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ثة  ال       قائمة  ال   :       الموضووووووووووو          المجلس     عمل      فرقة "    عن         الصووووووووووا             التوصوووووووووو ا     من  ُ   َّ  ُمحدَّ

       السووووو ر       ل ل  :      اإلقال  "       وث قة    من         الرابعة         والطبعة   (CART )   "       الط ران      قطا        إلنعاش
  "      كو ونا       ف روس    عن         الناجمة        العامة       الصحة      أزمة       أثناء    في        الجوي 

      أعاله؛            المووووووو كو   ن            بوووووووالوث قت ن        علموووووووا          اإلحوووووووا وووووووة   ( أ   : ) ة       المطلوبووووووو    ا       اإلجراء
         المكا ب    مع          بالتنسووووووووووو        ف ها         الوا             اإل شوووووووووووا ا         وا با           التوصووووووووووو ا         ن      ( ب ) و

         وصوووووووووووووو ووا         ن  وو      موود     عن           المعلومووا         و حوود وود        قوودي    ( ج ) و   ؛      لإليكوواو          اإلقل م ووة
            مركز التصددد             على موقع "         الط ران      قطا        إلنعاش        المجلس     عمل      فرقة          وإ شووووووا ا 

  (CRRIC )  "                                 لجائحة فيروس كورونا والتعافي منها

      وبعد،     ِّ     ِّبة       ح ة

ثة         القائمة       اعتمد    قد   (      اإليكاو )        الدولي        المدني         الط ران       منظمة      مجلس     بأن        أبلغك     أن     فنيُ     ُيشووووووووووووور             التوصوووووووووووووو ا     من    ُ   َّ  الُمحدَّ
        الجوي        السووووووو ر       ل ل  :      اإلقال  "       وث قة    من         الرابعة         والطبعة    (( أ )        المرف  )         الط ران      قطا        إلنعاش        المجلس     عمل      فرقة    عن         الصوووووووا   

  .      كو ونا       ف روس      أزمة         طو ا       أحدث      ظل      في      وذلك   ،  (( ب )        المرف  )   "      كو ونا       ف روس    عن         الناجمة        العامة       الصحة      أزمة       أثناء    في

       لقي       إثبا   و           والتعافي           االختبا ا         و سج ل      حص ن   الت          ومما سا          االختبا               باسترا  ج ا     حة  َّ نقَّ    ُ المُ        األ بع          التوص ا         و تعل 
       شوومله        ال  ن    اب    َّ الركَّ        و خول        الدولي       السو ر      سوه ل  لت      َّ نسوَّ  ُ مُ      نهج       ا با      على       العمل        و شوج ع   ،   ا        وعالم      ا       ول          للتداول      قابل     شوكل    في        اللقاح

        اإليكاو       ل ل "        ووث قة    حة     َّ المنقَّ    "        اإل شا ا  "       وث قة   ن  َّ ضمَّ    ت  و    . (  11 و    11 و    11 و    11          التوص ا  )         الجائحة    من         عافوا    أو         بالكامل         التلق ح
   : ط     الوووووووورابوووووووو     عووووووووبوووووووور   ة   توووووووواحوووووووو   ُ الوووووووومووووووووُ  )   (Doc 10152 )  "       لووووووووولوووووووووحووووووووودو          الوووووووووعوووووووووابووووووووور         كوووووووووو ونوووووووووا       فووووووووو وووووووووروس       مووووووووو وووووووووا ووووووووور       إل ا  

ovid/Pages/default.aspx                       https://www.icao.int/c                      )    لتن   ها          اإل شا ا     من     ا      مزيد     ران      وف    و    ،  حة  َّ نقَّ    ُ المُ           التوص ا        .    

ثة        الطبعوة      جانب      وإلى    (Doc 10152 )  "       للحودو          العوابر         كو ونوا       ف روس       م وا ر       إل ا          اإليكواو       ل ول "       وث قوة    من    ُ   َّ  الُمحودَّ
         والطبعة   (CART )         الط ران      قطا        إلنعاش        المجلس     عمل      فرقة    عن         الصوووا             التوصووو ا        سوووت د   ُ سوووتُ         من صووول،      بشوووكل    ُ   سوووتُنشووور      التي
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     أجل    من        مرجع ة       كموا    "      كو ونا       ف روس    عن         الناجمة        العامة       الصحة      أزمة       أثناء    في        الجوي        الس ر       ل ل  :      اإلقال  "       وث قة    من         الرابعة
  .    2021 /  10 /  22     إلى    12    من        ال تر     في      عقده        المقر         كو ونا       ف روس       جائحة      بشأن          المستو          الرف ع         المؤ مر

            الحت اجا ها        وفقا          لإليكاو          اإلقل م ة         المكا ب    مع          بالتنسووووووووو             واإل شوووووووووا ا           التوصووووووووو ا      ه ه        و ن          ا با      على       الدول        ونحث  
وووووووووووووووووووور     كما   .       المحد           وظروفها                                     ما وصلت إل ه  ولتك  في  ن     وص ا   ع         معلوما     من       لز     ما        و حد ث        وف ر     إلى         بالحاجة         إ ا  ك   ُ       ُن ك 

                                         مركز التصددددددد   لجائحة فيروس كورونا والتعافي  "     موقع            ها من خالل        وإ شووووووووووووووا ا   "        الط ران      قطا        إلنعاش        المجلس     عمل      فرقة "

  .       ولتك     في        اال صال     جهة     عبر      وذلك  ،  (CRRIC )  "    منها

           االحترا ،،،      فائ        بقبول         س ا  ك          و  ضلوا

   ا  س   ساال        كا لوس      خوان
      العا        األم ن

ُ      الُمرفقان   :  
ثة         القائمة   —  أ(   (CART )   "       الط ران      قطا        إلنعاش        المجلس     عمل      فرقة "    عن         الصا             التوص ا     من    ُ   َّ  الُمحدَّ

  "      كو ونا       ف روس    عن         الناجمة        العامة       الصحة      أزمة       أثناء    في        الجوي        الس ر       ل ل  :      اإلقال  "       وث قة    من         الرابعة        الطبعة   —   ب( 
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م ثة       قائمة         الوثيقة     هذه   ُ   ِّ ُتقد ِّ       صــةية  األ       توصــية      عشــر        اإلحدى    من       تتألف   ة    توصــي   (  2٠ )        وعشــرين        رئيســية       مبادئ   (  ١٠ )      عشــر     من  ُ   َّ  ُمحدَّ
   ( 3 )       الثالث         اإلضـــــــافية           والتوصـــــــيا    ،١    2٠2٠       يونيو    في        الصـــــــادر         الطيران      قطاع       إلنعاش        المجةس     عمل      فرقة       تقرير        أوردها      التي
          التوصـــــــيا   و    ،2    2٠2٠        نوفمبر    في     عمل  ال      فرقة    عن         الصـــــــادر           المســـــــتوى          الرفيعة       الغالف       وثيقة    من         الثانية         المرحةة    في  ُ    ُقدمت      التي

   ،3    2٠2١      مارس    في       ذاتها       الغالف       وثيقة    من         الثالثة         المرحةة    في     تين      المقدم   ( 2 )     تين ح  َّ نقَّ    ُ المُ      تين       والتوصــــــــــي         اإلضــــــــــافية   ( 6 )      الســــــــــت
  .    2٠2١        أكتوبر    في          المعتمد     حة  َّ نقَّ    ُ المُ    ( 4 )       األربع           والتوصيا 

  

--------- 

  

                                                                 

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

https://www.icao.int/covid/cart/Pages/CART-Report---Executive-Summary.aspx
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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 واالستدامة واألمن السالمة يكفل      نحو   على الطيران قطاع إنعاش أجل من الرئيسية المبادئ
 

       تناغم م     نهج       اتباع    في           واالســـتدامة       واألمن        الســـالمة      يكفل       نحو       عةى         وإنعاشـــ          العالمي         الطيران      قطاع         الســـتفناف     دعم      أفضـــل      يكمن
  :       التالية        العشر           الرئيسية         المبادئ     إلى       يستند     ا     ولي د

        مقبولة    أو    قة  َّ نســـــَّ  ُ مُ         تدابير     وضـــــع     عةى     ا    مع     عمل  ال         الصـــــناعة      قطاع  و        الدول     عةى    جب ي   .     ومرنة    قة  َّ نســـــَّ  ُ مُ         تدابير   :     الناس       حماية - ١
  .     السفر       عمةية      طيةة          الموظفين    من        وغيرهم     اقم  و     والط    اب َّ كَّ    ُ الرُ        حماية     أجل    من   ،       المخاطر     عةى       قائمة  و    ،      متبادل      بشكل

         الدولية           والمنظما         والدول        اإليكاو    من     بكل        الخاصــــــة       الخطط   ل   ِّ كم ِّ  ُ تُ     أن       ينبغي   .       التضااااامن      بداء  وإ      واحد       طيران       كفريق       العمل - 2
           واإلقةيمية         الوطنية           االحتياجا        تتطةب    قد     حين     وفي   . ا   ُ بعضــُ        بعضــها      يدعم     وأن     ا     بعضــ       بعضــها         الصــناعة       أوســا   و            واإلقةيمية

        وخططها          القياســــــــــــية        اإليكاو       قواعد    مع        يتماشــــــــــــى     بما         اإلمكان،     قدر           االســــــــــــتجابا    ق   ِّ نســــــــــــ ِّ  ُ تُ     أن       لةدول       ينبغي   ،        مختةفة       ا   ج ُ هُ  ُ نُ 
  .         وسياساتها

        اإلمداد      ســـالســـل     عةى  و       ســـاســـي  األ       الربط     عةى          المحافظة         الصـــناعة       أوســـا   و        لةدول       ينبغي   .      األساااساا        الربط       تحقيق      ضاامان - 3
  .       مستضعفة  ال       الدول    من        وغيرها      عزلة ن   الم        والجزر         النائية         المناطق    في      سيما   ال           العالمية،

         شـــامةة       ا   ج ُ هُ  ُ نُ         تســـتخدم    أن         الصـــناعة       أوســـا   و        لةدول       ينبغي   .  ال    فع        بشااكل        والصااحة       واألمن         بالسااالمة          المتعلقة         المخاطر       إدارة - 4
         التشــــــغيل       إعاد         مرحةتي    في        والصــــــحة       واألمن         بالســــــالمة         المتصــــــةة           التشــــــغيةية         المخاطر       إدار      أجل    من          البيانا      إلى       تســــــتند

  .    لذلك     ا     وفق          تدابيرها       تكييف ب      تقوم    أن  و    ،       واإلنعاش

          التدابير       تقييم      ويجب   .       الطيران      وأمن      ســــــــــــالمة       أنظمة    مع       العمل   .      لطيران ا      مجال    ف         العامة       الصااااااااحة     أجل    من        تدابير       اتخاذ - ٥
  .    أمن     أو / و         الطيران      سالمة    في       الضار         التأثير      فادي  لت        بعناية        الصحية

     أجل    من       بوضـــو          التواصـــل  و          العمةية          التدابير        وتنســـيق     ا    مع     عمل  ال         الصـــناعة       أوســـا   و        الدول     عةى    جب ي   .       الجمهور     ثقة       تعزيز - 6
  .     أخرى      مر        لةسفر           المسافرين         استعداد      ضمان

     ا   ج ُ هُ  ُ نُ     ان     تتطةب    قد           متمايزتان         مرحةتان         إنعاشــــــها      ودعم         الصــــــناعة       تشــــــغيل       إعاد     َّ إنَّ    .       واإلنعاش         التشاااا يل       إعادة     بين           الم مايزة - 7
ر     حد     من         لةتخفيف       مؤقتة         وتدابير        مختةفة   .       المخاطر     ُّ تطوُّ

    مع      يتفق     بما          المالية،           والمؤســـــســـــا        لةدول       ينبغي   .       الطيران       صااااناعة       أوسااااا          لمساااااعدة         المالية        اإلغاثة             اسااااتراتيجيات     دعم - 8
        وينبغي   .         بالشــفافية      تتســم        مختةفة         متناســبة       بطرق          المباشــر     غير    أو / و         المباشــر       الدعم       تقديم     إلى        الحاجة    في      تنظر    أن          والياتها،

     عةى        القدر     أو        التنوع   ض ي    تقو     أو        األســــــواق   ه   ُّ تشــــــوُّ     في       تتســــــبب     وأال         العادلة          المنافســــــة      تحمي    أن       بذلك،        القيام      ســــــياق    في      لها،
  . ل  و     الوص

   .         واالجتماعي          االقتصــــــــــادي         لالنتعاش      محرك     وهو   ،     الربط     عةى       قائمة       أعمال        منظومة    إال         الطيران    ما   .        االساااااااتدامة      ضااااااامان - 9
  .       الطيران       لقطاع          والبيفية           االقتصادية          االستدامة       لضمان       جاهد       تسعى    أن         الصناعة       أوسا   و        لةدول        وينبغي

      لجعل           المســـتفاد         الدروس         اســـتخدام     يجب         العالم،   ى    تعاف ي       بينما   .      الصاامود     على        القدرة       تحسااين     أجل    من        الدروس        اسااتخال  -  ١٠
  .   قو       أكثر         الطيران     ومة  نظ م

–––––––––– 
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 التوصيات

    1     رقم         التوصية

    عن         الناجمة           بالطوارئ           المتعةقة          االختالفا        تحديث       تواصــــــل    أن        األعضــــــا        لةدول       ينبغي         كورونا،       فيروس ل          العالمية         الفاشــــــية     خالل
  . (EFOD )          االختالفا     عن           اإللكتروني       اإلبالغ      نظام    في   (CCRDs )        كورونا       فيروس     مرض

  2     رقم         التوصية

   .       العادية          العمةيا          اســـــــــــــتفناف      مجرد ب        كورونا        بفيروس       تتعةق          احترازية        تدابير    أي     عةى        اإلبقا         تتفادى    أن        األعضـــــــــــــا        لةدول       ينبغي
َد ،   ن إ   ،      طوارئ   ال      حالة        انتها      بعد      تبقى      التي          االختالفا      حفظ        وينبغي َ   ُوجِّ   .        االختالفا     عن           اإللكتروني       اإلبالغ      نظام    في  ُ  ِّ

  3     رقم         التوصية

    في          العمةيا     في       تغيير  ال ب    أو         الجديد           العمةيا  ب      َّ يتعةَّق      فيما        السالمة       إدار       بشأن         إرشادا       بوضع   ل   ِّ عج ِّ  ُ تُ     أن        األعضا        لةدول       ينبغي
  .     األزمة     هذه       أثنا 

  4     رقم         التوصية

     ا        وتحقيق   .      الجوي        الســــفر    في    اب َّ كَّ     ُ والرُ          الجمهور     ثقة        لتعزيز         أســــاســــي         أمر            واإلقةيمي         العالمي          الصــــعيدين     عةى          اإلجرا ا        تنســــيق    َّ إنَّ 
         الوارد           اإلرشادا     مع        تتماشى        لطيران ا      مجال    في        العامة       الصحة     أجل    من         إجرا ا      تضع    أن        األعضا        لةدول       ينبغي         الغاية،      لهذه
  . " (COVID-19 )        كورونا       فيروس    عن         الناجمة        العامة       الصحة      أزمة       أثنا     في        الجوي        السفر      دليل  :      اإلقالع "       وثيقة    في

  5     رقم         التوصية

         بانتظام        تســــــــتعرض    أن        األعضــــــــا        لةدول       ينبغي   ،    يمكن    ما       بأســــــــرع         العادية         الطيران       مةيا  ع     إلى      عود   ال     عةى       العمل       يتســــــــنى     لكي
     وقف       ينبغي     كما   ؛      كورونا        بفيروس         العدوى         انتقال     خطر       تضــــــــــا ل    مع         المخاطر    من         التخفيف        تدابير       تطبيق        مواصــــــــــةة     إلى        الحاجة
  .     إليها      حاجة      هناك     تعد    لم      التي          التدابير

  6     رقم         التوصية

     عةى   (       يعادلها    ما   و أ )        الجوي        النقل       ســـــهيال   لت       وطنية      لجنة        بتشـــــكيل       الفور     عةى      تقوم    أن      بذلك     تقم    لم      التي        األعضـــــا        لةدول       ينبغي
  .        القطاعا      بين        الوطني        الصعيد     عةى         التنسيق       تعزيز      بغية        التاسع     ةحق   الم    في         المطةوب       النحو
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  7     رقم         التوصية

         وتتبعهم        الركاب      هوية       تحديد       لضمان      صحت        وتتبع        الراكب      موقع       تحديد       نموذج        منهجية       بصور         تستخدم    أن        األعضا        لةدول       ينبغي
  .       الجائحة        انتشار      عود      منع  و        المرض        انتشار    من      الحد     عةى          لةمساعد 

  8     رقم         التوصية

        نظامها      تعزز    أن     لها       ينبغي     مة،  َّ قدَّ    ُ المُ           اإلرشـــــــادا           باســـــــتخدام       مؤقت،      بشـــــــكل        األمنية          تدابيرها        بتكييف        األعضـــــــا        الدول      تقوم       بينما
  .       المشروع     غير        التدخل       أعمال    من         الطيران       حماية      بهدف          باستمرار          التدابير     هذه       تطبيق       لضمان          لةمراقبة

  9     رقم         التوصية

     غير        الركاب      حاال         وإدار        تحديد     عةى   ،        المعنيين          لةموظفين   ،       التدريب       توفير       لضــــــــــــــمان        تدابير    خذ َّ تَّ  َ تَ     أن        األعضــــــــــــــا        لةدول       ينبغي
  .      لطيران ا      مجال    في        العامة       الصحة  و          بالسالمة          المتعةقة         األساسية          التدابير        احترام      بعدم      يتصل      فيما           المنضبطين

   11     رقم         التوصية

    من       كاف          مســــتوى      عةى         والحفاظ         المالية         الجدوى       لدعم        مناســــبة           اســــتثنائية       طارئة        تدابير       اتخاذ    في      تنظر    أن        األعضــــا        لةدول       ينبغي
        ســـياســـا     مع       متســـقة   ،     مؤقتة   ،     شـــفافة   ،       متناســـبة         األهداف،      حدد  م   ،     شـــامةة       تكون     أن       ينبغي      التي   ،   تها     وكفا     ها    وأمن          العمةيا       ســـالمة
        واألدا        واألمن         بالســالمة         واإلضــرار         العادلة           بالمنافســة        المســاس      دون          المعنية         المصــال      بين      فيما       مناســب        توازن        تحقيق    مع   ،      اإليكاو
  .      البيفي

   11     رقم         التوصية

ل ُ تُ     أن        األعضـــا        لةدول       ينبغي     في          المســـاهمة     خالل    من      وذلك   ،         ممارســـاتها       وأفضـــل           إجرا اتها      بشـــأن          وتبادلها           المعةوما        تقاســـم     ِّ ســـه ِّ
  .      اإليكاو     لدى          التدابير        بيانا        قاعد 

  (    2121      مارس    ف   َ  َحت      ن ق    )    12     رقم         التوصية

                                    التخفيف من الةوائ  التنظيمية لفترا   ب          المرتبطة         المخاطر      حد      من         لةتخفيف        الالزمة          التدابير       التخاذ         التخطيط       الدول     عةى       ينبغي
لة، وتجنب تمديد هذا التخفيف )بالنسبة لكل من                                    ِّ                                 االختالفا  الرئيسية والممتد  المتعة ِّقة بالطوارئ الناجمة عن مرض فيروس                                                 مطو 

                                               تتي  لمقدمي الخدما  وأطقم العامةين لديها تجديد                                         أما الدول التي تحتاج إلى إجرا ا  بديةة   .    2٠2١ / 3 /  3١           إلى ما بعد    (      كورونا
                                                                                                       صــــــــالحية شــــــــهاداتهم وتراخيصــــــــهم وغير ذلك من صــــــــور الموافقا  أثنا  جائحة فيروس كورونا، فينبغي عةيها اســــــــتخدام نظام 

هة                ُ                                                 عالو  عةى ذلك، ُيحبذ أن تعمل الدول عةى تيســــــــير االســــــــتفاد  من المرافق    .    2٠2١ / 4 / ١            اعتبارا  من    (TE )                  اإلعفا ا  الموج 
      َ               المســــــــــــــتخَدمة ألعضــــــــــــــا  طاقم                                      أجهز  التدريب عةى الطيران بالمحاكا                                                         الطبية والتدريبية الواقعة في الدول المجاور ، بما في ذلك 

ــــاد  )المحةيين واألجــــانــــب     .                            تهم وحــــداثــــة خبراتهم وكفــــا اتهم                لةحفــــاظ عةى شــــــــــــــهــــادا   (ATCOs                       ومراقبي الحركــــة الجويــــة )   (                         القي
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َ  ن ق  َحت )    13     رقم         التوصية   (    2121        أكتوبر    ف        

        المبين       النهج      تطبق    أن        كورونا        بفيروس          المرتبطة         المخاطر       إلدار               اســـتراتيجيتها    في         االختبار        تســـتخدم      التي        األعضـــا        لةدول       ينبغي
        القوية         االختبار             استراتيجيا      بأن         التسةيم    مع   ، (Doc 10152         الوثيقة )        لةحدود         العابر         كورونا       فيروس       مخاطر      دار  إل        اإليكاو      دليل    في

        العامة       الصحة       سةطا       توصي   ال    قد      ذلك،     ومع   .        بالعدوى         مصابين        يكونوا    أن       يحتمل       الذين           المسافرين    عن        المبكر        بالكشف      تسم 
  .        والموارد    ا       األولوي ب       تتعةق          اعتبارا       بسبب       الصحي       لةفحص         روتينية        كطريقة     عام      نطاق     عةى           االختبارا         بإجرا 

َ  ن ق  َحت )    14     رقم         التوصية   (    2121      مارس    ف        

ـــــــر      التي        األعضا        لةدول       ينبغي ــــــــ ـ        البعض       بعضها    مع         بفعالية           المعةوما         تتبادل    أن   (PHC   " )      العامة       الصحة       ممرا  "       إنشا     في         تفك 
قة        بطريقة  "       العامة       الصحة       ممرا  "       تنفيذ     أجل    من    (iPack )       تنفيذ  ال          بمجموعا           االستعانة       لةدول      يمكن          التنفيذ،       أعمال         ولتسهيل   .   َّ  منسَّ
       والتي          تحديدا           الموضــــوع      بهذا        الخاصــــة        األدوا      بعض     إلى         باإلضــــافة   ، "      العامة       الصــــحة       ممرا  "       إنشــــا       بشــــأن        اإليكاو        أعدتها      التي
    .     الدول     بين      فيما        العامة       الصحة       ممرا        إنشا           لترتيبا           نموذجا         يتضمن      الذي         التطبيق     وفي           اإللكتروني        اإليكاو      موقع     عةى  ُ    ُنشر 

   15     رقم         التوصية

   "     الجو      طريق    عن         لةبضــــــــــــــائع      اآلمن       لةنقل        الفنية           التعةيما  "       وثيقة     إلى   2 و   ١     رقم          اإلضــــــــــــــافتين    في     يرد    ما       تنفيذ       الدول    من  ُ    ُيرجى
( Doc 9284)    بهدف           الطائرا ،     متن     عةى       معينة      خطر        بضــــــائع      بحمل         ولةســــــما         كورونا       فيروس        لقاحا      نقل        لتيســــــير       إبطا       دون      

           بالتزامها         تذكيرها        فينبغي          تقييدا ،      أكثر       تكون     أن    في       الدول      إحدى      رغبت      وإذا   .       والطاقم        لةركاب       وصــــــــــــحية      آمنة       تشــــــــــــغيل      بيفة       توفير
    .      الفنية           التعةيما     في     يرد     عما       لديها       اختالف    أي    عن        باإلبالغ

   16     رقم         التوصية

      ســــبيل     عةى     ذلك       ويشــــمل        مؤقتة،      بصــــفة         لةبضــــائع        الجوي        الشــــحن        عمةيا      عةى          المفروضــــة        القيود     رفع    في        بالنظر       الدول   ُ   ُتنصــــ 
      بهدف      وذلك      فقط،       الشحن        طائرا        خدما       بشأن      سيما   ال         إضافية،        ثنائية       حقوق          األجنبية         الطيران      خطو      من         الحصر،   ال        المثال
    .      كورونا       فيروس         ولقاحا              والمستةزما          األساسية         البضائع     نقل       تسهيل

َ  ن ق  َحت )    17     رقم         التوصية   (    2121        أكتوبر    ف        

            البروتوكول     إلى     ا        اســـــتناد     بها   ف ا    عتر   اال  و    (       التمنيع )          والتحصـــــين         التعافي  و          االختبار        شـــــهادا         اشـــــترا      فرض        األعضـــــا        لةدول       ينبغي
        لةحدود         العابر         كورونا       فيروس       مخاطر       إلدار         اإليكاو      دليل       وثيقة    في         الوارد          التنفيذ         وأســـــــــــــــاليب       األدنى      الحد        بيانا           ومجموعا 

     ذا   و       آمنة          الشـــــــــــهادا      هذه       تكون     أن      ضـــــــــــمان     عةى       العمل       الدول    من  ُ    ُيرجى     كما   .      الجوي        النقل      ســـــــــــهيل  لت   (Doc 10152         الوثيقة )
    ين      الصـــعيد     عةى         لةتداول        وقابةة          البيانا        حماية         تشـــريعا     مع          ومتوافقة          االســـتخدام       وســـهةة       صـــحتها    من        التحقق       ويمكن   ،       مصـــداقية
        تصــــــدرها      التي   (       الصــــــفرا          البطاقة )         الوقاية    أو         لةتطعيم         الدولية         الشــــــهاد      إلى         التحصــــــين       إثبا        يســــــتند    أن       ويمكن   .        والعالمي        الدولي
           المواصـــفا     مع        يتماشـــى     بما          والعالمي        الدولي    ين      الصـــعيد     عةى         لةتداول      قابل     شـــكل    في   ا      إصـــداره        وينبغي           العالمية،       الصـــحة       منظمة

     ا      مرئي     ا      رقمي     ا     ختم          وتضــــــــــــــمينها          القائمة،        الحةول    في       النظر        وينبغي   .        العالمية       الصــــــــــــــحة       منظمة      دتها  َّ حدَّ     تي  ال          اإلرشــــــــــــــادا   و      نية ف  ال



- 6 - 

 

    أو        عالمية    أو         إقةيمية    أو       دولية        حكومية       هيفا     من      صــــادر         لةتداول      قابل     آخر     شــــكل    أي    أو     (VDS-NC )    ُ   َّ  الُمقيَّد      غير          لةمســــاحا 
  .   ا      دولي     بها   ف َ رَ   َ عتَ  ُ مُ      ما   َّ نظَّ  ُ مُ 

َ  ن ق  َحت )    18     رقم         التوصية   (    2121        أكتوبر    ف        

         الثانية         المرحةة         لتوصـــيا         وفقا         ممكنة      فرصـــة      أســـرع    في        الةقا     ةى ع          الطائرا       أطقم     صـــول ح     ســـبل      ســـهيل ت        األعضـــا       ةدول ل       ينبغي
     أجل    من          العالمية       الصـــــحة        لمنظمة          والتابعة          بالتمنيع         المعنية   (SAGE )             االســـــتراتيجية           االســـــتشـــــارية         الخبرا         مجموعة    عن         الصـــــادر 
    في        اآلخرين    ين ة  ام   الع     أجل    من         الثالثة         المرحةة        توصــــــيا  ل     ا     وفق  و    ،   فقط         البضــــــائع      تحمل        طائرا      عةى        عمةون  ي       الذين        الجوية         الطواقم
  .       الطيران      مجال

َ  ن ق  َحت )    19     رقم         التوصية   (    2121        أكتوبر    ف        

       ودخول        الدولي       الســــفر      ســــهيل  لت         وشــــامل       ق    َّ نســــَّ  ُ مُ        نهج         اتباع     أجل    من       ممكن،    حد      أقصــــى     إلى   ،       الترويج        األعضــــا        الدول    من  ُ    ُيرجى
    أو     خفض    في      تنظر    أن        األعضــا        لةدول       ينبغي        الصــدد،     هذا     وفي   .       الجائحة    من        تعافوا    أو         بالكامل         التةقي        شــمةهم       الذين           المســافرين

        بفيروس  ُ      ُأصــــــــيبوا    أن     ســــــــبق       الذين       أولفك    أو         بالكامل         التةقي        شــــــــمةهم       الذين        لألفراد       الصــــــــحي       الحجر    أو / و         االختبار      شــــــــرو        إلغا 
SARS-CoV-2   التي          المقبولة         الخطور     حد ل     ا     وفق     ئها    إلغا  و         الشـــــــرو        تخفيف        عمةيا      تتم    أن        وينبغي   .        بالعدوى         مصـــــــابين        يعودوا    لم  و      

       وثيقة    في   ن  َّ بيَّ    ُ المُ          المخاطر       إلدار            المســـــتويا          المتعدد        واإلطار         بالدولة        كورونا       فيروس      وبا       ووضـــــع        الوطني        واإلطار        الدولة        تقررها
    في          العالمية           المســــــــــــاوا        لعدم     ا       ونظر    . "      كورونا       فيروس    عن         الناجمة        العامة       الصــــــــــــحة      أزمة       أثنا     في        الجوي        الســــــــــــفر      دليل  :      اإلقالع "

     ا      مسبق     ا     شرط        الةقا        يكون     أال       ينبغي   ، ا     تةقيه ل   م  ةه   ُّ تحمُّ       وعدم        األفراد     بعض ل          الةقاحا          استخدام       مال مة      وعدم          الةقاحا      عةى        الحصول
  .      الدولي       لةسفر

   21     رقم         التوصية

      التي        القرار       اتخاذ        عمةيا     في         الطيران      قطاع       إلنعاش        المجةس     عمل      فرقة         إرشادا         مراعا       تضمن    أن        األعضا        الدول     عةى       ينبغي
  .      الوطني          المستوى      عةى         التعافي       ألنشطة         التخطيط     يخص      فيما        بالدول        العامة        اإلدار        هيفا      بها       تضطةع
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 الناجمة عن فيروس كورونا الصحة العامةاإلقالع: دليل السفر الجوي في أثناء أزمة 

 العامة الخلفية -1

   ،    2020     عام     ففي   .  ق      مســــــــــــــبو      غير        حدثا           العالمي        الجوي        النقل      شــــــــــــــبكة     على        كورونا       فيروس     مرض       جائحة       تأثير  ُ     ُيعتبر   1 - 1
اب       أعداد        انخفضـــــ     - )      2012     عام    في        بليون    5 . 4       بمبلغ          مقارنة          بليون،   7 . 2      مبلغ       يعادل    ما    أي  ٪   00       بنســـــبة         العالمي          المســـــتوى      على      َّ  الركَّ

     حيث    من  ٪   00       بنســـــبة          تراجعا         فشـــــهدت         الطيران       شـــــركات     أما   . (       المحلية        الحركة        مســـــتوى      على  ٪   50 - و         الدولية        الحركة        مســـــتوى      على  ٪   74
اب " اب       أعداد         وانخفضــــ    (PRKs )  "          اإليراديين              الكيلومتريين      َّ  الركَّ         انخفاض     بأن           التقديرات        وأفادت   .    2020     عام    في  ٪   57       بنســــبة          المطارات    َّ  ركَّ

            والمطارات،         الطيران        لشركات         بالنسبة        أمريكي      دوالر        بليون      112 و        أمريكي      دوالر        بليون      371       بمبلغ          اإليرادات    في       خسائر     إلى     أدى    قد        الحركة
          الصـــادرات        عائدات    في        أمريكي      دوالر          تريليون    3 . 1       بمبلغ       خســـارة      هناك    أن   (UNWTO )  "         العالمية         الســـياحة       منظمة "   َّ  دَّرت ق     كما   .       التوالي     على
      بشــكل       واضــحة        الجوي        للنقل          المعاكســة          االتجاهات       تظل           العالم،       أنحاء      جميع    في        كورونا       فيروس       جائحة       تســارع      ظل       وفي   .       الســياحة      قطاع    من

ـــــــــــــــــشـــير   .    2021     عام    في     خاص اب          المقرر ة        الحركة    أن     إلى        اإليكاو    ات    توقع      أحدث   ُ     وتُـ     من      األول       النصـــف     خالل         العالمي        الصـــعيد     على      َّ  للركَّ
لة            بالمستويات          مقارنة     (      بليون    4 . 1     إلى   3 . 1    أي   ٪ )  00     إلى  ٪   52       بنسبة        ستنخفض      2021    عام   .    2012     عام    في       َّ  المسجَّ

 عامة لمحة -2

        ويتضـــــــــــمن   .       العالمي        الجوي        النقل      شـــــــــــبكة     على         الراهنة     ونا    كور        فيروس       جائحة       تأثير         لمعالجة        عاما           إطارا           الوثيقة     هذه      ِّ توف ِّر  1 - 2
اب     على        العامة       الصحة       مخاطر    من      للحد        الالزمة           االحترازية          اإلجراءات         الوثيقة      بهذه        المرفق        الثقة       زيادة    مع         الطيران      قطاع    في           والعاملين      َّ  الركَّ
     على       الطلب       وتيرة       تســريع    في     ذلك         وســيســاعد   .        الحكومات  و           العالمية         التوريد       ســلســلة     وفي         الطيران      قطاع    في           والعاملين           المســافرين       جمهور     لدى

          اإلرشادية        المواد     إلى         الحالية         الوثيقة      تشير         المواد،      لهذه            واستكماال     .      كورونا         بــــــــفيروس          المتأثرة         األساسية      وغير         األساسية        الجوي        السفر       خدمات
         المواد،     هذه      جميع        وتنقي          اســتعراض     على          المواظبة        وتجري    .       الجائحة      آثار    من         التخفيف      بغرض        القطاع    في          العالمية          المؤســســات        أعدتها      التي
  .       تحديثها     على          للمواظبة      وذلك       األمر،     لزم      كلما

        تدريجي      منهج        باتباع        اإليكاو      توصـــــــي       منها،         المقدمة           واإلرشـــــــادات        المدني         الطيران      قطاع    في         المعنية        الجهات          وبمســـــــاعدة  2 - 2
اب    من     لكل         بالنســـــبة        مرتفعة     يات      بمســـــتو          والدولي        المحلي        الجوي        الســـــفر     إلى       اآلمنة        العودة        لتمكين      على        المنهج     هذا        ويســـــتند   .        والبضـــــائع      َّ  الركَّ
اب        لحماية          أســـــــاســـــــيا          صـــــــحيا              بروتوكوال        تشـــــــكل      التي          اإلجراءات    من        جوهرية        مجموعة    .      كورونا       فيروس    من         الطيران      قطاع    في           والعاملين      َّ  الركَّ

       مرحلة    كل    أن       إدراك       المهم    من     أنه    إال   .      الحالي        الوباء    من        تعافيه   ء    أثنا         العالمي         الطيران      قطاع    في       النمو       تحقيق    من          التدابير     هذه        ِّ وســــــــــــــتمك ِّن
        بأمان،          بالطائرة       الســـفر       تمكين     وهو    أال          المشـــترك،       الهدف       تحقيق     أجل    من          اإلجراءات     هذه     ضـــب        إعادة     إلى        ســـتحتاج         التعافي     هذا       مراحل    من

         أعمالنا      ســياق    في        نتدارك    أن      ويجب   .      والنمو          االقتصــادي         االنتعاش      لدعم       وكذلك          الطيران،      شــبكة    في         الجديدة        العامة       الصــحة         إجراءات       تطبيق
     كما   .      األخرى          الطيران        ومصــــــال            والمطارات         الطيران        لشــــــركات         عمليا        ممكن    هو    ما        مراعاة    مع        العامة       الصــــــحة       مخاطر    من      الحد     إلى        الحاجة
ة    من         للتخفيف         المتاحة             البروتوكوالت       تطوير    في     ُ    عمُلــنا      ينظر         لتسهيل        ضروري       األمر      وهذا   .         واللقاحات    ات        االختبار      ذلك    في     بما          المخاطر،      حد 

  .       االنتعاش

 األهداف -3

         الطيران        وشـــــــركات           والمطارات           الحكومية،           التنظيمية        الجهات     ذلك    في     بما        الدول،      قام          كورونا،       فيروس      تفشـــــــي       أعقاب    في  1 - 3
    من        مجموعة      بوضـــــع   ،      العامة       الصـــــحة       ســـــلطات    مع          بالتنســـــيق          الطيران،        منظومة    في       أخرى        معنيه      جهات     ضـــــمن    من           الطائرات،       ِّ  ومصـــــن ِّعي
           اإلجراءات،      وهذه   .     الناس       وعامة         الطيران      قطاع    في           والعاملين       جوا             المســــــافرين     على        الصــــــحية         المخاطر    من      الحد     إلى      تهدف      التي          اإلجراءات

لي       الدول     على       تنطبق      التي       ريقة ط    في        االتساق    من     قدر        لتوفير     َّ  مصمَّمة        الجوي،       النقل       صناعة    في        وغيرها         الطيران        وشركات          المطارات       ِّ  ومشغ ِّ
       واألمن         والســـالمة         الكفاءة       عناصـــر       وضـــمان        الجوي        النقل        عمليات       تشـــغيل    في        أيضـــا           وســـتســـاهم   .        المفاجآت        وتفادي        الجوية        الرحالت       تشـــغيل
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اب    من        متزايد      لعدد           واالسـتدامة       وبين           المجموعات     هذه     بين        كورونا       فيروس        انتقال     خطر    من       سـتقلل      أنها     كما          البضـائع،    من      أكبر        وكميات      َّ  الركَّ
  .      كورونا       فيروس       جائحة    من         العالمي         االنتعاش       عملية        وتوطيد       تيسير     هذه       تنفيذ     شأن     فمن   .  اس   الن      عامة

 التوجيهية االعتبارات -4

  :       التالية            باالعتبارات         واضعوها       اهتدى         المرفق،    في         الواردة          اإلجراءات       إعداد     لدى  1 - 4

           والفعالية؛       واألمن        السالمة  :        األساسية       األمور     على         التركيز        مواصلة  ( أ

اب      صفوف    في        والثقة        العامة       الصحة       زيادة  ( ب        العام؛          والجمهور         الطيران      مجال    في           والعاملين      َّ  الركَّ

  .        االقتصادي         لالنتعاش     ِّ    محرِّكا       ِّّ يمثِّّل         الطيران     بأن        اإلقرار  ( ج

  :       التالية         الخصائص      فيها        تتوافر    أن     على        أيضا            اإلجراءات     هذه       واضعو      اتفق            التوجيهية،           االعتبارات     هذه     إلى          باالستناد  2 - 4

 وأمن       بســـــــالمة       يمس      وال         المخاطر        مســـــــتوى     مع        يتناســـــــب           المســـــــتويات       متعدد     نهج      إطار    في         تنفيذها       يجري     أن      
         الطيران؛

 إدارة    في           المســــــــــــــتخدمة         المبادئ     نفس        وتطبيق        للقطاع         الطويلة         التجربة    من          االســــــــــــــتفادة     على       قادرة       تكون     أن       
     ييف   وتك          بانتظام،          اإلجراءات       كفاءة          واســــــــــتعراض         االمتثال     رصــــــــــد     ذلك       ويشــــــــــمل   .     واألمن        الســــــــــالمة       مخاطر

نة؛               والتكنولوجيات         األساليب     إلى         باإلضافة         ِّ  المتغي ِّرة         الحاجات     وفق          اإلجراءات       َّ   المحسَّ

 الجمهور     ثقة        وزيادة       تقوية    مع         الكفاءة        مســــتوى       وعلى           التشــــغيلية         الســــلبية       اآلثار    من      الحد     على       قادرة       تكون     أن         
         الطيران؛      مجال    في        العامة       الصحة  و 

 قة       متســـــــقة       تكون     أن          المخاطر        لتقييم          لالســـــــتجابة         الكافية          بالمرونة         تحل يها    مع       ممكن،    حد      أقصـــــــى     إلى         ومنســـــــ 
لها       ودرجة          الظرفي ة    أو          اإلقليمية          ومعايير        مشـــتركة       مبادئ     إلى          باالســـتناد          المكافئة          التدابير      قبول         وســـيكون    .       تحم 
         العالمي؛        الصعيد     على         الجوي ة         الخدمات         الستئناف       أساسي       تمكين      عنصر         دوليا       بها       معترف

 العمومة؛        بالصحة          المرتبطة           الممارسات      أفضل    مع         وتتوافق       طبي ة  ال          اإلثباتات     إلى       تستند    أن         

 بالشفافية؛       وتتسم        األدل ة     على        مبني ة       تكون      وأن         طبيعتها    في         تمييزية       تكون     أال           

 المنافسة؛       ألغراض       الفرص       تكافؤ       تقو ض     وأال          ومتناسبة          بتكلفتها        مقارنة       مجدية       تكون     أن          

 ال      بشكل         ومنقولة         الوضوح،    من       عالية      درجة     على       تكون     أن        الناس؛       لعامة       وكذلك         الطيران        لمجتمع       وواض     َّ  فعَّ

 من        وغيرها   (      شــــــــــــــيكاغو         اتفاقية )        الدولي        المدني         الطيران         اتفاقية    عن         الناشــــــــــــــئة       الدول          التزامات    مع        تتوافق    أن    
         الطيران     على       َّ  المطبَّقة          الدولي ة           والتوصـــــــيات          القياســـــــية          والقواعد           المتطلبات    مع         وأيضـــــــا              واالتفاقات،           المعاهدات

  .  مة    العا       الصحة  و 
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 المخاطر تقييم إلى المستندة االحترازية اإلجراءات مراحل -5

اب    من      أكبر       ألعداد        الجوي        الســــــفر         اســــــتئناف        ســــــيعتمد  1 - 5      ألهم           التوجيهية         المبادئ     ذلك    في     بما          العوامل،    من     عدد     على      َّ  الركَّ
اب،      وثقة        الســـــفر،     على          المفروضـــــة          الحكومية         والشـــــرو          والقيود   ، (     الســـــفر       مخاطر          بمســـــتويات        مدفوعة )        العامة       الصـــــحة       وكاالت          والقدرة      َّ   الركَّ
  .         والمطارات         الجويين          للناقلين           التشغيلية

           العالمية،       الصـــحة       منظمة        توصـــيات    مع      يتســـق      الذي         الدولي،       الســـفر        لتســـهيل         المخاطر       تقييم     على        القائم       النهج        وســـيســـم   2 - 5
   .      ضـــرورية       تكون     قد        اإلنعاش    من         الســـابقة         المراحل     إلى   ة     العود     بأن        اإلقرار    مع          القائمة،         المخاطر      بحســـب           االحترازية          التدابير        وتعديل          بالتعافي
ل    هو        والهدف      إلى         والتقدم         التقييم      لدعم          المراقبة         وعمليات          البيانات    عن       لإلبالغ        معايير      ووضــــــع        االتســــــاق    من      ممكن    حد      أقصــــــى     إلى         التوصــــــ 
     كان          الوثيقة،     هذه     نشــــــــــر     وق      وفي   .       المراحل     هذه     بين          باالنتقال     خاص       توقي       أي         تحديد         حاليا          الممكن    من      وليس   .       التالية   (       المراحل )         المرحلة
اب       طيران      معظم   .       الرابعة        المرحلة    أو         الثالثة         المرحلة    في          التجاري       َّ  الركَّ

 اب       وحركة       السفر     على      قيود      فيها      يوجد      حالة   :   صفر         المرحلة   .       الكبرى           والدولية         المحلية          المطارات     بين     فق        ضئيلة    َّ  ركَّ

 اب     ســـــفر    في       أولية       زيادة   :     األولى         المرحلة اب،    من         نســـــبيا          منخفضـــــة       أعداد    مع        األولية         المرحلة     هذه       تزامن ت   .    َّ  الركَّ      مما      َّ   الركَّ
   .     الحجم    مع        يتناســــب     بما         الطيران      مجال    في        العامة       الصــــحة         ممارســــات          باســــتحداث           والمطارات         الطيران        لشــــركات      يســــم 
           التشــغيلية   ت        والتحديا          المتزايد       الطلب    من    كل    مع         المعنية        الجهات    من     جهة    كل       تتكيف      فيما       كبيرة        تحديات      هناك         وســتكون 
          المطلوبة       للسفر        الصحية          التدابير       تكون     أن      أدنى     كحد          الضروري     من         وسيكون    .       المخاطر    من          بالتخفيف          المرتبطة         الجديدة
  .      األخرى          المحلية         األساسية         والبنية       النقل       وسائل    في      َّ   المتَّبعة      لتلك        مطابقة          المطارات    في

 ستستمر      بها،       معترف      طبية        معايير     على        بناء            التدابير       تطبيق         إمكانية        الصحية         السلطات        تستعرض      فيما   :       الثانية         المرحلة        
اب       أعداد         تتطابق    أن        وينبغي   . 1 و   0           المرحلتين    في        مطلوبة      كان       التي          اإلجراءات    من        العديد     رفع       ويمكن   .        بالتزايد      َّ  الركَّ
  .      األخرى   ة      المحلي         األساسية         والبنية       النقل       وسائل    في      َّ   المتَّبعة     تلك    مع          المطارات    في          المطلوبة       للسفر        الصحية          التدابير

 جميع    في          الرئيسية         الوجهات    من      حرجة      كتلة    في       كاف        بشكل         الفيروس      تفشي        احتواء     يتم       عندما       تحل      قد   :       الثالثة         المرحلة      
ده      الذي       النحو     على        العالم       أنحاء      وما         الوطنية        الصـــــحية          اإلنذارات         مســـــتويات     خفض         وســـــيكون    .      الصـــــحية         الســـــلطات      ِّ  تحد ِّ
         التخفيف        تدابير       تخفيض         وســـيســـتمر   .        الرئيســـية          المحف زة         العوامل    من       الســـفر     على          المفروضـــة        للقيود       تخفيف    من     بها       يرتب 
الة         صــــــــــــــيدالنية       تدخالت      هناك       تكون    ال     وقد   .       المرحلة     هذه    في         إيقافها      ســــــــــــــيتم    أو          تعديلها،    أو          المخاطر،    من      مثل )    َّ   فعَّ

          وإخضـــــاعهم       الطين    المخ      تتبع       يكون     أن       ينبغي      ولكن          الثالثة،         المرحلة     خالل      شـــــائع      بشـــــكل       متاحة   (        اللقاحات    أو         العالجات
       تخفيف    في          االستمرار     إلى       الدول       تحتاج    قد         وفعالة،       محددة         صيدالنية       تدخالت       توافر          وبانتظار   .      بسهولة        متاحين       للفحص

  .       الجائحة     مدة      طوال           االجتماعية           والتدابير        العامة       الصحة        تدابير       إعادة    أو

 تكون      وقد   .       البلدان      معظم    في        بســــــهولة       متاحة     الة     َّ والفعَّ          المحددة           الصــــــيدالنية         التدخالت       تكون        عندما      تبدأ   :       الرابعة         المرحلة       
    أن       ينبغي      أنهــا    من       الرغم     على      بهــا،         االحتفــا       يمكن      التي          المتبقيــة           االحترازيــة          اإلجراءات /        التــدابير    من        مجموعــة      هنــاك
  .     دورية        مراجعة        لعملية        أيضا        تخضع

    .        االتجاهين    من    أي   ي ف       بينها         االنتقال       يكون     أن       ويمكن         المراحل     هذه     بين       صارمة      حدود      توجد   ال   —       مالحظة 

—   —   —   —   —   —   —   —  
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  الجوي  السفر دليل: اإلقالع
 كورونا فيروس عن الناجمة العامة الصحة أزمة أثناء في

َالمرَفق  ََ َ َََ

ة من التخفيف تدابير -1  العامة الصحة على المخاطر  ّ  حد 

     عامة         معلومات    1 - 1

ة    من         التخفيف        تدابير       تنقســــم   1 - 1 - 1         تدابير     على      األول       القســــم        يحتوي    .     أقســــام       أربعة     إلى   ه  هذ        العامة       الصــــحة     على         المخاطر      حد 
ة    من         التخفيف اب     نقل       مراحل      جميع    في       تنطبق       والتي     عام      بشــــــــكل       َّ  المطبَّقة         المخاطر      حد           الوحدات        الثاني       القســــــــم      ويصــــــــف   .        والبضــــــــائع      َّ  الركَّ
        أعدتها      مواد     إلى        للوصــــول       رواب     من    فيتضــــ        الثالث       القســــم     أما   .        التجاري         الجوي        النقل    من        مختلفة       جوانب     تخص       والتي         المرفق،      بهذا          المرتبطة
       الصـحة       ممرات        واألخير        الرابع       القسـم         ويتناول   .       الطيران      مجال    في        األخرى           للقطاعات          المسـاعدة       توفير      بهدف        القطاع        مسـتوى      على        مؤسـسـات
        .       الطيران      طريق    عن         الفيروس        انتقال    من      الحد    في      منها       الغرض       يتمثل         للتنفيذ         تعاونية            استراتيجية           باعتبارها        العامة

           واإلرشـــــــادات          القياســـــــية          والقواعد            والمتطلبات          واللوائ           القوانين      جميع       اتباع     على       الحرص       ينبغي           التدابير،     هذه       تطبيق     لدى   2 - 1 - 1
     تلك     محل     يحل    أن      يقصــــــــد    ما           التوجيهية         المبادئ     هذه    في      وليس   .       المعنية          والدولية          والوطنية         الوطنية      دون          الســــــــلطات    عن         الصــــــــادرة       َّ  المطبَّقة

    .       المختصة          القطاعات      كافة     عبر           وتدابيرها          سياساتها     بين        االتساق      ضمان       للدول        وينبغي   .    معها   ض      يتعار     أو           المتطلبات

        المخاطر    من         للتخفيف     عام      بشكل       َّ  المطبَّقة           االحترازية          اإلجراءات    2 - 1

     عمــل      إطــار    في         إدراجهــا       ينبغي    بــل         الوحيــدة           االحترازيــة          التــدابير        بمثــابــة       أدنــاه          المــذكورة          التــدابير    من    أي        اعتبــار       ينبغي   ال   1 - 2 - 1
د ة    من         للتخفيف           المستويات        متعد    .       المخاطر      حد 

 المعلومات       تكون     أن      ويجب   .     بســــــــــــــرعة         الدقيقة           المعلومات        لتوزيع       معا         العمل         المعنية         والجهات       الدول     على     يجب  :      العام         التثقيف           
اب     سفر       تجربة     عبر        اإلمكان     قدر     َّ   ومتَّسقة        وبسيطة       واضحة   .       بأكملها      َّ  الركَّ

 تعقيمهما      ذلك،       يتوفر    لم    إن    أو           والصــــــــــــــابون،        بالماء        اليدين     غســــــــــــــل )        اليدين       نظافة     على         دائما         الحرص       ينبغي   :      العامة         النظافة          
    أو       العطس     عند       واألنف      الفم       تغطية )         التنفســـــــــي         بالجهاز          المتعلقة       اآلداب   ، (      الكحول     على        يحتوي         لليدين      مطهر       محلول          باســـــــــتخدام
           العاملون      ِّ يوصِّ     لم    ما         القصــــوى،         الضــــرورة     على   ك  ذل       يقتصــــر      بحيث          المطارات       أنحاء    في       األســــط        مالمســــة    من         والحد     (      الســــعال
    .   ذلك      بخالف          الطائرات      أطقم       أفراد    أو           بالمطارات

 مع      يتفق     بما          االجتماعي         التباعد     على        الحفا      على        قادرين        األشـــــــخاص       يكون     أن       ينبغي       ممكن،    حد      أقصـــــــى     إلى   :      البدني         التباعد    
       يكون         وعندما   .       السارية         الوطنية        الصحية           التوجيهية       مبادئ  ال    أو   (WHO )          العالمية       الصحة       منظمة    عن         الصادرة           التوجيهية         المبادئ
اب         مقصورات    في        المثال      سبيل     على )      ممكن     غير         التباعد     هذا          القائمة          المناسبة          التدابير         استخدام       ينبغي   ، (        الطائرات     متن     على      َّ  الركَّ
     عند         الســـليمة          اإلجراءات    اع    واتب          الطائرة،        مقصـــورة      داخل         الحقائب    من     فق       يســـير      بقدر        الســـماح      تشـــمل       والتي          المخاطر،       تقييم     على
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اب        تحركات    من       والحد      ذلك،         إجراءات        وتوضـــي           الطائرات    من        النزول        إعالنات        وإذاعة          الطائرة،     إلى        الصـــعود    ال      التي         والطاقم      َّ  الركَّ
  .       الطائرة     متن     على     لها      داعي

 للصــحة           التوجيهية          والمبادئ  2  "         العالمية       الصــحة       منظمة "         لتوصــيات        وفقا    1       والطبية        الطبية     غير          الكمامات        ارتداء       ينبغي   :        الكمامات       
   ُ   ُتبلغ    أن        وينبغي   . (       والوصـــــــــول         والعبور          المغادرة        عمليات       مثال   )         المعنية       الدول      جميع         متطلبات     ذلك    في     بما      بها،         المعمول          العمومية
اب          الطائرات       شـــركات      أما     .      العامة       الصـــحة    في         المختصـــة         الوطنية         الســـلطات      جانب    من          المطلوبة          الكمامات     نوع    عن         مســـبقا        َّ  الركَّ

ــــنى      التي     ئات   الف ــــثـ اب    أو  3     سنوات   5    سن     حتى         كاألطفال )          التدابير     هذه    من  ُ        ُتستـ         الطبية     غير          الكمامات       تحم ل        يمكنهم   ال       الذين      َّ  الركَّ
لل    من     ذلك     غير    أو        التنفس    في       مشـــــاكل    من  ُ       ُيعانون        الذين    أو         اإلعاقات      ذوي     من        األشـــــخاص     مثل        الطبية    أو          تحديدها        فينبغي   (   ِّ  العِّ

اب      يحرص    أن        وينبغي   .     بوضــوح           الكمامات        ارتداء        وكيفية       أوقات     يخص      فيما           الممارســات      أفضــل       اتباع     على         دائما              والموظفون       َّ  الركَّ
     .        الكمامات     هذه       إزالة     بعد        اليدين       نظافة     على          المواظبة     إلى         باإلضــــــــــــافة       منها،         والتخلص            واســــــــــــتبدالها        وخلعها         والطبية        الطبية     غير

ن     أن        وينبغي     من  "         العالمية       الصحة       منظمة "         لمعايير       تمتثل     وأن         بالكامل   م    والف      األنف      تغطي     وأن       طبقات   3    من          الكمامات     هذه         تتكو 
       تناول       أوقات     خالل          باســــتثناء        الجوية        الرحلة       مراحل      جميع    في          الكمامات        ارتداء        وينبغي   .      التنفس     على         والقدرة         الترشــــي        كفاءة     حيث
رب    أو        الطعام    . (     مثال          مبل لة      تصـــــب        عندما )          لالســـــتخدام       صـــــالحة   ُ  تُعد    لم       عندما           اســـــتبدالها        وينبغي   .     وجيزة       زمنية       فترات     خالل     ُ  الشـــــُ
         الرعاية      مجال    في          العاملين      جانب    من         الشـــــــــخصـــــــــية         الوقاية        كمعدات           الســـــــــتخدامها          باألولوية        الطبية          الكمامات      تحظى    أن        وينبغي
         إصابتهم    في  ُ     ُيشتبه       الذين         واألشخاص        كورونا       فيروس         مضاعفات    في       تتمثل       كبيرة        لمخاطر          يتعرضون        الذين         واألشخاص        الصحية
ــــــــفيروس          الرعاية      مجال    في          للعاملين       حجزها       ينبغي   (FFP3  أو  FFP2  أو  N99  أو  N95     مثل )        الطبية        التنفس       أجهزة    أن     كما   .      كورونا         بـ
دة          الكمامات     أما   .      الصــــــــــحية     من        المزيد     على         وللحصــــــــــول   .4         اســــــــــتخدامها       ينبغي    فال         الفيروس      تنقل    أن   ُ    وُيمكن         بصــــــــــمامات          المزو 
    .       المرفقة         الملصقات     إلى        الرجوع  ُ    ُيرجى           اإلرشادات،

 ده      الذي       النحو     على       اللمس        متكررة       األســــــط         وتطهير       تنظيف       ينبغي   :         الروتينية        الصحححححية         النظافة         العامة       الصــــــحة       ســــــلطات      ِّ  تحد ِّ
  .         التشغيلية         المخاطر       تقييم     على       يعتمد       بمعدل

 را ،         ممكنا       ذلك     كان       حيثما   :      الصححححححية        الحالة         إقرارات         الطبية          الشـــــــهادات    أو        الصـــــــحية        الحالة         إقرارات       نماذج         اســـــــتخدام       ينبغي      َّ    ومبرَّ
اب،       لجميع        كورونا        بفيروس        الخاصـــــة ة        الصـــــحية         الســـــلطات        توصـــــيات     على        بناء        َّ   الركَّ        تقديم     على         التشـــــجيع       ينبغي     كما   .      َّ المختصـــــَّ
    من   4         النموذج     إلى        الرجوع  ُ    ُيرجى  و    .        المطارات    في         لالزدحام          تفاديا          المطار     إلى        الوصـــول     قبل            اإللكترونية         بالصـــيغة        الذاتي        اإلقرار

    . (PHC )  "       العامة       الصحة       ممرات "

 الصــــــحية         الســــــلطات            لبروتوكوالت        وفقا            والخروج،        الدخول     عند        الطبي،       الكشــــــف       إجراء       الدول      تضــــــمن    أن       ينبغي   :     الطبي      لكشححححف ا        
ة         الرحلة     قبل        الصـــحية        الحالة         إقرارات    من       الطبي       الكشـــف       يتألف    أن       ويمكن   . (       والوصـــول         والعبور          المغادرة        عمليات       مثال   )        َّ المختصـــَّ
     إلى      تشـــــير      التي         العالمات       تبي ن     على           المدربون            الموظفون         يجريها      التي         البصـــــرية         لمراقبة  وا  ُ    ُبعد،    عن         الحرارة      درجة       وقياس         وبعدها،
د    أن       ويمكن   .        التدابير     هذه       تنفيذ     على        أيضـــا              والمدربون         كورونا        بفيروس        اإلصـــابة        احتمال         المرضـــى        األشـــخاص        الفحوص     هذه      ِّ تحد ِّ
     وضع    في           والمالحظات           المعلومات     هذه      توفر    من   ة       االستفاد       ويمكن   .     السفر    أو       العمل     قبل       إضافي     فحص     إلى          يحتاجون     قد        والذين
   .       والخروج        الدخول     عند       الفحص     هذا       إجراء       ويمكن   .         المسافرين       جمهور       طمأنة    في        أيضا         سيسهم    ما          المخاطر،       تقييم     على      قائم     نهج

                                                                 

 ويوصى. الصحية الرعاية مجال في العاملون  يرتديها التي للمتخصصين الطبية الكمامات (الجراحية الكمامات       أيضا   تسمى التي) الطبية بالكمامات يقصد  ١
 .فق  الصحية الرعاية مجال في العاملين جانب من الستخدامها الطبية التنفس بأجهزة

COVID، he use of masks in the community, during home care and in healthcare settings in the Advice on t-19 كورونا فيروس سياق في الكمامات استخدام  2

    outbreak )19-context of the novel coronavirus (COVID 
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   ال      ولكن            المســــتويات،       متعدد     نهج    من       جزء        يشــــكل    أن        األخرى         األعراض        وتبي ن         الحرارة      درجة      قياس     على        القائم       للفحص      يمكن     كما
   .        بالفيروس        اإلصـــــابة      حاالت        اكتشـــــاف     على  5          المحدودة        لقدرته        نظرا           المخاطر    من         للتخفيف       مســـــتقل        كإجراء      عليه         االعتماد      يمكن

    في        األفراد      جانب    من         العدوى       تحدث    قد      ولكن        أعراض،    أي     إلى      يؤدي   ال      ربما    أو       بســــــــــيطة       أعراض     إلى    إال      يؤدي   ال    قد          فالفيروس
    .     أعراض    أي       عليهم      تظهر   ال       الذين        األفراد    أو        األعراض      ظهور     قبل    ما       مرحلة

    أن    عن       الصــــــحي        اإلقرار       نموذج     كشــــــف     إذا    أو        كورونا        بفيروس         بإصــــــابته      توحي        وأعراض       عالمات    ما     شــــــخص     على      ظهرت      وإذا
    من       يكون      فقد          العالية،         المخاطر      ذوي     من           المخالطين        األفراد     إلى         وتعر ضه         التنفسي        الجهاز        بعدوى        يتعلق      مرضي       تاريخ    له        الراكب
      مخصـــــص      مكان    في     إما        الصـــــحية         الرعاية       موظفو       يجريه      محدد     صـــــحي       تقييم     ذلك    في     بما           المناســـــبة،          المتابعة       إجراء      وري      الضـــــر 

دة      صحية       رعاية       منشأة    في      وإما         المطار،    في         الشخصية          للمقابالت   .      المطار      خارج         مسبقا       َّ  محدَّ

 اب       لخاصـــة ا        االتصـــال         معلومات     جمع        أســـاليب         اســـتكشـــاف       ينبغي   :         المخالطين       وتتبع        الصحححية          المراقبة        البلد    في           والموظفين       َّ  بالركَّ
اب        الصـــــــــــحية          المراقبة       إلجراء       حيوية           المعلومات     هذه     مثل   ُ   وُتعد   .          اإللكترونية            بالتطبيقات          االســـــــــــتعانة     ذلك       ويشـــــــــــمل         الوجهة،       َّ  للركَّ
    في     ذلك      األمر       اقتضى    إن           المخالطين      تتبع    في        العامة       الصحة       سلطات     دعم       ألغراض  ُ     ُتستغل    أن      يمكن     كما        البالد،     إلى          الواصلين
ثة        االتصـال         معلومات     طلب        وينبغي   .      كورونا        بفيروس       مصـابة      حالة        اكتشـاف      حالة    .     الذكر      سـابق       الصـحي        اإلقرار    من      كجزء       َّ  المحدَّ
اب    من       وجمعه        الرحلة       أثناء  "       العامة       الصــــــــــــــحة       ألغراض        الراكب      موقع       تحديد       نموذج "       توزيع       ينبغي      كذلك         الرحلة        انتهاء     لدى      َّ  الركَّ

 0 .  صة     المخت        الصحية         السلطات     إلى         وتسليمه

  :       التالية           االعتبارات        مراعاة        وينبغي  2 - 2 - 1

 اب اب         المحددة           االحتياجات        مراعاة       ينبغي   :      الحركة     على          المحدودة        القدرة     ذوو      َّ  الركَّ      عند        الحركة     على          المحدودة        القدرة      ذوي       َّ  للركَّ
    .      الجوي        السفر    من           استفادتهم     سبل     على     لها      داعي   ال      قيود     فرض       لتجنب          التدابير     هذه       تنفيذ

 ما )         المخاطر       إدارة بارات       إجراء     ذلك    في     ب       التي           والمتنوعــة          المختلفــة           االحترازيــة          التــدابير    من        مجموعــة       الــدول     لــدى        تتوافر   : (         االخت
    من       لديها    ما       تقييم       الدول     على        ويتعين   .      كورونا       فيروس       جائحة      جراء              وباقتصــــاداتها         بشــــعوبها         المحدقة         المخاطر        معالجة     إلى      ترمي
     إلى       وشــــامل        متناســــق     نهج       اتباع       تعزيز     إلى      َّ مدعوَّة       الدول     فإن       ذاته،       الوق      وفي   .   لها   ة      المالئم           االحترازية          التدابير        وتحديد       مخاطر
ر     ومع   .       الطيران      قطاع       إنعاش        لتســـــــهيل          التدابير     هذه     مثل       تحديد     عند      ممكن    حد      أقصـــــــى        فيروس        الكتشـــــــاف       جديدة          اختبارات       تطو 
ن     ومع        مالئمة،     نضـــــــــــج      درجة     إلى         ووصـــــــــــولها        كورونا        تضـــــــــــمين      تدرس    أن       للدول      يمكن       فرها،    وتوا           االختبارات     على        القدرة       تحســـــــــــ 

        بإجراء          عالميا          العامة       الصـــــــــــــحة       ســـــــــــــلطات      توصـــــــــــــي   ال     حين     وفي   .       المخاطر       إلدارة        العامة              اســـــــــــــتراتيجيتها      إطار    في           االختبارات
اب     إلى       النظر      بعدم          العالمية       الصحة       منظمة      تنص        بينما            االختبارات،      على         افتراضي      بشكل       دولية      رحالت     متن     على          القادمين      َّ  الركَّ

     بعض      قام      وقد          األولوية،      ســـبيل     على         لالختبار         إخضـــاعها     يجب         كمجموعة    أو        كورونا        بفيروس         إصـــابتها    في       يشـــتبه     االت ح      أنهم
        كإجراء          بالعدوى،         إصـــــابتهم       يحتمل       الذين           المســـــافرين    عن        المبكر       الكشـــــف      تتي        قوية،        اختبار             اســـــتراتيجيات     على          باالعتماد       الدول
اب       الطبي       للكشـــــــــــــف        روتيني          العابرة        كورونا       فيروس       مخاطر       إدارة      دليل        اإليكاو       ونشـــــــــــــرت   .     دولية      رحالت     متن     على          القادمين      َّ  للركَّ
   .         االختبارات       إجراء         إمكانية     ذلك     بما            لمعالجتها،      عامة            استراتيجية      ووضع       مخاطر    من       لديها    ما       تقييم     على       الدول         لمساعدة  7 "      للحدود
  .     المرض     فهم        لتحسين  و        الطبي        المجال    في      إليه        التوصل    تم      أحدث         لتضمينه         بانتظام        الدليل       تحديث         وسيجري 

                                                                 

5  travel-international-resuming-while-considerations-health-detail/public-room/articles-https://www.who.int/news 
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 الصحة     على       بالغة      آثار    في        تبعتها      التي         والقيود        كورونا       فيروس       جائحة       تسبب    :      ودعمها       عليها         والحفاظ         العقلية       للصحة         الترويج       
اب    من     لكل         العقلية         والراحة        داعمة      بيئة        وإلقامة   .         التشـــــــــــــغيلية        الســـــــــــــالمة     على       بدوره      يؤثر    قد    ما          الطيران،      مجال    في           والعاملين      َّ  الركَّ
          للعاملين         العقلية       الصـــــــحة      لدعم         المعنية        الجهات     بين          القطاعات         المتعدد          التعاون     من     البد          الطيران،      قطاع      داخل             واجتماعيا           نفســـــــيا  
اب          ولمســاعدة          الطيران،      قطاع    في         بالصــحة          المتعلقة          اإلرشــادية         والمواد         المبادئ     على       االطالع       ويمكن   .     للســفر           تحضــيراتهم    في      َّ  الركَّ

 EB                                                                                   الترويج للصـــــــــحة العقلية في مجال الطيران والحفا  عليها ودعمها خالل جائحة فيروس كورونا )      نشـــــــــرة     خالل    من         العقلية

2020/55) .  

 على        الحصـــــــــــــول    أو     افي    التع       إثبات    أو           االختبارات  ُ    ِّ ُتطب ِّق      التي       الدول     عدد       تزايد    مع  :         والتحصححححححححين          والتعافي         االختبار           بروتوكوالت     
حة          اإلرشادات    في       تــــــــــــــــنظر    أن       للدول      لهذه        فينبغي         كورونا،       فيروس       مخاطر       إلدارة              استراتيجيتها      إطار    في        اللقاح        وثيقة    في       َّ  الموضَّ
        الصحية           المعلومات    عن       اإلبالغ        وتوحيد             البروتوكوالت       إلعداد  "       للحدود         العابرة        كورونا       فيروس       مخاطر       إلدارة        اإليكاو      دليل "        اإليكاو
  .      الحدود     عبر       السفر       ألغراض        كورونا        بفيروس     ِّ  عل ِّقة  ُ  الُمت

 ـــــع  :         والتحصين          والتعافي         االختبار        شهادات ــــــ ـ ـــــشجَّ ــــــ         بفيروس        اإلصابة    عن       الكشف          الختبارات       َّ  الموثَّقة       األدلة         استخدام     على       الدول  ُ     َّ   تُـ
          المتعلقة           للتشـــريعات       تمتثل       والتي           لالســـتخدام،           والمواتية       منها،        التحقق      يمكن       والتي         بالثقة،          والجديرة        واآلمنة          والفعالة         المتاحة        كورونا
   (       الصــــفراء         البطاقة )         الوقاية    أو         للتطعيم         الدولية         الشــــهادة     إلى         التحصــــين       إثبات       يســــتند    أن       ويمكن   .       للتداول          والقابلة           البيانات،        بحماية
    مع      ماشى  يت     بما          والعالمي        الدولي          الصعيدين     على         للتداول      قابل     شكل    في         إصدارها        وينبغي           العالمية،       الصحة       منظمة        تصدرها      التي

دتها      التي           واإلرشــادات        الفنية           المواصــفات      ا      رقمي     ا     ختم          وتضــمينها          القائمة،        الحلول    في       النظر        وينبغي   .8        العالمية       الصــحة       منظمة    َّ    حدَّ
    أو         إقليمية    أو       دولية        حكومية       هيئات    من      صــــــــادر         للتداول      قابل     آخر     شــــــــكل    أي    أو     (NC-VDS )  2  ُ   َّ  الُمقيَّدة     غير          للمســــــــاحات     ا      مرئي

َ  ُمعَتَرف  ُ   َّ   ُمنظَّمات    أو        عالمية   .   ا      دولي     بها  ُ  َ 

 الُمتعلِّقة        الصححححححية          الشحححححهادات    من        التحقق  ِّ    ُ         اإليكاو      دليل    في    ُ   َّ  الُمبيَّنة          اإلرشـــــــادات    في       النظر     إلى      َّ مدعوَّة       الدول  :       كورونا        بفيروس    
    ُ     ِّ  الُمتعل ِّقة        الصــــــحية          الشــــــهادات       تقديم       تشــــــتر     أن       أرادت     إذا       الســــــفر       تســــــهيل     أجل    من        للحدود         العابرة        كورونا       فيروس       مخاطر       إلدارة
ُ  َّ  الُركَّاب       وإبالغ           الشهادات،        لتقديم          الحكومية        األدوات       إتاحة     ذلك       ويشمل   .      كورونا    وس     بفير           االختبار   ُ    َّ   بُمتطلَّبات         المصلحة        وأصحاب    

     على      ويجب   .       المصــلحة       أصــحاب         لمســاعدة         الالزمين        والدعم          والموارد          اإلرشــادات        وتوفير           الشــهادات،     هذه    من         والتحقق          والتحصــين
          البيانات       حماية      بشـــــــــــــأن         الســـــــــــــارية         واألنظمة          القوانين    مع     ا      تمام         متوافقة          اإلجراءات    أو / و          العمليات     هذه       تكون     أن      ضـــــــــــــمان       الدول

  .         والخصوصية

 الُركَّاب  َّ  ُ       َ   الملَقحة        النســــــبة       تزداد     حيث         الطيران        انتعاش    في     هام     دور         للتلقي    .       الجائحة    من        تعافوا    أو         بالكامل         التلقيح       شححححملهم       الذين    
       الدول     فإن   ،10      الدولي          المستوى      على       السفر     عند           إلزاميا          شرطا           التلقي        يكون     أن       ينبغي   ال        وبينما   .     الوق       مرور    مع        العالم      سكان    من

ز،    أن     إلى      َّ مدعوَّة ق         نهج         اتباع       ممكن،    حد      أقصى     إلى  ُ    ِّ  ُتعز ِّ          التلقي        شملهم       الذين        الركاب       ودخول        الدولي       السفر        لتسهيل         وشامل    ُ    ِّ   ُمتس ِّ
  .       الجائحة    من        تعافوا    أو         بالكامل

                                                                 

 العالمية الصحة منظمة وثيقة :كورونا بفيروس   ُ     ِّ  الم تعل  قة الصحية بالشهادات الخاصة الرقمية الوثيقة في العالمية الصحة لمنظمة يةفنال المواصفات ترد  8
 .التنفيذ وإرشادات التمنيع لحالة يةفنال للمواصفات

 الفني والتقرير ،()MRTD      آلي ا المقروءة السفر لوثائق يفنال التقرير في (NC-VDS)   ُ   َّ  الم قي دة غير للمساحات المرئي الرقمي الختم بشأن اإليكاو إرشادات ترد  2
   ُ     ِّ  الم تعل  قة الصحية الشهادات أجل من ("VDS-NC)" المرئية الرقمية باألختام الخاصة اإليكاو وإرشادات ،(VDS-NC)   ُ   َّ  الم قي دة يرغ للمساحات المرئي الرقمي للختم
 .بالسفر

10  )vaccination for international travellers (who.int 19-Interim position paper: considerations regarding proof of COVID 
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https://www.who.int/news-room/articles-detail/interim-position-paper-considerations-regarding-proof-of-covid-19-vaccination-for-international-travellers
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 الصــــحية        الشــــرو         وتنســــيق       تبســــي      إلى      َّ مدعوَّة       الدول  :      الصححححي        والحجر         االختبار      شحححرو        إلغاء    أو      بخفض          المرتبطة           االعتبارات        
     على      قائم     نهج       تنفيذ     أجل    من          العالمية       الصــــحة        لمنظمة    ية  فن  ال           االعتبارات    مع        يتماشــــى     بما       أمكن،       حيثما         الدولي،        بالســــفر    ُ     ِّ  الُمتعل ِّقة
  :   يلي     لما     ا     وفق       الصحي       الحجر    أو / و         االختبار    من   ن       الدوليي           المسافرين       إعفاء     على       العمل     خالل    من      سيما   ال        للسفر،         المخاطر

 لية         الجرعات      جميع       تلقوا      أنهم      يعني    ما          بالكامل،         التلقي        شــــــــملهم     إذا         لإلصــــــــابة        المضــــــــاد        اللقاح    من     بها        الموصــــــــى     َّ   األوَّ
         تنظيمية      ســــلطة      عليه       وافق     أو          الطوارئ       حاالت    في          لالســــتخدام          العالمية       الصــــحة       منظمة        أدرجته      الذي        كورونا        بفيروس
       السفر؛    من      األقل     على         أسبوعين     قبل   ة    صارم

 بفيروس     ا      ســابق         إصــابتهم     على        دليل         لديهم     كان     إذا        SARS-CoV-2،   المتســلســل             البوليميراز       تفاعل        اختبار     ذلك      يؤكد     وأن          
        حاملين     غير        أصــبحوا       وأنهم         الماضــية       الســتة       األشــهر     خالل        إجراؤه    تم   (rRT-PCR )         الحقيقي       الوق     في        العكســي      لنســخ ل

  .     العزل         ترتيبات    من        كورونا       فيروس      مرضى        بإخراج    ُ     ِّ  الُمتعل ِّقة          العالمية       الصحة       منظمة     يير    لمعا     ا     وفق         للعدوى 

 اإليكاو      دليل "       وثيقة    في         الواردة           واإلرشــــادات          بالطواقم        الخاصــــة        للوحدة        وفقا          الدنيا        للشــــرو         الطاقم       أفراد      يخضــــع    أن       ينبغي  :       الطاقم        
  . (Doc 10152 )  "       للحدود         العابرة        كورونا       فيروس       مخاطر       إلدارة

 االســـــتشـــــارية         الخبراء         لمجموعة          األولويات       تحديد      طريق       خريطة "       تدع م  :        الطيران      مجال    في          للعاملين          بالتلقيح          المرتبطة          العتبارات ا           
         التخطي      يخص      فيما         البلدان   (WHO SAGE )  "         العالمية       الصــــــــــحة        لمنظمة         التابعة          بالتحصــــــــــين         المعنية  "SAGE "             االســــــــــتراتيجية

     أما   .        الوبائية         واألوضـــــاع         التلقي        توافر         مســـــتويات        لمختلف         األولوية     ذات        الفئات     داف     واســـــته        العامة       الصـــــحة             اســـــتراتيجيات        وتقترح
       خريطة "    من         الثالثة         المرحلة     ضمن          يندرجون           أساسيون   ُ    ُعمال     فهم        النقل،      مجال    في         يعملون            باعتبارهم          الطيران،      مجال    في           العاملون 
  "         العالمية       الصحة        لمنظمة         التابعة          بالتحصين         المعنية  "SAGE "             االستراتيجية           االستشارية         الخبراء         لمجموعة          األولويات       تحديد      طريق
( WHO SAGE) ،   على        الســــــــــــــكـان    من  ٪   50 و  ٪   21     بين    مـا       تلقي       ويتم         للقـاحـات       معتـدل       توافر      هنـاك       يكون        عنـدمـا         تلقيحهم      ليتم     

  .       الثانية         المرحلة     ضمن     فق          البضائع      تحمل      التي          الطائرات     على      يعمل      الذي        الطاقم       يندرج       بينما         الوطني،         المستوى 

          المخاطر    من         للتخفيف       محددة       وحدات    في         المطبقة           االحترازية          اإلجراءات  3 - 1

         المطارات  ( أ

دة         إرشـــادات           بالمطارات        الخاصـــة        الوحدة      َّ تتضـــمَّن  ـــــــــــــــــما       عناصـــر        تتناول     َّ  محدَّ            والتعقيم،         التنظيف       أعمال         المطار،      مبنى  :    يلي      لـ
        األمني،        والكشــــــف         األمتعة،       تســــــجيل    قة    ومنط         المطار،      مبنى     إلى        الوصــــــول      وســــــبل           للعاملين،       حماية        وتوفير         البدني،          والتباعد
اب،      ونقل           البوابات،        ومنشآت           المراقبة،          التحركات        ومناطق   .      الوصول        ومناطق         األمتعة،          واسترداد          والنزول،      َّ   الركَّ

         الطائرات  ( ب

          والتفاعل         واألمتعة         المقاعد       تعيين         وعمليات         الطائرة     إلى        الصـــــــعود        عمليات        تتناول       محددة         إرشـــــــادات          الطائرات      وحدة        تتضـــــــم ن
ـــــــــــــــم         الطائرة   ن  مت     على ُ   وُنُظـ اب        وإدارة        الطاقم        وحماية          المراحيض     إلى         والوصول            والمشروبات        الطعام       وخدمة        البيئي        التحكم   ُ        َّ  الركَّ

اب         ومقصورة         القيادة        مقصورة        وتطهير        وتنظيف        الطاقم       أفراد    أو        المرضى   .       البضائع         ومقصورة      َّ  الركَّ
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       الطاقم  ( ج

      وثيق      بشكل      منسق      دولي     نهج       اتباع          الضروري     من        سيكون         تدامة،    واالس         بالسالمة        المتسم        الدولي        الجوي        السفر       زيادة     أجل    من 
       النقل      عمال     على        األعباء        لتخفيف      بها،         المعترف        العامة       الصــــــــــــــحة        معايير    مع      يتفق     بما           الطائرات،       طواقم    مع         التعامل    في

   ن        المســــــــــافري     على       تنطبق      التي          الجوازات     ختم       وقيود       الصــــــــــحي       الحجر          ومتطلبات       الفحص         حاليا       هذه       وتشــــــــــمل   .         الضــــــــــروريين
         بإصابته       مشتبه      بشخص        الطاقم       أعضاء     أحد       اتصال        تتناول       محددة         إرشادات     على          بالطواقم        الخاصة        الوحدة         وتحتوي    .      اآلخرين
     إلى     طرف    من         بالطاقم        الخاصــــة        المؤق         التوقف         ممارســــات       وأفضــــل        العمل،         ومباشــــرة     به،        إصــــابته      ثبت     أو        كورونا        بفيروس
  .      الطاقم       وتموضع         المؤق ،        التوقف       أثناء        كورونا       فيروس       أعراض    من         يعانون        الذين        الطاقم        وأفراد      آخر،

      الشحن  ( د

اب      رحالت       طواقم      ِّ   تطب ِّقها      التي         والســــــــــالمة       الصــــــــــحة          اعتبارات     نفس       الشــــــــــحن      رحالت       طواقم      ِّ تطب ِّق    أن       ينبغي        واردة     وهي      َّ  الركَّ
       جمهور    مع       تتالمس   ال        الجوي        الشــــــــــــحن       شــــــــــــحنات    أن     حين     وفي   .       الوثيقة     هذه    من        للطاقم        المخصــــــــــــص       القســــــــــــم    في     َّ  مجمَّعة
        الخاصـــــة        الوحدة         وتتناول   .      المطار      خارج    من        موظفين    مع         تفاعال        تشــــــمل         التســــــليم        وعملية         البضــــــائع      قبول      أن      إال        افرين،    المســــــ
       لنقا          الحماية        وحواجز          الشخصية،        الصحية          والنظافة         البدني،         التباعد     ذلك    في     بما         الطيران      مجال    في        العامة       الصحة        بالشحن
  .      األخرى            االحترازية           واإلجراءات        تفريغ،   وال          والتحميل          الطائرات      وقوف      ساحة     إلى         التحويل

        المخاطر    من         للتخفيف         الطيران    في        األخرى           القطاعات        تطبقها      التي           االحترازية          التدابير  4 - 1

      مواد        بإعداد          المؤســـــســـــات     هذه    من     عدد      بادر     كما   .       الطيران      قطاع        مؤســـــســـــات    مع           بالتعاون           اإلرشـــــادية       اإلقالع       وثيقة  ُ   أُعد  1 - 4 - 1
           اســتنادا            اإلرشــادية        المواد     هذه        وتحديث       إعداد      جرى      وقد   .        المؤســســات     تلك    في        األعضــاء     بها       يضــطلع      التي    ات       بالعملي       تتعلق        إضــافية         إرشــادية
         تضــــمنتها      التي           التوجيهية            باالعتبارات         اســــترشــــدت     كما          الطيران،      قطاع       إلنعاش        المجلس       العمل      فرقة       تقرير    في         الواردة          الرئيســــية         المبادئ     إلى
    .       الحالية          اإلرشادية       اإلقالع       وثيقة

     دعم      بهدف   (CANSO )         المدنية        الجوية        المالحة       خدمات       منظمة        أعدتها      التي          اإلرشــــــــــــــادية        المواد     على       االطالع       ويمكن  2 - 4 - 1
  .11 [      الراب  ]        التالي        الراب      خالل    من        الجوية        الحركة       خدمات       تقديم     لدى          والكفاءة           التشغيلية        السالمة

        عمليــات      لــدعم   (IBAC )        األعمــال        لطيران        الــدولي        المجلس       أعــدهــا      التي          اإلرشـــــــــــــــاديــة        المواد     على       االطالع      يمكن      كــذلــك  3 - 4 - 1
  . [12     لراب  ا ]        التالي        الراب      عبر          التجاري         الجوي        النقل         إرشادات       إليها       تطرق     لم      التي          التجاري          الطيران

           والطيــارين          الطــائرات       مــالكي         لرابطــات        الــدولي        المجلس       أعــدهــا      التي          اإلرشـــــــــــــــاديــة        المواد     على       االطالع        أيضـــــــــــــــا         ويمكن   4 - 4 - 1
( IAOPA)   [13      الراب  ]        التالي        الراب      عبر          التجاري،      وغير          الترفيهي          والطيران         الطيران       تعليم       مدارس     ذلك    في     بما        العام،         الطيران      لدعم .  

                                                                 

11  guide-recovery-and-restart-19-nso.org/publication/covidhttps://ca 
12  documents-https://ibac.org/guidance 
13  Module.pdf-GA-off-Take-ICAOmedia/Files/IAOPA/ICAO/-icao.inthttps://iaopa. 

https://canso.org/publication/covid-19-restart-and-recovery-guide/
https://canso.org/publication/covid-19-restart-and-recovery-guide/
https://ibac.org/guidance-documents
https://iaopa.aopa.org/-/media/Files/IAOPA/ICAO/ICAO-Take-off-GA-Module.pdf
https://iaopa.aopa.org/-/media/Files/IAOPA/ICAO/ICAO-Take-off-GA-Module.pdf
https://canso.org/publication/covid-19-restart-and-recovery-guide/
https://ibac.org/guidance-documents
https://iaopa.aopa.org/-/media/Files/IAOPA/ICAO/ICAO-Take-off-GA-Module.pdf
https://iaopa.aopa.org/-/media/Files/IAOPA/ICAO/ICAO-Take-off-GA-Module.pdf
https://iaopa.aopa.org/-/media/Files/IAOPA/ICAO/ICAO-Take-off-GA-Module.pdf
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       العامة       الصحة       ممرات     خالل    من         التنفيذ  5 - 1

اب،         الطيران      مجال    في          العاملين       وســــــالمة     صــــــحة        وحماية        كورونا       فيروس        انتشــــــار    من      للحد  1 - 5 - 1      إلى       وبقوة       الدول  ُ    ُتدعى       َّ   والركَّ
   14   . "        العمومية     صحة  لل       ممرات "       إلقامة       بينها      فيما          التعاون 

       ألغراض        تطبقها      التي           االحترازية           بالتدابير       بينها      فيما          باالعتراف      أكثر    أو        دولتان      تقوم     حين          العمومية       للصـــــحة     ممر      ينشـــــأ  2 - 5 - 1
    ن،     اإلمكا     قدر        متناغم     نهج       اتباع        وتعزيز          المتبادل         االعتراف     هذا     إلى        للوصول         وسعيا     .        الدولتين     بين      أكثر    أو      واحد      مسار     على        العامة       الصحة
    من    ى      األخر        الدول    مع   ، (PHC )        العامة       الصــــــــــحة       ممرات          بترتيبات    ُ     ِّ  الُمتعل ِّقة           المعلومات     ذلك    في     بما            المعلومات،        بتبادل       وبقوة       الدول   ُ   ُتنصــــــــــ 
   15 . (CRRIC )      منها          والتعافي        كورونا       فيروس        لجائحة        التصدي      مركز     عبر  PHC       نموذج     خالل

     إلى       يســــــــتند           المســــــــتويات       متعدد         داعما          نهجا       فيه          المشــــــــاركة     دول  ال      تطبق    أن   ُ    ُيتوقع           العمومية،       للصــــــــحة     ممر       إقامة      ولدى  3 - 5 - 1
       ضـــــــــــــواب     من        مجموعة        فتطبيق   .      العامة       الصـــــــــــــحة       مخاطر    من         التخفيف     إلى         الرامية           االحترازية          التدابير        بتنفيذ         اضـــــــــــــطالعها     عند         المخاطر
       تنفيذ     عند          التعاون     أن     كما   .       الضواب      هذه    من     فق        اثنين    أو      واحد        بتنفيذ          مقارنة           الحماية    من      أفضل     قدر       توفير    في       سيسهم         للمخاطر        التصدي

ال      بشـــكل        تتوافق         المخاطر    من         للتخفيف            اســـتراتيجية      بوضـــع       للدول       ســـيســـم           التدابير     هذه لها        مســـتوى     مع       فع      من       لديها    ما     ومع         للمخاطر         تحم 
ُ  ُنُظم   .       والسالمة      الصحة       إلدارة  ُ 

                                         و "دليل إدارة مخاطر فيروس كورونا العابرة      اإليكا       وثيقة       تحديث      جرى    ، (PHC )  "       العامة       الصــــــحة       ممرات "       تنفيذ         ولتيســــــير  4 - 5 - 1
       وتتضمن    . ُ                                                                                  وتُــــــــــتاح للدول "مجموعة إرشادات التنفيذ" الصادرة عن اإليكاو "إقامة ممرات الصحة العامة"   ( 5       )الفصل    ( 10152Doc )        للحدود" 
          التطورات    من  ُ     ُيســتجد    ما     ضــوء    في         بانتظام         تحديثها        ســيجري        والتي         المســألة      بهذه       الصــلة     ذات         واألدوات          اإلجراءات      كافة          اإلرشــادات       مجموعة 
 10   . (PHC       تطبيق )         حديثا           إعدادها    تم      الذي  "       العامة       الصحة       ممرات       تطبيق “    في        األدوات     هذه      إحدى        وتتمثل   .       العلمية

          التدابير     هذه        فعالية     مدى     رصد      بغرض       وحدة،    كل    في         تضمينها    تم      التي           الرئيسية،       األداء        مؤشرات      بوضع       الدول    ُ   وُتنص   5 - 5 - 1
     إلى           وباالســتناد         الطيران          اعتبارات       يراعي       منظور    من          المؤشــرات     هذه     وضــع        وينبغي   .       الطيران      قطاع        بإنعاش       يتعلق      فيما         خصــوصــا             االحترازية
    .      العامة       الصحة       سلطات    عن         الصادرة          البيانات

— — — — — — — — 

  

                                                                 

 (الخامس الفصل) ( 10152Doc" )للحدود العابرة كورونا فيروس مخاطر إدارة دليل" وثيقة تحديث تم  14
15  https://www.icao.int/covid/Pages/crric.aspx 

10 Corridor.aspx-Health-s://portal.icao.int/CRRIC/Pages/Publichttp  
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 الوحدات -2

َ      الوحدة

 المطارات

َ        المستهدف         الجمهور

 .اراتالمط وموظفو والحكومات والسلطات المطارات     ِّ  مشغ  لو

 

َ      العنصر

َالمطار مبني
 

َ (     الهدف )      موجز     وصف
 

         المبنى،     إلى        الدخول        يمكنهم       الذين        األشـــــــــخاص       تحديد      تشـــــــــمل       والتي           العمليات،       جوانب      جميع          اعتبارها    في      تأخذ    أن        المطار      مبنى       تشـــــــــغيل         إلرشـــــــــادات       ينبغي
                األولية/الرعاية           باإلســـــعافات       الصـــــلة     ذات          اإلرشـــــادات        وتوفير         الصـــــحية،     بير     التدا        واتباع         المبنى،       أنحاء      داخل          والتعقيم         التنظيف          بإجراءات        القيام     على           والمواظبة
اب     على         المطبقة              والبروتوكوالت        الطبية   .       بالمطار           والعاملين      َّ  الركَّ

         مراعاتها     يجب       جوانب

 

         والتعقيم         التنظيف       أعمال

 مي الخدمات المختصين االتفاق على خط لي المطار ومقد ِّ                                          ة مكتوبة تتعلق بتوسيع نطاق أعمال التنظيف                                   ِّ               ِّ                                 ينبغي للسلطات الصحية بالمطار ومشغ ِّ
   . "       الطيران      مجال    في        الصـــحية          والمرافق         النظافة      بشـــأن          العالمية       الصـــحة       منظمة                                           إلجراءات التشـــغيل القياســـية المحددة في "دليل        وفقا                 والتعقيم، وذلك 

     كذلك    .                   ُ                لمنتجات، في ضوء ما ُيستجد من معلومات                                                            َّ                     كما ينبغي الحرص على تحديث الخطة باستمرار من حيث العملية المتَّبعة والجدول الزمني وا
  .                                                              ينبغي تدريب جميع العاملين المختصين على متطلبات التعقيم اإلضافية

 معدل       زيادة         إمكانية        مراعاة    مع           المذكورة،       الخطة       بموجب          بانتظام،         بالمطار         المعدات       وجميع         األســـــــاســـــــية        البنية        وتعقيم       تنظيف     على          المواظبة       ينبغي      
  .       الطيران      حركة     حجم     ضوء    في          االقتضاء،     حسب          والتعقيم   ف      التنظي       أعمال       تنفيذ

 المختصة         السلطات     قبل    من          المعتمدة          والتعقيم         التنظيف        منتجات       توفير       زيادة      ضمان       .    

 التأكد         أيضـــــا              ومن الضـــــروري    .     عليها        المتفق          والتعقيم         التنظيف     خطة     على          والتعقيم         التنظيف        بأعمال       َّ المكلَّف       العمل      فريق       أفراد      جميع      إطالع       ينبغي       
   ا،                                                                                                                            من أن العاملين يســــتخدمون المنتجات بفاعلية، ويشــــمل ذلك االلتزام بنســــب تركيز المطه رات وطرق اســــتخدامها والمدة الالزمة لســــريان مفعوله

      مثل:                                                                    فضال  عن سبل التعامل مع األماكن التي تكثر مالمستها وتزداد فرص تلوثها،

o الجوازات/الجمارك،        ومناطق         األمتعة،       تســـجيل        وأماكن         الحركة،     ودي   محد        األشـــخاص       خدمات        ومكاتب           بالمطارات           االســـتعالمات       مكاتب                   
  .   إلخ   ، ة       الطائر      إلى        الصعود        ومناطق        األمني،       الكشف        وأماكن

o والدرابزين          والمصاعد            الكهربائية        الساللم          .  
o األطفال        حفاضات       تغيير      وغرف          العمومية          المراحيض      .  

 

o كما يجب ضــمان توافر    .     مطهرة       بمادة    أو       واحدة      لمرة  ُ      ُتســتخدم      التي      بللة   الم           بالمناديل         تنظيفها     يجب          تجميعها:       ونقا         األمتعة     نقل       عربات                   
    .            سالل للمخلفات

o األمتعة               الطائرة/تسجيل     إلى        الصعود       أماكن    في         وأيضا         األمني       الفحص     قبل    ما      صاالت    في          الموجودة         المقاعد      .    
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o  ة       المراقب          التحركات       منطقة    في          والحافالت                                           الحافالت المكوكية إلى أماكن انتظار السيارات .    
 

 وُنُظم        الهواء         مكي فات         استخدام       زيادة  ُ الة        الهواء       ترشي    ُ      في       النقي        الهواء     نسب        وزيادة        الهواء       دوران       إعادة    من         والحد          الهواء      نقاء      درجة     على        للحفا       َّ   الفعَّ
    .                                  وينبغي الحد من تدفق الهواء أفقيا     .    الجو

 

       البدني         التباعد

 الة       وسيلة        البدني         التباعد  ُ   ُيعد                             من مجموعة شاملة من التدابير         جزءا                                 وينبغي إلجراءات التباعد أن تكون    .      كورونا        بفيروس        لعدوى  ا        انتقال    من      للحد    َّ   فعَّ
                                                                    كما ينبغي مراعاة ما يلي فيما يخص تدابير التباعد البدني في المطارات:   .                                               الرامية إلى الحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا

o االنتقال    في           المســـتخدمة       النقل       وســـائل          وخصـــوصـــا          األخرى،       النقل       وســـائل     على    قة     َّ المطبَّ           التدابير    مع      األقل     على          التدابير     هذه        تتوافق    أن         
    .     الحضر       مناطق    في          المطارات      وإلى    من

o المطارات       أنحاء      كافة    في          المستطاع       األقصى      الحد     إلى  ُ     ُتطب ق    أن        .  
o الوباء      تفشي      ظروف    به      تسم       الذي        بالقدر         تقييمها  ُ    ُيعاد    أن      .    

 بين األشخاص   ( 1 )      واحد     متر    عن     تقل   ال       مسافة      ضمان    لى إ      تسعى    أن        البدني         التباعد         لتدابير       ينبغي          .    

  الســــــــــــــفر      صـــــــــــــــــــاالت    في        الصــــــــــــــحيــــــة         المخــــــاطر    من      تخفف      التي        البــــــدني         للتبــــــاعـــــد          الممــــــاثلــــــة           بـــــالتــــــدابير          المتبــــــادل          بـــــاالعتراف   ُ   ُينصــــــــــــــ      

    .            وصاالت الوصول  
 

          الموظفين:       حماية

 الحماية        لجوانب       ويمكن   .   حدة     على      حالة    كل      بحســـــب     ذلك       تقييم        فينبغي         المطار،    في          للعاملين        توفيره       ينبغي      الذي        المالئم         الحماية         لمســـــتوى          بالنســـــبة         
      فرق      إلى          العاملين       تقســـيم )       للعمل       زمنية       جداول      ووضـــع           الموظفين،     على       الطبي       الكشـــف        وبرامج          الشـــخصـــية،         الوقاية       معدات  :    يلي    ما      تشـــمل    أن     هذه
دة      اءات    إجر      وضـــــع           الكحولية،        اليدين        مطهرات     إلى        الوصـــــول     ســـــبل       توفير   ، (        ومناوبات       ثابتة     عمل          مناوبات       إتمام      وبعد     قبل     بها           الموظفون        يلتزم     َّ  محدَّ
    .       الحواجز         استخدام       دراسة     ذلك    في     بما        العمل،       وحدات      داخل        البدني         للتباعد     خطة      ووضع        العمل،

 يناميكيات د       وبحسب   (     مثال      به         يقومون       الذي        النشا       لنوع        نظرا   )         للعدوى         تعرضهم       مخاطر      بحسب         الشخصية         الوقاية        بمعدات          الموظفين       تزويد       ينبغي           
       الوجه        وأغطية          االســــــــتخدام       إلعادة         القابلة    ُ      الُقفازات  "        الشــــــــخصــــــــية         الوقاية       معدات "      تشــــــــمل     وقد   . (     مثال            القطيرات        انتشــــــــار      طريق    عن )         العدوى         انتقال

    .       الواقية           والرداءات          الكمامات    أو         الواقية           والنظارات           والكمامات

 أو          الهاتفية         االتصـــــــاالت      طريق    عن    أي       تالمس،    أي    من      تخلو        بطريقة       العمل    يم   تســـــــل     يتم    أن       ينبغي            المناوبات،    في       العمل       وفرق           للموظفين         بالنســـــــبة    
    .     تقدير    أقل     على        البدني         التباعد        مراعاة    مع       العمل       تسليم    أو            اإللكترونية        السجالت    أو         المرئية         االتصاالت

   ضرورية     غير      أنها       طالما    ا،      تأجيله    أو          مواعيدها       تعديل    مع         العامة،        األماكن    في        واإلصالح         الصيانة       ألعمال         األولوية      إيالء       ينبغي      .    

 االفتراضية          الدراسية         والفصول         اإلنترن      على         التدريب     على         االعتماد    في       تتوسع    أن          للموظفين           التدريبية         للدورات       ينبغي         .    

  اب        بعينها       وظائف    في          الموظفين     بين       مادية       فواصل        بتثبي    ُ   ُينص     .         والمعامالت        الحديث        بتكرار      تتسم      التي         المناطق    في      وذلك       َّ  والركَّ
 

       المطار      مبنى     إلى        الوصول   ل  سب

 اب          الموظفين     على        المطار      مبنى     إلى        الدخول     قصــــــــر      يجوز       َّ   المطبَّقة،         الوطنية            والتشــــــــريعات      مطار    كل         خصــــــــوصــــــــيات        مراعاة    مع             والمرافقين       َّ  والركَّ
اب اب    أو        اإلعاقة      ذوي       َّ  للركَّ ر    أو        الحركة        محدودي      َّ  الركَّ       حدوث    في     ذلك       يتسبب    أال     شر  ب         األولية،         المراحل    في      وذلك        ذويهم،       برفقة       ليسوا       الذين    ُ    الُقص 
    .     األمني        للقصور        محتملة       مواطن       ونشوء         العدوى         انتشار       مخاطر       زيادة     إلى        بدورها      تؤدي    قد       والتي        انتظار      صفوف    أو        ازدحام

 صة     المخص         المناطق    في       الفحص        وإجراء        التالمس        تستلزم   ال       حرارة      قياس       أجهزة         استخدام       ينبغي      طبي،     كشف       إجراء         المطبقة         اللوائ         تستدعي       عندما    
    .       العملية     هذه     على          المترتبة         التبعات    من       األدنى      الحد      تضمن      ظروف    ظل     وفي        الغرض،      لهذا
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ّ  الموّحد         التنفيذ      ضمان     سبل     َ

  النظر       وجهات     بين         التوفيق       لضمان         المختصة         السلطات    مع          التعاون     .  

  المناسب       الوق      وفي    قة  بد           المسافرين       جمهور     إلى           المعلومات       إيصال       لضمان        المحلي         المجتمع      داخل         المعنية        الجهات    مع          التعاون       .  

 األساسية       البنى    من        وغيرها        األخرى          المحلية          المواصالت       وسائل    في         المطبقة          التدابير      سائر    مع         التوافق      ضمان       .  

 مطــار    في          والتطهير         التنظيف       أعمــال        متــابعــة      بيــان "         اســــــــــــــتخــدام      XYZ  نموذج         كورونــا       فيروس         لمكــافحــة( "         3   PHC)    أو أي نموذج ممــاثــل عنــد                      
    .       االقتضاء
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 العنصر

 األمتعة تسجيل منطقة

  (     الهدف )      موجز     وصف

 

اب      حركة    في       عالية       كثافة      مطار    كل    في        األمتعة       تســــــجيل       منطقة      تشــــــهد         المعتاد    في اب   .    َّ  الركَّ       أكبر       إتمام                                            َّ  وللحد من االزدحام وصــــــفوف االنتظار، ينبغي للركَّ
   . (      المطار     إلى       وصـــــوله      لحظة    من         للطيران          مســـــتعدا          الراكب       يكون     أن       ينبغي     )أي        المطار     إلى        الوصـــــول     قبل        األمتعة       تســـــجيل       عملية         إجراءات    من      ممكن     قدر

اب               ُ                          ُ                                                                              كذلك ينبغي أن ُيتاح خيار الخدمة الذاتية وُينص  باالعتماد عليه قدر اإلمكان للحد من االحتكاك بين األشخاص في مكاتب التعامل مع ال     .  َّ  ركَّ

         مراعاتها     يجب       جوانب

 

 اب      تدفق      ورصد        المسبق         التخطي      خالل    من         المناطق     هذه   ي ف         االزدحام    من         التخفيف       شأنها    من      التي          التدابير       تنفيذ     .    َّ  الركَّ

 ُنُظم     خالل    من         اإلعالنات        وإذاعة      األرض     على       عالمات      ووضـــــع         الالفتات       تثبي                 ينبغي للمطارات  ُ         مراعاة     على      للحث           بالمطارات          الداخلية        اإلذاعة  ُ 
                                            متعلقة بســـــــــبل الوقاية من المرض من خالل الرســـــــــائل                                                        عالوة على ذلك، ينبغي النظر في بث رســـــــــائل الســـــــــلطات الصـــــــــحية ال   .      البدني         التباعد

    .                                                          المسموعة والالفتات عند أهم نقا  للتعامل مع الراكب خالل رحلته

 نظرا      ِّ                         تشــــــك ِّل مصــــــدرا  للقلق هي األخرى،          األمتعة،       تعريف         وبطاقات         الطائرة     إلى        الصــــــعود        بطاقات     طبع        كأكشــــــاك          الذاتية،        الخدمة       مرافق    إن     كما        
          التعامالت    من      للحد        األجهزة     هذه     مثل         استخدام     على         التشجيع               ومع ذلك، ينبغي    .                                 األيدي، مما يزيد من احتماالت التلوث                    الرتفاع معدل التالمس ب

اب      تدفق       إدارة     يخص      فيما          واالنتباه       الحذر      توخي       ينبغي      ولكن            والموظفين،           المســافرين     بين      لوجه        وجها          النحو     على        األجهزة     هذه       تعقيم       وضــمان      َّ  الركَّ
  .         وباستمرار        السليم

 اب    حث       ينبغي       أمكن،     لما ك                                      فإجراء تســــــــجيل األمتعة على اإلنترن  وطبع    .      المطار     إلى        الوصــــــــول     قبل        األمتعة       تســــــــجيل        عمليات       إتمام     على      َّ  الركَّ
                                                                                                                          بطاقات الصعود إلى الطائرة بواسطة تطبيق الهاتف الجوال ووضع ملصقات التعريف على األمتعة خارج المطار وغيرها من المبادرات األخرى 

       إلتمام        الفرصة       إلتاحة           التنفيذية         اللوائ     في       عقبات    أي       ُ                لذا ُتنص  الدول بإزالة   .                                            د من االحتكاك مع موظفي المطار والبنية األساسية           تسهم في الح
    .      المطار      خارج          اإلجراءات     هذه     مثل

 التقليدية         بالطرق     عة    األمت       تســـــجيل       مكاتب     عند        الوقوف       أماكن        لتحديد      األرض     على       عالمات      ووضـــــع         المؤقتة         الحواجز         اســـــتخدام    في       النظر       ينبغي           
    .       الجمهور    مع         التعامل       مكاتب    في          الموظفين      أمام       شفافة       حواجز       تثبي     في       النظر       ينبغي     كما         البدني،          بالتباعد         االلتزام     على         للتشجيع

  ت بين مرات                                                                                                        النظر في االســتعانة بتكنولوجيا التعقيم الذاتي داخل األكشــاك المزودة بشــاشــات تعمل باللمس للســماح بتعقيم الشــاشــا        أيضــا        ويجوز           
    .        االستخدام

  أخذ                                                                                                                        ينبغي للمطارات والجهات المعنية األخرى اســـــــــتخدام العمليات والتقنيات غير المعتمدة على اللمس، كلما أمكن ذلك، ويشـــــــــمل ذلك تقنيات     
                 ية لتحديد الهوية                                        فمن الممكن تطبيق مثل هذه العمليات الرقم   .     العين       وحدقة       الوجه      مالم      على        التعرف       ألغراض     لمس       بدون          الحيوية          القياســــــــــات

       فاة من                                                                                                                            عند نقا  الخدمة الذاتية لتسـليم األمتعة ونقا  الدخول إلى مناطق صـفوف االنتظار وبوابات الصـعود إلى الطائرة والمتاجر العادية والمع
اب   .               الرسوم الجمركية ن من اإلسراع    .                                                                                   َّ  فذلك سينهي أو سيحد  بشكل كبير من الحاجة إلى مالمسة وثائق السفر من قبل الموظفين والركَّ                      كما سيمك 

    في         الكفاءة       ويحقق         االنتظار      صـــفوف       أحجام    من       ِّ ويقل ِّص        الصـــحية         المخاطر    من         الحماية    من      أكبر        قدرا         ســـيوفر     مما           اإلجراءات،    من        العديد        بإتمام
    .        اإلجراءات    من       أخرى        جوانب
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ّ  الموّحد         التنفيذ      ضمان     سبل     َ

 

  الة      حلول      لوضع        األخرى     ية     المعن         والجهات         الطيران        وشركات         المختصة         السلطات    مع          التعاون   .       للجمهور         الحماية        لتوفير         التكلفة     حيث    من    َّ   فعَّ

  لمس       بدون      تتم      التي          العمليات    من          االستفادة      طريق    عن         الشكلية          اإلجراءات       تبسي   .  

 ع اب      هوية         لمعالجة          القياسية        الحلول         استخدام    في         التوس    .    َّ  الركَّ

 ـــــــان "         اســـــــــــــــــــتـــــخـــــــدام ـــــــابـــــعـــــــة      بـــــي ـــــــا       فـــــيـــــروس       كـــــــافـــــحـــــــة  لـــــمـــــ  XYZ      مـــــطـــــــار    فـــــي          والـــــتـــــطـــــهـــــيـــــر         الـــــتـــــنـــــظـــــيـــــف       أعـــــمـــــــال        مـــــت   "        كـــــورون

  .                             أو أي نموذج مماثل عند االقتضاء   (PHC   3       )نموذج 
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       العنصر

 األمني الكشف
 

  (     الهدف )      موجز     وصف

 

     وقد   .     األمني       الكشـــف         إجراءات       أثناء     ذلك    في     بما        األمني،       الكشـــف      نقا      عند        البدني         التباعد         بتدابير         االلتزام     على       الحرص       ينبغي          الجائحة،         الســـتمرار           اســـتجابة  
    مع        تتوافق    كي          القياســــــــية       األمني       الكشــــــــف         إجراءات       تعديل         إمكانية     على      عالوة        األمني،       الكشــــــــف      نقا      إلى        الدخول        مراقبة        تدابير        العتماد      حاجة      هناك       تكون 

    .      كورونا        لفيروس        للتصدي         الجديدة        الصحية           التوجيهات

    به       يرتب      وما       األمني       الكشــف     على         التركيز     لهم       يتســنى     حتى     مة،     والســال        بالصــحة         المتعلق       الفحص          بإجراءات        القيام    من       األمني       الكشــف       موظفي       إعفاء        وينبغي
    .       إجراءات    من

         مراعاتها     يجب       جوانب

 

      األمني       الكشف       منطقة     إلى        الدخول         إجراءات

 اب    أي    مع         للتعامل         المختصة          الحكومية         والجهات         الهيئات    مع          بالتنسيق         المالئمة          اإلجراءات       تنفيذ       ينبغي   .     المرض       أعراض       عليهم      تظهر    َّ  ركَّ

 اب     على       األمني       الكشف       إجراء       أماكن     إلى        الوصول     قبل        اليدين        وتعقيم       تطهير        منتجات      وفير ت       ينبغي   .    أمكن   إن            والموظفين،      َّ  الركَّ

 اب       األمني       الكشــــــف        لموظفي       ينبغي        مخاطر    من         للتخفيف         الشــــــخصــــــية         الوقاية       معدات        ارتداء    أو          المســــــتطاع      الحد     إلى        البدني         التباعد        مراعاة       َّ  والركَّ
  .       للعدوى         التعرض

 في           واالسـتمرار         اإلمكان،     قدر         االنتظار       وصـفوف         التزاحم    من      الحد      بهدف       إليها        الدخول      وسـبل       األمني       الكشـف      نقا        ترتيب       إعادة    في       النظر       ينبغي    
                                                                       وينبغي أن يشــــــــــــــمل ذلك مناطق التجريد من المتعلقات والمناطق التي يســــــــــــــترد فيها    .     العمل       وتيرة     على        الحفا     مع        البدني         التباعد        تدابير     فرض

اب أمتعتهم      .                        المحمولة بعد الكشف عليها    َّ           الركَّ

 االلتزام       لضـــمان         االنتظار      صـــفوف       أماكن    في       مالئمة       أخرى        وســـيلة    أي    أو       للفرد         القابلة         الحواجز         اســـتخدام    أو      األرض     على       عالمات     وضـــع       ينبغي         
    .       المختصة         السلطات    به      أوص       الذي        البدني          بالتباعد

 اب      قيام        تســتلزم      التي          اإلجراءات     يخص       وفيما         القيام        فينبغي       األمن،       موظفي     إلى       الســفر       وثائق    من        وغيرها         الطائرة     إلى        الصــعود        بطاقات        بتقديم      َّ  الركَّ
                               وعند الحاجة إلى التحقق من هوية    .    ممكن    حد      أدنى     إلى      لوجه        وجها           المباشــــر         التفاعل    من      تقلل         وبطريقة          المســــتطاع     قدر        التالمس      تجنب    مع     بها

   .                                                                       ق الرســـمية، يجوز نزع الغطاء أو القناع مؤقتا  شـــر  االلتزام بالتباعد البدني                                                           شـــخص يرتدي قناعا  غير طبي أو طبيا  مقارنة  بالصـــورة في الوثائ
      .                                                              كما ينبغي وضع الفتات تشير بوضوح إلى الخطوات التالية في اإلجراءات

   :    يلي    ما         الممكنة        الحلول       وتشمل

o اب       توجيه         الحفا     مع          الطائرة،     إلى        الصــــعود        بطاقات ل        الدخول      نقا      عند          الموجودة              األوتوماتيكية         الضــــوئية          الماســــحات         الســــتخدام      َّ  الركَّ
  .       المطلوب        البدني         التباعد     على

o الطائرة     إلى        الصعود         لبطاقات      لمس       األمن       موظفو         تشغيلها       يتولى      التي          المحمولة         الضوئية          الماسحات         استخدام       .    
o القياسية    غيل    التش         إجراءات        تقتضيه    ما     حسب        الهوية       تحديد        ووثائق         الطائرة     إلى        الصعود         لبطاقات         البصري        الفحص       إجراء        .    

 اللمس         المتكررة       األسط        تعقيم    في         المتبعة         الوتيرة      بنفس          المحمولة         الضوئية          الماسحات       وأسط        اآللية          البوابات       تعقيم       ينبغي     .    

  اب للتأكد من استعدادهم                          وينبغي موظفي الكشف األمني    .       الشخصية           المتعلقات    من         التجريد       منطقة     إلى        للدخول                           َّ                       ينبغي نشر موظفي مساعدة الركَّ
اب المتجهين إلى منطقة التجريد من المعلقات كي يقوموا بإخراج ما بحوزتهم من متعلقات بالشــــكل الســــليم، للتقليل م   تو    ن                  َّ                                                                                                         ضــــي  اإلجراءات للركَّ

    . (                                                                           احتماالت أن يتسببوا في إحداث إنذار كاذب )وللحد من الحاجة إلى التفتيش اليدوي 

 ذلك    في     بما       األمني       الكشــــــف        ومعدات          المكشــــــوفة             لمســــــها/األســــــط        يتكرر      التي       لألســــــط          دوريا           المحســــــنة          والتعقيم         التطهير       أعمال       إجراء       ينبغي     
  .      األمتعة        ومناطق       األمني       الكشف      نقا     في         الشخصية           المتعلقات        حاويات
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اب     على       األمني       الكشف      َّ  الركَّ

 

 أيديهم        وتعقيم       تنظيف    في           الستخدامها          العاملين     على          الكحولية        اليدين        مطهرات       توزيع       ينبغي      .    

 اب     على         اليدوي        الكشـــــــف       إجراء     عند          االســـــــتعمال       إلعادة         القابلة           والكمامات          القفازات        ارتداء       األمني       الكشـــــــف   ي     لموظف       ينبغي              وينبغي تنظيف    .    َّ  الركَّ
                                    وينبغي تغيير القفازات القابلة إلعادة    .                                                                                            القفازات بواســــــــــطة مطهرات اليد التي تحتوي على كحول فيما بين مرات التفتيش اليدوي التي يقومون بها

  .                        في حالة اتساخها أو قطعها          االستعمال

 االستعمال       إلعادة         القابلة          القفازات     نزع     عقب       يديهم      بغسل           الموظفون    ُ   ُينص     أن       ينبغي        .    

 لة       األمني       الكشـــــــف       عملية       وكذلك         الجديدة        الصـــــــحية           المتطلبات    عن            والمعلومات         المالئمة         الالفتات      لوضـــــــع       واضـــــــحة       أماكن        اختيار       ينبغي    .        المعد 
اب خالل عملية الكشف األمني                           وينبغي أن تشدد الالفتات على    .                َّ                        أهمية تعاون الركَّ

 اب    من       كبيرة       أعداد    مع         التعامل        تســــــتلزم      التي        الحاالت    في        وطاقم          الموظفين     على       األمني       الكشــــــف       إجراء       ينبغي        األمني،       الكشــــــف      نقا       داخل      َّ  الركَّ
اب       أماكن    عن         ومنفصلة     بهم      خاصة       أماكن    في         الطائرة   .   ذلك     مكن أ    إن   ، (     إضافي          احترازي      صحي         )كإجراء      َّ  الركَّ

   انســــياب       وضــــمان         االنتظار      صــــفوف                                                                                          ينبغي اتخاذ الترتيبات المالئمة التعامل مع حاالت انطالق صــــفارات اإلنذار للتخفيف من مخاطر تكد س        
اب، ما قد يســتلزم نشــر موظفي    .     العمل       وتيرة                                                                             َّ                           قد يشــمل ذلك وضــع صــفارات اإلنذار في أماكن مخصــصــة لذلك ومنفصــلة عن مناطق تدفق الركَّ

    .                   فيين في أماكن محددة       أمن إضا

 لمعرفة         المعادن    عن       للكشــــف          المحمولة        األجهزة         الســــتخدام         األولوية       إعطاء       ينبغي          المعادن،    عن       الكشــــف       بوابة    من        اإلنذار        صــــفارات       انطالق     عند        
    .      اإلنذار      صفارة       النطالق         المسببة        األجزاء        يستهدف       يدوي        تفتيش     ذلك      يعقب    أن     على         اإلنذار،       انطالق     سبب

 صـــــفارة       انطالق       لحاالت          االســـــتجابة     على     فق            المتفجرات    عن       الكشـــــف      وكالب           المتفجرات     أثر    عن       الكشـــــف       معدات         اســـــتخدام       يقتصـــــر    أال       ينبغي       
    .                                                                                               بل ينبغي التشجيع على االستعانة بهذه الوسائل للكشف عن المتفجرات بصورة عشوائية واستغاللها كلما أمكن   .      اإلنذار

 ل معه ومعالجته بواسطة معدات الكشف األمني األولية وحدها، ينبغي إجراء كشف أمني                                               في حال وجود أحد المخاوف أو إنذار ال يمكن التعام                                                                           
        لطبيعة         ووفقا            التوافر،     حسب          بالترتيب         اليدوي،         التفتيش                                                                           ثانوي باستخدام: كالب الكشف عن المتفجرات ثم معدات الكشف عن أثر المتفجرات ثم

  .       التحديد      إزاء       األمني       الكشف      موظف       تساور      التي         المخاوف

 من      للحد          الممارســــة      بهذه       العمل     وقف    في       النظر       ينبغي            المتفجرات،     أثر    عن       الكشــــف       مســــحات         اســــتخدام        بإعادة      يســــم          القياســــي        اإلجراء     كان   ن إ    
  .      كورونا       فيروس        انتشار     فرص

       للكشف       معينة     دات  مع    عن         الصادرة          المرتفعة         الحرارة    أن         المثال،      سبيل     على       تبين،    إن          القياسية          اإلجراءات       اتباع    في          االستمرار      يمكن   —       مالحظة 
    .    تلوث      حدوث        احتمال     إلى      يؤدي   ال          وتخزينها         المسحات    مع         التعامل    في        المتبع        األسلوب     كان      وإذا          الفيروس،     قتل        تستطيع           المتفجرات    عن

 جه   لو         وجها          الوقوف       لتجنب       أمكن،    إن          يتبعونه،      الذي        األســلوب       تعديل       األمني       الكشــف        لموظفي       ينبغي       يدوي،       تفتيش       إلجراء      حاجة      هناك      كان     إن    
اب      أمام     .     األمني       للكشف          الخاضعين        األشخاص    أو      َّ  الركَّ

 اب    مع         التعامل       عليهم       يتعين       الذين          للموظفين       ينبغي   .   طبي    أو     طبي     غير      قناع        ارتداء     كثب    عن      َّ  الركَّ

  األمنية،        للوائ  ا      بحسب            المسموح بها                                                                                                الكميات الكبيرة من السوائل واأليروسوالت والهالميات المتعلقة بالحفا  على الصحة والتي تتجاوز الحدود         
      بهذه       الصـــــلة     ذات         اللوائ         مراعاة    مع          الطيران،      وســـــالمة      بأمن         المختصـــــة         الســـــلطات         بموافقة        رهنا        عنها         التجاوز      يمكن           الكحولية،        اليدين          كمطه رات
   17 .       المسألة

ّ  الموّحد         التنفيذ      ضمان     سبل      

 

                                                                 
١7  spxOPS/Pages/DangerousGoods.a19-afety/COVIDhttps://www.icao.int/S   

https://www.icao.int/Safety/COVID-19OPS/Pages/DangerousGoods.aspx
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 غير إن هذه اإلجراءات البديلة ينبغي تنفيذها    .       عشــوائية      فتيش ت        عمليات       إجراء     عند         اليدوي          للتفتيش       بدائل    في       للنظر           التنظيمية        الجهات    مع       العمل                                          
    .                                                          فق  رهنا  بموافقة السلطات المختصة وبعد إجراء تقييم للمخاطر

 نقل    في       تتســــبب    أن       وبشــــدة  ُ     ُيحتمل      التي        لألغراض          والتعقيم         النظافة           بروتوكوالت        وتنفيذ     وضــــع       لضــــمان         المختصــــة        الصــــحية         الســــلطات    مع       العمل     
    . (       الشخصية           المتعلقات    من         التجريد        ومناطق         الشخصية      متعة  األ          )كحاويات         العدوى 

 مطار    في          والتطهير         التنظيف       أعمال        متابعة      بيان "         اســــــــــــــتخدام      XYZ  نموذج         كورونا       فيروس         لمكافحة( "         3   PHC)    أو أي نموذج مماثل عند                      
  .       االقتضاء
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َ      العنصر

 المطار مبنى في المراقبة التحركات منطقة
 

َ (     الهدف )      موجز     وصف
 

اب، مع وجود عدد          منطقة التح                الفعلية ومســـــــاحة          الحواجز    من      قليل                                                                                َّ               ركات المراقبة في مبنى المطار بعد اإلجراءات األمنية هي منطقة تشـــــــهد حركة مكثفة للركَّ
          الجمركية     ســــــــــــــوم    الر     من         المعفاة            واالمتيازات         التجزئة       متاجر     إلى        الوصــــــــــــــول         إمكانية       توفير    مع         البدني،         للتباعد         المؤقتة        الحاجة        مراعاة        وينبغي   .            مفتوحة عموما

  .          والمشروبات        األطعمة       وعروض
 

اب        معدال                                         وغيرها من الخدمات في هذه المنطقة تشــهد   (VIP )              لكبار الزوار                 والصــاالت المخصــصــة         البوابة              كما أن مناطق               ويتعين تقييم   .                   َّ  مرتفعا  في حجم الركَّ
                              زيادة تدابير التنظيف والنظافة           وقد تلزم   .      الطريق     على         االســـــــتدالل         وأســـــــاليب         األرضـــــــيات        وعالمات         الفعلية                                     مختلف أدوات رصـــــــد التدفقات والتجهيزات        وتوزيع

  .       الفيروس       انتشار    من      الحد    في          للمساهمة        نطاقها               الصحية وتوسيع
 

َ          مراعاتها     يجب          اعتبارات
 

    اب ا        وفقا                                                     التشــــــجيع على اســــــتخدام خيارات الخدمة الذاتية، المنشــــــأة                    حتكاكا  محدودا  مع                                                َّ    إلرشــــــادات الســــــلطات الصــــــحية المحلية، والتي تتي  للركَّ
  .          والمشروبات                             موظفي البيع بالتجزئة واألغذية

 

   اب، الســـيما بعد بدء عوامل الحمولة في الزياد    . ة                                                                                َّ                                         ســـتكون عملية الصـــعود إلى الطائرة بانتظام ضـــرورية لخفض مســـتوى االحتكاك البدني بين الركَّ
     إلى         بالصـــــعود        الخاصـــــة         الحالية                                  على شـــــركات الطيران تنقي  عملياتها         وســـــيتعين   .        والحكومة         والمطار         الطيران      شـــــركة     بين                        والبد من توطيد التعاون 

                                                               المغادرة وقد يتعين على الحكومات تعديل القواعد واللوائ  المعمول                                                     على المطارات المساعدة على إعادة تصميم مناطق بوابات           وقد يتعين   .       الطائرة
  .                  واألجهزة البيومترية   ي     الذات       المس      مثل       اآللي،         التشغيل         استخدام       زيادة       تسهيل        وينبغي   .   بها
 

 اب ينبغي          استخدام     إلى       تحتاج      التي         اليدوية        األمتعة                                                       تحديدا  خالل المراحل األولى من مرحلة إعادة التشغيل، فإن                                َّ         الصناديق العلوية فوق مقاعد الركَّ
اب                                 أن تقتصر على تسهيل عملية مغادرة   .        بشكل سلس      َّ  الركَّ

 

   أبوابا  آلية، وأجهزة قراءة         تســــــــــــــتخدم      التي         الوحدات     ذلك    في     بما         البوابة     على        الذاتي        الصــــــــــــــعود   ت                                          حيثما أمكن، ينبغي النظر في تطبيق تكنولوجيا                           
اب        لتقديم   (LCD )                         شاشات الكريستال السائل" "                        بطاقات الصعود المدمجة، و   .             تحديد المقاعد         تغييرات        لطباعة           ووضع جهاز                َّ  التعليمات للركَّ

 

 الهوية       تحديد     إلى        الحاجة     عند         الوثائق         اتي على         المس  الذ       إلجراء        األخرى        الفرص      جميع         استخدام       زيادة      .  
 

 الحاجة إلى         لتلبية                        بقدرة اســــــــــتيعابية محدودة   (                                      المقاعد )مثل الصــــــــــاالت والبوابات والمطاعم                               المؤقتة، يمكن فت  مناطق تحديد          اإلجراءات      إطار    في           
            االسـتيعابية        القدرة     إلى        العودة    في         التفكير      يمكن       صـحية،  ال           المقتضـيات       وتطور         التعافي                ومع تقدم مرحلة   .                                     تطبيق التباعد البدني على المدى القصـير

  .       العادية
 
 

  مثل:                                    مرحلة تدابير التخفيف من حدة اآلثار،     على        بناء                                                                        ينبغي النظر في اإلغالق المؤق  أو زيادة المراقبة لبعض مناطق الخدمة، وذلك     

o الذاتية         ُ                    طعام الُبوفيه في إطار الخدمة       .  
o األغراض        متعددة                          مقاعد المقاهي أو المقاعد      .  
o للمدخنين                 المناطق المخصصة        .  
o األطفال     ِّ للعِّب                 المناطق المخصصة      .  

 اب                          مصحوبة بعدد كاف  من الفتات        المطار       أنحاء      جميع    في                                                      ينبغي توفير العديد من موز عات مطهرات اليدين الكحولية   .    َّ  الركَّ
 

 يلي:    ما     مثل          المراحيض       مرافق                                            ينبغي مراعاة تركيب المعدات غير التالمسية في     

o بواب اآلليةُ      ُنظم األ          .  
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o المياه               للمراحيض بدفع                  التنظيف التلقائي      جهاز      .  
o الصنابير وموزعات الصابون/مطهرات اليدين                                      .  
o موزعات مناشف اليدين                    

ّ  الموّحد         التنفيذ      ضمان     سبل     َ

 

 الذاتية   ة     الخدم                                                                                                          العمل مع المحال التجارية ومنافذ بيع األغذية والمشروبات لضمان استخدام خيارات الدفع الذكية بدون لمس وخيارات       .  

 المطارات      صاالت    في        الالزمة          التدابير    في         الطيران                               إشراك األقسام المختصة في شركات        .  
 

  التعاون مع الســــــــلطات المختصــــــــة وشــــــــركات الطيران وغيرها من الجهات المعنية في مجال الطيران إليجاد حلول فعالة من حيث التكلفة لحماية                                                                                                                          
  .       الجمهور

 

  مطــار    في          والتطهير   ف      التنظي       أعمــال        متــابعــة      بيــان "        اســــــــــــــتخــدام      XYZ  كورونــا       فيروس         لمكــافحــة        “   (  نموذج      PHC 3)    أو أي نموذج ممــاثــل عنــد                      
  .       االقتضاء

 المور ِّدة داخل المطار على إثبات أنها تت بع إرشــــــــــادات اإليكاو/"فرقة عمل         الجهات    من        وغيرها            والمشــــــــــروبات        األطعمة        ومنافذ         المتاجر         لمســــــــــاعدة                                                             ِّ      
  .18        الراب      على       عليها                    إرشادات يمكن االطالع   (ACI )                                ، أعد  "المجلس الدولي للمطارات" TCAR/ICAO                           المجلس إلنعاش قطاع الطيران" 

 

  

                                                                 
١8  /programme-accreditation-health-airport-aci/priorities/health/aci-aci.aero/about://https   

https://aci.aero/about-aci/priorities/health/aci-airport-health-accreditation-programme/
https://aci.aero/about-aci/priorities/health/aci-airport-health-accreditation-programme/
https://aci.aero/about-aci/priorities/health/aci-airport-health-accreditation-programme/


A-18 

 

َ      العنصر

َالطائرات مبنى لبوابات المتاحة التجهيزات
 

  (     الهدف )      موجز     وصف

اب      حركة          بســـبب نقص               بعض الممتلكات       تشـــغيل        بإيقاف          المطارات    من        العديد      تقوم ســـ          اســـتعادة     قبل                                            ويتعين إجراء ما يناســـب من عمليات كشـــف الســـالمة   .    َّ  الركَّ
  .     الطلب     هذا       تلبية     أجل                                        معا  لضمان توفير جداول دقيقة للرحالت من         الطيران        وشركات          المطارات      تعمل    أن        وينبغي   .       الطيران      حركة

 

َ        مراعاتها     يجب          اعتبارات

 

 وتعتبر    .       تشــــــغيلها     بدء    أو                        والمواظبة على اختبارها          والمصــــــاعد            الكهربائية         والســــــاللم        الصــــــعود      جســــــور     مثل                 الكهروميكانيكية         المعدات     كشــــــف       ينبغي       
اب، وذلك        العمل                                    عمليات كشــــف هذه المعدات التي تم وقف       ركات   الشــــ        توصــــيات     على        بناء                                               َّ         بها ضــــرورية قبل إعادة تشــــغيلها كي يســــتخدمها الركَّ

  .       الوطنية        البناء         وقوانين         المصنعة
 

 الصيانة           بروتوكوالت      ونشر       تحديد       ينبغي       .  
 

 التكيف  "               الطائرة ووحدات      إلى         المؤدية                   الطلق مثل الممرات        الهواء                                                                       عند الحاجة إلى هواء مكي ف، ينبغي الحفا  على الطاقة في جميع المعدات في       
  .              المسبق للهواء"

 

 والخط  المكثفة من أجل إعادة تشغيل المرافق         الجداول     على         مسبقا            الحكومية          والسلطات         الحساسة       خدمات  ال     ُ                      أن ُيطلع مشغل المطار مقدمي     يجب                                           
    .  ُ             الُمغلقة مؤقــتا

 

 اب     نقل       حافالت      سعات       تعديل     يجب     .    منها         والنزول         الطائرة     إلى        الصعود        عمليات       أثناء        البدني         التباعد        لتيسير      َّ  الركَّ
َ

       الهواء        وترشيح          الطائرات        لبوابة         المتاحة        األجهزة

 

 للهواء        المسبق                                   في الحاالت التي يكون فيها "التكييف       "  ( PCA)   ـــــــــف، يمكن وقف     في                                                  الخارجي والطاقة األرضية الكهربائية الثابتة متاحين ــــــــــ      ِّ              الموقِّـ
           من خالل             الهواء المحي   (PCA )  "       للهواء        المســبق         التكييف "             ويســتمد  نظام    .      وصــولها                     التابعة للطائرة بعد   (APU )  "        اإلضــافية        الطاقة      وحدة "      تشــغيل 

د       السحب           مرش  هواء   .              بالهواء المكيف          المقصورة        ويزو 
 

  الكفاءة      عالي               هواء الجســــيمات                                                 ال تتم معالجة مصــــادر الهواء الخارجية من خالل "مرشــــ        "  ( HEPA)   وحدة "                       وينبغي الســــماح باســــتخدام    .       للطائرة      
        المســـــبق         التكييف "      قدرة     عدم      حالة                       ء على متن الطائرة، في                                                   للطائرة عند البوابة كي يتســـــنى تشـــــغيل جهاز تكييف الهوا   (APU )  "        اإلضـــــافية        الطاقة
  .      مماثلة      جودة    ذي                على توفير هواء   (PCA )   "      للهواء

ّ  الموّحد         التنفيذ      ضمان     سبل     َ

 

 الطيران       لشركات         الزمنية         الجداول    مع        يتناسب     نحو      وعلى       مراحل     على            للمطار تتم            االستيعابية                                 التأكد من أن إعادة تشغيل الطاقة       .  
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َ      العنصر

َالوصول وعمليات الطائرة من   َّ  رك ابال نزول
 

َ (     الهدف )      موجز     وصف
 

  .      البدني         التباعد        لزيادة                                                         قد يتعين تنقي  عمليات مراقبة الحدود والجمارك بصفة مؤقتة
 

اب       لهوية                 والتحديد الرقمي     (ABC ) "      الحدود     على       اآللية          المراقبة "                    ينبغي اســــــتخدام معدات      إن   ، (               )الكشــــــف الحراري    ا                وكذلك التكنولوجي   (                  )األجهزة البيومترية      َّ  الركَّ
                        مســتوى االحتكاك بين موظفي       وخفض                       للحد  من صــفوف االنتظار          الجوازات     ختم         إجراءات       وتيرة                                 اإلضــافية للكشــف الطبي والتســريع من          التدابير  ُ          ُوجدت، كأحد
اب               مراقبة الحدود   .     َّ  والركَّ

 

اب بملء "إقرارات الحالة الصـــــحية"            ُ   إلى ذلك، ُتلزم         باإلضـــــافة          التقييم        تدابير                                                      أو "الشـــــهادات الطبية" قبل المغادرة أو عند الوصـــــول كأحد                   َّ                               بعض الحكومات الركَّ
اب الذين قد يحتاجون إلى تقييم           استخدامها      يمكن       والتي        األولي،   .      ثانوي              َّ                             لتحديد الركَّ

 

         مراعاتها     يجب          اعتبارات

 

 أجل اتخاذ تدابير تســـــــهل تخليص إجراءات   من    (      والصـــــــحة          الجوازات                                                                ينبغي التنســـــــيق مع مختلف الســـــــلطات التنظيمية على الحدود )مثل أقســـــــام                                     
  . (                                                                     المالمسة )مثل ما يتعلق بقراءة رقائق جواز السفر، والتعرف على مالم  الوجه     عدم                                  الدخول/الوصول، مثل تمكين إجراءات

 

 المحمول        الهاتف         تطبيقات      )مثل            اإللكترونية          الخيارات    في      تنظر                                                                   عندما يكون من الضــــــــــــروري تقديم إقرارات عند الوصــــــــــــول، ينبغي للحكومات أن         
         وبالنســـبة    .        الحكومية                    مســـبقا عبر البوابات           المعلومات       إرســـال       ويمكن   .      األشـــخاص     بين         االحتكاك        مســـتوى     من      للحد   (QR )                       ورموز "الردود الســـريعة" 

  .                                                                                  لإلجراءات الجمركية، يوصى باستخدام ممرات خضراء/حمراء لإلقرارات الذاتية حيثما أمكن ذلك
 

  وينبغي التشـــــــجيع على اســـــــتخدام التكنولوجيا غير   .          البيومترية                                             عملية التحقق من الهوية باســـــــتخدام التكنولوجيا                             ينبغي تطبيق التشـــــــغيل اآللي على                                            
اب والمســـــــــــؤولين          الزمنية        الفترة                                                                       التالمســـــــــــية أو المراقبة اآللية للحدود أو البوابات اإللكترونية من أجل تمديد                                   َّ              للمعامالت والحد من التفاعل بين الركَّ

  .         والموظفين
 

  اب بوتيرة سريعة     أجل                                                                 م األمر بموجب اللوائ  المعنية، يمكن تثبي  كاميرات حرارية ذكية من       إذا لز   .     وسلسة                               َّ               قياس درجة الحرارة لمختلف الركَّ
 

 ،اب عموما                                  وذلك للحفا  على التدفق الرئيسي                                                                                  خالل المراحل األولى من التعافي، وإذا لزم األمر، يمكن وضع عمليات تقييم ثانوية للصحة     .    َّ          للركَّ
 

 د من الصــــالة      قســــم         اســــتخدام      يمكن          مجتمعية،                                                                                  بالنســــبة للرحالت الجوية القادمة من المناطق شــــديدة الخطورة حيث توجد إصــــابة عنقودية أو                 محد 
اب القادمين،         مناســبة       مواقع    في      ذكية        حرارية                   ويمكن وضــع كاميرات         البدني،         التباعد       زيادة     أجل           للوصــول من         المخصــصــة                     َّ             إلجراء الكشــف على الركَّ

  .      العامة       الصحة                  بالتشاور مع سلطات       وذلك

َ               اإلقرارات الصحية

 

   بالنســـبة للدول التي لديها بالفعل    .          اإللكترونية                      إعدادها على البوابات            والتي يمكن                 اإلقرارات الصـــحية    في         المتمثل                                 تقوم بعض الحكومات بتنفيذ الحل                                
  .        المطلوبة         اإلضافية           المعلومات         الستيعاب     صها    تخصي      يمكن                                                            منصة لجمع المعلومات عن تأشيرة الدخول وإذن السفر اإللكتروني،

 

لون       َّ  الركَّاب ُ   َّ    الُمحوَّ    

 

 دا         األمني       الكشـــف       يجري    ال     حيث        الطبي،       الكشـــف         ترتيبات     وضـــع اب     على          مجد            المتبادل         االعتراف      أســـاس     على         التحويل       مواقع    في            والممتلكات      َّ  الركَّ
  .      الرحلة      مسار    في       الدول     بين       الطبي       الكشف         بتدابير

 



A-20 

 

 اب     على      أمني     كشـــــــف    اء    إجر      إلى        الحاجة     عند     في       ســـــــابقا        توضـــــــيحه    تم     كما        الصـــــــحية         النظافة         متطلبات    من      يالئم     بما        الوفاء       ينبغي           المحولين،      َّ  الركَّ
  .        المغادرة       عملية

 

ّ  الموّحد         التنفيذ      ضمان     سبل     َ

 

  الناس       لعامة         الحماية      توفر         التكلفة     حيث    من       فعالة      حلول       إليجاد         المختصة         السلطات    مع          التعاون     .  
 

 م بالكفاءة وفعالية التكاليف لحماية المسافرين                    التعاون مع السلطات   .                                                                                  وشركات الطيران المعنية إليجاد حلول تتس 
 

 الصحية          اإلقرارات                                               العمل مع الحكومات والسلطات في حالة تنفيذ فكرة      .  
 

 الهوية       إلدارة         الموحدة                الحلول الرقمية     على               زيادة االعتماد      .  
 

  مطار    في          والتطهير         التنظيف       أعمال        متابعة      بيان "        اســــــــــــــتخدام      XYZ  كورونا       فيروس         لمكافحة        “   (  نموذج      PHC 3)    أو أي نموذج مشــــــــــــــابه عند                      
  .       االقتضاء
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َ      العنصر

َاألمتعة استرداد منطقة
 

 

َ (     الهدف )      موجز     وصف
 

اب واالحتكاك البدني      تشــــهد                     األمتعة في المطار قد         اســــترداد       منطقة    .                 وغيرها من المرافق                           بالحقائب واألمتعة والمراحيض                 العربات الخاصــــة    مع                 َّ                  ارتفاع عدد الركَّ
  .                               التعقيم وزيادة عدد مرات التنظيف        تدابير       تنفيذ        وينبغي

         مراعاتها     يجب          اعتبارات

 

 اب على االنتظار لفترة زمنية طويلة       ســــــــريعة       عملية        لتوفير                        ينبغي بذل قصــــــــارى الجهود        منطقة    في                                          َّ                                الســــــــترداد األمتعة والتأكد من عدم إجبار الركَّ
  .              استرداد األمتعة

 

 اب، وحيثما أمكن، تخصــــيص ســــيور منفصــــلة لنقل األمتعة     من      للحد        الوصــــول      نقا                     األمتعة المتاحة عند     نقل      ســــيور         اســــتخدام       زيادة            َّ                                               تجمعات الركَّ
  .       الخطورة       عالية         المناطق    من                      القادمة على متن رحالت

 

 الفعلي                          ر في حالة عمليات التفتيش                                                               وتيرة عملية التخليص الجمركي قدر اإلمكان واتخاذ ما يناســـب من تدابي      ســـرعة             الحكومات من       تتأكد    أن       ينبغي        
  .      لألمتعة

 

  وأزرار          والمغاســــــــل        األمتعة                                   على نحو شــــــــامل وأكثر تواترا  لعربات         التعقيم      يضــــــــمن                          لجداول الرحالت الجوية بما        وفقا                            ينبغي تعديل جداول التنظيف        
  .                    والقضبان وما إلى ذلك         المصاعد

 

 اب                                   الخدمات الذاتية أو الخيارات عبر اإلن       أكشاك       توفير       ينبغي   .                                   اإلبالغ عن األمتعة المفقودة أو التالفة    في          الراغبين           َّ  ترن  للركَّ
 

  به      أوصـ       الذي        البدني          بالتباعد         االلتزام       لضـمان       مالئمة       أخرى        وسـيلة    أي    أو       للفرد         القابلة         الحواجز         اسـتخدام    أو      األرض     على       عالمات     وضـع       ينبغي    
  .       المختصة         السلطات

 

 أمكن    إن   (     شفافة )              بحواجز فاصلة          المفقودة        األمتعة       مكاتب    في         الطيران      وكالء       تزويد       ينبغي    .  
 

   تسليم األمتعة، حيث يمكن تسليم أمتعة الراكب مباشرة إلى فنادقهم أو بيوتهم       خدمات                           ينبغي التشجيع على استخدام                                                                      .  
 

 اب كي يتســــــنى لهم تقديم اســــــترداد األمتعة، في حالة ســــــوء مناولة األ             ينبغي تبادل                      متعة، دون االنتظار في                                 َّ                                                           المعلومات عن تعقب األمتعة مع الركَّ
  .                          منطقة إعادة استرداد األمتعة

 

 لتعقيم وتطهير المنطقة           بروتوكوالت     وضع       ينبغي                     .  

ّ  الموّحد         التنفيذ      ضمان     سبل      

 للمسافرين         الحماية      توفر         التكلفة     حيث    من       فعالة      حلول       إليجاد                                           التعاون مع السلطات وشركات الطيران المعنية         .  
 

  مطار    في          والتطهير         التنظيف       أعمال        متابعة      بيان "        اســــــــــــــتخدام      XYZ  كورونا       فيروس         لمكافحة        “   (  نموذج      PHC 3)    أو أي نموذج مشــــــــــــــابه عند                      
  .       االقتضاء
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َ      العنصر

َللجمهور المفتوحة المنطقة من الخروج
 

َ (     الهدف )      موجز     وصف
 

اب القادمين الذين يخرجون من المنطقة المفتوحة         لموظفي         المخصـــــــــصـــــــــة         للمنطقة         االعتبار        ي إيالء     وينبغ   .       للجمهور                                      َّ                                            ينبغي إعداد بروتوكوالت واحتياطات للركَّ
اب      مبنى                       وكذلك منطقة الخروج من          االســــــــــتقبال                                 المتخذة إنشــــــــــاء محي  حول المنطقة          التدابير      تشــــــــــمل    أن  ُ    ُيمكن         األولية،         التشــــــــــغيل       إعادة       مراحل      وخالل   .    َّ  الركَّ
  .                                        االستقبال أو تقييد الوصول إلى مبنى المطار        لموظفي         المخصصة

 

َ ا       مراعاته     يجب          اعتبارات
َ

َ      المطار      مبنى     إلى        الوصول    ُ   سُبححل

 

   اب واألشــــخاص         اســــتخدام    في                                                               لخصــــوصــــية كل مطار والتشــــريعات الوطنية المعمول بها، قد يقتصــــر الحق        وفقا                                 َّ          مبنى المطار على العاملين والركَّ
اب           المرافقين اب محدودي         من ذوي       َّ  للركَّ      ذلك    عن       تتولد   ال     أنه       طالما     ية،    األول         المرحلة    في           المصـــــــــــــحوبين     غير       القصـــــــــــــر    أو        الحركة                َّ         اإلعاقة أو الركَّ

ـــــــــوف      حشــــــــــــــــــــــود ـــــــــتـــــــــظـــــــــار       وصــــــــــــــــــــــف ـــــــــة وربـــــــــمـــــــــا       مـــــــــخـــــــــاطـــــــــر    مـــــــــن         قـــــــــد تـــــــــزيـــــــــد        ان ـــــــــب              اإلصــــــــــــــــــــــاب ـــــــــي       تـــــــــتســــــــــــــــــــــب      أوجـــــــــه    ف

  .          قصور أمنية
 

 اليدين قبل الخروج من مبنى المطار      ِّ   معق ِّمات    أو        اليدين     غسل       محطات    من        العديد       توفير       ينبغي                                .  
 

  المفتوحة                  في المناطق العامة                                        ء التعقيم على نحو شــــــــــــــامل وأكثر تواترا                                   جداول الرحالت الجوية كي يتســــــــــــــنى إجرا     على        بناء                      ينبغي زيادة التنظيف          
                                                        التجارية والدرابزين والمراحيض وسبل النقل اآللي والحافالت         والمحال            والمشروبات         واألطعمة          للمقاعد،         المخصصة                      ، بما في ذلك المناطق       للجمهور
  .     اآللية

ّ  الموّحد         التنفيذ      ضمان     سبل      

 

 وفي الوق  المناسب على المسافرين                                    ي المجتمع لضمان نشر المعلومات بدقة                           التعاون مع الجهات المعنية ف                               .  
 

  مطار    في          والتطهير         التنظيف       أعمال        متابعة      بيان "        اســــــــــــــتخدام      XYZ  كورونا       فيروس         لمكافحة        “   ( نموذج       PHC 3)    أو أي نموذج مشــــــــــــــابه عند                      
  .       االقتضاء

 

—   —   —   —   —   —   —   —  
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َ      الوحدة

 الطائرات

         المستهدف         الجمهور

 

ُ  الُمش لون      . "        الطائرات       تشغيل "        السادس        الملحق    من  "         الطائرات   —        الدولي          التجاري         الجوي        النقل "      األول       الجزء       أحكام       عليهم       تسري        الذين    ِّ    غ ِّ
 

 

       العنصر

 عامة أحكام – والطاقم     َّ  الرك اب
 

  (     الهدف )      موجز     وصف

 

اب       وصحية      آمنة       تشغيل      بيئة       توفير   .       والطاقم      َّ  للركَّ

         مراعاتها     يجب          اعتبارات

 اب      صعود       يجري     أن           والتوازن،        الوزن           اعتبارات    مع      يتفق      وبما        اإلمكان     قدر         وينبغي،   .    منها         والنزول         الطائرة     إلى        الصعود   ة    عملي       تعديل           وإنزالهم         الطائرة     إلى      َّ  الركَّ
اب      مرور        احتمال    من      ِّ تقل ِّل       بطرق       منها   .   بعض    من       بعضهم       مقربة     على      َّ  الركَّ

 اب     بين        الكافي        البدني         التباعد      يحقق    ما ب         المقاعد       تخصــــــــيص       ينبغي         الحاجة،     عند   .       المقاعد       تخصــــــــيص        عمليات       تســــــــم     أن         الطيران        لشــــــــركات        وينبغي   .    َّ  الركَّ
اب       تشجيع     يجب     كما   .    بذلك        اإلشغال     نسب      تسم        عندما       منفصل      بشكل        للجلوس          بترتيبات صة         المقاعد    في        البقاء     على      َّ  الركَّ   .      اإلمكان     قدر     لهم    ُ   َّ  الُمخصَّ

 اب       تشـــــجيع      ويجب   .       الطائرة     متن     على        الحركة    من      الحد          اليدوية        األمتعة          باســـــتثناء        األمتعة      جميع       تســـــجيل    مع         األمتعة،    من      ممكن     قدر      بأقل       الســـــفر    لى ع      َّ  الركَّ
  .        الجمركية        الرسوم    من    ُ     الُمعفاة          المبيعات       وكمية      لحجم         مؤقتا           التقييد      يجوز     كما   .       والمجالت       الصحف       إزالة        وينبغي   .      المقعد      أسفل       وضعها      يمكن      التي         الصغيرة

 في       النظر       ينبغي    أو       المدى       قصـــــــيرة        الرحالت     على         تعليقها    أو            والمشـــــــروبات        األغذية      خدمة       تقييد       ينبغي    إذ   .       تعليقها    أو            والمشـــــــروبات        األغذية      خدمة    من      الحد    
    .       مسبقا          ومعبأة     َّ  مغلَّفة       عبوات    في         توزيعها

 والوسائد   ت        البطانيا     مثل         الرحلة،       أثناء          الضرورية     غير         اللوازم         استخدام    من      الحد       ينبغي       ممكن،     قدر      أدنى     إلى         العدوى         انتقال     خطر    من      للحد        .  
 متاحة       كافية        مراحيض      هناك     تظل    أن       شــــريطة      فق ،        الطاقم         الســــتخدام      واحد       مرحاض       تخصــــيص         ممكنا ،     ذلك     كان      كلما         وينبغي،   .        المراحيض         اســــتخدام       تقييد       

اب         الســتخدام اب       تعريف        وينبغي   .       المرحاض         الســتخدام           انتظارا          التكدس     إلى          اضــطرارهم      دون       َّ  الركَّ         للتخلص     فيه        المياه     دفق   ل  قب          التوالي       غطاء      إغالق    أن      َّ  الركَّ
    .       العدوى       تنقل      ربما      التي          الجزيئات        انتشار    من      للحد         فعالة           وسيلة    ُ   ُيعد        الفضالت    من

 ص        المقعد      أســـاس     على  ُ   َّ ُمعيَّن       مرحاض         اســـتخدام          الطائرة،        لتشـــكيل        تبعا           عمليا          الممكن      الحد     إلى   ،    راكب    كل     على     يجب     كما       حركة    من      للحد      وذلك     له،    ُ   َّ الُمخصـــَّ
اب اب        التعرض    من      يقلل     مما         الرحلة،       أثناء         الطائرة      داخل      َّ  الركَّ   .      اآلخرين      َّ  للركَّ

 بحيث        الطاقم       أفراد     إلى         تعليمات       إعطاء      ويجب   .       الطائرة     على         المتبعة        الســــــــــــــالمة        لقواعد        العملي        البيان       معدات       تبادل     حظر       ينبغي   .      الطاقم       أفراد       حماية        تدابير      
       ألواح    أو            البالســـتيكية         الســـتائر     مثل          للحماية،        إضـــافية       وســـائل         اســـتكشـــاف        وينبغي   .     قصـــورة   الم    من     فق        محددة       أقســـام     إلى        الخدمة        بتقديم      منهم     فرد    كل      يختص
  . (       الطائرة     إلى        الصعود       عملية    من         االنتهاء       بمجرد         إزالتها       يجري     أن     على )         الطائرة     إلى        الصعود       عملية       أثناء   (        بلكسيغالس )         العضوي         الزجاج
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   .        للطائرات   (OEM )        األصـــلية         المعدات       منتجي    من         حاليا           المتاحة          المشـــتركة          التوصـــيات      أحدث     على          بالتطهير          المتعلقة         التالية         العناصـــر        تحتوي    —       مالحظة 
  :   يلي    ما       مالحظة           التوجيهات     هذه          لمستخدمي        وينبغي

 ر      تفتأ   ال            وتكنولوجيا      ظروف     إلى          التوصيات     هذه       تستند   .    َّ تتطوَّ

 المنتجات     بين         اختالفات      هناك           الطائرات،     متن     على     رات  ُ    ِّ الُمطه ِّ          الســـــــتخدام        مشـــــــتركة        توصـــــــيات       تقديم     أجل    من          المبذولة          المحاوالت    من       الرغم     على          
ل       يكون     أن      بشــدة          المســتصــوب     ومن   .        للطائرات        األصــلية         المعدات       منتجي    من      منتج    كل   ِّ  قِّبل    من    ُ    ِّ  الُمصــن ِّعة          الصــادرة           باإلرشــادات       دراية     على    ُ    ِّ الُمشــغ ِّ

  .       الطائرة     تلك       بهيكل      خاصة           استفسارات    أي      بشأن     معه        يتشاور     وأن         للطائرة        األصلية         المعدات      منتج    عن

 لين       تزويد    هو          اإلرشـــادات     هذه    من       القصـــد ُ  َ  الُمنَتج    مع        تتماشـــى         بتوصـــيات    ُ    ِّ   الُمشـــغ ِّ ل      عاتق     على      وتقع   .       للطائرة    ُ    َ  الُمســـتخَدم         من        التأكد         مســـؤولية    ُ    ِّ الُمشـــغ ِّ
رات         اســتخدام ر     هذا         مســتخدمي       اتباع     ومن    ُ   ِّ   الُمنتِّجة،        الشــركة          لتعليمات        وفقا      ُ    ِّ   الُمطه ِّ     مع        يتماشــى     لها           اســتخدامهم     وأن           المناســبة،         الحماية        لقواعد    ُ    ِّ الُمطه ِّ
نة          االستخدام         تعليمات       ويتبع            بالفعالية،       يتعلق      فيما        الصحية          المنظمات        توصيات ر  ال      عبوة     غالف     على       َّ  المدوَّ   .ُ    ِّ ُمطه ِّ
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       العنصر

 القيادة مقصورة – التطهير
 

  (     الهدف )      موجز     وصف

 

  .      األرضية          بالخدمات           والعاملين        للطاقم       وصحية      آمنة       تشغيل      بيئة       توفير
 

         مراعاتها     يجب          اعتبارات

 

 اب         ومقصورة         القيادة        مقصورة     بين       الفصل       تراعي        بوتيرة         القيادة        مقصورة       تنظيف       ينبغي   .      الطاقم       أفراد        انتقال        عمليات       وتيرة      كذلك        وتراعي   ،    َّ  الركَّ

 آمن      بشكل        الطاقم       أفراد        عمليات        تستوعب        مناسبة        بوتيرة          وتطهيرها         القيادة        مقصورة       تنظيف       ينبغي   .  

 نصــــــائ     أي        مراعاة       ينبغي      كذلك   .      الســــــالمة        لمخاطر      مالئم       تقييم      أســــــاس      وعلى          الطائرات        مصــــــن عي    مع         التشــــــاور     بعد    ير     التطه        أســــــاليب        اعتماد       ينبغي       
    عن         الصــادرة          المرجعية            وباإلرشــادات          الطائرات       هياكل        مصــن عي         بتوصــيات        يســترشــد    أن        فينبغي         المخاطر       تقييم     أما   .        العالمية       الصــحة       منظمة        تصــدرها
    .       الفيروس         لمكافحة         الفعالة       وسائل  ال      بشأن         المختصة        الصحية          المؤسسات

 يلي     بما          الطائرات  ُ    ِّ  ُمصن ِّعو      يوصي   :  

o األيزوبروبيل      كحول     على        يحتوي       مائي       محلول         اســــــــــتخدام             ( IPA)   داخل       األيدي        تالمســــــــــها      التي       األســــــــــط         لتطهير  ٪   70       تركيز       بنســــــــــبة      
       األخرى؛          المسامية        واألسط        الجلد     على          استخدامه     عند         الواجبة         العناية        مراعاة    مع           المقصورة،

o عن         معلومات    أي       لغياب        نظرا          الطويل       المدى     على     بها      تلحق      التي        األضــــــــــــــرار    أو       اآلثار     على        للوقوف         المعدات     على       دوري        تفتيش       إجراء    
       بديلة        مطهرات         اســـتخدام      بشـــأن         إرشـــادات     على        للحصـــول     بهم         واالتصـــال           للمطهرات،         المتكرر          االســـتخدام    عن         الناتجة      األجل       بعيدة       اآلثار
           للمعدات؛     تلف      وقوع     حال

o مستحدثة؛    أو      قوية       تطهير        أساليب         استخدام     عند         الصيانة    أو         التفتيش       فترات       إطالة    في     نظر  ال         

o الشخصية؛         الوقاية       معدات          واستخدام          والتهوية        السليم          االستخدام       لضمان         يضعونها      التي          اإلرشادات       اتباع         

o التي           الموافقات    في          االختالفات      اعاة   مر     مع        إضافية          كيميائية        مطهرات     على        للحصول    أو         تفصيال        أكثر        توصيات     على        للحصول           استشارتهم      
    .       االعتبار      بعين         توافرها     مدى     أخذ     ومع          المطهرات       إلجازة          المختلفة       الدول         أصدرتها

 الطائرة         إلرشادات        وفقا           والحطام        األوساخ    من       األسط        تنظيف     يجب       .  

 ر       األســــط        تنظيف     يجب     من       الحجم        محدودة       عبوات         اســــتخدام    مع       واحدة      لمرة    دم    تســــتخ  ُ   َّ  ُمبلَّلة      قماش       بقطعة    أو         مســــبقا    ُ   َّ  ُمبلَّلة        مناديل          باســــتخدام     ُ    ِّ بالُمطه ِّ
ر      كما   .       القيادة        مقصـــــــورة      داخل        الكحول       محلول    رش     عدم      ويجب   .    ممكن    حد      أدنى     إلى        الكحول       محلول        انســـــــكاب     خطر        لتقليل         الطائرة     متن     على    ُ    ِّ الُمطه ِّ
  .       المعدات      فوق      منه       قطرات      سقو     أو        السائل       بتجمع        السماح     عدم     يجب

 المحتملة         االشتعال       مصادر     حول        الالزمة           االحتياطات       اتخاذ       ينبغي      لذلك    ل،      لالشتعا      قابل        الكحول       محلول        .  

 في     ترد         التعقيم       بخصــوص       ســارية          اشــتراطات    ألي         االمتثال        مســتوى      على      تؤثر    قد          والتطهير         التنظيف       أعمال       زيادة      كان      إذا      فيما       النظر        للمشــغل       ينبغي    
       منظمة         مطبوعات    في        الفنية          اإلرشــــــادات        تتوافر     كما          المختصــــــة،         الســــــلطات    من           المعلومات    من      مزيد     على        الحصــــــول       ويمكن   .      التاســــــع        اإليكاو      ملحق
   12 .        الطائرات       تطهير          وإجراءات        أساليب        تتناول      التي          العالمية       الصحة

 إجراءات       إلتمام        األســـــلوب      بهذا          االســـــتعانة      يمكن      ولكن           المعتادة،         اليدوي          التنظيف         إجراءات     محل     يحل    أن           البنفســـــجية      فوق        لألشـــــعة        للتعرض      يمكن   ال         
      فوق        لألشــــــــعة        التعرض    أن      منها          االعتبار،    في       أخذها     يجب      هامة       عوامل     عدة      هناك            البنفســــــــجية،      فوق        األشــــــــعة    ُ     اســــــــُتخدم         وحيثما   .       القائمة    ير     التطه

    قد           البنفســجية      فوق        لألشــعة       تتعرض      التي        المواد    أن    إال   .         البنفســجية      فوق         باألشــعة       الضــوء     إلى      نفســه         الفيروس      تعرض     إذا    إال         فع اال         يكون    ال           البنفســجية
    .       الطائرة      مواد    مع        يتوافق          استخدامه        المراد        الجهاز    أن    من        للتأكد         الطائرة       لهيكل          المصن عة        الشركة         استشارة        وينبغي   .     لونها       يتغير    قد    أو   ف   تتل
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   لين       ينبغي          التطهير،    أو         التنظيف       عملية       أثناء     قصد     غير    عن        التحكم        مفاتي      وضع       تغيير        احتمال        لتزايد        نظرا          إجراءات   ة    زياد         الطائرة       قيادة       وطاقم    ُ    ِّ   للُمشغ ِّ
  .       الطائرة       تشغيل     قبل         القيادة        مقصورة      داخل        التحكم        مفاتي       جميع     وضع     صحة    من        التحقق

 رات    من        إضـــــافية          احتياجات         القيادة        مقصـــــورة         تجهيزات      لبعض       يكون     قد      وضـــــع       ينبغي      لذلك   ، (       األكســـــجين       أقنعة     مثل )          االســـــتخدام      أســـــاس     على    ُ    ِّ   الُمطه ِّ
  .    لذلك        تبعا           إجراءات

د         التنفيذ      ضمان     سبل       َّ الموحَّ

 والفضــاء         الطيران        صــناعات         التحادات        الدولي          التنســيقي        المجلس     خالل    من        األصــلية         المعدات       بمنتج        االتصــال         ( ICCAIA)   المعدات      منتج        واتصــال         
لين        األصلية   .   ُ    ِّ   بالُمشغ ِّ

 كورونا       فيروس         لمكافحة          الطائرات       تطهير       أعمال        متابعة      بيان "        استخدم        "   ( نموذج       PHC 2)   االقتضاء     حسب       مماثل       نموذج    أي    أو       .  
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َ      العنصر

     َّ  الرك اب مقصورة – التطهير
 

  (     الهدف )      موجز     وصف

 

اب       وصحية      آمنة       تشغيل      بيئة       توفير   .      األرضية          بالخدمات           والعاملين         والطاقم      َّ  للركَّ
 

         مراعاتها     يجب          اعتبارات

 اب        مقصـــورة       تنظيف     يجب اب        عمليات        تســـتوعب        مناســـبة        بوتيرة         تطهيرها    ثم      َّ  الركَّ اب        مقصـــورة       وطاقم      َّ  الركَّ          التنظيف       يكون     أن       ينبغي     كما   .   آمن      بشـــكل      َّ  الركَّ
  .    مصاب      لشخص          المقصورة      تعرض         واحتمال         الطائرة       تشغيل       تراعي        بوتيرة

 تصدرها       نصائ     أي        مراعاة       ينبغي      كذلك   .      السالمة        لمخاطر      مالئم       تقييم      أساس      وعلى          الطائرات        مصن عي    مع         التشاور     بعد         التطهير        أساليب        اعتماد       ينبغي        
          المؤســســات    عن         الصــادرة          المرجعية            وباإلرشــادات          الطائرات       هياكل        مصــن عي         بتوصــيات        يســترشــد    أن        فينبغي   ر      المخاط       تقييم     أما   .        العالمية       الصــحة       منظمة
    .       الفيروس         لمكافحة         الفعالة         الوسائل      بشأن         المختصة        الصحية

 يلي     بما          الطائرات  ُ    ِّ  ُمصن ِّعو      يوصي   :  

o األيزوبروبيل      كحول     على        يحتوي       مائي       محلول         استخدام             ( IPA)   المقصورة،      داخل       األيدي        تالمسها      التي    ط    األس        لتطهير  ٪   70       تركيز       بنسبة           
       األخرى؛          المسامية        واألسط        الجلد     على          استخدامه     عند         الواجبة         العناية        مراعاة    مع

o اآلثار    عن         معلومات    أي       لغياب        نظرا          الطويل       المدى     على     بها      تلحق      التي        األضرار    أو       اآلثار     على        للوقوف         المعدات     على       دوري        تفتيش       إجراء       
      وقوع     حال       بديلة        مطهرات         اســتخدام      بشــأن         إرشــادات     على        للحصــول     بهم         واالتصــال           للمطهرات،         المتكرر          االســتخدام    عن         الناتجة      األجل       بعيدة
           للمعدات؛     تلف

o مستحدثة؛    أو      قوية       تطهير        أساليب         استخدام     عند         الصيانة    أو         التفتيش       فترات       إطالة    في       النظر         

o الشخصية؛         الوقاية       معدات       تخدام   واس          والتهوية        السليم          االستخدام       لضمان         يضعونها      التي          اإلرشادات       اتباع         

o التي           الموافقات    في          االختالفات        مراعاة    مع        إضــافية          كيميائية        مطهرات     على        للحصــول    أو         تفصــيال        أكثر        توصــيات     على        للحصــول           اســتشــارتهم      
    .       االعتبار      بعين         توافرها     مدى     أخذ     ومع          المطهرات       إلجازة          المختلفة       الدول         أصدرتها

 الفعالية    من     قدر      أقصى        لتحقيق      وذلك          التطهير،     بدء     قبل         والحطام        األوساخ    من       األسط        تنظيف     يجب        .  

 ر       األســـــــط        تنظيف     يجب     من       الحجم        محدودة       عبوات         اســـــــتخدام    مع       واحدة      لمرة        تســـــــتخدم  ُ   َّ  ُمبلَّلة      قماش       بقطعة    أو         مســـــــبقا    ُ   َّ  ُمبلَّلة        مناديل          باســـــــتخدام     ُ    ِّ بالُمطه ِّ
ر اب        مقصــــــــــورة      داخل        الكحول       محلول    رش     عدم      ويجب   .   مكن م    حد      أدنى     إلى        الكحول       محلول        انســــــــــكاب     خطر        لتقليل         الطائرة     متن     على    ُ    ِّ الُمطه ِّ      كما   .    َّ  الركَّ
  . (      الرحلة       أثناء         للترفيه            اإللكترونية           التجهيزات        المثال      سبيل     على )         المعدات      فوق      منه       قطرات      سقو     أو        السائل       بتجمع        السماح     عدم     يجب

 المحتملة    ال     االشتع       مصادر     حول        الالزمة           االحتياطات       اتخاذ       ينبغي      لذلك          لالشتعال،      قابل        الكحول       محلول        .  

 في     ترد         التعقيم       بخصــــوص       ســــارية          اشــــتراطات    ألي         االمتثال        مســــتوى      على      تؤثر    قد          والتطهير         التنظيف       أعمال       زيادة      كان      إذا      فيما       النظر        للمشــــغل       ينبغي    
       الصـحة       منظمة         مطبوعات    في        الفنية          اإلرشـادات        تتوافر     كما          المختصـة،         السـلطات    من           المعلومات    من      مزيد     على        الحصـول       ويمكن   .      التاسـع        اإليكاو      ملحق
 20   .        الطائرات       تطهير          وإجراءات        أساليب        تتناول      التي          العالمية

 إجراءات       إلتمام        األســــــــلوب      بهذا          االســــــــتعانة      يمكن      ولكن           المعتادة،         اليدوي          التنظيف         إجراءات     محل     يحل    أن           البنفســــــــجية      فوق        لألشــــــــعة        للتعرض      يمكن   ال         
           البنفسجية      فوق        لألشعة        التعرض    أن      منها          االعتبار،    في       أخذها     يجب      هامة       عوامل     عدة      هناك            البنفسجية،      فوق        األشعة    ُ     اسُتخدم         وحيثما   .       القائمة         التطهير

    قد    أو      تتلف    قد           البنفســـجية      فوق        لألشـــعة       تتعرض      التي        المواد    أن    إال   .         البنفســـجية      فوق         باألشـــعة       الضـــوء     إلى      نفســـه         الفيروس      تعرض     إذا    إال         فع اال         يكون    ال
  .       الطائرة      مواد    مع        يتوافق          استخدامه        المراد        الجهاز    أن    من        للتأكد         الطائرة    كل   لهي          المصن عة        الشركة         استشارة        وينبغي   .     لونها       يتغير
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 مفاتي        لوحات     مثل       عالية        بوتيرة      أســــــط        مالمســــــة       عملهم       يقتضــــــي       الذين          الموظفين     عدد    من      للحد         للتشــــــغيل           إجراءاتها        مراجعة         الطيران       شــــــركات     تود    قد        
       يتعين          التطهير،      مواد    من      مزيد    أو         تفصــــــــــيال        أكثر        توصــــــــــيات     على        الحصــــــــــول     أجل     ومن   .   ذلك     إلى     وما           والمفاتي         األبواب        ومقابض        الدخول    في        التحكم
  .      المحدد         الطائرة       لهيكل    ُ    ِّ  الُمصن ِّعة        الشركة    مع         التواصل

د         التنفيذ      ضمان     سبل       َّ الموحَّ

 والفضــــاء         الطيران        صــــناعات         التحادات        الدولي          التنســــيقي        المجلس     خالل    من        األصــــلية         المعدات       بمنتج        االتصــــال         ( ICCAIA)   المعدات    تج  من        واتصــــال         
لين        األصلية   .   ُ    ِّ   بالُمشغ ِّ

 كورونا       فيروس         لمكافحة          الطائرات       تطهير       أعمال        متابعة      بيان "        استخدم        "   ( نموذج       PHC 2)   االقتضاء     حسب       مماثل       نموذج    أي    أو       .  
  



A-29 

 

 

َ      العنصر

 البضائع مقصورة – التطهير
 

  (     الهدف )      موجز     وصف

 

  .    رضية  األ          بالخدمات           والعاملين        للطاقم       وصحية      آمنة       تشغيل      بيئة       توفير
 

         مراعاتها     يجب          اعتبارات

 بشــكل        األرضــية          بالخدمات          العاملين        عمليات        تســتوعب        مناســبة        بوتيرة         البضــائع        مقصــورة      داخل       األيدي        تالمســها      التي       األســط         وتطهير       تنظيف       ينبغي      
  .   آمن

 نصــــــائ     أي        مراعاة       ينبغي      كذلك   .      الســــــالمة        لمخاطر      مالئم       تقييم      أســــــاس      وعلى          الطائرات        مصــــــن عي    مع         التشــــــاور     بعد         التطهير        أســــــاليب        اعتماد       ينبغي       
    عن         الصــادرة          المرجعية            وباإلرشــادات          الطائرات       هياكل        مصــن عي         بتوصــيات        يســترشــد    أن        فينبغي         المخاطر       تقييم     أما   .        العالمية       الصــحة       منظمة        تصــدرها
    .       الفيروس         لمكافحة         الفعالة         الوسائل      بشأن         المختصة        الصحية          المؤسسات

 يلي     بما          الطائرات  ُ    ِّ  ُمصن ِّعو      يوصي   :  

o األيزوبروبيل      كحول     على        يحتوي       مائي       محلول   م      استخدا             ( IPA)   مقصورة      داخل       األيدي        تالمسها      التي       األسط         لتطهير  ٪   70       تركيز       بنسبة        
       األخرى؛          المسامية        واألسط        الجلد     على          استخدامه     عند         الواجبة         العناية        مراعاة    مع          البضائع،

o عن         معلومات    أي       لغياب        نظرا          الطويل       المدى     على     بها     لحق ت      التي        األضــــــــــــــرار    أو       اآلثار     على        للوقوف         المعدات     على       دوري        تفتيش       إجراء    
       بديلة        مطهرات         اســــتخدام      بشــــأن         إرشــــادات     على        للحصــــول     بهم         واالتصــــال           للمطهرات،         المتكرر          االســــتخدام    عن         الناتجة      األجل       بعيدة       اآلثار
           للمعدات؛     تلف      وقوع     حال

o مستحدثة؛    أو     وية ق       تطهير        أساليب         استخدام     عند         الصيانة    أو         التفتيش       فترات       إطالة    في       النظر         

o الشخصية؛         الوقاية       معدات          واستخدام          والتهوية        السليم          االستخدام       لضمان         يضعونها      التي          اإلرشادات       اتباع         

o التي           الموافقات    في          االختالفات        مراعاة    مع        إضافية          كيميائية        مطهرات     على        للحصول    أو         تفصيال        أكثر        توصيات     على        للحصول           استشارتهم      
  .       االعتبار      بعين         توافرها     مدى     أخذ     ومع          المطهرات       إلجازة          المختلفة       الدول         أصدرتها

 الفعالية    من     قدر      أقصى        لتحقيق      وذلك          التطهير،     بدء     قبل         والحطام        األوساخ    من       األسط        تنظيف     يجب        .  

 ر       األســـــط        تنظيف     يجب     من       الحجم        محدودة       عبوات         اســـــتخدام    مع       واحدة      لمرة        تســـــتخدم  ُ   َّ  ُمبلَّلة      قماش       بقطعة    أو         مســـــبقا    ُ   َّ  ُمبلَّلة        مناديل          باســـــتخدام     ُ    ِّ بالُمطه ِّ
ر      كما   .       البضــائع        مقصــورة      داخل        الكحول       محلول    رش     عدم      ويجب   .    ممكن    حد      أدنى     إلى        الكحول       محلول        انســكاب     خطر        لتقليل         الطائرة     متن     على    ُ    ِّ الُمطه ِّ
       إطفاء      مادة      خروج       وفوهة            اإللكترونية        األبواب       تشـــــــغيل        ومعدات        الدخان     كشـــــــف      جهاز     مثل )        الحرجة         للمعدات        الســـــــائل        بمالمســـــــة        الســـــــماح     عدم     يجب
  . (       الحرائق       إطفاء      جهاز    من        لحرائق ا

 اإلشــعال        بمصــادر     خاص        اهتمام      إيالء    مع           المحتملة،         االشــتعال       مصــادر     حول        الالزمة           االحتياطات       اتخاذ       ينبغي      لذلك          لالشــتعال،      قابل        الكحول       محلول        
  .       البضائع        مقصورة    في  ُ   َّ  ُمثبَّتة           إلكترونية        صناديق       لديها       عديدة        طائرات      هناك    ألن        نظرا          للعيان         الظاهرة     غير

 في     ترد         التعقيم       بخصــوص       ســارية          اشــتراطات    ألي         االمتثال        مســتوى      على      تؤثر    قد          والتطهير         التنظيف       أعمال       زيادة      كان      إذا      فيما       النظر        للمشــغل       ينبغي    
    .      التاسع        اإليكاو      ملحق

        تتناول      التي          العالمية   ة    الصح       منظمة         مطبوعات    في        الفنية          اإلرشادات        تتوافر     كما          المختصة،         السلطات    من           المعلومات    من      مزيد     على        الحصول       ويمكن
 21   .        الطائرات       تطهير          وإجراءات        أساليب

                                                                 
2١  19-covid-of-context-inthe-surfaces-environmental-of-disinfection-and-https://www.who.int/publications/i/item/cleaning 

https://www.who.int/publications/i/item/cleaning-and-disinfection-of-environmental-surfaces-inthe-context-of-covid-19
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 إجراءات       إلتمام        األســـــلوب      بهذا          االســـــتعانة      يمكن      ولكن           المعتادة،         اليدوي          التنظيف         إجراءات     محل     يحل    أن           البنفســـــجية      فوق        لألشـــــعة        للتعرض      يمكن   ال         
      فوق        لألشــــــــعة        التعرض    أن      منها          االعتبار،    في       أخذها     يجب     امة ه       عوامل     عدة      هناك            البنفســــــــجية،      فوق        األشــــــــعة    ُ     اســــــــُتخدم         وحيثما   .       القائمة         التطهير
    قد           البنفســـجية      فوق        لألشـــعة       تتعرض      التي        المواد    أن    إال   .         البنفســـجية      فوق         باألشـــعة       الضـــوء     إلى      نفســـه         الفيروس      تعرض     إذا    إال         فع اال         يكون    ال           البنفســـجية

  .       الطائرة      مواد    مع        يتوافق          استخدامه        المراد        الجهاز    أن    من        للتأكد         الطائرة       لهيكل          المصن عة        الشركة         استشارة        وينبغي   .     لونها       يتغير    قد    أو      تتلف

 مفاتي        لوحات     مثل       عالية        بوتيرة      أســــط        مالمســــة       عملهم       يقتضــــي       الذين          الموظفين     عدد    من      للحد         للتشــــغيل           إجراءاتها        مراجعة         الطيران       شــــركات     تود    قد        
  .   ذلك     إلى     وما           والمفاتي         األبواب        ومقابض        الدخول    في        التحكم

د     فيذ    التن      ضمان     سبل       َّ الموحَّ

 والفضــاء         الطيران        صــناعات         التحادات        الدولي          التنســيقي        المجلس     خالل    من        األصــلية         المعدات       بمنتج        االتصــال         ( ICCAIA)   المعدات      منتج        واتصــال         
لين        األصلية   .   ُ    ِّ   بالُمشغ ِّ

 كورونا       فيروس         لمكافحة          الطائرات       تطهير       أعمال        متابعة      بيان "        استخدم         "  ( نموذج       PHC 2)   االقتضاء     حسب       مماثل       نموذج    أي    أو       .  
  



A-31 

 

 

       العنصر

 الصيانة – التطهير
 

  (     الهدف )      موجز     وصف

 

اب       وصحية      آمنة       تشغيل      بيئة       توفير   .      األرضية          بالخدمات           والعاملين         والطاقم      َّ  للركَّ
 

         مراعاتها     يجب          اعتبارات

 وُنُظــــــــم        الهواء     نظم    من     لكل       دورية       صيانة       إجراء        مراعاة         الطيران        لشركات       ينبغي   ُ اب     اية  حم    في           استمرارها       لضمان       الماء   ُ       كما   .         الفيروسات    من         والطاقم      َّ  الركَّ
  .       الصيانة        عمليات     بين         الزمنية         الفواصل        وتحديد       محددة       صيانة         إجراءات     أجل    من         الطائرة       لهيكل        األصلية         المعدات      منتج     إلى        الرجوع       عليها     يجب

 آمنة      بيئة       تهيئة       لضـــــمان         للتطهير        اءاتها    إجر      ضـــــمن         الصـــــيانة       مجاالت    من        وغيرها        الدخول    في        التحكم        مفاتي        لوحات      تدرج    أن         الطيران        لشـــــركات       ينبغي      
  .       الصيانة       طواقم       ألفراد

 مفاتي        لوحات     مثل       عالية        بوتيرة      أســــــط        مالمســــــة       عملهم       يقتضــــــي       الذين          الموظفين     عدد    من      للحد         للتشــــــغيل           إجراءاتها        مراجعة         الطيران       شــــــركات     تود    قد        
  .   ذلك     إلى     وما           والمفاتي         األبواب        ومقابض        الدخول    في        التحكم

 ومقصــــــورة         القيادة        مقصــــــورة     فحص     أجل    من         التطهير         إجراءات       تطبيق     بعد         تطبيقها       يتعين      التي         الصــــــيانة         إجراءات     وضــــــع        لطيران ا       شــــــركات     على     يجب         
اب      فحص       ينبغي     كما   .      التحكم       لوحات        ومقابض         ومفاتي             الكهربائية         الدوائر        وقواطع        التحكم      مقبض       وضــــــعية     صــــــحة    من        للتأكد         البضــــــائع         ومقصــــــورة      َّ  الركَّ
  .      األبواب       وإغالق       لدخول ا    في        التحكم        مفاتي        لوحات

د         التنفيذ      ضمان     سبل       َّ الموحَّ

 والفضــــاء         الطيران        صــــناعات         التحادات        الدولي          التنســــيقي        المجلس     خالل    من        األصــــلية         المعدات       بمنتج        االتصــــال         ( ICCAIA)   المعدات      منتج        واتصــــال         
لين        األصلية   .   ُ    ِّ   بالُمشغ ِّ

 كورونا       فيروس         لمكافحة          الطائرات       تطهير       أعمال        متابعة      بيان "        استخدم        "   ( نموذج       PHC 2)   االقتضاء    حسب       مماثل       نموذج    أي    أو       .  

 

  



A-32 

 

       العنصر

 الخطرة     ّ    المخل فات
 

  (     الهدف )      موجز     وصف

 

  .      الخطرة          المخلفات       إدارة

         مراعاتها     يجب          اعتبارات

 اب    من     أحد     على        كورونا       فيروس       أعراض       خاللها      تظهر   ال      التي         الطيران        عمليات       أثناء        تتراكم      التي          المقصــــــــــــــورة        مخلفات  :        العادية          المخلفات     أو      َّ  الركَّ
         إلرشــــــادات        وفقا        منها         والتخلص           العالمية،       الصــــــحة       منظمة    به      توصــــــي      الذي       النحو     على          العادية،          المخلفات     شــــــأن       شــــــأنها      معها         التعامل       ينبغي        الطاقم
  .      الوجهة      دولة        تطبقها      التي          المخلفات    من        التخلص

        بفيروس         بإصــــابته        الطاقم       أفراد       يتهمه     شــــخص          اســــتخدمها      التي       لطبية  وا        الطبية     غير           والكمامات   .       والطبية        الطبية     غير          الكمامات     ذلك      يشــــمل  :      مالحظة 
    .    خطرة       حيوية         كمخلفات      معها         التعامل       ينبغي      التي     فق      وهي       واضحة       بصورة       الجسم       سوائل    أو      الدم        يغطيها      التي     تلك    أو        كورونا

 اب    من     أحــد     على        كورونــا       فيروس       أعراض      ظهرت     إذا  :       الخطرة         الحيويــة          المخلفــات          الوجبــات       بقــايــا       ومنهــا          المخلفــات      مواد      جميع     فــإن         الطــاقم،    أو      َّ  الركــَّ
     ذلك    في     بما )         الشــخصــية         الوقاية        ومعدات         الورقية           والمناديل           المســتعملة         الورقية          والمناشــف       واحدة      لمرة          لالســتعمال         المخصــصــة         واألغراض            والمشــروبات
       حيوية        مخلفات        بوصــــــــــــــفها      معها         التعامل       ينبغي    له       الدعم       توفير    أو        الطاقم     فرد    أو        الراكب    مع         التعامل    عن         الناجمة   (       والطبية        الطبية     غير          الكمامات
  .    خطرة

 الشاملة          الوقائية            المستلزمات        مجموعة     ضمن     ترد      التي         الحيوية          المخلفات    من        التخلص       أكياس    في        الخطرة         الحيوية          المخلفات     وضع       ينبغي         ( UPK)   أو    
    من        وغيرها          العالمية       الصــحة       منظمة         توجيهات        وبموجب   .     اثنين       كيســين      داخل       وضــعها       ينبغي           للمخلفات،       عادية          بالســتيكية        بأكياس          االســتعانة      حالة    في

       فيروس        انتشـــــــار    من      للحد        الخطرة         الحيوية          المخلفات       أكياس         محتويات      داخل       مطهرة      مادة    أي    رش      يلزم   ال          الموضـــــــوع،      بهذا       الصـــــــلة     ذات          اإلرشـــــــادات
،    في        محمولة         الفيروس        جزيئات      يجعل    قد       مطهرة          كيميائية      مادة    رش        فعملية   .      كورونا اب      يحدق          إضـــــــــــــافيا         طرا   خ      يشـــــــــــــكل    ما        الجو     .      الطائر       وطاقم       َّ  بالركَّ
         الطائرة       خدمات        ومقدمي        المطار       ســــــلطات       تعريف     يجب      كذلك   .      جيدا          األكياس      إغالق       ينبغي     كما           لتســــــميتها،        األكياس     على        ملصــــــقات     وضــــــع        وينبغي
    .    خطرة       حيوية        مخلفات       بوجود

 المطارات     قبل    من            باستخدامها        للسماح       واحدة      لمرة          لالستعمال    صة     المخص            البالستيكية        األغراض     على         المفروض       الحظر     رفع    في       النظر       للدول       ينبغي          
  .       الجائحة     خالل         والسالمة        العامة       الصحة        وألغراض      طبية       ألغراض        المدني         الطيران        وسلطات

 ذه ه        وتعميم        كورونا       فيروس        مخلفات    مع         التعامل         إجراءات        تتناول         المعنية        الجهات     إلى         إلرســــــــــــــالها        مكتوبة     خطة       إعداد         الطيران        لشــــــــــــــركات       ينبغي    
    .      الخطرة         الحيوية          المخلفات    مع         التعامل     على          الطائرات      أطقم       تدريب        وينبغي   .       تباعا             المعلومات

 نتج           للمقصــــورة        الخطرة            البيولوجية          المخلفات    مع         التعامل     يخص      فيما         المتاحة          الخيارات       تحديد          المخلفات        بإدارة         المختصــــة         والجهات          للمطارات       ينبغي      
        الخطرة         الحيوية          المخلفات    مع         التعامل     على          المختصـــــــين          العاملين       تدريب        وينبغي   .       تباعا             المعلومات     هذه    يم    وتعم       منها،        التخلص      وســـــــبل         الجائحة       أثناء

  .        المحتملة

د         التنفيذ      ضمان     سبل       َّ الموحَّ

 والفضــاء         الطيران        صــناعات         التحادات        الدولي          التنســيقي        المجلس     خالل    من           المعلومات       إيصــال        األصــلية         المعدات      منتج       يتولى         ( ICCAIA)   يتولى     كما       
  .       الطيران       شركات    مع         التواصل        األصلية         المعدات      منتج
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       العنصر

 التهوية أجهزة تشغيل
 

َ (     الهدف )      موجز     وصف
 

اب        مقصــــورة      داخل        الهواء      تدفق        إجمالي        بزيادة          الطائرات  ُ    ِّ  ُمصــــن ِّعو      يوصــــي      تلك      ســــيما   ال )         التهوية       فتحات        انســــداد       لتجنب       الحذر      توخي        وينبغي     حد،      أقصــــى     إلى      َّ  الركَّ
        طائرات       نماذج     أجل    من           اســـتثناءات      هناك       تكون        وربما           المقصـــورة،       بهواء          المتعلقة           االعتبارات      بشـــأن        العامة          التوصـــيات    هي      وهذه   . (       الطائرة     ضـــية   أر           بمحاذاة           الموجودة
لون         يتشاور    أن      بشدة         ويستصوب   .     محددة   .       الطائرة      بنوع      خاصة           استفسارات    أي      بشأن          للطائرات        األصلية         المعدات       منتجي    مع    ُ    ِّ    الُمشغ ِّ

 

      عاتها   مرا     يجب          اعتبارات

  (       للطائرة         األمامية        العجلة      حركة      مانع       تركيب      وبعد       إزالة     قبل )        األرضية          العمليات

 من          الخارجية        الهواء       مصــادر        معالجة       تجري    ال     أنه    إذ   .       التكييف    ُ    الُمســبق        للهواء       خارجي      مصــدر    أو        الهواء       تكييف     حزم      وجود      دون           العمليات      تجنب       ينبغي    
     عند         للطائرة         اإلضــافية        الطاقة      وحدة          باســتخدام        الســماح        وينبغي   . (HEPA      هيبا      مرشــ  )         الكفاءة       عالية        بطريقة          الجســيمات    من      هواء  ال        لتنقية  ُ    ِّ ُمرشــ ِّ      خالل
  .      مكافئة        بطريقة        الهواء       تنقية      يتي    ال         التكييف    ُ    الُمسبق        للهواء         الخارجي        المصدر     كان     إذا          الطائرة،    في        الهواء       تكييف      نظام       تشغيل    من        للتمكن         البوابة

 األصــلية         المعدات      منتج         منشــورات     إلى        الرجوع       ينبغي   ، (    هيبا )     نوع    من        الهواء       تنقية        مرشــحات     بها     ليس      ولكن         الهواء،     وير  تد       إلعادة      نظام          بالطائرة     كان     إذا        
  .       التدوير       إعادة      نظام       إعداد       طريقة        لتحديد    به        االتصال    أو

 اب      صعود     قبل          المقصورة      هواء       تغيير ل       النقي        الهواء       تدوير       إعادة  ُ  ُ  ُنُظـم        بتشغيل      يوصى   :   يلي     لما         االعتبار    في      األخذ    مع         الطائرة     إلى      َّ  الركَّ

o أو         للطائرة         اإلضــــــــافية        الطاقة      وحدة       توفره      الذي         المتدفق        الهواء    مع )        الهواء       تكييف     حزم       تشــــــــغيل       يتعين         الهواء،         المكيفة           بالطائرات       يتعلق      فيما    
          الطائرة،     إلى        الصـــــعود       عملية     بدء    من      األقل     على       دقائق    10     قبل         التكييف    ُ    الُمســـــبق        للهواء       خارجي      مصـــــدر     عبر        الهواء       تزويد    أو   (        محركاتها
  .    منها        النزول        وأثناء         الطائرة     إلى        الصعود      فترة       وطيلة

o نوع    من        الهواء       تنقية         بمرشـــــــــــــحات      تعمل      التي           بالطائرات       يتعلق      فيما     ( هيبا      HEPA) ،   تدفق        لزيادة        الهواء       تدوير       إعادة      نظام       تشـــــــــــــغيل       يتعين      
  .        المرشحات     خالل    من    حد      أقصى     إلى        الهواء

o باب )          المقصـــورة      هواء       تغيير        لتســـهيل        التوقف     وق       طيلة        مفتوحة         الطائرة       أبواب       إبقاء       يتعين         الهواء،       تكييف   م   نظا       بدون            بالطائرات       يتعلق      فيما     
اب   . (       البضائع      وباب        الخدمة      وباب      َّ  الركَّ

        الطيران        عمليات

 وضعية    في       الحزم      جميع     جعل    مع        البيئي        التحكم  ُ  ُ  ُنُظـم       تشغيل       يتعين       AUTO  الهواء       تدوير       إعادة       مراوح        وتشغيل      .  

o (    هيبا )     نوع    من        الهواء       تنقية        مرشحات       تركيب    من        التأكد      حالة    في    إال    لك ذ       ينطبق   ال .  

 نوع    من        الهواء       تنقية        مرشـــحات     تكن    لم     إذا     ( هيبا      HEPA) ،   نظام       إعداد       طريقة       تحديد      بشـــأن         توصـــياته     ألخذ        األصـــلية         المعدات       بمنتج        االتصـــال        فيتعين      
  .      الهواء       تدوير       إعادة

 الدفع     قوة      تســم     أن       بمجرد       أخرى      مرة         تشــغيلها       إعادة      فيجب          الطائرة،      إقالع     أجل    من       الحزم       تشــغيل       إيقاف     إلى        الرحلة       أثناء         الطائرة       تشــغيل       إجراء     دعا     إذا       
  .    بذلك

 

 

  :       المعدات    من       األدنى      الحد       قائمة       إرسال

 اب        مقصـــورة        لتهوية      شـــامل      أداء      أفضـــل        الهواء       تدوير       إعادة        ومراوح        طاقتها       بكامل      تعمل      التي        الهواء       تكييف     حزم      توفر      قدر      الحد        مســـتصـــوب  ال     ومن   .    َّ  الركَّ
       يتعلق      فيما      تعمل   ال        الهواء       تدوير       إعادة       مراوح       بينما        اإلرسـال    من        اإلمكان     قدر      الحد        أيضـا            المسـتصـوب     ومن   .    تعمل   ال       الحزم       بينما        اإلرسـال    من        اإلمكان
  . (HEPA      هيبا )     نوع    من        الهواء       تنقية         بمرشحات    ُ   َّ  الُمجهَّزة          بالطائرة

  األصلية         المعدات       بمنتج        االتصال        وينبغي   .      الخارج     إلى        الهواء      تدفق          الصمامات      جميع       تشغيل     عند    ت،       الطائرا     بعض    في       أفضل،        الهواء      تدفق      أداء       يكون        
    .      الحالة     هذه    في         باإلرسال          المرتبطة        القيود       وبشأن         الخارج،     إلى        الهواء      تدفق        صمامات     عمل     عدم     عند         الطائرة       تهوية      أداء      بشأن
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  :      للهواء        العالي        التدفق       تشغيل       مفتاح

 زة ُ مُ          الطائرة      كان      إذا   .      اإلعداد       طريقة       تحديد      بشأن         توصياته     ألخذ        األصلية         المعدات       بمنتج        االتصال        فيتعين         للهواء،        العالي        التدفق        لتشغيل       بخيار    َّ  جهَّ

  :      المثال      سبيل     على

    أن      شـأنه    من     ذلك    ألن        نظرا     ،MD-90 و  MD-80 و  8-747        طرازات    من          للطائرات        العالي        التدفق     وضـع         باختيار         الطيران       شـركات       بوينغ      شـركة      توصـي
  .        المقصورة      داخل         اإلجمالي         التهوية      معدل    من      يزيد

     وضــع        اختيار       ينبغي  ال   ،737 و  400-747        طرازي     من           بالطائرات       يتعلق       ففيما      ذلك،     ومع   .      الوقود        اســتهالك    من     ذلك       ســيزيد   —   1       مالحظة 
     وضــــــــــــــع    في        الهواء       تدوير       إعادة       مراوح     تظل    أن     يجب          النماذج،      جميع     أجل     ومن   .       اإلجمالي         التهوية      معدل    في       زيادة     إلى      يؤدي    لن     ألنه        العالي        التدفق
  . (HEPA      هيبا )     نوع    من        الهواء       تنقية         بمرشحات       مجهزة         الطائرة      كان      إذا )         التشغيل

  . "      الطاقم "      وحدة    في  "         المقصورة      طاقم "      عنصر     تح         المريض        للراكب      موقع        اختيار         إرشادات     ترد   —   2       مالحظة 

َ :      الهواء       تنقية        مرشحات       صيانة

 المرشحات         ومناولة        الخاصة         الحماية          بمتطلبات        اإلحاطة        ويتعين   .      األصلية         المعدات      منتج       يحدده      الذي       النحو     على      ادية   الع         الصيانة         إجراءات       اتباع       يتعين          
  .       تغييرها     عند

 إضــــــافية       حماية    أو       إضــــــافي       تطهير       إجراء     إلى      حاجة      هناك      كان      إذا     مما        للتحقق          منشــــــوراته     إلى        الرجوع    أو        األصــــــلية         المعدات       بمنتج        االتصــــــال       يتعين        
  .      الفلتر         استبدال       منطقة    في                الميكروبيولوجي        التلوث        لتفادي   ن       الموظفي      لصحة

د         التنفيذ      ضمان     سبل       َّ الموحَّ

 والفضــــاء         الطيران        صــــناعات         التحادات        الدولي          التنســــيقي        المجلس     خالل    من        األصــــلية         المعدات       بمنتج        االتصــــال         ( ICCAIA)   المعدات      منتج        واتصــــال         
لين        األصلية   .   ُ    ِّ   بالُمشغ ِّ

 كورونا       فيروس         لمكافحة          الطائرات    ير   تطه       أعمال        متابعة      بيان "        استخدم         "  ( نموذج       PHC 2)   االقتضاء     حسب       مماثل       نموذج    أي    أو       .  

— — — — — — — —  
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َ ة     الوحد
 الطاقم

 

         المستهدف         الجمهور

        المدني         الطيران   ت     وهيئا   ، "        الطائرات   —        الدولي          التجاري         الجوي        النقل "   —      األول       الجزء   ، "        الطائرات       تشــــغيل "   —        الســــادس        الملحق        بتغطية          المشــــمولة          العمليات      جميع
   .      العامة       الصحة        ووكاالت

 

       العنصر 

 الطاقم أفراد

  (     الهدف )      موجز     وصف

  .       العالمي        الصعيد     على         تنفيذها       ويمكن        الطاقم       أفراد     على       تنطبق        والصحة          بالحماية       تتعلق       متسقة          اعتبارات       توفير

         مراعاتها     يجب          اعتبارات

     عامة       أحكام

 اب        مقصورة      طاقم "    أو  "    ادة    القي      طاقم "     إلى          تحديدا          اإلشارة     تتم    لم    ما          الطائرة     متن     على         المطلوب        الطاقم       أفراد      جميع     إلى      يشير  "       الطاقم "       مصطل      فإن   ، "    َّ  الركَّ
ل       يتمكن    كي        أفراد      جميع     على     ذلك        وينطبق   .      الخدمة     بعد    أو     قبل       للعمل         مطلوبين         يكونون     قد       الذين       أولئك     ذلك    في     بمن         الرحلة،       تنفيذ    من        الجوي     ُ    ِّ الُمشــــــــــغ ِّ

  .      الطاقم

          التجهيزات

 لون        الذين        الطاقم       ألفراد     بغي  ين اب        طائرات  ُ    ِّ    ُيشــــــغ ِّ          الوكاالت      جميع     إلى        الصــــــحي         اإلخطار       إرســــــال    من        التأكد         المثال،      ســــــبيل     على      فق ،       بضــــــائع      لنقل    َّ  ركَّ
اب        مقصـــــورة       وطاقم            والمهندســـــين        األحمال        مســـــؤولي     مثل         الطائرة     متن     على           المنقولين        الطاقم       أفراد    أن    من        التأكد    أو         التباس،    أي      وجود      لعدم         ضـــــمانا         َّ  الركَّ
دون           معروفون    .      الطاقم      بيان    في      صحي       بشكل      َّ    ومحدَّ

 النتهاء        نظرا           التشغيل         الستئناف          أساسيا    ُ   ُيعد         الطبية،          الشهادات     على         والحصول         التدريب       ألغراض       الدول     بين      فيما       السفر     ذلك    في     بما          القيادة،      طاقم     سفر        
       أجهزة     مثل         الالزمة،         التدريب         تجهيزات     إلى       تفتقر       كثيرة       دوال      أن     إلى        اإلشـــارة       وتجدر   .      والفحص          والتدريب        الطبية          الشـــهادات          اشـــتراطات    من        اإلعفاء       فترات
     عند  "       العامة       الصـــحة       ممرات "         مبادرات    من          االســـتفادة     لهم       تتســـنى     لكي  "         األســـاســـيين          العاملين "    من         القيادة       طواقم        اعتبار          الضـــروري      فمن          الطيران،        محاكاة
      كتاب    في           المعلومات    من      مزيد     على       االطالع      يمكن   .     أخرى      دول    في        الطبية           لالختبارات        يخضعوا    أن      منهم  ُ    ُيطلب       عندما    أو           التجهيزات     هذه     مثل         استخدام
ه        اإليكاو   .AN 5/28 -20/97       الدول     إلى         الموج 

 الية        بالقوة      يتســم    أن     على          لموظفيها       الصــحي         للتأمين        برنامج        بإنشــاء       لديها         المســجلة         الطيران       شــركات   ُ   ُتلزم    أن       للدول       ينبغي     إذ      منه،    قق    التح           وبإمكانية            والفع 
ل      التي          التدابير       تنفيذ     ذلك       سيتي    :   يلي    ما       يتحقق      بحيث           الطائرات،       تشغيل         استمرار      ِّ تسه ِّ

o الطيران     مدة       لحدود          امتثاال          الراحة    أو        التوقف      عليه       يتعين      الذي        الطاقم     على       الصحي       الحجر        تدابير     فرض     عدم       .  

o اآلخرين           المسافرين     على         المطبقة        القيود    أو       للفحص         الطواقم      خضوع     عدم      .  
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o اإلمكان     قدر      فيها       مبالغ     غير        الطاقم       ألفراد       الطبي       الكشف      طرق        تكون     أن      .  

 

       الصحية        الحالة        متابعة

 يلي     بما        القيام        الطاقم       ألفراد       ينبغي   :  

 الرب        إنعاش     على       يساعد    أن       ويمكن         العدوى     من         الشخصية         الحماية      يوفر         التحصين     بأن         التسليم    مع   ، (       التمنيع )         للتحصين         الوطنية         برامجهم    في          المشاركة       
       عالمي؛  ال

 أخرى        أعراض    أي        الذوق       حاسة       فقدان    أو        التنفس    في       صعوبة    أو        التنفس    في       الضيق    أو        السعال    أو           القشعريرة    أو        بالحمى        لإلصابة         تحسبا          أنفسهم        مراقبة       
       الجســـم       حرارة      درجة      بلوغ       بأنها        بالحمى        اإلصـــابة          العالمية       الصـــحة       منظمة   ُ    ِّ وُتعر ِّف   .        العالمية       الصـــحة       منظمة         توجيهات      بحســـب        كورونا        بفيروس        لإلصـــابة

  .    أعلى   أو       مئوية  °   38

 يرام    ما     على       ليسوا       بأنهم     فيه         يشعرون      وق     أي     وفي       العمل       نوبات     خالل      األقل     على        وميا   ي       مرتين         أجسامهم       حرارة      درجة      قياس    .  

 ضــــيق    أو        بالحمى        مصــــابين       كانوا     إذا       العمل     إلى        الذهاب     عدم    مع         شــــركتهم،     لدى         المهنية       الصــــحة     قســــم        وإخطار         الفندق،      غرفة    في    أو        المنزل    في        البقاء     
       الصحة  و          المهنية       الصحة     قسم        مسؤولو      بذلك     لهم      يسم     أن     إلى       العمل     إلى        العودة     عدم     لهم     بغي   وين   .      كورونا        بفيروس       ترتب        أخرى        أعراض    أي    أو        التنفس
  .      شركتهم     لدى        العامة

 

  :   يلي    ما         للعدوى         الطاقم       أفراد       بتعرض          المتعلقة         الشواغل     على        األمثلة     ومن

 سابقة     عمل        مناوبة    أو     سفر       برحلة        متعلقة     صحي     حجر      فترة     ضمن       يكون     أن     .  

 الراكب     على       أعراض      ظهور    عن       النظر     بغض         إيجابية        كورونا        بفيروس        اإلصابة    عن    شف   الك        اختبار       نتيجة       تكون     أن      .  

 كورونا       فيروس       أعراض      عليه      تظهر      لشخص      تعرض     أنه       المرء      يعرف    أن      .  

 كورونا        بفيروس       ترتب        أعراض    أي    من       المرء       يعاني    أن      .  

 شركته     لدى        العامة       الصحة  و          المهنية       الصحة     قسم       سؤولي م   ِّ  قِّبل    من       حالته       تقييم     يجر    لم      ولكن        كورونا       فيروس       أعراض    من       تعافى    قد       المرء       يكون     أن     .  

  :      الرحلة       أثناء

 طبي،      قناع         وارتداء       ممكن،     وق       أقرب    في       العمل    عن        التوقف       الفرد     هذا     على      فيجب         الرحلة،       أثناء        الطاقم       أفراد     أحد     على        بالمرض        اإلصــــــــــابة       أعراض      ظهرت     إذا      
        مســــــؤولي    مع          المتابعة        لألفراد       ينبغي         الهبو ،      وعند   .       ممكنا       ذلك     كان     متى        اآلخرين    عن        البدني     اعد    للتب     بها    ُ    الُموصــــــى         المســــــافة     على         والبقاء          الطائرة،      قائد        وإخطار
  .       الطيران      شركة    في        العامة       الصحة  و         الطبية         الخدمات

 الرحلة       أثناء         الفيروس       أعراض      عليه      تظهر      الذي        الراكب    مع         التعامل      بشأن         إرشادات  "     َّ  الركَّاب        مقصورة      طاقم "     قسم    في      ويرد      .    

      الصحة       حماية

 يلي     بما         االلتزام        الطاقم       أفراد     على     يجب        العمل،    في        الزمالء      فيهم     بمن         وغيرهم،        الطاقم       أفراد     صحة        لحماية   :  

https://www.who.int/publications-detail/management-of-ill-travellers-at-points-of-entry-international-airports-seaports-and-ground-crossings-in-the-context-of-covid--19-outbreak
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o ى         المســــافة     على        البقاء       قابل      مقعد     على        الجلوس       أثناء         المثال،      ســــبيل     على          الطائرة،     على       العمل      وعند       أمكن،       حيثما        اآلخرين    عن        البدني         للتباعد     بها    ُ   َ الُموصــــَ
  .    عامة       أماكن    في         التواجد        وأثناء        المطار     أرض     على       النقل        وأثناء         الهبو ،    أو   ع    اإلقال       أثناء         لالنطواء

o باســــتخدام       ثانية    30 -  20      لمدة       كحولي   ُ    ِّ بُمطه ِّر        اليدين     فرك    هي         المفضــــلة         الطريقة     فإن       واضــــ ،      بشــــكل       متســــخة       األيدي     تكن    لم      فإذا   .       بانتظام        أيديهم     غســــل          
  .        المناسبة         الطريقة          باستخدام       ثانية    00 -  40      لمدة           والصابون         بالماء       غسلها      فيجب   ،    واض       بشكل       متسخة       األيدي      كان      إذا     أما   .        المناسبة         الطريقة

o االستعمال       إلعادة       قابلة        قفازات          مرتديا       كان     إذا      سيما   ال      وجهه       مالمسة       تفادي       الفرد     على     يجب         اليدين،       تطهير /   غسل       تكرار      جانب     إلى     أنه     تنس   ال        .  

o للتباعد     بها        الموصــــى         المســــافة     على        الحفا       فيها      يصــــعب      التي        الحاالت    في      ســــيما   ال     ين،    آخر        أشــــخاص     بين         التواجد     عند     طبي    أو     طبي     غير      قناع        ارتداء         
  .      اآلخرين    عن        البدني

o عن       فضـــــــال            المعتادة      وغير          المعتادة           باإلجراءات        القيام     على        القدرة     على      تؤثر    أال       ينبغي          االســـــــتعمال       إلعادة         القابلة           والقفازات         والطبية        الطبية     غير          الكمامات    
    .   إلخ          الحرائق،        مكافحة         إجراءات        وتنفيذ          األوكسجين       أقنعة        ارتداء    ثل م          الطوارئ،         إجراءات

    في       عليها         المنصوص        األخرى          الشخصية         الوقاية       معدات    أو       الطبي        القناع     محل       للوجه        الواقي        الغطاء       الطبي     غير        القناع     يحل    أال     يجب   —       مالحظة  
  .       الطائرة     متن     على      مريض       مسافر    مع         التعامل     عند   (UPK )         الشاملة          الوقائية            المستلزمات        مجموعة

o الشـــــاملة          الوقائية            المســـــتلزمات        مجموعة      ســـــالمة     فحص         ( UPK)   يمكن    إذ       مغلقة       أكياس    في     ترد      التي            المســـــتلزمات         مجموعات     فت       يلزم    وال   .    رحلة    كل     قبل      
         اســتخدام      بشــأن    ُ   َّ  الُمطبَّقة        الجوي         الناقل          وإجراءات       ســياســة       اتباع        الطاقم       أفراد     على      ويجب   .       الملصــقة     على         للمكتوب        مطابقة        ســتكون            محتوياتها    أن         االفتراض
  .       الطائرة     متن     على      مريض       لراكب         الرعاية        لتوفير           استخدامها     لزم     إذا          الشاملة،          الوقائية            المستلزمات        مجموعة    في         الشخصية         الوقاية       معدات

o كورونا       فيروس    من         للوقاية        الصحية          والسلطات        الدولة        تصدرها      التي           االحترازية           واالجراءات           التوجيهات       اتباع      .  

o اســــتعادة     على       يســــاعد    أن       ويمكن          بالعدوى         اإلصــــابة    من         الشــــخصــــية         الحماية      يوفر         التلقي      بأن         االعتراف    مع         الوطنية         التلقي        برامج    في          المشــــاركة         
  .       العالمي         التواصل

  :   يلي     بما         االلتزام         الطيران       شركات     على     يجب      ذلك،     إلى         باإلضافة

 رات         التنظيف        منتجات    من       كافية       كميات       توفير رة   ُ المُ           المناديل     مثل )     ُ    ِّ   والُمطه ِّ الة   (   ِّ  طه ِّ   .       الطيران       أثناء          لالستخدام        كورونا       فيروس    ضد      َّ   الفعَّ

 معدات    مع        يتداخل   ال     ذلك     كان     إذا         الخدمة،       أثناء         اعتيادي      بشـــــــكل          الســـــــتخدامه        الطاقم       أفراد     أجل    من        الطبية    أو        الطبية     غير          الكمامات       توفير    في       النظر       
اب    أو       العمل      زمالء    عن        البدني         للتباعد     بها    ُ    الُموصى         المسافة     على        الحفا        الصعب    من       يكون         وعندما          الوظيفية         والمهام         الشخصية         الوقاية   .    َّ  الركَّ

         المراحيض         استخدام

 اب    من         العدوى         انتقال        احتمال    من      الحد     أجل    من        الطاقم         الستخدام      أكثر    أو      واحد       مرحاض     حجز     يجب    ما      عادة   .    َّ  الركَّ

       الطاقم         استراحة         مقصورات

 متعددين       أشـــخاص   ِّ  قِّبل    من          توفيرها،       يجري        حيثما         األلحفة،    أو           البطانيات    أو        األغطية    أو       وســـائد  ال         اســـتخدام       ينبغي   ال         العدوى،        النتقال        احتمال    أي        لتقليل         
  .       تطهيرها     يجر    لم    ما

 االستخدام     بعد          وتعبئتها      طيها      ضمان         مسؤولية      منهم     فرد    كل        ويتحمل         الخاصة،        أغطيته        الطاقم       أفراد    من     فرد    كل         الطيران       شركات     بعض      تعطي        .  

 بهم        الخاصة        الفراش      مواد     وضع        الطاقم       ألفراد       ينبغي       كذلك،      األمر       يكون         وحيثما   .      الطاقم         استراحة         لمقصورة        لسائبة ا        األغطية       أخرى        طيران       شركات      توفر     
  .    صحية        بطريقة     ذلك     بعد       وطيها           استراحتهم      فترة     قبل
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        التدريب       أجهزة

 لون        الذين         القيادة      طاقم       أفراد     على       تنطبق      التي        الصـــــــــــحية           والمراقبة         الحماية        تدابير      لنفس       ينبغي         محاكاة       أجهزة         اســـــــــــتخدام     على       تنطبق    أن       طائرة  ال  ُ        ُيشـــــــــــغ 
  .       التدريب       أجهزة    من        وغيرها         الطيران

 المسـتخَدمة         المعدات    أو            التدريبية،         الوسـائل    من        وغيرها         التدريب        وأجهزة         الطيران        محاكاة       ألجهزة          الروتيني         التنظيف       وتيرة         اسـتعراض     على          المواظبة       ينبغي   َ        
رات    عن       عبارة        َ   المســـــتخَدمة         التنظيف        منتجات       تكون     أن        وينبغي   .    لذلك        وفقا            وتعديلها         المخاطر    ضـــــد   (       األكســـــجين       أقنعة     ذلك    في     بما )         التدريب       أثناء   ُ    ِّ   ُمطه ِّ
  .       تنظيفها     يتم      التي        المواد    مع         متوافقة   (COVID-19 )        كورونا       فيروس      ضد  

د         التنفيذ      ضمان     سبل       َّ الموحَّ

 يلي     مما    كل   ِّ  قِّبل    من         بالكامل        مدعومة           االعتبارات     هذه    أن    من      تأكد   :  

o المعنية        حكومية  ال     غير         الوكاالت        

o والجمارك           والجوازات        العامة       الصحة       وكاالت         

o المدني         الطيران       هيئات      .  

 لي     بين          التعاون     من       عالية      درجة       تحقيق   .   بهم           المرتبطين         المعنية        الجهات        وأوسا           المطارات  ُ    ِّ  ُمشغ ِّ

 االعتبارات      بهذه         االهتمام        لزيادة      بذلك          المرتبطة         التدريب        وبرامج           واإلجراءات          السياسات       إعداد         .  

 كورونا        بفيروس       يتعلق      فيما        للطاقم        الصحية        الحالة       بطاقة    ام     استخد        "   ( نموذج       PHC 1)   االقتضاء     عند        مماثلة       بطاقة    أي    أو       .  
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       العنصر

 القيادة طاقم

  (     الهدف )      موجز     وصف

  .       العالمي        الصعيد     على         تنفيذها       ويمكن         القيادة      طاقم     على       تنطبق        والصحة          بالحماية       تتعلق         متناغمة          اعتبارات       توفير

         مراعاتها     يجب   ت       اعتبارا

 ممكن    حد      أقصى     إلى         القيادة        مقصورة     إلى        الوصول       تقييد       ينبغي    .  

 المقررة        الراحة        لفترات    أو       قصيرة           فسيولوجية          استراحات     ألخذ    إال         القيادة        مقصورة        مغادرة     عدم         القيادة      طاقم     على     يجب       .  

 ل        وينبغي          األوكســــــــــــجين      قناع        ارتداء      عليه       ينبغي        العمل،       أثناء         القيادة      طاقم       أفراد     أحد     على        األعراض      ظهور      حالة    في      كان     إذا      فيما      ينظر    أن    ُ    ِّ للُمشــــــــــــغ ِّ
    ما        لتحديد       عليها        المتفق          اإلجراءات     إلى        الرجوع    مع          المخاطر،        تقييمه      إطار    في       الخطر    من         للتخفيف       مناســـــــب       إجراء  ُ   ُيعد         القيادة        مقصـــــــورة    من        إخراجه
  .      للمسار       تحويل       إجراء     إلى      حاجة      هناك      كان      إذا

 ده     لما        وفقا           الطبية،    أو        الطبية     غير          الكمامات        ارتداء         القيادة        مقصورة     إلى      يدخل    من     وكل         القيادة      طاقم       ألفراد       ينبغي     ُ       وستُــــــــــــــــــجري    .       الطيران       شركات        تحد 
        وينبغي   .       القيادة        مقصورة     باب      إغالق     بعد          الكمامات       إزالة       ينبغي     كان     إذا    ما       تحديد     قبل         للمخاطر         مالئما             تـقييما          العامل         القيادة      طاقم    أو         الطيران       شركات
        .       القيادة         لمقصورة          مغادرتهم     عند          الكمامات        ارتداء

 عائق      دون        الوجه     على         األكسجين       أقنعة        ارتداء       يتسنى    كي       بسرعة       نزعها      يمكن        الطبية    أو        الطبية     غير          الكمامات    أن    من        التأكد         الطيران        لشركات       ينبغي      
        القيام       كيفية      بشــــأن         الصــــحيحة           باإلرشــــادات       طائرة  ال      طاقم       تزويد    مع        الطلب،     عند          باألكســــجين         إمدادها      يضــــمن     بما       صــــحي ،      بشــــكل          وإحكامها          وتأمينها
  .    بذلك

 والتطهير         للتنظيف          المقصورة        وتهيئة          الشخصية،        األغراض        وإزالة         األغراض،      جميع     حزم     يجب          القيادة،        مقصورة        مغادرة     عند        .  

 بالكامل          وتطهيرها         القيادة        مقصورة       تنظيف       ينبغي          القيادة،       لطاقم       تغيير    كل     قبل       .  

 اب        مقصورة      طاقم    مع      خصية   الش          التفاعالت    من      الحد       ينبغي   .    ممكن    حد      أدنى     إلى      َّ  الركَّ

 الضرورة     عند         القيادة        مقصورة     إلى         بالدخول    له  ُ    ُيسم      فق       واحد     شخص       تحديد       ينبغي         ممكنا ،     ذلك     كان     إذا       .  

 وفي      ذلك،     إلى     وما        لوقود،  با         والتزود          الخارجي،         التفتيش       إلكمال         الطائرة    من         بالنزول       الفني        الطاقم    أو         القيادة      طاقم    من      واحد      لفرد    إال        الســـــــماح       ينبغي   ال     
  .     األرضي         بالطاقم          المباشرة          المخالطة       تفادي       ينبغي        الحالة     هذه

د         التنفيذ     سبل      ضمان       َّ الموحَّ

 يلي     مما    كل     قبل    من         بالكامل        مدعومة           االعتبارات     هذه    أن    من      تأكد   :  

o المعنية          الحكومية     غير         الوكاالت        

o والجمارك           والجوازات        العامة       الصحة       وكاالت         

o ي     المدن         الطيران       هيئات .  

 لي     بين          التعاون     من       عالية      درجة       تحقيق   .   بهم           المرتبطين         المعنية        الجهات        وأوسا           المطارات  ُ    ِّ  ُمشغ ِّ

 االعتبارات      بهذه         االهتمام        لزيادة      بذلك          المرتبطة         التدريب        وبرامج           واإلجراءات          السياسات       إعداد         .  

 كورونا        بفيروس       يتعلق      فيما        للطاقم        الصحية        الحالة       بطاقة         استخدام        "   ( نموذج       PHC 1)   االقتضاء     عند        مماثلة       بطاقة    أي    أو       .  
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       العنصر

     َّ  الرك اب مقصورة طاقم

  (     الهدف )      موجز     وصف
 

اب        مقصورة      طاقم     على       تنطبق        والصحة          بالحماية       تتعلق         متناغمة          اعتبارات       توفير   .       العالمي        الصعيد     على         تنفيذها       ويمكن      َّ  الركَّ

         مراعاتها     يجب          اعتبارات

 اب        مقصورة       لطاقم       ينبغي   .   ذلك    من  ُ    ُبد        هناك     يكن    لم    ما         القيادة        مقصورة     إلى        الدخول     عدم        إصابته    في       يشتبه     لهم      زميل    أو   ب    لراك           المخالطين      َّ  الركَّ

 اب        مقصورة       لطاقم       ينبغي اب        مساعدة    في          االستمرار      َّ  الركَّ     .      الرحلة       أثناء       المرض       عالمات       عليهم      تظهر       الذين      َّ  الركَّ

 اب        مقصــــــــورة     اقم ط       أفراد     أحد  ُ    ُيكلف         كورونا،        بفيروس    ما     شــــــــخص       إصــــــــابة    في         االشــــــــتباه      حالة     وفي         الطاقم     فرد     على      ويجب   .      الراكب     هذا        برعاية      َّ  الركَّ
    عن        المريض        الراكب        مخالطة     قبل   (UPK )         الشـــــاملة          الوقائية            المســـــتلزمات        مجموعة     ضـــــمن     ترد      التي         الشـــــخصـــــية         الوقاية       معدات        ارتداء      بذلك        المكلف
اب    عن        المريض       الشخص     فصل        ويتعين   . ه ل         المالئمة          المساعدة       تقديم    مع     طبي       بقناع        المريض        الراكب       تزويد       ينبغي      كذلك   .   كثب         بمسافة        اآلخرين      َّ  الركَّ
اب     نقــل      طريق    عن       أمكن،       حيثمــا      ذلــك،       تنفيــذ        وينبغي   .    واحــد     متر    عن     تقــل   ال      ترك      طريق    عن        العــادة    في     متر   1      إخالء       ويمكن   .       بعيــدا          اآلخرين      َّ  الركــَّ

اب   ة      مقصـــور       طاقم      لفرد        وينبغي   .        المقصـــورة       تصـــميم      بحســـب          االتجاهات      جميع    في        فارغين        مقعدين         يحددها      التي         التعقيم          بإجراءات         االلتزام         المكل ف      َّ  الركَّ
  .      األخرى        مهامه         استئناف     قبل        المشغل

 وقبل        الهبو        بمجرد         المحلية        العامة       الصـــحة       ســـلطات      جانب    من       الفحص     إلى        الرحلة       أثناء       المرض       عالمات      عليه      تظهر      الذي        الراكب       إخضـــاع       ينبغي      
    .      للدولة       وطنية  ال             البروتوكوالت       اتباع     عقب         الطائرة    من        النزول

 التحدث     مثل         القيادة      طاقم     وضــع    من        للتحقق       بديلة       طريقة       تطبيق       ينبغي          القيادة،      طاقم       ألفراد        البدني       الفحص        عمليات        ووتيرة     عدد    من      الحد       يجري        بينما        
  .       الداخلي        الهاتف     عبر         بانتظام       إليهم

 أقنعة        ارتداء     مثل           والطارئة،         العادية      وغير         العادية        الســــــــــالمة         إجراءات       تنفيذ     على        القدرة     على         الشــــــــــخصــــــــــية         الوقاية       معدات         اســــــــــتخدام      يؤثر    أال       ينبغي       
  .   ذلك     إلى     وما          الحرائق،        مكافحة         إجراءات        وتنفيذ          األكسجين،

 من    بد   ال     كان      وإذا   .       الفيروس        انتقال        احتمال    من      للحد        اإلمكان     قدر         الطائرة     على         المتبعة        الســــــــــــــالمة        لقواعد        العملي        البيان       معدات       تبادل     عدم       ينبغي    
        جيدا           المعدات       تطهير       ينبغي    أو          المعدات،         اســتخدام     إلى        الحاجة      دون         لإليضــاح       بديلة       وســائل         اســتعمال    في       النظر        فينبغي         مشــتركة،    رة    بصــو            اســتخدامها

  .        االستخدام      مرات     بين

 اب        السالمة        لقواعد        العملي        البيان      يبرز    أن       ينبغي           الطوارئ،      حاالت    في   ن      األكسجي       أقنعة        ارتداء     قبل         والطبية        الطبية     غير          الكمامات       إزالة       ينبغي     أنه      َّ  للركَّ
  .      السالمة       فيديو     عرض     عقب        إضافية        مسموعة        بيانات        بإذاعة     ذلك      ضمان      يمكن     أنه       مالحظة  ُ    ُيرجى  و    .    األمر     لزم     إذا

 

د         التنفيذ      ضمان     سبل       َّ الموحَّ

 يلي     مما    كل     قبل    من         بالكامل        مدعومة           االعتبارات     هذه    أن    من      تأكد   :  

o المعنية          الحكومية     غير         الوكاالت        

o والجمارك           والجوازات        العامة       الصحة       وكاالت         

o المدني         الطيران       هيئات      .  

 لي     بين          التعاون     من       عالية      درجة       تحقيق   .   بهم           المرتبطين         المعنية        الجهات        وأوسا           المطارات  ُ    ِّ  ُمشغ ِّ

 االعتبارات     هذه         االهتمام        لزيادة      بذلك          المرتبطة         التدريب        وبرامج           واإلجراءات          السياسات       إعداد         .  

 كورونا        بفيروس      تعلق ي      فيما        للطاقم        الصحية        الحالة       بطاقة         استخدام        "   ( نموذج       PHC 1)   االقتضاء     عند        مماثلة       بطاقة    أي    أو       .    
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       العنصر

      ّ  التوق حف

  (     الهدف )      موجز     وصف

        بفيروس         العـدوى         انتقـال     خطر    من      للحـد        الالزمـة           بـالتـدابير     علم     على        خـارجيـة      محطـة    في        العبور    أو        التوقف       عليهم       يتوجـب       الـذين        الطـاقم       أفراد      جميع    أن    من      تـأكـد
  .      كورونا

لة         بصيغتها    أو  EB 2020/30        لإليكاو            اإللكترونية        النشرة     إلى        الرجوع     بغي   وين   .        اإلرشادات      أحدث     على        للوقوف       َّ  المعدَّ

         مراعاتها     يجب          اعتبارات

       العبور   /      التوقف

        يكونوا    لم    ما         عودتهم،     بعد    أو        توقفهم       أثناء          لمالحظتهم          واالحتجاز       الصحي       الحجر    في         توقفات،     بها      جوية      رحالت    في          يشاركون        الذين         الطاقم،       أفراد       إيداع       ينبغي   ال
  .     المرض       أعراض      عليه      تظهر        الطاقم       أفراد     ألحد    أو       لراكب        توقفها      فترة       أثناء    أو         الطائرة     متن     على        تعرضوا    قد

لين        فينبغي         خارجية،      محطة    في        العبور    أو        التوقف        الطاقم       أفراد     على      توجب      وإذا             وبالتدابير        معنية،  ال        العامة       الصحة         وسياسات        بلوائ          االلتزام      ضمان         الجويين    ُ    ِّ   للُمشغ ِّ
  .       المحددة         المحلية        الظروف       يراعي       والذي        المشغل       يجريه      الذي         المخاطر       تقييم    في         المحددة

لين       ينبغي          للمخاطر،       تقييم      وجود     عدم      حالة     وفي   :   يلي    ما        ينفذوا    أن         الجويين           للمشغ 

 ل     على     يجب  :  (    األمر     لزم     إذا          والفندق،        المطار     بين )        التنقل         ترتيبات       إعداد         بأفراد        الخاصـــــــــــــة        الفندق      وغرف         الطائرة     بين        للتنقل       ترتيب  ال        الجوي     ُ    ِّ الُمشـــــــــــــغ ِّ
  .      اإلمكان     قدر           المركبات،      داخل     ذلك    في     بما         البدني،         للتباعد     بها    ُ    الُموصى          والمسافة        الصحية         النظافة        تدابير       تطبيق       لضمان        الطاقم

 اإلقامة       أماكن    في      :  

  .      األوقات      جميع    في       الصلة     ذات        العامة       الصحة          ولسياسات        للوائ          االمتثال        الطاقم     على     يجب  ( أ

  .       إشغالها     قبل         تطهيرها       وضمان         الطاقم،       أفراد    من     فرد     لكل        منفصلة      غرفة       تحديد     يجب  ( ب

  :      اإلمكان     قدر       أعاله،     ورد    ما        مراعاة    مع      يلي،     بما         االلتزام        للطاقم       ينبغي  ( ج

     بما        أساسية       أنشطة      جراء إل    أو         الطبية،         الرعاية      لطلب    إال        الفندق      غرفة     دخل         والبقاء         الطاقم،       أفراد    من         والزمالء       الناس      عموم        مخالطة       تفادي - ١
        البدني؛          بالتباعد         االلتزام    مع          الرياضة،        ممارسة     ذلك    في

        الفندق؛    في          المشتركة         المرافق         استخدام     عدم - 2

       متاحة؛     غير       الغرف      خدمة      كان      إذا    إال        منفردة       طاولة     على        الفندق      مطعم    في    أو        خارجية       أطعمة       تناول      وعدم         الغرفة،    في        الطعام       تناول - 3

       الحمى؛     ذلك    في     بما      صابة  اإل       ألعراض         بانتظام       الرصد - 4

     فق         الفندق      غرفة        مغادرة     إلى         االضــــــــــــــطرار     عند        البدني         التباعد         بتدابير          وااللتزام          التنفســــــــــــــي،        الجهاز        ونظافة        جيدا ،        اليدين       نظافة        مراعاة - ٥
  .        الطوارئ       حاالت    في    أو   ‘ 3 ’ و   ‘ 1 ’    في         المحددة        لألسباب

 يلي     بما        القيام        العبور    أو        التوقف       أثناء        كورونا    وس     بفير         اإلصابة       تحتمل       أعراض    من         يعانون        الذين        الطاقم       أفراد     على     يجب   :  

ل      إبالغ  ( أ   .      كورونا        بفيروس        اإلصابة        احتمال        لتقييم      طبيب    من          المساعدة      وطلب         الطائرة  ُ    ِّ ُمشغ ِّ
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    أو         الفندق،      غرفة    في         التقييم     مثل )        الدولة      ِّ   تنف ِّذها      التي         التقييم         إلجراءات        وفقا          كورونا        لفيروس       الرصد    من        المزيد       إجراء        وإمكان         التقييم    مع         التجاوب  ( ب
  . (    بديل      موقع     إلى         االنتقال    أو         الفندق،    في      غرفة      داخل       العزل

 ل      يجوز         الدولة،        تنفذها      التي      أعاله          المذكورة          لإلجراءات        وفقا          كورونا        بفيروس        اإلصـــــابة    في         االشـــــتباه     عدم    عن        الطاقم       أفراد     أحد       تقييم      أســـــفر     إذا     ُ    ِّ للُمشـــــغ ِّ
  .     العمل      صفوف    لى إ       الفرد     هذا       إلعادة        الالزمة           الترتيبات      يتخذ    أن        الجوي 

 هذا       إعادة       حينئذ       فيمكن        العزل،      تفرض        الدولة     هذه     تكن     ولم   .      كورونا        بفيروس         إصــابته،    من       تأكدت    أو         الطاقم،       أفراد     أحد       إصــابة    في        الدولة        اشــتبه      إذا     
  .    وطنه     إلى        الطاقم     فرد       إعادة      بشأن       اتفاق      هناك     كان     إذا        مالئمة؛     نقل        بوسائل      وطنه     إلى        طبيا          الطاقم

د   ذ      التنفي      ضمان     سبل       َّ الموحَّ

 يلي     مما    كل     قبل    من         بالكامل        مدعومة           االعتبارات     هذه    أن    من      تأكد   :  

o المعنية          الحكومية     غير         الوكاالت        

o والجمارك           والجوازات        العامة       الصحة       وكاالت         

o المدني         الطيران       هيئات      .  

 لي     بين          التعاون     من       عالية      درجة       تحقيق   .   بهم           المرتبطين         المعنية        الجهات        وأوسا           المطارات  ُ    ِّ  ُمشغ ِّ

 االعتبارات      بهذه         االهتمام        لزيادة      بذلك          المرتبطة         التدريب        وبرامج           واإلجراءات         لسياسات ا       إعداد         .  

 كورونا        بفيروس       يتعلق      فيما        للطاقم        الصحية        الحالة       بطاقة "         استخدام        "   ( PHC 1)   االقتضاء     عند        مماثلة       بطاقة    أي    أو       .  

 

 

—   —   —   —   —   —   —   —  
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َ      الوحدة

 البضائع

  :        المستهدف         الجمهور
 

مو          الشاحنات        وسائقو       الشحن      وكالء  و        طيران  ال       شركات لو )        األرضية         الخدمات       ِّ  ومقد ِّ   . (       البضائع     شحن        مطارات  ُ    ِّ  ُمشغ ِّ

 

       العنصر

 ائعالبض واستالم تسليم لمركز المغذي الطريق

  (     الهدف )      موجز     وصف

 

  . (      المكتب    في       يكون     ما           غالبا )       الشحن        ووثائق   (        المستودع    في )         البضائع        مناولة      نقا     في        وجودهم       أثناء          الشاحنات        وسائقي         البضائع        مناولة      مجال    في          العاملين       حماية

َ        مراعاتها     يجب          اعتبارات

 الموقع    في            البيولوجية        السالمة       مبادئ      :  
o ويجب         للتباعد       اآلمنة          المســـــــافات        لتحديد       أرضـــــــية       عالمات     وضـــــــع        وينبغي          الوثائق،        مناولة     أجل    من         التقارب    من    حد      أدنى     إلى         التقليل     يجب      

  . ة       المناسب         الشخصية         الوقاية       معدات        ارتداء
o ر        اليدين       تطهير    أو        اليدين     غسل       مرافق     وضع       ينبغي       أمكن،       حيثما   .      المدخل     عند       كحولي   ُ    ِّ بُمطه ِّ
o (       واألكشاك         المقابض     مثل )         بانتظام          وتطهيرها       األسط        تنظيف     يجب .  
o ر       إتاحة     يجب   .   ذلك     إلى     وما         األكشاك،          لمستخدمي       كحولي      يدين  ُ    ِّ ُمطه ِّ
o الحاجة     حسب          المناسبة       شخصية  ال         الوقاية       معدات      ونزع        الرتداء   (     مناطق )       منطقة       تحديد     يجب      .  

 (       الشاحنة       تفريغ )         البضائع        مناولة :  
o (     الصلة     ذات          لإلجراءات        وفقا   )       إليهم         تعليمات      صدور     حتى         المركبة        مقصورة    في        البقاء          السائقين     على     يجب .  
o ذلك      أمكن       حيثما        المرفق    في           والعاملين         المركبة      سائق     بين      آمنة       مسافة     على        الحفا      يجب   .  
o االقتضاء     عند          المناسبة         الشخصية         الوقاية       معدات        ارتداء      ويجب          العاملين     بين      ثيقة    الو           المخالطة    من      الحد     يجب       .  

 (      المكتب    في )         الوثائق        مناولة :  
o ذلك      أمكن      كلما          البيانات        وتبادل         الرقمية         الوثائق  ُ   ُنظم       تنفيذ     يجب   .  
o األرضــية         التباعد       عالمات         اســتخدام    أو       أمكن،       حيثما        األطراف      جميع     بين        الواحد       المتر    عن     تقل   ال        بمســافة        البدني         التباعد     على        الحفا      يجب        

  .        المناسبة         الشخصية         الوقاية       معدات        ارتداء    أو
o الخاص      قلمه           مستخدما       ذلك      يفعل    أن      ِّ موق ِّع     لكل        فينبغي          الوثائق،      صكوك     على         التوقيع      فيها      يلزم      التي        الحاالت    في     .  
o االستقبال  و          التسجيل       مكاتب     عند   (     شفافة )       مادية       حواجز       تركيب     يجب        .  
o ر       توفير     يجب   .    منها        الخروج    أو          المشتركة         المناطق     إلى        الدخول     عند       كحولي     دين ي  ُ    ِّ ُمطه ِّ

 المواد        مناولة       معدات         استخدام        ( MHE)   ( اليد        وعربات         الشوكية          الرافعات     مثل    ) :  
o االستخدام     بعد          وتطهيرها        المواد        مناولة       معدات       تنظيف     يجب         التلوث،       لتجنب        .  
o خصية   الش         النظافة       مبادئ        ممارسة      وجوب     أجل    من          العاملين      جميع       توعية     يجب    .  
o الضرورة     عند          المناسبة         الشخصية         الوقاية       معدات        ارتداء     يجب       .  
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د         التنفيذ      ضمان     سبل       َّ الموحَّ

 نماذج     على       االطالع  ُ    ُيرجى   .      األرضــــــــية         الخدمات       ووكيل        الجوي         للناقل           اإللكتروني        الموقع    من         للتنزيل         القابلة         والمواد           والنشــــــــرات،           الجدارية،          الملصــــــــقات       
  .        العاملين     احة     استر        أماكن    في         تعليقها      يمكن         لملصقات

 

       العنصر

 (العبور/الوجهة/المنشأ) الشحن منشأة داخل
 

  (     الهدف )      موجز     وصف

 

  .       الوثائق         ومناولة           المخزونات      موضع        وتغيير        والفرز         التخزين     مثل          العمليات       أثناء   (        المستودع )       الشحن      مرفق       موظفي       حماية

 

         مراعاتها     يجب          اعتبارات

 الموقع    في            البيولوجية        السالمة       مبادئ      :  

o التشغيلية         بالسالمة        المساس      دون         األوقات      جميع    في        البدني         التباعد     على     فا    الح     يجب         .  
o المناسبة         الشخصية         الوقاية       معدات        ارتداء     يجب    أو   (      اإلنزال       مناطق     مثل )          المناولة     عند         التقارب    من      ممكن     قدر      أدنى     إلى      الحد     يجب        .  
o الطاقم       أفراد     بين      فيما         العدوى      نقل       لتجنب        الحاجة       تراعي        بطريقة     يتم    أن       ينبغي        األرضية         الخدمات      طاقم       تناوب      .  
o ر     وضع     يجب   .        المشتركة         المناطق     إلى         المداخل     عند       كحولي      يدين  ُ    ِّ ُمطه ِّ
o (       واألكشاك          المحمولة         واألجهزة         المقابض     مثل )         بانتظام          وتطهيرها       األسط        تنظيف     يجب .  
o ر       إتاحة     يجب   .      األخرى     كة       المشتر          واألجهزة          المشتركة          المحمولة         واألجهزة        األكشاك          لمستخدمي       كحولي      يدين  ُ    ِّ ُمطه ِّ

 البضائع        مناولة       :  

o التشغيلية؛         بالسالمة        المساس      دون         البدني         التباعد       مسافة     على        الحفا      يجب           

         الشـــــخصـــــية         الوقاية       معدات        ارتداء       ينبغي   (     ثقيلة       بضـــــائع      لرفع      َّ    الحمَّالين    من       اثنين     إلى         االحتياج         المثال،      ســـــبيل     على )     ذلك      تعذر     عند 
  .        المناسبة

o الضرورة     عند        مناسبة  ال         الشخصية         الوقاية       معدات        ارتداء     يجب       .  

 األرضية          المساندة       معدات /      المواد        مناولة       معدات         استخدام      :  

o االستخدامات     بين          وتطهيرها        األرضية          المساندة        ومعدات        المواد        مناولة       معدات       تنظيف     يجب        التلوث       لتجنب          .  
o الشخصية         النظافة       مبادئ        ممارسة      وجوب     أجل    من          العاملين      جميع       توعية     يجب       .  
o الضرورة     عند          المناسبة         الشخصية         الوقاية       معدات        ارتداء     يجب       .  

د         التنفيذ      ضمان     سبل َ     َّ الموحَّ

 الموظفين         استراحة        وأماكن       الشحن       مرافق    في          الملصقات     وضع        .  
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       العنصر

 (الوجهة/العبور/المنشأ) الطائرات وقوف ساحة إلى البضائع مرفق من
 

  (     الهدف )      موجز     وصف

 

  .        وتفريغها         الطائرة        لتحميل            استعدادا            الطائرات      وقوف      ساحة      واقم ط   (  من /   إلى )       الشحن      مرفق    في          المناولة     خالل          العاملين       حماية
 

         مراعاتها     يجب          اعتبارات

 الموقع    في            البيولوجية        السالمة       مبادئ       

o الشــــــــخصــــــــية         الوقاية       معدات        ارتداء     يجب    أو           التشــــــــغيلية         بالســــــــالمة        المســــــــاس      دون         األوقات      جميع    في        البدني         التباعد     على        الحفا      يجب         
  .        المناسبة

o (       واألكشاك         المقابض     مثل )         بانتظام          وتطهيرها       األسط        تنظيف     يجب .  
o ر       إتاحة     يجب   .   ذلك     إلى     وما          المشتركة          المحمولة         واألجهزة        األكشاك          لمستخدمي       كحولي      يدين  ُ    ِّ ُمطه ِّ
o المناسبة         الشخصية         الوقاية       معدات        ارتداء     يجب    أو   (      اإلنزال       مناطق     مثل )          المناولة     عند         التقارب    من      ممكن     قدر      أدنى     إلى      الحد     يجب        .  
o الطاقم       أفراد     بين      فيما         العدوى      نقل       لتجنب        الحاجة       تراعي        بطريقة     يتم    أن       ينبغي        األرضية         الخدمات      طاقم       تناوب      .  

 للبضائع        المادي         التسليم        

o ذلك      أمكن       حيثما         البضائع       إنزال       مناطق          واستخدام         البدني،         التباعد       مسافة     على        الحفا      يجب   .  
o الضرورة     عند          المناسبة         الشخصية       وقاية  ال       معدات        ارتداء      ويجب          العاملين     بين         الوثيقة          المخالطة    من      الحد     يجب       .  

 األرضية          المساندة       معدات         استخدام       

o االستخدامات     بين          وتطهيرها        األرضية          المساندة       معدات       تنظيف     يجب        التلوث       لتجنب          .  
o الشخصية         النظافة       مبادئ        ممارسة      وجوب     أجل    من          العاملين      جميع       توعية     يجب       .  
o رة      الضرو      عند          المناسبة         الشخصية         الوقاية       معدات        ارتداء     يجب  .  

 

د         التنفيذ      ضمان     سبل       َّ الموحَّ

 

 الموظفين         استراحة       أماكن    في          الملصقات     وضع        .  
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       العنصر

 الطائرات وتفريغ تحميل
 

  (     الهدف )      موجز     وصف

 

   4     إلى   3   ن م       تتألف        متعددة       طواقم     بها       يضـــــــــــطلع    ما      عادة      التي          العمليات     تلك           وتفريغها،         الطائرة       تحميل       أثناء          الطائرات      وقوف      ســـــــــــاحة    في          المناولة       عاملي       حماية
  .       العملية      بحسب       أشخاص

 

اب         لمقصورة         اليدوي          التحميل       أثناء      لبعض       بعضهم         المخال           العاملين     عدد       يرتفع       عندما        العامة        الصحية        السالمة       زيادة      ضمان   .    َّ  الركَّ
 

         مراعاتها     يجب          اعتبارات

 الموقع    في            البيولوجية        السالمة       مبادئ       

o الشــــــــخصــــــــية         الوقاية       معدات        ارتداء     يجب    أو           التشــــــــغيلية         بالســــــــالمة        المســــــــاس      دون         األوقات      جميع    في        البدني         التباعد     على        الحفا      يجب         
  .        المناسبة

o ر     وضع     يجب   .        المشتركة         المناطق     إلى         المداخل     عند       كحولي      يدين  ُ    ِّ ُمطه ِّ
o (       واألكشاك          المحمولة         واألجهزة         المقابض     مثل )         بانتظام          وتطهيرها       األسط        تنظيف     يجب .  
o ر       إتاحة     يجب   .   ذلك     إلى     وما          المشتركة          المحمولة        األجهزة  و         األكشاك          لمستخدمي       كحولي      يدين  ُ    ِّ ُمطه ِّ
o من      ســـيما   ال           المناســـبة،         الشـــخصـــية         الوقاية       معدات        ارتداء     يجب    أو         التحميل     أجل    من          العاملين       تقارب    من      ممكن     قدر      أدنى     إلى      الحد     يجب    

اب        مقصورة       تحميل     أجل      َّ  الركَّ

o الطاقم       أفراد     بين      فيما     وى     العد     نقل       لتجنب        الحاجة       تراعي        بطريقة     يتم    أن       ينبغي        األرضية         الخدمات      طاقم       تناوب      .  

 للبضائع        المادي         التحميل        

o (    واحد     بفرد      تؤدى      التي          العمليات       تشجيع )           التشغيلية         بالسالمة        المساس      دون         البدني         التباعد       مسافة     على        الحفا      يجب .  
o الضرورة     عند          المناسبة         الشخصية         الوقاية       معدات        ارتداء      ويجب          العاملين     بين         الوثيقة          المخالطة    من      الحد     يجب       .  
o (        االستعمال       إلعادة         القابلة           والقفازات          الكمامات )          المناسبة         الشخصية         الوقاية       معدات         استخدام     يجب          للتحميل،  "        البشرية          بالسلسلة "       يتعلق      فيما   

  .        العمليات     بين        الصحية         النظافة       مبادئ       تطبيق     يجب     كما

 األرضية          المساندة       معدات /      المواد        مناولة       معدات         استخدام      :  
o االستخدامات     بين          وتطهيرها        األرضية          المساندة        ومعدات        المواد     ولة   منا       معدات       تنظيف     يجب        التلوث       لتجنب          .  
o الشخصية         النظافة       مبادئ        ممارسة      وجوب     أجل    من          العاملين      جميع       توعية     يجب       .  
o الضرورة     عند          المناسبة         الشخصية         الوقاية       معدات        ارتداء     يجب       .  

د         التنفيذ      ضمان     سبل       َّ الموحَّ

 الموظفين         استراحة       أماكن    في          الملصقات     وضع        .  
 مطار    في          والتطهير         التنظيف       أعمال        متابعة      بيان "        اســـــــــــتخدم      XYZ  كورونا       فيروس         لمكافحة         "  ( نموذج       PHC 3)   حســــــــــــب        مماثلة       صـــــــــــحيفة    أي    أو     

  .       االقتضاء
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 النماذج والملصقات -3
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    (PHC) العامة لصحةا ممر   –   1         النموذج

         كورونا        بفيروس       يتعلق      فيما        للطاقم        الصحية        الحالة       بطاقة
  :       البطاقة     هذه    من       الغرض

     قبل    من          المعالجة         ولتســــــــهيل   .      كورونا        بفيروس       يتعلق      فيما        الصــــــــحية        حالتهم        لتأكيد          المغادرة     قبل        ســــــــجيلها ت        الطاقم     على       يتعين      التي           المعلومات
  .      الدولة     لدى        العامة       الصحة       سلطات

 

       متعدد         الوقاية     نهج      إطار    في        العامة       الصــــــحة       ســــــلطات       تجريه       إضــــــافي      لفحص         خاضــــــعا          الطاقم     فرد     يظل     فقد          البطاقة،     هذه       تعبئة    من         وبالرغم
  .    أكثر    أو   (       فهرنهي    4 .   100 )       مئوية   °  38         المسجلة       الجسم       حرارة      درجة       تكون        عندما        المثال    يل  سب     على          الطبقات،

 ال لمدة الواحد المتر على تزيد ال مسححافة على مباشححر اتصححال) وثيق اتصححال لديكم كان هل الماضححية، عشححر األربعة األيام خالل -1
 أفادت أو (COVID-19 ) كورونا بفيروس ُمصحححححححاب بأن  ُيشحححححححتب  شحححححححخ  مع (مباشحححححححر بدني اتصحححححححال أو دقيقة 15 عن تقل

  ال   نعم    كورونا؟ فيروس من يعاني أن  الطبية التشخيصات

  :       الماضية     عشر        األربعة       األيام     خالل         التالية        األعراض    من    أي      لديك     كان    هل - 2
    ال       نعم       الحمى 

    ال       نعم        السعال 
    ال       نعم        التنفس    في        صعوبات 

ق        لحاسة         المفاجئ         الفقدان     ال       نعم              الشم      أو          التذو 

  :     العمل        مناوبة     بدء     عند       الجسم       حرارة      درجة - 3
ل    لم       عليه       الحمى       عالمات      ظهور      لعدم    أو        بالحمى       الفرد      شعور      لعدم       نتيجة       الجسم       حرارة      درجة  ُ   َّ ُتسجَّ
 

           : ________      (°F )            الفهرنهاي      /         (°C )         المئوي           بالمقياس  ُ     ُمقاسة       الجسم       حرارة      درجة

               : ____________     الوق                 ___________   : _       التاريخ

             ____________  :      ذلك     غير        األذن          الجبهة  :        التسجيل       طريقة
         إيجابية؟        نتيجت        وكانت         الماضية        الثالثة       األيام     خالل   (COVID-19 )        كورونا        بفيروس        اإلصابة    عن       للكشف        فحصا          أجريتم    هل - 4

    ال       نعم   

        متاحا       كان     إذا         التقرير       إرفاق  ُ    ُيرجى

    ال       نعم    ؟ (COVID-19 )        كورونا       فيروس    ّ ضدّ          لقاحا         تلقيت    هل - 5

  :     تلقي       أحدث       تاريخ 
    ال       نعم                                         ؟22       بالكامل         التلقي         تلقيتم    هل 
  :      الطاقم     عضو      هوية

 

  :    االسم
ل /       الطيران      شركة   :        الطائرات  ُ    ِّ ُمشغ ِّ
  :     السفر      جواز     رقم  و          الجنسية
  :       التوقيع
  :       التاريخ
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         كورونا       فيروس         لمكافحة          الطائرات       تطهير       أعمال        متابعة      بيان

                 : ______________       الطائرة       تسجيل     رقم

         المعتمححدة          للمنتجححات         ووفقححا            العموميححة       للصححححححححححححة         الوطنيححة        الهيئححة        تحححددهححا        بوتيرة           العححالميححة،       الصححححححححححححة       منظمححة        لتوصحححححححححيححة        وفقححا           الطححائرة       تطهير       يجري 

ُ   ِّ  الُمصنِّعة        الشركة        تحددها      التي          االستخدام          وتعليمات     .       للطائرة    

        التاريخ

  (   سنة /   شهر /   يوم )

      الوق 

ــــغــــــــة )   -      ســــــــــــــــــــــاعــــــــة    24       بصــــــــــــــــــي

  (      المنسق         العالمي          بالتوقي 

        التطهير        بعملية        القائم     اسم       مالحظات  (      اإليكاو     رمز )        المطار

 
 

    

   ُ   َ   الُمعاَلجة   ة       الطائر        مناطق

 

رة        المواد     هير    التط        بعملية        القائم       توقيع          التعليقات          المستخدمة    ُ    ِّ  الُمطه ِّ

  □         القيادة        مقصورة

اب        مقصورة   □      َّ  الركَّ

  □         البضائع        مقصورة

 

                : _____________   ذلك     غير

 

   

 

        التاريخ

  (   سنة /   شهر /   يوم )

      الوق 

ــــغــــــــة )   -      ســــــــــــــــــــــاعــــــــة    24       بصــــــــــــــــــي

  (      المنسق         العالمي          بالتوقي   

        التطهير        بعملية        القائم     اسم       مالحظات  (      اإليكاو     رمز )        المطار

 
 

    

   ُ   َ   الُمعاَلجة   ة       الطائر        مناطق

 

رة        المواد         التطهير        بعملية        القائم       توقيع          التعليقات          المستخدمة    ُ    ِّ  الُمطه ِّ

  □         القيادة        مقصورة

اب        مقصورة   □      َّ  الركَّ

  □         البضائع        مقصورة

 

                : _____________   ذلك     غير

 

   

 

        التاريخ

  (   سنة /   شهر /   يوم )

      الوق 

          بالتوقي    -      ســــــــــــاعة    24       بصــــــــــــيغة )
  (      المنسق         العالمي

        التطهير        بعملية        القائم     اسم       مالحظات  (      اإليكاو     رمز )        المطار

 
 

    

   ُ   َ   الُمعاَلجة   ة       الطائر        مناطق

 

رة        المواد         التطهير        بعملية        القائم       توقيع          التعليقات          المستخدمة    ُ    ِّ  الُمطه ِّ

  □         القيادة        مقصورة

اب        مقصورة   □      َّ  الركَّ

  □         البضائع        مقصورة

 

                : _____________   ذلك     غير

 

   

 ََ (PHCَ) العامة الصحة ممر      نموذج   –   2         النموذج
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         كورونا       فيروس         لمكافحة  XYZ      مطار    في          والتطهير         التنظيف      عمال أ        متابعة      بيان

                 : ______________      المطار       مناطق

          وتعليمات          المعتمدة          للمنتجات         ووفقا            العمومية       للصححححة         الوطنية        الهيئة        تحددها        بوتيرة           العالمية،       الصححححة       منظمة        لتوصحححية        وفقا          المطار      داخل         المناطق     هذه       تطهير    تم
  .        االستخدام

        التاريخ

  (   سنة /  هر ش /   يوم )

      الوقت

  (    ساعة    24       بصيغة )

         التطهير        بعملية        القائم     اسحححححححححم المستخدمة التطهير/تنظيفال منتجات        المناطق
        وتوقيع 

 
 

  □       األرضية 

  □ المقاعد

  □        التسجيل      مكتب

  □      األمني       الكشف       معدات

  □ األمتعة  نقل  سيور

  □                  َّ  للركَّاب          المتحركة         الكراسي

  □          الدرابزين

  □        المصاعد

  □  ة     األمتع  نقل  عربات

  □ المياه  دورات

  □          االستعالمات      مكتب

        الطائرة     إلى        الصعود       منطقة

 في والحافالت الركَّاب جســــور وتشــــمل)
  □ (المراقبة التحركات منطقة

   □        االنتظار        طوابير       تنظيم       حواجز
  □        الذاتية        الخدمة       أكشاك

  □        التطهير       محطات

  □    ذلك     غير

 
 
 
 

 

       مالحظات

 

        التاريخ

  (   سنة /   شهر /   يوم )

      الوقت

  (    ساعة    24    غة   بصي )

         التطهير        بعمليححة        القححائم     اسحححححححححم المستخدمة التطهير/تنظيفال منتجات        المناطق
        وتوقيع 

 
 

  □       األرضية 

  □ المقاعد

  □        التسجيل      مكتب

  □      األمني       الكشف       معدات

 □ األمتعة نقل سيور

  □ للركَّاب  المتحركة  الكراسي

  □ الدرابزين

  □ المصاعد

  □ األمتعة  نقل  عربات

  □       المياه       دورات

  □          االستعالمات      مكتب

  □        الطائرة     إلى        الصعود       منطقة

 في والحافالت الركَّاب جســــور وتشــــمل )
 (المراقبة التحركات منطقة
   □        االنتظار        طوابير       تنظيم       حواجز
  □        الذاتية        الخدمة       أكشاك

  □        التطهير       محطات

  □    ذلك     غير

 
 
 
 

 

       مالحظات
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   َ(PHCَ) العامة الصحة ممر      نموذج   –   3         النموذج    

 

   َ(PHCَ) العامة الصحة ممر      نموذج   –   4      موذج   الن    
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ى          البيانات        مجموعة ُ   َ الُموصححححححَ         كورونا       فيروس        اختبار       نتائج    عن       لإلبالغ     بها    
  ( (PHC ) العامة الصحة ممر      نموذج   –   5         النموذج )

 

                                                                 فيما يلي الحد  األدنى من المعلومات التي ينبغي تسجيلها في الشهادة:

    ار:                                المعلومات الشخصية عن موضوع االختب  ( 1 ) 

  (                                      االسم الكامل )االسم العائلي، االسم الشخصي   ( أ

  (                               تاريخ الميالد )اليوم/الشهر/السنة   ( ب

  (       )إلزامي  23                نوع وثيقة الهوية   ( ج

  (       )إلزامي    23                رقم وثيقة الهوية   ( د

م الخدمة:    ( 2 )               مقد 

م الخد   ( أ   (          مة )إلزامي                                        اسم الجهة المعنية باالختبار أو مقد 

  (                   بلد االختبار )إلزامي   ( ب

  (                     تفاصيل االتصال )إلزامي   ( ج

 

                             تاريخ ووق  االختبار والتقرير:  ( 3 )

  (                              تاريخ ووق  جمع العينات )إلزامي   ( أ

  (                                تاريخ ووق  إصدار التقرير )إلزامي   ( ب

 

               نتيجة االختبار:  ( 4 )

ُ       نوع االختبار الذي تم إجراؤه: كتلة ُجزئية )   ( أ                                  PCR)كتلة ُجزئية )   ؛       ُ   (                                ؛ مول د المضاد؛ جسم مضاد )إلزامي (     أخرى      

  (       )إلزامي   (                                             نتيجة االختبار )طبيعي/غير طبيعي أو إيجابي/سلبي   ( ب

  (         )اختياري                                                     َ                          ُ                    أسلوب أخذ العينات )عبر القنوات األنفية البلعومية، الَفموية البلعومية، من خالل الُلعاب، الدم وغير ذلك    ( ج

            سلطة اإلصدار       لتقدير         وفقا                           حقل بيانات اختياري: يصدر   ( 5 )

  

                                                                 
دة سفر وثيقة إلى حاجة اكهن تكن لم ما الهوية، إثبات وثائق من نوع أي 23  .       م حد 



A-53 

 

 

ى البيانات مجموعة ُ   َ الم وص   كورونا فيروس من التعافي عن لإلبالغ بها   
 ((PHC) العامة الصحة ممر نموذج – 6 النموذج)

 

                                                                 فيما يلي الحد  األدنى من المعلومات التي ينبغي تسجيلها في الشهادة:

                                    المعلومات الشخصية عن موضوع االختبار:  ( 1 ) 

  (                   لعائلي، االسم الشخصي                   االسم الكامل )االسم ا   ( أ

  (                               تاريخ الميالد )اليوم/الشهر/السنة   ( ب

  (                        نوع وثيقة الهوية )إلزامي   ( ج

  (                        رقم وثيقة الهوية )إلزامي   ( د

               نتيجة االختبار:  ( 2 )

             ُ                  الدولة التي ُأجري االختبار فيها؛   ( أ

ل نتيجة اختبار إيجابية )إلزامي   ( ب   (        َّ                              تاريخ أوَّ

م الرعاية الصحية    ( 3 )            رة للشهادة        ُ   الجهة الُمصد /                    مقد 
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ى          البيانات        مجموعة ُ   َ الُموصحححححححححَ         كورونا       فيروس      لقاح    ّ  تلّقي    عن       لإلبالغ     بها    
  ( (PHC ) العامة الصحة ممر      نموذج   –   7         النموذج )

 

   :    يلي    ما         التحصين       شهادة    في         تسجيلها      َّ يتعيَّن      التي           المعلومات       تتضمن

  (     مطلوب )         للشهادة      أوحد  ُ    ِّ ُمعر ِّف   ( 1 )

  (  ي        اختيار  )         الشهادة       صالحية       بداية       تاريخ   ( 2 )

  (        اختياري  )         الشهادة       صالحية       نهاية       تاريخ   ( 3 )

        الشخصية        الهوية   ( 4 )

  (     مطلوب )      االسم   ( 5 )

  (      مستصوب )      أوحد  ُ    ِّ ُمعر ِّف   ( أ

  (        اختياري  )       إضافي  ُ    ِّ ُمعر ِّف   ( ب

  (      مستصوب )       الجنس     نوع   ( ج

  (    أوحد  ُ     ِّ ُبمعر ِّف       مشرو  )        الميالد       تاريخ   ( د

        التحصين       عملية   ( 0 )

  (     مطلوب )       اتقاء    أو      لقاح   ( أ

  ( ب     مطلو  )        اللقاح     اسم   ( ب

  (       التسويق        لتصري        بحائز        مشروطة )       للقاح         المنتجة        الشركة   ( ج

  (     مشرو  )         التسويق       تصري       حائز   ( د

  (      مستصوب )          المستهدف        العامل    أو       المرض   ( ه

  (     مطلوب )         التحصين      تلقي       تاريخ   ( و

  (     مطلوب )        الجرعة     رقم   ( ز

  (     مطلوب )      فيها         التحصين  ُ     ُأجري       التي       البلد   ( ح

  (     مطلوب )         التحصين     على        المشرف        المركز   (  

  (     مطلوب )        اللقاح      دفعة     رقم   ( ي

  (        اختياري  )         التالية        الجرعة         استحقاق       تاريخ   ( ك

   :       مالحظات

  .    مطلق     شر   "     مطلوب "
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  .     مختلف      مسار        اختيار     قبل        بعناية        وزنتها         الكاملة       اآلثار     فهم     يجب      ولكن     َّ  معيَّن،     بند        لتجاهل       معينة      ظروف    في       وجيهة       أسباب      توجد    قد  "      مستصوب "

ز     أنه      يشعر     ألنه    أو      ذلك،      َّ يتطلَّب     َّ معيَّن       تطبيق       لوجود     ا      نظر        البند       إدراج            المستخدمين     أحد       يختار     فقد   .        اختياري        البند  "        اختياري  "       يحذف    قد       بينما          التطبيق،      ِّ يعز ِّ
  .     البند     نفس     آخر        مستخدم

  . "   صوب   مست "    أو  "      مطلوب "       البند      فيها       يكون       التي        الظروف    ظل    في      كذلك      مؤهل      فإنه       ولذلك   .     أخرى       بنود         استخدام     على       البند         استخدام       يعتمد  "     مشرو  "

  . "      مطلوبة "         المنتجة        الشركة       تكون    ،   ا       معروف     يكن    لم     إذا      بحيث        مشرو ،        اللقاح       تسويق       تصري       حائز      مجال  :    ذلك     على      مثال
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         الموظفين         استراحة       أماكن    في         لملصقات ا    عن       أمثلة

   

 فيروس كورونا  للموظفين أثناءتعليمات 

 ماغسل يديك بانتظا

استخدم الماء والصابون 
السائل لغسل يديك لمدة ال 

ثانية )عند كل  20تقل عن 
 (مرة تدخل فيها إلى المبنى

     طه ر

ر غسل اليدين، قم                           عند تعذ 
                           بتطهير يديك بفركها بم طه ر 

 كحولي.

                     تجن ب المصافحة باليد

ال تنس أن الفيروس ينتشر 
بالسعال والعطس من خالل 
تطاير القطيرات في الهواء 

                          فضال  عن المخالطة والمالمسة 
 المباشرة.

 التزم بالتباعد البدني

بالبقاء على مسافة آمنة من  التزم
الغير باتباع عالمات التباعد األرضية 

أو أي وسيلة أخرى. ويجب على 
سائقي المركبات البقاء داخل 

مركباتهم إلى أن تصدر إليهم تعليمات 
 أخرى، مع اتباع اإلجراءات المحلية.

ف بان  تظام        نظ 

قم بتطهير جميع األسطح 
التي تالمسها األيدي بوتيرة 
عالية، وكذلك المعدات بين 

 االستخدامات.

 التزم بالتباعد

                           تجن ب الدخول إلى غرف مقفلة 
رتد يتواجد بداخلها أشخاص، أو ا

 معدات الوقاية الشخصية المناسبة.

 استخدم قلمك الخاص

تأكد من عدم مالمستك ألقالم 
اآلخرين عند قيامك بالتوقيع 

 على وثائق.

اتبع أي إرشادات أو لوائح أو 
تعليمات تصدرها الشركة أو 

السلطة المحلية أو الوطنية، ال 
سيما عند ظهور أعراض اإلصابة 

 عليكم.

               تصر ف بمسؤولية 
 وخ السالمةت 
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Aviation multi-layered strategy: based on the James Reason Swiss Cheese Model  
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