منظمة الطيران المدني الدولي

فرقة عمل المجلس إلنعاش قطاع الطيران ()CART

قائمة محدثة
من المبادئ والتوصيات الرئيسية
مونتريـال ،كندا2021/١٠/٥ ،

-1-

تُقدِّم هذه الوثيقة قائمة ُمحدَّثة من عشرة ( )10مبادئ رئيسية وعشرين ( )20توصية تتألف من اإلحدى عشرة توصية األ صلية
التي أوردها تقرير فرقة عمل المجلس إلنعاش قطاع الطيران الصادر في يونيو  ،12020والتوصيات اإلضافية الثالث ( )3التي
قُدمت في المرحلة الثانية من وثيقة الغالف الرفيعة المستتتوى الصتتادرة عن فرقة العمل في نوفمبر  ،22020والتوصتتيات الستتت
( )6اإلضتتافية والتوصتتيتين ال ُمنقَّحتين ( )2المقدمتين في المرحلة الثالثة من وثيقة الغالف ذاتها في مارس  ،32021والتوصتتيات
األربع ( )4ال ُمنقَّحة المعتمدة في أكتوبر .2021

---------
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https://www.icao.int/covid/cart/Pages/CART-Report---Executive-Summary.aspx
https://www.icao.int/covid/cart/Pages/Recommendations.aspx
https://www.icao.int/covid/cart/Pages/Recommendations-III.aspx
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المبادئ الرئيسية من أجل إنعاش قطاع الطيران على نحو يكفل السالمة واألمن واالستدامة
يكمن أفضتتتل دعم الستتتتفناف قطاع الطيران العالمي وإنعاشتتت على نحو يكفل الستتتالمة واألمن واالستتتتدامة في اتباع نهج متناغم
دوليا يستند إلى المبادئ الرئيسية العشرة التالية:
-1

سقة ومرنة .يجب على الدول وقطاع الصناعة العمل معا على وضع تدابير ُمن َّسقة أو مقبولة بشكل
حماية الناس :تدابير ُمن َّ
الر َّكاب والطواقم وغيرهم من الموظفين طيلة عملية السفر.
حماية
أجل
من
،
المخاطر
متبادل ،وقائمة على
ُ
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كمل الخطط الخاصتتتتة بكل من اإليكاو والدول والمنظمات الدولية
العمل كفريق طيران واحد وإبداء التضااااامن .ينبغي أن ت ُ ِّ
بعض تا .وفي حين قد تتطلب االحتياجات الوطنية واإلقليمية
تها
ت
بعض
واإلقليمية وأوستتاط الصتتناعة بعضتتها بعض تا وأن يدعم
ُ
نسق االستجابات قدر اإلمكان ،بما يتماشى مع قواعد اإليكاو القياسية وخططها وسياساتها.
نُ ُهجا مختلفة ،ينبغي للدول أن ت ُ ِّ

-3

ضاامان تحقيق الربط األساااسااي .ينبغي للدول وأوستتاط الصتتناعة المحافظة على الربط األستتاستتي وعلى ستتالستتل اإلمداد
العالمية ،ال سيما في المناطق النائية والجزر المنعزلة وغيرها من الدول المستضعفة.
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إدارة المخاطر المتعلقة بالسااالمة واألمن والصااحة بشااكل فعال .ينبغي للدول وأوستتاط الصتتناعة أن تستتتخدم نُ ُهجا شتتاملة
تستتتتتند إلى البيانات من أجل إدارة المخاطر التشتتتتغيلية المتصتتتتلة بالستتتتالمة واألمن والصتتتتحة في مرحلتي إعادة التشتتتتغيل
واإلنعاش ،وأن تقوم بتكييف تدابيرها وفقا لذلك.
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اتخاذ تدابير من أجل الصااااااحة العامة في مجال الطيران .العمل مع أنظمة ستتتتتتالمة وأمن الطيران .ويجب تقييم التدابير
الصحية بعناية لتفادي التأثير الضار في سالمة الطيران و/أو أمن .
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تعزيز ثقة الجمهور .يجب على الدول وأوستتاط الصتتناعة العمل معا وتنستتيق التدابير العملية والتواصتتل بوضتتو من أجل
ضمان استعداد المسافرين للسفر مرة أخرى.
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الممايزة بين إعادة التشاااا يل واإلنعاشَّ .
إن إعادة تشتتتتغيل الصتتتتناعة ودعم إنعاشتتتتها مرحلتان متمايزتان قد تتطلبان نُ ُهجا
تطور المخاطر.
مختلفة وتدابير مؤقتة للتخفيف من حدة ُّ
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دعم اساااتراتيجيات اإلغاثة المالية لمسااااعدة أوسااااط صاااناعة الطيران .ينبغي للدول والمؤستتتستتتات المالية ،بما يتفق مع
والياتها ،أن تنظر في الحاجة إلى تقديم الدعم المباشتتر و/أو غير المباشتتر بطرق متناستتبة مختلفة تتستتم بالشتتفافية .وينبغي
تتتوه األستتتتواق أو تقويض التنوع أو القدرة على
لها ،في ستتتتياق القيام بذلك ،أن تحمي المنافستتتتة العادلة وأال تتستتتتبب في تشت ُّ
الوصول.
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ضاااااامان االسااااااتدامة .ما الطيران إال منظومة أعمال قائمة على الربط ،وهو محرك لالنتعاش االقتصتتتتتتادي واالجتماعي.
وينبغي للدول وأوساط الصناعة أن تسعى جاهدة لضمان االستدامة االقتصادية والبيفية لقطاع الطيران.

 -10اساااتخال الدروس من أجل تحساااين القدرة على الصااامود .بينما يتعافى العالم ،يجب استتتتخدام الدروس المستتتتفادة لجعل
منظومة الطيران أكثر قوة.
––––––––––
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التوصيات
التوصية رقم 1
خالل الفاشتتتتية العالمية لفيروس كورونا ،ينبغي للدول األعضتتتتا أن تواصتتتتل تحديث االختالفات المتعلقة بالطوارئ الناجمة عن
مرض فيروس كورونا ( )CCRDsفي نظام اإلبالغ اإللكتروني عن االختالفات (.)EFOD
التوصية رقم 2
ينبغي للدول األعضتتتتتتتا أن تتفادى اإلبقا على أي تدابير احترازية تتعلق بفيروس كورونا بمجرد استتتتتتتفناف العمليات العادية.
وينبغي حفظ االختالفات التي تبقى بعد انتها حالة الطوارئ ،إن ُو ِّجدَت ،في نظام اإلبالغ اإللكتروني عن االختالفات.
التوصية رقم 3
عجل بوضتتع إرشتتادات بشتتأن إدارة الستتالمة فيما يتعلَّق بالعمليات الجديدة أو بالتغيير في العمليات في
ينبغي للدول األعضتتا أن ت ُ ِّ
أثنا هذه األزمة.
التوصية رقم 4
َّ
والر َّكاب في الستتفر الجوي .وتحقيقا
إن تنستتيق اإلجرا ات على الصتتعيدين العالمي واإلقليمي أمر أستتاستتي لتعزيز ثقة الجمهور ُ
لهذه الغاية ،ينبغي للدول األعضا أن تضع إجرا ات من أجل الصحة العامة في مجال الطيران تتماشى مع اإلرشادات الواردة
في وثيقة "اإلقالع :دليل السفر الجوي في أثنا أزمة الصحة العامة الناجمة عن فيروس كورونا (.")COVID-19
التوصية رقم 5
لكي يتسنى العمل على العودة إلى عمليات الطيران العادية بأسرع ما يمكن ،ينبغي للدول األعضا أن تستعرض بانتظام الحاجة
إلى مواصلة تطبيق تدابير التخفيف من المخاطر مع تضاؤل خطر انتقال العدوى بفيروس كورونا؛ كما ينبغي وقف التدابير التي
لم تعد هناك حاجة إليها.
التوصية رقم 6
ينبغي للدول األعضا التي لم تقم بذلك أن تقوم على الفور بتشكيل لجنة وطنية لتسهيالت النقل الجوي (أو ما يعادلها) على النحو
المطلوب في الملحق التاسع بغية تعزيز التنسيق على الصعيد الوطني بين القطاعات.
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التوصية رقم 7
ينبغي للدول األعضا أن تستخدم بصورة منهجية نموذج تحديد موقع الراكب وتتبع صحت لضمان تحديد هوية الركاب وتتبعهم
للمساعدة على الحد من انتشار المرض ومنع عودة انتشار الجائحة.
التوصية رقم 8
بينما تقوم الدول األعضتتتتتا بتكييف تدابيرها األمنية بشتتتتتكل مؤقت ،باستتتتتتخدام اإلرشتتتتتادات ال ُمقدَّمة ،ينبغي لها أن تعزز نظامها
للمراقبة لضمان تطبيق هذه التدابير باستمرار بهدف حماية الطيران من أعمال التدخل غير المشروع.
التوصية رقم 9
ينبغي للدول األعضتتتتتتتا أن ت َت َّخذ تدابير لضتتتتتتمان توفير التدريب ،للموظفين المعنيين ،على تحديد وإدارة حاالت الركاب غير
المنضبطين فيما يتصل بعدم احترام التدابير األساسية المتعلقة بالسالمة والصحة العامة في مجال الطيران.
التوصية رقم 10
ينبغي للدول األعضتتتا أن تنظر في اتخاذ تدابير طارئة استتتتثنائية مناستتتبة لدعم الجدوى المالية والحفاظ على مستتتتوى كاف من
ستتتالمة العمليات وأمنها وكفا تها ،التي ينبغي أن تكون شتتتاملة ،محددة األهداف ،متناستتتبة ،شتتتفافة ،مؤقتة ،متستتتقة مع ستتتياستتتات
اإليكاو ،مع تحقيق توازن منا سب فيما بين الم صالح المعنية دون الم ساس بالمناف سة العادلة واإل ضرار بال سالمة واألمن واألدا
البيفي.
التوصية رقم 11
ينبغي للدول األعضتتا أن ت ُست ِّتهل تقاستتم المعلومات وتبادلها بشتتأن إجرا اتها وأفضتتل ممارستتاتها ،وذلك من خالل المستتاهمة في
قاعدة بيانات التدابير لدى اإليكاو.
التوصية رقم ( 12نق َحت في مارس )2021
ينبغي على الدول التخطيط التخاذ التدابير الالزمة للتخفيف من حدة المخاطر المرتبطة بالتخفيف من اللوائح التنظيمية لفترات
المتعلقة بالطوارئ الناجمة عن مرض فيروس
مطولة ،وتجنب تمديد هذا التخفيف (بالنسبة لكل من االختالفات الرئيسية والممتدة
ِّ
كورونا) إلى ما بعد  .2021/3/31أما الدول التي تحتاج إلى إجرا ات بديلة تتيح لمقدمي الخدمات وأطقم العاملين لديها تجديد
صتتتتالحية شتتتتهاداتهم وتراخيصتتتتهم وغير ذلك من صتتتتور الموافقات أثنا جائحة فيروس كورونا ،فينبغي عليها استتتتتخدام نظام
اإلعفا ات الموجهة ( )TEاعتبارا من  .2021/4/1عالوة على ذلك ،يُحبذ أن تعمل الدول على تيستتتتتتير االستتتتتتتفادة من المرافق
الطبية والتدريبية الواقعة في الدول المجاورة ،بما في ذلك أجهزة التدريب على الطيران بالمحاكاة المستتتتتتتخدَمة ألعضتتتتتتا طاقم
القيتتتادة (المحليين واألجتتانتتب) ومراقبي الحركتتة الجويتتة ( )ATCOsللحفتتتاظ على شتتتتتتهتتتاداتهم وحتتداثتتة خبراتهم وكفتتتا اتهم.

التوصية رقم ( 13نق َحت في أكتوبر )2021
ينبغي للدول األعضتتا التي تستتتخدم االختبار في استتتراتيجيتها إلدارة المخاطر المرتبطة بفيروس كورونا أن تطبق النهج المبين
في دليل اإليكاو إلدارة مخاطر فيروس كورونا العابرة للحدود (الوثيقة  ،)Doc 10152مع التستتتتتتليم بأن استتتتتتتراتيجيات االختبار
القوية ت سمح بالك شف المبكر عن الم سافرين الذين يحتمل أن يكونوا م صابين بالعدوى .ومع ذلك ،قد ال تو صي سلطات ال صحة
العامة بإجرا االختبارات على نطاق عام كطريقة روتينية للفحص الصحي بسبب اعتبارات تتعلق باألولويات والموارد.
التوصية رقم ( 14نق َحت في مارس )2021
ينبغي للدول األعضا التي تفكـتتتتـتتتتر في إنشا "ممرات الصحة العامة" ( )PHCأن تتبادل المعلومات بفعالية مع بعضها البعض
من أجل تنفيذ "ممرات الصحة العامة" بطريقة منسَّقة .ولتسهيل أعمال التنفيذ ،يمكن للدول االستعانة بمجموعات التنفيذ ()iPack
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التي أعدتها اإليكاو بشتتأن إنشتتا "ممرات الصتتحة العامة" ،باإلضتتافة إلى بعض األدوات الخاصتتة بهذا الموضتتوع تحديدا والتي
نُشرت على موقع اإليكاو اإللكتروني وفي التطبيق الذي يتضمن نموذجا لترتيبات إنشا ممرات الصحة العامة فيما بين الدول.
التوصية رقم 15
يُرجى من الدول تنفيذ ما يرد في اإلضتتتتتتتافتين رقم  1و 2إلى وثيقة "التعليمات الفنية للنقل اآلمن للبضتتتتتتتائع عن طريق الجو"
( )Doc 9284دون إبطا لتيستتتتير نقل لقاحات فيروس كورونا وللستتتتما بحمل بضتتتتائع خطرة معينة على متن الطائرات ،بهدف
توفير بيفة تشتتتتتتغيل آمنة وصتتتتتتحية للركاب والطاقم .وإذا رغبت إحدى الدول في أن تكون أكثر تقييدا ،فينبغي تذكيرها بالتزامها
باإلبالغ عن أي اختالف لديها عما يرد في التعليمات الفنية.
التوصية رقم 16
تُنصح الدول بالنظر في رفع القيود المفروضة على عمليات الشحن الجوي للبضائع بصفة مؤقتة ،ويشمل ذلك على سبيل المثال
ال الحصر ،منح خطوط الطيران األجنبية حقوق ثنائية إضافية ،ال سيما بشأن خدمات طائرات الشحن فقط ،وذلك بهدف تسهيل
نقل البضائع األساسية والمستلزمات ولقاحات فيروس كورونا.
التوصية رقم ( 17نق َحت في أكتوبر )2021
ينبغي للدول األعضتتا فرض اشتتتراط شتتهادات االختبار والتعافي والتحصتتين (التمنيع) واالعتراف بها استتتنادا إلى البروتوكول
ومجموعات بيانات الحد األدنى وأستتتتتتتاليب التنفيذ الواردة في وثيقة دليل اإليكاو إلدارة مخاطر فيروس كورونا العابرة للحدود
(الوثيقة  )Doc 10152لتستتتتتتهيل النقل الجوي .كما يُرجى من الدول العمل على ضتتتتتتمان أن تكون هذه الشتتتتتتهادات آمنة وذات
مصتتتداقية ،ويمكن التحقق من صتتتحتها وستتتهلة االستتتتخدام ومتوافقة مع تشتتتريعات حماية البيانات وقابلة للتداول على الصتتتعيدين
الدولي والعالمي .ويمكن أن يستتتتتند إثبات التحصتتتتين إلى الشتتتتهادة الدولية للتطعيم أو الوقاية (البطاقة الصتتتتفرا ) التي تصتتتتدرها
منظمة الصتتحة العالمية ،وينبغي إصتتدارها في شتتكل قابل للتداول على الصتتعيدين الدولي والعالمي بما يتماشتتى مع المواصتتفات
الفنية واإلرشادات التي حدَّدتها منظمة الصحة العالمية .وينبغي النظر في الحلول القائمة ،وتضمينها ختما رقميا مرئيا للمساحات
غير ال ُمقيَّدة ( )VDS-NCأو أي شكل آخر قابل للتداول صادر من هيفات حكومية دولية أو إقليمية أو عالمية أو ُم َّ
نظمات ُمعتَ َرف
بها دوليا.
التوصية رقم ( 18نق َحت في أكتوبر )2021
ينبغي للدول األعضتتا تستتهيل ستتبل حصتتول أطقم الطائرات على اللقا في أستترع فرصتتة ممكنة وفقا لتوصتتيات المرحلة الثانية
الصتتتادرة عن مجموعة الخبرا االستتتتشتتتارية االستتتتراتيجية ( )SAGEالمعنية بالتمنيع والتابعة لمنظمة الصتتتحة العالمية من أجل
الطواقم الجوية الذين يعملون على طائرات تحمل البضتتتتائع فقط ،ووفقا لتوصتتتتيات المرحلة الثالثة من أجل العاملين اآلخرين في
مجال الطيران.
التوصية رقم ( 19نق َحت في أكتوبر )2021
نستتتق وشتتتامل لتستتتهيل الستتتفر الدولي ودخول
يُرجى من الدول األعضتتتا الترويج ،إلى أقصتتتى حد ممكن ،من أجل اتباع نهج ُم َّ
المستتتافرين الذين شتتتملهم التلقيح بالكامل أو تعافوا من الجائحة .وفي هذا الصتتتدد ،ينبغي للدول األعضتتتا أن تنظر في خفض أو
إلغا شروط االختبار و/أو الحجر الصحي لألفراد الذين شملهم التلقيح بالكامل أو أولفك الذين سبق أن أ ُصيبوا بفيروس SARS-
 CoV-2ولم يعودوا مصتتتابين بالعدوى .وينبغي أن تتم عمليات تخفيف الشتتتروط وإلغائها وفقا لحد الخطورة المقبولة التي تقررها
الدولة واإلطار الوطني ووضتتتتتتع وبا فيروس كورونا بالدولة واإلطار المتعدد المستتتتتتتويات إلدارة المخاطر ال ُمبيَّن في وثيقة
"اإلقالع :دليل الستتتتتتفر الجوي في أثنا أزمة الصتتتتتتحة العامة الناجمة عن فيروس كورونا" .ونظرا لعدم المستتتتتتاواة العالمية في
الحصول على اللقاحات وعدم مال مة استخدام اللقاحات لبعض األفراد وعدم تح ُّملهم لتلقيها ،ينبغي أال يكون اللقا شرطا مسبقا
للسفر الدولي.
التوصية رقم 20
ينبغي على الدول األعضا أن تضمن مراعاة إرشادات فرقة عمل المجلس إلنعاش قطاع الطيران في عمليات اتخاذ القرار التي
تضطلع بها هيفات اإلدارة العامة بالدول فيما يخص التخطيط ألنشطة التعافي على المستوى الوطني.
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— انتهى—

