منظمة الطيران المدني الدولي

الطيرن ()CART
ا
فرقة عمل المجلس إلنعاش قطاع

مونتريـال ،كندا2020/٥/27 ،

التقرير

رسالة إحالة
إلى:
من:

رئيس المجلس
رئيس فرقة عمل المجلس إلنعاش قطاع الطيران

يشرفني أن أقدم تقرير فرقة عمل المجلس إلنعاش قطاع الطيران.
لقــد أدع ــد ل ــيا التقري ــر ف ــي وق ــص ق ــير ج ــدا ،ول ــو نتيج ــة جعــد جم ــاعي اي ــر م م ــوو ش ــارل في ــء مم ل ــون م ــن ال ــدول ا ع ــا

(أ مــتراليا وكنــدا وال ــين وكولومويــا وكومــتاريكا وكــوص ديمـ ـوار والمملكــة العرويــة ال مــعودية ومــنرافور نوا مــوانيا واإلمــاراص العروي ــة
المتحــد والمملك ــة المتحــد والواي ــاص المتح ــد و امويــا) والمنظم ــاص الدولي ــة واإلقليميــة (منظم ــة ال م ــياحة العالميــة ومنظم ــة ال ــحة
العالميــة وممو ــية ااتح ــاد ا فريق ــي وااتح ــاد ا وروو ــي والوكال ــة ا وروويــة لل مـ ـ مة الجوي ــة والمنظم ــة العروي ــة للطيـ ـران الم ــدني

واللجنـ ــة ا ورووي ـ ـة للطي ـ ـران المـ ــدني ولجن ـ ــة الطي ـ ـران المـ ــدني مريكـ ــا ال تينيـ ــة) ومؤم م ـ ــاص ـ ــناعة الطي ـ ـران (المجلـ ــس ال ـ ــدولي
للمطــاراص ومنظم ــة اــدماص الم ح ــة الجويــة المدني ــة (كان مــو) وااتح ــاد الــدولي للنق ــل الجــو (ا يات ــا) والمجلــس التنم ــيقي ال ــدولي
اتحاداص

ناعاص الطيران والم ا ) ،ودعم من ا مانة العامة لإليكاو.

وأننــي لممــتن لجميــم المعنيــين نظـ ـ ار لمــا أوــدو مــن التـ ـ ام وقــدمو مــن إ مــعام ،وا مــيما أع ــا أفرقــة ال ــيااة ال ـ
(كولومويا وكومتاريكا وا ياتا).

ومقرريعـ ـا

واإل افة إلى المقترحاص الوارد في ليا التقرير ،أعتقد أن لنال درومـا مؤم مـية يمكـن تعلمعـا مـن لـي ا مـة والنمـوة لمنظمتنـا،

وا مــيما تعاونع ــا م ــم ــناعة الطيـ ـران والمجتم ــم الم ــدني .وكاط ــو نح ــو تع يـ ـ ال ش ــمافية وال ش ــمول ،أود أن أنق ــل إل ــيكم تو ــية
أع ـا فرقـة عمـل المجلـس إلنعــاش قطـاع الطيـران ون شـر لــيا التقريـر علـى وجـء ال مـرعة علــى الموقـم اإللكترونـي لإليكـاو ومواقــم
التوا ل ااجتماعي.

وأنن ــي مم ــتن لك ــم علـ ــى تكليم ــي وع ــي الم م ــؤولية العامـ ــة و ــمتي رئ ــيس فرقـ ــة العم ــل ف ــي ل ــيا المنعط ـ ـ

المدني الدولي.

الح ــر لمجتم ــم الطي ـ ـران

فيليب ويرتو
الرئيس

الملخص التنفيذي
منــي ودايــة أ م ــة مــر في ــروس كورونــا الم م ــتجد ( ،)COVID-19واجعــص ش ــوكة الطي ـران تح ــدياص مت ايــد وام ــتمرار.
وقـررص منظمــة الطي ـران المــدني الــدولي (اإليكـاو) ،مــن ا ـ ل فرقــة عمــل المجلــس إلنعـاش قطــاع الطي ـران ،أن تت شــارل مــم الــدول
ا ع ا والمنظماص الدولية واإلقليمية وال ناعة لمواجعة لي التحدياص وتـوفير إرشـاداص عالميـة مـن أجـل إعـاد تشـريل نوانعـاش

قطاع الطيران على نحو يتمم والم مة وا من واامتدامة.

ويتعين اتواع منعج دولي قائم على الموادئ الرئيمية العشر التالية لعمليتي إعاد التشريل واإلنعاش ،أا ولي:
)1

حماية األفراد :اتخاذ إجراءات منسقة ولكن مرنة؛

)2

العمل كفريق واحد في قطاع الطيران واظهار التضامن؛

)3

ضمان الربط الجوي األساسي؛

)4

السيطرة الفعلية على المخاطر المتعلقة بالسالمة واألمن والصحة؛

)٥

مواءمة إجراءات الصحة العامة للطيران مع نظم سالمة وأمن الطيران؛

)6

زيادة مستوى ثقة الجمهور؛

)7

التمييز بين إعادة التشغيل واإلنعاش؛

)8

دعم استراتيجيات المساعدات المالية إلعانة صناعة الطيران؛

)9

ضمان االستدامة؛

)10

تعلم الدروس لتحسين القدرة على الصمود أمام األزمات.

م ـ ــن ال ـ ــرور أن تكـ ـ ــون اإلجـ ـ ـ ار اص منم ـ ـ ـقة عالمي ـ ــا نواقليميـ ـ ــا ومقوول ـ ــة مـ ـ ــن جمي ـ ــم ا ط ـ ـ ـ ار  .ويج ـ ــب أن تكـ ـ ــون
لي اإلج ار اص متوافقة مم متطلوـاص ال مـ مة وا مـن؛ ومتنا مـوة مـم تحمـن م مـتوياص ال ـحة العامـة؛ ومرنـة حي مـا أمكـن للمـما
واانتعاش ااقت اد ال مليم؛ و مان أا تؤد إلى تشويء ا موا  .ويجب النظر وعناية في اإلجـ ار اص التـي تمـر

أعوا على

ناعة الطيران كما يجب أن تكون مورر من منطل الم مة وال حة العامة و قة الركاب وا طقم.

تكـالي

أو

ii

ويمكن تجميم لي اإلج ار اص في أروم فئاص:
أ) اإلجراءات المتعلقة بسالمة الطيران .قـد تحيـد الـدول مؤقتـا عـن تطويـ القواعـد القيا مـية لإليكـاو ،ولكنعـا يجـب
ـر علـى ال مـ مة وا مـن ،ويتعـين إوـ
أن تمعـل يلـل وطريقـة ا ت شـكل اط ا
وينوري عدم اإلوقا عليعا وعد مرور ا مة.

اإليكـاو وـيلل علـى النحـو الواجــب.

ب ) اإلج رراءات المتعلقررة بالصررحة العامررة فرري مجررال الطيررران .ينورــي للــدول أن ت ــم إج ـ ار اص لل ــحة العامــة
تتماشى مم اإلرشاداص الوارد في الو يقة المرفقة وعنوانعا "اإلقالع :دليل السفر الجوي في أثناء أزمرة الصرحة
كورونررا المسررتجد" .ويجــب مراجعـة مــا إيا كانــص لـي اإلج ـ ار اص ا ت ـ ال

العامررة الناجمررة عررن فيررروس مررر

ـ ــرورية أم ا و ـ ــور م م ـ ــتمر  .ويجـ ــب وق ـ ـ

إلى تطويقعا.

اإلجـ ـ ـ ار اص التـ ــي ل ـ ــم تعـ ــد

ـ ــرورية عن ـ ــدما تنتعـ ــي الحاج ـ ــة

) اإلجراءات المتعلقة باألمن والتسرهيالت .ينورـي للـدول أن تحمـن مـن م مـتوا التن مـي وـين ماتلـ القطاعـاص
عـن طري ـ ت شـكيل "لجنــة وطنيــة للت مـعي ص فــي مجـال النقــل الجــو " أو مـا يعادلعــا ،والمواظوـة علــى امــتادام
" نمــوي تحديــد موقــم ال اركــب اـ ـ ار

على ا من في جميم العملياص.

ال ــحة العموميــة" كمرجــم .وتقــم عل ــى عــات الــدول م مــؤولية الحم ــاظ

د ) اإلجراءات االقتصادية والمالية .ينوري أن تكون لي اإلجـ ار اص شـاملة للجميـم وموجعـة و شـكل مـليم ومتنامـوة
وشمافة ومؤقتة ومتمقة مم مياماص اإليكاو ،مم تحقيـ التـوا ن المنا مـب وـين الم ـال دون الممـاس وممعـوم
المنافمة الشريمة.

ويتعين أن تلت م الدول و ناعة الطيران المـدني وونـا شـوكة نقـل جـو أك ـر قـدر علـى ال ـمود أمـام ا مـاص ،ويلـل

واا مـتناد إلــى ات ــااص وا ــحة وااعت ـ ار

وــدور الطي ـران الحيــو كعامــل تمكين ـي فــي جميــم أنحــا العــالم ،واا ــة فــي أوقــاص

ا مــاص .وعلــى وجــء الا ــو  ،ينورــي لل ــدول أن تحــدد أيــن توجــد ال ر ـراص وأن تعم ــل علــى مــدلا ،وم مــاعد اإليكــاو ،ل ــمان
تـوفير الــدعم الكــافي للقطاعــاص العشــة فــي المجتمــم الــدولي وتـوفير الاــدم اص ا ما مــية .ومــيكون أحــد العنا ــر الرئيمــية للت لــب
في الممتقول تحليل ا فكار والاوراص المكتموة من لي ا مة لتحمين ماتل

العملياص وآلياص التنمي .

وأف ـل ال مــول إلنعــاش قطــاع الطي ـران اليــوم و ــمان قدرتــء علـى ال ــمود أمــام ا مــاص فــي الم مــتقول لــو ت ــافر

الجعــود الجماعيــة وــين كــل الجعــاص المعنيــة عوــر المنــاط والقطاعــاص الماتلمــة .ويتعــين االت ـ ام الــدقي والتو ــياص واإلج ـ ار اص
الموينة في ليا التقرير علـى جميـم الم مـتوياص المحليـة والوطنيـة والدوليـة .كمـا يجـب تعـديل لـي اإلجـ ار اص ح مـوما يلـ م ل مـتجاوة
لتطــور ا و ــاع .ولع ــيا الرــر  ،ينور ــي أن توا ــل اإليك ــاو ،والتعــاون مــم جمي ــم الجعــاص المعني ــة فــي مج ــال الطي ـران الم ــدني،
ر د وتقييم الو م من ا ل ااتنام المر ة لتع ي منظومة الطيران.

————————

iii

التوصيات

ملا

التو ياص الوارد في التقرير.

التوصية رقم 1
أ نــا تم شــي مــر

في ــروس كورونــا الم مــتجد عل ــى الم مــتوا العــالمي ،ينور ــي للــدول ا ع ــا موا ــلة تحــدي ااات فــاص ف ــي

النظام اإللكتروني لإلو

عن ااات فاص ( )EFODياص ال لة وحالة الطوارئ الناجمة عن ليا المر

( )CCRDs؛

التوصية رقم 2
ينورــي للــدول ا ع ــا أن تتجنــب اإلوقــا عل ــى أ إج ـ ار اص اتاــيتعا تتعلـ ـ ومــر

فيــروس كورون ــا الم مــتجد ومجــرد ام ــتئنا

العمليـ ـ ــاص العادي ـ ـ ــة .أم ـ ـ ــا أ اات فـ ـ ــاص توق ـ ـ ــى وع ـ ـ ــد حالـ ـ ــة الطـ ـ ـ ـوارئ فيج ـ ـ ــب ت مـ ـ ــجيلعا ف ـ ـ ــي النظ ـ ـ ــام اإللكترونـ ـ ــي لإلوـ ـ ـ ـ
ااات فاص). (EFOD

ع ـ ـ ــن

التوصية رقم 3
ينور ـ ــي لل ـ ــدول ا ع ـ ــا التعجي ـ ــل وو ـ ــم إرش ـ ــاداص إلدار ال مـ ـ ـ مة ف ـ ــي إط ـ ــار العمليـ ـ ـ اص الجدي ـ ــد أو تريي ـ ــر العملي ـ ــاص اـ ـ ـ ل
لي ا مة.
التوصية رقم 4
إن تن مـي اإلجـ ار اص علــى الم مـتويين العــالمي واإلقليمـي ــرور لتع يـ قـة الجمعــور والركـاب فــي ال مـمر الجــو  .وتحقيقـا لعــي
الرايــة ،ينورــي للــدول ا ع ــا أن ت ــم إجـ ـ ار اص لل ــحة العامــة فــي مجــال الطي ـران تتما ش ــى مــم اإلرشــاداص ال ـوارد فــي و يق ــة
"اإلق ع :دليل الممر الجو في أ نا أ مة ال حة العامة الناجمة عن فيروس مر

كورونا الممتجد".

التوصية رقم 5
مـن أجــل تحقي ـ أ مــرع عــود ممكنـة لعمليــاص الطي ـران العاديــة ،ينورــي للــدول ا ع ـا أن ت ارجــم وانتظــام
تطويـ ـ اإلج ـ ـ ار اص المتا ــي للتامي ـ ـ

مـ ــن الما ــاطر مـ ــم تقل ـ ـ

اإلج ار اص التي لم تعد لنال حاجة إليعا.

اط ــر انتقـ ــال م ــر

ــرور اامــتمرار فــي

فيـ ــروس كورونـ ــا الم م ــتجد؛ ويجـ ــب وق ـ ـ

التوصية رقم 6
ينورـي للـدول ا ع ــا التـي لـم ت شــكل وعـد لجنـة وطنيــة للت مـعي ص فــي مجـال النقـل الجــو (أو مـا يعادلعـا) علــى النحـو المطلــوب
في الملح التامم أن توادر إلى يلل على المور ل ياد ممتوا التنمي وين القطاعاص على الممتوا الوطني.
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التوصية رقم 7
ينورـي للــدول ا ع ـا أن ت مــتادم و شـكل منعجــي " نمـوي تحديــد موقـم ال اركــب اـ ار

الركاب نوامكانية تتوععم للمماعد في الحد من انتشار المر

وعود الووا .

ال ــحة العموميـة" ل ــمان تحديـد لويــة

التوصية رقم 8
أ نــا فتــر التعــديل المؤق ــص لإلج ـ ار اص ا منيــة ونــا عل ــى اإلرشــاداص المقدمــة ،ينورــي لل ــدول ا ع ــا أن ت شــدد نظامعــا الرق ــاوي
ل مان تطوي لي اإلج ار اص وامتمرار وعد حماية الط يران من أعمال التدال اير المشروع.
التوصية رقم 9
ينورــي لل ــدول ا ع ــا أن تتا ــي إجـ ـ ار اص ل ــمان ت ــوفير الت ــدريب الـ ـ م للم ــوظمين المعنيــين لتحدي ــد الرك ــاب اي ــر المن ــوطين

والميطر عليعم في الحااص المتعلقة وعدم احترام إج ار اص ال حة والم مة ا مامية للطيران العام.
التوصية رقم 10

ينورـي للـدول ا ع ـا أن تنظـر فـي إمكانيــة اتاـاي اإلجـ ار اص الطارئـة اا مـت نائية المنا مــوة لتحقيـ الجـدوا الماليـة والحمـاظ علــى

م مــتوا ك ــا

مــن العملي ــاص التــي تت م ــم وال م ـ مة وا م ــن والكمــا  ،والت ــي ينورــي أن تك ــون شــاملة للجمي ــم وموجعــة وش ــكل م ــليم

ومتناموة وشمافة ومؤقتة ومتمقة مم ميا مـاص اإليكـاو ،مـم تحقيـ التـوا ن المنا مـب وـين الم ـال دون الم مـاس وممعـوم المنافمـة
الشريمة أو والم مة وا من وا دا الويئي.

التوصية 11
ينوري للدول ا ع ـا ت مـعيل توـادل المعلومـاص وأف ـل الممارمـاص واإلجـ ار اص مـن اـ ل تقـديم المعلومـاص ال مـة لو ـععا فـي

قاعد وياناص اا ة واإليكاو تشمل ماتل

لي اإلج ار اص.

————————
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الوضع العام

دور الطيران المدني خالل األزمة غير المسبوقة
لقد فر

ووا كورونا الممتجد امائر وشرية واجتماعية ومالية لائلة على العالم وعلى قطاع الطيران المدني .1

وفي الوقص نممء ،أ وص القطاع دور العام كعامل تمكين في جميم أنحا العالم للترلب على المشقة من ا ل ادماص الشحن

الجو الحيوية ودعم م مل التوريد العالمية ،وكيلل من ا ل الت د لحااص الطوارئ وتنميي العملياص اإلنمانية في الوقص
المنامب .وأدص ادماص الممافرين عن طري الجو دو ار فعاا إلعاد مئاص الآا من الناس إلى أوطانعم ا ل المراحل
ا ولى من حالة الطوارئ ال حية العامة .ومم يلل ،ا يمكن لعي ا مور العامة أن تامي العب ال قيل الناجم عن ااناما

الشديد في الادماص الجوية على ااقت اد العالمي ومجتمعاتنا و مة عامة.

ومن المعم ااعت ار ودور الطيران في النمو ااقت اد وال فر العمل وتمليم الملم والادماص والروط
ار ااجتماعي وال قافي ،ويوفر قدر حيوية للو ول إلى المناط
العالمي .إنء قطاع يقرب العالم من وع ء الوع  ،ويع
النائية والج ر المنع لة والدول ا ارا المعر ة للاطر .إن امتعاد القدر على الروط الجو تشكل عام
النجا في تحقي اإلنعاش المريم ل قت اد العالمي وعد ووا كورونا الممتجد.

لاما ورئيما في

إجراءات اإليكاو المبكرة لحماية منظومة الطيران المدني
مني المراحل ا ولى لظعور ووا كورونا الممتجد ،قدمص اإليكاو الدعم والتوجيء للدول و ناعة الطيران المدني
نواجا وتراي ا طقم نوادار مااطر ال م مة
وش ن اإلف ار المريم عن الو ائم المنقولة عن طري الجو وتالي عا وتراي
الجوية وتيمير العود إلى الوطن .وللترلب على اا طراواص في التجار وم مل التوريد العالمية ،عملص اإليكاو على تمكين
ة للادماص اإلنمانية من ا ل ادمة ا مم المتحد للنقل الجو
حركة الشحن الجو المريعة والتمليم المنم للملم الما
للمماعد اإلنمانية ،كما أ درص مؤا ار إرشاداص عن كيمية تطوي "ممراص ال حة العامة" لحماية ا طقم أ نا تشريل
رح ص الشحن .2

ونجمص لي اإلج ار اص العملية عن الجعود المنمقة التي ويلتعا الدول ا ع ا والمنظماص اإلقليمية والدولية

واا ة منظمة ال حة العالمية ومنظمة المياحة العالمية وكيلل ال ناعة ومن ا ل ترتيواص م ل "الترتيواص التعاونية لمنم
نوادار أحدا ال حة العامة في مجال الطيران المدني" ( .)CAPSCA
فرقة عمل المجلس إل نعاش قطاع الطيران

()CART

عقب إ دار "إع ن المجلس وش ن فيروس كورونا الممتجد (كوفيد  )19-الي اعتدمد في  ،2020/3/9تم تشكيل
"فرقة عمل المجلس إلنعاش قطاع الطيران" .و دكلمص فرقة العمل لي  ،المؤلمة من مم لين من الدول والمنظماص الدولية واإلقليمية

وال ناعة وودعم من أمانة اإليكاو  ،وتحديد ا ولوياص والمياماص اامتراتيجية لدعم الدول وال ناعة امتنادا إلى
1

https://www.icao.int/sustainability/Pages/Economic -Impacts -of-COVID- 19.asp x
https://www.icao.int/Security/COVID- 19/ Pages/default.aspx 2

ركائ :

أ)

الت د

ل لتحدياص التي تواجععا الدول و ناعة الطيران المدني وموب جائحة فيروس كورونا

الممتجد على المدا الق ير؛

ب ) تمعيل امتئنا

عملياص الطيران على نحو يتمم والم مة وا من واامتدامة واانتظام و مرع ما

يمكن عمليا مم مراعا تطور الووا والق ارراص التي تتايلا ملطاص ال حة العامة الدولية والوطنية؛

) ونا شوكة طيران أك ر قدر على ال مود أمام ا ماص على المدا الطويل.
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المبادئ الرئيسية

عشرة ( )10مبادئ رئيسية لتحقيق اال نتعاش بشكل يتسم بالسالمة واألمن واالستدامة
يتعين اتواع منعج دولي قائم على الموادئ الرئيمية العشر التالية لعمليتي إعاد التشريل واإلنعاش ،أا ولي:
 ) 1حماية األفراد :اتخاذ إجراءات منسقة ولكن مرنة — تحتا
إج ار اص منمقة أو مقوولة لماتل

والموظمين الآارين طوال رحلة الممر.

ا ط ار

الدول وال ناعة إلى العمل معا لو م

وتكون قائمة على تقييم المااطر لحماية الركاب والطاقم

 ) 2العمل كفريق واحد في قطاع الطيران واظهار التضامن — ينوري أن تكمل وتدعم اطط كل من اإليكاو
والدول والمنظماص الدولية واإلقليمية وال ناعة وع عا الوع  .ووينما قد تتطلب ااحتياجاص الوطنية
واإلقليمية اتواع منالج ماتلمة ،ينوري للدول أن تنم إج ار اتعا قدر اإلمكان ،تمشيا مم قواعد واطط
ومياماص اإليكاو.

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

 ) 4السيطرة الفعلية على المخاطر المتعلقة بالسالمة واألمن والصحة — ينوري للدول وال ناعة امتادام
ا ماليب المنعجية القائمة على تحليل الوياناص إلدار المااطر التشريلية المتعلقة والم مة وا من وال حة
في مرحلتي إعاد التشريل واإلنعاش ،وتعديل إج ار اتعا وفقا ليلل.

 ) ٥مواءمة إجراءات الصحة العامة للطيران مع نظم سالمة وأمن الطيران — يجب تقييم اإلج ار اص ال حية
وعناية لتجنب الت ير ملوا على م مة وأمن الطيران.

 ) 6زيادة مستوى ثقة الجمهور — تحتا

الدول وال ناعة إلى العمل معا ،وموا مة اإلج ار اص العملية

والتوا ل وو و ل مان امتعداد الركاب للممر مر أارا.

 ) 7التمييز بين إعادة التشغيل واإلنعاش — إعاد تشريل ال ناعة وانتعاشعا لي مراحل متمي قد تتطلب
منالج ماتلمة نواج ار اص مؤقتة للتامي

من حد المااطر الناشئة.

 ) 8دعم استراتيجيات المساعدات المالية إلعانة صناعة الطيران — ينوري للدول والمؤمماص المالية ،وما يتم
مم ممؤولياتعا  ،أن تنظر في

رور تقديم دعم مواشر و/أو اير مواشر وطر متناموة وشمافة .ولدا

القيام ويلل ،يجب عليعا حماية المنافمة الشريمة وعدم تشويء ا موا
وحقو اانتماع.

أو تقوي

التنوع أو المماس

 ) 9ضمان االستدامة — أماس الطيران لو التوا ل ،كما أنء محرل اانتعاش ااقت اد وااجتماعي .ومن
م ينوري للدول وال ناعة أن تمعى جالد ل مان اامتدامة ااقت ادية والويئية لقطاع الطيران.
 ) 10تعلم الدروس لتحسين القدرة على الصمود أمام األزمات — مم تعافي العالم ،يجب اامتماد من
الدروس الممتال ة لتقوية شوكة الطيران.

منهج تدريجي قائم على تقييم المخاطر الستعادة قوة قطاع الطيران المدني
ملطص جائحة فيروس كورونا الممتجد ال و على الطويعة المعقد التي يعمل فيعا قطاع الطيران ،موا داال
الدول أو فيما وينعا .وتتطلب م ل لي ا و اع اير العادية اتااي ق ارراص تعاونية ونا على المعلوماص المتاحة حاليا وتقييم
نوادار المااطر ياص ال لة وعا  ،واامتماد من المنعجياص وا دواص المعمول وعا ،والتي تتجاو مجرد إدار مااطر م مة
وأمن الطيران.
ووالنظر إلى الت ير ااقت اد وااجتماعي العالمي لأل مة ،من المرج أن يكون طري التعافي محمو
والم اعب والتحدياص .ومتجرا لي العملية من ا ل إج ار اص تدريجية واتااي تداوير ماتلمة وتطوي حلول اير ممووقة.

وقد تجد الدول نممعا في مراحل ماتلمة في أوقاص ماتلمة ،حمب حجم وتطور أ مة ال حة العامة.
ااعت ار

وينوري للدول أن تنظ ر وعناية في الآ ار المحتملة لق ارراتعا على ما تمعلء الدول ا ارا في إدار المااطر ،مم

ومياد الدول وممؤوليتعا عن اطط اإلنعاش الوطنية .ويجب عليعا ،جنوا إلى جنب مم ال ناعة ،التطلم إلى تعلم

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

ااقت اد ا ارا.
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خطة استئناف نشاط الطيران المدني الدولي وانتعاشه

إن منظومة الطيران العالمي لي أماما شوكة مكونة من حلقاص متوا لة ،وقوتعا لي قو أ ع حلقاتعا .وليا
المودأ لء ألميتء الاا ة في تع ي قة الجمعور في جميم أنحا العالم .ف مي حين أن ااحتياجاص الوطنية واإلقليمية قد تتطلب
اتواع منالج ماتلمة ،من ا لمية ومكان تجنب وجود اليط عالمي من اإلج ار اص ال حية اير المتوافقة .وينوري والتالي للدول

أن تنمي إج ار اص من مقة عالميا نواقليميا ومقوولة من ماتل
م مة وأمن الطيران المدني للاطر.

ا ط ار

وا تؤد

إلى أعوا اقت ادية ا داعي لعا أو تعر

وواإل افة إلى حالة الطوارئ في قطاع ال حة العامة ،يشكل فيروس كورونا الممتجد أي ا مااطر منعجية

وتنظيمية على م مة الطيران وموب الو م المالي الي

تواجعء حاليا معظم شركاص الطيران وأالوية مقدمي الادماص .نوان

وجود ناعة طيران مليمة و حية أمر والغ ا لمية ل مان ممتوياص عالية من م مة وأمن الطيران .وامتنادا إلى ا لدا
العالمية والقواعد القائمة على ممتوياص ا دا  ،يجب أن تكون إج ار اص التامي من حد مااطر فيروس كورونا الممتجد مرنة
والحيا والتنافمي عملية اانتعاش ااقت اد  .ويجب والتالي النظر
وموج عة ل مان أن يقود قطاع الطيران العالمي الناو
وعناية في أ إج ار اص تمر تكالي أو أعوا على ال ناعة و مان أن تكون مورر من حي
العامة و قة الركاب والطاقم ،أو ايرلا من الموائد.

الم مة وا من وال حة

اإلجراءات المتعلقة بالسالمة في مجال الطيران
عند انداع مر فيروس كورونا الممتجد ،واجعص الدول حاجة ملحة إلى أن تحيد مؤقتا عن تطوي القواعد
القيامية لإليكاو .وليلل رك ص اإليكاو على مماعد الدول في تنظيم اإلج ار اص التي تتايلا للتامي من حد المااطر العامة

مم

مان الت د

على النحو الم ئم

مااطر على ال م مة ،وتمعيل ااعت ار

ا ارا ،وجعل لي المعلوماص متاحة ومعولة لجميم الجعاص المعنية.
وقد أدص ممارماص التواعد الجمد نواا
ا ارا نتيجة لتمشي فيروس كورونا الممتجد إلى ال

واإلج ار اص وقوولعا من قول الدول

أماكن العمل في ليئاص الطيران المدني في وع الدول واإلج ار اص
عوواص على وع الدول في اامت ال التام لقواعد معينة من اإليكاو.

وتتطلب اتماقية شيكااو من الدول تنميي قواعد اإليكاو أو تقديم ما لديعا من اات فاص إيا كانص لوائحعا تاتل

عن تلل

ومن اإلجا اص ال مة للحماظ
القواعد .وو عص اإليكاو أدا لتحديد أ اات فاص مؤقتة من قواعد اإليكاو وش ن التراي
3
على العملياص أ نا جائحة فيروس كورونا الممتجد عور موقم إلكتروني معل اامتادام ويتي المعلوماص ومعولة  .وتدعم
المكاتب اإلقليمية لإليكاو والمنظماص اإلقليمية لمراقوة الم مة الدول في تحميل المعلوماص المنمقة ،وكيلل في تنميي اإلج ار اص

على الممتوا اإلقليمي .وكان رد المعل ا ولي إيجاويا

للراية.

وأمرعص اإليكاو إلى إعداد ونشر إرشاداص جديد في شكل كتيب" :دليل ملطاص الطيران المدني إلدار مااطر
ال م مة الجوية الناجمة عن فيروس كورونا الممتجد" ) 4(Doc 10144لدعم امتمرار العملياص الآمنة .كما و عص اإليكاو مواد،
وما في يلل أدلة مرجعية مريعة وش ن تحديد وتنميي اإلج ار اص والنموة لألحكام المحدد في لي ا دا والممائل التشريلية
ا ارا التي تواجععا الدول ا ل لي الحالة الطارئة .وتدنشر لي الماد وأف ل الممارماص ا ارا على
إلتاحتعا لمجتمم الطيران العالمي.

محة إلكترونية

٥

وتمتادم الدول وال ناعة أدواص اإليكاو لي ومعالية كوير من الآن .ويتعين على الدول تحدي المعلوماص ا ل
ا مة العالمية ،كما أنء ديرجى من الدول التي لم تشارل وعد إلى أن توادر إلى المشاركة .ومن ش ن إتاحة لي المعلوماص
مان التيقن من القواعد التنظيمية لمشرلي الدول التي ا ت ال في حالة طوارئ وتمتمر في إج ار اتعا الرامية إلى التامي من

حد المااطر عند الممر إلى دولة أارا .وينوري للدول أن ت م في اعتوارلا الاطر الي
اإلج ار اص على الم مة وأن تتاي ما يل م من تداوير للتقليل من لي المااطر.

3

قد تشكلء اإلطالة في تنميي لي

https://www.icao.int/safety/COVID-19OPS/ Pages/ccrd.aspx
https://www.icao.int/safety/SafetyManagement/Pages/COVID -19-Safety -Risk-Management.aspx 4
https://www.icao.int/safety/COVID-19OPS/Pages/default.aspx 5

ووما أن المشرلين يواجعون

عوواص في تحديد مواقم أفراد طاقم الطائر وموب التممير الااطئ لتعري
6

الركاب والو ائم في الملح ال امن عشر — "النقل الآمن للو ائم الاطر عن طري الجو"  ،فقد
ل مان التممير الدقي

وتجنب القيود التشريلية اير ال رورية .7

طائراص

درص إرشاداص اإليكاو

التوصية رقم 1
أ نا تمشي مر فيروس كورونا الممتجد على الممتوا العالمي ،ينوري للدول
عن
ا ع ا موا لة تحدي ااات فاص في النظام اإللكتروني لإلو

ااات فاص ( )EFODياص ال لة وحالة الطوارئ الناجمة عن ليا المر
( )CCRDs؛
التوصية رقم 2
ينوري للدول ا ع ا أن تتجنب اإلوقا على أ إج ار اص اتايتعا تتعل ومر
فيروس كورونا الممتجد ومجرد امتئنا

العملياص العادية .أما أ اات فاص توقى

وعد حالة الطوارئ فيجب تمجيلعا في النظام اإللكتروني لإلو

عن ااات فاص.

التوصية رقم 3
ينوري للدول ا ع ا التعجيل وو م إرشاداص إلدار الم مة في إطار العملياص
الجديد أو تريير العملياص ا ل لي ا مة.
اإلجراءات المتعلقة بالصحة العامة في مجال الطيران
أممص اإليكاو ورنامج "الترتيواص التعاونية لمنم نوادار أحدا ال حة العامة في مجال الطيران المدني"
(  )CAPSCAفي عام  2006امتجاوة مة  . 8 SARSوقد ت مس ليا الورنامج ليكون من ة طوعية متعدد القطاعاص تتي
الموارد والاوراص الممتقا من قطاعي الطيران وال حة العامة وعد

دعم الت لب في مواجعة أحدا

ال حة العامة التي تؤ ر

على الطيران المدني وتع ي القدر على إدار م ل لي ا حدا  .كيلل يم ل ورنامج (  )CAPSCAشوكة تجمم وين كل من

اإليكاو ومنظمة ال حة العالمية والعيئاص ا ارا التاوعة لألمم المتحد وليئاص الطيران الدولية وملطاص الطيران المدني
وليئاص ال حة العامة على ال عيد الدولي واإلقليمي والوطني.
ويو ي ورنامج (  )CAPSCAوتنميي ممعوم "ممراص ال حة العامة" ( )PHCلو

الشعور وال قة في إعاد ود

التشريل .وتم تطوير ممعوم "ممراص ال حة العامة" وامتادام منعج قائم على المااطر يراعي موادئ إدار الم مة وتو ياص
منظمة ال حة العالمية نوارشاداص الت د للجائحة في قطاع الطيران .وأولى المواد اإلرشادية التي أدعدص واامتناد إلى ليا
الممعوم ،والتي تحمل عنوان "إقامة ممراص ال حة العامة لحماية أطقم الطائراص أ نا جائحة فيروس كورونا الممتجد (عملياص

https://www.icao.int/safety/DangerousGoods/Pages/annex-18.aspx 6
https://www.icao.int/safet y/COVID-19OPS/Pages/DangerousGoods.aspx 7
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شحن الو ائم)"  ،9فتعد

إلى تمعيل تميير رح ص شحن الو ائم ا مامية دعما لعملياص م مل التوريد الماعية إلى

إي ال اللوا م الطوية ال رورية في إط ار اامتجاوة العالمية للجائحة.

مجموعة مرجعية من إجراءات التخفيف من المخاطر الصحية كأداة تم ّكن من إنعاش القطاع
نظرص فرقة عمل المجلس إلنعاش قطاع الطيران في جميم الموادراص الميكور أع

لدا قيامعا وتقييم ا ولوياص

الحيوية الواجب معالجتعا ل مان إعاد تشريل الطيران نوانعاشء .وقد اعتدورص عملياص نقل الركاب المجال الرئيمي الي يتطلب
و م م يد من المواد اإلرشادية.

وتم ل الو يقة المرفقة وعيا التقرير وعنوانعا "اإلقالع :دليل السفر الجوي في أثناء أزمة الصحة العامة الناجمة
عن فيروس مر كورونا المستجد" العن ر الرئيمي في امتراتيجية إنعاش الطيران المدني الدولي .وتطر لي الو يقة
للمااطر التي يواجععا الركاب والعاملون في مجال الطيران

الم و ى وعا للت د
اإلرشادية إطا ار شام يت من اإلج ار اص د
في جميم مراحل الرحلة الجوية والتامي من حد لي المااطر .وقد أعدص لي الو يقة فرقة عمل المجلس إلنعاش قطاع
عن المنظماص التالية :منظمة ال حة العالمية
الطيران والتعاون مم او ار من منرافور والواياص المتحد و امويا ،ف

) (WHOوااتحاد ا ورووي/وكالة الم مة الجوية ا ورووية (  )EASAوالمنظمة العروية للطيران المدني ( )ACAOوالمجلس
الدولي للمطاراص ( )ACIومنظمة ادماص الم حة الجوية المدنية ( )CANSOواتحاد النقل الجو الدولي (  )IATAومجلس
التنمي الدولي اتحاداص ناعة الطيران والم ا ( .)ICCAIA

وقد انتشر فيروس كورونا الممتجد حول العالم ووتير متواينة وتعددص مراحلء ،ومن م فإن التامي من حدتء
امتل م إج ار اص م ئمة تتواف مم طويعتء .وا ل الروم ال اني من عام  ،2020كانص شرائ كوير من قطاع الطيران عالميا
المو ى وعا
إما في مرحلة الحد ا دنى من الحرك ة أو أوشكص على الارو من لي المرحلة .وليلل فإن لي اإلج ار اص د
ديمتر تطويقعا وحمب تطور الو م ل مان امتئنا حركة نقل الركاب على نحو آمن وم مون امتنادا إلى المااطر القائمة،
حتى يمكن الميطر على الجائحة.
أما ااعتواراص التي امترشد وعا القائمون على إعداد و يقة اإلق ع فقد تم لص فيما يلي:


االستمرار في التركيز على الجوانب األساسية :السالمة واألمن والكفاءة؛
ب الصحة العامة والثقة بين الركاب والعاملين في مجال الطيران والجمهور؛



النهو



االعتراف بدور الطيران باعتباره قوة دافعة لالنتعاش االقتصادي.
من حد ا مة من ش نعا أن تع

ال حة العامة في مجال

المو ى واتاايلا للتامي
كيلل فإن اإلج ار اص د
الطيران ،وتقو ال قة لدا الجمعور ،وتحد من التوعاص الملوية المترتوة على النواحي التشريلية والكما  .كما ينوري لعي

اإلج ار اص أن تمتميد من الاوراص التي يمتلكعا القطا ع في مجال إدار المااطر ،وأن تتمم وااتما قدر الممتطاع ،على أن
تتحلى وقدر كا

9

من المرونة يمك نعا من اامتجاوة للمقت ياص اإلقليمية أو ما يمتدعيء الو م الرالن .وع و على يلل ،فإن

http://www.capsca.org/Documentation/CoronaVirus/eb030e.pd f .

التطوي

وال حة العامة في منظومة الطيران ميمكن القطاع من دعم اانتعاش والنمو

العملي إلج ار اص جديد تتعل

ااقت اديين وشكل أكور.

من المااطر التي يمكن تطويقعا وشكل عام على جميم مراحل النقل

وتو ي و يقة اإلق ع وإج ار اص التامي

الجو للركاب والو ائم ويلل في إطار أروم فئاص منم لة ولي :المطاراص والطائراص وأفراد أطقم الطائراص وادماص شحن
الو ائم .وتمر لي اإلج ار اص على مجمل رحلة الراكب ،ود ا من و ولء إلى مونى المطار وانتعا ومرادرتء لمنطقة امت م
ا متعة .كما تتناول لي اإلج ار اص أي ا العاملين في مجال الطيران في مق ور الركاب وفي مق ور القياد وعلى ا ر .

وتو ي الو يقة وت ويد الركاب وطاقم الطائر ومعلوماص وا حة ومتمقة ،كما تو ي وامتادام ا قنعة الواقية للوجء ومراعا
التواعد الجمد واتواع إج ار اص تع ي ال حة العامة واالت ام واإلج ار اص ا ارا .وكل لي اإلج ار اص التي ترد في الو يقة

تشك ل ا ماس الي

يمكن أن تقوم عليء اطة امتئنا

التشريل واإلنعاش .كما تعد

و يقة اإلق ع لي إلى تيمير التوفي

وين إج ار اص الم مة ال حية في الطيران التي تدطو على ال عيدين العالمي واإلقليمي ،ومم يلل فعي تتي للدول المرونة
في تنميي لي اإلج ار اص ونا على تقييماص المااطر التي تجريعا وحمب مراحل تمشي الووا التي تمر وعا.
وتدعتور و يقة اإلق ع وم اوة و يقة "حية" .وميجر تحدي عا لدا توافر م يد من ا دلة العلمية ،وعلى أماس
المو ى وعا .كيلل يمكن تعديل اإلطار العام للو يقة وحي يتنامب مم ا نواع
الاوراص العملية الممتقا من تطوي اإلج ار اص د
ا ارا من العملياص وأنشطة الطيران كالطيران العام ومراقوة الحركة الجوية ومؤمماص ال يانة .وينوري إا اع عملية تطوي

إج ار اص ال حة العامة للر د والتقييم و ور ديناميكية متجدد تماديا ل متوقا على لي اإلج ار اص وحكم العاد وتجنوا
لألعوا التنظيمية التي ا داعي لعا ول ور انعدام الكما .
التوصية رقم 4
إن تنمي اإلج ار اص على الممتويين العالمي واإلقليمي

رور لتع ي

قة

الجمعور والركاب في الممر الجو  .وتحقيقا لعي الراية ،ينوري للدول ا ع ا

أن ت م إج ار اص لل حة العامة في مجال الطيران تتماشى مم اإلرشاداص
الوارد في و يقة "اإلق ع :دليل الممر الجو في أ نا أ مة ال حة العامة

الناجمة عن فيروس مر
التوصية رقم 5
من أجل تحقي

كورونا الممتجد".

أمرع عود ممكنة لعمل ياص الطيران العادية ،ينوري للدول

ا ع ا أن تراجم وانتظام
للتامي من المااطر مم تقل
ويجب وق

رور اامتمرار في تطوي اإلج ار اص المتاي
اطر انتقال مر فيروس كورونا الممتجد؛

اإلج ار اص التي لم تعد لنال حاجة إليعا.

اإلجراءات المتعلقة باألمن والتسهيالت
التزامات الدول بموجب أحكام الملحق التاسع — "التسهيالت"
الدول لحدودلا وفي ظل القيود الممرو ة على الممر وموب جائحة فيروس كورونا الممتجد ،فإن
نظ ار إلا
اإلج ار اص الرامية إلى تمعيل حركة الوشر والو ائم (والتي يد شار إليعا ولمظة "التمعي ص" وموجب الملح التامم واتماقية
شيكااو) اكتموص حاليا ألمية أكور من أ وقص م ى من أجل إنعاش الطيران وعد انتعا أ مة كورونا.

اير إن ممتوا عدم تقيد الدول والقواعد والتو ياص الدولية الوارد في الملح التامم ياص ال لة وعيا الش ن تنجم

عنء مااطر تعدد قدر قطاع الطيران المدني على ا امتجاوة وماعلية للجائحة .كما إن تقاعس وع

الدول عن امتادام

"نموي تحديد موقم الراكب ا ار ال حة العامة" الي أو ص وء اإليكاو يقو قدر الدول على تتوم الماالطين ومجرد
و ول حااص م اوة والمر إلى أ ار يعا .كيلل فإن تشكيل لجنة وطنية للتمعي ص في مجال النقل الجو  ،كما تن عليء
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 إج ار اص
عاجلة وفعالة.
و ياد ااعتماد على التكنولوجياص المتقدمة لتمعيل إتمام إج ار اص الركاب دون الحاجة إلى الت مس
وين
د
ا ل ماتل مراحل الرحلة.
ومتدطر في يونيو " 2020مجموعة إرشاداص التنميي" التي تت من التدريب وا دواص القيامية التي يجب
اامترشاد وعا لدا تنميي ماتل ا حكام المتعلقة والتمعي ص من ق ول العيئاص الحكومية ومقدمي ادماص الطيران والجعاص

القائمة على م مل التوريد.

اإلرشادات المتعلقة بأمن الطيران
ميل م أي ا التكي مم اإلج ار اص المتعلقة و من الطيران .ومتدنشر في يونيو  2020و يقة وعنوان "اطة طوارئ
أمن الطيران ا ل جائحة فيروس كورونا الممتجد " وحي تكون و يقة مرجعية وش ن الحماظ على الممتوا الم ئم لألمن في
ظل الظرو الرالنة .وتت من لي اإلرشاداص اإلج ار اص التي ديو ى وتطويقعا في نقاط التمتيش ا مني والمطاراص وفيما

الجوانب ا ارا المتعلقة و من الطيران ،كمراقوة الداول واامتط ع وت مين الو ائم والوريد وأمن الطائراص وتدريب
يا
أطقم العاملين.
التعامل مع الركاب غير المنضبطين والمشاغبين
وتير الا

قد تؤد

ال روط المت ايد التي يعاني منعا الركاب وموب العملياص الممتحد ة وتجروة الممر ورمتعا إلى ت ايد

فيما وين الركاب أو وين الركاب والعاملين .ل ط ع على إرشاداص وش ن التعامل مم م ل لي الحااص ،ينوري

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

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

ماالمة تعليماص أفراد طاقم الطائر أو اإلا ل والنظام واان واط على متن الطائراص .وينوري على الملطاص نشر المعلوماص
ياص ال لة وعي المم لة وتحديد أف ل المول للتوا ل مم الركاب .كما ديتوقم من الدول مراجعة تشريعاتعا الوطنية وحي
تعالج حااص الملول اير المن وط والمشااب المرتوط وإج ار اص جائحة كورونا.

وينوري على الدول أي ا مان أن يكون العاملون وشركاص الطيران مدروين على معاراص ادمة الركاب وتويُّن
ع ماص احتمال وقوع ملول اير من وط من قول أحد الركاب ومعاراص احتوا ا ماص في ظل لي الظرو اامت نائية.
التوصية رقم 6

ينوري للدول ا ع ا التي لم تشكل وعد لجنة وطنية للتمعي ص في مجال النقل
الجو (أو ما يعادلعا) على النحو المطلوب في الملح التامم أن توادر إلى يلل

على المور ل ياد ممتوا التنمي وين القطاعاص على الممتوا الوطني.
التوصية رقم 7

ينوري للدول ا ع ا أن تمتادم وشكل منعجي "نموي

تحديد موقم الراكب

ا ار ال حة العامة" ل مان تحديد لوية الركاب نوامكانية تتوععم للمماعد
في الحد من انتشار المر وعود الووا .
التوصية رقم 8

ظم المراقوة لديعا ،مم تعديل
ينوري للدول ا ع ا أن تعمل على تع ي دن د
إج ار اتعا ا منية و ور مؤقتة ،ل مان تنميي لي اإلج ار اص على نحو متم
وعد حماية الطيران من أفعال التدال اير المشروع.

التوصية رقم 9

ينوري للدول ا ع ا أن تتاي إج ار اص ل مان توفير التدريب ال م للموظمين

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

اإلجراءات االقتصادية والمالية
في إطار الجعود المويولة عالميا احتوا انتشار فيروس كورونا الممتجد ،فر ص الحكوماص قيودا ارمة على
الممر وأالقص الحدود وحدص وشد من حركة ا شاا  .وتركص لي الق ارراص إلى جانب اانكماش ااقت اد العالمي أ ار
كوير على قدر قطاع الطيران المدني على اامتمرار في جميم أنحا العالم.
ا

ووالنظر إلى الموائد ااقت ادية المواشر واير المواشر التي حققعا النقل الجو اقت اداتعا الوطنية ،ينوري للدول

أن توف ـــ ر أنمب الومائل لدعم الجعاص المعنية عور قطاع الطيران المدني ،حي ما ل م ا مر يلل ،وروما وم ل التعاون
ويمكن لعي اإلج ار اص اامت نائية في حااص
ااقت اد اإلقليمي أو الدولي وكيلل القطاع الاا
والمؤمماص المالية .د
الطوارئ أن تتراو وين اإلاا ة التنظيمية وأشكال المرونة التشريلية والمن الاا ة وحقو الادماص الجوية ال نائية أو حقو

الحركة والتحمي ااقت اد أو المماعد المالية المواشر .

ويجب أن تكون لي اإلج ار اص شاملة وموجعة ومتناموة وشمافة ومؤقتة وتقت ر على ما لو

رور للتامي

من حد أ ر فيروس كورونا الممتجد ووفقا ل مياماص اإليكاو مم العمل في الوقص ياتء على تحقي توا ن منامب وين ماتل
الم ال دون تقوي

المنافمة الشريمة أو المماس والم مة وا من واالت اماص الويئية.

وتاتل قدراص الدول على تقديم الدعم لقطاععا اات فا كويرا .ونظ ار نء ميتم تقديم الطلواص الماتلمة والمتنافمة
من قول ماتل الجعاص المعنية في قطاع الطيران ،فميتعين على الدول االت ام وموادئ ال دنظم اإلدارية المليمة ،من ا ل ما
ديـقاولعا من أطر مؤممية وتنظيمية ،من أجل التوفي
تنافس وت ارب ا ولوياص.

وين ا لدا

وااحتياجاص مم الممؤولياص والموارد ،االوا في مواجعة

التوصية 10

ينوري للدول ا ع ا أن تنظر في إمكانية اتااي اإلج ار اص الطارئة اامت نائية المناموة لتحقي

الجدوا المالية والحماظ على ممتوا كا من العملياص التي تتمم والم مة وا من والكما  ،والتي
ينوري أن تكون شاملة للجميم وموجعة وشكل مليم ومتناموة وشمافة ومؤقتة ومتمقة مم مياماص
اإليكاو ،مم تحقي

التوا ن المنامب وين الم ال

والم مة وا من وا دا الويئي.

دون المماس وممعوم المنافمة الشريمة أو

الرصد المنتظم وتبادل الخبرات من خالل اإليكاو
ميتعي ـن المواظوة على ر د ممتوا تنميي اإلج ار اص الوارد في ا قمام المرعية الماوقة من ليا التقرير .وينوري

أن تكون اإليكاو ،كوكالة من وكااص ا مم المتحد المتا

ة وممؤولة عن شوكة الطيران المدني الدولي ،وم اوة المرك

الرئيمي لعي العملية  ،وما في يلل تو ي جميم اإلج ار اص التي تتايلا الدول فيما يتعل وعي اإلج ار اص.

وينوري لإليكاو ،لدا ا ط ععا وعيا الدور ،أن تدمعم في توادل الاوراص وأف ل الممارماص وين الدول وتعمل على
تحديد ال رراص والدعم المطلوب .ووم ل لي المعلوماص ،متـتـمكن اإليكاو من توفير ما ينامب من إرشاداص وأنشطة تدريوية

ومماعد في الوقص المنامب للدول ا ع ا من أجل التنميي المعال لإلج ار اص الموينة في ليا التقرير.

التوصية 11
ينوري للدول ا ع ا تمعيل توادل المعلوماص وأف ل الممارماص واإلج ار اص
من ا ل تقديم المعلوماص ال مة لو ععا في قاعد وياناص اا ة واإليكاو
تشمل ماتل
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لي اإلج ار اص.

بناء ال قدرة على مواجهة األزمات

ت طلم الدول ودور أمامي في إقامة شوكاتعا للنقل الجو  ،والتي ينوري أن تكون قادر على مواجعة ا ماص في
الممتقول ومدعومة والقدراص واإلمكاناص اإلشراقية التنظيمية المعالة .وتشجم اإليكاو الدول على اتواع منعج مرن لتحقي

امتدامة وا نتعاش ونمو النقل الجو على الممتوياص الوطنية أو اإلقليمية أو العالمية .وتحقيقا لعي الراية ،ينوري موا مة

اإلج ار اص إلى أق ى حد ممكن ،ويلل وفقا للقواعد القيامية والاطط وال مياماص ال ادر عن اإليكاو ،وما يتنامب مم تطور

حالة ال حة العامة ،وتنمي

يلل وين ملطاص الطيران المدني وال حة العامة وايرلا من الو اراص ،وكيلل مم ال ملطاص

الدولية واإلقليمية المعنية وقطاع الطيران.

اال لتزامات الرفيعة المستوى
ميعتمد تطوير القدر ال مة على مواجعة ا ماص على قدر رفيم من االت ام والمشاركة على كل الممتوياص،
ووالتحديد على ممتوا الحكوماص (وما في يلل ملطاص الطيران المدني وال حة العامة الوطنية) والمنظماص الدولية واإلقليمية

(وما في يلل اإليكاو) وقطاع الطيران المدني ورمتء ،وكيلل الممافرين .وفي
واإلقليمية والعالمية ،تح

و ممالمة الطيران في ا ولوياص الوطنية

الدول على ااناراط في الجعود الميامية واامتعداد لقياد اانتعاش الكامل في مرحلة ما وعد فيروس

كورونا الممتجد والتاطيط لأل ماص في الممتقول في إطار امتراتيجياتعا الوطنية في مجال الطيران .ولتع ي ليا االت ام ،ينوري
أن تنظر اإل يكاو في عقد اجتماع رفيم الممتوا.
االلتزامات الدولية
في ميا الت د لميروس كورونا الممتجد وايرلا من ا ماص في الممتقول ،من المعم التقيد واالت اماص
للقواعد القيامية والاطط
التمام اا
والتععداص وموجب ااتماقاص والممارماص الدولية .ويشمل يلل الحاجة إلى إي
والمياماص العالمية المرتوطة وجميم ا لدا اامتراتيجية لإليكاو.
وفي ظل لي الجائحة ،تم الت كيد على أن الطيران المدني يشكل أدا تمكينية عالمية لتوفير الدعم واانتعاش عند

انداع ا ماص .وفي إطار تطوير القدر على مواجعة ا ماص  ،ينوري للدول أن تعتر والممالماص الحيوية للطيران وتمعى
جالد لتحقي اانتعاش المنتظم واامتدامة على ا مد الطويل ،ويلل وفقا لدا ا مم المتحد للتنمية الممتدامة
لعام .2030

توثيق أواصر التواصل
إن ال مويل إلى إقامة نظام طيران أك ر قدر على مواجعة ا ماص ي متند إلى أنشطة الدعو والتوا ل الشاملة ،وما

في يلل إقامة التوا ل الو ي

والدقي

والشما

والمتوا ل وين جميم الجعاص المعنية ،وكيلل تجا عامة الناس .ومن ش ن

المعلوماص المنمقة والوا حة ،والت شديد على الم مة وا من والن الة التشريلية لندـظم الطيران أن تع اامت ال لإلج ار اص
المتاي للتامي من حد المااطر وتماعد على تطوير القدر على مواجعة ا ماص مم تناول التعافي والنمو في الطلب.
لتع ي

وينوري ل إليكاو وملطاص الطيران المدني وال حة العامة  ،والتعاون مم قطاع الطيران ،التوا ل وو و وفعالية

قة الممافرين ومماعد ا شاا

على فعم كيمية الممالمة في م مة رحلة ال ممر .وينوري امتادام المن اص الرقمية

حي ما أمكن يلل .وينوري أن تدعم اإليكاو يلل من ا ل نشر ليا التقرير.

تقديم الدعم للدول واألوساط اإلقليمية
الطيران دو ار لاما وشكل اا

يؤد

في تلوية احتياجاص المئاص ال عيمة من المجتمم الدولي ،ولي الدول

الج رية ال رير النامية والولدان النامية اير الماحلية وأقل الولدان نموا  ،وكيلل في توفير اات ال ا مامي لألقاليم النائية
والج ر المع ولة.

وينوري أن تحدد اإليكاو ما يل م من موارد لتنمي وتقديم مجموعاص التنميي التي ت شمل المماعد واإلرشاداص
والتدريب وايرلا من الادماص للدول في حاجة إلى يلل في إطار موادر اإليكاو "عدم ترل أ ولد و ار الركب" .وتددعى

ا لمؤمماص المالية الدولية إلى تقديم المماعد المالية/العينية للدول التي ليمص لديعا الومائل والقدراص لتلوية احتياجاتعا
والتامي

من حد المااطر الحالية والمقولة.

الدروس المستفادة
مم أن ا ولوية المورية تتم ل في إدار ا مة الحالية ،إا أنء اود من تحديد الدروس الممتماد والاور المكتموة

من ليا التحد

في ظل تعافي العالم وانتقال قطاع الطيران المدني إلى ممتوا أك ر امتق ار ار .ومتحتا الدول وقطاع الطيران

إلى ااتنام فر ة ليا ال ام من أجل إج ار تحليل "أك ر شموا" لإلج ار اص والاطواص التي تم اتاايلا ا ل ا مة والتي
متكون وم اوة أماس إلقامة قطاع طيران أك ر مرونة وامتدامة في الممتقول.
وامتنادا إلى الرؤا والممارماص ،ينوري أن ين ب التركي على تحمين ممتوا إدار المااطر والت لب لأل ماص

في إطار اا متجاوة للحااص اير المتوقعة .ويمكن تحقي

يلل من ا ل النظر في توميم نطا

ورامج ال م مة الوطنية

( )SSPفي الملح التامم عشر — "إدار الم مة " واتماقية شيكااو ،مما يمم للدول ومقدمي الادماص وإدار المااطر وطريقة
أك ر تكام  .وميتوق ليا الت لب على قدراص الدول على تع ي تاطيطعا الوطني لحااص الطوارئ ،وكيلل على إقامة تنمي
وا

وآلياص توا ل وعملياص على جميم الممتوياص يتم تمعيلعا عند انداع أ ماص في الممتقول.
وينوري أن تعمل اإليكاو على قياد وتمعيل امتع ار

القواعد القيامية والاطط والمياماص العالمية ،اميما

ا حكام المرتوط ة وال حة والتنمي مم منظمة ال حة العالمية ( ،)WHOلدعم الدول في إقامة نظام طيران قادر على مواجعة

ا ماص .وفي إطار ليا العمل ،ينوري أن تنظر اإليكاو في التو ياص ال ادر عن فرقة عمل اإليكاو التي أدنشئص حدي ا وش ن
حااص تمشي الق ايا ال حية في مجال الطيران والتي متمتعر جميم ا حكام المتعلقة وال حة وما ديقاولعا من مواد
إرشادية ترد في الملح التامم عشر و اتماقية شيكااو .وتددعى الدول إلى الممالمة في أعمال فرقة العمل.
وفي

و يلل ،من المعم أن تـتونى الدول الترييراص المريعة التي يشعدلا العالم واعتماد حلول موتكر تدمكـن من

ولنظم اإلدارية في مجال الطيران ،وما في يلل دنظم وعملياص اإليكاو ،أك ر توميطا
القيام وعد أمور لجعل العملياص التنظيمية د
ومواكوة لعي ا حدا في الممتقول .وينوري دمج جميم الد روس الممتماد من ترتيواص العمل وااجتماعاص المرنة والرقمنة

المعجلة ،والتتوم المريم والما

قترحاص في العملياص التشريلية التنظيمية للطيران.
ل ا
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الخطوات المقبلة

في إطار التمليم وعدم اليقين الي يكتن تطور جائحة فيروس كورونا الممتجد ،تؤكد اإليكاو وجميم الجعاص
المعنية وإعداد ليا التقرير على ألمية اعتماد منعج مرن وتدريجي كي يتمنى تمريم امتعاد النقل الجو والقدر على الروط
الي

ينوري أن يكون متناموا مم تحمن حالة ال حة العامة ،مم مراعا المشور الطوية للاو ار والقواعد القيامية الحالية

للم مة وا من .كما ينوري لنا أن نوا ل تواي اليقظة إ ا اطر تمشي الم يد من الحااص والتاطيط وفقا ليلل ،واامتعداد
إلعاد تطوي اإلج ار اص إيا ل م ا مر.
وعند قيام الدول وتحديد منالجعا العامة ومن م اإلج ار اص التي متنميلا ،فإنعا ت شجم وشد على اتواع الموادئ

ا مامية العشر الوارد في القمم  2والتو ياص اإلحدا عشر المرتوطة وعا في القمم  ،3نواي

إج ار اص التامي

التمام اا

لمجموعة

من حد المااطر والمقدمة في الو يقة المرفقة " :اإلق ع :دليل الممر الجو في أ نا أ مة ال حة العامة

الناجمة عن فيروس مر كورونا الممتجد" وللارو من لي ا مة ،اود من إج ار متاوعة دؤووة ومتمقة لعي التو ياص
واإلج ار اص على جميم الممتوياص ،وما في يلل اإليكاو.
وفي ظل تطور حالة ال حة العامة ،يجر الام

التدريجي لإلج ار اص المتاي والع ل ال حي الي

تمر ء

الدول ،والتي ينوري أن تكون م حووة ومت متنامب لألجوا على الممتوا العالمي .وقد يتعين تعديل اإلج ار اص المو حة في
ليا التقرير وفقا للحالة الووائية لتحقي نتائج ملمومة نوانجا إعاد التشريل واانتعاش .وينوري أن توا ل اإليكاو ،والتعاون مم
جميم الجعاص المعنية في مجال الطيران ا لمدني ،ر د وتقييم الو م من ا ل اامتماد من ليا المنعج العالمي المنم

لمواكوة تطور ا مة في الوقص المنامب وااتنام المر ة لتع ي منظومة الطيران.

ولن يتمنى تحقي انتعاش قطاع الطيران اليوم واامتعداد للممتقول إا من ا ل ت افر الجعود .وميكون من

المميد للراية تو ي التعاون المتوا ل وين اإليكاو وقطاع الطيران المدني ،وكيلل المنظماص الدولية واإلقليمية ،من أجل توادل

المعلوماص واتااي ما يل م من إج ار اص عالمية منمقة تنامب جميم الدول وا قاليم والجعاص المعنية.

————————

