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 (CART) نافرقة عمل المجلس إلنعاش قطاع الطير 

 

 المرحلة الثالثة

 وثيقة الغالف رفيعة المستوى
رشادإت  قطاع إلطيرإن فرقة عمل إلمجلس إلنعاش تقديم توصيات وإ 

 (COVID-19) جائحة فيروس كورونا إلتطورإت إألخيرة ألزمة ظلفي 

  10/3/2021 ،كندإ ،الـمونتري



 
 خطاب اإلحالة

 لسجرئيس إلم إلى:

 فرقة عمل إلمجلس إلنعاش قطاع إلطيرإنرئيس  من:

فني  إلمجلس عمل فرقة عن إلصادرة إلمستوى إلرفيعة إلغالف وثيقة أقدِّم أن ُيشرِّ
 إلسفر دليل: إإلقالع: "وثيقة من ةلثإلثا وإلطبعة (CART) إلطيرإن قطاع إلنعاش
 ". كورونا مرض فيروس عن إلناجمة إلعامة إلصحة أزمة أثناء في إلجوي

إضطلعت فرقة عمل إلمجلس إلنعاش قطاع إلطيرإن بمهمة شاقة في مرحلتها 
حالة عدم إليقين زمة إلعالمية وما يصحبها من إألوهي تحقيق إلتوإزن بين  ،إلثالثة
وإلتطورإت إلوإعدة نحو إلوصول إلى حل وشيك لألزمة وإلحاجة إلى  ةإلمتزإيد

وضع نهج متوإفق في هذه إلفترة إلتي تشهد تغييرإت سريعة إلوتيرة. وأنا على ثقة 
ومحددة تتيح إرشادإت أساسية إنما إلتي توردها فرقة إلعمل هنا إلخالصة بأن 

يلبي إحتياجات منظومة إلطيرإن إلمدني في إلمرحلة  بما ،وحسنة إلتوقيتإلهدف 
سيحظى كل من ربما في إلمستقبل إلقريب جدًإ، و إلرإهنة. ومع تطّور إلوضع، 

إلتأقلم مع دعم إلدول إألعضاء في جل ألإلتعاون وإلتوإفق بقدر أكبر من إألهمية 
ديري إلتحديات إلجديدة وإلجارية. وأود في هذإ إلسياق أن أعرب عن خالص تق

لمنظماتنا إلشريكة، ال سيما منظمة إلصحة إلعالمية، على ما قدمته من دعم 
 ومشاركة، متمّنيًا إستمرإر تعاوننا إلوثيق. 

ني  عمل فرقة في وإلمرإقبين إألعضاء لجميعإلخالص  إمتناني عن عربأل وإ 
 إسهامات، من قدَّموهما و  إلتزإم من أبدوه ما على إلطيرإن قطاع إلنعاش إلمجلس

 إلمتحدة إلواليات)إلمشاركون  امهو وُمــقرر  إلعمل يمجموعت أعضاء سيما ال
سبانيا وكولومبيا وسنغافورة  (.وإ 

 
 إستانيسالو إيسونو أنغيسومو

 إلرئيس
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 التوصيات

إلتي إلتوصيات إإلحدى عشرة إألصلية  تكمِّلوإلتي  ،ملخص للتوصيات إلوإردة في هذه إلوثيقةفيما يلي 
، وإلتوصيات إإلضافية 20201إلصادر في يونيو  فرقة عمل إلمجلس إلنعاش قطاع إلطيرإن تقريرأوردها 

 . 20202إلثالث إلتي ُقدمت في وثيقة إلغالف إلرفيعة إلمستوى إلصادرة في نوفمبر 

 غة منّقحة(ا)صي 12 التوصية رقم

لفترإت  ةإلتنظيميمن إللوإئح التخفيف بإلمخاطر إلمرتبطة حّدة للتخفيف من إلالزمة إبير تدإل تخاذالإلتخطيط لدول على إينبغي 
قة بالطوإرئ إلناجمة عن مرض فيروس إلمتعلِّ  إلرئيسية وإلممتدةإالختالفات من كل بالنسبة ل)إلتخفيف هذإ تمديد تجنب و  ،طّولةم

إلتي تحتاج إلى إجرإءإت بديلة تتيح لمقدمي إلخدمات وأطقم إلعاملين لديها تجديد  أما إلدول. 31/3/2021إلى ما بعد  (كورونا
صالحية شهادإتهم وترإخيصهم وغير ذلك من صور إلموإفقات أثناء جائحة فيروس كورونا، فينبغي عليها إستخدإم نظام إإلعفاءإت 

 لمرإفق إلطبية وإلتدريبيةستفادة من إإلدول على تيسير إالعالوة على ذلك، ُيحبذ أن تعمل  .1/4/2021إعتبارًإ من  (TE)إلموّجهة 
ن يحليمة )إلقيادطاقم إلعضاء مة ألإلمستخد   إلتدريب على إلطيرإن بالمحاكاة ةجهز أبما في ذلك  ،إلوإقعة في إلدول إلمجاورة

  .تهمإتهم وكفاءإللحفاظ على شهادإتهم وحدإثة خبر ( ATCOsومرإقبي إلحركة إلجوية )وإألجانب( 

 )صياغة منّقحة( 14 التوصية رقم

من أجل مع بعضها إلبعض  فعاليةأن تتبادل إلمعلومات ب (PHC) إلعمومية"لصحة إ إتممر "إنشاء ر في ــلدول إلتي تفكّ ل ينبغي
إلتي  (iPack)تنفيذ إل مجموعاتيمكن للدول إالستعانة ب، تنفيذأعمال إللتسهيل و قة. بطريقة منسَّ  "ممرإت إلصحة إلعمومية"تنفيذ 

وإلتي ُنشرت تحديدًإ ، باإلضافة إلى بعض إألدوإت إلخاصة بهذإ إلموضوع "ممرإت إلصحة إلعمومية"بشأن إنشاء أعدتها إإليكاو 
  .ممرإت إلصحة إلعمومية فيما بين إلدولإنشاء وفي إلتطبيق إلذي يتضمن نموذجًا لترتيبات  على موقع إإليكاو إإللكتروني

 15التوصية رقم 

 إلى وثيقة "إلتعليمات إلفنية للنقل إآلمن للبضائع عن طريق إلجو"  2و 1ُيرجى من إلدول تنفيذ ما يرد في إإلضافتين رقم 
(Doc 9284) توفيربهدف  ،على متن إلطائرإت ةبضائع خطرة معين حملدون إبطاء لتيسير نقل لقاحات فيروس كورونا وللسماح ب 

ذإ رغبت إحدى إلدول في أن تكون أكثر تقييدًإ،  .وإلطاقم للركاب وصحية آمنة تشغيل بيئة باإلبالغ فينبغي تذكيرها بالتزإمها وإ 
 عن أي إختالف لديها عما يرد في إلتعليمات إلفنية. 

 

 

                                                           
1 Summary.aspx-Executive---Report-https://www.icao.int/covid/cart/Pages/CART  
2https://www.icao.int/covid/cart/Pages/Recommendations.aspx  

https://www.icao.int/covid/cart/Pages/CART-Report---Executive-Summary.aspx
https://www.icao.int/covid/cart/Pages/Recommendations.aspx
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 16التوصية رقم 

تُنصح إلدول بالنظر في رفع إلقيود إلمفروضة على عمليات إلشحن إلجوي للبضائع بصفة مؤقتة، ويشمل ذلك على سبيل إلمثال 
ال إلحصر، منح خطوط إلطيرإن إألجنبية حقوق ثنائية إضافية، ال سيما بشأن خدمات طائرإت إلشحن فقط، وذلك بهدف تسهيل 

 احات فيروس كورونا. نقل إلبضائع إألساسية وإلمستلزمات ولق

 17التوصية رقم 

وأساليب إلحد إألدنى إلبروتوكول ومجموعات بيانات إشترإط شهادإت إالختبار إستنادًإ إلى فرض ينبغي على إلدول إألعضاء 
دإرة إالختبار تدإبير دليل"إلتنفيذ إلوإردة في وثيقة  ُيرجى من ( لتيسير إلنقل إلجوي. كما Doc 10152)" إلحدود عبر إلمخاطر وإ 

به ويمكن إلتحقق من صحته وسهل  اً وثوقمعلى يكون إإلثبات مأمونًا و  ،إلدول أن تطلب تقديم إثبات على إجرإء إالختبار
، إالستخدإم ومتوإفق مع تشريعات حماية إلبيانات وقابل للتدإول على إلصعيد إلدولي وإلعالمي. وينبغي إلنظر في إلحلول إلقائمة

  . إلتحصينئي. ويجوز أن ينطبق ذلك على شهادإت وتضمينها ختم رقمي مر 

 18رقم التوصية 

وفقًا لتوصيات إلمرحلة إلثالثة ينبغي على إلدول إألعضاء تيسير سبل وصول أطقم إلطائرإت إلى إللقاح في أسرع فرصة ممكنة 
 .3لمنظمة إلصحة إلعالمية( إلمعنية بالتمنيع وإلتابعة SAGEإلصادرة عن مجموعة إلخبرإء إالستشارية إالسترإتيجية )

 19رقم التوصية 

أن إألشخاص إلذين حصلوإ قد أثبتت  في هذه إلمرحلة إألدلة إلعلميةوبما أن . ينبغي أال يكون إللقاح شرطًا مسبقًا للسفر إلجوي
في هذه أو ال يشكلون سوى خطورة بسيطة من حيث نقل إلعدوى، يمكن  SARS-CoV-2على إللقاح ال ينقلون إلعدوى بفيروس 

إعفاء هؤالء إألشخاص من إشترإطات إالختبار و/أو إلحجر إلصحي، بموجب حد إلخطورة إلمقبولة إلتي تقررها إلدولة إلمرحلة 
: إإلقالع"وإإلطار إلوطني ووضع وباء فيروس كورونا بالدولة وإإلطار إلمتعدد إلمستويات للتخفيف من إلمخاطر إلمبين في وثيقة 

 ."كورونا مرض فيروس عن إلناجمة إلعامة إلصحة أزمة أثناء في إلجوي إلسفر دليل

 20رقم التوصية 

فرقة عمل إلمجلس إلنعاش قطاع إلطيرإن في عمليات إتخاذ إلقرإر إلتي إرشادإت مرإعاة ينبغي على إلدول إألعضاء أن تضمن 
 تضطلع بها هيئات إإلدإرة إلعامة بالدول فيما يخص إلتخطيط ألنشطة إلتعافي على إلمستوى إلوطني.  

–––––––––– 

                                                           
3  supply-limited-of-textcon-the-in-vaccines-19-covid-of-uses-prioritizing-for-roadmap-sage-https://www.who.int/publications/m/item/who 

https://www.who.int/publications/m/item/who-sage-roadmap-for-prioritizing-uses-of-covid-19-vaccines-in-the-context-of-limited-supply
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 مقدمة: السياق العام -1

على إلرغم من عالمات إلتحسن إلطفيف إلتي الحت في إألفق بحلول نهاية  وتستمر األزمة العالمية للصحة العامة.
، إشتدت حدة جائحة فيروس كورونا حول إلعالم مع بدء إنتشار سالالت أحدث وأكثر فتكًا من إلفيروس. كما أن 2020عام 

إلعام إلصارم، مع إغالق على إعادة فرض إإلغالق  اتحاالت إإلصابات وإلوفيات إلتي عاودت إالرتفاع قد حملت إلحكوم
إلحدود وفرض قيود على إلسفر، ما أفضى بدوره إلى تبعات إجتماعية وإقتصادية بالغة فاقت ما كان متوقعًا في إلبدإية. وعلى 

كبير تمثل في تجّدد تفشي إلفيروس وما عائق إصطدم بإذ إلصعيد إلعالمي، فإن تعافي قطاع إلنقل إلجوي يكاد يكون قد تعطل، 
 . ذإتهمثقة إلمسافرين  إلى ترإجعباإلضافة  ،ن فرض مزيج من إلقيود على إلسفر شملت إشترإط إلحجر إلصحيتاله م

ما يجري تدإوله من أخبار إيجابية تتعلق في ضوء بدأت تلوح في إألفق قد وعلى إلجانب إلمشرق، فإن نهاية إألزمة 
بإحرإز تقدم ملموس في تطوير إللقاحات وإعتمادها وتوزيعها. ويلعب إلطيرإن دورإً محورياً في إلنقل إآلمن وإلسريع وإلفعال للقاحات 

ى إللجوء إلى آليات أخرى وريثما يتم توزيع إللقاح على إلغالبية إلعظمى من تعدإد سكان إلعالم، قد تحتاج إلدول إلحول إلعالم. 
 أطر إدإرة مخاطر إلصحة إلعامة إلمطبقة. إاللتزإم بالستعادة تدفق إألشخاص وإلبضائع وإألنشطة إلتجارية، مع إالستمرإر في 

إجتمعت فرقة عمل إلمجلس إلنعاش قطاع إلطيرإن من جديد في مطلع  توجيهات جديدة مواكبة ألحدث المستجدات.
وإإلسرإع بوتيرة إنعاش قطاع إلطيرإن إلمناوئة لتصدي للرياح من أجل إإلى إلدول إرشادإتها حديث بهدف إستعرإض وت 2021

عادة تشغيل عملياته.  ، فإن إلمحتوى إلوإرد بها ال يعدو أن وبما أن إلتوجيهات إلصادرة عن فرقة إلعمل ُتعد بمثابة "وثيقة حية"وإ 
توزيع إللقاحات وإألدوإت إلجديدة في إلتقدم إلمحرز في ظل فعقب ظهور سالالت جديدة من إلفيروس و  .ةمؤقتذإ طبيعة يكون 

يستهدف موضوعات بعينها تتعلق بإجرإء أصبح إلعمل  ةلع به فرقطللتصدي لفيروس كورونا، فإن إلعمل إلذي تضإلمتاحة 
ويات إلتي تطبقها إلدولة إلدإرة إلمخاطر. كذلك أخذت فرقة إلركاب في إطار إالسترإتيجية إلمتعددة إلمست حصينإالختبارإت وت

تقديم إثبات إشترإط لسلطات إلمحلية ومشغلي إلنقل ال ينبغي ل" هإلعمل في إعتبارها موقف منظمة إلصحة إلعالمية إلذي يقضي بأن
 .4"إلسفر إلدولي ما يخصفي لمغادرة أي دولة أو دخولها طضد فيروس كورونا كشر إلتحصين 

 إلسفر إرشادإتإلنعاش قطاع إلطيرإن، فإن إلطبعة إلثالثة من وثيقة "إإلقالع:  سإطار مساعي فرقة عمل إلمجلوفي 
وجرى  2020، إلتي صدرت للمرة إألولى في يونيو "كورونا فيروس جائحة عن إلناجمة إلعامة إلصحة أزمة أثناء في إلجوي

، تتضمن أحدث إإلرشادإت إلتشغيلية وإلمتعلقة بالصحة إلعامة في سياق إلسفر إلجوي، وهي إرشادإت 2020تنقيحها في نوفمبر 
بعض ها رفقت بإلموصى بها إلدإرة إلمخاطر قد أُ إلمستويات تعكس إلتطور إلتكنولوجي وإلطبي. كما أن إالسترإتيجية إلمتعددة 

مكانية إلتدإول إلمتبادل لشهادإت إثبات إلنتائج، عالوة على دليل بذإت إلصلة إالعتبارإت  أطقم تحصين بروتوكوالت إالختبار وإ 
( وأقنعة إلوجه إلمالئمة للسفر PHCsإلطائرإت وإلركاب. كذلك تم تحديث إإلرشادإت إلتي تتطرق إلى ممرإت إلصحة إلعامة )

 إلجوي. 
دإرة إالختبار تدإبير دليل"وثيقة عالوة على ذلك، فإن  ، وإلتي ُيشار إليها فيما (Doc 10152)" إلحدود عبر إلمخاطر وإ 

دإرة لمنع إلتعاوني إلترتيب" برنامج، ثم ُنّقحت بالتعاون إلوثيق مع 2020بعد باسم "إلدليل"، قد صدرت في نوفمبر   أحدإث وإ 
(. أما إلطبعة إلثانية من إلدليل فتطرح إرشادإت مفصلة بشأن إدإرة إلمخاطر CAPSCA" )إلمدني إلطيرإن مجال في إلعامة إلصحة

وممرإت إلصحة إلعامة، كما تتضمن معلومات عن أحدث إلتطورإت إلعلمية إلمتعلقة باختبار فيروس كورونا، باإلضافة إلى قسم 
 ترد في إطار إلدولة إلمتعدد إلمستويات إلدإرة إلمخاطر.  جديد يتطرق إلى إللقاح وإلصلة بينه وبين إألدوإت إألخرى إلتي

                                                           
paper-position-detail/interim-room/articles-https://www.who.int/news- :5/2/2021إلمؤقت لمنظمة إلصحة إلعالمية، ورقة إلموقف   4

travellers-international-for-vaccination-19-covid-of-proof-regarding-considerations 

https://www.who.int/news-room/articles-detail/interim-position-paper-considerations-regarding-proof-of-covid-19-vaccination-for-international-travellers
https://www.who.int/news-room/articles-detail/interim-position-paper-considerations-regarding-proof-of-covid-19-vaccination-for-international-travellers
https://www.who.int/news-room/articles-detail/interim-position-paper-considerations-regarding-proof-of-covid-19-vaccination-for-international-travellers
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إقتضت جائحة فيروس كورونا من إلدول إإلقدإم على مقايضات صعبة تعلقت بتحديات  دعوة الدول إلى اتخاذ إجراءات.
ومحفوفة بقدر كبير من صحية وإقتصادية وإجتماعية. كذلك فإن إلموإرد إلمتاحة لسد إالحتياجات إلطارئة غالبًا ما تكون محدودة 

 رينبغي على إلدول أن تأخذ في إعتبارها إلدو . وباعتبار أن إلصحة تحظى باألولوية إلقصوى، إلضغوط إلسياسية وإلحاجة إلُملّحة
 توريدفسالسل إلإلمحوري إلذي يلعبه إلطيرإن في إلتصدي للجائحة، عند إرساء سياساتها إلوطنية وتحديد أولويات إإلنفاق لديها. 

تعتمد جميعها بالدرجة إألولى على إلنقل إلجوي. بل إلعالمية وإالستجابة للطوإرئ وجهود إإلغاثة وتوزيع إللقاح على وجه إلسرعة 
يلعب دورًإ هامًا في تعزيز ومضاعفة أنه إذ  ،وإألبعد من ذلك، يمكن للطيرإن أن يحّفز جهود تعافي إالقتصادإت إلوطنية ونموها

لذإ ُتدعى إلسلطات إلمسؤولة عن إلطيرإن إلمدني إلى ضمان إالستفادة من إإلرشادإت إلوإردة هنا في  إألنشطة إالقتصادية.
 لديها. إلوطنية عمليات إتخاذ إلقرإر 

 القوى الدافعة االستراتيجية ونتائج المرحلة الثالثة ألعمال فرقة عمل المجلس إلنعاش قطاع الطيران -2
صادرة عن فرقة عمل إلمجلس إلنعاش قطاع إلطيرإن إلى معالجة إالحتياجات تهدف إلتوصيات وإإلرشادإت إلفنية إل

ع إلطيرإن بهدف تيسير تعافي إلقطاع وإستئناف عملياته. وال شك أن اوإلتحديات إلمحددة إلتي توإجهها إلجهات إلمختصة في قط
إرشادإت متوإفقة ومتسقة وضع في حجر إألساس ل شكّ حول إلعالم قد وفيما بين إلقطاعات إلطيرإن إلتعاون على مستوى قطاع 

فيروس مرض  إلناجمة عن إإلقالع: دليل إلسفر إلجوي في أثناء أزمة إلصحة إلعامة" وثيقةوشاملة. لذإ فاإلرشادإت إلوإردة في 
تتفق مع إلعمل إلجاري وإألطر إلمطبقة في منظمات إألمم إلمتحدة، بل وُتثريها، ال سيما ما تضطلع به كل  وفي إلدليل" كورونا

 إلميدإن في وإلتنمية إلتعاون منظمةمن منظمة إلصحة إلعالمية ومنظمة إلسياحة إلعالمية، وغيرها من إلمنظمات إلشريكة مثل 
 . إالقتصادي

وإلتي يجري إلقوإعد إلقياسية لإليكاو ت عن َــّ مؤقإلإلخروج إلناشئة عن ختالفات إال :التدابير المتعلقة بسالمة الطيران
التخفيف من تعلق بتـإجرإءإت أخرى أي أو  ،"إختالفات متعلقة بالطوإرئ إلناجمة عن مرض فيروس كورونا"تسجيلها تحت بند 

 تلكك ،لفترإت طويلة إلتخفيفعمليات إالختالفات و أن تكون ذإت طابع مؤقت. إال أن  إلمفترضكان  ،فيروس كوروناإللوإئح جرإء 
، أصدرت إلمنظمة 23/12/2020وفي إلى زيادة مخاطر إلسالمة إلتشغيلية. قد تؤدي  ،لموظفينإخيص إشهادإت وتر إلمتعلقة ب

تمديد أي عدم حيث طلبت من إلدول إلتخطيط لالنتقال إلى إالمتثال إلطبيعي للقوإعد وإلتوصيات إلدولية،  20/136كتابها رقم 
 ،31/3/2021( إلى ما بعد إلطوإرئ إلناجمة عن فيروس كوروناجرإء  إلرئيسية وإلممتدةالختالفات إسوإء )من إإلجرإءإت  إلتخفيف
 إلظروف خالف ذلك. ستدعي ما لم ت

كان هناك إقرإر بأن عددًإ من إلدول ال تزإل بحاجة إلى تدإبير إلتوقعات، كل ونظرًإ إلى أن مدة إألزمة ونطاقها قد فاقا 
 جائحة أثناء إألخرى وإلموإفقات وإإلجازإت إلشهادإت صالحية على إلحفاظ من وموظفيهم إلخدمات مقدِّمي لتمكينإلتخفيف 
لتصدي ألي ظروف غير متوقعة، إن إقتضى إألمر، إولدعم هذه إلدول في إالنتقال إلى إلعمليات إلمعتادة، و  .كورونا فيروس

متعلقة بالطوإرئ إلناجمة عن مرض إلختالفات إلجديد، ليحل محل نظام إال 5(TEسيجري إطالق نظام إإلعفاءإت إلموّجهة )
وُيرجى من إلدول مع منح مهلة مدتها ثالثة أشهر لالنتقال إلى إلنظام إلجديد.  1/4/2021إعتبارًإ من  ،(CCRD) فيروس كورونا

إختالفات مؤقتة أن تبادر إلى إلعودة إلى إلعمليات إلعادية في أقرب فرصة أدت إلى من إلقوإعد للتخفيف  رإلتي أصدرت تدإبي
ن لم تسمح لها إلظروف بذلك، ممكنة،  نظام إلجديد إلمخصص إلأن ُتدخل إإلعفاءإت إلموّجهة إلتي منحتها في ُيرجى منها وإ 
 لذلك. 

                                                           
 وس كورونا. إإلعفاءإت إلموّجهة هي إعفاءإت محدودة إلنطاق ومقيدة من حيث إإلطار إلزمني تمنحها إلدول لدوإعي جائحة فير  5
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تستأنف إلدول إلعمليات إلدولية دون بحيث وسيستمر تشغيل نظام إإلعفاءإت إلموجّهة لمدة عام وإحد على إألقل 
تقييم  تمعن ثالثة أشهر. وسيإلنظام بمهلة ال تقل إيقاف إعفاءإت في أقرب فرصة ممكنة. وسيجري إخطار إلدول مسبقًا قبل 

وعن طريق  6لوحة متابعة حالة تدإبير إلتخفيف بسبب جائحة فيروس كورونامدى إلحاجة إلى نظام إإلعفاءإت إلموّجهة باستخدإم 
 بلغ بها إلدول. إلموإظبة على رصد مخاطر إلسالمة إلتشغيلية إلتي تُ 

 إلعمليات إلى إلعودةوموقع  7إلتشغيلية إلسالمة بتدإبير إلخاص إإليكاو موقع إلى مشغليها إحالةبشدة و ُيرجى من إلدول 
 روإبطم. كما يتضمن إلموقع أحدث إإلرشادإت بشأن إستئناف عمليات إلطيرإن على نحو آمن ومنظّ  تُـتاح حيث 8إالعتيادية
 إلتنسيقي وإلمجلس إلدولي إلجوي إلنقل وإتحاد للمطارإت إلدولي وإلمجلس إإليكاو أعدتها إلتي إإلرشادية إلوثائق على لالطالع
 .وهيئات أخرى وإلفضاء إلطيرإن صناعات التحادإت إلدولي

 :)صياغة منّقحة( 12 التوصية رقم  
إلمخاطر إلمرتبطة حّدة للتخفيف من إلالزمة إبير إلتدتخاذ إلتخطيط اللدول على إينبغي 

كل بالنسبة لإلتخفيف )هذإ تجنب تمديد و  ،طّولةملفترإت إلتنظيمية من إللوإئح التخفيف ب
 (قة بالطوإرئ إلناجمة عن مرض فيروس كوروناإلمتعلِّ إلرئيسية وإلممتدة إالختالفات من 

إلتي تحتاج إلى إجرإءإت بديلة تتيح لمقدمي إلخدمات  أما إلدول. 31/3/2021إلى ما بعد 
وأطقم إلعاملين لديها تجديد صالحية شهادإتهم وترإخيصهم وغير ذلك من صور إلموإفقات 

إعتبارًإ  (TEأثناء جائحة فيروس كورونا، فينبغي عليها إستخدإم نظام إإلعفاءإت إلموّجهة )
إلدول على تيسير إالستفادة من إلمرإفق عالوة على ذلك، ُيحبذ أن تعمل  .1/4/2021من 

إلتدريب على إلطيرإن  ةجهز أ، بما في ذلك إلوإقعة في إلدول إلمجاورة إلطبية وإلتدريبية
ومرإقبي إلحركة إلجوية ن وإألجانب( يمة ألعضاء طاقم إلقيادة )إلمحليإلمستخد   بالمحاكاة

(ATCOs )تهم.إللحفاظ على شهادإتهم وحدإثة خبرإتهم وكفاء 

إلرساء  نافعةً  ممرإت إلصحة إلعمومية باعتبارها وسيلةً إقامة بالنظر في  بقّوةو  إلدولتُنصح . العمومية الصحة ممراتإقامة 
من خالل ممرإت إلصحة  إلمعلومات تبادلسبيل إلمثال، فإن  علىنهج تعاوني فيما يخص إدإرة إلمخاطر إلصحية إلعابرة للحدود. 

 إألطرإف متعددة أو ثنائيةإتفاقات  برإموإ  أطر إدإرة مخاطر إلصحة إلعمومية لديها بإلمتبادل عترإف إالإلعمومية سيمّكن إلدول من 
 ، أعّدت إإليكاو ما يلي:إلعمومية إلصحة ممرإتولدعم إلدول في إقامة بما يتيح إستئناف إلسفر إلجوي.  ،إلبعض بعضها مع

)iPack( إلتنفيذ مجموعاتفي إطار  أ( إلمساعدة إلموّجهة
إلخاص بممرإت إإللكتروني  ؛ ب( أدوإت عامة ُنشرت على موقع إإليكاو 9

؛ ج( تطبيق جديد يتضمن نموذجًا لترتيبات ممرإت إلصحة إلعمومية وأدإة إنشاء على إإلنترنت لتيسير إلنقاشات 10إلصحة إلعمومية
 .11بين أي دولتين إثنتين أو أكثر و/أو منطقة

 

                                                           
6  Dashboard.aspx-OPS/Pages/Status19-https://www.icao.int/safety/COVID 

719OPS-https://www.icao.int/safety/COVID  

8Normal-https://www.icao.int/safety/OPS/OPS  

9corridor.aspx-health-public-a-https://www.icao.int/secretariat/TechnicalCooperation/Pages/establishing  

10.aspx-Implementation-(PHC)-Corridor-Health-Pages/Publichttps://www.icao.int/safety/CAPSCA/  

ألطرإف مع مرإعاة تطبيق ممرإت إلصحة إلعمومية يتضمن إطارًإ نموذجيًا عامًا للنوإحي إلقانونية وإلتشغيلية بهدف إتخاذ إلترتيبات إلثنائية وإلمتعددة إ 11
نظمة إلصحة إلعالمية وإلدول. أما إلبيانات وإلمعلومات إلمستخدمة في إلتطبيق فتوفرها مسيادة إلدول وقدرإتها في مجال إلصحة إلعامة وحالة إلوباء بها. 

 (.CRRIC) وُيتاح إلتطبيق عبر "مركز تنفيذ إجرإءإت إلتصدي لجائحة فيروس كورونا وإلتعافي منها"

https://www.icao.int/safety/COVID-19OPS/Pages/Status-Dashboard.aspx
https://www.icao.int/safety/COVID-19OPS
https://www.icao.int/safety/OPS/OPS-Normal
https://www.icao.int/secretariat/TechnicalCooperation/Pages/establishing-a-public-health-corridor.aspx
https://www.icao.int/safety/CAPSCA/Pages/Public-Health-Corridor-(PHC)-Implementation-.aspx
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 )صياغة منّقحة( 14 التوصية رقم  
أن تتبادل إلمعلومات  (PHC) إلعمومية"لصحة إ إتممر "إنشاء ر في ــلدول إلتي تفكّ ل ينبغي

قة. بطريقة منسَّ  "ممرإت إلصحة إلعمومية"تنفيذ من أجل مع بعضها إلبعض  فعاليةب
إلتي أعدتها  (iPack)تنفيذ إل مجموعاتيمكن للدول إالستعانة ب، تنفيذأعمال إللتسهيل و 

، باإلضافة إلى بعض إألدوإت إلخاصة "ممرإت إلصحة إلعمومية"بشأن إنشاء إإليكاو 
بهذإ إلموضوع تحديدًإ وإلتي ُنشرت على موقع إإليكاو إإللكتروني وفي إلتطبيق إلذي 

 .يتضمن نموذجًا لترتيبات إنشاء ممرإت إلصحة إلعمومية فيما بين إلدول

يشّكل إللقاح عنصرًإ رئيسيًا في إلجهود إلرإمية إلى إلتغلب  والسريع والفّعال للقاح فيروس كورونا.النقل الجوي اآلمن 
من على أزمة إلصحة إلعامة ومساعدة إالقتصادإت حول إلعالم على إلتعافي. ويلعب قطاع إلطيرإن دورًإ محوريًا في هذإ إلصدد 

ضمان شحن لقاح فيروس كورونا وغير ذلك من إلمستلزمات إلطبية إألساسية بطريقة آمنة وسريعة حول إلعالم، وذلك خالل 
ضمن سلسلة توريد مرّكبة متعددة إلوسائط. وينبغي أن تكون إلدول على درإية بالتحديات إلتي قد تؤدي إلى إبطاء وتيرة توزيع 

على إلرغم من ترإجع  ،حول إلعالم في إلوقت إلمناسب اإللقاح إلمطلوب نقلهكمية ي لقاح، وخصوصًا مسألة إلزيادة إلبالغة فإل
 حركة إلربط إلجوي. 

محددة تتعلق بنقل إللقاح على متن إلطائرإت إلتجارية تتطلب من شركات إلتصنيع إلدوإئي وإلمشغلين  جوإنبوثمة 
 للنقل إلفنية وثيقة "إلتعليمات إلتي ُأدخلت على كذلك فإن إلتعديالت وإلجهات إلتنظيمية إيالء إالنتباه إليها وإتخاذ إجرإء بشأنها.

إللقاح ومناولته ونقله بشكل إستالم إلغرض منها هو ضمان  كان12 (2و 1إإلضافتان رقم   9284Doc) للبضائع" إآلمن إلجوي
في إلحاالت إلتي يتم فيها تصنيف متثل لألحكام إلمفّصلة إلوإردة في وثيقة إإلرشادإت إلفنية تنقل إللقاح أن عملية آمن. والبد ل

تتبع أجهزة قاح مصحوبًا بالثلج إلجاف كوسيلة تبريد، أو تضمين أجهزة تسجيل إلبيانات أو لبضائع خطرة، أو نقل إلكإللقاح 
إرفاقها بالطرود أو إلطرود إلثقيلة. وقد تتجاوز كمية إلثلج إلجاف إلالزمة ، أو حناتإلشُ إلبضائع إلعاملة ببطاريات إلليثيوم في 

عالوة على ذلك، ُيسمح تحديدًإ بالمطّهرإت إلمعتمدة على إلكحول ومنتجات  13لنقل إللقاح إلحدود إلمقررة حاليًا لنوع إلطائرة.
 للركاب إلصحية إلنظافة لضمان إلرحالت مجموعة وأ إلرحلة حول على متن إلطائرة الستخدإمها خاللكإلتنظيف إلمعتمدة على إل

 .إلطاقم وأفرإد

 15التوصية رقم   
إلى وثيقة "إلتعليمات إلفنية للنقل  2و 1ُيرجى من إلدول تنفيذ ما يرد في إإلضافتين رقم 

دون إبطاء لتيسير نقل لقاحات فيروس  (Doc 9284إآلمن للبضائع عن طريق إلجو" )
 تشغيل بيئة توفيركورونا وللسماح بحمل بضائع خطرة معينة على متن إلطائرإت، بهدف 

ذإ رغبت إحدى إلدول في أن تكون أكثر تقييدًإ، فينبغي  .وإلطاقم للركاب وصحية آمنة وإ 
 تذكيرها بالتزإمها باإلبالغ عن أي إختالف لديها عما يرد في إلتعليمات إلفنية.

 

                                                           
 باإلضافة إلى ذلك، يمكن إالطالع على إإلرشادإت إلمتعلقة بهذه إلمسألة عبر 12
 ransport.aspx-Normal/Pages/Vaccines-https://www.icao.int/safety/OPS/OPS. 

13(icao.int)Guidance to support the operators risk assessment process   

https://www.icao.int/safety/OPS/OPS-Normal/Pages/Vaccines-ransport.aspx
https://www.icao.int/safety/OPS/OPS-Normal/Pages/Safe-transport_guidance.aspx
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للتخفيف من إلقيود لضمان توإفر سعة كافية للشحن إلجوي للبضائع أثناء إلجائحة، إتخذت بعض إلدول تدإبير إستثنائية 
لجميع عمليات  عمليات شحن إلبضائع، منها مثال منح حقوق إلحركة في إطار إلحرية إلسابعة بصفة مؤقتةإلمفروضة على 

إلبضائع فقط. ومع إإلقرإر بأهمية تيسير عمليات شحن إلبضائع إألساسية وإلعمل على خفض إلتكاليف إإلضافية، فإن شحن 
 إالسترإتيجية إلعامة إلدإرة إلمخاطر في إلدولة.  إدخال إلعمل بمثل هذه إلتدإبير ينبغي أن يكون متوإفقًا مع

 16التوصية رقم   
تُنصح إلدول بالنظر في رفع إلقيود إلمفروضة على عمليات إلشحن إلجوي للبضائع 
بصفة مؤقتة، ويشمل ذلك على سبيل إلمثال ال إلحصر، منح خطوط إلطيرإن إألجنبية 

طائرإت إلشحن فقط، وذلك بهدف تسهيل حقوق ثنائية إضافية، ال سيما بشأن خدمات 
 نقل إلبضائع إألساسية وإلمستلزمات ولقاحات فيروس كورونا.

تشترط دول كثيرة إجرإء  شهادات االختبار المقبولة عالميًا والتي يمكن التحقق من صحتها ألغراض السفر الجوي.
إختبار فيروس كورونا قبل إلمغادرة كشرط لدخول إلبالد. وقد أنشأت إإليكاو مجموعة بيانات تشّكل إلحد إألدنى لشهادإت إالختبار 

 .(Doc 10152)بهدف تسهيل إعترإف إلدول بها وتوحيد إستخدإمها ألغرإض إلسفر إلجوي. وترد مجموعات إلبيانات هذه في إلدليل 
للتحقق من صحة هذه إلشهادإت ينبغي أن تكون آمنة وموثوق بها ويمكن إلتحقق منها وسهلة إلمطّبقة كما أن إلحلول 

وتعكف إإليكاو على تطوير حّل باالستناد إلى  إالستخدإم ومتوإفقة مع تشريعات حماية إلبيانات وقابلة للتدإول دوليًا/عالميًا.
أيضًا إألختام إلرقمية إلمرئية. وهناك مينها مفهوم مع تض (Doc 9303آليًا" ) إلمقروءة إلسفر وثيقة "وثائقإلموإصفات إلوإردة في 

 إلمقبولة من إلطرفين يجريها كل من إتحاد إلنقل إلجوي إلدوليصحة حلول وتجارب أخرى تتعلق بشهادإت إلسفر وإل
(Travel Pass( وإلمنتدى إالقتصادي إلدولي/إلمشروع إلمشترك )CommonPass( وإلغرفة إلتجارية إلدولية )AOK وغير ذلك من )

إلجهات إلتي تعتمد فيما تطّوره على إلحلول إلقائمة. وتقوم منظمة إلتعاون وإلتنمية في إلميدإن إالقتصادي بإعدإد مخطط لعملية 
 إلتحقق من صحة شهادإت إالختبار بما يتماشى مع توصيات إإليكاو. 

 17التوصية رقم   
ل إألعضاء فرض إشترإط شهادإت إالختبار إستنادًإ إلى إلبروتوكول ينبغي على إلدو 

 إالختبار تدإبير دليل"ومجموعات بيانات إلحد إألدنى وأساليب إلتنفيذ إلوإردة في وثيقة 
دإرة ( لتيسير إلنقل إلجوي. كما ُيرجى من إلدول Doc 10152)" إلحدود عبر إلمخاطر وإ 

إالختبار، على يكون إإلثبات مأمونًا وموثوقًا به ويمكن أن تطلب تقديم إثبات على إجرإء 
إلتحقق من صحته وسهل إالستخدإم ومتوإفق مع تشريعات حماية إلبيانات وقابل للتدإول 
على إلصعيد إلدولي وإلعالمي. وينبغي إلنظر في إلحلول إلقائمة، وتضمينها ختم رقمي 

  مرئي. ويجوز أن ينطبق ذلك على شهادإت إلتحصين.

توصي منظمة إلصحة إلعالمية بأال يكون إللقاح شرطًا مسبقًا للسفر إلجوي. ويمكن للقاح أن يؤدي دورًإ هامًا في  اللقاح.
وُتدعى إلدول إلى إعتبار أطقم إلطائرإت . إلوقتبمرور إلذين يتلقون إللقاح إلعالم تعافي قطاع إلطيرإن مع زيادة تعدإد سكان 

ضمن إلموظفين إألساسيين إلجويين لسالمة وإألمن إلحرجة لوظائف إلعمال في إلإلطيرإن و قطاع وموظفي إلخطوط إألمامية في 
يشّكل ذلك أن ينبغي إلتشجيع على منحهم إللقاح باعتبار كما لضمان توإفر خدمات إلنقل إلجوي أثناء جائحة فيروس كورونا. 

إتباع إعتبارإت وبروتوكوالت إللقاح إلموصى بها على إلنحو إلوإرد في إلدليل ضرورة مع  ،لحماية إلفرديةمن إ اً مستوى إضافي
(Doc 10152) . إلصادرة إلمرحلة إلثالثة منح إللقاح لعمال إلنقل إلجوي إألساسيين وفقًا لتوصيات عملية وينبغي على إلدول تيسير
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بأسرع بحيث يتم ذلك إلتابعة لمنظمة إلصحة إلعالمية، و  ( إلمعنية بالتمنيعSAGEمجموعة إلخبرإء إالستشارية إالسترإتيجية )عن 
ن إألشخاص إلذين حصلوإ إلعلمية وهو أإألدلة  هأثبتتوبحسب ما ألطقم إلطائرإت في إطار هذه إلتوصيات. بالنسبة ما يمكن 

في هذه نقل إلعدوى، يمكن من حيث خطورة بسيطة سوى  ونيشكلال أو  SARS-CoV-2على إللقاح ال ينقلون إلعدوى بفيروس 
إالختبار و/أو إلحجر إلصحي، بموجب حد إلخطورة إلمقبولة إلتي تقررها إلدولة إشترإطات إعفاء هؤالء إألشخاص من  إلمرحلة

: إإلقالع"وإإلطار إلمتعدد إلمستويات للتخفيف من إلمخاطر إلمبين في وثيقة بالدولة فيروس كورونا وباء وإإلطار إلوطني ووضع 
 . "كورونا مرض فيروس عن إلناجمة إلعامة إلصحة أزمة أثناء في إلجوي إلسفر دليل

 18التوصية رقم   
ينبغي على إلدول إألعضاء تيسير سبل وصول أطقم إلطائرإت إلى إللقاح في أسرع 

وفقًا لتوصيات إلمرحلة إلثالثة إلصادرة عن مجموعة إلخبرإء إالستشارية فرصة ممكنة 
   .14( إلمعنية بالتمنيع وإلتابعة لمنظمة إلصحة إلعالميةSAGEإالسترإتيجية )

 19التوصية رقم   
 في هذه إلمرحلة إألدلة إلعلميةينبغي أال يكون إللقاح شرطًا مسبقًا للسفر إلجوي. وبما أن 

 على إللقاح ال ينقلون إلعدوى بفيروس أن إألشخاص إلذين حصلوإقد أثبتت 
 SARS-CoV-2  في هذه أو ال يشكلون سوى خطورة بسيطة من حيث نقل إلعدوى، يمكن

إعفاء هؤالء إألشخاص من إشترإطات إالختبار و/أو إلحجر إلصحي، بموجب إلمرحلة 
حد إلخطورة إلمقبولة إلتي تقررها إلدولة وإإلطار إلوطني ووضع وباء فيروس كورونا 

 دليل: إإلقالع"إلمخاطر إلمبين في وثيقة بالدولة وإإلطار إلمتعدد إلمستويات للتخفيف من 
   ."كورونا مرض فيروس عن إلناجمة إلعامة إلصحة أزمة أثناء في إلجوي إلسفر

في إطار إلتصدي للتحديات إلهائلة إلناجمة عن أزمة فيروس كورونا، توإجه  استراتيجية التواصل والتأييد.
ولي إألولوية إلوزإرإت و/أو إلهيئات. وبالتالي، فإن إالستجابة إلفورية تُ إلحكومات طلبات متفاوتة ومتنافسة من جانب مختلف 

، بداًل من إلتركيز على إنعاش إألثر إلعام إلمترتب على إالقتصادتقليص تسعى إلى إلتي إلتدإبير تلك للتدإبير إلصحة إلعامة و 
كما أن إلقيود إلمفروضة على إلسفر هي مثال وإضح على إلجهود إلمبذولة لكبح جماح  .كالطيرإن وإلسياحة قطاعات بعينها

سهام ذلك في إلتعافي إالقتصادي.  ،إلفيروس، بالرغم من إلتدإعيات إلسلبية إلمحتملة على قطاع إلطيرإن ولكن بينما تتأهب وإ 
اع إلقرإر في إلهيئات نّ طيرإن إلمدني أن كبار صُ للتعافي من إلجائحة، من إلمهم أن تضمن إلسلطات إلمسؤولة عن إلإلدول 

يلزم وجود تعاون نشط بين إلدليل. ومع تغير سياق إألزمة، في إلحكومية يدركون أهمية إإلرشادإت إلوإردة في وثيقة إإلقالع و 
جري تضمينها في هيئات إلتنسيق إلوطنية إلمختصة وإلوكاالت إلحكومية إلتاحة إإلرشادإت ضمن عمليات إتخاذ إلقرإر، كي ي

 لتعافي على إلصعيد إلوطني. فيما يخص إلتخطيط لإالسترإتيجية إلتي تطبقها إلدولة إلدإرة إلمخاطر 

 20التوصية رقم   
فرقة عمل إلمجلس إلنعاش قطاع إرشادإت ينبغي على إلدول إألعضاء أن تضمن مرإعاة 

إلطيرإن في عمليات إتخاذ إلقرإر إلتي تضطلع بها هيئات إإلدإرة إلعامة بالدول فيما 
 يخص إلتخطيط ألنشطة إلتعافي على إلمستوى إلوطني.   

                                                           
14   supply-limited-of-context-the-in-cinesvac-19-covid-of-uses-prioritizing-for-roadmap-sage-ttps://www.who.int/publications/m/item/whoh  

https://www.who.int/publications/m/item/who-sage-roadmap-for-prioritizing-uses-of-covid-19-vaccines-in-the-context-of-limited-supply
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 دماً ـــُمضي قُ ال -3
( إلى إلمرإجعة إلمستمرة لموإكبة إألدلة إلعلمية إلجديدة Doc 10152تخضع إإلرشادإت إلوإردة في وثيقة إإلقالع وفي إلدليل )

إلتي تظهر على إلساحة. كما توإظب إإليكاو على رصد إلتطورإت إلعلمية وإلتكنولوجية عن كثب، ال سيما تلك إلمتعلقة باللقاح وأثر 
إألخرى، وخصوصًا منظمة إلصحة ذلك على إلسفر إلجوي. وفي هذإ إلصدد، عكفت إإليكاو على إلتعاون مع إلمنظمات إلدولية 

 . ما ُيستجد من تطّورإتإرشادإتها إلعالمية، بهدف إلتوفيق بين إلجهود إلمبذولة، وهي دإئمًا على إستعدإد لتضمين 
اد حالة يدز إعدد متزإيد من إلركاب في إلمستقبل إلقريب. وسيترتب على ذلك إللقاح ومع بدء توزيع إللقاح عالميًا، سيتلقى 

ومن إلمقرر أن تتناول إإلصدإرإت إلقادمة من إرشادإت فرقة دول من حيث وضع إلوباء. إلبين  فيما إليقين في ظل إلتفاوتاتعدم 
 عمل إلمجلس إلنعاش قطاع إلطيرإن إلمسائل إلتالية إلتي ستنشأ على إلمديين إلقريب وإلبعيد: 

  عند إلتخطيط لوضع إسترإتيجية وطنية إلدإرة إلمخاطر، تهدف إلى تقليص إلحاجة إلى تدإبير إلتخفيف من
عادة  إألنشطة إالقتصادية، سيلزم إيالء إالنتباه لقطاع إلطيرإن بشكل خاص. تفعيل مخاطر إلصحة إلعامة وإ 

لمنّظم عن إلقيود إلمفروضة على إلسفر وينبغي لمثل هذه إالسترإتيجية إلشاملة أن تتضمن إلتخّلي إلتدريجي وإ
. كما ينبغي وضع هذه إالسترإتيجية بالتعاون إلوثيق مع إلسلطات إلمختصة باالستناد إلى تقييمات بسبب إلجائحة

إلمخاطر إلقائمة على إألدلة إلتناسبية، مع مرإعاة إلفوإئد إلتي ستتأتى من تعافي إلطيرإن وإلتي ستعود بالنفع 
القتصاد. وُتعد إإلرشادإت إلوإردة في وثيقة إإلقالع وإلدليل بمثابة إلركيزة إألساسية إلالزمة لتناول على إلمجتمع وإ

 وتحديد شق إلطيرإن إلمدني في إالسترإتيجية إلوطنية إلدإرة إلمخاطر. 

 ت وإلمجتمع، ، إال أن تدإعياتها إلهائلة قد أعادت بالفعل رسم مالمح إالقتصادإوحتمًا ستترإجع إلجائحة مع إلوقت
وحملت قطاع إلطيرإن على إعادة إلنظر في نموذج أعماله. على سبيل إلمثال، هناك إهتمام متزإيد بالجوإنب 
إلمتعلقة بالصحة إلشخصية في سياق عمليات إلسفر. وربما تكون إلنظافة وإعتبارإت إلصحة إلعامة في مقدمة 

مرورًإ باإلجرإءإت إألمنية وإنتهاًء بالصعود إلى  إهتمامات ركاب إلرحالت إلجوية، بدًء من تسجيل إلوصول
إلطائرة. وعلى إلرغم من أنه كان هناك بالفعل إتجاه إلى إلتحّول إلى عمليات إلسفر إلسلسة حتى قبل تفشي 
إلجائحة، فإن إالنتقال إلحالي إلى إلتكنولوجيا إلرقمية من شأنه أن يسرع بوتيرة هذإ إلتحّول إلى تجربة إلسفر إلال 

 . سرعًة وأمانًا وحفاظًا على إلصحةالمسي إلذي يمتاز بكونه أكثر ت

  إلدروسوبخالف إلتصدي للمشكالت إلناشئة عن إألزمة إلحالية، يتعين على إلدول وقطاع إلطيرإن إالستفادة من 
إالستدإمة إالقتصادية وإلبيئية وإلتمكين من إجرإء  عزيزإلمستخلصة في تحسين أنشطة إلتأهب لألزمات وت

إلعمليات بصورة ذكية. وال شك أن إقامة منظومة للطيرإن إلمدني إلدولي تتسم بقدر أكبر من إلمرونة في وجه 
ضمان إلتعاون وإلتنسيق دإخل إلقطاعات إلمختلفة وفيما بينها، دون إلمساس بسيادة إألزمات هي مسألة تستلزم 

 لطاتها، وقدرإتها إلمتفاوتة على تلبية إالشترإطات إلتشغيلية وإلتكنولوجية وإلتنظيمية. إلدول وس
. وسعيًا لرسم مسار 2021( في أكتوبر HLCCوتعتزم إإليكاو عقد إجتماع رفيع إلمستوى بشأن جائحة فيروس كورونا )

تصدي بشأن على إلمديين إلقصير وإلطويل، ومقترحات إلتعافي في أعقاب إلجائحة، سينظر إلمؤتمر في إلتبعات إلناشئة عن إألزمة 
من  إلطيرإن في أعقاب إنتهاء إلجائحة معالجة وضعوإالقتصاد، إلى جانب عمليات من حيث إلسالمة وإلإلماثلة لتحديات لإلدول 

وإلخبرإت فيما بينها،  كما سيتيح إلمؤتمر فرصًة كي تتبادل إلدول وإلقطاع إلتجارب. خالل إدخال تعديالت موحّدة على إلسياسات
بدإء إلتعاون إلمتعدد إألطرإف، و  إلدول إلفردية وإلجماعية، عالوة على إلجهود وإاللتزإمات إلسياسات لبناء أنشطة إلى جانب تعزيز وإ 

 منظومة طيرإن تتسم باالستدإمة وإلقدرة على موإجهة إألزمات. 

 -انتهى-


