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 التوصيات تنفيذ لدعم لإليكاو الطريق العالمية خريطة: الموضوع
 الطيران قطاع إلنعاش المجلس عمل فرقة عن الصادرة واإلرشادات

(CART) نعاشه المدني الطيران استئناف بشأن  جائحة إثر وتعافيه وا 
 (للتنفيذ الطريق العالمية خريطة) كورونا فيروس

 
 خريطة في الواردة بالمعلومات علما   اإلحاطة( أ: )ةالمطلوب اتاإلجراء

 لإليكاو اإلقليمية المكاتب مع التنسيق مباشرة( ب؛ )للتنفيذ الطريق العالمية
 مع للعمل اتصال جهة تعيين( ج)؛ المرفقة الطريق خريطة تنفيذ بخصوص

 خالل من (CRRIC) منها والتعافي كورونا فيروس لجائحة التصدي مركز
 اإلقليمية المكاتب

 
 ،وبعد طيبة تحية

 (CART) الطيران قطاع إلنعاش المجلس عمل فرقة تقرير بشرررررررأن 20/67 رقم المنظمة كتاب إلى باإلشرررررررارة أتشررررررررف
إلى  وسعيا  ". المستجد كورونا فيروس عن الناجمة العامة الصحة أزمة أثناء في الجوي السفر دليل: اإلقالع: "اإلرشادية والوثيقة

الطريق  خريطة" اإليكاو أعّدت، به المرفقة والوثيقة المذكور التقرير في الواردة واإلرشرررررادات التوصررررريات تنفيذ مسررررراعدة الدول في
 وتنسررريق دعم إلى ترمي والتي، لإليكاو بالنسررربة األولوية ذات والمبادرات األنشرررطة من سرررلسرررلة   تتضرررمن التيهذه  "للتنفيذ العالمية
 .إليه المشار التقرير في الواردة واإلرشادات التوصيات تنفيذ أجل من ككل الطيران وقطاع الدول به تقوم ما ورصد

لى في المقام األول إتستند والتي  اإليكاو بها اضطلعت التي التالية والمبادرات باألنشطة علما   اإلحاطة إلى وأدعوكم
 :التي ينبغي تحقيقها النتائج

 إلى الخبراء من المقدمة والمسرررراعدة التدريب وأدوات اإلرشررررادات توفير على تركز وهي التنفيذ دعم أنشططط    (أ
 السرررررررررالمة مجاالت في وذلك، الطيران قطاع إلنعاش المجلس عمل فرقة تقرير في الواردة التوصررررررررريات مع يتماشرررررررررى بما، الدول
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 ذات الجوانب عن فضررررررال  ، والمالية االقتصررررررادية والتدابير الطيران وأمن والتسررررررهيالت الطيران قطاع في العامة والصررررررحة الجوية
 .الدولي العام والطيران الجوية المالحة وخدمات المطارات فيالمسائل  بهذه الصلة

 واللجان والمنظمات والدول اإليكاو بين والتفاعل التعاون جسرررررررررور تعزيز إلى تهدف التي التنسططططططي  أنشطططططط   (ب
 لتجنب وذلك، المتحدة لألمم التابعة األخر  والهيئات العالمية الصررررررحة ومنظمة القطاع مسررررررتو  على المعنية والجهات اإلقليمية

. الطيران قطاع إلنعاش المجلس عمل فرقة تقرير في الواردة واإلرشررررررررررررررادات التوصرررررررررررررريات لتنفيذ المبذولة الجهود في االزدواجية
دارة لمنع التعاوني الترتيب برنامج وسيظل أداة  يشّكل (CAPSCA - كابسكا) المدني الطيران مجال في العامة الصحة أحداث وا 
 . العامة الصحة مراقبة تدابير يخص فيما القطاعات مختلف بين للتعاون أساسية  

 باالختالفات الخاّص  بالنظام المباشررررررالرابط  خالل منأصررررربحت أيسرررررر ا ن  التي واإلبالغ الرصطططد أنشططط   (ج
 من تُتاح الوظائف متعددة تفاعلية بأدوات باالسرررررررررررتعانة وأيضرررررررررررا   (CCRD) كورونا فيروس مرض عن الناجمة بالطوارئ المتعّلقة
والتي ، https://www.icao.int/covid/Pages/crric.aspx  (،CRRIC) منها والتعافي كورونا فيروس لجائحة التصررردي مركز خالل
 . المعلومات تبادل أداة عن فضال   المخاطر من التخفيف تدابير بيانات وقاعدة الثغرات تحليل أداة تشمل

 بها قامت التي المبادرات مختلف تتضرررررررمنوهي  اإلنترنت شررررررربكة على الطريق خريطة منإلكترونية  نسرررررررخة ترد كما
 لوثيقةل مكّمال   عنصرررررررررا   اإلنترنت على الطريق خريطة وُتعد. فرقة عمل المجلس تقرير في الواردة التوصرررررررريات تنفيذ لدعم اإليكاو

  .منها والتعافي كورونا فيروس لجائحة التصدي مركز خالل من لالطالع متاحة هيو 

 الُمرَفقة اإلرشرررررررررررادية" اإلقالع" ووثيقة الطيران قطاع إلنعاش المجلس عمل فرقة تقرير غرار على أن مالحظة وُيرجى
 تتناول بحيث بانتظام وتعديلها تحديثها يجري فسرررررروف ثمّ  ومن. حّية وثيقة تكون بحيث للتنفيذ الطريق العالمية خريطة ُأعّدت، به

 من جمعها يجري التي والتعليقات وا راء والرؤ  البيانات فإن كذلك. الجائحة بشأن ُيستجد ما وكل المتغير الوضع سليم وبشكل
 معالجتها سررررررتتم والتي، والقطاع الدول لد  المتغّيرة لالحتياجات ومسررررررتمر دقيق تقييم إجراء سررررررتتي  وآلياتها اإليكاو أدوات خالل
 .مجدية وبصورة المناسب الوقت في ذلك بعد

 منها والتعافي كورونا فيروس لجائحة التصرررررررررررررردي مركز مع للعمل اتصررررررررررررررال جهة بتعيين التكرم إدارتكم من وُيرجى
(CRRIC) بخريطة المتعلقة االسررررررررتفسررررررررارات كافة إرسررررررررال ويمكن. الطريق خريطة لتنفيذ اإلقليمية اإليكاو مكاتب مع والتنسرررررررريق 

  .scepg@icao.int إلى الطريق

 ،،،االحترام فائق بقبول سيادتكم وتفضلوا

 ليو فانغ
 العامة األمينة

 
 :المرفقات
 للتنفيذ الطريق العالمية خريطة

 

https://www.icao.int/covid/Pages/crric.aspx
https://www.icao.int/covid/Pages/crric.aspx
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 EC 6/3-20/80 المنظمة بكتاب المرفق

 
لإليكاو لدعم تنفيذ التوصيات  الطريق العالميةخريطة 

واإلرشادات الصادرة عن فرقة عمل المجلس إلنعاش 
بشأن استئناف الطيران المدني  (CART) قطاع الطيران

نعاشه وتعافيه إثر جائحة فيروس كورونا   وا 
 
 

 للتنفيذ( الطريق العالمية)خريطة 
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 الموجز التنفيذي
نعاشها للتنفيذ" للمساهمة في إعادة تشغيل منظومة الطيران المدني الطريق العالميةُأعّدت الوثيقة الحالية وعنوانها "خريطة  ، وا 

ة عمل وذلك من خالل إنشاء إطار عمل مواٍت يمّكن اإليكاو من أن تنّفذ وبفاعلية التوصيات واإلرشادات الواردة في تقرير فرق
 ذ سلسلة  للتنفي الطريق العالميةووثيقة "اإلقالع" اإلرشادية الُمرَفقة به. وتتضمن خريطة  (CART)المجلس إلنعاش قطاع الطيران 

من كل تهدف إلى دعم وتنسيق ورصد ما تقوم به الدول وقطاع الطيران ك ،ت ذات األولوية بالنسبة لإليكاومن األنشطة والمبادرا
طار الجهود إمن المرونة في  ا  مالئم ا  ح خريطة الطريق قدر تيتنفيذ التوصيات واإلرشادات الواردة في التقرير المشار إليه. وتأجل 

ا ما يجعل منهالوطني واإلقليمي،  ينعلى الصعيدالمحددة واالحتياجات  المميزةالخصائص استيعاب من أجل المبذولة للتنفيذ 
يات التي وثيقة  داعمة  ومكّملة  لإلجراءات التي تتخذها الدول والقطاع والجهات المعنية األخرى، عند االقتضاء وبحسب المسؤول

حديثها لتوفيق بين المبادرات العالمية واإلقليمية وتللتنفيذ، سيتسنى ا الطريق العالميةلع بها كل جهة. ومن خالل خريطة طتض
ليها من عالزمنية المرتبطة بها في النسخة التفاعلية من خريطة الطريق المتاحة على اإلنترنت والتي يمكن االطالع  للمهلوفقا  

 .(CRRIC)خالل مركز التصدي لجائحة فيروس كورونا والتعافي منها 
ة دعم به اإليكاو من أنشطة ومبادرات ترمي إلى تحقيق نتائج بعينها، وهي تتراوح ما بين أنشط ما قامت وتتناول خريطة الطريق

 التنفيذ مرورا  بالتنسيق ووصوال  إلى الرصد واإلبالغ:
بما  ،الخبراء إلى الدول ة منقدمالموأدوات التدريب والمساعدة  اتتركز على توفير اإلرشادوهي  أنشطة دعم التنفيذ (أ)

 ، وذلك في مجاالت السالمة الجويةلتوصيات الواردة في تقرير فرقة عمل المجلس إلنعاش قطاع الطيرانيتماشى مع ا
لصلة والصحة العامة في الطيران والتسهيالت وأمن الطيران والتدابير االقتصادية والمالية، فضال  عن الجوانب ذات ا

تعبئة بفي المطارات وخدمات المالحة الجوية والطيران العام الدولي. كما تشمل أيضا  األنشطة المرتبطة  ائلبهذه المس
ذ أدوات التنفي اتالموارد واالتصاالت. وقامت اإليكاو بإرساء األساس لهذه األنشطة من خالل إعداد وتعميم مجموع

(iPACKs) قديم تلقطاع. وعالوة على ذلك، تواصل المكاتب اإلقليمية تلبي تحديدا  االحتياجات المتنامية لدى الدول وا
 للتنفيذ. الطريق العالميةالمساعدة إلى الدول من خالل اعتماد وتنفيذ المبادرات اإلقليمية، مع ضمان توافقها مع خريطة 

ة ن اإلقليميالتي تهدف إلى تعزيز جسور التعاون والتفاعل بين اإليكاو والدول والمنظمات واللجا أنشطة التنسيق (ب)
نب والجهات المعنية على مستوى القطاع ومنظمة الصحة العالمية والهيئات األخرى التابعة لألمم المتحدة، وذلك لتج

 الواردة في تقرير فرقة عمل المجلس إلنعاشاالزدواجية في الجهود المبذولة من أجل تنفيذ التوصيات واإلرشادات 
اسب. المحددة تتيح المجال لتبادل المعلومات على نحو فّعال وفي الوقت المن . كذلك فإن آليات التنسيققطاع الطيران
دارة لمنع التعاوني الترتيب وسيظل برنامج  (CAPSCA – كابسكا) المدني الطيران مجال في العامة الصحة أحداث وا 

 أساسية  للتعاون بين مختلف القطاعات فيما يخص تدابير الصحة العامة.  أداةيشّكل 

تصدي مركز الالتي يتسنى القيام بها بواسطة أدوات تفاعلية متعددة الوظائف تُتاح من خالل  الرصد واإلبالغأنشطة  (ج)
ال  وقاعدة بيانات تدابير التخفيف من المخاطر فض الثغرات، وتشمل أداة تحليل لجائحة فيروس كورونا والتعافي منها

مة للتنفيذ ة من لوحات متابعة األداء والتقارير لرصد الحالة العاعن أداة تبادل المعلومات. وتتوافر أيضا  مجموعة متنوع
 وتقييم األثر المستمر الناجم عن جائحة فيروس كورونا على النقل الجوي.

 يق العالميةالطر خريطة ، ُأعّدت ووثيقة "اإلقالع" اإلرشادية الُمرَفقة به فرقة عمل المجلس إلنعاش قطاع الطيرانوعلى غرار تقرير 
وكل ما  بحيث تكون وثيقة حّية. ومن ثّم فسوف يجري تحديثها وتعديلها بانتظام بحيث تتناول وبشكل سليم الوضع المتغير للتنفيذ

ها ستتيح ُيستجد بشأن الجائحة. كذلك فإن البيانات والرؤى واآلراء والتعليقات التي يجري جمعها من خالل أدوات اإليكاو وآليات
بصورة و تمر لالحتياجات المتغّيرة لدى الدول والقطاع، والتي ستتم معالجتها بعد ذلك في الوقت المناسب إجراء تقييم دقيق ومس

 . مجدية
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 المقدمة  -1
 وثيقة اإلرشادية الُمرَفقة بهالو  (CART)فرقة عمل المجلس إلنعاش قطاع الطيران  تقرير 220خالل دورته  أقّر مجلس اإليكاو

" )وُيشار إليها في هذه المستجدوعنوانها "اإلقالع: دليل السفر الجوي في أثناء أزمة الصحة العامة الناجمة عن فيروس كورونا 
حدى عشرة )10الوثيقة باسم وثيقة "اإلقالع" اإلرشادية(. ويورد التقرير المذكور عشرة ) ضمانا  لتطبيق  ( توصية  11( مبادئ وا 

نعاشه. وتتضمن وثيقة "اإلقالع" أيضا  تدابير للحّد من مخاطر الصحة  نهج دولي متوائم فيما يخص جهود استئناف الطيران وا 
العامة التي يواجهها المسافرون جوا  والعاملون في مجال الطيران مع تعزيز مستويات الثقة لدى جمهور المسافرين والجهات 

 مدادات العالمية والحكومات. المعنية بسالسل اإل

  نطاق خريطة الطريق -2

 نعاشإل المجلس عمل فرقة للتنفيذ أنشطة اإليكاو وآلياتها وأدواتها، بهدف دعم ما جاء في تقرير الطريق العالميةتعرض خريطة 
رشادات. وتغطي خريطة الطريق جميع المجاالت الواردة في التقرير المشار إليه من خالل االل قطاع تزام الطيران من توصيات وا 

في قطاع الطيران".  ، وتحديدا  مبدأ "العمل كفريق واحداإلرشاديةبالمبادئ الرئيسية واالعتبارات اإلرشادية المبينة في وثيقة "اإلقالع" 
ء، حسب االقتضا للتنفيذ، سيجري توثيق المبادرات العالمية واإلقليمية وتحديثها وتعديلها، الطريق العالميةريطة وعمال  بما جاء في خ

بها، في  لمواكبة تطورات الوضع واالحتياجات. كما سيجري تجميع هذه المبادرات العالمية واإلقليمية، والخطوط الزمنية المرتبطة
وصول إليها إلنترنت )وُيشار إليها الحقا  باسم خريطة الطريق على اإلنترنت(، التي سُيتاح السياق خريطة الطريق التفاعلية على ا

(. كذلك فإن النسخة التفاعلية من خريطة 2-3من خالل مركز التصدي لجائحة فيروس كورونا والتعافي منها )انظر الفقرة 
لشراكات افي التنفيذ على المستوى اإلقليمي، وستيّسر إبرام  الطريق على اإلنترنت ستعمل على تعزيز الشفافية، وستسمح بالمرونة

 مع كافة الجهات المعنية. 
لدعم  ومنذ بدء تفشي الجائحة، وفي سياق الدور الرائد الذي تؤديه اإليكاو، اضطلعت جميع المكاتب اإلقليمية بنشاطات متنوعة

لك ن مع المنظمات الدولية واإلقليمية المختصة، بما في ذالدول وقطاع الطيران على المستويين اإلقليمي والوطني، بالتعاو 
الطريق يطة ، وبالتنسيق مع مقر اإليكاو. وتمشيا  مع األنشطة اإلقليمية وخر (RSOOs) الجوية السالمة لمراقبة اإلقليمية المنظمات
ي خريطة فللتنفيذ، سيقوم كل مكتب من المكاتب اإلقليمية بتوثيق الصالت بين المبادرات التي قام بها المكتب وما ورد  العالمية

 التنفيذ، مع إدراج تلك المبادرات والخطوط الزمنية المرتبطة بها في خريطة الطريق على اإلنترنت. 

 أنشطة دعم التنفيذ -3

الطيران، ستعمل اإليكاو على استغالل  قطاع إلنعاش المجلس عمل فرقة في تقرير لتنفيذ التوصيات واإلرشادات التي وردت
 يميةاإلقل المنظماتكابسكا، وزيادة مستويات التعاون مع القطاع و  برنامججميع الموارد المتاحة لديها، بما في ذلك من خالل 

للتعاون  الحاالت، يمكن لمشروعات اإليكاو اإلقليمية والمجموعات اإلقليمية التابعة لإليكاو. وفي بعض الجوية السالمة لمراقبة
ي ف، أن ُتساهم (COSCAPs) للطيران الطائرات صالحية واستمرار التشغيلية للسالمة التعاونية التنمية الفني، وخصوصا  برامج

 أنشطة دعم التنفيذ. 

 (iPACKs) مجموعات أدوات التنفيذ 3-1

التوصيات تشكل مجموعات أدوات التنفيذ جزءا  أساسيا  من أنشطة دعم التنفيذ، لذا يستمر العمل على تطويرها بما يتوافق تماما  مع 
 من من حزمة" أدوات التنفيذ مجموعات"الطيران في تقريرها. وتتألف  قطاع إلنعاش المجلس عمل واإلرشادات التي أوردتها فرقة

https://www.icao.int/covid/cart/Pages/default.aspx
https://www.icao.int/covid/cart/Pages/default.aspx
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الخبراء، إلى جانب اإلرشادات المتعلقة بعمليات الشراء، عند االقتضاء.  والمساعدة المقدمة من واألدوات والتدريب اإلرشادية المواد
 التابعة والتوجيه للهيئات وتوفير اإلرشاد اإليكاو عن الصادرة والتوصيات األحكام تنفيذ وتهدف مجموعات أدوات التنفيذ إلى تيسير

 الطيران خدمات ومقدِّمي( الجوي النقل المعنية بتسهيالت الوطنية واللجان المدني الطيران طاتوسل ويشمل ذلك الحكومات) للدول
كذلك يمكن تعديل محتوى مجموعات أدوات التنفيذ لتلبية االحتياجات المحددة  .لهم التابعين والعاملين اإلمدادات سالسل ومتعهدي

دارة السالمة( وي مكن لألقاليم أو األقاليم الفرعية أو الدول. وتتوافر حاليا  مجموعتان اثنتان من أدوات التنفيذ )تتعلقان بالتسهيالت وا 
فية. ويمكن االطالع على معلومات إضافية عبر الرابط التالي: البدء في تعميمهما، فيما يجري العمل على تطوير مجموعات إضا

http://www.icao.int/iPACK. 

 (CRRIC)مركز التصدي لجائحة فيروس كورونا والتعافي منها  3-2

، وهو يتضمن الموارد واألدوات الالزمة للمساعدة في دعم التنفيذ (https://portal.icao.int)على بوابة اإليكاو المؤّمنة  مركزُأنشئ ال
 واالضطالع بأنشطة التنسيق والرصد واإلبالغ، ولضمان سهولة الوصول إلى عناصر عدة منها ما يلي:

  ووثيقة  تقرير فرقة عمل المجلس إلنعاش قطاع الطيرانمجموعة من شرائح المعلومات التي تستعرض محتوى
 ؛"اإلقالع" اإلرشادية

 يتيح االطالع على محتوى التقرير المذكور فرقة عمل المجلس إلنعاش قطاع الطيرانإلكتروني خاص ب موقع ،
وأنشطة المساعدة التي يقدمها  (iPACKs)عبر الهواتف الجوالة، ويتضمن روابط إلى مجموعات أدوات التنفيذ 

 كابسكا أو غير ذلك من السبل المتاحة؛ برنامج
 خريطة الطريق التفاعلية على اإلنترنت؛ 
 تقرير فرقة عمل المجلس إلنعاش لتوصيات واإلرشادات الواردة في سلسلة من الندوات على اإلنترنت تتناول ا

 ؛قطاع الطيران
  قائمة بجهات التنسيق في مختلف األقاليم والدول األعضاء؛ 
 تقرير فرقة عمل المجلس الدعم عبر البريد اإللكتروني وخط ساخن مخصص لإلجابة على األسئلة المتعلقة ب

 ؛إلنعاش قطاع الطيران
  اإلنترنت؛أدوات عبر 
  .لوحات متابعة األداء  

 السالمة الجوية 3-3

اصلة ينبغي للدول األعضاء مو أثناء تفشي فيروس كورونا على المستوى العالمي،  - 1رقم  فرقة إنعاش قطاع الطيران توصية
رض الناجمة عن هذا المذات الصلة بحالة الطوارئ  (EFODلإلبالغ عن االختالفات )تحديث االختالفات في النظام اإللكتروني 

(CCRDs.)  
حالة اء الستدامة الطيران المدني الدولي، ال بديل عن تزويد المشغلين الجويين بالثقة واليقين من حيث النواحي التنظيمية أثن

غالق الجسدي التباعد وبسبب ممارساتفيروس كورونا.  الطوارئ الناجمة عن  في المدني الطيران هيئات في العمل أماكن وا 
 لقواعد التام االمتثال صعوبات في الدول تواجه بعض كورونا، فيروس لتفشي المتخذة نتيجة األخرى واإلجراءات الدول بعض
القياسية  قواعد اإليكاو القياسية. لذا انصب تركيز اإليكاو على دعم الدول في حاالت الخروج المؤقت عن قواعد اإليكاو من معينة

عن  السالمة تنشأ على مخاطر ألي المالئم النحو على التصدي ضمان الحقا  بعبارة "إجراءات التخفيف"(، مع)وُيشار إلى ذلك 
 الجهات لجميع بسهولة متاحة المعلومات هذه وجعل، وقبولها بهذه اإلجراءاتاألخرى  الدول اعتراف وتسهيل، هذا التخفيف

 .المعنية

https://www.icao.int/secretariat/TechnicalCooperation/Pages/iPACK.aspx
https://portal.icao.int/
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 لنظامالتابع ل (CCRDs)فيروس كورونا مرض  عن الناجمة بالطوارئ المتعّلقة باالختالفات الخاّص  الفرعي كذلك فإن النظام
ا تجده ميتيح للدول اإلبالغ عن االختالفات المؤقتة، واإلشارة في الوقت ذاته إلى  (EFODلإلبالغ عن االختالفات )اإللكتروني 

زامات ل العمليات الدولية والوفاء بما يقع على عاتقها من التمقبوال  من بين إجراءات التخفيف لدى الدول األخرى بهدف تسهي
 اإلقليمية ماتالمنظو من اتفاقية الطيران المدني الدولي )اتفاقية شيكاغو(. وتتعاون اإليكاو مع مكاتبها اإلقليمية  40بموجب المادة 

لخبراء لتحديد احتياجات الدول وتوفير المزيد من اإلرشادات، حين يستدعي األمر، من خالل العمل مع ا الجوية السالمة لمراقبة
التي  في المجال الذين ترشحهم الدول والمنظمات الدولية لتشكيل فرق خبراء. وتواصل اإليكاو أيضا  استعراض إجراءات التخفيف

لدول مرار، من خالل التشاور مع الدول. ويتيح النظام الفرعي المذكور لتُنشر وتحرص على تحديث قائمة إجراءات التخفيف باست
خفيف التي أيضا  تحديد التاريخ الذي ستستأنف فيه إجراءات المراقبة المعتادة، ولكن ُيتوقع منها أن تستمر في قبول إجراءات الت

 تطبقها الدول األخرى حتى انتهاء الجائحة. 
 رضبم تتعلق اتخذتها إجراءات أي على اإلبقاء تتجنب أن األعضاء للدول ينبغي - 2رقم  فرقة إنعاش قطاع الطيران توصية
 كترونياإلل النظام في تسجيلها فيجب الطوارئ حالة بعد تبقى اختالفات أي أما. العادية العمليات استئناف بمجرد كورونا فيروس
 (.EFOD) االختالفات عن لإلبالغ

ه على كل فاإلبقاء على تدابير الطوارئ التشغيلية المتعلقة بالسالمة لفترة تتجاوز المدة المطلوبة قد ينشأ عنه عبء ال داعي ل
نتهى امن الدول والقطاع. وتعمل اإليكاو مع كافة هيئات القطاع لتحديد إجراءات التخفيف التشغيلية المتعلقة بالسالمة التي 

رتها هذه مع الدول المعنية من خالل المكاتب اإلقليمية من أجل إعادة تقييم إجراءات التخفيف التي نش أجلها، كما تتعاون أيضا  
 الدول واإلعالن عن استئنافها ألنشطة المراقبة المعتادة عند االقتضاء. 

 لياتالعم إطار في مةالسال إلدارة إرشادات بوضع التعجيل األعضاء للدول ينبغي - 3رقم  فرقة إنعاش قطاع الطيران توصية
 .األزمة هذه خالل العمليات تغيير أو الجديدة

على الدول أن تطّبق نهجا  قائما  على المخاطر من خالل إنشاء آليات تضمن قيام مقدمي  يتعينأما بخصوص أنشطة المراقبة، 
الخدمات بالتعامل مع المخاطر الجديدة بصورة نشطة، مع مواصلة االلتزام باالشتراطات التي ُمنحوا الموافقات على أساسها. 

ة التحديات التي ينطوي عليها إجراء أنشطة المراقبة في وسيلزم أيضا  تطوير القدرة على االضطالع باألنشطة عن ُبعد لمعالج
صفحة فيروس كورونا )( SMIالموقع. وُأنشئت صفحة جديدة عن فيروس كورونا على الموقع اإللكتروني لتنفيذ إدارة السالمة )

اة استئناف العمليات. كذلك ( لمساعدة الدول التي ُتجري تمارين محاكاة الطوارئ كي تشرع في محاكعلى موقع تنفيذ إدارة السالمة
يتضمن الموقع اإللكتروني روابط للمواقع اإللكترونية التي تنشر الدول األعضاء عليها إرشاداتها. وعالوة على ذلك، تم جمع 

 رالمخاط إدارة بشأن المدني الطيران لسلطات الموّجه اإليكاو األمثلة العملية واألدوات بحيث تكون عناصر مكّملة لوثيقة "كتيب
 (.Doc 10144) الطيران" سالمة على الجديد كورونا وباء عن الناجمة

 التدابير المتعلقة بالصحة العامة 3-4

الجمهور  إن تنسيق اإلجراءات على المستويين العالمي واإلقليمي ضروري لتعزيز ثقة - 4رقم  فرقة إنعاش قطاع الطيران توصية
 والركاب في السفر الجوي. وتحقيقا  لهذه الغاية، ينبغي للدول األعضاء أن تضع إجراءات للصحة العامة في مجال الطيران

رض اء أزمة الصحة العامة الناجمة عن فيروس متتماشى مع اإلرشادات الواردة في وثيقة "اإلقالع: دليل السفر الجوي في أثن
 ".المستجدكورونا 

 

https://www.unitingaviation.com/publications/safetymanagementimplementation/content/#/lessons/cHZW4YD184M_KUSyKemRIde_j6NYXjx0
https://www.unitingaviation.com/publications/safetymanagementimplementation/content/#/lessons/cHZW4YD184M_KUSyKemRIde_j6NYXjx0
https://www.unitingaviation.com/publications/safetymanagementimplementation/content/#/lessons/cHZW4YD184M_KUSyKemRIde_j6NYXjx0
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ألعضاء تحقيق أسرع عودة ممكنة لعمليات الطيران العادية، ينبغي للدول امن أجل  - 5رقم  فرقة إنعاش قطاع الطيران توصية
 مع تقلص خطر انتقال مرض فيروساإلجراءات المتَّخذة للتخفيف من المخاطر أن تراجع بانتظام ضرورة االستمرار في تطبيق 

 كورونا؛ ويجب وقف اإلجراءات التي لم تعد هناك حاجة إليها.

دارة أحداث الصحة العامة في مجال الطيران المدني   (CAPSCA) كابسكا –آلية برنامج الترتيب التعاوني لمنع وا 

بين  منصّة بالغة األهمية تصل ما بين قطاعي الصحة العامة والطيران، وتشجع التعاون متعدد القطاعات كابسكا برنامج ُيشّكل
طة هيئات األمم المتحدة ومختلف القطاعات بالهيئات الوطنية، بما في ذلك سلطات الطيران المدني وسلطات الصحة العامة وسل

سكا ع على المستويات الوطني واإلقليمي والدولي. ويحظى برنامج كابالجمارك والجوازات، فضال  عن الجهات المعنية في القطا
مة أيضا  بدعم بالغ من جانب منظمة الصحة العالمية التي تشارك بنشاط في أنشطة البرنامج المتعددة. وأعّدت اإليكاو ومنظ

الجائحة،  ي إطار برنامج كابسكا. وخاللالصحة العالمية مقترحا  للتمويل المشترك لدعم أنشطة التنفيذ المتعلقة بفيروس كورونا ف
لقطاع اقام البرنامج أيضا  بتعزيز شراكاته مع الدول )وزاد عدد الدول المنضمة إليه من بين الدول األعضاء في اإليكاو( ومع 

ة )من خالل الشراكات الجديدة(، ما تمخض عنه تعزيز التعاون والتضافر بهدف دعم الدول والقطاع. وقدمت منظمة الصح
 العالمية الدعم أيضا  لسلطات الصحة العامة كي تشارك في أنشطة برنامج كابسكا على الصعيدين اإلقليمي والوطني. 

ني الموقع اإللكترو ومنذ تفّشي الجائحة، جرى تعميم المواد اإلرشادية وأفضل الممارسات المتعلقة بالصحة العامة والطيران على 
، الذي سيتم تجديده ونقله إلى صفحة اإليكاو الرئيسية. ومن خالل دورة تدريبية على اإلنترنت يتيحها البرنامج، لبرنامج كابسكا

( والدول JAA-TO) المشتركة الطيران لسلطات التابعة التدريب سّرعت اإليكاو من وتيرة التدريب الذي تقدمه بالتعاون مع منظمة
تاحة الفرصة لتقييم ورصد الخطوات التي تتخذها الدول لتنفيذ تدابير  األعضاء بهدف زيادة العدد المتاح من الخبراء في المجال، وا 
الصحة العامة. كما ُقّدم تدريب إضافي من خالل ندوات على اإلنترنت واجتماعات إقليمية ُعقدت في إطار برنامج كابسكا، 

الدورات التدريبية اإلقليمية االفتراضية التي قدمتها منظمة الصحة العالمية، والعكس صحيح. وسيستمر  وكذلك من خالل دعم
انعقاد كل هذه األنشطة مع التركيز على التنفيذ على المستوى اإلقليمي، وذلك في المقام األول من خالل زيارات المساعدة الفنية 

دف إلى الوقوف على مدى استعداد الدول وتقييم خطط االستجابة لديها، وتقديم التي ُتجرى في إطار برنامج كابسكا، والتي ته
رسالها على اإلنترنت،  توصيات بشأن إدخال التحسينات. وسُيجرى ذلك في بادئ األمر من خالل قيام الدول بإكمال قوائم التحقق وا 

يات تقييم ميدانية، رهنا  بتوافر الموارد ورفع القيود ويلي ذلك عقد ندوات على اإلنترنت لمناقشة الجهات المعنية، ثم إجراء عمل
 المفروضة على السفر. 

 (PHC(" العامة الصحة ممرات" مفهوم

راء جفي ضوء نتائج االستبيان الذي ُأجري بشأن القيود واإلجراءات المتعلقة بالصحة التي فرضتها الدول والمنظمات الدولية 
برنامج كابسكا بعنوان "إقامة ممرات الصحة العامة لحماية أطقم ضمن جائحة فيروس كورونا، ُنشرت إرشادات جديدة ُأعدت 

 اإلرشاديةتعديل الحقا  وجرى (. 2020/30)انظر النشرة اإللكترونية  2020" في مايو الطائرات أثناء جائحة فيروس كورونا
 كمااألصلية التي كانت تسري على أطقم الطائرات في عمليات شحن البضائع وحّلت محلها أحدث المعلومات العلمية المتاحة، 

رونية ة ورحالت تسليم البضائع )انظر النشرة اإللكتاتسع نطاقها لتشمل العمليات المرتبطة بالصيانة ورحالت الطائرات الخالي
طن (. ويعكف برنامج كابسكا على إعداد إرشادات أخرى تـتـناول رحالت المساعدات اإلنسانية ورحالت العودة إلى الو 2020/36

 ورحالت الركاب المنتظمة.
 

http://capsca.org/
http://capsca.org/
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 وناكور  فيروس انتشار مع منع، القيود من دنىاأل في ظل الحد الطيران عمليات استمرار لضمان العامة الصحة وقد ُأنشت ممرات
 ماتمقوّ  أبرز والركاب، وتعزيز ثقة الركاب في النقل الجوي. وتتمثل الطاقم أفراد وسالمة صحة وحماية، الجوي النقل خالل من
البضائع و  "النظيفين" الركاب لنقل المطار في" نظيفة" ومنشآت" نظيفة" وطائرة" نظيف" طائرة طاقم على االعتماد في المفهوم هذا

 .المستطاع قدر كورونا فيروس من في هذا السياق إلى الخلو" نظيف"لفظة  وتشير. "النظيفة"
ي وثيقة ويقوم مفهوم ممرات الصحة العامة على أساس أنشطة برنامج كابسكا، وهو بمثابة آلية تهدف إلى تنفيذ الوحدات الواردة ف

الطائرات، منشآت المطارات، البضائع(. وسيجري استخدام وسائل متنوعة كالنماذج "اإلقالع" اإلرشادية )أطقم الطائرات، 
، ، وأدوات اإلبالغ والرصد عبر اإلنترنتفرقة عمل المجلس إلنعاش قطاع الطيرانواالستمارات التي أعدها برنامج كابسكا و 

مفهوم ل ن تنفيذ اإلرشادات بطريقة موّحدة. ويشموتطبيقات الجوال للتشجيع على التحّول إلى الصيغ الرقمية، حيثما أمكن، ولضما
(؛ PHC1 - 1)النموذج  كورونا بفيروس يتعلق فيما للطاقم الصحية الحالة ممرات الصحة العامة حتى اآلن النماذج التالية: بطاقة

 مكافحةل المطار في والتطهير التنظيف أعمال متابعة (؛ وبيانPHC 2 – 2)النموذج  كورونا فيروس ضدّ  الطائرة تعقيم مراقبة بيان
لراكب (. وجاري العمل حاليا  على إعداد مزيد من النماذج واألدلة، بما في ذلك دليل حالة اPHC 3 -3 النموذج) كورونا فيروس

من حيث اإلصابة بفيروس كورونا، ودليل مرجعي سريع بشأن القيود الصحية المطّبقة في دول الوصول، ودليل مرجعي سريع 
تبادل قيود الصحية المطّبقة في دول المغادرة. كما أن استخدام نماذج األدلة المرجعية السريعة سييّسر االعتراف المبشأن ال

 باإلجراءات التي تطبقها الدول، مما يحّد من فرض قيود صحية بالغة، كتدابير الحجر الصحي. وستُتاح هذه النماذج للدول
، وكذلك ألطقم العمليات من خالل نشرات معلومات الطيران (CRRICعافي منها )التصدي لجائحة فيروس كورونا والتولمركز 

(AICs التي تسمح بسرعة تحديث المعلومات. كذلك فإن تنفيذ مفهوم ممرات الصحة العامة ستدعمه أنشطة بناء القدرات )
ممرات ة من أدوات التنفيذ المرتبطة بوالتدريب، من خالل ندوات على اإلنترنت، ودورة تدريبية عن ممرات الصحة العامة ومجموع

 الصحة العامة. 

 التسهيالت 3-5

ل النقل لجنة وطنية للتسهيالت في مجاينبغي للدول األعضاء التي لم تشكِّل بعد  -  6رقم  فرقة إنعاش قطاع الطيران توصية
لقطاعات االفور لزيادة مستوى التنسيق بين أن تبادر إلى ذلك على التاسع الجوي )أو ما يعادلها( على النحو المطلوب في الملحق 

 على المستوى الوطني.
نما أيضا   نعاشه بصورة فعالة، وا  لضمان  ال شك أن التنسيق الفّعال ال غنى عنه ليس فقط لتيسير عملية إعادة تشغيل الطيران وا 

اتفاقية بفي الملحق التاسع "التسهيالت"  19-8سالمة منظومة النقل الجوي وأمنها وكفاءتها واستدامتها. وتنص القاعدة القياسية 
عن كل ما يخص التسهيالت فيما بين  المعلومات وتبادل للتشاور شيكاغو على إنشاء لجان مختصة لتكون بمثابة منتديات

ت، لطاالتي تشمل الطيران المدني والجمارك والجوازات والحجر الصحي والصحة العامة وغيرها من الس المعنية، الجهات الحكومية
مستوى )ومنها ما يتعلق بكل من الركاب وعمليات شحن البضائع( والقطاع على ال الجوي بالنقل المرتبطة األخرى األوساط وممثلي

  .الوطني ومستوى المطار
ف من وستتولى اإليكاو رصد ودعم ما تبذله الدول من جهود في مثل هذه المنتديات، ومن خالل المكاتب اإلقليمية، بهدف التخفي

وى لتحديات المتعلقة بالركاب وبخدمات الشحن. كذلك قامت المنظمة بجمع المعلومات عن الُنُظم القائمة بالفعل على المستا
على  الوطني أثناء االستجابة األولية لجائحة فيروس كورونا، والتي تتيح التواصل بشكل مباشر وموّجه عند االقتضاء. وعالوة

ل ى اإلنترنت حول شؤون التسهيالت لمساعدة الدول على إنشاء لجان وطنية لتسهيالت النقذلك، سُتعقد سلسلة من الندوات عل
 الجوي أو غير ذلك من الترتيبات المماثلة. 



9 
 

9 
 

 وستحّث اإليكاو على إنشاء لجان وطنية تعاونية متعددة القطاعات ُتعنى بتسهيالت النقل الجوي، وستشجع هذه اللجان على
جان ن خالل توفير أنشطة التدريب وبناء القدرات والتواصل الموّجه. كذلك فإن التواصل بشأن اللاالضطالع بأعمالها بنشاط م

لتسهيالت  الوطنية لتسهيالت النقل الجوي سيقوم على أساس المواد اإلرشادية الحالية، أي تحديدا  وثيقة "نموذج البرنامج الوطني
ل وهي متاحة على الموقع اإللكتروني لإليكاو، وعلى أساس دعم المكاتب اإلقليمية وجهات االتصا (Doc 10042النقل الجوي" )

لتي االوطنية المعنية بالتسهيالت لدى الدول. وسيجري تحديث هذه المواد اإلرشادية بانتظام لمواكبة أفضل وأحدث الممارسات 
نعا شأن بشها. وُيطلب من الدول المواظبة على تقديم أحدث المعلومات ستنشأ عقب إعادة التشغيل التدريجي لمنظومة الطيران وا 

 أنشطة لجانها الوطنية المعنية بتسهيالت النقل الجوي لبيان وضعها من حيث التنفيذ.  
 وتسهيل قيادة على اإليكاو تعمل أن ( إلى أنه "ينبغي10)انظر صفحة  فرقة عمل المجلس إلنعاش قطاع الطيرانويشير تقرير 

 في لالدو  لدعم العالمية الصحة منظمة مع بالتنسيق ،بالصحة المرتبطة األحكام والسيما والسياسات القياسية القواعد اضاستعر 
 تحاال بشأن اإليكاو عمل فرقة حديثا   وفي هذا الصدد، ُأنشئت ."أكثر قدرة على مواجهة األزمات منظومة للنقل الجوي إقامة
 في ردت إرشادية مواد من ُيرتبط بها وما بالصحة المتعلقة األحكام وُكّلفت باستعراض الطيران مجال في المشكالت الصحية تفشي

التاسع حسب االقتضاء ووفقا  لألطر الزمنية المقررة )على النحو المنصوص علي في المرفق )أ( بكتاب المنظمة  الملحق
2020/58). 
ينبغي للدول األعضاء أن تستخدم بشكل منهجي "نموذج تحديد موقع الراكب  - 7 رقم فرقة إنعاش قطاع الطيرانتوصية 

مكانية تتبعهم للمساعدة في الحد من انتشار المرض وعودة الوباء.  ألغراض الصحة العامة" لضمان تحديد هوية الركاب وا 
لتمكين الســــلطات و مرض فيروس كورونا. الركاب لمنع انتشــــار  المرضــــى من يمخالطتشــــمل تدابير مراقبة الصــــحة العامة تتبع 

الركاب ألغراض نموذج تحديد موقع "، تم إعداد شـــكل ســـريعالركاب ب المرضـــى من يمخالط عن معلوماتالالمختصـــة من جمع 
لصــحة العامة يوصــى باســتخدام هذا النموذج عندما تشــتبه ســلطات او لملحق التاســع(. ا ( في13)ق رف)انظر الم العامة"الصــحة 

من  1-1٥-8التوصـــية رقم )انظر المرضـــى  يمخالطالحاجة الالحقة لتتبع تنشـــأ طائرة و الفي احتمال انتقال المرض على متن 
عمول ســـــلطات الصـــــحة العامة وفقا  للقانون الم لدىالنموذج  الواردة في هذا معلوماتالالغرض هو االحتفاظ بو الملحق التاســـــع(. 

 ألغراض الصحة العامة المصرح بها. سوىاستخدامها  عدم به ويجب
 تعاون معتعديالت، بال ما يلزم من اوســتدخل عليهتحديد مواقع الركاب لة يصــحالنماذج للســتراقب اإليكاو وتقيِّم اســتخدام الدول و 

الحاجة  لتلبيةو نســيق العالمي. التلرفع مســتوى ، إذا لزم األمر المعنيةومنظمة الصــحة العالمية واألطراف األخرى  كابســكابرنامج 
ع ، ســــــتُبذل الجهود لزيادة تســــــهيل تحركات الطيران على نطاق أوســــــالتي يجري تبادلها رقمنة المعلومات التوســــــع في عملية إلى

ات في تعديل البيانوســـــُينظر ، بدال من الورق. يةللركاب والبضـــــائع من خالل جمع المعلومات باســـــتخدام أدوات رقمية ال تالمســـــ
 العالمي. المستوىعلى  أفضل الممارساتبالتي تم جمعها عند الضرورة بهدف ضمان االلتزام 

لالزم اإجراءات لضــمان توفير التدريب  من ما يلزمينبغي للدول األعضــاء أن تتخذ  - 9رقم  فرقة إنعاش قطاع الطيران توصييية
إجراءات الصـــــحة والســـــالمة والســـــيطرة عليهم في حاالت عدم احترام ر المنضـــــبطين غي الركابللتعرف على للموظفين المعنيين 

 األساسية للطيران العام.

قد ث جميع التدابير المناســبة للوقاية من وقوع الحوادكانت التركيز بشــكل خاص على رصــد ما إذا ينبغي لتنفيذ هذه التوصــية، و 
ذا و  اُتخذت وفقا  ف. وجود ركاب غير منضــــبطين أو مشــــاغبينة في حالة بالشــــكل المناســــب المعنية مســــتعدجميع األطراف كانت ا 
ية أن االمتثال للتدابير الصــحيتفهمون  أن الركاب من الضــروري أن تضــمن الدول من الملحق التاســع،  43-6القياســية للقاعدة 

 للعقاب. همخضععدم االمتثال يُ أن أمر بالغ األهمية لسالمتهم وسالمة اآلخرين و 
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بشـــــــــكل اســـــــــتباقي، ودعم غير المنضـــــــــبطين حاالت الركاب فيما يخص منع واحتواء  تذكر اإليكاو الدول بالتزاماتها وينبغي أن 
تاحتها بســـهولة بالقاعدة عمال و . للركاب الجهود التي تبذلها الســـلطات، قدر اإلمكان، لنشـــر إشـــعارات فعالة بشـــأن هذه المســـألة وا 

و التدريب المناســب للموظفين المعنيين، ســتشــجع اإليكا توفير طلب من الدول ضــمانتي تالتاســع، المن الملحق  44-6القياســية 
دليل التدريب المتكرر لطاقم المقصـــــــــورة خالل "على تقديم التدريب الكامل لطاقم المقصـــــــــورة على النحو المنصـــــــــوص عليه في 

، الركاب غير المنضــــبطيناحتواء األياتا بشــــأن و  ت اإليكاوااللتزام بتوجيهاالتشــــجيع أيضــــا على . وســــيتم "مرض فيروس كورونا
 (.Doc 10117) "المشاغبينو  غير المنضبطيندليل الجوانب القانونية للركاب "الواردة في 

ذ دليل تنفي"( وDoc 8973) "دليل األمن"و "األمن" –الســـابع عشـــر في الملحق الالزمة كما ســـيتم رفع مســـتوى الوعي باإلرشـــادات 
( Doc 9957) التســــــهيالت" دليلو" ت"التســــــهيال" –( والملحق التاســــــع Doc 9811) الســــــادس" الواردة في الملحق األحكام األمنية

أحدث م اإليكاو في هذا الشــأن. وباإلضــافة إلى ذلك، ســتطلب اإليكاو من الدول تقديالتي ســتتخذها  يةتنفيذالنشــطة األ فترة طوال
التي يمكن و مرض فيروس كورونا،  احتواء بأنشــــــــطة ةالمرتبطحوادث الركاب غير المنضــــــــبطين و  ما لديها من معلومات بشــــــــأن

 .مفي االتجاه السلي وتوجيه أنشطة التوعية والتدريب هانشر ثم لتحديد أفضل الممارسات المعلومات المستمدة منها استخدام 

 من الطيرانأ 3-6

ل للدول األعضـــــــــــــــاء أن تعمل على تعزيز ُنُظم المراقبة لديها، مع تعديينبغي  - 8رقم  فرقة إنعاش قطاع الطيران توصيييييييييية
إجراءاتها األمنية بصــــــــــــــورة مؤقتة لضــــــــــــــمان تنفيذ هذه اإلجراءات على نحو متســــــــــــــق بهدف حماية الطيران من أفعال التدخل 

 المشروع. غير
 ا من خالل تحديث اإلرشادات والتدريبمرض فيروس كورونستواصل اإليكاو دعم الدول فيما يتعلق بأمن الطيران خالل جائحة 

ضـــافة إلى باإلو والمســـاعدة بشـــكل دوري، مع إبراز أهمية الرقابة ومراقبة الجودة في تنفيذ تدابير الطوارئ المتعلقة بأمن الطيران. 
وارئ طات تدابير إرشــــاد"اإليكاو  العامة، أعدت اإلرشــــادات التي تتضــــمن التدابير المتعلقة باألمن الموضــــحة في وثيقة "اإلقالع"

في صـــــــــــورة والجهات المعنية . وهي متاحة لالســـــــــــتخدام المبكر من قبل الدول "مرض فيروس كوروناأمن الطيران خالل جائحة 
خبراء الصــناعة والدول؛ وســيتم قدمها وأفضــل الممارســات التي المعلومات مجموعة من اإلرشــادات  هذه تتضــمنو  نســخة مؤقتة.

تعديلها بشـــــكل دوري مع ظهور أفضـــــل الممارســـــات الجديدة والمحدثة بعد االســـــتئناف التدريجي لعمليات أمن الطيران في جميع 
 يرانبتنفيذ تدابير أمن الطالجهات المعنية أنحاء العالم. كما ســـــيتم اســـــتكمال ذلك من خالل ندوات عبر اإلنترنت )تقتصـــــر على 

 من(.طاع األفي ق

وصـــيات القواعد والتال ينبغي أن يقوض تنفيذ التدابير المنصـــوص عليها في اإلرشـــادات التدابير األمنية األســـاســـية كما حددتها و 
ذا لم تكن الدول في وضع يمكنها من تنفيذ بعض القواعد والتوصيات الدولية و السابع عشر. الملحق الدولية الواردة في  لمدرجة اا 

ف وجود االختال من خالل توضــيح أســباب لإلبالغ عن االختالفات ، فينبغي أن تتبع اإلجراء اإللزامي الســابع عشــرفي الملحق 
كون يمرض فيروس كورونا وأن مرتبطا بوضـوح بالجوانب التشـغيلية المتعلقة بأزمة االختالف يجب أن يكون و والمدة المقررة له. 

 قائما بسببها.

 المطارات 3-7

بالمطارات، بما في ذلك قوائم المراجعة النموذجية للدول، للتصـــــدي للتحديات الخاصـــــة اإلرشـــــادات مجموعة من و نشـــــرت اإليكا
: العنوان )متــــــاح على اتمرض فيروس كورونــــــا وتيســــــــــــــير إعــــــادة تشــــــــــــــغيــــــل المطــــــار المختلفــــــة التي تســــــــــــــببهــــــا جــــــائحــــــة 

OPS/Pages/aga.aspx19-https://www.icao.int/safety/COVID ،عددا الدول  على اإليكاوت عرضــــــ(. وعلى وجه الخصــــــوص

https://www.icao.int/safety/COVID-19OPS/Pages/aga.aspx
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ا كان ذلك مطلوبا لفترة أو تمديد صــــــــالحية شــــــــهادات المطارات، حيثم اتمطار للشــــــــهادات مؤقتة فيما يخص منح خيارات من ال
تعديل هذه اإلرشـــــادات  وســـــيجريالدولة. في ســـــالمة ال، مع الحفاظ على نظام قوي لمراقبة المحددةمحددة بناء على اإلرشـــــادات 

بشــكل دوري بناء على الدروس المســتفادة وأفضــل الممارســات المحدثة بعد االســتئناف التدريجي لعمليات المطارات حول العالم. 
ســــتســــتمر المكاتب و المطارات. التي تهم مواضــــيع مختلف الحول عبر اإلنترنت د الندوات العالمية و/أو اإلقليمية ســــيســــتمر عقو 

. كما أنها ســــــتزود مقر الجهات المعنيةإليكاو من قبل الدول في مناطقها، بالتعاون مع جميع ااإلقليمية في دعم تنفيذ إرشــــــادات 
 إليكاو.ادول بشأن تنفيذ إرشادات الوتعليقات اإليكاو بالدروس المستفادة 

 خدمات المالحة الجوية  3-8

عمال ألفي ابخدمات المالحة الجوية وتدابير الصـــحة العامة  ةالمحيط ةوالمالي ةالتشـــغيلي األنشـــطةجلبت التغييرات المســـتمرة في 
دمات الخمن الالزمة لحفاظ على المستويات بالنسبة للشبكة العالمية لخدمات المالحة الجوية من أجل ااألساسية تحديات جديدة 

لرفع  في بعض المناطق، قامت الدول بتعديل هيكل المجال الجويو . هاانخفاض عدد في ظلالعمليات  في والســـــــــــــالمة والكفاءة
ذات  الخطط الوطنية والوثائق أدى إلى ضرورة إدخال تعديالت على، مما ومسافات الفصلطيران المسارات مستوى الكفاءة في 

 .بها الصلة
العمل النشـــــــــــطة ووظائف  أماكناالجتماعي على عدد شـــــــــــروط التباعد إلى جانب  الجويةحركة الأثر انخفاض مســـــــــــتويات وقد 

غي ينبو العمل.  الســـــتمرارعدد الموظفين العاملين من الحد األدنى بفي بعض الحاالت، يتم االحتفاظ و اإلشـــــراف وأوقات العمل. 
ل تعمو لمعالجة المخاطر الرئيســـــــية. الالزم إلشـــــــراف لقيام باالســـــــالمة وا جوانب اعتبارها الحاجة إلى تحليلللدول أن تضـــــــع في 

ات( إعداد وحدة )وحدعلى ( ومقدمي خدمات المالحة الجوية اآلخرين كانسواإليكاو مع منظمة خدمات المالحة الجوية المدنية )
  .اإلرشادية تتماشى مع وثيقة "اإلقالع"

ى علإحدى الصعوبات مثل ت ،والكفاءة لمراقبي الحركة الجوية والتأهيلالتدريب  من عناصر هتشملالترخيص، بما  عملية ظلتسو 
في نظام التي تتخذها تدابير التخفيف بإضـــــــــــافة أحدث المعلومات عن المدى القصـــــــــــير والقريب. وتقوم الدول في هذا الصـــــــــــدد 

النظام اإللكتروني لإلبالغ عن  ضـــــــــــمن (CCRDمرض فيروس كورونا )ئ الناجمة عن الطوار اإلبالغ عن االختالفات المتعلقة ب
مرض ب اإليكـــاو الخـــاص من خالل موقعالجهـــات المعنيـــة هـــذه التـــدابير لجميع  عن، وتتـــاح المعلومـــات (EFODاالختالفـــات )

صــــــــــــــيانة معدات  في إجراء عوباتعددا من الصــــــــــــــفي بعض المناطق، يواجه مقدمو خدمات المالحة الجوية و فيروس كورونا. 
. اآللي والتحقق من إجراءات الطيران وفي الجواألرض  المســــاعدات المالحية على معايرةعمليات ، و تهااألرصــــاد الجوية ومعاير 

 هذه المالحة الجوية اإلقليمية والعالمية، ســــــــتقوم اإليكاو بمراجعة وتحديث طوبما أن هذا الوضــــــــع يمكن أن يؤثر على تنفيذ خط
 تغييرات عند االقتضاء.إلدخال ما يلزم من   الخطط

ت مرض فيروس كورونا من خالل تحديث اإلرشاداالمالحة الجوية أثناء جائحة بشبكة ستواصل اإليكاو دعم الدول فيما يتعلق و 
ون مع التعا على توطيد اإليكاو وستعملالمساعدة. توفير الندوات عبر اإلنترنت و وعقد  بشكل دوري والتنسيق والتعاون والتدريب

مقدمي خدمات المالحة الجوية لتحســــــــــين دى المتعلقة بالموظفين التشــــــــــغيليين لالمســــــــــائل لمعالجة في قطاع الطيران شــــــــــركاء ال
مية إلى الحتياجات، ستواصل اإليكاو دعم الدول في تنفيذ التدابير الراا وحسبين. فنيالموظفين ال ورفاهسالمة وكفاءة مستويات 
م ســـتواصـــل اإليكاو دعو . الالزمة التغييرات لمراعاةكفاءة المجال الجوي واســـتعراض وتحديث خطط المالحة الجوية  وىرفع مســـت

 ســتخصــصمن أجل توفير خدمات المالحة الجوية الســلســة، وســتعبئ الموارد المالية التي البعض مع بعضــها الدول في تعاونها 
 اإلقليمية المنسقة. وعاتر لتوفير خدمات المالحة الجوية في إطار المش
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 التدابير االقتصادية والمالية 3-9

سـتثنائية إمكانية اتخاذ اإلجراءات الطارئة االينبغي للدول األعضـاء أن تنظر في  - 10رقم  فرقة إنعاش قطاع الطيران توصية
نبغي أن واألمن والكفاءة، والتي يالتي تتســـم بالســـالمة المناســـبة لتحقيق الجدوى المالية والحفاظ على مســـتوى كاٍف من العمليات 

هة بشكل سليم ومتناسبة وشفافة ومؤقتة ومتسقة مع سياسات اإليكاو، مع تحقيق التوازن المناس ب بين تكون شاملة للجميع وموجَّ
 المصالح دون المساس بمفهوم المنافسة الشريفة أو بالسالمة واألمن واألداء البيئي.

التحليالت تراوحت بين ، قامت اإليكاو بمجموعة من األنشـــــــــــطة الطيران تواجهها صـــــــــــناعةالمالية التي للصـــــــــــعوبات اســـــــــــتجابة 
عداد األدوات و االقتصــــادية  رشــــادات بمعلومات الجهات المعنية تزود هذه األنشــــطة الدول وجميع و . وتقديم اإلرشــــاداتا  موثوقة وا 

 بيانات.قائمة على ال مدروسةالمؤشرات الرئيسية التخاذ قرارات  تستند إلى
قد الذي  على السيولة والعجز في رأس المال العامل لهذه الصناعة، األمرما يترتب لوباء هو لالتأثير االقتصادي األكثر أهمية و 

لى ع -الذي يعتمد عليه الركاب والبضــائع  -الجوي  الربطتعافي العمليات إلى مســتويات ما قبل الوباء ويؤثر بشــدة على يعوق 
ناســـــــبة، حاليا  لوضـــــــع التدابير االقتصـــــــادية والمالية المالمتاحة را  لعدم وجود مجموعة واحدة من المســـــــتندات نظو  المدى القريب.

رشـــــادات النقل الجوي التي تتبع وســـــتشـــــمل، اآلنوثيقة قائمة بذاتها من خالل تجميع المواد الموجودة  ســـــوف ُتعدّ  ها ســـــياســـــات وا 
 .على ذلك تقدم أمثلة عمليةسأيضا  التأثير المحتمل والمعوقات لكل من التدابير، و  وستتناولاإليكاو، 

ال ، فضالطيران الوطنية التي تنفذها الدول وصناعةوالخطط االحتياطية وتقوم اإليكاو أيضا  بجمع معلومات عن خطط الطوارئ 
 صــناعة. وســتُنشــر هذه المعلومات في خالصــةالء على عاش المالي واالقتصــادي للتخفيف من تأثير الوبانعن مختلف تدابير اإل

ل لمسـاعدة الدو لوضـع ما يلزم من إرشـادات تحديد التوصـيات الالزمة بشـأن الدروس المسـتفادة يمكن اسـتخدامها من أجل وافية، 
للدول  بمكان بالنســــــبة، فمن األهمية ةاســــــتثنائي بصــــــفةفي أي حالة تحدث في المســــــتقبل. وبما أن الدعم الحكومي كثيرا ما ُيقدَّم 

الفرعي حساب لاباستخدام فالمنسق دوليا للمحاسبة الوطنية.  العام تقييم الفوائد والمخاطر المرتبطة بهذه التدابير باستخدام اإلطار
لقيمة االقيمة المضـــافة للســـماح للدول بتقييم مقدار ســـوف ُتَعد أداة خاصـــة لحســـاب قيد اإلعداد حاليا ، الذي هو ( ASAللطيران )

الطيران، وكذلك لالقتصــــــــــــــاد الوطني ككل مثل الناتج المحلي اإلجمالي  ها لقطاعالمضــــــــــــــافة التي يمكن توليدها من خالل دعم
 .وفرص العمل

ات عبر الحدود، في حين أن ترتيبالتســــــــجيل إلى زيادة كبيرة في عمليات إعادة نشــــــــر الطائرات وعمليات نقل هنا تؤدي األزمة و 
أو لتسليم االتصاالت بالنسبة للدول التي تعتمد على التنفيذ اليدوي واوالقيام بجعل من الصعب إرسال المعلومات العمل الحالية ت
يانات العالمية ، أي قاعدة الب"السجل الدولي"للوثائق. وتحقيقا لهذه الغاية، تستكشف اإليكاو إمكانية االستفادة من التقديم المادي 
توكول بموجب اتفاقية كيب تاون وبرو  (Aviareto Ltd) أفياريتو بأجســـــام الطائرات التي تديرها شـــــركةالمالية المتعلقة للضـــــمانات 
 إلجراء االتصاالت الالزمة.  اموثوق بهوسيلة عامة لتوفير الطائرات 

 الطيران العام الدولي 3-10

أثنــاء الكوارث الطبيعيــة وحــاالت الطوارئ  المحليــة لمجتمعــاتل توفير المســــــــــــــــاعــدةالطيران العــام دورا مهمــا في يؤدي في حين 
 الصـــــغيرةلكل من الطائرات بالنســـــبة مرض فيروس كورونا بشـــــكل متســـــاٍو على تشـــــغيل الطيران العام جائحة  تاألخرى، فقد أثر 

 (CCRDمرض فيروس كورونا )الطوارئ الناجمة عن اإلبالغ عن االختالفات المتعلقة بنظام ويشـــــــمل النفاثة الكبيرة.  اتوالطائر 
مع المجلس الدولي لطيران أيضــــــا تعمل اإليكاو و المتعلقة بالطيران العام الدولي. لتخفيف من حدة المشــــــكلة لتدابير التشــــــغيلية ال

تطبيق يمكن اســـــتخدامها إعداد وحدات على ( IAOPAالمجلس الدولي التحادات مالك الطائرات والطيارين )و ( IBACاألعمال )
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 رشادية.إلإلقالع" اا" القادم لوثيقةفي التحديث ستضاف  الطيران العام الدولي، والتي في 

 تعبئة الموارد 3-11

 العامة اإليكاو استراتيجية مظلة تحت)فيروس كورونا  أزمةمواجهة من أجل  الموارد لتعبئة دةمحدّ  استراتيجية اإليكاو وضعت
وما يتصل بذلك من  الممتدّ  هاابعوط األزمة حجم حيث منفيروس كورونا  ألزمةالطبيعة الخاصة  يعكس مما ،(الموارد لتعبئة

 تعبئة خالل من التمويل استمرار بما يضمن ةمانحجهات الال قاعدة تنويع إلى ةــالملحّ  والحاجة الالزمة لمواجهتهاارتفاع التكاليف 
 أهداف لـتمثـتو . والخاص العاممن القطاعين  ،التقليديين غير الشركاء مع المنظمة مشاركة وتعزيز واإلنمائية اإلنسانية الموارد

 العام القطاعين من المانحة الجهات منالمقدمة  ةـنمر  الو  موثوقةالو  الجودة عالية مواردال والحفاظ على تعبئة في االستراتيجية هذه
ــيت و . كورونافيروس  أزمة سياق في المدني الطيران احتياجات تلبيةل المناسب الوقت في والخاص جميع  لتأمين األولويةُأعط 

 لتعبئةسبل بوصفها التنفيذ أدوات مجموعات و  كابسكا لبرنامجال سيما بالنسبة  ،بعده وما 2021 عام نهاية حتى ال التمويلأشك
 المباشر الرابط) الموارد تعبئة منصة على يهاعل عطالاال ويمكن ةحيّ  وثيقة" الموارد لتعبئة اإليكاو استراتيجيةوتعتبر ". الموارد

 (.هنا
 الخدماتبضائع و ال وتقديم العمل فرص وخلق االقتصادي النمو في لطيرانالذي يقوم به ا األساسي الدور االستراتيجية برز هذهـتُ و 
 يةالنام الصغيرة الجزرية الدول ذلك في بما ،ا  عفض لدولكثر األا هامعنصرا فضال  عن كون الطيران  ،العالمي ُسبل الربطو 
تحقيق  في رئيسية مساهمةأن تشكل الربط الجوي ُسبل  ستعادةاعملية  من شأنو . نموا   البلدان وأقل الساحلية غير النامية بلدانوال

من  هدفأي  على والطيران لنقلتنطوي استدامة ا الو . فيروس كورونا بعدما لمرحلة  العالمي لالقتصاد وسريع ناجح انتعاش
من  هدفا   17 أصل منهدفا   1٥ من تحقيق مّكنــيُ  المدني الطيرانقطاع  فإن ،ذلك ومع .المستدامة لتنميةاألهداف المخصصة ل

 ،العالم أنحاء جميع فيمواجهة االزمات على  الناس ةقدر و  رفاهية على المدى بعيدة ملموسة تأثيرات مع ،المستدامة لتنميةأهداف ا
يابة فيروس كورونا بالنمواجهة حقيق الهدف المتمثل في تمويل إجراءات اإليكاو لولت. فئات الضعيفة من السكانال ذلك في بما

 التمويل وأساليب التقليديين غير حينالمان وقبولجهات المانحة ال قاعدة لتنويع جو وُنه هياكلوضع على  إليكاوا عملستعن الدول، 
 ةاإلقليمي والمصارف األطراف المتعددة اإلنمائية والمصارف الدولية المالية المؤسساتأما . عروض لتقديمهاجود و في حالة 
 أساليب ملتوتش ؛ينالتقليدي غير مانحينال نع قليلةال مثلةمن األفهي  الخاص والقطاع والمؤسسات اإلقليمية االقتصادية واللجان
 ."االجتماعي األثر سندات"و "نمائياإل رــثاأل سندات"و المختلط والتمويل القروضعلى  ةير ابتكاال التمويل

 واصلالت 3-12

 المدني الطيران وسلطات لإليكاو ينبغي" أنه لىع( 9 الصفحة ن )انظرفرقة عمل المجلس إلنعاش قطاع الطيرا تقرير نّص ي
 مفه على األشخاص ومساعدة المسافرين ةـقـث لتعزيز وفعالية بوضوح التواصل، الطيران قطاع مع بالتعاون، العمومية والصحة

 ".السفر رحلة سالمة في المساهمة كيفية
 األمم اتهيئ سيما ال) ةالجهات المعني وجميععامة الناس و  الدول مع استمرارب اإليكاو تتواصل ،فيروس كورونا تفشي بداية منذو 

 وتبادل ميةاإلقلي واللجان ةاإلقليمية لمراقبة السالمة الجويالمنظمات  ذلك في بما ،اإلقليمية والمنظمات قطاع الطيرانو  المتحدة
ي والتعاف مواجهة هذه الجائحة وأنشطة الطيران قطاع على ذلك وتأثير جائحةالهذه ب المتعلقة الجوانب مختلف نع المعلومات

 :يلي ما ذلك في بما ،وسائلاعـتـمادا  على عدة  يكاوإل ارّ ــمق مستوى على المعلومات توفير تمو . منها
 إلى روابط على حتوي، يوالتعافي منهافيروس كورونا مواجهة ل ةمنصّ  تخصيص مع ،العام اإللكترونياإليكاو  موقع (أ

 ؛كابسكابرنامج اإللكتروني ل موقعالو  اإلقليمية للمكاتبكورونا فيروس المرتبطة بلكترونية اإل مواقعال

https://oaci.sharepoint.com/sites/SPCPSite/ResourceMobilization/SitePages/Home.aspx
https://oaci.sharepoint.com/:w:/r/sites/SPCPSite/ResourceMobilization/Advocacy_Docs/SPCP%20RM%20Strategy%20COVID-19.docx?d=wee42f927490a46db9c2e79de6bf5a933&csf=1&web=1&e=zKOpXP
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 ؛اإللكترونية والنشراتتب المنظمة الموجهة إلى الدول ــكُ  (ب
 ؛المتحدة األمم اتهيئسائر  أو العالمية الصحة منظمة مع مشتركةال بياناتال (ج
 ؛ةصحفيال النشرات (د
 ؛االجتماعي التواصل وسائل (هـ
قطاع ش فرقة عمل المجلس إلنعا لتقرير لترويجالرامية إلى ا تلك هافي بما) فيها أو المشاركة اإلنترنت عبر ندوات تنظيم (و

 اإلسبانيةو  والفرنسية اإلنجليزية اتباللغ المتاحة قاليماأل جميع في تنظيمها تموقد  ،اإلرشادية "اإلقالع" ووثيقة الطيران
 ؛عبر االنترنت االجتماعاتغيرها من و ( والروسية

 .اإلعالم وسائل مع المقابالت (ز
 مستويينال على ،اعتمادها مجاالت في الجهات المعنيةغيرها من و  الدول مع نشاطب اإلقليمية المكاتب تواصلت ،ذلكمع  وازاةبالمو 

 جتماعاتواال اإلنترنت عبر والندوات العاملكتروني اإل موقعال مثل) وسائلمختلف ال خالل من أخرى ومرة ،والتكتيكي االستراتيجي
 ةطنيو ال سلطاتال إلى هةالموجّ  الهاتفية والمكالمات المراسالتو  ةصحفيال والنشرات االجتماعي التواصل ووسائل رنتتعبر اإلن

 (.الجهات المعنيةغيرها من و 
 :األمور التالية في تواصللل الرئيسية األهدافوتمثــلت 

  ؛الجهات المعنية جميع إلى الحديثةو  والدقيقة والمتسقة الصلة ذات المعلومات نقل ضمان (أ
رشادات وتوصيات اإليكاو أحكام تنفيذ دعم (ب  ؛إلنعاش قطاع الطيرانفرقة عمل المجلس  وا 
 ؛الطيران عاش قطاعانت/استئناف أنشطة في ومشاركتها الدول التزام على الحصولعلى  المساعدة (ج
 ؛الجوي السفر فيين المستهلك ثقة تعزيز إلى تهدف التي المناسبة الحمالت بشأن الجهات المعنية مع العمل (د
 ؛اإلقليمية الطريق بخرائط المتعلقة التنفيذ بأنشطة تأثرت قد تيال المعنيةالجهات  جميع مع التواصل (هـ
  ؛اإلقليمية للمكاتب المباشرة المساعدة خالل من سيما ال ،لها واالستجابة الدول احتياجات تقييم (و
 .المناسب الوقت وفي بفعالية ومعالجتها الجهات المعنيةغيرها من و  الدول من الواردة التعليقات تلقي من التمكين (ز
هات الج وجميع عامة الناسو  الدول مع ستمرالمو  شفافالو  دقيقالو  واضحالواصل تال اإلقليمية والمكاتب رّ ـالمق من كل سيكفلو 

 .واإلقليمي العالمي المستويين علىتواصل ال أنشطة بشأن ةتضافر م جهود  تُــبذل وس. فيروس كورونا جائحة طوال المعنية

 أنشطة التنسيق -4

 األهداف واآلليات واألدوات 4-1

 تواإلجراءا الممارسات وأفضل المعلومات تبادل تسهيل األعضاء للدول ينبغي - 11رقم  فرقة إنعاش قطاع الطيران توصية
 .اإلجراءات هذه مختلف تشمل باإليكاو خاصة بيانات قاعدة في لوضعها الالزمة المعلومات تقديم خالل من
بما في ذلك أفضل الممارسات  ،تسهيل تبادل المعلومات والخبرات في اإليكاوالهدف الرئيسي ألنشطة التنسيق التي تقوم بها يتمثل و 

التآزر بين أوجه التعاون و توطيد على  أيضا  ساعد تو في مجال الطيران.  الجهات المعنيةوالتحديات والدروس المستفادة بين جميع 
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ستواصل و ازدواجية الجهود التي تبذلها.  فاديوالمنظمات اإلقليمية واللجان اإلقليمية كلما أمكن ذلك وت الطيرانأوساط الدول و 
وتعديل وتيرة ونوع ونطاق أنشطة التنسيق  ،الجهات المعنيةآليات لتنسيق األنشطة مع جميع ما يناسب من استخدام  اإليكاو

 ،ةة كافّ الجهات المعنياالجتماعات الفنية المنتظمة مع و  كابسكابرنامج  تشمل آليات التنسيق ،على مستوى المقرّ و حسب الحاجة. 
 ،مسائل المتعلقة بالشحن الجويمكلفة بالمحددة  ةفرقأو  ،اإلقليمية لمراقبة السالمة الجوية اتلمنظمل واجتماعات المنصة التعاونية

المكاتب اإلقليمية بدور رئيسي للتنسيق على المستويات اإلقليمية قوم تو العالمية.  مداداتسلسلة االأساسيا  ل ا  عنصر ذلك يشكل و 
الحتياجات في كل وفقا  لو ظروف لحسب ااآلليات أنسب ستخدم تُــو لتنسيق بين األقاليم عند الحاجة. او  اإلقليمية والثنائية دونو 

رشاداتعة من الدول واردال عليقاتالمستفادة والتالمقر بالدروس على تزويد المكاتب اإلقليمية  عملستو . األقاليم  ن تنفيذ توصيات وا 
 فرقة عمل المجلس إلنعاش قطاع الطيران.

خص ي فيما سيما ال ،التنسيق أنشطةفستدعم  منها والتعافي كورونا فيروس لجائحة التصدي مركزها حتوي عليالتي ي األدواتأما 
 بادلوت التنسيق دعم سيتم كما. الدعم أنشطة وتنفيذ وتحديد تأحدث المعلوما وتوفير الممارسات أفضل قاسموت المعلومات تبادل

 لدولاأن تستخدمها  يمكن والتي ،لاليكاو العامةاإللكترونية  المواقع على لمعلوماتا وتحديث نشرمواصلة  خالل من المعلومات
 .هالدي التنفيذ أنشطة وتحديثاستعراض  في

 األعضاء والمنظمات واللجان اإلقليميةالتنسيق مع الدول  4-2

التأكد من  ىإل اإلقليمية واللجان( ةاإلقليمية لمراقبة السالمة الجوي اتالمنظم ذلك في بما) اإلقليمية المنظمات مع التنسيق يهدف
 يرانالطقطاع  تشغيل إعادة في الدول تدعم التي والمشاريع اإلجراءات وتنفيذ تحديد خالل من متسقة إقليمية استراتيجيةوجود 

 ياسقإجراء أن تسّهل أيضا   والمشاريع اإلجراءات هذه ومن شأن. قدرة على الصمودوال نتعاشاالعلى مستويي المبذولة  جهودالو 
رشادات توصيات تنفيذ لمستوى فعال تفيدة  ُمس ،اإلقليمية المكاتب واصلستو . الدول في فرقة عمل المجلس إلنعاش قطاع الطيران وا 

لسالمة اإلقليمية لمراقبة ا اتالمنظم ذلك في بما) اإلقليمية والمنظمات الدول مع منتظمة جتماعاتا عقد ،الدولمن ُقربها من 
 اتوالخبر  المتخذة اإلجراءات عن المعلومات تبادل بين اإلقليمية المكاتب من مالمقدّ  الدعم يتراوحو . اإلقليمية واللجان( الجوية
 إليكاوا عملستو . والمساعدة التدريب أنشطة إلى ،المطلوبة والمساعدة المنفذة والمبادرات مطروحةال والتحديات الممارسات وأفضل

 اءخبر ال توفير خالل من القدرات بناء مبادرات دعم على اإلقليمية واللجان اإلقليمية والمنظمات األعضاء الدولعلى تشجيع 
 اتالمنظم تدعمفس اإلقليمية لمراقبة السالمة الجوية اتلمنظممع ا التعاون ةمنصّ أما . مواردغير ذلك من الو  متخصصينال

 لفرعيةا قاليملأل من حدة المخاطر التخفيف استراتيجيات وتقييم المخاطر تحليالت إجراء في اإلقليمية لمراقبة السالمة الجوية
تعاونية للسالمة برامج التنمية ال ذلك في بما ،الممارسات أفضل وتبادل من الدول دولة لكلالمشتركة  التشغيلية لقواسموفقا ل المعنية

 .التشغيلية واستمرار صالحية الطائرات للطيران
 هاطبيعت إلى العملياتتاريخ عودة باإلبالغ ب الدولقيام  اإليكاو ضمنـست ،اإلقليميى المستوى عل التنسيق آليات خالل منو 
مرض  االختالفات المتعلقة بالطوارئ الناجمة عنبشأن  الفرعي النظام ثيتحدو  ة المخاطر،من حدّ  التخفيفإجراءات  التخلي عنو 

 المجتمعإلى حين عودة  األخرى الدولق بل  من ة المخاطرمن حدّ  التخفيفإجراءات  قبولومواصلة  لذلك وفقا   فيروس كورونا
 .31/3/2021 هوف العادية العمليات إلى للعودة الدول لجميع بدئي المحّددالم الموعد أما .العادية العمليات إلى هرّمتب

 قطاع الطيرانفي  الجهات المعنيةالتنسيق مع  4-3

 التعاون توثيق للغاية المفيد من سيكون" هأن على( 10 الصفحة )انظر فرقة عمل المجلس إلنعاش قطاع الطيران تقرير نّص ي
 من يلزم ما واتخاذ المعلومات تبادل أجل من، واإلقليمية الدولية المنظمات وكذلك، المدني الطيران وقطاع اإليكاو بين المتواصل
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 ".المعنية والجهات واألقاليم الدول جميع تناسب منسَّقة عالمية إجراءات
 الذين ،قطاع الطيران شركاء مع الوثيق التنسيق ةواصلعلى م ،الدولي المدني للطيران العالمي المنتدى اوصفهبستعمل اإليكاو، و 

 تفادةواالس ةالوطني ةميينظجهات التوال الطيران سلطات قبل من اباحتياجاته االعتراف لضمان ،والبضائع الركاب عمليات يمثلون
 استراتيجياتعلى علم بأحدث المستجدات بشأن  اإلقليمية والمكاتب المقرّ سيظل و . االقتضاء حسبقطاع الطيران  خبرة من

 بالمناس الوقت وفي الفعال التنفيذ لضمان قدر اإلمكان التآزر لتحقيقمع السعي  ،الطيرانقطاع  قبل من التنفيذ ومبادرات
رشادات و  لتوصيات  .ذكورةعمل المالفرقة ا 

 المتحدة األمم تهيئاسائر و  العالمية الصحة منظمة مع التنسيق 4-4

 طةبواس السيما ،المتحدة األمم اتهيئسائر و  العالمية الصحة منظمة مع تعاونسيق والبالتن اإليكاو قومت ،المقر مستوى على
 عندو  .التعاونية العمل خططوكذلك  كابسكاوبرنامج  والسفر للتجارة المتحدة األمم عمل ومجموعة األزمات إدارة فريق اجتماعات
 الطيران عمليات بشأن الكامل المشهدعلى نطاق أوسع للتأكد من استيعاب  المتحدة األمم أوساط مع التنسيق يتم ،االقتضاء

 جخار  مناطق عن الناشئة الطيران شركات عملياتمرتبطة بال والتحديات مداداتاإلسالسل  اضطراباتويشمل ذلك  ،همراعاتو 
 بقيستُ  ،ةحاليال اآللياتغيره من و  كابسكا برنامج وبفضل. البرية والحدود والمستودعات مباني المطارات مرافق مثل المطارات
 ةمعنيال المحلية المتحدة األمم وكاالت سائرو  العالمية الصحة لمنظمة اإلقليمية المكاتب مع التنسيق على اإلقليمية المكاتب

 شاركتهام وضمان اإلقليمي السياق مراعاة مع ما يكون ذلك مالئما  عند أنشطتها دعم اإلقليمية المكاتبصل واستو . التنفيذ أنشطةب
 الضرورة. عند اإليكاو مبادرات في

 وليةالد البحرية المنظمة مع التعاون على اإليكاو ستحافظ ،والبحري الجوي النقل على جائحةلل المماثل ريأثتال إلى وبالنظر
ير يست مثل قضايا فيتحديدا   المواءمة هبهذ يوصىو . الضرورةعند  المعنية النقل وسائط مع بها المعمول الممارسات لمواءمة
 .الصحي الحجر ومتطلبات واالختبارات ،الطاقمأفراد تبديل 

 اإلبالغأنشطة الرصد و   -5

 األهداف واآلليات واألدوات 5-1

للخروج من هذه األزمة، البد من إجراء " هأن لىع( 10 الصفحة )انظر فرقة عمل المجلس إلنعاش قطاع الطيران تقرير نّص ي
يكاو، ينبغي أن تواصل اإل" هوأن ،"ذلك اإليكاومتابعة دؤوبة ومتسقة لهذه التوصيات واإلجراءات على جميع المستويات، بما في 

مي بالتعاون مع جميع الجهات المعنية في مجال الطيران المدني، رصد وتقييم الوضع من خالل االستفادة من هذا النهج العال
 ".لطيرانالنظام اإليكولوجي لالمنسَّق لمواكبة تطور األزمة في الوقت المناسب واغتنام الفرصة لتعزيز 

رشادات توصيات تنفيذوصل إليه  بشأن المناسب الوقت وفي دقيقةال معلوماتالتجدر اإلشارة إلى أن توافر و  مجلس فرقة عمل ال وا 
 ،الدولية رانالطي عملياتوانتعاش  استئناف في الدول بلق   من اتالقرار  اتخاذ عملية لدعم هاما   ا  عنصر ُيعتبر  إلنعاش قطاع الطيران

ما في لالدو  تواجهها التي حدياتومعرفة الت ،الوضع تقييم من اإليكاويمّكن  ذلكأن  كما .إقليمي أو إقليمي شبه أو ثنائيبشكل 
 والتدريب ترشادااإل ذلك في بما) التنفيذ دعم أنشطة تعديل وبالتالي ،تقاسمها يمكن التي الممارسات وأفضل التنفيذ جهودمن  تبذله

 .انالطير قطاع و  الدول احتياجات لتلبية ،المناسب الوقت وفي ةيفعالوذلك ب ،االقتضاء حسب( الخبراءمن  مساعدةالو  واألدوات
 على أدواتللدول  اإليكاو أتاحت ،(2-3 الجزء انظر) منها والتعافي كورونا فيروس لجائحة التصدي مركزفي  أساسي كعنصرو 

عداد تقرير عن ذلك إلنعاش قطاع الطيران فرقة عمل المجلس" توصيات تنفيذ في المحرز التقدموتوثيق  لرصد اإلنترنت  ،وا 
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 مر ن نهج اتباع سيتمو . رشاديةوثيقة "اإلقالع" اإل في الواردة اإلرشادات تنفيذفي  لديها الخدمات ومقدمالذي حققه  مستوىال وكذلك
 يلي: ما اليا  حمتاحة على اإلنترنت ال األدوات تشملو . إتاحتهاعد ب توزيع األدوات والمكّوناتل

 تنفيذ في زالُمحر  التقدم عن( الذاتي تقييمها على بناء  ) الدولة تُبلغ كي ،ثغراتال تحليلل متاحة على اإلنترنت أداة (1
 ؛إلنعاش قطاع الطيرانفرقة عمل المجلس  الصادرة عن اإلحدى عشرة توصياتال منتوصية  كلٍ 

المجلس إلنعاش  فرقة عمل نالصادرة ع 11 للتوصيةوفقا  ) المخاطرحدة  من التخفيف تدابير عن بيانات اعدةق (2
 "عاإلقال"وثيقة  في الواردة المخاطرحّدة  من التخفيف تدابير تنفيذ مستوىعن  الدولة بلغت لكي ،قطاع الطيران

عو (. الدولية المطارات وومشغل المشغلون الجويون ،الحالة هذه في) اتالخدم يقدمم قبل مناإلرشادية   لدولا ُتشجَّ
 مبوصفه ،شراكة في الذين يعملون ،هالدي الخدمات مقّدميأداء  لتقييم مواردمن كل ما ُيتاح لها  استخدام على

 لدوليا والمجلس الدولي الجوي النقل اتحاد سيما ال ،قطاع الطيران منظمات مع ،"لطيرانفي مجال اا  واحد ا  فريق"
 .ةموميالصحة الع اتممر  تنفيذمبادرات من ما يتصل بذلك و  كابسكا برنامجو  للمطارات

 أو المعتزمة اإلجراءاتعدة أمور منها  عن إضافية معلومات توفير على الدول متاحة على اإلنترنتال األدوات هذه تساعدو 
 والتدابير ساتالممار  أفضل تعتبر التي التدابير وتقاسم ،المناسب الوقت وفي الفعال التنفيذ تعترض التي والعوائق لتحدياتوا المقررة

رشادات توصيات على والتعليقات ،المعنية الدولة اعتمدتها التي اإلضافية المخصصة  يرانفرقة عمل المجلس إلنعاش قطاع الط وا 
يتم سأنه  كما. اإلرشادية "اإلقالع"وثيقة  أو/و هذهعمل الفرقة  تقريرعلى التحديثات مستقبال  إدخال أن يسهل  ذلكومن شأن 

أدوات ت مجموعا إلى الحاجة وتحديد تنفيذال عميكاو لداإل أنشطة فعالية تقييم على للمساعدة عهايجمت تم التي البيانات استخدام
 في تساقواال الفعالية ولضمان. والمجلس المسؤولة إليكاوالعامة ل مانةاأل فرقةأل المناسبة المعلومات وتوفير ضافيةالتنفيذ اإل

رشادات توصيات وتنفيذ متابعة نع اإليكاو بالغإل وطنية اتصال جهات تعيين الدول من سُيطلب ،التقارير إعداد عمل الفرقة  وا 
 .منها والتعافي كورونا فيروس لجائحة التصدي مركز في الوطنية االتصال جهات قائمة وستتاح. ذكورةمال
لتبادل  أداة على منها والتعافي كورونا فيروس لجائحة التصدي مركز حتويي ،المستفادة والدروس المعلومات تبادل لضمانو 

يق تحقول. التدابيرمختلف  بتنفيذ ةرتبطالم التحديات وكذلك والحلول الممارسات أفضل تبادل األعضاء للدول تتيح المعلومات
 "اإلقالع"وثيقة و  فرقة عمل المجلس إلنعاش قطاع الطيران تقريرلعرض محتوى  معلوماتال شرائحمن  مجموعة ُأعدت ،التنسيق

تف عن طريق الهاعمل الفرقة  تقريرإلى  الوصول توفيرمن أجل  هذهعمل الفرقة ل صمخصّ إلكتروني  موقع إنشاء تمو . اإلرشادية
 .التنفيذأدوات مجموعات  جميع إلى الوصولبل سُ ذلك  يوفر كما. الجوال

 والتقارير متابعة األداءلوحات  5-2

 تضمنوي ،العالمي التنفيذما وصل إليه  لرصد منها والتعافي كورونا فيروس لجائحة التصدي مركز متابعة أداءل لوحة تم إعداد
 الدول تستطيع ،هذه متابعة األداء لوحةوبفضل . الدول بلق   من التنفيذ مستوى لتقييم علوماتا يتصل بها من موم مؤشراتالذلك 

حدة  من لتخفيفالتدابير التشغيلية ل إلى الحاجة تقييم إعادةمواصلة و السائد  الوضع تطور تتبع الجهات المعنيةغيرها من و 
 .وس كورونافير المخاطر في مجال السالمة فيما يتصل ب

 التخاذ ،مداداتاإلسالسل  ذلك في بما ،الجوي النقل علىفيروس كورونا ل االقتصادي األثر وتقييم برصد أيضا   اإليكاو وتقوم
 سيناريوهاتإلى جانب قطاع الطيران ل الحالي الوضع تقديرات التحليل يقدمو . البياناتأساس  علىالقائمة  مستنيرةال قراراتال

 العاماإللكتروني  اإليكاو موقع على ونشره تحديثهالمواظبة على  ويتم ،عيةتطلّ 
(.aspx19-COVID-of-Impacts-https://www.icao.int/sustainability/Pages/Economic .)إذاعة  بيانات من خاللا أنه و كم"

 متعددة تفاعلية لوحات عدادإ تم ،الجوي النقل نبشأ عنها المبلغاإليكاو اإلحصائية  وبيانات( ADS-B) "قائيابع التللتاالستطالع ا

https://www.icao.int/sustainability/Pages/Economic-Impacts-of-COVID-19.aspx
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 والمطارات الطيران لـشركات قتصاديةواال التشغيلية الجوانب تغطي والتي ،الجوي النقل علىفيروس كورونا ل المتطور األثر لتقييم
 أزواج البلدان بين حركةال مستوىوكذلك  الطائرات ستخدامالوضع القائم الو  "الجوية المالحة خدمات" ومقدمي

( Dashboard.aspx-Traffic-Air-19-https://www.icao.int/sustainability/Pages/COVID .) هذه متابعة األداء لوحة سُتستكملو 
 من خبراء مع حاليا هاإعداد يجري والتي ،فيروس كورونا بعد مامرحلة ل طويلالو  متوسطعلى األجلين ال الجوية الحركة بتنبؤات
 .مجموعة العمل المتعددة التخصصات المعنية بالتنبؤات الطويلة األجل للحركة الجوية خالل من تقطاعاوال الدول

 أحدث المعلوماتاالستعراض الدورية و عمليات  -6

 ع ومعالجة التعليقاتيجمت 6-1

نعاش فرقة عمل المجلس إل تقرير ياتمحتو خص ي فيماا هتعليقات تقديمالمواظبة على  ىعل الجهات المعنيةو  الدول اإليكاو ستشجع
 عهايجمت يتمسو  هالدي التنسيق آليات بواسطة التعليقات هذه اإلقليمية المكاتب وستتلقى. اإلرشادية "اإلقالع" ووثيقة قطاع الطيران

 لوماتالمع استعراض تميوس. منها والتعافي كورونا فيروس لجائحة التصدي مركز موقع على المتاحة األدوات بواسطة مباشرةأيضا  
 .الجهات المعنيةو  الدول جميع لصالح ستعراضاال جتائن وستتاح عهايجمت تم التي

 للتنفيذ ةالعالمي طريقال خريطةالدورية ل ستعراضاالعمليات  6-2

العالمية  "خطة الطريق تحديث سيتمو . العادية لعملياتل العودةبالتالي و  المخاطرة من حدّ  تخفيفلل الدول تدابير اإليكاو رُصدتس
 ينب منتظمة اجتماعات عقدوستُ . فيروس كوروناناجمة عن ال طوارئحاالت ال خالل المتغير المشهد برازإل الحاجة حسب نفيذ"تلل

ة خريط تعديلإلى  حاجة وأي فيروس كوروناناجمة عن ال طوارئحاالت ال تطور لمناقشة اإلقليمية المكاتب وجميع االيكاو مقر
 .ضاءاالقت حسب ارستمر اب وتعديله العادية العمليات الستئناف المستهدف التاريخ تقييم إعادة سيتمو . لذلك وفقا   هذهالطريق 

 ديةاإلرشا الموادغيرها من و اإلرشادية " اإلقالع" وثيقة علىإدخالها  المقترح التعديالت ومعالجة تحديد 6-3

 وفي. المتطور الوضع لمعالجة تعديالت أي إلى حاجةدى الم لتحديداإلرشادية " اإلقالع" وثيقة استعراض آلخر وقت منسيتم 
ثيقة و  في الواردة المخاطرحّدة  من تخفيفال تدابير لتحديد المعنيةالجهات و  الدول مع اإلقليمية اتبالمك ستعمل ،الصدد هذا
قوم ست كما .ليةالتشغي خبرتهال وفقا   إضافتها أو تعديلها أو إزالتها ينبغيالتي  تدابيرالو والتي تعتبر فعاّلة اإلرشادية  "اإلقالع"

 كل مع يقالوث بالتعاون العمل هذا تنفيذ تواصلسيو . لتوحيدها المقر مع وتبادلها الدول من التعليقاتبتجميع  اإلقليمية المكاتب
 نشرـوستُ  الوضع رتطوّ في ظّل  ارستمر با المخاطرحدة  من التخفيف تدابير على وتعديالت تغييرات يتم إدخالسو . الجهات المعنية

بالو  ة العامةاألمين سلطة تحتاإلرشادية  "اإلقالع"وثيقة بشأن  بالسياسات المتعلقة غير واإلجرائية ةفنيال التعديالت . المجلس غا 
 تقرير في اردةالو  الرئيسية التوصيات أو المبادئ تعديلاإلرشادية " إلقالعا" وثيقة على إدخالها المقترح التعديالت تتطلبقد  حيثماو 
بال ةالعام ةاألمين سلطة تحت نشرها قبلهذه عمل الفرقة  داخل تنسيقها سيتم ،"فرقة عمل المجلس إلنعاش قطاع الطيران"  غهاوا 

 .المجلس إلى
  

https://www.icao.int/sustainability/Pages/COVID-19-Air-Traffic-Dashboard.aspx
https://www.icao.int/sustainability/Pages/COVID-19-Air-Traffic-Dashboard.aspx
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 خالصةال

 يرانط نظام نشاءا  و  ومستدام سريع شكلب االنتعاش وتحقيق الطيران عمليات تشغيل إعادةالمتمثل في  بارزال هدفمن أجل بلوغ ال
 لوسائلبا األولوية ذات اإليكاو ومبادرات أنشطة، ريةحص غير بطريقة، " تشملخريطة الطريق العالمية للتنفيذفإن "، مرونة أكثر

رشاداتها إلنعاش قطاع الطيران المجلسفرقة عمل  لتوصيات تنفيذها في قطاع الطيرانو  الدول لدعم األساسية  .وا 
 األدوات لخال من ،قطاع الطيرانو  واإلقليمية الدولية والمنظمات الدول ابذلهت جهودا   النتائج على القائمة األنشطة هذه وستتطلب

المكثف  لواصالت استمرارومن شأن . كابسكابرنامج  مثل البرامجي واإلقليمي وكذلك ين العالمالمستوي على اإليكاو وفرتها التي
 التي تواالحتياجاتحديد الصعوبات العمل بدّقة على  من اإليكاو مكنأن ت لتنفيذالوضع القائم ل عن واإلبالغ المعلوماتوتبادل 
 مجموعات نم المزيد نشر خالل نم، مثال، والمساعدة التنفيذ على القدرة بزيادة معالجتها وبالتالي؛ قطاع الطيرانو  الدول تواجهها

إدخال ل سهّ أن ت الدول من عهايجمت يتم التي والتعليقات المعلوماتومن شأن . الممارسات أفضل من المزيد وتبادلالتنفيذ أدوات  
 . التوجيهية "اإلقالع"وثيقة و  فرقة عمل المجلس إلنعاش قطاع الطيران تقرير التحديثات مستقبال  في

 األدواتو  واآلليات األنشطة جميع على طالعهااأجل القيام بعدة أمور منها  من ُقربها من الدولمن  اإلقليمية المكاتب ستستفيدو 
 نستكو و . المساعدة على للحصول اإليكاو مع والتواصل اإللكتروني الموقع خالل من المحرز التقدم عن اإلبالغ على وتشجيعها
 مع مواءمةال نلضما ،"خريطة الطريق العالمية للتنفيذ"استنادا  إلى  اإلقليمية مبادراتها نسيقت على قادرة أيضا   اإلقليمية المكاتب
رشادات  توصيات  .فرقة عمل المجلس إلنعاش قطاع الطيرانوا 

 ةقيمما ينطوي عليه من و  ةاألزم بعدفي مرحلة ما  نتعاشاال عملية في الطيرانالذي يؤديه قطاع األساسي  دورال ضوءوفي 
 توصيات فيذلتن واستعدادها للدول ةقويال مشاركةالعتبر تُ  ،والعالمي واإلقليمي لوطنيعلى المستويات ا األولويات تحقيق في وفوائد

رشادات . تعاشنواال التشغيل إعادةمرحلة  خالل الطيرانأعمال لتوجيه  ا  محوري ا  أمر  فرقة عمل المجلس إلنعاش قطاع الطيران وا 
 المطلوب النحو على أنشطتهانطاق  وتوسيع الفعلي الدعم بتقديم التزامهاأعلى درجات على  جددا  م اإليكاو تؤكد، المنطلق هذا ومن

 .في التطّور ةة اآلخذجائحالهذه  عن الناشئةالمسائل والصعوبات القائمة و  لمعالجة
 بعـمتّ ال اهنهج   من حيث نةمر   "خريطة الطريق العالمية للتنفيذ" ستبقى ،األزمة رتطوّ العناصر المجهولة التي تكتنف في ظّل و 

 ةلسالمالطيران بما يتسم باأنشطة وانتعاش استئناف في  دائما  والذي يجب أن يتمثل  ،تحقيق الغرض منها في سبيل وأنشطتها
قامة و واألمن واالستدامة   .المستقبل في ُقدرة على الصمود أكثر طيرانشبكة ا 

 
 

— — — — — — — —— —  
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 المرفق
  "الطيرانعمل المجلس إلنعاش قطاع  فرقة"توصيات  ربط

 "للتنفيذ العالميةالطريق خريطة "محتويات ب
 

 توصيات 
 "فرقة عمل المجلس إلنعاش قطاع الطيران"

 "للتنفيذ العالميةلطريق خريطة ا"مراجع 

 القسم الفصل
 السالمة الجوية: 3-3 3 (3و 2و 1)التوصيات  جويةسالمة الالة برتبطالتدابير الم

 
 : المطارات3-7
 

 : خدمات المالحة الجوية3-8
 

 : الطيران العام الدولي3-10
تان )التوصي في مجال الطيران صحة العموميةالتدابير المتعلقة بال

 (5و 4

 ةموميالتدابير المتعلقة بالصحة الع 3-4 3

 : التسهيالت٥-3 3 (9و 8و 7و 6)التوصيات  التدابير المتعلقة باألمن والتسهيالت
 
 : أمن الطيران3-6

 : اقتصاديات النقل الجوي9-3 3  (10)التوصية  التدابير االقتصادية والمالية
 

 : تعبئة الموارد3-11
 : أنشطة التنسيق2-4و 1-4 ٥و 4 (11)التوصية  اإليكاو بواسطةالخبرات بادل الرصد وت

 اإلبالغو د : أنشطة الرص2-٥و 1-٥
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