض فرقة العمل باستعراض القواعد والتوصيات
ّ
ّ
ّ
إرشادية وتحديثها بحسب االقتضاء ،باإلضافة إلى التوصية
"التسهيالت" باتفاقية الطيران المدني الدولي وما يرتبط بها من مواد
ّ
دولية جديدة وفق ما ترتئيه مالئمًا.
باعتماد قواعد وتوصيات ّ
ومن المتوقّع أن تضطلع فرقة العمل بأعمالها هذه تحت إشراف لجنة النقل الجوي ) (ATCوبموجب
الزمنية (المرفق (أ)).
تتضمن على وجه الخصوص ،تفاصيل التفويض ونمط العمل والنواتج واآلجال
اختصاصاتها ،التي
ّ
ّ
والمشاركة في فرقة العمل مفتوحة للخبراء المتخصصين ) ،(SMEsالذين تر ّشحهم الدول األعضاء ومنظّمة
المعنية
ظمات المراقبة
الصحة
ظمات األمم المتحدة والمن ّ
ظمة السياحة العالمية ) (UNWTOوغيرها من من ّ
العالمية ) (WHOومن ّ
ّ
ّ
ّ
ومنها ،على سبيل المثال ال الحصر ،المجلس الدولي للمطارات ) (ACIواتحاد النقل الجوي الدولي ).(IATA
لعضوية فرقة العمل .ونش ّجع
ًا
نحث الدول والمنظّمات على أن ير ّشح ك ّل منها
وعليه فإننا
خبير متخصصاً واحداً
ّ
ّ
بشدة على المشاركة من جميع األقاليم لضمان توفّر أوسع قدر ممكن عملياً من التمثيل اإلقليمي للمشاركة في أعمال فرقة العمل.
ّ
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التكرم بتقديم استمارة الترشيح الواردة في المرفق (ب) بعد استيفاءها ،باإلضافة إلى سيرة ذاتية،
ونطلب منكم
ّ
بحلول  2020/6/30إلى الدكتورة نرجس عبدالنبي ،رئيسة قسم التسهيالت في اإليكاو ،إما بواسطة البريد اإللكتروني على
العنوان التالي ،fal@icao.int :مع نسخة إلى  ،icaohq@icao.intواما بواسطة الفاكس على الرقم التالي.+1 (514) 954-6077 :
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق االحترام.

المرفقات:
الصحة في مجال الطيران
تهدد
أ  -اختصاصات فرقة عمل األوبئة التي ّ
ّ
ب -استمارة الترشيح

فانغ ليو
األمينة العامة

المرفق (أ) بكتاب المنظّمة EC 6/3-20/58

الصحة في مجال الطيران
تهدد
اختصاصات فرقة عمل األوبئة التي ّ
ّ
معلومات أساسية
الجوي ) ،(ATCأثناء الجلسة األولى التي عقدتها خالل
العامة للجنة النقل
قدمت األمانة
في ّ ،2020/2/7
ّ
ّ
الدورة  ،219عرضاً عن آثار فيروس كورونا على الطيران المدني .وقد غطّى العرض إطار اإليكاو التنظيمي (بما في ذلك
الجمعية العمومية سارية المفعول ذات الصلة ،واآلثار االقتصادية ،باإلضافة إلى
المالحق والوثائق ذات الصلة) ،وق اررات
ّ
العالمية .واثر العرض والمناقشات،
الصحة
التنسيق مع الهيئات األخرى التابعة لألمم المتحدة ،وعلى وجه الخصوص منظّمة
ّ
ّ
ٍ
بشكل
الجوي
دعت اللجنة األمانة
ّ
العامة إلى تقديم خطّة عمل في المديين القريب والبعيد ،مع توصيات لتنظر فيها لجنة النقل ّ
ٍ
عاجل ،بما في ذلك اتباع اإلجراءات الخطية إذا لزم األمر (انظر الفقرة  9أ) من موجز الق اررات .)AT-SD 219/2
العامة للمجلس ،أثناء الجلسة األولى للدورة  ،219تقري اًر شفوياً بشأن أنشطة التنسيق
وفي ّ ،2020/3/2
قدمت األمينة ّ
تضمن التقرير
التي تضطلع بها اإليكاو فيما يتعّلق بفيروس كورونا (كوفيد  )19-واآلثار االقتصادية على الطيران المدني .وقد
ّ
الشفوي  ،في جملة أمور ،إصدار النشرات اإللكترونية ذات الصلة ( EB 2020/06بتاريخ  )2020/1/24وEB 2020/9
ظمة  ،AN 5/28-20/15واطالق الموقع اإللكتروني الذي يش ّكل المصدر الوحيد للمعلومات
(بتاريخ  ،)2020/1/30وكتاب المن ّ
االقتصادية لكوفيد 19-على الطيران.
بشأن كوفيد 19-المخصص لقطاع الطيران؛ واآلثار
ّ
متعددة
أهمية الجهود
العالمية ّ
ويوم الجمعةّ ،2020/3/6 ،
ّ
شدد المجلس ،أثناء الجلسة الثالثة من الدورة  ،219على ّ
العالمية ) (WHOوالمجلس الدولي
الصحة
يتعين على اإليكاو ضمنها مواصلة العمل بالتعاون الوثيق مع منظّمة
ّ
ّ
األطراف ،التي ّ
للتصدي
للمطارات ) (ACIواتحاد النقل الجوي الدولي ) (IATAعلى مختلف المستويات ،من أجل القيام بما يلي :تنسيق الجهود
ّ

لمية باالستناد إلى ترتيبات الحماية القائمة واألحكام واإلجراءات؛ وتوفير اإلرشادات
لتف ّشي داء كوفيد19-؛ ووضع مواد
إرشادية عا ّ
ّ
صحة
مشغلي الطائرات والمطارات ،بشأن التدابير الرامية إلى حماية
الفعالة لسلطات الطيران ،وشركات الطيران ،وغيرها من
ّ
ّ
ّ
الحد من مخاطر انتشار الفيروس (انظر الفقرة  4ج) من موجز الق اررات .)C-DEC 219/3
و
ين
ر
المساف
جمهور
ّ
وباإلضافة إلى ذلك ،طلب المجلس إلى األمينة العامة (انظر الفقرة  4ه) من موجز الق اررات )C-DEC 219/3
أن ِّ
تعد اختصاصاتها بموافقة لجنة النقل الجوي ،للقيام باستعراض األحكام "ذات الصلة
تشكل فرقة عمل َّ
مكرسة لهذا الغرض و ّ
بالصحة" ،بما في ذلك القواعد والتوصيات الدولية المنصوص عليها في الملحق التاسع والمواد اإلرشادية ذات الصلة ،واعداد
محددة من شأنها أن تساعد الدول األعضاء في التصدي ألي وباء ِّ
يهدد الصحة العامة في المستقبل.
توصيات واجراءات ّ
الحد من
وفي اليوم عينه ،اعتمد المجلس أيضاً إعالناً بشأن وباء كوفيد 19-أ ّكد فيه على "الحاجة
الملحة إلى ّ
ّ
صحة المسافرين الجويين والعاملين في مجال
مخاطر انتشار وباء كوفيد 19-عبر النقل الجوي على
الصحة العامة وحماية ّ
ّ
مشغلي الطائرات والمطارات
أهمية "توفير معلومات موثوقة لسطات الطيران وشركات الطيران وغيرها من ّ
الطيران؛ ّ
وشدد على ّ
والجمهور للمساعدة في السيطرة على استمرار انتشار الفيروس".
التفويض
الصحة في مجال الطيران باستعراض جميع أحكام
تهدد
تقدم ،يقضي تفويض فرقة عمل األوبئة التي ّ
في ضوء ما ّ
ّ
الفعالة لكي تنفذها الدول عبر
الملحق التاسع المتعلّقة بالتسهيالت وما يوازيها من مواد إرشادية
مصممة لتوفير اإلجراءات ّ
ّ
المعنية األخرى .ويهدف تطبيق هذه
مشغلي الطائرات والمطارات باإلضافة إلى الجهات
سلطات الطيران مع مقتضيات
تخص ّ
ّ
ّ
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صحة جمهور المسافرين والعاملين في مجال الطيران ،والتخفيف من مخاطر انتشار األمراض السارية
اإلجراءات إلى حماية ّ
الحد من اآلثار على عمليات الطيران ،مع الحفاظ على السالمة واألمن .ومن المتوّقع أن تضطلع فرقة
بواسطة النقل الجوي ،و ّ
العمل بهذه األعمال تحت إشراف لجنة النقل الجوي.
وستقوم فرقة العمل بالمهام التالية:
أ)

استعراض القواعد والت وصيات الدولية ذات الصلة الواردة في الملحق التاسع — "التسهيالت" ،واعداد المقترحات
صحة جمهور المسافرين والعاملين في مجال الطيران بصورة فضلى،
المالئمة لتعديل الملحق بغرض حماية
ّ
الجوية للسلع والشحن والركاب؛
مع الحفاظ على المستوى الالزم من الحركة
ّ

اإلرشادية ذات الصلة المتعّلقة باألمراض
الحالية ،باإلضافة إلى المبادئ
الدولية
ب) استعراض اللوائح التنظيمية واألحكام
ّ
ّ
ّ
الصحة العامة ذات اهتمام دولي؛
العامة أو حالة طوارئ في مجال
السارية التي تش ّكل خط ًار على
ّ
ّ
الصحة ّ

ج)

المعنية في مجال الطيران مثل اتحاد
أعدتها الجهات
استعراض أفضل الممارسات والمواد
اإلرشادية المتوفّرة والتي ّ
ّ
ّ
المعنية،
النقل الجوي الدولي (أياتا) والمجلس الدولي للمطارات ) (ACIوغيرهما من المنظمات والهيئات األخرى
ّ
المعنية بالشحن والشحن السريع؛
الدولية
سيما المنظّمات
ّ
ّ
وال ّ

د)

وضع ما

ه)

مسماة
تجميع أفضل الممارسات المتعلّقة بتسهيل عمليات ما ُيعرف ب ـ ـ "رحالت اإلعادة إلى الوطن" ،سواء أكانت ّ
تهدد الصحة
إنسانية ،أو رحالت
رحالت
دبلوماسية أو رحالت إعادة إلى الوطن تجارية ،أثناء تف ّشي األوبئة التي ّ
ّ
ّ

و)

الصحة العامة في مجال الطيران المدني ) ،(CAPSCAإعداد
التعاونية لمنع وادارة أحداث
بالتشاور مع الترتيبات
ّ
ّ
توجه الدول إلى وضع
مقترحات لتحسين مستوى تطبيق القاعدة القياسية  16-8الواردة في الملحق التاسع والتي ّ
أي مرض مع ٍد؛
خطّة
ّ
وطنية تأهباً لظهور ّ

وأصحاب
يهدد
وباء ّ

كل من الدول األعضاء
يلزم من المواد
اإلرشادية الصادرة عن اإليكاو والتي من شأنها مساعدة ّ
ّ
ألي
المصلحة المعنيين مثل مشغلي الطائرات
ّ
ومشغلي المطارات ،لمعالجة النواحي المرتبطة بالطيران ّ
ال؛
الصحة مستقب ً

العامة واعداد مقترحات بممارسات موصى بها بشأن تشغيل رحالت اإلعادة إلى الوطن التي ال ينزل منها أحد؛

ز)

ح)
ط)
العضوية
ّ

مراجعة الوثيقة " ،Doc 10042نموذج البرنامج الوطني لتسهيالت النقل الجوي" ،على النحو المالئم وبحسب
وطنية ممتثلة للقاعدة القياسية  ،16-8ومراعاة القواعد والتوصيات
للتطرق بتحديد أكبر إلى خطّة طيران
االقتضاء،
ّ
ّ
بناء على ذلك؛
الدولية المنقّحة الواردة في الملحق التاسع ،وتحديث الوثيقة " ،Doc 9957دليل التسهيالت"ً ،

تتضمن أحكاماً مرتبط ًة
التواصل ،عبر األمانة العامة ،مع أفرقة الخبراء المختلفة المشاركة في معالجة المالحق التي ّ
العملية؛
أي مرحلة من مراحل
ّ
ّ
أي مواد إرشاديّة ،قد تكون ناضجة بما يكفي في ّ
أي نتائج ،وال سيّما ّ
بالصحة بشأن ّ
أي مسألة طارئة قد تنشأ أثناء خطّة العمل الموضوعة لفرقة العمل ،وفق توجيهات لجنة النقل الجوي.
معالجة ّ

العالمية )(WHO
الصحة
المشاركة مفتوحة للخبراء المتخصصين ) ،(SMEالذين تر ّشحهم الدول األعضاء ومنظّمة
ّ
ّ
ومنظّمة السياحة العالمية ) (UNWTOوغيرها من منظّمات األمم المتحدة والمنظّمات المراقبة ومنها ،على سبيل المثال ال الحصر،

ونشجع على المشاركة من جميع األقاليم لضمان توفّر
المجلس الدولي للمطارات ) (ACIواتحاد النقل الجوي الدولي ).(IATA
ّ
المهتمة لترشيح خبراء
الدولية
أوسع قدر ممكن عملياً من التمثيل اإلقليمي .وإلعطاء الفرصة لجميع الدول األعضاء والمنظّمات
ّ
ّ
متخصصين للمساهمة في أعمال فرقة العمل ،سيصدر كتاب منظمة لتلقّي هذا النوع من الترشيحات.
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أن التعاون والتنسيق ما بين اإلدارات أساسيان لنجاح فرقة العمل ،سيدعم أعمال الفرقة موظّفون من األمانة
وبما ّ
القانونية والعالقات الخارجية ،بما يشمل خبي ًار
العامة تابعون لك ّل من إدارة النقل الجوي وادارة المالحة الجوية وادارة الشؤون
ّ
سيتم توظيفه ،بتمويل بواسطة موارد من خارج الميزانّية ،أو ُمعار.
ّ
ضوية
واثر الدعوة لتقديم الترشيحات وبعد التشاور مع رئيس لجنة النقل الجوي ،ستقوم األمانة
العامة بتوزيع قائمة ع ّ
ّ
فرقة العمل على جميع أعضائها.
نمط العمل
ستعمل فرقة العمل باللغة اإلنكليزّية فقط ،بالمراسلة ،بما يشمل المؤتمرات عن بعد بواسطة الفيديو .وستُعقد االجتماعات
قدم لالستعراض من جانب فريق خبراء
الشخصية ،بحسب االقتضاء واإلمكان ،لوضع اللمسات األخيرة على األعمال التي ستُ ّ
ّ
المخصصة إذا لزم األمر ،قبل عرضها على نظر لجنة النقل
التسهيالت ،بما في ذلك باتباع اإلجراءات الخطية واالجتماعات
ّ
الجوي .وفي إطار هذه األعمال:


الصحة في مجال الطيران من قبل األمانة العامة ،بالتشاور مع رئيس
تهدد
مقرر فرقة عمل األوبئة التي ّ
ّ
سيجري اختيار ّ
لجنة النقل الجوي ،من بين الخبراء المتخصصين الذين تر ّشحهم الدول لقيادة فرقة العمل ورفع التقارير بالنيابة عنها؛



ستُعقد اتصاالت جماعية ) (VTCعلى فترات منتظمة؛



ستُستخدم قائمة بعناوين البريد اإللكتروني ألعضاء فرقة العمل إلجراء المناقشات وتبادل الوثائق؛



سيتم تبادلها بواسطة البريد اإللكتروني؛
ستحتفظ األمانة العامة لإليكاو بمالحظات االجتماعات/المناقشات التي ّ



ستقوم األمانة العامة لإليكاو وأعضاء فرقة العمل بمشاورات مشتركة كلّما دعت الحاجة ،بما في ذلك إلعداد التقرير



مؤمن لتجميع وثائق فرقة العمل.
ُ
سينشأ موقع إلكتروني ّ

النهائية؛
الشفوي األولي وورقة العمل
ّ
النواتج

يتضمن أحكام الملحق التاسع الجديدة و/أو المن ّقحة ومشروع اإلرشادات،
مقرر فرقة العمل تقرير الفرقة ،الذي
ّ
ّ
سيوزع ّ
ثم إلى
على فريق خبراء التسهيالت للحصول على ردود فعله ،إذا لزم األمر ،قبل تقديمه إلى لجنة النقل الجوي للموافقة عليه ّ
المقررة في المرفق.
المجلس بغرض اعتماده .وترد اآلجال
ّ
الزمنية ّ
موافق عليها من قبل لجنة النقل الجوي،
[]2020/4/15
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المرفق
المقررة
اآلجال الزمنية
ّ
-1

:2020/4/15

الموافقة على إنشاء فرقة العمل واختصاصاتها من جانب لجنة النقل الجوي؛

-2

:2020/5/12

لعضوية فرقة العمل؛
يتضمن طلب الترشيحات
إصدار كتاب المنظّمة الذي
ّ
ّ

-3

:2020/6/30

للعضوية ولمنصب المقرر؛
تل ّقي الترشيحات
ّ

-4

:2020/7/15

المقرر؛
العامة و ّ
اتصال جماعي بين األمانة ّ

-5

:2020/7/20

المقرر ،مع أعضاء فرقة العمل؛
مباشرة األعمال من جانب ّ

-6

حتى ديسمبر :2020

البعدية؛
تواصل األعمال بالمراسلة ،واذا لزم األمر ،بواسطة المداوالت
ّ

-7

ديسمبر :2020

وتم توزيعها على أ
مشاريع مقترحات لمواد
ّ
إرشادية جديدة/منقّحة جمعتها األمانة العامة ّ
عضاء فرقة العمل للتعليق عليها؛

-8

منتصف يناير :2021
(يؤ ّكد الحقًا)

ّأول اجتماع شخصي لفرقة العمل (أو وسيلة أخرى متاحة)؛

-9

فبراير :2021

تقرير مرحلي ُيرفع إلى لجنة النقل الجوي (الدورة )222؛

-10

مارس :2021

ثاني اجتماع وجاهًا لوجه (أو وسيلة أخرى متاحة) لوضع اللمسات األخيرة على مشاريع
المقترحات والتقرير؛

-11

أبريل :2021

توزيع مشروع التقرير على أعضاء فرقة العمل للتعليق عليه وعلى أعضاء فريق خبراء
للتقدم بردود الفعل؛
التسهيالت ّ

-12

مايو :2021

تنظر لجنة النقل الجوي في توصيات فرقة العمل (الدورة )223؛

-13

يوليو :2021

توزيع التوصيات بإدخال تعديالت على الملحق التاسع ،إن ُوجدت ،للتعليق عليها من
جانب الدول األعضاء؛

-14

أكتوبر :2021

تقديم مقترحات التعديالت على الملحق ،إن ُوجدت ،إلى المجلس للنظر فيها
(الدورة )224؛

-15

مارس :2022

يصبح التعديل رقم ( )29على الملحق التاسع واجب التطبيق

————————

المرفق (ب)

بكتاب المنظّمة EC 6/3 - 20/58

استمارة ترشيح :خبير متخصص
الصحة في مجال الطيران.
تهدد
للمشاركة في فرقة عمل األوبئة التي ّ
ّ
اسم الدولة:
_________________________________________

الخبير المتخصص
االسم:
__________________________

المنصب:
__________________________________

الدائرة/اإلدارة:
__________________________

عنوان البريد اإللكتروني:
____________________________________

الهاتف:
________________________________

مقر اإليكاو في موعد أقصاه  ،2020/6/30بواسطة البريد اإللكتروني إلى
ُيرجى إرسال استمارة الترشيح هذه والسيرة الذاتية إلى ّ
العنوان التالي ،fal@icao.int :مع توجيه نسخة إلى العنوان التالي ،icaohq@icao.int :أو بواسطة الفاكس على الرقم التالي:
.+1 (514) 954-6077

 -انتهى-

