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في ال  الموضوع: للمشاركة  المستوى    المؤتمر"  دعوة  فيروس  بشأن  الرفيع 
   (HLCC 2021)" 2021لعام  كورونا

المستوى  أعمال "  تأكيد حضور  (أ:  راء المطلوبجاإل الرفيع  بشأن  المؤتمر 
كورونا"؛ أوراق إجراءات  إكمال    فيروس  وتقديم  اإلنترنت  عبر  التسجيل 

  راءز شاركين على مستوى الو  إبالغ الم   (ب؛ 1/10/2021  االعتماد بحلول
زراء  وابون   تقديم   ؛ ج(1/10/2021  الوزارية بحلولالعاّمة  في الجلسات    الو 

المكتوبة(   البيانات  ذلك  في  )بما  فيالوثائق  المحّدد  النهائي  الموعد    قبل 
، اتاالجتماع  شكلعن    الحقاً   علنه سي  أنبعلمًا    اإلحاطة د(  ؛30/8/2021

 فتراضي ختلط أو االم  سواًء ال

 تحية طيبة وبعد، 

للمشاركة   مؤسستكم/تكمحكومإلى  دعوة اليكاو(،  باسم مجلس منظمة الطيران المدني الدولي )اإلّدم،  ـقأتشّرف بأن أ   - 1
وفي ظّل الغموض   .22/10/2021إلى    12  عقد مني  ي سذال  "2021رفيع المستوى بشأن فيروس كورونا لعام  المؤتمر  ال"في  

فتراضي  شكل افي  إما  المؤتمر  أعمال  عقد  تنس،  قيود على السفرمن    هاما يتصل بجائحة فيروس كورونا و الذي يكـتـنـِف استمرار  
 .2021بحلول نهاية يوليو    "رفيع المستوى بشأن فيروس كوروناالمؤتمر  ال"موقع    على ر  النهائي المقرّ الشكل    نشرسي  و .  أو م ختلط

  جائحة بعد الفي قطاع الطيران  رونة واالستدامة  إلنعاش والم  لتحقيق امقترح هو "رؤية واحدة  ر  اعتحديد شِ في إطار  و  - 2
في اآلراء    ب لوغفي  يتمثل  هدف المؤتمر  فإن  "،  ةالعالمي العالمي  توافق  المستوى  األطراف، مدعّ اتباع  بشأن  على  م  نهج متعدد 

السياسية   في مجال ا، لتهاوالتزاماتللدول  باإلرادة    فيروس كورونا   أزمة   بعدلطيران  حقيق اإلنعاش الذي يتسم بالسالمة والكفاءة 
ر المؤتمر في مجموعة واسعة من  سينظ  و الطيران وجعله أكثر استدامة في المستقبل.    رونة في مجالأساس لتعزيز الم    إقامةو 

 على قطاع  فيروس كوروناالتأثير االقتصادي لـ  مراعاة، مع  سهيالتالقضايا مع التركيز بشكل خاص على أهداف السالمة والت
دارة المخاطر من  إلاستراتيجية  وضع  اءمة التدابير و ة لمو متضافر الجهود ال  كثيفلتعزيز وت  فرصةً   المؤتمر أيضاً   كون وسي.  الطيران

 إلنعاش قطاع الطيران"."فرقة عمل المجلس خالل تنفيذ توصيات 

الجلسات ة )المؤتمر من جلسات عامّ   كون ، يت15/12/2020المؤرخ    2020/131اقت ِرح في كتاب المنظمة رقم  كما  و  - 3
ة  العامّ جداول أعمال الجلسة  أما  التسهيالت.  مسار  السالمة و   هما مسار،  اثنينين  فنيمسارين  و زارية والختامية(  و االفتتاحية وال

 . ، على التواليو)ج()ب( و )أ( المرفقاتي  تِرد فالمجلس، فى ذلك  افق علكما و ، سهيالتالتمسار و  السالمةمسار و 

} 
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م لمحة عامة عن  الرئيس، الذي يقدّ التالية: أ( ملخص  المتوخاة    نجازاتوافق المؤتمر على اإلمن المتوقع أن ي  و  - 4
خاللالقرارات   )اجتماعالعاّمة  الجلسة    المتخذة  والثانية    يالوزارية  األولى  المستديرة  ب(  13/10/2021و  12  يوميالمائدة  (؛ 

ن  ول أعمالها؛ ج( إعالافي نطاق جد سهيالتالتمسار السالمة و  مسارعن منبثقة تقارير تحتوي على االستنتاجات والتوصيات ال
 . 22/10/2021الوزارية الختامية في  العاّمة  الجلسة  خالل عتمدالمؤتمر الذي سي  

المؤتمر مفتوحاً و  - 5 جهات  حضور كبار المسؤولين بصفتهم    صوبمن المستو جميع الدول األعضاء.  أما    سيكون 
 مومية والتسهيالت والصحة االقتصادية والمالية والعاألمن و سالمة الن رفيعو المستوى بشأن فنيو رافقهم مستشارون ـصنع القرار، ي  

يجوز لممثلي الدول غير األعضاء والمنظمات الدولية، بناًء على دعوة  و لتحقيق النتائج المعلنة للمؤتمر.  وذلك  ،  في مجال الطيران
ة الثالث إلى وزراء النقل  زاريّ الو   ةجلسات العامّ ه الدعوات لحضور الوجّ راقب. وت  في االجتماع بصفة م    واشاركأن ي  من المجلس،  

 . على المشاركةبقوة شجعون الذين ي  و ، مؤسسات قطاع الطيرانرؤساء المنظمات الدولية و وكذلك  وزراءغيرهم من الو/أو 

باللغات    ي عقدوس - 6 واإلنالعربية  المؤتمر  والفرنسيةجوالصينية  الممارسات اإلسبانية.  و   والروسية  ليزية  ألفضل  ووفقًا 
مع  أقصى كل يوم    ساعات كحدّ   3  امة كل منهن مدّ اجتماعيمن المقرر عقد  ،  مختلطةوالاالفتراضية    جتماعاتاالبعقد    المتعلقة

رشادية  اإلزمنية  الجداول  لتوضع الصيغة النهائية لس و .  شاركينللم  مختلف المناطق الزمنية  وفقًا لمراعاة المرونة في تحديد مواعيدها  
 . ةفتراضياالأو    ةالمختلطه  في صيغتاالجتماع، سواء    شكلبشأن    ، بمجرد أن يتخذ المجلس قراراً (د)المرفق  في    والواردة  ،مؤقتةال

،  ( ه)المرفق  التسجيل وغيرها من الترتيبات في  إجراءات  و الدخول  وتأشيرات    عن أوراق االعتمادد المعلومات  ترِ و  - 7
العمل المتعلقة   أما ورقات.  (و)المرفق  العمل، في    ورقات  األساسية المتعلقة بتقديمد ترتيبات الوثائق، بما في ذلك القواعد  بينما ترِ 

 papers@icao.int-HLCC  التالي:عبر البريد اإللكتروني  ة  العامّ إلى األمانة    هاإرسالفينبغي    التسهيالتمسار  و السالمة    مسارب
أقصاه   موعد  النماذج  و .  30/8/2021في  على  االطالع  علىي مكن  المؤتمر  موقع  التالي:   على    الرابط 

https://www.icao.int/Meetings/HLCC2021. 

وف    رجى ي  و - 8 تسجيل  من  على ـ التأكد  للمؤتمر  اإللكتروني  الموقع  على  التالي:   ودكم    الرابط 
https://www.icao.int/Meetings/HLCC2021   عنوان البريد اإللكتروني التالي:  االعتماد إلى  توجيه أوراقو  hlcc@icao.int    وذلك

ة  العامّ الذين يرغبون في حضور الجلسات    ءزراو  الواب  و/أو ن  ء  زراو  الالوفود على مستوى    ي ـرجى منو .  1/10/2021بحلول  
 .1/10/2021بحلول وذلك تهم ة بشكل منفصل بمشارك العامّ األمانة  غواِلـأن ي بالوزارية 

 ،،،، االحترام فائق بقبول سيادتكم وتفضلوا 

 فانغ ليو
 ةالعامّ  ةاألمين

 
 

 :المرفقات
   ةالعامّ الجلسة جدول أعمال   (أ

  السالمة مسارالخاص بعمال  األجدول  (ب

 التسهيالت   مسارالخاص بعمال  األجدول  (ج

 المؤقتة الخطة التنظيمية  (د

  الترتيبات اإلدارية (ه

   قائترتيبات الوث (و
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   21/40بكتاب المنظمة رقم  )أ( المرفق

 جدول أعمال 
 جلسة العاّمة االفتتاحية والِوزاريةال

 ةالعامّ الجلسة 
 الكلمات االفتتاحية  •

o رئيس المجلس 

o  ،(يحّدد الحقاً وزير من الدولة المضيفة )كندا 
 

 اإلجراءات الرسمية للمؤتمر  •

o التسهيالت مسار السالمة و  مسارفيما يخص رؤساء ال انتخاب رؤساء ونواب 

o التسهيالت مسار السالمة و مسار خاصة ب اعتماد جداول األعمال ال 
 

 لمحة عامة عن المؤتمر •

o  للتنفيذ والتحديات المتعلقة بتوصيات "فرقة عمل المجلس إلنعاش قطاع جلسة إحاطة بشأن الوضع القائم
 ة( العامّ األمانة   من ِقبلالطيران )

o رئيس لجنة المالحة الجوية(  من ِقبل السالمة ) مسار 

o لجنة النقل الجوي(  من ِقبلالتسهيالت ) مسار 

 
 
*** 

 

 )المائدة المستديرة األولى( يةالوزار  العاّمة الجلسة
 في قطاع الطيران نعاشجهود اال

 طاعـفق العالم.    رجاء ؛ لقد تسبب في ضائقة اقتصادية واجتماعية هائلة في جميع أ فحسب  أزمة صحية رونا  كو فيروس  جائحة    ال ت شكل 
الذي تعرضت الهائل    ب االضطرا  وقد انطوى أسوأ عام في تاريخه.    2020عام    يعتبر حيث  ،  اً أحد أكثر القطاعات تضرر هو  الطيران  

 نطاقًا.  االقتصادي األوسع   نعاش ألزمات واال إجراءات التصدي ل آثار بعيدة المدى على  جدارته المالية على  أنشطة الطيران و   له 
على النقل  اعتمادًا كبيرًا  والتوزيع السريع للقاحات    الطوارئ حاالت  اإلنسانية و   ة االستجاب عمليات  العالمية و   مدادات تعتمد سالسل اإل و 

على نظام عديدة  قطاعات  تشغيل  عتمد  يو ،  اً رئيسي   اً ومحفز   اً تمكيني اقتصاديًا  الطيران عاماًل    ي عتبر قطاع باإلضافة إلى ذلك،  الجوي.  
إلى ما  تحتاج الدول إلى اتخاذ ، االقتصادي المستوى و  ة العمومية الصح  ى على مستو للتغلب على الدمار و نقل جوي موثوق وفعال. 

من   ل إجراءات  يناسب  الطيران " توصيات  وفقا  قطاع  إلنعاش  المجلس  عمل  الجد   " فرقة  ل   ارة لدعم  الطيران المالية   والعمليات  قطاع 
  ت. االقتصادا   انعاش وبالتالي دفع  ،  وتعزيز ثقة الجمهور في السفر الجوي ما يتسم بالسالمة  الجوي ب   ربط الستعادة ال و 

 األهداف  
مساهمة   إلى  التنميةقطاع  باإلشارة  وأولويات  والعالمية  واإلقليمية  الوطنية  االقتصادات  في  االجتماع ،  الطيران  هذا  سيستكشف 

الكامل بما في ذلك االستئناف  ،  بما يتسم بالسالمة والكفاءة  لطيران المدنيا  انعاش  من أجلتبعها الدول  ـج التي تو الن ه    العامّ الوزاري  
كبار المسؤولين عن قطاع سيناقش الوزراء ورؤساء المنظمات الدولية واإلقليمية و و العالمية.    مداداتللسفر والتجارة وسالسل اإل

قطاع  المالية لارة  ودعم الجد،  جائحةالوطني وتوقعات التعاون الدولي لمواجهة التداعيات االقتصادية لل  نعاشأولويات اال  الطيران
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سيصدر ملخص الرئيس ، في نهاية الجلسةو وتعزيز ثقة الجمهور في السفر الجوي. ، الجوي  ربطواستعادة ال، هاامتدواست الطيران
 الدولية واالقتصادات العالمية.  وساطلمناقشات والقرارات التي اتخذها المشاركون إليصال "رسالة" قوية إلى األعن ا 

 العناصر والمواضيع
 رئيس المجلس( من ِقبلاالفتتاحية )المالحظات  أ(

 مختلفة(أقاليم ثالثة وزراء يمثلون ثالث  من ِقبلالكلمات الرئيسية ) ب(
 (ةالعامّ  ةاألمين من ِقبلوشرح شكل المائدة المستديرة ) اضيعلمو إعداد ا ج(
 (ةالعامّ   األمانة من ِقبل) نبؤاتاستعراض األثر االقتصادي والتوقعات والت د(

 قيادة استعادة الطيران  بشأنمناقشة تفاعلية  ه(
 مجموعة األسئلة التالية:إلى د المناقشة ِنـستست

 لمحة عامة
الطيران  "فرقةكيف دعمت توصيات وتوجيهات   - الطيرانجهود الدول و   "عمل المجلس إلنعاش قطاع  في    قطاع 

الطيران ب التي    وما هي،  ككلّ   جائحةالأثناء    اءةما يتسم بالسالمة والكفإعادة تشغيل واستعادة  الناشئة  التحديات 
 ؟ها على الصعيد العالميتعين مواجهتي

ة موميالعما هي التدابير التي يمكن أن تتخذها السلطات المسؤولة عن الطيران المدني بالتنسيق مع سلطات الصحة   -
 حركة الناس؟ ليسيرا لتعزيز ثقة الجمهور في السفر الجوي وتسهيل االعتراف المتبادل والعالمي ت قطاع الطيرانو 

 الجانب االقتصادي والمالي 
الطيران التي يمكن للحكومة استخدامها لتحديد أولويات الموارد المالية وغيرها من الموارد الستعادة  ما هي المعايير   -

 مع مراعاة األولويات المتنافسة و/أو المتضاربة؟ ، استدامتهالمدني و 
 نعاش االعلى    قطاع الطيراناألنسب لمساعدة  ،  وكذلك األطر الدولية،  ما هو نوع تدابير الدعم المالي أو التنظيمي -

 الجوي؟  ربطواستعادة ال
لحّد من  لما هو أفضل مسار لإلجراءات التي يمكن أن تتخذها الحكومة  ،  قطاع الطيران  نعاشعند تقديم الدعم ال -

الجويةاسو األ  اتتشوه الخدمات  اتفاقات  بموجب  الدولية  االلتزامات  مع  االتساق  على  والحفاظ  تعزيز  ،  ق  مع 
 ة؟داماالست

 إدارة المخاطر 
نقص و التمويل نقص ة عند مواجهة شرافية وكفاية قدرتها اإلشرافيكيف يمكن للحكومة أن تضمن فعالية قدرتها اإل -

 ؟حركةالمستويات انخفاض عن شئ النا االسترداد

الجوي    بما في ذلك إعادة الطاقم  شكل يتسم بالسالمةما نوع اإلجراءات التنظيمية المطلوبة الستئناف العمليات ب -
 النشاط لفترات طويلة؟ الوقف عن واألسطول والمعدات إلى الخدمات بعد 

التوازن وتحقيق  عمليات المبادلة  كيف يمكن للحكومة معالجة  ،  عند التخطيط الستراتيجية وطنية إلدارة المخاطر -
االقتصادية  األنشطة  ة وإعادة تنشيط  موميالصحة الع  الحاجة إلى تدابير التخفيف من مخاطر  خفضالمناسب بين  

 بما في ذلك السفر الجوي؟

 الفنية مساراتلهيئة المشهد لإلعالن لتفيما يتعلق باحات اقتر االو  سهاماتاإل و(
 الطيران  جهود االنعاش في قطاعملخص الرئيس عن  ز(

— — — — —  — —  —  
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 ( 2021/ 13/10الوزارية )ة العامّ لجلسة ا

 (الثانيةالوزارية )المائدة المستديرة العاّمة الجلسة 
 االستدامةبناء القدرة على مواجهة األزمات و 

كوروناجائحة    تراجعتس،  الوقتمرور  ب ذلكفيروس  ومع  تأثيره،  ؛  أدى  االقتصادات   افقد  تشكيل  إعادة  إلى  بالفعل  العميق 
والوظائف ر  ادو األت ستـثـنى من ذلك  ال يمكن أن  و الطيران نحو إعادة التفكير في عملياته ونماذج أعماله.    قطاعودفع  ،  اتوالمجتمع
من ، تقييم هذه التحوالتو   جائحةبناًء على الدروس المستفادة من الو للدول ألن نظام الطيران على أعتاب تحول سريع.    ةالتنظيمي

إدارة المخاطر مستوى  أي تحسين  فيروس كورونا،  بعد  لفترة ما ما يناسب من إجراءات    إعداداإليكاو على  الدول و   ملالمهم أن تع
طيران أكثر استدامة  نظام  تحقيق  ولوتعزيز استدامة الطيران وتمكين عمليات أكثر ذكاًء بما في ذلك الرقمنة.  ،  والتأهب لألزمات

لقطاعات مع مراعاة سيادة الدول وسلطتها وقدراتها مشترك بين االالقطاعات و   فيما بينمواءمة  التعاون و من الأيضا  ، فال بّد  مرونةو 
  المتفاوتة على تلبية المتطلبات التشغيلية والتكنولوجية والتنظيمية.

 األهداف  
الطيران و  في قطاع  الناشئة  التحوالت األساسية  على  الجلسة،  القطاعاتغيه من  بالتركيز  الوزارية إلى ما    العاّمة  ستنظر هذه 

وتستكشف استجابات السياسات والتوجهات االستراتيجية نحو بناء نظام طيران مدني دولي   فيروس كوروناجائحة    يتجاوز نطاق
األفكار    سؤولين في قطاع الطيرانكبار الموكذلك    سيتبادل الوزراء ورؤساء المنظمات الدولية واإلقليميةو أكثر مرونة من ذي قبل.  

السياسة    بشأن  آلراءوا لتكييف  ة  العامّ متطلبات  المتزايد مختلف  للطيران  االهتمام  )مثل  الحالية  األزمة  عن  الناشئة  االتجاهات 
دى ممن    حدّ وتحديد النهج طويلة األجل بشكل جماعي التي يمكن أن ت،  خالل عمليات السفر(الصحية  بمعايير الصحة والنظافة  

تعزيز االستدامة.    هشاشتها الجلسةو وتزيد من مرونتها مع  التي  عن اسيصدر ملخص الرئيس  ،  في نهاية  لمناقشات والقرارات 
   الدولية واالقتصادات العالمية. وساطاتخذها المشاركون إليصال "رسالة" قوية إلى األ

  عيضالعناصر والمو ا
 (رئيس المجلس من ِقبل) مع موجز الجلسة العامة الوزارية االفتتاحيةالمالحظات  أ(

 مختلفة(أقاليم ثالثة وزراء يمثلون ثالث  من ِقبلالكلمات الرئيسية ) ب(
 (ةالعامّ  ةاألمين من ِقبلوشرح شكل المائدة المستديرة ) اضيعلمو إعداد ا ج(
 بناء المرونة واالستدامة  بشأنمناقشة تفاعلية  د(

 مجموعة األسئلة التالية: إلى المناقشة  ستندست

 لمحة عامة 
استجابة الطيران العالمي  مجال  وما مدى احتمالية حدوث مزيد من التحوالت في    فيروس كورونا كيف تغير جائحة   -

 مستهلكين واالقتصاد؟ السلوكيات تغير ل
المستمر  المهنيين الموهوبين واالحتفاظ بهم استجابة للتغير  ستقطاباتخاذها الما هي االستراتيجيات التي يمكن  -

 وللنمو المستدام لقطاع الطيران؟، في االقتصادات والعمليات ونماذج األعمال
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 ة العامّ ة استجابات السياس
واألمن   - بالسالمة  المتعلقة  األولويات  ذلك  في  بما  واإليكاو،  الحكومات  أولويات  هي  الطيران  ما  لجعل  الوطني، 

المتغيرة دون  أكثر قدرة على مواجهة تفشي أي فيروسات مستقباًل وأكثر قدرة على التعامل مع بيئة األعمال  المدني  
 ؟ ةاقتصادي اءعبأ ذلك أن يشكل  

التجديد  القطاع أو  استدامة  كيف يمكن للحكومة أن تعزز أداء  ،  نظام طيران مدني دولي أكثر مرونة  إقامة  عند -
 االجتماعية واالقتصادية والبيئية؟ -المستدام في جميع جوانبه 

تكنولوجية لحكومات لالستفادة من استخدام التكنولوجيات الرقمية واالبتكار كقوة  أن تقوم به اما هو الدور الذي يمكن   -
الحاجة   أيضًا  مراعاة  مع  األزمات،  مواجهة  على  القدرة  لزيادة  كي    استيعابإلى  تمكينية  التقليدية  التكنولوجيات 

 الركب؟وراء بلد ترك ي   ال
مجال  في العمليات التنظيمية والن ظم اإلدارية في    كاملساق والتكيف يمكن للحكومات جعل زيادة مستويات االت -

المفروضة  الطيران   القيود  األحداث في المستقبل، بما في ذلك  لهذه  أكثر تبسيطًا ومواكبًة  على الطيران  وجعلها 
 وارئ؟للطات اختبار الركاب وتلقيحهم وغير ذلك من سبل االستجابة متطلبمعالجة األطقم و وتدابير 

 اإلطار والترتيبات الدولية
تمشيا ،  كيف يمكن إلطار الطيران المدني أن يعزز إدارة األزمات بشكل أكثر سرعة وتنسيقا على المستوى العالمي -

 مع مهمة االيكاو وعلى أساس المسؤولية الجماعية؟ 
المستفادة - الدروس  إلى  الجديدة،  باالستناد  المؤسسية  الترتيبات  نوع  اإلطار    ما  نوع  هو  وما  وضعها  ينبغي  التي 

الدولية  ووكاالت األمم المتحدة والمنظمات  اإليكاولتعاون بين وطيد االمشترك بين القطاعات الذي ينبغي إنشاؤه لت
 ؟ بشكل سريع ومنسق ألزمات المستقبليةتصدي للل

 الفنية الطريق للمساراتمهيد إلعالن لتفيما يتعلق باحات اقتر االو  اإلسهامات هـ(
 ملخص الرئيس و(

— — — — —  — —  — 
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 ( 22/10/2021ة الختامية والوزارية )العامّ الجلسة 

 ة الختاميةالعامّ الجلسة 

 التسهيالت(مسار مسار السالمة و فيما يخص رؤساء البل )من قِ  يةتاحـاالفتالجلسة  •

 الموافقة على االستنتاجات والتوصيات •

o مسار السالمة فيما يخصتوصيات الستنتاجات و اال 

o مسار التسهيالت فيما يخصوصيات التستنتاجات و اال 

 
 *** 

 ختامية( الوزارية )ال ةالعامّ  جلسةال

 ديات فيروس كورونا تشكيل االستجابات السياسية لتح
قطاع كمحرك رئيسي لتوجيه    رانيقطاع الطتعمل المشاركة الجماعية للدول و و .  اً العالمية استجابة منسقة عالميتطلب األزمة  ت

 الطيران من خالل مسار االنتعاش إلى المرونة. 

 هدافاأل

ــتديرتينبناًء على ملخص الرئيس للمائدتين الم   ــادرة تين العامّ   ســ ــيات الصــ ــابقتين والتوصــ ــيعيتين الســ فيما يخص الوزاريتين المواضــ
 فيروس كوروناالتزامات صـارمة لمواجهة   اتخاذالوزارية )الختامية( إلى  ة العامّ تهدف الجلسـة  ،  التسـهيالتمسـار السـالمة و  مسـار

إنعاش قطاع أي أ( تمكين ، اً قوي اً سياسي اً دعماللذين يتطلبان   نيينــــــــــــمع  الموضوعين  لمن خالل إجراءات متعددة األطراف فعالة ل
ــم بالســـالمة والكفاءة طيران المدنيال ــتئناف الكامل للســـفر والتجارة وســـالســـل اإل،  بما يتسـ العالمية؛ وب(   مداداتبما في ذلك االسـ

 عزيزبناء األساس لت

ــتداممجال  المرونة في  ــتقبل.  اً الطيران وجعله مســ ــيات او في المســ ــدر اإلعالن لتعزيز توصــ ــيصــ التعاون متعدد  وتوطيد لمؤتمرســ
 ورفع أولويات الطيران في جداول األعمال العالمية واإلقليمية والوطنية. األطراف

 اضيعالعناصر والمو 

 بل رئيس المجلس(المالحظات االفتتاحية )من قِ  أ(

 المجلس(بل رئيس الوزاريتين األولى والثانية )من قِ تين العامّ ملخص نتائج الجلستين  ب(

 بل الرؤساء(التسهيالت )من قِ مسار مسار السالمة و فيما يخص توصيات الملخص  ج(

 االلتزامات بالنهج متعدد األطراف بين الوزراء بشأنمناقشة تفاعلية  د(

 اإلعالن واعتماده استعراض هـ(
 ("بشأن فيروس كوروناالمؤتمر الرفيع المستوى "اختتام أعمال  تشكل أيضاً ) الجلسة الختامية و(

— — — — —  — —  — 
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 مستديرة(المائدة الة الوزارية )العامّ شكل الجلسة   نع علوماتم

جميع المشاركين.  أمام  ها بشدة بينما تكون الجلسات مفتوحة  علي  تشجيعاللمشاركة على المستوى الوزاري و ل  يجري الترويج •
دليل المشاركة )بما في ذلك  م سبقًا  شر  وسي ن.  رانيقطاع الطرؤساء المنظمات الدولية وممثلي  كما ست وّجه الدعوة إلى  

 اللوجستية(. علوماتالم

 ة. ة الوزاريالعامّ يترأس رئيس المجلس الجلسات  •

الموجزة  ي لقيس،  األولى والثانية  تينالوزاري  تينالعامّ   تينالمستدير   تينالمائد  أثناء  مشهدال  هيئةلت • وزير    الكلمات الرئيسية 
ستكون هناك و .  اإليكاوتلفزيون    عبربقية الكلمات    تسجيل وبث  جري سيو   يكاو الست.من أقاليم اإل  إقليمواحد من كل  

 .المسجلة مسبقاً  ات للبيانات الوزاريةإعالنات أو مقدمّ 

وتبادل  ،  ئلة محددة مدرجة في جدول األعمالأسرّدون على  دير الرئيس المناقشة التفاعلية بين المشاركين الذين سيي  س •
 وخبرات.  وجهات نظرما لديهم من م وأفكارهم بناًء على آرائه

ـل بشكل  حجز و ال: القيام بأسلوبين تباعات بم داخالتنظيم ال جري سي •   حجزفالدول األعضاء التي ترغب في    فوي.ع  التدخ 
ة.  العامّ إلى األمانة  في هذا الشأن    اً مسبق  اً طلب  عليها أن تقّدميجب  ث  للتحدّ ائها  وزر   واب أو ن    ئهاوزراة لة مخّصص خان

حجز القيام بدون    التحّدثالذين يرغبون في    مشاركون الأما  .  دوا حضورهمذين أكّ المشاركين ال  علىالتفاصيل    ت عّممسو 
 . المقّرر  لبروتوكولل  وفقاً المحجوزة و داخالت  الذي سيتصل بهم بعد انتهاء الم  ،  لرئيسذلك ل  عربوا عنأن ي  يمكنهم  فسبق  م  

، توافق في اآلراء  تحقيقالستعراض و   سيوجه الرئيس المشاركين،  الوزارية )الختامية(ة  العامّ في الجزء األخير من الجلسة   •
 أو بالتزكية.بتوافق اآلراء اإلعالن ويجب اعتماد فقرة. بفقرة 

 .الجتماعدوا حضورهم مع اقتراب موعد اأكّ ين  ذالمشاركين اللى عمزيد من المعلومات ال عّممي  س •

— — — — —  — —  —



 

 

  21/40بكتاب المنظمة رقم  )ب( المرفق

 السالمة  مسارالخاص بالمؤقت عمال األجدول 

 معلومات أساسية 
الربط العالمي وتحفيز لطالما كان الطيران قطاعًا يعتمد على استشراف آفاق المستقبل ويعمل على تعزيز سبل  

الطيران عالميًا تضرر قطاع  وقد    واالبتكار وريادة األعمال والسعي بصفة مستمرة لتحسين مستويات السالمة والكفاءة.التطوير  
األزمة، فإن  من جائحة مرض فيروس كورونا. وبالنظر إلى األثر العالمي البالغ على الصعيدين االقتصادي واالجتماعي جراء  

المختصة في الطيران تقف على أعتاب مرحلة تحّوالت سريعة. إال أن فهم هذه التغّيرات وتقييمها يجعل جميع الجهات    منظومة
 قطاع الطيران قادرة على إبداء االستجابة المالئمة. 

الجوي  النقل  حركة  من  أكبر  أحجام  الستيعاب  استعداد  على  الطيران  منظومة  تصبح  وحين  الوقت،  وبمرور 
من  للمسافر  إدارة ين،  بهدف  االستراتيجي  التخطيط  صعيد  على  معًا  العمل  في  العالمية  الطيران  أوساط  استمرار  ضمان  المهم 

بالسالمة الجوية والتصدي للتحديات الجديدة. ومع استمرار وتيرة التطّور في قطاع الطيران، من المهم مراعاة النواحي المتعلقة  
منها   أمور،  التعدة  القدرات  قطاع تعزيز  على  تغييرات  من  يطرأ  ما  الستيعاب  الحالية  واإلجراءات  العمليات  وتحسين  نظيمية 

هذا   وفي  الدولية الطيران.  والمنظمات  اإليكاو  في  األعضاء  الدول  ستواصل  المؤتمر،  في  السالمة  محور  سياق  وفي  الصدد، 
 لمدني الدولي.  الحوار الرامي إلى تحسين السالمة في الطيران اوالجهات المعنية األخرى 

 تدابير السالمة والتدابير التشغيلية المتعلقة بجائحة فيروس كورونا  من جدول األعمال: 1البند 
التحديات  في  المؤتمر  وسينظر  كورونا.  فيروس  جائحة  خّلفتها  سلبية  تداعيات  من  العالمي  الجوي  النقل  عانى 

االمتعلقة   المرتبطة بهذه  التشغيلية  المستفادة بالسالمة والعمليات  الدول، والدروس  الطوارئ من جانب  لجائحة، ووضع ترتيبات 
 وقع أي أزمة مشابهة في المستقبل.التخطيط للتخفيف من وكيفية 

وسي دعى المؤتمر إلى تقديم توصيات بشأن التخطيط ووضع التدابير الالزمة للتخفيف من حدة اآلثار على السالمة  
 حالة حدوث اضطرابات واسعة النطاق.الجوية والعمليات التشغيلية في 

 ة العامّ االستراتيجية والسياسة   من جدول األعمال: 2البند 
 ( وتنفيذ الخطط اإلقليمية والوطنية للسالمة الجوية GASPالخطة العالمية للسالمة الجوية )  : 1-2
 تطّور القدرات التنظيمية في قطاع الطيران. : 2-2

ألعمال، سيناقش المؤتمر تطّور استراتيجية وسياسة السالمة. وتحدد "الخطة العالمية  في إطار هذا البند من جدول ا
( التوّجه االستراتيجي العالمي للسالمة الجوية، وتوفِّر اإلطار الذي يتم بموجبه وضع وتنفيذ GASP, Doc 10004للسالمة الجوية" ) 

لي تحقيق االتساق والتوفيق بين الجهود الرامية إلى تحسين مستوى سالمة خطط التنفيذ اإلقليمية ودون اإلقليمية والوطنية، وبالتا
 الطيران المدني على المستوى الدولي.

كما سيناقش المؤتمر أوجه التطّور في الطيران وكيفية تعزيز القدرة التنظيمية والنهوج التدريبية والعمليات واإلجراءات 
على المدني  الطيران  تطوير  لضمان  ومفاهيم   الحالية  الجديدة  والتكنولوجيات  االبتكارات  إدخال  ضوء  في  بالسالمة  يتسم  نحو 

 التشغيل المستحدثة ونماذج األعمال الجديدة ونمو الحركة الجوية.  
 وسي دعى المؤتمر إلى تقديم توصيات بشأن ما يلي:



B-2 

 

 وضع توّجه استراتيجي عالمي ألغراض السالمة الجوية؛  أ(
 التخطيط االستراتيجي في إدارة السالمة الجوية ومواجهة التحديات الجديدة على المستوى الوطني؛  ب(
والموافقات( كيفية تعزيز التدريب وتحسين العمليات واإلجراءات الحالية )بما في ذلك اإلجازة والترخيص واإلذن   ج(

 الستيعاب التغييرات السريعة الوتيرة في مجال الطيران. 

 من جدول األعمال: التوحيد القياسي  3د البن
 نظرة عامة والنهوج  : 1-3
 إدارة المخاطر   : 2-3
 الخدمات األرضية  :  3-3

العمليات  سينظر المؤتمر في مفهوم جديد وهو المراقبة "التعاونية". تهدف المراقبة "التعاونية" إلى تناول مسألة نمو  
اضطالع جميع األعمال الجديدة، ون هوج التشغيل والتدريب، والتطورات التكنولوجية مع العمل على ضمان  العابرة للحدود، ونماذج  

 الدول األعضاء بمهام ومسؤوليات مراقبة السالمة بفاعلية.  
وبالنظر إلى منظومة الطيران سريعة التطور، التي أصبحت أكثر تعقيدًا وترابطًا من أي وقت مضى، سيناقش 

التحديات الجديدة المرتبطة بتطّور الطيران باإلضافة إلى تلك المتعلقة بنقل البضائع الخطرة، والمخاطر الناجمة عن  المؤتمر  
السالمة،    مسارالركاب، والطرازات الجديدة من الطائرات وغير ذلك من التكنولوجيات المستحدثة. وسينظر المؤتمر أيضًا في  

ص لها، السيما  باعتبارها نقطة انطالق إلعداد إجراء ات االستجابة في حالة الكشف عن وجود طائرات غير مأهولة وغير مرخَّ
 المناطق المجاورة للمطار. في  

وأداء  وسيناقش المؤتمر أيضًا مسائل الخدمات األرضية ذات األهمية المتزايدة من حيث سالمة وانتظام وكفاءة  
 عمليات المطارات.

 يات بشأن ما يلي:وسي دعى المؤتمر إلى تقديم توص 
 كيف يمكن إدارة التحديات والمخاطر المرتبطة بتطّور الطيران بشكل فّعال لتقليل العواقب السلبية؛  أ(

 الخدمات األرضية؛ كيف يمكن ضمان السالمة والكفاءة في  ب(
الضطالع بمهام  كيفية ضمان المراقبة "التعاونية" الفّعالة مع التأكد من قدرة جميع الدول األعضاء على ا ج(

 ومسؤوليات مراقبة السالمة لديها.
 من جدول األعمال: التنفيذ والدعم  4البند 

يجب على اإليكاو والدول األعضاء إيجاد سبل للتكيف مع الوتيرة السريعة لتطور الطيران واالحتياجات المتزايدة  
الشراكات الحالية والمبادرة إلى المشاركة االستباقية مع قطاع الطيران.  ألوساط الطيران العالمي. وسيكون من المحتم توسيع نطاق  

وقد أثبت التعاون اإلقليمي أنه يفيد في تحسين مستوى سالمة الطيران على الصعيد العالمي من خالل "المنظمات اإلقليمية لمراقبة 
و"المنظمات اإلقليمية للتحقيق رار صالحية الطائرات للطيران"  و"برنامج التنمية التعاونية للسالمة التشغيلية واستم  ،السالمة الجوية"

"، تعمل اإليكاو على زيادة تعزيز وتحسين هذه يةإطالق "النظام العالمي لمراقبة السالمة الجو   ". وفي ظلّ والوقائع  في الحوادث
األعضاء فيها. ومن شأن المؤتمر أن    محددة تطلبها الدول اآلليات اإلقليمية من خالل تقييم قدرتها على أداء وظائف وأنشطة  

الدول على االضطالع بمهام وأنشطة معينة تتعلق بمراقبة  يشكِّل محفاًل لمناقشة كيفية تعزيز آليات دعم التنفيذ اإلقليمي لمساعدة  
 السالمة والتحقيق في الحوادث والوقائع وإدارة السالمة.  
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 وسي دعى المؤتمر إلى تقديم توصيات بشأن ما يلي:
و"برنامج التنمية تحسين مستوى سالمة الطيران عالميًا من خالل "المنظمات اإلقليمية لمراقبة السالمة الجوية"   (أ

اإلقليمية للتحقيق في الحوادث  التعاونية للسالمة التشغيلية واستمرار صالحية الطائرات للطيران" و"المنظمات  
 والوقائع"؛ 

و"المجموعات كات واآلليات، بما في ذلك "المجموعات اإلقليمية للسالمة الجوية"  دعم التنفيذ اإلقليمي للشرا (ب
 اإلقليمية للتخطيط والتنفيذ"؛ 

 من جدول األعمال: المسائل األخرى المقرر تناولها في إطار محور السالمة   5البند 
المؤتمر فيها  نظر  ينبغي أن ي، بخالف تلك التي لها بند محدد في جدول األعمال، التي  مواضيعيتعلق هذا البند بال

عب أو اإلجراءات التي  السابقة على مستوى  جتماعات  االتوصيات  من خالل  ناولها بالفعل على وجه التحديد  ـتيجِر  ولم   اتخذها الش 
 مجلس اإليكاو.

— — — — —  — —  — 



 

 

  21/40بكتاب المنظمة رقم  )ج( فقالمر 

 مسار التسهيالت الخاص باألعمال المؤقت جدول 

 معلومات أساسية 
فرقة  "فرقة عمل تختص بالتعامل مع األزمة وهي    2020في سياق أزمة جائحة كورونا، تشّكلت في شهر مايو  

وتمّثلت مهمتها في استعراض كل ما يرد في الملحق    ،" التابعة للجنة النقل الجوي الصحية في مجال الطيرانعمل مكافحة األوبئة  
وما يرتبط بها من مواد إرشادية مصّممة لتوفير اإلجراءات الفّعالة لكي تنفذها   من أحكام تتعّلق بالصحة"التسهيالت"    —التاسع  

في التوصيات    "التسهيالت  سينظر "فريق خبراءالطيران مع مقتضيات تخّص مشّغلي الطائرات والمطارات. و الدول عبر سلطات 
  .ة النقل الجوي"وفي وقت الحق من ِقبل "لجن 2021 يوليوخالل شهر  "فرقة العمل"التي قدمتها 

اإلرشادية والوثيقة  والثالثة  بشأن المرحلة األولى والثانية    كذلك فإن تقريري "فرقة عمل المجلس إلنعاش قطاع الطيران"
بالتسهيالت   تتعلق  توصيات  تضمنت  قد  بهما  تحديداً المرفقة  بين    أبرزت  فيما  الوطنية  التنسيق  أنشطة  الجهات مختلف  أهمية 

تيسير  و   لركابا صحة  المتعلقة بلتبادل البيانات  والرقمية  ة  طور التكنولوجيات المت  زيادة استخدامالحاجة إلى  و   اتإدارة األزمعنية بالم
 خالل مختلف مراحل رحلتهم.  عدم التالمسوسائل استخدام التعامل مع الركاب ب

التسهيالت يستند في محتواه إلى جدول األعمال الذي   سارقرار المجلس، فإن جدول األعمال المؤقت لموبموجب  
(، مع مراعاة االحتياجات التي C-WP/15107)انظر ورقة العمل    2021لعام  سبق اقتراحه للمؤتمر الرفيع المستوى للتسهيالت  

التسهيالت"فريق  حددها   للتسهيالتفي إطار "ا( خالل عملية التشاور  "خبراء  المستوى  الرفيع  على خطة  لمؤتمر  التركيز  " مع 
ذفت فسي  .كورونافيروس   ما يخصالطوارئ في سيما خالل  تناولها عن طريق وسائل بديلة ال   جري أما بنود جدول األعمال التي ح 

 . 2021يوليو   ( المقرر عقده في"الثاني عشر للجنة خبراء التسهيالت جتماعاال"

 وما بعدها التدابير التشغيلية بشأن التسهيالت والمتعلقة بجائحة فيروس كورونا :من جدول األعمال 6بند ال
عّرض،  فيروس كورونا  جائحةتفشي  منذ   الطيران تحديات متزايدة باستمرار  الكبيرة والصغيرة   تواجه قطاع  الشركات 

المتسقة   تالتدابير التشغيلية للتسهيالجدر اإلشارة إلى أن  تو وسبل عيش مئات الماليين من الناس في جميع أنحاء العالم.  ،  للخطر
الوضع وينبغي أن تكون متوافقة مع متطلبات السالمة ومتناسبة مع تطور  ،  ضروريةتعتبر  عالميًا وإقليميًا والمقبولة بشكل متبادل  

  .موميةلصحة العالقائم ل
 والتي تتناول تأثير حاالت الجائحة على السفر الجوي  سهيالتمدى مالءمة اإلرشادات المتعلقة بالت  استعراض 6-1

حّدة  في القضايا التي تواجهها الدول في حماية صحة المسافرين وموظفي الطيران، والتخفيف من  سينظر المؤتمر  
الم   األمراض  انتقال  الجوي.  مخاطر  النقل  طريق  عن  توصيات   وسيجري عدية  تنفيذ  في  الدول  تواجهها  التي  التحديات  تحليل 

  فاً تحديد ما إذا كان ينبغي تقديم توصيات أكثر تكيّ ل  سهيالت"فرقة عمل المجلس إلنعاش قطاع الطيران" فيما يتعلق بالتوإرشادات  
حفاظ على  عمل في الوقت ذاته على الالتأثير على عمليات الطيران وتسهيل تحركات الركاب، مع ال خفضسمح لها ببما يللدول 

 من.واأل السالمة
 في الملحق التاسع القواعد والتوصيات الدولية الجديدة والمنقحة المرتبطة بالصحة الواردة  6-2

فيما يخص تنفيذ القواعد والتوصيات الدولية المرتبطة بالصحة  ت التي تواجهها الدول  افي التحدي  المؤتمر  ظرسين
الواردة في الملحق التاسع "التسهيالت" ويناقش القواعد والتوصيات الجديدة و/أو المنقحة المرتبطة بالصحة الواردة في الملحق  

إعدادها للتخفيف من حدة خطر نقل األمراض الم عدية عن طريق النقل الجوي وخفض التأثير على عمليات التاسع التي جرى  
المتعلقة  و .  الطيران وتيسير حركة الركاب التشغيلية  التخفيف  تدابير  إلى تقديم توصيات بشأن تخطيط وتنفيذ  المؤتمر  سي دعى 

واالضطرابات المستقبلية واسعة النطاق غير  فيروس كورونا    التي يفرضهاة  مباشر والتي تتعامل مع كل من التحديات ال  سهيالتبالت
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 العمومية   يتخليص الصح الإدارة  للمخاطر على الحدود من أجل  ات  مستويمتعددة الاستراتيجية  المخطط لها، بما في ذلك إنشاء  
 على الحدود. 

 تعزيز التنسيق الوطني والتعاون الدولي :من جدول األعمال 7بند ال
الضروري لتسهيل عمليات النقل الجوي الفعالة  و الطيران  سلطات  و   حة العموميةأظهر التعاون بين سلطات الص 

على تنسيق المصالح المتنوعة والتعاون من جانب   ما يخص التسهيالتيتوقف التقدم فيو .  فيروس كوروناحدوده خالل جائحة  
أو   "النقل الجوي   "اللجان الوطنية لتسهيالتوإنشاء    "تسهيالت النقل الجوي البرنامج الوطني ل"تنفيذ  أما  مختلف اإلدارات المعنية.  

منسق بين النهج  الو   التصاريح  إجراءات مراقبةعلى  التحسينات الالزمة    دخالوسيلة مثبتة إلفتشكل  ،  وتشغيلها بفعاليةما يعادلها  
عد القياسية الواردة في الملحق التاسع والمرتبطة لقوا عدم االمتثال لويشكل  جائحة.  ما يخص التصدي للفي  الجهات المعنيةجميع  

العموميةصبال على    حة  قطاعمخاطر  بفعال  مواجهة  المنسقة  المدني  جائحة.    يالطيران  من  ألي  بين  والبّد  الحكومة التنسيق 
االتصال   جهاتو "  الطيران المدني  مجالفي    حة العموميةلمنع وإدارة أحداث الص  ةالتعاوني  اتالترتيب"  برنامجـن اإلقليميين ليمنسقوال
الجهات و ،  "الطيران المدنيمجال  اإلقليمي لمنع وإدارة أحداث الصحة العمومية في    ةالتعاوني  اتالترتيبخاصة بالدول لبرنامج "ال

 مطلوب التخاذ إجراءات سريعة وفعالة. المعنية في قطاع الطيران

حاالت طوارئ  أو أي من    حة العمومية أي مرض ُمعٍد يشكل خطرًا على الص  لتفشيوضع خطة طيران وطنية تأهبًا   7-1
 ذات البعد الدولي حة العمومية الص

خطة  في إطار "تدابير  الاتباعها إلعداد وتنفيذ جميع    نبغيسي دعى المؤتمر إلى النظر في الممارسات الجيدة التي ي 
 . تفشي مرض معد  تأهبًا ل "طوارئ طيران في حاالت الوطنية لل

 " النقل الجوي  يالتلتسه يةالوطن اناللج"و "البرامج الوطنية لتسهيالت النقل الجوي "  7-2
الطاقم    فراد أتوجيه تحسين تدفقات الطائرات و لهو توفير إطار    "البرنامج الوطني لتسهيالت النقل الجوي "الغرض من  

متطلبات ما يناسب من  مع الحفاظ على  ،  عبر المطارات وتحسين خدمة العمالءواستخدامها على النحو األمثل  والركاب والبضائع  
الحكوميين  ممثلين  الو   ةالحكوميالجهات المعنية  بين    سهيالتمسائل الت  عناللجنة منتدى للتشاور وتبادل المعلومات    شكلتو األمن.  
البرنامج الوطني "  إعدادسي دعى المؤتمر إلى تقديم توصيات بشأن  و النقل الجوي والقطاع الخاص.  المرتبطة باألخرى    وساطعن األ

 ."النقل الجوي  "اللجان الوطنية لتسهيالتتنفيذ ما يتصل بذلك من و  بشكل منهجي "لتسهيالت النقل الجوي 

 بين القطاعات المشترك  التعاون  7-3
التعاون   أهمية  المؤتمر  المستفادة من جائحة  ،  القطاعات  المشترك بينسيناقش  ويقترح    فيروس كوروناوالدروس 

بما  ، أو تنفيذها حة العموميةالمسؤولة عن تدابير الص المعنيةتوصيات لضمان التعاون الوثيق بين المنظمات الوطنية واإلقليمية 
 جهاتو   "ة في مجال الطيران المدنيموميالعالترتيبات التعاونية لمنع وإدارة أحداث الصّحة  برنامج "  ن اإلقليميينمنسقيالفي ذلك  

و"اللجان  "  ة في مجال الطيران المدنيموميالترتيبات التعاونية لمنع وإدارة أحداث الصّحة الع"االتصال الخاصة بالدول لبرنامج  
الجوي   الوطنية لتسهيالت التخفيف من    "النقل  العموميةبالصوقع أي حالة مماثلة مرتبطة  بهدف  المستقبل  حة  سيناقش و .  في 

 (.PHCs) "حة العموميةممرات الص"فعالية تنفيذ  اً المؤتمر أيض
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فيروس تعزيز تبادل البيانات الرقمية تيسيرًا إلتمام العمليات الالتالمسية بسالسة خالل جائحة   :من جدول األعمال 8بند ال
 بعدهاكورونا وما 

وعبر الحدود بشكل أكثر    اتللعمليات داخل المطار   كفءإعادة تنظيم سريع و اعد على  يمكن للحلول الرقمية أن تس
الطيران تنفيذ حلول   ت أوساططلبوقد  تالمس.  استخدام وسائل عدم الالسفر ب  يسيراالنتظار وت  طوابيرحركات خالية من  تسالسة و 

لم تسمح القدرات  ،  عديدة  في حاالتغير أنه  فيروس كورونا،  أثناء جائحة    شكل يتسم بالسالمةمن هذا النوع إلعادة التشغيل ب
الحكومة والقطاع  لى نطاق  ع،  البيانات  تبادليز إمكانيات وقدرات  تعز إلى  هناك حاجة معترف بها  و ة الحالية بذلك.  ساسياأل  ىوالبن

 تالمس.استخدام وسائل عدم العمليات سفر أكثر سالسة وب يسيرمن أجل ت، الخاص
 بل االتصال بهم من خالل ُنُظم السفر اإللكترونيةبيانات الركاب الصحية والمتعلقة بسُ وتبادل جمع  8-1

بل االتصال بهم من أجل  معلومات  وتبادل  ظر في جمع  نسي   تسهيل العمليات السلسة.  الركاب الصحية والمتعلقة بس 
قابلة  المنة و اآلصحة  إثباتات الللحصول على    إليكاول  "لألختام الرقمية المرئية"المناقشة االستخدام المحتمل    اضيعستشمل مو و 

سي دعى المؤتمر إلى تحديد  و للتحقق من الشهادات الصحية.    إليكاول  "ةالعامّ دليل المفاتيح  "ودور واستخدام  ،  اً عالمي  بينيللتشغيل ال
مع احترام مبادرة "عدم ،  بناء القدرات  وكذلكعلى المدى القصير  بفعالية  حلول رقمية  تعميم ما يناسب من  تدابير لتعزيز  ال  إقرارو 

 الرقمية كإجراء لزيادة االستدامة على المدى الطويل.الحلول تعميم المرونة في  ةدامن أجل زي، ترك أي بلد وراء الركب"
  التالمس مستخدام وسائل عدتبادل معلومات تحديد هوية الركاب عبر الحدود لتيسير السفر با  2-8

ة وثائق السفر اإللكتروني"ال سيما  ،  سي دعى المؤتمر إلى النظر في استخدام حلول اإليكاو الحالية في مجال وثائق السفر
لتعافي على المدى القصير من  التحفيز  ،  ة"العامّ "دليل المفاتيح  و،  اإليكاوالصادرة عن  "  وثائق السفر الرقمية"و،  "ءة آلياً المقرو 

الجهات المعنية تشمل الدول وجميع  ،  لطرح حلول فعالة  أنشطة اإليكاو في مجال التوعية وبناء القدراتو فيروس كورونا،  جائحة  
 ن. ومرِ  شكل سريعب

  تحقيق بالصحة في مجال التسهيالت ل  رتبطةج المستقبلية نحو إدارة التدابير المستدامة الم و الُنهُ  :من جدول األعمال 9بند ال
 رصد أنشطة التنفيذ الُمضي بالركاب و   راحة

 اإلعاقة، مثل ذوي ن في ذلك الفئات المستضعفةلجميع الركاب على مستوى العالم، بمبالنسبة  ستخدامإمكانية اال  9-1
وذ األ  عدد    شهدي السن  كبار  من  جوًا  شخاص  يسافرون  الذين  اإلعاقة  مستمراً وي  الفرص  تزايدًا  من  يستفيدون  حيث   ،

على االستفادة   ذوي اإلعاقةتحد من قدرة كبار السن و حواجز عديدة  ال تزال هناك  غير أنه  المتزايدة للسفر الجوي المحلي والدولي.  
تأثيرها اإلنساني السلبي على العديد من المسافرين الجويين    إلى جانبهذه الحواجز،  و الكامل من خدمات النقل الجوي الدولي.  ب

سيناقش المؤتمر تدابير للتخفيف من العديد  و جائحة فيروس كورونا.  تنطوي على تحديات أكبر في ظّل  نها  ثبتت أالمحتملين، أ
المتعلقة   جوائحأثناء ال  بار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة في أوقات العمليات غير الطبيعية، مثالمن الحواجز التي تحد من قدرة ك

في الخطوات الالزمة التي يتعين اتخاذها   الكامل من خدمات النقل الجوي الدولي. وسينظر المؤتمر أيضاً ببالصحة، لالستفادة  
الخدمات الجوية مع الحفاظ  ما يكفي من    لديهاألشخاص ذوي اإلعاقة و احتياجات ات واكب    اتمرافق وخدمات المطار   أنلتأكد من  ل

 على تدابير الصحة العمومية.

 ة والواردة في الملحق التاسع الصحالمرتبطة ب رصد تنفيذ القواعد القياسية والتوصيات الدولية 9-2
أمن الطيران وفقا  تدقيق  العالمي لبرنامج  لا"  في إطارباألمن فقط  قواعد القياسية المرتبطة  تدقيق ال  اً حاليجري  جدير بالذكر أنه ي

في إطار  تدقيق عمليات ون ظ ـم األمراض المعدية لتقديم المساعدة لضحايا حوادث الطائرات وأسرهم  ويجري  .  لنهج الرصد المستمر"
ال"البرنامج العالمي ل السالمة  مراقبة  المستمر"جوية وفقا لنتدقيق  لتنفيذ  و .  هج الرصد  الفعال  المؤتمر في كيفية الرصد  سينظر 

 ة بالصحة التي ستوصي الدول األعضاء بتنفيذها.رتبطاألحكام الجديدة و/أو المنقحة الم
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 النقل الجوي  سهيالتتعزيز مرونة ُنُظـم وعمليات ت 9-3
 التقلبات   أوقاتاألنشطة في  األهمية االقتصادية المثبتة لهذه  سياق  لتسهيالت في  اإليكاو لاستدامة مبادرات  لضمان  
أموال ميزانية البرنامج إلكمال  عينية  المالية و المساهمات  الالحاجة إلى تقديم  استمرار  سينظر المؤتمر في  ،  وتزايد نطاق التسهيالت

لوعي بأهمية التسهيالت في أوقات األزمة ا لزيادة احيوي  عنصرا  من شأن الوفاء بهذه االحتياجات أن تشكلالعادي لإليكاو. و 
الجهود لمساعدة الدول على تجاوز ما ينطوي عليه تنفيذ أحكام الملحق التاسع من صعوبات أثناء تفشي  بذل أقصى والتأكد من  

 األمراض الم عدية.

 التسهيالت  مسارتتعلق بنظر معروضة للأخرى مسائل  :من جدول األعمال 10بند ال
ينظر فيها    يتعّين أنبند محّدد في جدول األعمال، و نطوي على  ـتالتي    تلك، غير  مواضيعص للمخّص هذا البند  

تناولها بالفعل على وجه التحديد بموجب التوصيات الصادرة عن االجتماعات السابقة لفريق خبراء التسهيالت   جرِ ولم يالمؤتمر، 
 .لإليكاو مجلس أو الجمعية العموميةالاإلجراءات التي اتخذها أو 

— — — — —  — —  — 



 

 

   21/40بكتاب المنظمة رقم  )د( المرفق

 (ح يضالغرض اإل)المؤقت   اتجدول االجتماع

 ختلط المُ االجتماعات بشكلها 
 

 التاريخ والتوقيت 
 )الخانة المخّصصة للجلسة(

 مسار التسهيالت  مسار السالمة  ة/الوزارية العامّ الجلسة 

 
 الثالثاء 

12 /10 /21 

 الخانة األولى 
 

)الساعة  االفتتاحيةة العامّ الجلسة 
08.00 ) 

الجلسة الوزارية األولى )بعد 
 االستراحة( 

  

 الخانة الثانية 
   )تتمة(  

 
 األربعاء 

13 /10 /21 

 الخانة األولى 
 

   الجلسة الوزارية الثانية

 الخانة الثانية 
 

 AI1 
 

 

 
 الخميس 

14 /10 /21 

 الخانة األولى 
 

  AI6 

 الخانة الثانية 
 

 AI2  

 
 الجمعة 

15 /10 /21 

 الخانة األولى 
 

 AI3  

 الخانة الثانية 
 

  AI7 

 
 االثنين

18 /10 /21 

 الخانة األولى 
 

 AI4  

 الخانة الثانية 
 

  AI8 

 
 الثالثاء 

19 /10 /21 

 الخانة األولى 
 

 AI5, R1, R2  

 الخانة الثانية 
 

  AI9 

 
 األربعاء 

20 /10 /21 

 الخانة األولى 
 

  AI10, R6, R7 

 الخانة الثانية 
 

 R3, R4, R5  

 
 الخميس 

21 /10 /21 

 الخانة األولى 
 

  R8, R9, R10 

 الخانة الثانية 
 

 * البنود المتبقية )الخانة الم دمجة لكال المسارين( 

 
 الجمعة 

22 /10 /21 

 الخانة األولى 
 

)الساعة   ةختامي الة العامّ الجلسة 
08.00 ) 

)بعد  ثالثةالجلسة الوزارية ال
 االستراحة( 

  

 الخانة الثانية 
 

، عدم استخدام الخانة )تتمة
 (بالكامل

 الجلسة الختامية 

  

 

 شرق الواليات المتحدة(الصيفي لتوقيت الب  09.00 – 06.00الخانة )أ( )   
 شرق الواليات المتحدة(الصيفي لتوقيت الب  13.00 – 10.00( ) بالخانة )  
 شرق الواليات المتحدة(الصيفي لتوقيت ال ب 17.00 – 14.00( ) ج الخانة )   
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  الكامل االفتراضياالجتماعات بشكلها 
 

 التاريخ والتوقيت 
 )الخانة المخّصصة للجلسة(

 مسار التسهيالت  مسار السالمة  ة/الوزارية العامّ الجلسة 

 
 الثالثاء 

12 /10 /21 

 الخانة األولى 
 

 االفتتاحية ة العامّ الجلسة 
الوزارية األولى  الجلسة 

 االستراحة( )بعد

  

 الخانة الثانية 
 

، عدم استخدام الخانة )تتمة
 (بالكامل

  

 
 األربعاء 

13 /10 /21 

 الخانة األولى 
 

   الجلسة الوزارية الثانية 

 الخانة الثانية 
 

 AI1 
 

 

 
 الخميس 

14 /10 /21 

 الخانة األولى 
 

  
 

AI6 

 الخانة الثانية 
 

 AI2  

 
 الجمعة 

15 /10 /21 

 الخانة األولى 
 

 AI3  

 الخانة الثانية 
 

  AI7 

 
 االثنين

18 /10 /21 

 الخانة األولى 
 

 AI4  

 الخانة الثانية 
 

  AI8 

 
 الثالثاء 

19 /10 /21 

 الخانة األولى 
 

 AI5, R1, R2  

 الخانة الثانية 
 

  AI9 

 
 األربعاء 

20 /10 /21 

 الخانة األولى 
 

  AI10, R6, R7 

 الثانية الخانة 
 

 R3, R4, R5  

 
 الخميس 

21 /10 /21 

 الخانة األولى 
 

  R8, R9, R10 

 الخانة الثانية 
 

 الم دمجة لكال المسارين(* البنود المتبقية )الخانة   
 

 الجمعة 
22 /10 /21 

 الخانة األولى 
 

 الختامية ة العامّ الجلسة 
  ثالثةالجلسة الوزارية ال

 االستراحة( )بعد

  

 الثانية الخانة 
 

   (، عدم استخدام الخانة بالكامل )تتمة 

 

 شرق الواليات المتحدة(الصيفي لتوقيت الب  059.00 – 02.00)   1 الخانة   

 شرق الواليات المتحدة(الصيفي ل توقيت ال ب 08.00 – 05.00)   2الخانة   

 شرق الواليات المتحدة(الصيفي ل توقيت ال ب 11.00 – 08.00)   3الخانة   

 شرق الواليات المتحدة(الصيفي ل توقيت ال ب 14.00 – 11.00)   4الخانة   

 شرق الواليات المتحدة(الصيفي ل توقيت ال ب 17.00 – 14.00)   5الخانة   

 

— — — — —  — —  — 



 

 

  21/40بكتاب المنظمة رقم  (ه)  المرفق

 اإلدارية الترتيبات 

 المؤتمر  سير أعمال
وجيهات إلى اجتماعات المالحة  تبموجب "   ةعامّ جلسة المسار السالمة والجزء المرتبط به مباشرة من ال  جري سي - 1

ععلى مستوى  الجوية   سيتبع مسار التيسير والجزء المرتبط به مباشرة و (.  Doc 8143)  "والنظام الداخلي لتصريف أعمالها  بالش 
وزارية  عاّمة الشكل الجلسات الويِرد (.  Doc 8683)  "النظام الداخلي الدائم لالجتماعات في مجال النقل الجوي "ة  العامّ من الجلسة  

 . A-6في الصفحة 
او    سمح بتقديم بيانات مكتوبةبيانات عامة شفوية من جانب المشاركين. وي  على إلقاء    المتمر  ال ينطوي تنظيمو  - 2

وت شّجع مداخالت الحضور، لتوزيعها في المؤتمر.    ، على أن تتاح مسبقاً م سّجلة م سبقًا بالفيديو من ِقبل الوزراء ونواب الوزراء
ل إلى اتفاق إلى التوّص قتضبة، للسماح بتوسيع نطاق المشاركة وتحقيق توافق في اآلراء. ويسعى المؤتمر  أن تكون م    شريطة

التحريرية بلغات  ّدم خدمات الترجمة الفورية والترجمة  ـقـمضمون جميع البنود المدرجة على جدول أعماله. وست    بشأنباإلجماع  
 . اإليكاو الست

 أوراق االعتماد
تقديم   - 3 من  االعتمادالبّد  ال  أوراق  باسم  موقعة  االعتماد  أوراق  تكون  أن  وينبغي  االجتماع.  في  أو  للمشاركة  دولة 

للقيام بالتوقيع، كما يجب أن تتضمن اسم ومنصب كل عضو    حسب األصولشخص مفوض    من ِقبل المنظمة الدولية المعنية  
أو مندوب أو مناوب أو خبير    وفد رئيس المن أعضاء الوفد واإلشارة إلى الصفة التي يعمل بها في االجتماع )الدول األعضاء:  

رئيس الوفد المراقب أو مراقب(. ويمكن إرسال أوراق االعتماد إلى العنوان  منظمات الدولية:  استشاري؛ الدول غير األعضاء وال
 . hlsc@icao.intالتالي: 

 المختلط(  ابشكله اتاالجتماع)فقط للمشاركين عبر اإلنترنت في وشروط الدخول  تأشيراتال
الهجرة   - 4 "لوائح  للبموجب  ووفقًا  الالجئين"،  وحماية  الهجرة  "قانون  تطبيق  تنّظم  التي  الالجئين"  من    20-3بند  وحماية 

"التسهيالت" باتفاقية شيكاغو، لم تعد كندا تشترط حصول الزوار المؤقتين من عدد كبير من الدول على تأشيرات   – الملحق التاسع  
وار المسافرين عن طريق الجو  ، يتعين على العديد من الز  15/3/2016الدخول. ومع ذلك، تجدر اإلشارة إلى أنه اعتبارًا من  

إلى كندا والمعفيين من تأشيرات الدخول الحصول على إذن سفر إلكتروني. أما المندوبون الذين ال يزال ي طلب منهم الحصول 
أسبوعًا    12في الوقت المناسب )  على تأشيرات دخول إلى كندا في رجى منهم اتخاذ الخطوات الالزمة للحصول على هذه التأشيرات

رجى اإلحاطة علمًا بأنه ال يمكن الحصول على تأشيرات الدخول  على األقل قبل المغادرة( من أقرب مركز للسلطات الكندية. وي  
 . عند الوصول إلى كندا

للحصول على  و لعديد من الدول. على غرار اإلى كندا، للدخول  ة موميالعالصحة شروط تحديث المواظبة على  وتجري  - 5
 Travel  –Flying to Canada requirements checklist التالي:على الرابط رجى زيارة موقع الحكومة الكندية ي  ، أحدث المعلومات

Travel.gc.ca –anada restrictions in C . 

 الترتيبات غيرها من التسجيل و ترتيبات 
اإلنترنت للمشاركة في هذا االجتماع والترتيبات اللوجستية األخرى المتاحة على الموقع اإللكتروني    بر يمكن التسجيل ع  - 6

 .https://www.icao.int/Meetings/HLCC2021 على العنوان التالي: بشأن فيروس كورونا  الرفيع المستوى  للمؤتمر  

— — — — —  — —  — 

mailto:hlsc@icao.int
https://travel.gc.ca/travel-covid/travel-restrictions/flying-canada-checklist
https://travel.gc.ca/travel-covid/travel-restrictions/flying-canada-checklist
https://www.icao.int/Meetings/HLCC2021


 

 

   21/40بكتاب المنظمة رقم  )و( المرفق

 ق ائترتيبات الوث

 ةالعامّ الترتيبات 
مسار  في إطار مسار السالمة و   بند من بنود جدول األعمال أساسية بشأن كل  ة ورقة عمل  العامّ ست ــعّد األمانة   - 1

متينًا تستند إليه المناقشات واالستنتاجات والتوصيات. وست عمم ورقات  ؛ ومن المتوقع أن تشكل ورقات العمل هذه أساسًا  التسهيالت
مؤتمر الرفيع "الالورقات األولى على موقع  ست نشر  انعقاد االجتماع. و ة في أقرب وقت ممكن قبل  العامّ العمل الصادرة عن األمانة  

بالنسبة  2021فيما يخص مسار السالمة وفي أواخر يوليو  2021في أواخر يونيو  " 2021المستوى بشأن فيروس كورونا لعام 
 . لمسار التسهيالت

ــعّد الدول والمنظمات الدولية ورقاتها إما في شكل "ورقات عمل" أو "ورقات معلومات".   - 2 ورقات العمل ف وينبغي أن ت ـ
أما "ورقات المعلومات" فتـقـّدم معلومات مفيدة  إجراءات.  التخاذ ما يلزم من  تضمن اقتراحات محددة  ـهي ورقات مقّدمة للنظر فيها وت 

  " المعلومات درج "ورقاتال ت  ، ضيق الوقت  بسبب وتجدر اإلشارة إلى أنه  دة التخاذ ما يلزم من إجراءات. وال تقّدم أي اقتراحات محد 
في التقرير ألغراض ِرد  وست "المؤتمر الرفيع المستوى بشأن فيروس كورونا"  تحميلها على موقع  جري  سي ،  مع ذلك ،  للمناقشة ولكن 

 .حاطة اإل 
ة وضيحيمالحظات تصحوبة باإلعالن م  سوّدةكون متسو .  ةالوزاري  جلسة العاّمةللمخّصصة  عمل  ورقات  لن تكون هناك  و  - 3

 .مواد مرجعيةالعامة على إعداد األمانة  ملستع، لدعم المناقشةو مداوالت المشاركين رفيعي المستوى. لساس بمثابة األ

 التسهيالت مسار السالمة و الخاصة بمسار ورقات المعلومات /تقديم ورقات العمل
ت مبادئ توجيهية لمساعدة الدول والمنظمات على تحضير ورقات العملــأ عِ  - 4 ألغراض مسار    ورقات المعلومات/دَّ

"المؤتمر الرفيع المستوى ورقات العمل على موقع    نماذج. ويمكن االطالع على هذه المبادئ التوجيهية و التسهيالتمسار  السالمة و 
 . تحت عنوان "الوثائق" (https://www.icao.int/meetings/HLCC2021) "2021بشأن فيروس كورونا لعام 

برنامج مايكروسوفت وورد، على عنوان  استخدام نماذج بورقات العمل/ورقات المعلومات إلكترونيًا،  وينبغي إرسال  - 5
المعلومات ورقات العمل/ورقات  ة تقديم  قو الدول والمنظمات الدولية ب  إلىي طلب  و   .papers@icao.int-HLCCالبريد اإللكتروني:  

 . 10في الفقرة  حّددةالمواعيد النهائية المقبل مدة كافية سبق 
وينبغي أن تكون ورقات العمل موجزة وتركز على اإلجراءات التي ينبغي اتخاذها ومقتضبة بشكل عام، ويجب أال   - 6

واإلشارة إلى بند واحد فقط من بنود جدول األعمال تتعلق به الورقة )يرجى الرجوع    ؛أربع صفحات كحد أقصىيزيد النص عن  
فسي عاد تصنيفها  العمل التي ال تقترح أي إجراء جديد أو موضوعي    ورقات  أمابنود جدول األعمال(.  )ب( و)ج( لإلى المرفقين  

 .وست بلَّغ الدول والمنظمات الدولية المعنية بذلك. ــترجممعلومات ولن ت   ورقاتك
نشر  ـوت    10في الفقرة    حّددةالعمل التي تقدمها الدول في المواعيد النهائية اإللزامية الم  ورقاتترجم االيكاو سوى  ـال ت   - 7

مت بباللغة )اللغات( التي  ت نشر العمل وس ورقاتــترجم المرفقات بلن ت  و بجميع اللغات الرسمية الست.   ها. ق دِّ
ة حّددالمواعيد النهائية الم  ضمنمن المنظمات الدولية بجميع النسخ باللغات الست ّ   واردةورقات العمل التقديم  ويجب   - 8

وفقًا  المنظمة الدولية المعنية  ت بلَّغ  ورقة معلومات وسبوصفها  ت صنف ورقة العمل    ا لم تك ن هناك لغة متاحة، وإذ.  10في الفقرة  
 ذلك. ل

إذا  و دمت بها.  نشر باللغة )اللغات( التي ق  ـترجم وست  ـالمعلومات المقدمة من الدول والمنظمات الدولية لن ت    ورقاتو  - 9
اإل اللغة  بخالف  المقدمة  اللغة  ــع،  نجليزيةكانت  على    ت ـشجَّ الدولية  والمنظمات  ورقة    إدراج الدول  من  اإلنجليزية  باللغة  نسخة 

 المعلومات. 

https://www.icao.int/meetings/HLCC2021
mailto:HLCC-papers@icao.int
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التق - 10 التالية  ـيـّ سيجري  المحّددة  النهائية  بالمواعيد  بصرامة  الدول  د  ِقبل  من  المعلومات  العمل/ورقات  ورقات  لتقديم 
 : والمنظمات الدولية

 ورقات العمل؛لتقديم   2021/ 30/8 أ(
 لتقديم ورقات المعلومات.   2021/ 30/9 ب(

ورقات   10العمل التي ترد من الدول والمنظمات الدولية بعد المواعيد النهائية المحددة في الفقرة  ورقات  عتبر  ت  و  - 11
 ي معالجتها.أو بعده لن يجر  1/10/2021تاريخ  فيوأي ورقات تِرد قدم بها. ـنشر باللغة )اللغات( التي ت  ـوت  معلومات 

األمانة  و  - 12 إلى  تقديمها  عند  نهائية  العمل  ورقات  ت  العامة  تعتبر  تغييرات.  ـولن  أي  عليهقبل  الدول  وبناًء  ت شجع   ،
المعلومات    رقاتالتغييرات في و   ت ــقبللن  و تقديمها.    قبلوالمنظمات الدولية بشدة على ضمان تأكيد نص ورقة العمل على أنه نهائي  

 . 10د في البند بعد الموعد النهائي المحدّ 
، ومسح نماذجاالستخدام الصحيح لللتأكد من  تعديالت طفيفة على النصوص المقدمة لالعامة  جري األمانة  ست  و    -13

تغييرات تحريرية طفيفة على النصوص لتوضيح العناوين    دخال، وإ  على مستوى الشكلخطاء وضوحاً األ  النصوص لتصحيح أكثر
 والمراجع إلى الوثائق المتعلقة باإليكاو وتصحيح األخطاء اإلمالئية.

بدقيقتين لعرض كل ورقة    ـتقّيد بصرامةسيتعين ال،  فنيةمناقشات الغراض الإلتاحة أكبر قدر ممكن من الوقت ألو  - 14
عرو ؛  من ورقات العمل الفترة الزمنية ويرجى منكم إعداد  النقاط الرئيسية خالل  عرض أهم  المناسب لكي يتسنى  ضكم بالشكل 

 المحددة. 

 المؤتمر  ورقات عمل إتاحة
على  "  2021"المؤتمر الرفيع المستوى بشأن فيروس كورونا لعام  ست نشر وثائق المؤتمر بصفة منتظمة على موقع   - 15

وحيث إن الوقت المتاح لمناقشة .  papers.aspx-https://www.icao.int/meetings/HLCC2021/pages/workingالعنوان التالي:  
ي رجى من جميع المشاركين أن يطلعوا بصفة منتظمة على نظرًا إلى عددها المتوقع،    ًا للغاية محدود   اً وقت ي عتبر  العمل  ورقات  

 .أعمال المؤتمر   الوثائق واإللمام بورقات المؤتمر قبل حضور   أحدثالموقع اإللكتروني للحصول على  
إذا إلى المؤتمر، لن ت نشر جميع الوثائق في نفس الوقت   الوثائق التي ست قّدم  إتاحةحاالت التأخير في   لخفضو  - 16

 . ها إتاحت  ذلك، حيث ست نشر الوثائق باللغة األصلية واللغة اإلنجليزية أواًل، ثم ستليها النسخ باللغات األخرى فوراقتضى األمر  

 زارية البيانات الوِ 
ع الدول األعضاء بشدة  ـللبيانات، ت شجَّ   والوقت المحدود المخصّص الوزارية  العاّمة  لضيق الوقت أثناء الجلسة    اً نظر   - 17

 بل وزرائها.بالفيديو من قِ  اً على تقديم بيان مكتوب أو مسجل مسبق
أربع   في  البيانات المكتوبة  نبغي تحديد عدد صفحات  يو .  30/8/2021مة بحلول  البيانات المكتوبة المقدّ   ــترجمست  و    -18

 . كّحد أقصى صفحات
ترجمة اللن تكون هناك خدمات  و .  اإليكاوتلفزيون    عبرتاح على اإلنترنت  ـ وست    اً بيانات الفيديو المسجلة مسبق  ت قبلو    -19

للتقديم  المحّدد  الموعد النهائي    عن عّدة أمور من ضنهامزيد من المعلومات  ــنشر ال. وسي  اً لبيانات الفيديو المسجلة مسبقالفورية  
 ".2021"المؤتمر الرفيع المستوى بشأن فيروس كورونا لعام  الملفات على موقعواألشكال ومواصفات 

  

https://www.icao.int/meetings/HLCC2021/pages/working-papers.aspx


F-3 

 

 عالناإل
  رؤساء الوفود ( إلى عناوين البريد اإللكتروني لإلى جميع اللغات الرسمية الستّ   ة اإلعالن )مترجم  سوّدةم  رسلـت ـس - 20

بحلول لتعليقات  بداء ا، مع تحديد موعد نهائي إل20/9/2021بل الدول والمنظمات الدولية في  لين من قِ ــالمسجّ   جهات االتصالو 
 منتصفو لى المشاركين في بداية  عات  المسودّ أحدث    ت ــعّممالتعليقات وإدراجها حسب الحاجة، س  مراعاةبعد  و .  4/10/2021

 .مسبق في اآلراءتوافق توصل إلى لل المؤتمر

   — انتهى —
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