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الموضوع :اقتراح عقد مؤتمر رفيع المستوى بشأن جائحة فيروس كورونا

)(HLCC 2021

االجراءات المطلوبة( :أ) اإلحاطة علماً بقرار المجلس المتعلق بعقد مؤتمر
رفيع المستوى بشأن جائحة فيروس كورونا )(HLCC 2021؛ (ب) اإلحاطة
علماً بجداول األعمال المؤقتة الواردة في المرفقات واإلدالء بالتعليقات
عليها ،إن ُوجدت ،في موعد أقصاه .2021/2/15
تحية طيبة وبعد،
يشرفني أن أبلغكم بأن المجلس قد وافق ،أثناء الجلسة العاشرة من دورته  221التي انعقدت في  ،2020/11/18على
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عقد مؤتمر رفيع المستوى بشأن جائحة فيروس كورونا ( ،)HLCC 2021على أن يكون موعد انعقاده في شهر أكتوبر .2021
وقد تقرر بصفة مؤقتة أن يكون موضوع المؤتمر هو"رؤية واحدة نحو استدامة النقل الجوي فيما بعد الجائحة العالمية"،
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حيث يعالج المؤتمر بنوداً عدة تتعلق بجائحة فيروس كورونا تحت مظلة واحدة ،وُيستعاض بذلك عن ثالث فعاليات كانت مقررة في
األصل وهي المؤتمر الرفيع المستوى الثالث للسالمة ( )HLSC 2021والمؤتمر الرفيع المستوى للتسهيالت ( )HLFC 2021والفعالية
الرفيعة المستوى التي تعتزم فرقة عمل المجلس إلنعاش قطاع الطيران ( )CARTعقدها بقصد تعزيز ما تُبديه الدول من التزام بقيادة
دفة جهود التعافي من الفيروس.
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تطور الوضع:
ُ
وسيعقد المؤتمر في صورة من الصورتين التاليتين بحسب ّ

أ) فعالية مدتها أسبوع واحد في الفترة من  18إلى  2021/10/22بحضور المشاركين فعلياً؛ أو
ب) فعالية مدتها أسبوعان في الفترة من  12إلى  ،2021/10/22حيث تعقد يومياً اجتماعات مدة كل منها نصف يوم
إما افتراضياً على اإلنترنت أو عن طريق عقد بعض االجتماعات افتراضياً وبعضها بحضور المشاركين فعلياً.
وسيتم تعميم التواريخ النهائية وجدول االجتماعات بحلول نهاية شهر مايو .2021
وسيركز المؤتمر على موضوعي السالمة والتسهيالت ،إذ سيتناول طائفة واسعة من المسائل المتعلقة باالستجابة
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لجائحة فيروس كورونا وسبل إنعاش قطاع الطيران ،وهي مسائل ذات اهتمام مشترك لكونها تشكل تحدياً أمام سلطات الطي ارن والنقل
والصحة ،ووكاالت مراقبة الحدود والجمارك ،وقطاعات السياحة والسفر ،والجهات المختصة بقطاع الطيران بوجه عام .وسعياً لضمان
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نجاح النقاش المنظم في التوصل إلى نتائج ملموسة ،سينقسم االجتماع إلى جلسة عامة (في اليوم األول من الفعالية) ،إلى جانب
محورين متخصصين ،أحدهما يتعلق بالسالمة واآلخر بالتسهيالت.
وتتضمن المرفقات بهذا الكتاب جداول األعمال المشروحة والتي تتناول بالتفصيل الموضوعات المقترحة للنقاش ،كي
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يتسنى لكم االطالع عليها .وستُخصص الجلسة العامة لجدول أعمال يتناول حصرياً األثر الذي خلفته جائحة كورونا على الطيران،
كما ستسعى الجلسة إلى دعم االلتزام السياسي الذي تبديه الدول نحو االضطالع بإنعاش قطاع الطيران على نحو مستدام ،وزيادة
قدرة قطاع الطيران على مواجهة األزمات ،وايالء الطيران أولوية أكبر في جداول األعمال المحلية واإلقليمية والعالمية (انظر المرفق
(أ)) .وسيتحدد أسلوب تنظيم الجلسة العامة لدى االنتهاء من جدول األعمال بصيغته األخيرة .ويتضمن المرفق (ب) بنود جدول
الموجه إلى الدول
أعمال محور السالمة التي ُوضعت باالستناد إلى جدول األعمال المؤقت الذي جرى تعميمه في كتاب المنظمة
ّ
 .AN 8/17-20/44أما محور التسهيالت فسينظر في بنود جدول األعمال الواردة في المرفق (ج).
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حبذ حضور كبار المسؤولين ممن لهم سلطة
وي ّ
وسيكون باب المشاركة في المؤتمر مفتوحاً أمام جميع الدول األعضاءُ ،

اتخاذ الق اررات (انظر موجز الق اررات  )C-DEC 210/06لتحقيق النتائج المنشودة من المؤتمر .ويمكن للممثلين من الدول غير األعضاء
المدعوة من جانب المجلس المشاركة في االجتماع بصفة مراقبين .وسيجري تسيير أعمال المؤتمر باللغات العربية
والمؤسسات الدولية
ّ
واإلنجليزية والفرنسية والصينية والروسية واإلسبانية.
ويمكن للدول الراغبة في اإلدالء بتعليقات على جداول األعمال المؤقتة أن تبادر بإرسال تعليقاتها في موعد أقصاه
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 .2021/2/15وسيتم االنتهاء من الصيغة النهائية لجدول األعمال مع مراعاة التعليقات الواردة من الدول ،وسُيعرض جدول األعمال
على نظر المجلس العتماده خالل دورته .222
وتفضلوا بقبول فائق االحترام،،،

المرفقات:
المرفق (أ) جدول األعمال المؤقت للجلسة العامة
المرفق (ب) جدول األعمال المؤقت لمحور السالمة
المرفق (ج) جدول األعمال المؤقت لمحور التسهيالت

فانغ ليو
األمينة العامة

المرفق (أ) بكتاب المنظمة رقم AN 8/17, EC 2/76,EC 6/47-20/131

جدول األعمال المؤقت للجلسة العامة :جهود التعافي االقتصادي في قطاع الطيران في
أعقاب جائحة فيروس كورونا وقدرة القطاع على مواجهة األزمات
ال تمثل جائحة فيروس كورونا أزمةً ص ح حححيةً فحسح ح حب ،بل هي أيضح ح حاً أزمة اقتص ح ححادية ومالية تمخضحح ححت عنها آثار أكبر وأطول من
المتوقع طالت منظومة الطيران برمتها .كما أن انهيار النقل الجوي خالل فترة اإلغالق العام والقيود المفروضة على السفر أدت إلى
ض ححغوط اقتص ححادية ومالية بالغة على جميع الجهات المعنية في القطاع ،إلى الحد الذي شح ح ّكل خطورة تهدد اس ححتم اررية قطاع الطيران
نموها وتطورها على الربط الذي يتيحه النقل الجوي ،فإن حالة التعطل التي
المدني حول العالم .وبما أن قطاعات عدة تعتمد في ّ
أصابت هذه القطاعات األخرى المعتمدة على النقل الجوي قد أسفرت عن تداعيات واسعة النطاق على االقتصاد العالمي.
ومع الوقت سححتتعافى االقتصححادات ،إال أن الطريق نحو إنعاش قطاع الطيران بشححكل سححليم وبناء قدرته على مواجهة األزمات ال يزال
الفعالة والمنسححقة لمعالجة التحديات االقتصححادية والمالية والتشححغيلية
محفوفاً بالمصححاعب .وثمة حاجة عاجلة إلى بذل الجهود العالمية ّ
المسححتمرة التي يواجهها قطاع الطيران والسححتعادة النمو االقتصححادي على مسححتوى القطاع .وبخالف جهود التعافي الحالية ،يتعين على
الدول والقطاع أيض ح حاً اسح ححتخالص الدروس المسح ححتفادة من هذه األزمة لتعزيز قدرة قطاع الطيران على مواجهة األزمات وإلعداد خطة
مالئمة إلعادة البناء بشكل سليم استناداً إلى الواقع الجديد أو التحوالت التي طرأت على البيئة االقتصادية والتشغيلية.
األهداف
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في ض ححوء مس ححاهمة الطيران في األولويات الوطنية واإلقليمية والعالمية ،س ححتركز الجلس ححة العامة على تداعيات جائحة فيروس كورونا
على الطيران لحمل الدول على إبداء التزامها الس ح ححياس ح ححي بما يلي :أ) قيادة جهود التعافي االقتص ح ححادي المس ح ححتدامة في قطاع الطيران
المدني ،والتي تشححمل االس حتئناف التام للسححفر والتجارة وسححالسححل التوريد العالمية وعودتها إلى مسححتويات ومعدالت نمو ما قبل األزمة؛

ب) إرسح ححاء األسح ححس لتعزيز القدرة على مواجهة األزمات في قطاع الطيران مسح ححتقبالً .وسح ححتُتاح للوزراء ورؤسح ححاء المؤس ح حسح ححات الدولية
واإلقليمية وقادة قطاع الطيران الفرصح ح ح ح ح ح ححة لعرض ما بذلوه من جهود فردية وجماعية في إطار تولّي زمام جهود التعافي الكامل في
مرحلة ما بعد جائحة فيروس كورونا والتخطيط لسبل التصدي لألزمات في المستقبل.
أسلوب التنظيم
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سححيجري تنظيم الجلسححة العامة بحيث تتيح المجال لنقاشححات ديناميكية مفتوحة فيما بين الوزراء ورؤسححاء المؤس حسححات الدولية واإلقليمية
وقادة القطاع بقصح ح ح ححد تحقيق نتائج ملموسح ح ح ححة تشح ح ح ححمل إصح ح ح ححدار بيان النتائج لالطالع العام .كذلك لن تكون هناك تعليقات أو بيانات
رئيس ححية .وفي حين يمكن لجميع المش ححاركين االس ححتماع إلى فاعليات الجلس ححة العامة ،تقتص ححر المش ححاركات على الوزراء ونواب الوزراء
ورؤساء المؤسسات الدولية واإلقليمية ومن ُو ّجهت إليهم الدعوة تحديداً لحضور الجلسة.

 1الفقرتان  3هح) و ح) من الوثيقة  C-SRN 2020/1والفقرة  5في القسم الرابع من الوثيقة  .C-SRN 2020/2انظر "بناء القدرة على مواجهة األزمات (االلتزامات
الرفيعة المستوى)" في تقرير فرقة عمل المجلس إلنعاش الطيران ( )CARTوالفقرة  4-1-4من التقرير الشفوي لفرقة عمل المجلس إلنعاش الطيران ()CART
2

بتاريخ .2020/11/4
يستند الوصف إلى أسلوب تنظيم اجتم اعات المائدة المستديرة الو ازرية .وسيتحدد أسلوب التنظيم لدى االنتهاء من جدول األعمال.
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موضوعات الجلسة
إثر اسح ح ح ح ح ح ححتعراض أحدث المعلومات المتعلقة باألثر االقتص ح ح ح ح ح ح حادي الذي خلفته جائحة فيروس كورونا على النقل الجوي (بما في ذلك
التوقعات على المدى القريب والتنبؤات بالحركة الجوية على المدى البعيد) ،سح ح ححتركز النقاشح ح ححات على موض ح ح ححوعين رئيسح ح ححيين يتطلبان
اسح ححتجابةً عالميةً ودعماً سح ححياسح ححياً قوياً ،وهما قيادة جهود التعافي المسح ححتدامة وبناء القدرة على مواجهة االزمات .وفي نهاية الجلسح ححة،
سيجري استعراض بيان النتائج واعتماده تعزي اًز لاللتزامات التي أُعرب عنها خالل الجلسة.
أ)

استعراض األثر االقتصادي والتوقعات والتنبؤات

ب)

الموضوع األول .قيادة جهود التعافي المستدامة
-

ج)

الموضوع الثاني .بناء القدرة على مواجهة األزمات.
-

د)

ما هي أهداف التعافي التي ينبغي على الحكومات أن تحددها على المدى القريب والمتوسححط والبعيد وما الذي ُينتظر
من اإليكاو تقديمه للتوفيق بين هذه األهداف عالمياً؟
ما هي تدابير الدعم المالي أو التنظيمي وما هي األطر الدولية التي تشح ح ح ح ح ح ححتد الحاجة إليها لمسح ح ح ح ح ح ححاعدة القطاع على
التعافي واستئناف الربط الجوي؟
وفي إطار توفير الدعم المالي أو التنظيمي الرامي إلى مساعدة القطاع على التعافي ،ما هي أفضل سلسلة إجراءات
الحد األدنى؟
يمكن للحكومات اتخاذها لتقليص الخلل في األسواق إلى ّ
أي التدابير تس ح ح ححتطيع الحكومات اتخاذها بالتنس ح ح ححيق مع القطاع لتعزيز ثقة المس ح ح ححتهلكين في النقل الجوي بعد تخفيف
و/أو رفع القيود المفروضة على السفر؟
كيف يمكن للحكومات أن تضح ح ح ح ح ح ححمن فعالية قدرتها على المراقبة وامكانات آليات المراقبة لديها في حالة االسح ح ح ح ح ح ححترداد
الناقص من رسوم المستخدم واالنخفاض العام في العائدات من الضرائب الحكومية؟
كيف تسح حببت جائحة فيروس كورونا في تغيير مالمح الطيران عالمياً وما هي التحوالت التي ُيتوقع أن تط أر عليه في
ضوء تغير سلوكيات المستهلكين والتغير في االقتصاد؟
ما هي أولويات الحكومات واإليكاو لجعل الطيران المدني أكثر قدرة على مواجهة تفشي أي فيروسات مستقبالً وأكثر
قدرة على التعامل مع بيئة األعمال المتغيرة دون أن يشكل ذلك عبئاً اقتصادياً؟
ما هي المعايير التي يمكن للحكومات اسح ح ح ح ححتخدامها بغرض إيالء األولوية لتخصح ح ح ح ححيص الموارد المالية لتعزيز إنعاش
قطاع الطيران المدني وزيادة قدرته على مواجهة األزمات ،مع مراعاة أولويات اإلنفاق األخرى المتضح ح ح ح ح ح ححاربة و/أو
المتنافسة؟
ما هو الدور الذي يمكن للحكومات أن تلعبه لالس ح ححتفادة من اس ح ححتخدام التكنولوجيات الرقمية واالبتكار كقوة تكنولوجية
تمكينية لزيادة القدرة على مواجهة األزمات؟
كيف يمكن للحكومات جعل العمليات التنظيمية وا ُلنظم اإلدارية في مجال الطيران أكثر تبسح ح ح ح ح ح ححيطاً ومواكبةً لمثل هذه
األحداث في المستقبل ،بما في ذلك سبل االستجابة للطوارئ؟

استعراض واعتماد بيان النتائج.
--------

المرفق (ب) بكتاب المنظمة رقم AN 8/17, EC 2/76,EC 6/47-20/131 –/

جدول األعمال المؤقت لمحور السالمة

جرت استشارة الدول األعضاء والمؤسسات الدولية المختصة بشأن عقد المؤتمر الرفيع المستوى الثالث للسالمة
( )HLSC 2021من خالل كت ححاب المنظم ححة  AN 8/17-19/84بت ححاريخ  ،2019/11/18حي ححث تضح ح ح ح ح ح ححمن الكت ححاب ق ححائم ححة أولي ححة
بالموض ححوعات ذات الداللة المقرر عرض ححها على نظر المؤتمر الرفيع المس ححتوى الثالث للس ححالمة لعام  .2021واس ححتعرض ححت لجنة
المالحة الجوية ( )ANCالتعليقات الواردة من الدول والمؤسح حس ححات الدولية المختص ححة بش ححأن محتوى الموض ححوعات وأولوياتها وذلك
خالل جلسح ح ح ح حتها الثالثة في إطار الدورة  214المنعقدة في  .2020/5/14وبناء على ذلكُ ،عمم جدول األعمال المؤقت للمؤتمر
الرفيع المس ح ححتوى الثالث للس ح ححالمة  ،الذي وافقت عليه لجنة المالحة الجوية من حيث المبدأ ،عن طريق كتاب المنظمة AN 8/17-
.20/44
وعقب اتخاذ المجلس ق ار اًر بعقد مؤتمر واحد رفيع المسح ح ح ح ح ح ححتوى (موجز الق اررات  ،)10-221وافقت لجنة المالحة
الجوية ،أثناء جلسح ح ح ح ححتها الثالثة عش ح ح ح ح حرة المنعقدة في  2020/11/26في إطار الدورة  ،215على جدول األعمال المؤقت لمحور
الس ح ح ح ح ح ححالمة على النحو الوارد في هذا المرفق .ويسح ح ح ح ح ححتند جدول األعمال المؤقت هذا إلى محتوى جدول األعمال المؤقت للمؤتمر
الرفيع المسححتوى الثالث للسححالمة والذي سححبقت الموافقة عليه ،كما أنه يراعي االحتياجات التي حددتها الدول والمؤس حسححات الدولية
أثناء مرحلة التشاور بشأن موضوعات المؤتمر المذكور ،وأهميتها في ضوء األزمة الطارئة الناجمة عن جائحة كورونا .أما بنود
جدول األعمال التي ُحذفت فسيتم تناولها عن طريق وسائل بديلة.
البند  1من جدول األعمال :تدابير السالمة والتدابير التشغيلية المتعلقة بجائحة فيروس كورونا
عانى النقل الجوي العالمي من تداعيات س ح ح ح ح ح ححلبية خلّفتها جائحة فيروس كورونا .وس ح ح ح ح ح ححينظر المؤتمر في التحديات
المتعلقة بالسح ححالمة والعمليات التشح ححغيلية المرتبطة بهذه الجائحة ،ووضح ححع ترتيبات الطوارئ من جانب الدول ،والدروس المسح ححتفادة
وكيفية التخطيط للتخفيف من وقع أي أزمة مشابهة في المستقبل.
حدة اآلثار على
وس ح ح ح ح ُحيدعى المؤتمر إلى تقديم توص ح ح ح ححيات بش ح ح ح ححأن التخطيط ووض ح ح ح ححع التدابير الالزمة للتخفيف من ّ
السالمة الجوية والعمليات التشغيلية في حالة حدوث اضطرابات واسعة النطاق.
البند  2من جدول األعمال :االستراتيجية والسياسة العامة
:1 - 2
:2 - 2

الخطة العالمية للسالمة الجوية ( )GASPوتنفيذ الخطط اإلقليمية والوطنية للسالمة الجوية
تطور القدرات التنظيمية في قطاع الطيران.
ّ

تطور اسح ح ححتراتيجية وسح ح ححياسح ح ححة السح ح ححالمة .وتحدد "الخطة
في إطار هذا البند من جدول األعمال ،سح ح ححيناقش المؤتمر ّ
العالمية للسح ح ححالمة الجوية" ( )GASP, Doc 10004التو ّجه االسح ح ححتراتيجي العالمي للسح ح ححالمة الجوية وتوفر اإلطار الذي يتم بموجبه
وضح ححع وتنفيذ خطط التنفيذ اإلقليمية ودون اإلقليمية والوطنية ،وبالتالي تحقيق االتسح ححاق والتوفيق بين الجهود الرامية إلى تحسح ححين
مستوى سالمة الطيران المدني على المستوى الدولي.
تطور في الطيران وكيفيححة تعزيز القححدرة التنظيميححة والنهوج التححدريبيححة والعمليححات
كمححا سح ح ح ح ح ح ححين ححاقش المؤتمر أوجححه ال ّ
واإلجراءات الحالية لضححمان تطوير الطيران المدني على نحو يتسححم بالسححالمة في ضححوء إدخال االبتكارات والتكنولوجيات الجديدة
ومفاهيم التشغيل المستحدثة ونماذج األعمال الجديدة ونمو الحركة الجوية.
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وسيدعى المؤتمر إلى تقديم توصيات بشأن ما يلي:
ُ
توجه استراتيجي عالمي ألغراض السالمة الجوية؛
أ) وضع ّ
ب) التخطيط االستراتيجي في إدارة السالمة الجوية ومواجهة التحديات الجديدة على المستوى الوطني؛
ج) كيفيححة تعزيز التححدريححب وتحسح ح ح ح ح ح ححين العمليححات واإلجراءات الحححاليححة (بم ححا في ذلححك اإلج ححازة والترخيص واإلذن
والموافقات) الستيعاب التغييرات السريعة الوتيرة في مجال الطيران.
البند  3من جدول األعمال :التوحيد القياسي
:1 - 3
:2 - 3
:3 - 3

نظرة عامة والنهوج
إدارة المخاطر
الخدمات األرضية

سححينظر المؤتمر في مفهوم جديد وهو المراقبة "التعاونية" .تهدف المراقبة "التعاونية" إلى تناول مسححألة نمو العمليات
ونهوج التش ح ح ححغيل والتدريب ،والتطورات التكنولوجية مع العمل على ض ح ح ححمان اض ح ح ححطالع
العابرة للحدود ،ونماذج األعمال الجديدةُ ،
جميع الدول األعضاء بمهام ومسؤوليات مراقبة السالمة بفاعلية.
وبالنظر إلى منظومة الطيران سح ح حريعة التطور ،التي أص ح ححبحت أكثر تعقيداً وترابطاً من أي وقت مض ح ححى ،س ح ححيناقش
بتطور الطيران باإلضح ح ح ححافة إلى تلك المتعلقة بنقل البضح ح ح ححائع الخطرة ،والمخاطر الناجمة عن
المؤتمر التحديات الجديدة المرتبطة ّ
الركاب ،والط ارزات الجديدة من الطائرات وغير ذلك من التكنولوجيات المسححتحدثة .وسححينظر المؤتمر أيض حاً في جوانب السححالمة،
باعتبارها نقطة انطالق إلعداد إجراءات االس ححتجابة في حالة الكش ححف عن وجود طائرات غير مأهولة وغير مرخص لها ،الس ححيما
في المناطق المجاورة للمطار.
وس ححيناقش المؤتمر أيضح حاً مس ححائل الخدمات األرض ححية ذات األهمية المتزايدة من حيث س ححالمة وانتظام وكفاءة وأداء
عمليات المطارات ،وهناك حاجة إلى اتباع نهج موحد لمراقبة أنشطة الخدمات األرضية.
وسيدعى المؤتمر إلى تقديم توصيات بشأن ما يلي:
ُ

فعال لتقليل العواقب السلبية؛
بتطور الطيران بشكل ّ
أ) كيف يمكن إدارة التحديات والمخاطر المرتبطة ّ
موحد لمراقبة أنشطة الخدمات األرضية؛
ب) النهج ال ّ
الفعالة مع التأكد من قدرة جميع الدول األعضح ححاء على االضح ححطالع بمهام
ج) كيفية ضح ححمان المراقبة "التعاونية" ّ
ومسؤوليات مراقبة السالمة لديها.

البند  4من جدول األعمال :التنفيذ والدعم
يجب على اإليكاو والدول األعضح ححاء إيجاد سح ححبل للتكيف مع الوتيرة الس ح حريعة لتطور الطيران واالحتياجات المتزايدة
ألوسح ح ححاط الطيران العالمي .وسح ح ححيكون من المحتم توسح ح ححيع نطاق الش ح ح حراكات الحالية والمبادرة إلى المشح ح ححاركة االسح ح ححتباقية مع قطاع
الطيران .وقد أثبت التعاون اإلقليمي أنه يفيد في تحس ح ححين مس ح ححتوى س ح ححالمة الطيران على الص ح ححعيد العالمي من خالل "المنظمات
اإلقليمية لمراقبة السالمة الجوية" ( ،)RSOOsو"برنامج التنمية التعاونية للسالمة التشغيلية واستمرار صالحية الطائرات للطيران"
( )COSCAPو"المنظمات اإلقليمية للتحقيق في الحوادث والحوادث" ( .)RAIOsوفي ظل إطالق "النظام العالمي لمراقبة السالمة
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الجوية" ( ،)GASOSتعمل اإليكاو على زيادة تعزيز وتحسح ح ح ح ح ح ححين هذه اآلليات اإلقليمية من خالل تقييم قدرتها على أداء وظائف
وأنشطة محددة تطلبها الدول األعضاء فيها .ومن شأن المؤتمر أن يشكل محفالً لمناقشة كيفية تعزيز آليات دعم التنفيذ اإلقليمي
لمساعدة الدول على االضطالع بمهام وأنشطة معينة تتعلق بمراقبة السالمة والتحقيق في الحوادث والوقائع وادارة السالمة.
وسيدعى المؤتمر إلى تقديم توصيات بشأن ما يلي:
ُ
أ) تحس ح ح ححين مس ح ح ححتوى س ح ح ححالمة الطيران عالمياً من خالل "المنظمات اإلقليمية لمراقبة الس ح ح ححالمة الجوية"
و"برنامج التنمية التعاونية للس ححالمة التش ححغيلية واس ححتمرار ص ححالحية الطائرات للطيران" ( )COSCAPو"المنظمات
اإلقليمية للتحقيق في الحوادث والوقائع" ()RAIOs؛
ب) دعم التنفيذ اإلقليمي للش ح ح ح ح ح ح حراكات واآلليات ،بما في ذلك "المجموعات اإلقليمية للسح ح ح ح ح ح ححالمة الجوية" ()RASGs
و"المجموعات اإلقليمية للتخطيط والتنفيذ" (.)PIRGs
()RSOOs

البند  5من جدول األعمال :المسائل األخرى المقرر تناولها في إطار محور السالمة
يتعلق هذا البند بالموضححوعات ،بخالف تلك التي لها بند محدد في جدول األعمال ،والتي تتطلب نظر المؤتمر ولم
يتم تناولها بالفعل على وجه التحديد بموجب التوصح ححيات الصح ححادرة عن االجتماعات السح ححابقة على مسح ححتوى ال ُش ح حعب أو اإلجراءات
التي اتخذها مجلس اإليكاو.
----------------------------

المرفق (ج) بكتاب المنظمة رقم AN 8/17, EC 2/76,EC 6/47-20/131

جدول األعمال المؤقت لمحور التسهيالت
معلومات أساسية
في سححياق أزمة جائحة كورونا ،تش ح ّكلت في شححهر مايو  2020فرقة عمل تختص بالتعامل مع األزمة وهي فرقة
عمل مكافحة األوبئة الصحية في مجال الطيران .وتمثّلت مهمتها في استعراض كل ما يرد في الملحق التاسع "التسهيالت" من
الفعالة لكي تنفذها الدول عبر سح ح ح ححلطات
أحكام تتعلّق بالصح ح ح حححة وما يرتبط بها من مواد إرشح ح ح ححادية مصح ح ح ح ّحممة لتوفير اإلجراءات ّ
تخص مش ح ح ح ّحغلي الطائرات والمطارات .ومن المقرر أن ينظر المجلس في التوص ح ح ححيات التي قدمتها فرقة
الطيران مع مقتض ح ح ححيات
ّ
العمل خالل شهر يونيو .2021
كذلك فإن تقريري "فرقة عمل المجلس إلنعاش قطاع الطيران" ( )CARTبشح ح ح ح ح ح ححأن المرحلة األولى والثانية والوثيقة
اإلرشححادية المرفقة بهما قد تضححمنت توصححيات تتعلق بالتسححهيالت س حلّطت الضححوء على أهمية أنشححطة التنسححيق الوطنية فيما بين
الجهات المختصح ح ححة المختلفة المشح ح ححاركة في إدارة األزمة والسح ح ححبل السح ح ححليمة للتعامل مع الركاب المشح ح ححاغبين وتزايد االعتماد على
المتقدمة في تيسير التعامل مع الركاب بالوسائل الال تالمسية خالل مختلف مراحل رحلتهم.
التكنولوجيات
ّ

وبموجب قرار المجلس ،فإن جدول األعمال المؤقت لمحور التسهيالت يستند في محتواه إلى جدول األعمال الذي
سح ححبق اقتراحه للمؤتمر الرفيع المسح ححتوى للتسح ححهيالت (( )HLFC 2021انظر ورقة العمل  ،)C-WP/15107مع مراعاة االحتياجات
التي حددتها لجنة خبراء التسح ححهيالت ( )FALPخالل عملية التشح ححاور بشح ححأن موضح ححوعات المؤتمر المذكور والتي ال تزال تحظى
باألهمية نتيجة األزمة الطارئة الناتجة عن جائحة كورونا .أما بنود جدول األعمال التي ُحذفت فسيتم تناولها عن طريق وسائل
بديلة ال سيما خالل المؤتمر الثاني لعشر للجنة خبراء التسهيالت ( )FALP/12المقرر عقده في يوليو .2021
الموضوع رقم  :1التدابير التشغيلية بشأن التسهيالت والمتعلقة بجائحة فيروس كورونا
1-1

فرقة عمل مكافحة األوبئة الصحية في مجال الطيران ،التابعة للجنة النقل الجوي

2- 1

تقرير فرقة عمل المجلس إلنعاش قطاع الطيران ( )CARTوالوثيقة اإلرشح ح ح ح ح ح ححادية المرفقة به ،فيما يخص
مسائل التسهيالت

سححينظر المؤتمر في التحديات التشححغيلية المتعلقة بالجائحة وانعكاس حاتها على التسححهيالت ،عالوة على وضححع وادارة
المعدلة في مجال التسح ح ححهيالت بما يتيح تحقيق االسح ح ححتدامة في عمليات النقل الجوي الدولي وبما يضح ح ححمن اسح ح ححتمرار ثقة
التدابير
ّ
الركاب في التدابير المتعلقة بالصحححة على امتداد جميع مراحل رحلة السححفر الجوي .كذلك سححيناقش المؤتمر التوصححيات الصححادرة
عن فرقة عمل مكافحة األوبئة الصح حححية في مجال الطيران .وبينما يسح ححتعد العالم لتجاوز جائحة فيروس كورونا ،سح ححتعمل الدول
على تنفيذ تدابير الحد من المخاطر لخفض احتماالت أن يكون الركاب الذي يصلون إلى المطارات حاملين للفيروس.
حدة اآلثار
وس ح ح ُحيدعى المؤتمر إلى تقديم توص ح ححيات بش ح ححأن تخطيط وتنفيذ التدابير التش ح ححغيلية الالزمة للتخفيف من ّ
المترتبة على التسهيالت ،حال حدوث اضطرابات على نطاق واسع ،ويشمل ذلك ما يلي:


المشكالت اللوجستية المرتبطة بتوزيع اللقاح؛



االشتراطات المتعلقة باللقاح وما يرتبط بذلك من شهادة تلقي اللقاح أو إثبات الوقاية؛



شهادة اإلبراء الصحي عند دخول البالد وخدمات المراقبة األخرى ذات الصلة؛



المنشآت المطلوبة في إطار البنية األساسية للنقل الجوي ألغراض تنفيذ تدابير الصحة العامة.
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الموضوع رقم  :2تعزيز التنسيق الوطني والتعاون الدولي
1- 2

وضح ح ح ححع خطة طيران وطنية تأهباً لظهور أي مرض ُمعد يشح ح ح ححكل خط اًر على الصح ح ح حححة العامة أو أي من
حاالت طوارئ الصحة العامة ذات البعد الدولي

2- 2

البرامج الوطنية لتسهيالت النقل الجوي ( )NATFPواللجنة الوطنية لتسهيالت النقل الجوي

3- 2

برنامج "الترتيب التعاوني لمنع وادارة أحداث الصحة العامة في مجال الطيران المدني" ()CAPSCA

وس ححيناقش المؤتمر مس ححألة اتخاذ الدول لمختلف ترتيبات الطوارئ والدروس المس ححتفادة وخطط التأهب للتخفيف من
وقع أي حالة مشح ح ح ح ح ح ححابهة في المسح ح ح ح ح ح ححتقبل ،بما في ذلك اتباع نهج التنسح ح ح ح ح ح ححيق الوثيق فيما بين البرنامج الوطني واللجان الوطنية
لتسح ححهيالت النقل الجوي وبرنامج "الترتيب التعاوني لمنع وادارة أحداث الصح حححة العامة في مجال الطيران المدني" (.)CAPSCA
كما سح ح ح ح ح ح ححينظر المؤتمر في كيفية جعل منظومة النقل الجوي وما يرتبط بها من عمليات على امتداد مراحل الرحلة الجوية أكثر
صححموداً أمام األزمات ،وذلك باتخاذ التدابير المض ححادة المالئمة واإلقرار بأهمية التمارين التدريبية في ضححمان ُحسححن تنفيذ خطط
التعافي من األزمات.
وسيدعى المؤتمر إلى إصدار التوصيات بشأن المسائل التالية:
ُ
أ) تنفيذ اللجان الوطنية لتسهيالت النقل الجوي ( )NATFCبصورة متسقة؛
ب) توفير الدعم المسح ح ححتمر والمعزز لبرنامج "الترتيب التعاوني لمنع وادارة أحداث الصح ح حححة العامة في مجال الطيران
المدني" ( ،)CAPSCAويشمل ذلك األنشطة الجارية والمشروعات والتطورات المستقبلية؛
ج) الممارسات الحسنة التي ينبغي مراعاتها والتي تتعلق تحديداً بالجوانب التالية:
 )1وضع وتنفيذ خطط الطوارئ على المستوى الوطني؛

 )2تنسحيق أنشحطة تنفيذ جميع تدابير االسحتجابة الالزمة المحددة في خطة طيران وطنية موضحوعة تأهباً لظهور
أي مرض ُمعد؛
 )3جمع نماذج إق اررات الصحة العامة التي يمألها الركاب؛

اقتراح وضح ح ح ححع مواد جديدة تتناول أنشح ح ح ححطة إبادة الحش ح ح ح حرات على متن الطائرات وتطهير الطائرات واإلغاثة الطبية في
حاالت الطوارئ ورحالت اإلغاثة ،وتدابير الحجر الصح ح ح ح ح حححي المتعلقة للركاب والبضح ح ح ح ح ححائع ،والمواد االسح ح ح ح ح ححتهالكية والنفايات في
المطارات.
ويرً إلتمام العمليات الال تالمسووية بسووالسووة خالل جائحة فيروس كورونا
الموضوووع رقم  :3تعزيز تبادل البيانات الرقمية تيسو ا
وما بعدها
1-3

تبادل معلومات تحديد هوية الركاب عبر الحدود لتيسير السفر بالتقنيات الال تالمسية

2-3

تطوير خدمات اإليكاو لتكنولوجيا المعلومات في مجال التسهيالت

 3-3جمع بيانات الركاب الصحية والمتعلقة بسبل االتصال بهم من خالل ُنظُم السفر اإللكترونية
وس ح ح ححينظر المؤتمر في اس ح ح ححتراتيجيات تعزيز اس ح ح ححتخدام حلول وثائق الس ح ح ححفر المقروءة آلياً ،ألغراض عدة منها تس ح ح ححهيل
عمليات السفر بالتقنيات الال تالمسية .وفي هذا السياق ،سيناقش المؤتمر وضع خريطة طريق لتضمين الملحق التاسع قاعدة
قياسية تتعلق بإنشاء جواز السفر اإللكتروني .وفي ضوء تزايد اعتماد العالم على التقنيات الرقمية ،سيناقش المؤتمر التطورات
التي طرأت على دليححل اإليكححاو للمفححاتيح العححامححة ( )PKDووثححائق السح ح ح ح ح ح ححفر الرقميححة ( )DTCوم ازيححا تطوير إمكححانححات تكنولوجيححا
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المعلومات لدى اإليكاو بقص ح ححد دعم الدول لدى قيامها بتنفيذ التكنولوجيات المرتبطة ببعض القواعد والتوص ح ححيات الدولية الواردة
في الملحق التاسححع والتي تتناول هذه الجوانب .ولتيسححير تعافي قطاع الطيران ،ينبغي مراعاة االتسححاق في تنفيذ إجراءات مراقبة
الحدود وفي االشتراطات المفروضة لدول البالد والحرص على أن تتسم قدر اإلمكان بإمكانية التشغيل البيني عالمياً.

وتضح ّحمن التعديل رقم  28على الملحق التاسححع قواعد قياسححية جديدة ومنقّحة بشححأن سححجالت أسححماء الركاب (،)PNR
تتناول عمليات جمع واسححتخدام ومعالجة وحماية بيانات سححجالت أسححماء الركاب ،بما يتوافق مع قرار مجلس األمن التابع لألمم
المتحدة رقم  .)2017( 2396ولمس ححاعدة الدول في تنفيذ برامجها المتعلقة بالمعلومات المس ححبقة عن الركاب ( )APIوس ححجالت
أسح ححماء الركاب ( )PNRعالمياً ،أنشح ححأت األمم المتحدة مبادرةً رائدةً تحمل اسح ححم برنامج السح ححفر في مجال مكافحة اإلرهاب لدعم
الدول في جهود بناء القدرات التي تبذلها .كذلك فإن أنشطة جمع بيانات االتصال بالركاب تُعد مسألة بالغة األهمية لدعم قدرة
سلطات الصحة العامة على تتبع الركاب ومن ثم المساعدة في الحد من انتشار فيروس كورونا.
وسيدعى المؤتمر لتقديم توصيات بشأن ما يلي:
ُ
جمع بيانات سبل االتصال بالركاب باستخدام ُنظُم السفر اإللكترونية؛
أ)
ب) وسائل تعزيز التعاون العابر للحدود فيما يخص تبادل البيانات ألغراض السفر بالتقنيات الال تالمسية؛
ج)

االستخدام العام للمواصفات الحالية لوثائق السفر المقروءة آلياً ألغراض إجراء العمليات الال تالمسية.

الموضوووع رقم  :4ال ُن ُهج المسووتقبلية نحو إدارة التدابير المسووتدامة المتعلقة بالصووحة في مجال التسووهيالت ألغراض تجربة
الركاب وتحقيق التقدم في رصد أنشطة التنفيذ
 1-4التعامل مع الركاب غير المنضبطين
 2-4تيسير سبل الوصول للركاب ذوي اإلعاقات في مجال الطيران
 3-4رصد تنفيذ القواعد والتوصيات الدولية الواردة في الملحق التاسع
 4-4تعزيز ثقافة التسهيالت
 5-4تعزيز قدرة ُنظُم وعمليات تسهيالت النقل الجوي على مواجهة األزمات
التطورات المتعلقة بالركاب غير المنضحبطين وتحسحين سحبل الوصحول المي ّسحر في الطيران لصحالح
سحينظر المؤتمر في
ّ
حيتطرق النقاش أيضح ح ح حاً إلى ما يلزم الدول اتخاذه من
األش ح ح ححخاص ذوي اإلعاقة وذلك في س ح ح ححياق جائحة فيروس كورونا .كما س ح ح ح ّ
لتعرف على الركاب غير المنض ح ححبطين والتعامل
إجراءات لض ح ححمان توفير التدريب الالزم للموظفين المختص ح ححين بما يم ّكنهم من ا ّ
معهم في حاالت عدم احترام إجراءات الصحة العامة األساسية في الطيران.
وفيما يتعلق بتدقيق أعمال تنفيذ القواعد والتوص ححيات الدولية الواردة في الملحق التاس ححع ،تجدر اإلش ححارة إلى أن القواعد
المعدية والتي يرد ذكرها في الملحق التاس ح ححع "التس ح ححهيالت" هي فقط
القياس ح ححية المتعلقة باألمن والعمليات ذات الص ح ححلة باألمراض ُ
التي تخض ححع للتدقيق بموجب البرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران – نهج الرص ححد المس ححتمر ( )USAP-CMAوالبرنامج العالمي
لتدقيق مراقبة السالمة الجوية – نهج الرصد المستمر ( )USOAP-CMAعلى الترتيب .وسينظر المؤتمر في تقييم مستوى تنفيذ
القواعد والتوصح ح ح ححيات الدولية الواردة في الملحق التاسح ح ح ححع على أسح ح ح ححاس اسح ح ح ححتيفاء قائمة مراجعة االمتثال على اإلنترنت في نظام
اإلبالغ اإللكتروني ( ،)EFODوكذلك في ضوء نتائج برامج تدقيق السالمة واألمن.

C-4

فعالة بشح ح ححأن التسح ح ححهيالت في جميع الدول وداخل كل مؤس ح ح حسح ح ححة من
وسح ح ححيناقش المؤتمر السح ح ححبل الكفيلة بترسح ح ححيخ ثقافة ّ
التحوالت المقبلة في مجال الطيران المدني ،وغير ذلك
المؤس حسححات ،وهو ما من شححأنه أن يضححمن الفعالية في معالجة التحديات و ّ
من التحديات المحتملة.
وأخي اًر ،ولض ححمان اس ححتدامة مبادرات التس ححهيالت التي تقوم بها اإليكاو في ضحححوء األهمية االقتص ححادية المثبتة لمثل هذه
األنشطة في حاالت عدم االستقرار ،سينظر المؤتمر في الحاجة المستمرة إلى تقديم مساهمات مالية وعينية بصفتها إضافة إلى
األموال المخصح ح حص ح ححة لميزانية البرنامج العادي ل يكاو .وال ش ح ححك أن تلبية هذه االحتياجات س ح ححتكون مس ح ححألة حيوية لض ح ححمان بذل
أقصح ح ححى الجهود لمسح ح ححاعدة الدول على تجاوز ما ينطوي عليه تنفيذ أحكام الملحق التاسح ح ححع من صح ح ححعوبات أثناء تفشح ح ححي األمراض
المعدية.
ُ
وسيدعى المؤتمر لتقديم توصيات بشأن ما يلي:
ُ
أ) ُنهُج مبتكرة للتعامل مع أفعال الركاب غير المنضححبطين الناتجة عن التدابير المطبقة بقصححد منع انتشححار األمراض
المعدية؛
ُ

الميسر في مجال الطيران لصالح األشخاص ذوي اإلعاقات
ب) التدابير التي تعالج الحاجة إلى تحسين سبل الوصول
ّ
في أوقات إجراء عمليات غير معتادة ،كأثناء جائحة تتعلق بالصحة على سبيل المثال؛
ج) تحسين سبل رصد تنفيذ أحكام الملحق التاسع؛
د)

مراعاة ُحسن تخصيص الموارد لتسهيالت النقل الجوي للحد من تقاعس الدول عن تنفيذ ما يرد في الملحق التاسع
من أحكام تتعلق بالصحة.

الموضوع رقم  :5موضوعات أخرى ينظر فيها المؤتمر الرفيع المستوى بشأن جائحة فيروس كورونا

()HLCC 2021

محدد في جدول األعمال ،والتي تتطلب أن ينظر فيها المؤتمر،
هذا البند مخصح ح ححص للموض ح ح حوعات التي ليس لها بند ّ
ولم يتم تناولها بالفعل على وجه التحديد بموجب التوص ح ح ححيات الص ح ح ححادرة عن االجتماعات الس ح ح ححابقة لفريق خبراء التس ح ح ححهيالت أو
اإلجراءات التي اتخذها مجلس اإليكاو أو الجمعية العمومية.
-انتهى-

