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 إحالةرسالة 
 

 رئيس المجلس  إلى:

 فرقة عمل المجلس إلنعاش قطاع الطيرانرئيس  من: 
 

 .فرقة عمل المجلس إلنعاش قطاع الطيرانم تقرير فني أن أقد  يشر  

 ولـــو نتيجـــة جعــد جمـــاعي ايـــر ممـــوو  شـــارل فيـــء مم لـــون مـــن الـــدول ا ع ـــا  ،وقـــص ق ـــير جـــدا   لقــد أدعـــد  لـــيا التقريـــر فـــي
مــوانيا واإلمــاراص العرويـــة  وال ــين وكولومويــا وكومــتاريكا وكــوص ديمـــوار والمملكــة العرويــة)أمــتراليا وكنــدا  المــعودية ومــنرافور  وان

ومنظمـــة ال ـــحة  لمـــياحة العالميــةاوالمنظمـــاص الدوليـــة واإلقليميــة )منظمـــة  (المملكـــة المتحــد  والوايـــاص المتحـــد  و امويــاو المتحــد  
المنظمـــة العرويـــة للطيـــران المـــدني و  الجويـــةلمـــ مة لالوكالـــة ا وروويــة و ااتحـــاد ا ورووـــي العالميــة وممو ـــية ااتحـــاد ا فريقـــي و 

)المجلــــس الـــــدولي الطيــــران   ــــناعةومؤممـــــاص  (لجنـــــة الطيــــران المــــدني  مريكــــا ال تينيــــةو للطيــــران المــــدني  ةا وروويــــ واللجنــــة
المجلــس التنمـــيقي الـــدولي و  )ا ياتـــا( الــدولي للنقـــل الجــو ااتحـــاد و  )كانمــو( منظمـــة اــدماص الم حـــة الجويــة المدنيـــةو للمطــاراص 

 يكاو.إللعامة لمانة اا ودعم من  (،والم ا  اتحاداص  ناعاص الطيران

 اوا مــيما أع ـــا  أفرقــة ال ــيااة الــ    ومقرريعـــ ،قــدمو  مــن إمــعامالتـــ ام و لمــا أوــدو  مــن  نظـــرا  ممــتن لجميــم المعنيــين ل نــيوأن
 (.ا ياتاو )كولومويا وكومتاريكا 

 ،لمنظمتنـا والنمـوة مؤممـية يمكـن تعلمعـا مـن لـي  ا  مـة أعتقد أن لنال درومـا   ،واإل افة إلى المقترحاص الوارد  في ليا التقرير
أود أن أنقـــل إلـــيكم تو ـــية  ،كاطـــو  نحـــو تع يـــ  الشـــمافية والشـــمولو  .والمجتمـــم المـــدني الطيـــران وا مــيما تعاونعـــا مـــم  ـــناعة

 ومواقــم يكـاولكترونـي لإلاإلموقـم المـرعة علــى علـى وجـء الونشـر لــيا التقريـر  المجلـس إلنعــاش قطـاع الطيـرانفرقـة عمـل أع ـا  
 .التوا ل ااجتماعي

لمجتمـــم الطيــــران  الحـــر منعطــــ  ال لـــيا فـــيعمـــل الفرقــــة ممـــتن لكـــم علــــى تكليمـــي وعـــي  الممـــؤولية العامــــة و ـــمتي رئـــيس  وأننـــي
 .الدولي المدني

 فيليب ويرتو
 الرئيس

 
 





 

 

 
 تنفيذيالملخص ال

 
دفيـــروس مــر  منــي ودايــة أ مـــة   .الطيــران تحـــدياص مت ايــد  وامـــتمرار شـــوكة عــصواج (،COVID-19) كورونــا الممـــتج 

مــم الــدول  ن تتشــارلأ، فرقــة عمــل المجلــس إلنعـاش قطــاع الطيــرانمــن اــ ل  (،رص منظمــة الطيــران المــدني الــدولي )اإليكـاوقـر  و 
نعـاد  تشـريل و إأجـل مـن  ةعالميـ إرشـاداصا ع ا  والمنظماص الدولية واإلقليمية وال ناعة لمواجعة لي  التحدياص وتـوفير  عـاش ان

 على نحو يتمم والم مة وا من واامتدامة. قطاع الطيران

 :، أا ولينعاشالتشريل واإل العشر  التالية لعمليتي إعاد رئيمية الموادئ النعج دولي قائم على ويتعين اتواع م

 ؛لكن مرنةو  قةس  نم اتخاذ إجراءات: األفرادحماية    (1

ظهار التضامنفي قطاع الواحد العمل كفريق    (2  ؛طيران وا 

 ؛األساسيالجوي  الربطضمان   (3

 ؛المخاطر المتعلقة بالسالمة واألمن والصحة السيطرة الفعلية على   (4

 ؛ظم سالمة وأمن الطيرانالعامة للطيران مع ن  الصحة  إجراءات مواءمة   (٥

 ؛ثقة الجمهور زيادة مستوى   (6

 ؛واإلنعاشإعادة التشغيل  بين تمييزال   (7

 ؛صناعة الطيران إلعانةالمالية  المساعداتدعم استراتيجيات    (8

 ؛ضمان االستدامة   (9

 .أمام األزمات القدرة على الصمودتعلم الدروس لتحسين    (10

ــــــ اإلجـــــرا اصأن تكــــــون   ـــــرور مـــــن ال قليميــــــا   قة عالميـــــا  منم  يجـــــب أن تكــــــون و  .جميـــــم ا طــــــرا ومقوولـــــة مــــــن  وان
مرنـة حي مـا أمكـن للمـما  و  ؛ال ـحة العامـة ممـتوياص نمـم تحم ـ ةتنامـووم ؛متوافقة مم متطلوـاص المـ مة وا مـن اإلجرا اص لي 
التـي تمـر  تكـالي  أو  اإلجـرا اصيجب النظر وعناية في و  .تشويء ا موا    إلى مان أا تؤد  و  ؛مليمال  قت ادااعاش اانتو

 .طقمالم مة وال حة العامة و قة الركاب وا  منطل ر  من مور  أن تكون كما يجب الطيران على  ناعة  أعوا   
  



ii 

 

 يمكن تجميم لي  اإلجرا اص في أروم فئاص:و 

يجـب  عـاولكن ،القواعـد القيامـية لإليكـاو طويـ ت عـن الـدول مؤقتـا   تحيـدقـد  .الطيرانالمتعلقة بسالمة  اإلجراءات (أ 
 .اإليكـاو وـيلل علـى النحـو الواجــب إوـ   ويتعـين ،المـ مة وا مـن علـى ا  اطـر  لتشـك  أن تمعـل يلـل وطريقـة ا 

 .ا  مة مرور وعد يعااإلوقا  علعدم ينوري و 

ينورــي للــدول أن ت ــم إجــرا اص لل ــحة العامــة  .لطيرررانفرري مجررال االمتعلقررة بالصررحة العامررة  اإلجررراءات (ب 
أزمرة الصرحة  في أثناءدليل السفر الجوي : اإلقالع" وعنوانعا الوارد  في الو يقة المرفقة اإلرشاداصتتماشى مم 

اإلجــرا اص ا تــ ال لـي  مــا إيا كانــص مراجعـة  يجــبو  ."المسررتج دالعامررة الناجمررة عررن فيررروس مررر  كورونررا 
عنـــــدما تنتعــــي الحاجـــــة  ــــرورية التــــي لـــــم تعــــد  اإلجـــــرا اصيجــــب وقــــ  و  .و ــــور  ممـــــتمر    ــــرورية أم ا

 .تطويقعا إلى

ـالتسرهيالتاألمن و اإلجراءات المتعلقة ب (   ن مـن ممـتوا التنمـي  وـين ماتلـ  القطاعـاص . ينورـي للـدول أن تحم 
لمواظوـة علــى امــتادام عـن طريــ  تشـكيل "لجنــة وطنيــة للتمـعي ص فــي مجـال النقــل الجــو " أو مـا يعادلعــا، وا

تقــم علـــى عــات  الــدول ممــؤولية الحمـــاظ و  .كمرجــم "نمــوي  تحديــد موقــم الراكــب  اـــرا  ال ــحة العموميــة"
 .على ا من في جميم العملياص

ومتنامـوة  عـة وشـكل مـليموموج   للجميـم شـاملة اإلجـرا اص ينوري أن تكون لي  .االقتصادية والمالية اإلجراءات (د 
ممعـوم الم ـال  دون الممـاس و وـينمم تحقيـ  التـوا ن المنامـب  ،اإليكاووشمافة ومؤقتة ومتمقة مم مياماص 

 .الشريمةالمنافمة 

ويلـل   ،قـدر  علـى ال ـمود أمـام ا  مـاصنقـل جـو  أك ـر شـوكة  الدول و ناعة الطيران المـدني وونـا  ويتعين أن تلت م 
فــي أوقــاص  واا ــة ،فــي جميــم أنحــا  العــالم يوااعتــرا  وــدور الطيــران الحيــو  كعامــل تمكينــواامـتناد إلــى ات ــااص وا ــحة 

ل ـــمان  يكــاو،وممــاعد  اإل ،تعمـــل علــى مــد لا وأن  ال رــراص أيــن توجــدد ينورــي للـــدول أن تحــد   ،وعلــى وجــء الا ــو  .ا  مــاص
ــة الــدعم الكــافي للقطاعــاص تـوفير   أحــد العنا ــر الرئيمــية للت لــب  ومــيكون .اص ا مامــيةالمجتمــم الــدولي وتـوفير الاــدمفــي  العش 

 .العملياص وآلياص التنمي ماتل  في الممتقول تحليل ا فكار والاوراص المكتموة من لي  ا  مة لتحمين 

 علـى ال ــمود أمــام ا  مــاص فــي الممــتقول لــو ت ــافر تــءن قدر او ــم الطيــران اليــوم وأف ـل المــول إلنعــاش قطــاع  
ويتعــين االتــ ام الــدقي  والتو ــياص واإلجــرا اص    .الماتلمــة  والقطاعــاص عوــر المنــاط الجعــاص المعنيــة  كــلالجعــود الجماعيــة وــين 

 ل مـتجاوةحمـوما يلـ م  اإلجـرا اص لـي  كمـا يجـب تعـديل  .في ليا التقرير علـى جميـم الممـتوياص المحليـة والوطنيـة والدوليـةنة الموي 
 ،فــي مجـــال الطيــران المـــدنيالجعــاص المعنيـــة والتعــاون مــم جميـــم  يكـــاو،ينورـــي أن توا ــل اإل ،لعـــيا الرــر و  .لتطــور ا و ــاع 

 .لطيرانمنظومة ار د وتقييم الو م من ا ل ااتنام المر ة لتع ي  
 

———————— 
  



iii 

 

 توصياتال
 

 .ملا  التو ياص الوارد  في التقرير

 

 1التوصية رقم 

د فيـــروس كورونــامــر  أ نــا  تمشــي  ا ع ــا  موا ـــلة تحــدي  ااات فــاص فـــي ينورـــي للــدول  العــالمي، علـــى الممــتوا  الممــتج 
 ؛ (CCRDs)الناجمة عن ليا المر  الطوارئ  ةياص ال لة وحال (EFOD) لإلو   عن ااات فاص  النظام اإللكتروني

 2 التوصية رقم

دمــر  فيــروس تتعلـــ  و عاتإجــرا اص اتاــي ينورــي للــدول ا ع ـــا  أن تتجنــب اإلوقــا  علـــى أ   امـــتئنا   ومجــرد كورونـــا الممــتج 
لإلوـــــــ   عـــــــن   النظـــــــام اإللكترونــــــيفيجـــــــب تمــــــجيلعا فـــــــي  الطـــــــوارئ حالــــــة اات فــــــاص توقـــــــى وعـــــــد أمـــــــا أ  العمليــــــاص العاديـــــــة. 

 .(EFOD) ااات فاص

 3 التوصية رقم

اص الجديـــــد  أو ترييـــــر العمليـــــاص اـــــ ل لعمليـــــفـــــي إطـــــار اإرشـــــاداص إلدار  المـــــ مة التعجيـــــل وو ـــــم  ا ع ـــــا  ينورـــــي للـــــدول  
 ا  مة. لي 

 4 التوصية رقم

لعــي   إن تنمـي  اإلجـرا اص علــى الممـتويين العــالمي واإلقليمـي  ــرور  لتع يـ   قـة الجمعــور والركـاب فــي المـمر الجــو . وتحقيقـا  
اإلرشــاداص الــوارد  فــي و يقـــة لطيــران تتماشـــى مــم فــي مجــال االرايــة، ينورــي للــدول ا ع ــا  أن ت ــم إجـــرا اص لل ــحة العامــة 

دفيروس مر   الناجمة عن "اإلق ع: دليل الممر الجو  في أ نا  أ مة ال حة العامة  ."كورونا الممتج 

 5 التوصية رقم

أمــرع عــود  ممكنـة لعمليــاص الطيــران العاديــة، ينورــي للــدول ا ع ـا  أن تراجــم وانتظــام  ــرور  اامــتمرار فــي تحقيــ   مـن أجــل 
دلتاميــــ  مــــن الماـــاطر مــــم تقلــــ  اطـــر انتقــــال را اص المت اـــي  لاإلجــــ تطويـــ   ؛ ويجــــب وقــــ  مـــر  فيــــروس كورونــــا الممـــتج 

 اإلجرا اص التي لم تعد لنال حاجة إليعا.

 6 التوصية رقم

)أو مـا يعادلعـا( علــى النحـو المطلــوب  لجنـة وطنيــة للتمـعي ص فــي مجـال النقـل الجــو   وعـد تشــك لينورـي للـدول ا ع ــا  التـي لـم 
 التنمي  وين القطاعاص على الممتوا الوطني.ممتوا ل ياد   أن توادر إلى يلل على المور التامم  في الملح  
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 7 التوصية رقم

ل ــمان تحديـد لويــة  "نمـوي  تحديــد موقـم الراكــب  اـرا  ال ــحة العموميـة"ينورـي للــدول ا ع ـا  أن تمــتادم وشـكل منعجــي 
مكانية الركاب و   تتوععم للمماعد  في الحد من انتشار المر  وعود  الووا .ان

 8 التوصية رقم

نظامعــا الرقـــاوي  تشــد د أنلـــدول ا ع ــا  ينورــي لمــة، اإلرشــاداص المقد   ونــا  علـــى فتــر  التعــديل المؤق ـــص لإلجــرا اص ا منيــة  أ نــا  
 يران من أعمال التدال اير المشروع.وامتمرار وعد  حماية الطجرا اص اإلل مان تطوي  لي  

 9 التوصية رقم

ايـــر المن ـــوطين    ل ــمان تـــوفير التـــدريب الـــ  م للمـــوظمين المعنيــين لتحديـــد الركـــاب إجـــرا اصينورــي للـــدول ا ع ـــا  أن تتاـــي 
 ال حة والم مة ا مامية للطيران العام.إجرا اص  المتعلقة وعدم احترام والميطر  عليعم في الحااص  

 10 التوصية رقم

الجـدوا الماليـة والحمـاظ علــى  لتحقيـ منامــوة المـت نائية ااطارئـة إمكانيــة اتاـاي اإلجـرا اص ال ينورـي للـدول ا ع ـا  أن تنظـر فـي 
عــة وشـــكل مـــليم للجميـــم التـــي ينورــي أن تكـــون شــاملةو ، التــي تتمـــم والمــ مة وا مـــن والكمــا   مــن العمليـــاص  ممــتوا كـــا     وموج 
المنافمـة ممعـوم الم ـال  دون الممـاس و وـين، مـم تحقيـ  التـوا ن المنامـب اإليكـاوشمافة ومؤقتة ومتمقة مم ميامـاص ومتناموة و 

 والم مة وا من وا دا  الويئي.أو  الشريمة

 11التوصية 

 مـة لو ـععا فـيتقـديم المعلومـاص ال    جـرا اص مـن اـ ل اإلأف ـل الممارمـاص و و ينوري للدول ا ع ـا  تمـعيل توـادل المعلومـاص 
 .تشمل ماتل  لي  اإلجرا اص  قاعد  وياناص اا ة واإليكاو
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 العام وضعال  -1

 دور الطيران المدني خالل األزمة غير المسبوقة

د فر  ووا  لقد  . 1الطيران المدنيعلى قطاع امائر وشرية واجتماعية ومالية لائلة على العالم و  كورونا الممتج 
كعامل تمكين في جميم أنحا  العالم للترلب على المشقة من ا ل ادماص الشحن  العام دور  القطاع  في الوقص نممء، أ وصو 

اإلنمانية في الوقص وتنميي العملياص  الطوارئ حااص الت د  ل الجو  الحيوية ودعم م مل التوريد العالمية، وكيلل من ا ل 
ا ل المراحل أوطانعم  عاد  مئاص الآا  من الناس إلى إل فعاا   جو دورا  عن طري  ال ادماص الممافرين ص وأد   المنامب. 

 ناما لناجم عن ااا  قيل ال  عبالالعامة أن تامي ا مور  ا ولى من حالة الطوارئ ال حية العامة. ومم يلل، ا يمكن لعي  
 .و مة عامة  الادماص الجوية على ااقت اد العالمي ومجتمعاتنا الشديد في 

والروط  الطيران في النمو ااقت اد  وال  فر  العمل وتمليم الملم والادماص ااعترا  ودور  من المعم و 
إلى المناط  قدر  حيوية للو ول   ر ال قافي، ويوف     را   ااجتماعي و العالمي. إنء قطاع يقر ب العالم من وع ء الوع ، ويع   

في   ورئيما   لاما   ل عام   القدر  على الروط الجو  تشك   . إن امتعاد  المعر ة للاطر ع لة والدول ا ارانالنائية والج ر الم
دووا   ل قت اد العالمي وعد النجا  في تحقي  اإلنعاش المريم   .كورونا الممتج 

 لطيران المدنيا منظومةلحماية  اإليكاو المبكرةإجراءات 

دووا   لظعورمني المراحل ا ولى  الدعم والتوجيء للدول و ناعة الطيران المدني  اإليكاومص قد   ،كورونا الممتج 
جا   وتراي  ا طقم  وش ن اإلفرا  المريم عن الو ائم المنقولة عن طري  الجو وتالي عا وتراي   دار  مااطر وان م مة الوان

على تمكين اإليكاو عملص اا طراواص في التجار  وم مل التوريد العالمية، وللترلب على وتيمير العود  إلى الوطن. الجوية  
اإلنمانية من ا ل ادمة ا مم المتحد  للنقل الجو  الما  ة للادماص  والتمليم المنم  للملم  المريعةحركة الشحن الجو  
تشريل أ نا   لحماية ا طقم  "ممراص ال حة العامةتطوي  " إرشاداص عن كيمية  ما أ درص مؤارا  ك للمماعد  اإلنمانية، 

 .2الشحن رح ص

الدول ا ع ا  والمنظماص اإلقليمية والدولية  ويلتعاالتي قة المنم   ن الجعود علي  اإلجرا اص العملية  ونجمص
لتعاونية لمنم الترتيواص ا"م ل  ترتيواصوكيلل ال ناعة ومن ا ل  واا ة منظمة ال حة العالمية ومنظمة المياحة العالمية

دار  أحدا  ال ح  .(CAPSCA) "ة العامة في مجال الطيران المدنيوان

 (CART)قطاع الطيران  نعاشالمجلس إل فرقة عمل 

د إع ن المجلس وش ن فيروس" إ دار عقب تشكيل ، تم 9/3/2020في  اعتدمدالي   (19-كوفيد) كورونا الممتج 
ظماص الدولية واإلقليمية مة من مم لين من الدول والمنفرقة العمل لي ، المؤل   وكدل مص ".قطاع الطيران نعاشالمجلس إلفرقة عمل "

     ركائ : إلى امتنادا  ، وتحديد ا ولوياص والمياماص اامتراتيجية لدعم الدول وال ناعة اإليكاوة وودعم من أمانة وال ناع
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كورونا فيروس لتحدياص التي تواجععا الدول و ناعة الطيران المدني وموب جائحة ل الت د  (أ 
د  ؛ يرالمدا الق على الممتج 

و مرع ما واانتظام  يتمم والم مة وا من واامتدامةتمعيل امتئنا  عملياص الطيران على نحو  (ب 
 العامة الدولية والوطنية؛مم مراعا  تطور الووا  والقراراص التي تتايلا ملطاص ال حة  يمكن عمليا  

 طيران أك ر قدر  على ال مود أمام ا  ماص على المدا الطويل. شوكةونا   (  

 المبادئ الرئيسية -2

 يتسم بالسالمة واألمن واالستدامة شكلبنتعاش اال ( مبادئ رئيسية لتحقيق 10عشرة )

 :، أا ولينعاشإعاد  التشريل واإل العشر  التالية لعمليتيرئيمية الموادئ النعج دولي قائم على يتعين اتواع م

لو م  تحتا  الدول وال ناعة إلى العمل معا   — لكن مرنةو  قةس  نم اتخاذ إجراءات: األفراد حماية (1
المااطر لحماية الركاب والطاقم  تقييم قائمة علىلماتل  ا طرا  وتكون قة أو مقوولة منم  إجرا اص 

 .الممر رحلةوالموظمين الآارين طوال 

ظهار التضامنفي قطاع الكفريق واحد  العمل (2 اإليكاو من اطط كل دعم تو ينوري أن تكمل  — طيران وا 
والمنظماص الدولية واإلقليمية وال ناعة وع عا الوع . ووينما قد تتطلب ااحتياجاص الوطنية  والدول

واطط قواعد  تمشيا مم  قدر اإلمكان،تنم  إجرا اتعا  ماتلمة، ينوري للدول أن اتواع منالج  واإلقليمية 
 .ومياماص اإليكاو

ا مامي وم مل الروط الجو  ينوري للدول ولل ناعة أن تحافظ على  —األساسي   الجوي الربط ضمان (3
 .ا ارا العشةع لة والدول نالتوريد العالمية، واا ة في المناط  النائية والج ر الم

لدول وال ناعة امتادام لينوري  — المخاطر المتعلقة بالسالمة واألمن والصحة الفعلية على السيطرة (4
الوياناص إلدار  المااطر التشريلية المتعلقة والم مة وا من وال حة  تحليل ا ماليب المنعجية القائمة على

 .وفقا  ليللإجرا اتعا   وتعديل، واإلنعاشفي مرحلتي إعاد  التشريل 

ال حية جرا اص يجب تقييم اإل — ظم سالمة وأمن الطيرانحة العامة للطيران مع ن  الص إجراءات مواءمة (٥
 على م مة وأمن الطيران. وعناية لتجنب الت  ير ملوا  

العملية جرا اص ، وموا مة اإلتحتا  الدول وال ناعة إلى العمل معا   —ثقة الجمهور مستوى زيادة (6
 .مر  أاراوالتوا ل وو و  ل مان امتعداد الركاب للممر 

انتعاشعا لي مراحل متمي   قد تتطلب و إعاد  تشريل ال ناعة  —واإلنعاش إعادة التشغيل  بين التمييز (7
جرا اص مؤقتة للتامي  من  .المااطر الناشئة حد  منالج ماتلمة وان



 

 

ينوري للدول والمؤمماص المالية، وما يتم   — صناعة الطيران إلعانةالمالية  المساعداتاستراتيجيات  دعم (8
، أن تنظر في  رور  تقديم دعم مواشر و/أو اير مواشر وطر  متناموة وشمافة. ولدا ممؤولياتعا مم 

المماس   وعدم تشويء ا موا  أو تقوي  التنوع أو الشريمةحماية المنافمة  االقيام ويلل، يجب عليع
 .اانتماع وحقو 

ومن محرل اانتعاش ااقت اد  وااجتماعي. كما أنء ، التوا ل الطيران لو  أماس — االستدامة ضمان (9
 .ينوري للدول وال ناعة أن تمعى جالد  ل مان اامتدامة ااقت ادية والويئية لقطاع الطيران م 

مم تعافي العالم، يجب اامتماد  من  — القدرة على الصمود أمام األزماتالدروس لتحسين  تعلم   (10
 لتقوية شوكة الطيران.  ة الممتال  س الدرو 

 الطيران المدني قوة قطاعالمخاطر الستعادة  تقييم نهج تدريجي قائم علىم

دفيروس جائحة  صطمل   الطيران، موا  داال  قطاع على الطويعة المعقد  التي يعمل فيعا ال و  كورونا الممتج 
تقييم و اير العادية اتااي قراراص تعاونية ونا  على المعلوماص المتاحة حاليا  ا و اع تتطلب م ل لي  و الدول أو فيما وينعا. 

دار  المااطر ياص ال لة إدار  مااطر م مة  مجرد، واامتماد  من المنعجياص وا دواص المعمول وعا، والتي تتجاو  وعا وان
 وأمن الطيران.

محمو      أن يكون طري  التعافيمن المرج   ووالنظر إلى الت  ير ااقت اد  وااجتماعي العالمي لأل مة،
حلول اير ممووقة. تطوي  و  ماتلمة واتااي تداويرإجرا اص تدريجية  لي  العملية من ا ل ومتجرا  . والم اعب والتحدياص

 حجم وتطور أ مة ال حة العامة. حمبقد تجد الدول نممعا في مراحل ماتلمة في أوقاص ماتلمة، و 

الدول ا ارا في إدار  المااطر، مم تمعلء   ماعلى ر وعناية في الآ ار المحتملة لقراراتعا ينوري للدول أن تنظو 
إلى جنب مم ال ناعة، التطلم إلى تعلم  ، جنوا  ايجب عليعو اطط اإلنعاش الوطنية.  نااعترا  ومياد  الدول وممؤوليتعا ع

منامب في التوا ن الينوري أن تمعى إلى الحماظ على الدروس من أولئل اليين لم في مرحلة ماتلمة في إدار  ا  مة. و 
نعج متنامب فيما يتعل  وقطاعاص مفي مجال الطيران المدني، وكيلل اتواع الجعاص المعنية تاطيطعا ل ال  جميم 

 ا ارا. ااقت اد

 وانتعاشه الطيران المدني الدولي نشاط  خطة استئناف  -3

ليا و  .قوتعا لي قو  أ ع  حلقاتعاو نة من حلقاص متوا لة، مكو    شوكة لي أماما  الطيران العالمي  منظومة إن
مي حين أن ااحتياجاص الوطنية واإلقليمية قد تتطلب فتع ي   قة الجمعور في جميم أنحا  العالم.  فيلء ألميتء الاا ة  المودأ 
للدول  والتالي ينوريو ية اير المتوافقة. ال حاإلجرا اص    اليط عالمي منوجود منالج ماتلمة، من ا لمية ومكان تجنب اتواع 
قليميا   مقة عالميا  نمإجرا اص ي أن تنم   وا تؤد  إلى أعوا  اقت ادية ا داعي لعا أو تعر  ماتل  ا طرا   ومقوولة من  وان

 م مة وأمن الطيران المدني للاطر.



 
 

 

دفيروس   ليشك  ال حة العامة، قطاع  في طوارئ حالة الواإل افة إلى و  منعجية  مااطر  أي ا   كورونا الممتج 
ن و مقدمي الادماص. أالوية معظم شركاص الطيران و حاليا  م مة الطيران وموب الو م المالي الي  تواجعء على وتنظيمية  ان

إلى ا لدا   امتنادا  و  حية أمر والغ ا لمية ل مان ممتوياص عالية من م مة وأمن الطيران. مليمة و  ناعة طيران وجود 
دفيروس مااطر حد  التامي  من إجرا اص  ا دا ، يجب أن تكون  ممتوياص القائمة على قواعدالعالمية وال  مرنة كورونا الممتج 

النظر والتالي يجب و اانتعاش ااقت اد . عملية عة ل مان أن يقود قطاع الطيران العالمي الناو  والحيا  والتنافمي وموج  
الم مة وا من وال حة  حي ر  من مور   مان أن تكون تمر  تكالي  أو أعوا  على ال ناعة و إجرا اص أ   وعناية في 

 العامة و قة الركاب والطاقم، أو ايرلا من الموائد.

 في مجال الطيران بالسالمةاإلجراءات المتعلقة 

دمر  فيروس  عند انداع القواعد  تطوي  عن مؤقتا   تحيدأن واجعص الدول حاجة ملحة إلى ، كورونا الممتج 
للتامي  من حد  المااطر العامة  تتايلاتنظيم اإلجرا اص التي  الدول في  مماعد على اإليكاو . وليلل رك ص القيامية لإليكاو
ول الدول من ق  واإلجرا اص وقوولعا  وتمعيل ااعترا   ،م مةعلى ال  مااطر   الم ئمعلى النحو  الت د مم  مان 

  الجعاص المعنية.  وجعل لي  المعلوماص متاحة ومعولة لجميم ا ارا،

ا   الجمد  التواعد  ممارماص وقد أدص   واإلجرا اص  في وع  الدول  الطيران المدنيليئاص  العمل في أماكن  وان
دفيروس   نتيجة لتمشيا ارا  . اإليكاومعينة من  قواعداامت ال التام لفي على وع  الدول إلى ال   عوواص  كورونا الممتج 

اات فاص إيا كانص لوائحعا تاتل  عن تلل ما لديعا من  أو تقديم اإليكاو  قواعدتتطلب اتماقية شيكااو من الدول تنميي و 
ال  مة للحماظ ومن  اإلجا اص  وش ن التراي   اإليكاو قواعدأدا  لتحديد أ  اات فاص مؤقتة من اإليكاو و عص و . قواعدال

دفيروس   أ نا  جائحة على العملياص . وتدعم 3ومعولةالمعلوماص  ويتي معل اامتادام  إلكتروني موقم عور  كورونا الممتج 
اإلجرا اص  وكيلل في تنميي  قة،المنم  والمنظماص اإلقليمية لمراقوة الم مة الدول في تحميل المعلوماص  لإليكاوالمكاتب اإلقليمية 

 .للراية اا ولي إيجاوي رد المعل  كانو على الممتوا اإلقليمي. 

مااطر  الطيران المدني إلدار   : "دليل ملطاصكتيب في شكل جديد إرشاداص   ونشر إلى إعداد اإليكاو وأمرعص
دفيروس الناجمة عن  الجويةم مة ال   "كورونا الممتج 

4
(Doc 10144) مواد،اإليكاو امتمرار العملياص الآمنة. كما و عص  لدعم 

التشريلية والممائل  ا دا   لي  لألحكام المحدد  فياإلجرا اص والنموة  وما في يلل أدلة مرجعية مريعة وش ن تحديد وتنميي 
 ٥إلكترونية  نشر لي  الماد  وأف ل الممارماص ا ارا على  محة وتد ا ارا التي تواجععا الدول ا ل لي  الحالة الطارئة. 

 .لعالميإلتاحتعا لمجتمم الطيران ا

الدول تحدي  المعلوماص ا ل  ويتعين على. من الآن لي  ومعالية كوير  اإليكاووتمتادم الدول وال ناعة أدواص 
إتاحة لي  المعلوماص ومن ش ن . أن توادر إلى المشاركة  يدرجى من الدول التي لم تشارل وعد إلى ءنأ كما ، ا  مة العالمية

إجرا اتعا الرامية إلى التامي  من  لي الدول التي ا ت ال في حالة طوارئ وتمتمر في لمشر   ةالتنظيمي من القواعد يقنتن الا م
لء اإلطالة في تنميي لي  الي  قد تشك   اطر الينوري للدول أن ت م في اعتوارلا و عند الممر إلى دولة أارا.  حد  المااطر

 ل من لي  المااطر.اإلجرا اص على الم مة وأن تتاي ما يل م من تداوير للتقلي
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 طائراص  طاقم الطائر  وموب التممير الااطئ لتعري مواقم أفراد  لين يواجعون  عوواص في تحديد وما أن المشر  و 
اإليكاو فقد  درص إرشاداص  ،6"الجوالنقل الآمن للو ائم الاطر  عن طري  " — ال امن عشرالركاب والو ائم في الملح  
 .7القيود التشريلية اير ال رورية ل مان التممير الدقي  وتجنب

 1التوصية رقم 
دفيروس مر  أ نا  تمشي  ينوري للدول  العالمي، على الممتوا  كورونا الممتج 

لإلو   عن   ا ع ا  موا لة تحدي  ااات فاص في النظام اإللكتروني
الناجمة عن ليا المر  الطوارئ  ةياص ال لة وحال (EFOD) ااات فاص

(CCRDs) ؛ 

 2 التوصية رقم
مر  تتعل  و عاتإجرا اص اتاي ينوري للدول ا ع ا  أن تتجنب اإلوقا  على أ  

دفيروس  اات فاص توقى أما أ  امتئنا  العملياص العادية.  ومجرد كورونا الممتج 
  .لإلو   عن ااات فاص  النظام اإللكترونيفيجب تمجيلعا في  الطوارئ حالة وعد 

 3 التوصية رقم
لعملياص في إطار اإرشاداص إلدار  الم مة التعجيل وو م  ا ع ا  ينوري للدول  

 ا  مة. الجديد  أو تريير العملياص ا ل لي 

 المتعلقة بالصحة العامة في مجال الطيراناإلجراءات  

دار  لمنم التعاونية الترتيواص"اإليكاو ورنامج  صأمم    "المدني الطيران مجال في العامة ةال ح أحدا  وان
(CAPSCA في عام )مة امتجاوة 2006   SARS 8 .  ليا الورنامج ليكون من ة طوعية متعدد  القطاعاص تتي   ست م  وقد

الموارد والاوراص الممتقا  من قطاعي الطيران وال حة العامة وعد  دعم الت لب في مواجعة أحدا  ال حة العامة التي تؤ  ر 
تجمم وين كل من  شوكة   (CAPSCA)على الطيران المدني وتع ي  القدر  على إدار  م ل لي  ا حدا . كيلل يم ل ورنامج 

وملطاص الطيران المدني  الدولية الطيران وليئاص المتحد  لألمم التاوعة ا ارا والعيئاص العالمية ال حة اإليكاو ومنظمة
 والوطني. واإلقليمي الدولي ال عيد على العامة ال حة وليئاص

لو  الشعور وال قة في إعاد  ود   (PHC)" العامة ال حة ممراص" وتنميي ممعوم (CAPSCA)ويو ي ورنامج 
الم مة وتو ياص  إدار  يراعي موادئ المااطر على قائم منعج وامتادام" العامة ال حة ممراص" ممعوم تطوير تمو التشريل. 

رشاداص الت د  للجائحة في قطاع الطيران  وأولى المواد اإلرشادية التي أدعدص واامتناد إلى ليا. منظمة ال حة العالمية وان
د فيروس كورونا جائحة أ نا  الطائراص أطقم لحماية العامة ال حة ممراص الممعوم، والتي تحمل عنوان "إقامة  عملياص) الممتج 
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، فتعد  إلى تمعيل تميير رح ص شحن الو ائم ا مامية دعما  لعملياص م مل التوريد الماعية إلى 9"(الو ائم شحن
 .ار اامتجاوة العالمية للجائحةإي ال اللوا م الطوية ال رورية في إط

 التخفيف من المخاطر الصحية كأداة تمّكن من إنعاش القطاعإجراءات مجموعة مرجعية من 

الطيران في جميم الموادراص الميكور  أع   لدا قيامعا وتقييم ا ولوياص  قطاع إلنعاش المجلس عمل نظرص فرقة
نعاشء. وقد اعتدورص عملياص نقل الركاب المجال الرئيمي الي  يتطلب  الحيوية الواجب معالجتعا ل مان إعاد  تشريل الطيران وان

 و م م يد من المواد اإلرشادية. 

أزمة الصحة العامة الناجمة  في أثناءاإلقالع: دليل السفر الجوي " وعنوانعاوعيا التقرير  قةالمرف  الو يقة ل وتم   
دعن فيروس مر   تطر  لي  الو يقة و  .العن ر الرئيمي في امتراتيجية إنعاش الطيران المدني الدولي "كورونا المستج 

و ى وعا للت د  للمااطر التي يواجععا الركاب والعاملون في مجال الطيران المد جرا اص اإلرشادية إطارا  شام   يت من اإل
 قطاع إلنعاش المجلس عمل فرقةأعدص لي  الو يقة وقد احل الرحلة الجوية والتامي  من حد  لي  المااطر. في جميم مر 

الطيران والتعاون مم اورا  من منرافور  والواياص المتحد  و امويا، ف    عن المنظماص التالية: منظمة ال حة العالمية 
(WHO)  وااتحاد ا ورووي/وكالة الم مة الجوية ا ورووية(EASA)  والمنظمة العروية للطيران المدني(ACAO) والمجلس 
 ومجلس (IATA)الدولي  الجو  النقل واتحاد (CANSO)المدنية  الجوية الم حة ادماص ومنظمة (ACI)للمطاراص  الدولي
 . (ICCAIA) والم ا  الطيران  ناعة اتحاداص الدولي التنمي 

دوقد انتشر فيروس  العالم ووتير  متواينة وتعددص مراحلء، ومن  م فإن التامي  من حدتء  حول كورونا الممتج 
، كانص شرائ  كوير  من قطاع الطيران عالميا  2020م ئمة تتواف  مم طويعتء. وا ل الروم ال اني من عام إجرا اص امتل م 

و ى وعا المد جرا اص ة أو أوشكص على الارو  من لي  المرحلة. وليلل فإن لي  اإلإما في مرحلة الحد ا دنى من الحرك
ر الو م ل مان امتئنا  حركة نقل الركاب على نحو آمن وم مون امتنادا  إلى المااطر القائمة،  يدمتر  تطويقعا وحمب تطو 

 حتى يمكن الميطر  على الجائحة. 

 على إعداد و يقة اإلق ع فقد تم لص فيما يلي: أما ااعتواراص التي امترشد وعا القائمون 

 االستمرار في التركيز على الجوانب األساسية: السالمة واألمن والكفاءة؛ 

  الطيران والجمهور؛ قة بين الركاب والعاملين في مجالالصحة العامة والثب النهو 

 .االعتراف بدور الطيران باعتباره قوة دافعة لالنتعاش االقتصادي 

  ال حة العامة في مجال و ى واتاايلا للتامي  من حد  ا  مة من ش نعا أن تع   المد جرا اص فإن اإلكيلل 
من التوعاص الملوية المترتوة على النواحي التشريلية والكما  . كما ينوري لعي   ، وتقو  ال قة لدا الجمعور، وتحدالطيران

ع في مجال إدار  المااطر، وأن تتمم وااتما  قدر الممتطاع، على أن أن تمتميد من الاوراص التي يمتلكعا القطاجرا اص اإل
نعا من اامتجاوة للمقت ياص اإلقليمية أو ما يمتدعيء الو م الرالن. وع و  على يلل، فإن تتحلى وقدر  كا   من المرونة يمك  
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ن القطاع من دعم اانتعاش والنمو جديد  تتعل  وال حة العامة في منظومة الطيران ميمك  إلجرا اص التطوي  العملي 
 ااقت اديين وشكل أكور. 

التامي  من المااطر التي يمكن تطويقعا وشكل عام على جميم مراحل النقل إجرا اص وتو ي و يقة اإلق ع و
شحن أفراد أطقم الطائراص وادماص و الطائراص و الجو  للركاب والو ائم ويلل في إطار أروم فئاص منم لة ولي: المطاراص 

، ود ا  من و ولء إلى مونى المطار وانتعا   ومرادرتء لمنطقة امت م اكبعلى مجمل رحلة الر جرا اص الو ائم. وتمر  لي  اإل
أي ا  العاملين في مجال الطيران في مق ور  الركاب وفي مق ور  القياد  وعلى ا ر . جرا اص ا متعة. كما تتناول لي  اإل

الركاب وطاقم الطائر  ومعلوماص وا حة ومتمقة، كما تو ي وامتادام ا قنعة الواقية للوجء ومراعا  وتو ي الو يقة وت ويد 
د في الو يقة التي تر  جرا اص ا ارا. وكل لي  اإلجرا اص التواعد الجمد  واتواع إجرا اص تع ي  ال حة العامة واالت ام واإل

  التشريل واإلنعاش. كما تعد  و يقة اإلق ع لي  إلى تيمير التوفي  ل ا ماس الي  يمكن أن تقوم عليء اطة امتئناتشك  
  على ال عيدين العالمي واإلقليمي، ومم يلل فعي تتي  للدول المرونة الم مة ال حية في الطيران التي تدطو إجرا اص وين 

 لووا  التي تمر وعا.ونا  على تقييماص المااطر التي تجريعا وحمب مراحل تمشي اجرا اص في تنميي لي  اإل

توافر م يد من ا دلة العلمية، وعلى أماس  لداوتدعتور و يقة اإلق ع وم اوة و يقة "حية". وميجر  تحدي عا 
وعا. كيلل يمكن تعديل اإلطار العام للو يقة وحي  يتنامب مم ا نواع  و ىالمد جرا اص الاوراص العملية الممتقا  من تطوي  اإل

ا ارا من العملياص وأنشطة الطيران كالطيران العام ومراقوة الحركة الجوية ومؤمماص ال يانة. وينوري إا اع عملية تطوي  
وحكم العاد  وتجنوا  جرا اص على لي  اإلال حة العامة للر د والتقييم و ور  ديناميكية متجدد  تماديا  ل متوقا  إجرا اص 

 لألعوا  التنظيمية التي ا داعي لعا ول ور انعدام الكما  .

 4التوصية رقم 
إن تنمي  اإلجرا اص على الممتويين العالمي واإلقليمي  رور  لتع ي   قة 

لعي  الراية، ينوري للدول ا ع ا   الجمعور والركاب في الممر الجو . وتحقيقا  
اإلرشاداص لطيران تتماشى مم في مجال اأن ت م إجرا اص لل حة العامة 

 الوارد  في و يقة "اإلق ع: دليل الممر الجو  في أ نا  أ مة ال حة العامة
دفيروس مر   الناجمة عن  ."كورونا الممتج 

 5التوصية رقم 
ياص الطيران العادية، ينوري للدول أمرع عود  ممكنة لعملتحقي   من أجل 

اإلجرا اص المت اي   ا ع ا  أن تراجم وانتظام  رور  اامتمرار في تطوي  
دمر  فيروس لتامي  من المااطر مم تقل  اطر انتقال ل ؛ كورونا الممتج 

 ويجب وق  اإلجرا اص التي لم تعد لنال حاجة إليعا.

  



 
 

 

 المتعلقة باألمن والتسهيالتجراءات اإل

 "التسهيالت" —التزامات الدول بموجب أحكام الملحق التاسع 

دنظرا  إلا   الدول لحدودلا وفي ظل القيود الممرو ة على الممر وموب جائحة فيروس  فإن  ،كورونا الممتج 
م واتماقية الرامية إلى تمعيل حركة الوشر والو ائم )والتي يدشار إليعا ولمظة "التمعي ص" وموجب الملح  التامجرا اص اإل

 شيكااو( اكتموص حاليا  ألمية أكور من أ  وقص م ى من أجل إنعاش الطيران وعد انتعا  أ مة كورونا. 

اير إن ممتوا عدم تقي د الدول والقواعد والتو ياص الدولية الوارد  في الملح  التامم ياص ال لة وعيا الش ن تنجم 
امتجاوة وماعلية للجائحة. كما إن تقاعس وع  الدول عن امتادام عنء مااطر تعدد قدر  قطاع الطيران المدني على ا

"نموي  تحديد موقم الراكب  ارا  ال حة العامة" الي  أو ص وء اإليكاو يقو   قدر  الدول على تتوم الماالطين ومجرد 
الجو ، كما تن  عليء و ول حااص م اوة والمر  إلى أرا يعا. كيلل فإن تشكيل لجنة وطنية للتمعي ص في مجال النقل 

أحكام الملح  التامم، أو ما يعادلعا، و مان قدرتعا على اا ط ع و عمالعا وماعلية، يمكن أن يمعم في الو ول إلى 
ممتوا التنمي  المنشود وين الجعاص المات ة، موا  الحكومية منعا أو التاوعة لقطاع الطيران، ولو ما يل م اتااي إجرا اص 

 عاجلة وفع الة. 

ويدن   و ياد  ااعتماد على التكنولوجياص المتقدمة لتمعيل إتمام إجرا اص الركاب دون الحاجة إلى الت مس 
 ا ل ماتل  مراحل الرحلة. 

"مجموعة إرشاداص التنميي" التي تت من التدريب وا دواص القيامية التي يجب  2020ومتدطر  في يونيو 
ول العيئاص الحكومية ومقدمي ادماص الطيران والجعاص ا حكام المتعلقة والتمعي ص من ق  اامترشاد وعا لدا تنميي ماتل  

 القائمة على م مل التوريد. 

 اإلرشادات المتعلقة بأمن الطيران

و يقة وعنوان "اطة طوارئ  2020المتعلقة و من الطيران. ومتدنشر في يونيو جرا اص ميل م أي ا  التكي   مم اإل
دفيروس أمن الطيران ا ل جائحة  " وحي  تكون و يقة مرجعية وش ن الحماظ على الممتوا الم ئم لألمن في كورونا الممتج 

التمتيش ا مني والمطاراص وفيما  ظل الظرو  الرالنة. وتت من لي  اإلرشاداص اإلجرا اص التي يدو ى وتطويقعا في نقاط
يا  الجوانب ا ارا المتعلقة و من الطيران، كمراقوة الداول واامتط ع وت مين الو ائم والوريد وأمن الطائراص وتدريب 

 أطقم العاملين. 

 والمشاغبين المنضبطين غير التعامل مع الركاب

 ة وتجروة الممر ورمتعا إلى ت ايد العملياص الممتحد  قد تؤد  ال روط المت ايد  التي يعاني منعا الركاب وموب 
وتير  الا   فيما وين الركاب أو وين الركاب والعاملين. ل ط ع على إرشاداص وش ن التعامل مم م ل لي  الحااص، ينوري 

 .(Doc 10117)والمشااوين"  المن وطين اير على الدول الرجوع إلى و يقة "دليل الجوانب القانونية للركاب

ال حة العامة والم مة في مجال الطيران والت امعم وعا مم لة أمامية ل مان فاعلية إلجرا اص  ويدعد فعم الركاب
ولكي ي   الركاب في م مة رح تعم. وتتحمل الدول ممؤولية إيكا  الوعي العام والتوعاص التي تترتب على جرا اص لي  اإل



 

 

أو اإلا ل والنظام واان واط على متن الطائراص. وينوري على الملطاص نشر المعلوماص  ماالمة تعليماص أفراد طاقم الطائر 
ياص ال لة وعي  المم لة وتحديد أف ل المول للتوا ل مم الركاب. كما يدتوقم من الدول مراجعة تشريعاتعا الوطنية وحي  

 رونا. جائحة كو إجرا اص تعالج حااص الملول اير المن وط والمشااب المرتوط و

ن وينوري على الدول أي ا   مان أن يكون العاملون وشركاص الطيران مدروين على معاراص ادمة الركاب وتويُّ
 ع ماص احتمال وقوع ملول اير من وط من قول أحد الركاب ومعاراص احتوا  ا  ماص في ظل لي  الظرو  اامت نائية. 

  6التوصية رقم 
لجنة وطنية للتمعي ص في مجال النقل   وعد ك لتشينوري للدول ا ع ا  التي لم 

أن توادر إلى يلل  التامم  )أو ما يعادلعا( على النحو المطلوب في الملح   الجو 
 التنمي  وين القطاعاص على الممتوا الوطني.ممتوا ل ياد   على المور

 7 التوصية رقم
موقم الراكب نموي  تحديد "ينوري للدول ا ع ا  أن تمتادم وشكل منعجي 

مكانية ل مان تحديد لوية الركاب و  امة" ارا  ال حة الع تتوععم للمماعد  ان
 الووا . في الحد من انتشار المر  وعود 

 8 التوصية رقم
تعمل على تع ي  ندظدم المراقوة لديعا، مم تعديل  ينوري للدول ا ع ا  أن

على نحو متم  جرا اص ا منية و ور  مؤقتة، ل مان تنميي لي  اإل اإجرا اتع
 المشروع.  وعد  حماية الطيران من أفعال التدال اير

 9التوصية رقم 
ل مان توفير التدريب ال  م للموظمين  إجرا اصينوري للدول ا ع ا  أن تتاي 

المتعلقة والميطر  عليعم في الحااص  اير المن وطين    المعنيين لتحديد الركاب
 ة والم مة ا مامية للطيران العام.ال حإجرا اص  وعدم احترام 

 االقتصادية والماليةجراءات اإل

دفيروس  احتوا  انتشار ا  عالميالمويولة د و الجعإطار في   ارمة على  ، فر ص الحكوماص قيودا  كورونا الممتج 
 ا  اانكماش ااقت اد  العالمي أ ر  لى جانبلي  القراراص إوتركص وأالقص الحدود وحد ص وشد  من حركة ا شاا .  الممر
 .في جميم أنحا  العالمعلى اامتمرار الطيران المدني قطاع  قدر على  ا  كوير 

النقل الجو  اقت اداتعا الوطنية، ينوري للدول قعا تي حق  الموائد ااقت ادية المواشر  واير المواشر  الووالنظر إلى 
التعاون وم ل روما و ، يلل عور قطاع الطيران المدني، حي ما ل م ا مر المعنيةالجعاص الومائل لدعم أنمب ر ـــ  أن توف  

اص افي ح اامت نائيةجرا اص ويدمكن لعي  اإلااقت اد  اإلقليمي أو الدولي وكيلل القطاع الاا  والمؤمماص المالية. 
الجوية ال نائية أو حقو   اصحقو  الادمالاا ة ون  م  الالمرونة التشريلية و أشكال ن اإلاا ة التنظيمية و ويأن تتراو  الطوارئ 
 .ااقت اد  أو المماعد  المالية المواشر  والتحمي  الحركة



 
 

 

لو  رور  للتامي  ما  تقت ر علىومتناموة وشمافة ومؤقتة و  وموجعةشاملة جرا اص يجب أن تكون لي  اإلو 
دفيروس  أ رحد   من  ماتل  تحقي  توا ن منامب وين العمل في الوقص ياتء على مياماص اإليكاو مم وفقا  لو  كورونا الممتج 

 .االت اماص الويئيةوا من و  أو المماس والم مة الشريمةالمنافمة تقوي  الم ال  دون 

الطلواص الماتلمة والمتنافمة ونظرا   نء ميتم تقديم اات فا كويرا.  لقطاععا تاتل  قدراص الدول على تقديم الدعمو 
ما ، من ا ل المليمةندظم اإلدارية الدول االت ام وموادئ ال يتعي ن علىفم قطاع الطيران،في  الجعاص المعنية ول ماتل من ق  

في مواجعة  أطر مؤممية وتنظيمية، من أجل التوفي  وين ا لدا  وااحتياجاص مم الممؤولياص والموارد، االوا  يدـقاولعا من 
 . ولوياصت ارب او تنافس 
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إمكانية اتااي اإلجرا اص الطارئة اامت نائية المناموة لتحقي   ري للدول ا ع ا  أن تنظر في ينو

التي تتمم والم مة وا من والكما  ، والتي  الجدوا المالية والحماظ على ممتوا كا   من العملياص 
عة وشكل مليم ومتناموة وشمافة ومؤقتة ومتمق ة مم مياماص ينوري أن تكون شاملة للجميم وموج 

اإليكاو، مم تحقي  التوا ن المنامب وين الم ال  دون المماس وممعوم المنافمة الشريمة أو 
 والم مة وا من وا دا  الويئي.

 الرصد المنتظم وتبادل الخبرات من خالل اإليكاو

الوارد  في ا قمام المرعية الماوقة من ليا التقرير. وينوري جرا اص ر د ممتوا تنميي اإلالمواظوة على ن ــميتعي  
 رك الموم اوة الطيران المدني الدولي، عن شوكة  وممؤولة ة ا مم المتحد  المتا   من وكااص كالة كو أن تكون اإليكاو، 

 .جرا اصاإل  ، وما في يلل تو ي  جميم اإلجرا اص التي تتايلا الدول فيما يتعل  وعيلعي  العملية الرئيمي 

 علىتوادل الاوراص وأف ل الممارماص وين الدول وتعمل أن تدمعم في  ، لدا ا ط ععا وعيا الدور،يكاوإللوينوري 
 يةتدريوأنشطة و  ما ينامب من إرشاداصيكاو من توفير مكن اإلـتـلي  المعلوماص، متوم ل تحديد ال رراص والدعم المطلوب. و 

 .الموينة في ليا التقريرلإلجرا اص للدول ا ع ا  من أجل التنميي المعال  المنامب ومماعد  في الوقص
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ينوري للدول ا ع ا  تمعيل توادل المعلوماص وأف ل الممارماص واإلجرا اص 

تقديم المعلوماص ال  مة لو ععا في قاعد  وياناص اا ة واإليكاو  من ا ل 
 تشمل ماتل  لي  اإلجرا اص. 

 على مواجهة األزمات قدرةال بناء -4

في   ماص على مواجعة ا  كون قادر تأن ينوري  والتيلنقل الجو ، لشوكاتعا   إقامةدور أمامي في ولدول ت طلم ا
لتحقي  مرن  منعج تواععلى ا م اإليكاو الدول  معالة. وتشج  التنظيمية ال اإلشراقية اإلمكاناصقدراص و الو ةالممتقول ومدعوم

لعي  الراية، ينوري موا مة  . وتحقيقا  ةأو العالمي ةاإلقليمي وأ ةالوطني ياصنتعاش ونمو النقل الجو  على الممتو امتدامة وا



 

 

ر اإليكاو، وما يتنامب مم تطو  ال ادر  عن مياماص الاطط و ويلل وفقا  للقواعد القيامية والإلى أق ى حد ممكن،  اإلجرا اص
ص ملطاالو اراص، وكيلل مم الايرلا من و  العامةالطيران المدني وال حة اص ملطوين  يلل ، وتنمي العامةحالة ال حة 

 .وقطاع الطيران المعنيةالدولية واإلقليمية 

 رفيعة المستوىاللتزامات ال ا

من االت ام والمشاركة على كل الممتوياص،  رفيم القدر  ال  مة على مواجعة ا  ماص على قدر تطويريعتمد م
الوطنية( والمنظماص الدولية واإلقليمية  العامةالطيران المدني وال حة  ملطاصالحكوماص )وما في يلل على ممتوا ووالتحديد 

الوطنية ممالمة الطيران في ا ولوياص  في  و . و الممافرين، وكيلل رم تءالطيران المدني و وقطاع )وما في يلل اإليكاو(
فيروس  وعدفي مرحلة ما اراط في الجعود الميامية واامتعداد لقياد  اانتعاش الكامل الدول على اان ح   واإلقليمية والعالمية، ت

د لطيران. ولتع ي  ليا االت ام، ينوري في مجال اامتراتيجياتعا الوطنية في إطار  الممتقولفي التاطيط لأل ماص و  كورونا الممتج 
 .يكاو في عقد اجتماع رفيم الممتواأن تنظر اإل

 الدوليةااللتزامات 

دميروس في ميا  الت د   ل الت اماص قي د واالممتقول، من المعم التفي ا  ماص ايرلا من و  كورونا الممتج 
والاطط  قواعد القياميةالحاجة إلى إي   التمام اا  لليلل اص وموجب ااتماقاص والممارماص الدولية. ويشمل تععدوال

 .يكاواامتراتيجية لإل ة وجميم ا لدا رتوطوالمياماص العالمية الم

عند لدعم واانتعاش توفير ال ةالميأدا  تمكينية ع ليشك  الطيران المدني على أن ت كيد لي  الجائحة، تم ال وفي ظل
، ينوري للدول أن تعتر  والممالماص الحيوية للطيران وتمعى مواجعة ا  ماصالقدر  على  إطار تطويرفي و ا  ماص.  انداع
لدا  ا مم المتحد  للتنمية الممتدامة ويلل وفقا   ل، طويال على ا مدظم واامتدامة تلتحقي  اانتعاش المن جالد   
 .2030 لعام

 تواصلتوثيق أواصر ال

، وما الشاملة الدعو  والتوا لأنشطة لى متند إي قدر  على مواجعة ا  ماصنظام طيران أك ر إقامة إلى  مويلإن ال
 ومن ش نوين جميم الجعاص المعنية، وكيلل تجا  عامة الناس.  والمتوا لوالدقي  والشما   ي  التوا ل الو إقامة في يلل 

لإلجرا اص   اامت ال تع   أن ظم الطيران ــدة التشريلية لنن العلى الم مة وا من وال شديدالتو ، ةوالوا ح المعلوماص المنمقة
 .التعافي والنمو في الطلب مم تناول قدر  على مواجعة ا  ماصال تطويرعلى  المااطر وتماعد  حدلتامي  من اي  لالمت  

، والتعاون مم قطاع الطيران، التوا ل وو و  وفعالية العامةإليكاو وملطاص الطيران المدني وال حة نوري ليو 
امتادام المن اص الرقمية  ريوينوممر. الرحلة م مة على فعم كيمية الممالمة في  شاا ومماعد  ا  ممافرينلتع ي   قة ال

 .نشر ليا التقريرمن ا ل ينوري أن تدعم اإليكاو يلل و حي ما أمكن يلل. 

 

 



 
 

 

 اإلقليمية وساطلدول واأللدعم تقديم ال

ال عيمة من المجتمم الدولي، ولي الدول  مئاصوشكل اا  في تلوية احتياجاص ال لاما   الطيران دورا   يؤد 
النائية  قاليم، وكيلل في توفير اات ال ا مامي لألالج رية ال رير  النامية والولدان النامية اير الماحلية وأقل الولدان نموا  

 .والج ر المع ولة

 رشاداصالمماعد  واإل شمللتنمي  وتقديم مجموعاص التنميي التي توارد مما يل م من يكاو د اإلينوري أن تحد  و 
وتددعى ". ورا  الركبولد أ  "عدم ترل  اإليكاوفي إطار موادر   في حاجة إلى يللالادماص للدول ايرلا من والتدريب و 

لمؤمماص المالية الدولية إلى تقديم المماعد  المالية/العينية للدول التي ليمص لديعا الومائل والقدراص لتلوية احتياجاتعا ا
 المااطر الحالية والمقولة. حد   من والتامي

 الدروس المستفادة

تحديد الدروس الممتماد  والاور  المكتموة إا أنء اود من إدار  ا  مة الحالية، تتم ل في  ا ولوية الموريةمم أن 
  الدول وقطاع الطيران متحتاو . الطيران المدني إلى ممتوا أك ر امتقرارا   قطاعتعافي العالم وانتقال  في ظل  من ليا التحد  

والاطواص التي تم اتاايلا ا ل ا  مة والتي لإلجرا اص " أك ر شموا  تحليل "إجرا  ال ام من أجل فر ة ليا إلى ااتنام 
 .قطاع طيران أك ر مرونة وامتدامة في الممتقول قامةمتكون وم اوة أماس إل

إدار  المااطر والت لب لأل ماص ممتوا ركي  على تحمين الت نوري أن ين  بالرؤا والممارماص، يوامتنادا  إلى 
وطنية م مة الاليمكن تحقي  يلل من ا ل النظر في توميم نطا  ورامج و متجاوة للحااص اير المتوقعة. في إطار اا

(SSP)  المااطر وطريقة مي الادماص وإدار ، مما يمم  للدول ومقد  " واتماقية شيكااوإدار  الم مة" —التامم عشر  في الملح  
تنمي   قامةلطوارئ، وكيلل على إحااص اليا الت لب على قدراص الدول على تع ي  تاطيطعا الوطني ل توق . وميأك ر تكام   

 .في الممتقول اصأ معند انداع ل وعملياص على جميم الممتوياص يتم تمعيلعا  او وا   وآلياص ت

 اميماوالاطط والمياماص العالمية،  قواعد القياميةامتعرا  الل يتمععلى قياد  و اإليكاو  عملنوري أن توي
قادر على مواجعة نظام طيران  إقامة، لدعم الدول في (WHO) ة وال حة والتنمي  مم منظمة ال حة العالميةرتوطا حكام الم
نشئص حدي ا وش ن يكاو التي أدليا العمل، ينوري أن تنظر اإليكاو في التو ياص ال ادر  عن فرقة عمل اإل في إطار. و ا  ماص
مواد ن مما يدقاولعا تمشي الق ايا ال حية في مجال الطيران والتي متمتعر  جميم ا حكام المتعلقة وال حة و حااص 
 .ل فرقة العملاعمألممالمة في إلى االدول تددعى اتماقية شيكااو. و التامم عشر و في الملح  تردإرشادية 

من  نـمك  حلول موتكر  تد اعتماد العالم و  اص المريعة التي يشعدلار يتريالتونى الدول ـتوفي  و  يلل، من المعم أن 
 توميطا  ظم وعملياص اإليكاو، أك ر ، وما في يلل ند ولندظم اإلدارية في مجال الطيرانجعل العملياص التنظيمية القيام وعد  أمور ل

ة روس الممتماد  من ترتيواص العمل وااجتماعاص المرنة والرقمندمج جميم الد الممتقول. وينوريفي لعي  ا حدا   مواكوة  و 
 .حاص في العملياص التشريلية التنظيمية للطيراناقتر ة، والتتوم المريم والما   ل لالمعج  
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دفيروس  تطور جائحةكتن  وعدم اليقين الي  ي في إطار التمليم وجميم الجعاص  اإليكاو، تؤكد كورونا الممتج 
 قدر  على الروطلنقل الجو  والاامتعاد  كي يتمنى تمريم مرن وتدريجي  منعجليا التقرير على ألمية اعتماد  عدادإوالمعنية 

للاورا  والقواعد القيامية الحالية المشور  الطوية  مراعا ، مم العامةن حالة ال حة مم تحم   الي  ينوري أن يكون متناموا  
ليلل، واامتعداد  ط وفقا  ياطتالو حااص اطر تمشي الم يد من الإ ا   ةقظوا ل تواي اليأن نلنا ينوري كما لم مة وا من. ل

 .إيا ل م ا مرجرا اص اإل تطوي إلعاد  

م وشد  على اتواع الموفإنعا ت، يلاالعامة ومن  م اإلجرا اص التي متنم   منالجعا الدول وتحديد  قيامعند و  ادئ شج 
ي   التمام اا  لمجموعة و ، 3والتو ياص اإلحدا عشر  المرتوطة وعا في القمم  2ا مامية العشر  الوارد  في القمم  ان

اإلق ع: دليل الممر الجو  في أ نا  أ مة ال حة العامة " :المااطر والمقدمة في الو يقة المرفقةحد  التامي  من إجرا اص 
دكورونا الناجمة عن فيروس مر   ومتمقة لعي  التو ياص  دؤووةمتاوعة للارو  من لي  ا  مة، اود من إجرا  و " الممتج 

 .على جميم الممتوياص، وما في يلل اإليكاوجرا اص واإل

 تمر ء  يال ع ل ال حيوال اي المت  جرا اص إلل تدريجيال جر  الام ، يالعامةتطور حالة ال حة  وفي ظل
حة في اإلجرا اص المو    يتعين تعديلقد و . يممتوا العالمالعلى  جوا أن تكون م حووة ومت  متنامب لأل نوريالدول، والتي ي
يكاو، والتعاون مم ينوري أن توا ل اإلو . واانتعاشتشريل العاد  نجا  إنتائج ملمومة وان  تحقي للحالة الووائية ل ليا التقرير وفقا  

  العالمي المنم   منعجلمدني، ر د وتقييم الو م من ا ل اامتماد  من ليا الجميم الجعاص المعنية في مجال الطيران ا
 .لطيرانا منظومةوااتنام المر ة لتع ي  في الوقص المنامب ة تطور ا  مة مواكول

وميكون من  عود. افر الج ت إا من ا ل ممتقولالطيران اليوم واامتعداد للقطاع  انتعاش تحقي ن يتمنى ول
توادل جل من أالطيران المدني، وكيلل المنظماص الدولية واإلقليمية،  قطاعين اإليكاو و والمتوا ل  التعاون تو ي  المميد للراية 
 والجعاص المعنية. قاليمجميم الدول وا ب نامتقة المية منم  عما يل م من إجرا اص  واتاايالمعلوماص 
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