
  

8/6/2020  EC 2/76-20/67 
EC 6/3, AN 13/35 

والوثيقة  (CART) فرقة عمل المجلس إلنعاش قطاع الطيرانتقرير  الموضوع:
"اإلقالع: دليل السفر الجوي في أثناء أزمة الصحة العامة الناجمة اإلرشادية: 

  المستَجد" فيروس كورونا عن
تقرير فرقة عمل المجلس إلنعاش قطاع ب )أ( اإلحاطة علما   اإلجراء المطلوب:

التوصيات الواردة في التقرير بالتنسيق مع المكاتب  ؛ و)ب( تنفيذ الطيران
 يتماشى مع مختلف الخطط اإلقليمية اإلقليمية لإليكاو وبما

 
 تحية طيبة وبعد،

 
فرقة عمل تقرير " 220مجلس منظمة الطيران المدني الدولي )اإليكاو( قد اعتمد في دورته رقم  أتشرف بإبالغكم بأن 

والوثيقة اإلرشادية: "اإلقالع: دليل السفر الجوي في أثناء أزمة الصحة العامة  (CART) "المجلس إلنعاش قطاع الطيران
اع النقل الجوي الدولي والمواءمة بين األنشطة العالمية وذلك بهدف إعادة تشغيل قط الناجمة عن فيروس كورونا المستَجد"، 

الرامية إلى تحقيق هذا الغرض. وقد تم إعداد التقرير من خالل مشاورات واسعة النطاق مع الدول والمنظمات اإلقليمية، 
 .عة الطيرانوبمساهمات هامة من منظمة الصحة العالمية ومنظمة السياحة العالمية وعدد من الهيئات الرئيسية في صنا

 
بعها ثم اإلجراءات التنفيذية التي تلي ذلك، ُتشجع الدول بشدة على اتباع المبادئ والتوصيات المناهج التي ستت   وعند تحديد 
مة وصى بها والمقد  نة في التقرير، وكذلك إيالء اهتمام خاص لمجموعة إجراءات التخفيف من المخاطر المُ الرئيسية المبي  
اإلرشادية. وفي حين أن االحتياجات الوطنية واإلقليمية قد تتطلب اتباع مناهج مختلفة، فإن هذه اإلرشادات في الوثيقة 

د في قطاع الطيران في جميع اإلجراءات المرتبطة بفيروس كورونا المستجَ  ل عمليات االعتراف المتبادل ومواءمة ستسه  
 سات التي تضعها اإليكاو.طط والسياالقواعد القياسية والخ أنحاء العالم بما يتماشى مع 

 
على الموقع اإللكتروني الخاص بمكافحة فيروس  التكرم باالطالع على التقرير والوثيقة اإلرشادية  وُيرجى من إدارتكم 

نعاش قطاع الطيران على العنوان: دكورونا المستجَ  وتنفيذ التوصيات  )ps://www.icao.int/covid/Pages/default.aspxhtt (وا 
 المكاتب اإلقليمية لإليكاو وبما يتماشى مع مختلف الخطط اإلقليمية.بالتنسيق مع 

 
 ،،،وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق االحترام

 فانغ ليو
 األمينة العامة

 :المرفقات
  (CART) فرقة عمل المجلس إلنعاش قطاع الطيرانتقرير 

 "اإلقالع: دليل السفر الجوي في أثناء أزمة الصحة العامة الناجمة عن فيروس كورونا المستَجد"
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 EC 2/76-20/67 بكتاب المنظمة المرفق

 (CART) فرقة عمل المجلس إلنعاش قطاع الطيرانتقرير 

 أزمة الصحة العامة الناجمة"اإلقالع: دليل السفر الجوي في أثناء : والوثيقة اإلرشادية 
 المستَجد" عن فيروس كورونا 
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 تنفيذيالملخص ال
 

د رق قــر  و  الطيــران تحــدياق متوايــد  لا ــتمرار. شــلكة عــقواج (،COVID-19) منــر لدايــة أومــة فيــروس كورونــا الم ــتج 
مـم الـدول ا ع ـا   ، أن تتشـارومنيمة الطيران المدني الدولي )اإليكاوت، من م ل فرقة عمل المجلس إلنعاش قطاع الطيران

نعـاد  تشــريل و إمـن أجــل  ةعالميــ إرشـاداقوالمنيمـاق الدوليــة واإلقليميـة والرــناعة لمواجعـة لــر  التحـدياق وتــوفير  عـاش قطــاع ان
 على نحو يت م لال  مة وا من وا  تدامة. الطيران

 :التشريل واإلنعاش، أ  ولي العشر  التالية لعمليتي إعاد رئي ية الملادئ النعج دولي قائم على ويتعين اتلاع م

 لكن مرنة؛و  قةس  نم اتخاذ إجراءات: األفرادحماية   ت1

ظهار التضامن؛في قطاع الالعمل كفريق واحد   ت2  طيران وا 

 األساسي؛الربط الجوي ضمان   ت3

 ؛المخاطر المتعلقة بالسالمة واألمن والصحة السيطرة الفعلية على  ت4

 ظم سالمة وأمن الطيران؛الصحة العامة للطيران مع ن   إجراءات مواءمة  ت٥

 ثقة الجمهور؛ زيادة مستوى  ت6

 ؛واإلنعاشإعادة التشغيل  بين تمييزال  ت7

 صناعة الطيران؛ إلعانةالمالية  المساعداتدعم استراتيجيات   ت8

 ضمان االستدامة؛  ت9

 .القدرة على الصمود أمام األزماتتعلم الدروس لتحسين   ت10

ـــــ أن تكـــــون اإلجـــــرا اق  ـــــرور ن المـــــ قليميـــــا   قة عالميـــــا  من   يجـــــب أن تكـــــون و . جميـــــم ا طـــــرا ومقلولـــــة مـــــن  وان
مرنـة حي مـا أمكـن لل ـما  و الرحة العامـة؛  م توياق نمم تح    ةتنا لوممتوافقة مم متطللاق ال  مة وا من؛  اإلجرا اق لر 
التي تارض تكالي  أو  اإلجرا اقيجب النير لعناية في و تشويض ا  وان.  و مان أ  تؤد   إلى ال ليم؛  قترادا عاش ا نتل

 طقم.ال  مة والرحة العامة و قة الركاب وا  منطلنر  من ملر  الطيران كما يجب أن تكون على رناعة  أعلا   

  



ii 

 

 يمكن تجميم لر  اإلجرا اق في أرلم فئاق:و 

يجـب  عـا، ولكنالقواعد القيا ية لإليكـاو تطلين عن الدول مؤقتا   تحيد. قد المتعلقة بسالمة الطيران اإلجراءات تأ 
. اإليكـاو لـرلو علـى النحـو الواجـب إلـ   ويتعينال  مة وا من،  ا  علىمطر  تشك لأن تاعل رلو لطريقة   

 ا ومة. مرور لعد يعااإللقا  علعدم ينلري و 

. ينلرــي للــدول أن ت ــم إجــرا اق للرــحة العامــة لطيرررانفرري مجررال االمتعلقررة بالصررحة العامررة  اإلجررراءات تب 
أزمررة  فرري أثنرراءدليررل السررفر الجرروي : اإلقررالع" وعنوانعــا الــوارد  فــي الو يقــة المرفقــة اإلرشــاداقتتماشــى مــم 

اإلجـرا اق   تـوال لـر  مـا إرا كانـق مراجعـة  يجـبو . "المستَجدالصحة العامة الناجمة عن فيروس كورونا 
ــــم تعــــد  اإلجــــرا اقيجــــب وقــــ  و . مر لرــــور  م ــــت  ــــرورية أم    ــــي ل ــــدما تنتعــــي الحاجــــة  ــــرورية الت عن

 .تطليقعا إلى

. ينلري للدول أن تح  ن من م توى التن ـين لـين ممتلـ  القطاعـاق اإلجراءات المتعلقة باألمن والتسهيالت ت  
ا ـتمدام  عن طرين تشكيل "لجنـة وطنيـة للت ـعي ق فـي مجـال النقـل الجـو " أو مـا يعادلعـا، والموايلـة علـى

تقــم علــى عــاتن الــدول م ــؤولية الحاــاي و كمرجــم.  "نمــور  تحديــد موقــم الراكــب  اــراض الرــحة العموميــة"
 على ا من في جميم العملياق.

عة لشكل  ليم للجميم شاملة اإلجرا اق . ينلري أن تكون لر االقتصادية والمالية اإلجراءات تد  ومتنا ـلة  وموج 
ماعـوم المرـال  دون الم ـاس ل لين، مم تحقين التواون المنا ب اإليكاوق وشاافة ومؤقتة ومت قة مم  يا ا

 .الشرياةالمناف ة 

ورلـو  نقل جو  أك ر قدر  على الرمود أمام ا وماق، شلكة  الدول ورناعة الطيران المدني للنا  ويتعين أن تلتوم 
فــي أوقــاق  ومارــةفــي جميــم أنحــا  العــالم،  يينــوا عتــرا  لــدور الطيــران الحيــو  كعامــل تمكلا  ــتناد إلــى اترــا ق وا ــحة 

، لم ــاعد  اإليكــاو، ل ــمان وأن تعمــل علــى  ــد لا  ال رــراق أيــن توجــدد ا ومــاق. وعلــى وجــض المرــو ، ينلرــي للــدول أن تحــد  
أحـد العنارـر الرئي ـية للت لـب  و ـيكونالمجتمـم الـدولي وتـوفير المـدماق ا  ا ـية. العش ـة فـي  الـدعم الكـافي للقطاعـاق توفير  

 العملياق وآلياق التن ين.ممتل  في الم تقلل تحليل ا فكار والملراق المكت لة من لر  ا ومة لتح ين 

 و ــمان قدرتــض علــى الرــمود أمــام ا ومــاق فــي الم ــتقلل لــو ت ــافر الطيــران اليــوم وأف ــل ال ــلل إلنعــاش قطــاع  
ويتعـين ا لتـوام الـدقين لالتورـياق واإلجـرا اق   . الممتلاـة  والقطاعـاق علـر المنـاطننيـة كـل الجعـاق المعالجعود الجماعيـة لـين 

 ل  ـتجالةح لما يلـوم  اإلجرا اق لر  في لرا التقرير على جميم الم توياق المحلية والوطنية والدولية. كما يجب تعديل الملي نة 
فــي مجــال الطيــران المــدني، الجعــاق المعنيــة لالتعــاون مــم جميــم  . ولعــرا الرــرض، ينلرــي أن توارــل اإليكــاو،لتطــور ا و ــاع 

 .لطيرانمنيومة اررد وتقييم الو م من م ل ااتنام الاررة لتعويو 

 
———————— 
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 توصياتال
 

 .ملم  التورياق الوارد  في التقرير

 

 1التوصية رقم 

د أ نــا  تاشــي فيــروس كورونــا ا ع ــا  موارــلة تحــدي  ا مت فــاق فــي النيــام ينلرــي للــدول  العــالمي، علــى الم ــتوى  الم ــتج 
 ؛ (CCRDs) الناجمة عن لرا المرضالطوارئ  ةراق الرلة لحال (EFOD) لإلل   عن ا مت فاق  اإللكتروني

 2 التوصية رقم

دلعا تتعلـن تإجـرا اق اتمـر ينلري للـدول ا ع ـا  أن تتجنـب اإللقـا  علـى أ   ا ـتئنا  العمليـاق  لمجـرد ايـروس كورونـا الم ـتج 
 .(EFOD) لإلل   عن ا مت فاق  النيام اإللكترونيفيجب ت جيلعا في  الطوارئ حالة امت فاق تلقى لعد أما أ  العادية. 

 3 التوصية رقم

ــــدول   ــــل لو ــــم  ا ع ــــا  ينلرــــي لل ــــي إطــــار اإرشــــاداق إلدار  ال ــــ مة التعجي ــــاق مــــ لف ــــر العملي ــــد  أو تريي ــــاق الجدي  لعملي
 ا ومة. لر 

 4 التوصية رقم

لعـر   إن تن ين اإلجرا اق على الم تويين العالمي واإلقليمي  ـرور  لتعويـو  قـة الجمعـور والركـاب فـي ال ـار الجـو . وتحقيقـا  
لطيــران تتماشــى مــم اإلرشــاداق الــوارد  فــي و يقــة فــي مجــال االرايــة، ينلرــي للــدول ا ع ــا  أن ت ــم إجــرا اق للرــحة العامــة 

د". الناجمة عن "اإلق ع: دليل ال ار الجو  في أ نا  أومة الرحة العامة  فيروس كورونا الم تج 

 5 التوصية رقم

أ ــرع عــود  ممكنــة لعمليــاق الطيــران العاديــة، ينلرــي للــدول ا ع ــا  أن تراجــم لانتيــام  ــرور  ا  ــتمرار فــي تحقيــن  مــن أجــل 
د؛ ويجـب وقـ  اإلجـرا اق التـي لتماي  من المماإلجرا اق المت مر  ل تطلين  اطر مم تقل  مطر انتقال فيروس كورونا الم تج 

 لم تعد لناو حاجة إليعا.
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 6 التوصية رقم

)أو مـا يعادلعـات علـى النحـو المطلـوب  لجنة وطنية للت ـعي ق فـي مجـال النقـل الجـو   لعد تشك لينلري للدول ا ع ا  التي لم 
 التن ين لين القطاعاق على الم توى الوطني.م توى لوياد   رلو على الاور أن تلادر إلى التا م  في الملحن 

 7 التوصية رقم

ل ـمان تحديـد لويـة  "نمـور  تحديـد موقـم الراكـب  اـراض الرـحة العموميـة"ينلري للدول ا ع ا  أن ت تمدم لشكل منعجـي 
مكانية الركاب و   الولا .تتلععم للم اعد  في الحد من انتشار المرض وعود  ان

 8 التوصية رقم

نيامعــا الرقــالي  تشــد د أنلــدول ا ع ــا  ينلرــي لمــة، اإلرشــاداق المقد   لنــا  علــى فتــر  التعــديل المؤق ــق لإلجــرا اق ا منيــة  أ نــا  
 جرا اق لا تمرار لعد  حماية الطيران من أعمال التدمل اير المشروع.اإلل مان تطلين لر  

 9 التوصية رقم

ايــر المن ــلطين    ل ــمان تــوفير التــدريب الــ وم للمــوياين المعنيــين لتحديــد الركــاب إجــرا اقع ــا  أن تتمــر ينلرــي للــدول ا 
 الرحة وال  مة ا  ا ية للطيران العام.إجرا اق  المتعلقة لعدم احترام وال يطر  عليعم في الحا ق  

 10 التوصية رقم

الجـدوى الماليـة والحاـاي علـى  لتحقيـنمنا ـلة ال ـت نائية ا طارئة جرا اق الإمكانية اتمار اإل ينلري للدول ا ع ا  أن تنير في 
عــة لشــكل  ــليم للجميــم التــي ينلرــي أن تكــون شــاملةو ، التــي تت ــم لال ــ مة وا مــن والكاــا   مــن العمليــاق  م ــتوى كــا     وموج 

المناف ـة ماعـوم المرـال  دون الم ـاس ل لـين، مم تحقين التـواون المنا ـب اإليكاوومتنا لة وشاافة ومؤقتة ومت قة مم  يا اق 
 لال  مة وا من وا دا  الليئي.أو  الشرياة

 11التوصية 

 تقـديم المعلومـاق ال ومـة لو ـععا فـي جرا اق من م ل اإلأف ل الممار اق و و ينلري للدول ا ع ا  ت عيل تلادل المعلوماق 
 .تشمل ممتل  لر  اإلجرا اق  اوقاعد  لياناق مارة لاإليك

 

———————— 

  
 



 

 

 العام الوضع  -1

 دور الطيران المدني خالل األزمة غير المسبوقة

د  فرض ولا  لقد  الطيران على قطاع العالم و م ائر لشرية واجتماعية ومالية لائلة على كورونا الم تج 
كعامل تمكين في جميم أنحا  العالم للترلب على المشقة من  العام دور  الطيران المدني  في الوقق نا ض، أ لقو . 1المدني

وتناير  حا ق الطوارئ الترد  ل م ل مدماق الشحن الجو  الحيوية ودعم    ل التوريد العالمية، وكرلو من م ل 
عاد  مئاق الآ   من إل فعا    جو دورا  عن طرين ال مدماق الم افرين وأد ق  نية في الوقق المنا ب. اإلن االعملياق 
العامة أن ا مور  م ل المراحل ا ولى من حالة الطوارئ الرحية العامة. ومم رلو،   يمكن لعر  أوطانعم  الناس إلى 

 .لراة عامة  المدماق الجوية على ا قتراد العالمي ومجتمعاتنا الشديد في  نمااضالناجم عن ا   قيل ال  عبالتماي 

والرلط  الطيران في النمو ا قتراد  وملن فر  العمل وت ليم ال لم والمدماق ا عترا  لدور  من المعم و 
إلى ة للورول قدر  حيوي  ر و  را   ا جتماعي وال قافي، ويوف  العالمي. إنض قطاع يقر ب العالم من لع ض اللعض، ويعو  

القدر  على الرلط الجو  تشك ل عام   لاما   . إن ا تعاد  المعر ة للمطر عولة والدول ا مرىنالمناطن النائية والجور الم
دولا   ل قتراد العالمي لعد في النجا  في تحقين اإلنعاش ال ريم  ورئي ا    .كورونا الم تج 

 طيران المدنيلا منظومةلحماية  إجراءات اإليكاو المبكرة

دولا   ليعورمنر المراحل ا ولى  الدعم والتوجيض للدول ورناعة الطيران  قد مق اإليكاو ،كورونا الم تج 
جاو  وترمي  ا طقم  المدني لش ن اإلفرا  ال ريم عن الل ائم المنقولة عن طرين الجو وتمليرعا وترمي   دار  وان وان

عملق ا  طرالاق في التجار  و   ل التوريد العالمية، وللترلب على وتي ير العود  إلى الوطن. الجوية    مة المماطر 
اإلن انية من م ل مدمة الممررة للمدماق  والت ليم المن ن لل لم  ال ريعةعلى تمكين حركة الشحن الجو  اإليكاو 

 "ممراق الرحة العامةتطلين " إرشاداق عن كياية  كما أردرق مؤمرا   ا مم المتحد  للنقل الجو  للم اعد  اإلن انية، 
 .2الشحن تشريل رح قأ نا   لحماية ا طقم 

الدول ا ع ا  والمنيماق اإلقليمية والدولية  لرلتعاالتي المن  قة  ن الجعود علر  اإلجرا اق العملية  ونجمق
الترتيلاق التعاونية "م ل ترتيلاق ومن م ل  ومارة منيمة الرحة العالمية ومنيمة ال ياحة العالمية وكرلو الرناعة

دار  أحدا  الرحة العامة في مجال الطيران المدني  .(CAPSCA) "لمنم وان

 (CART) قطاع الطيران المجلس إلنعاشفرقة عمل 

د إع ن المجلس لش ن فيروس" إردار عقب ، تم 9/3/2020في  اعتدمدالر   ت19-كوفيد) كورونا الم تج 
اة من مم لين من الدول والمنيماق فرقة العمل لر ، المؤل   وكدل اق ".قطاع الطيران المجلس إلنعاشفرقة عمل تشكيل "

الدولية واإلقليمية والرناعة ولدعم من أمانة اإليكاو، لتحديد ا ولوياق وال يا اق ا  تراتيجية لدعم الدول والرناعة 
     ركائو: ا تنادا  إلى
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كورونا فيروس لتحدياق التي تواجععا الدول ورناعة الطيران المدني ل لب جائحة ل الترد  تأ 
د  ؛ريرالمدى الق على الم تج 

ل  رع وا نتيام  ت عيل ا تئنا  عملياق الطيران على نحو يت م لال  مة وا من وا  تدامة تب 
العامة الدولية مم مراعا  تطور الولا  والقراراق التي تتمرلا  لطاق الرحة  ما يمكن عمليا  

 والوطنية؛

 طيران أك ر قدر  على الرمود أمام ا وماق على المدى الطويل. شلكةلنا   ت  

 المبادئ الرئيسية -2

 يتسم بالسالمة واألمن واالستدامةبشكل نتعاش اال ( مبادئ رئيسية لتحقيق 10عشرة )

 :إعاد  التشريل واإلنعاش، أ  ولي العشر  التالية لعمليتيرئي ية الملادئ النعج دولي قائم على يتعين اتلاع م

لو م  تحتا  الدول والرناعة إلى العمل معا   — لكن مرنةو  قةس  نم اتخاذ إجراءات: األفراد حماية ت1
المماطر لحماية الركاب والطاقم  تقييم قائمة علىلممتل  ا طرا  وتكون قة أو مقلولة إجرا اق من   

 .ال ار رحلةوالموياين الآمرين طوال 

ظهار التضامنفي قطاع الكفريق واحد  العمل ت2 من دعم مطط كل تينلري أن تكمل و  — طيران وا 
والمنيماق الدولية واإلقليمية والرناعة لع عا اللعض. ولينما قد تتطلب ا حتياجاق  اإليكاو والدول

قواعد  تمشيا مم  قدر اإلمكان،تن ن إجرا اتعا  ممتلاة، ينلري للدول أن اتلاع منالج  الوطنية واإلقليمية 
 .ومطط و يا اق اإليكاو

ينلري للدول وللرناعة أن تحافي على الرلط الجو  ا  ا ي  —األساسي   الربط الجوي ضمان ت3
 .ا مرى العشةعولة والدول نو   ل التوريد العالمية، ومارة في المناطن النائية والجور الم

لدول والرناعة ا تمدام لينلري  — ألمن والصحةالمخاطر المتعلقة بالسالمة وا السيطرة الفعلية على ت4
اللياناق إلدار  المماطر التشريلية المتعلقة لال  مة وا من  تحليل ا  اليب المنعجية القائمة على

 .وفقا  لرلوإجرا اتعا   وتعديل، واإلنعاشوالرحة في مرحلتي إعاد  التشريل 

يجب تقييم اإلجرا اق  — سالمة وأمن الطيرانظم الصحة العامة للطيران مع ن   إجراءات مواءمة ت٥
 على   مة وأمن الطيران. الرحية لعناية لتجنب الت  ير  للا  

، وموا مة اإلجرا اق العملية تحتا  الدول والرناعة إلى العمل معا   —ثقة الجمهور زيادة مستوى ت6
 .والتوارل لو و  ل مان ا تعداد الركاب لل ار مر  أمرى

انتعاشعا لي مراحل متميو  قد تتطلب و إعاد  تشريل الرناعة  —واإلنعاش التشغيل  إعادة التمييز بين ت7
جرا اق مؤقتة للتماي  من  .المماطر الناشئة حد  منالج ممتلاة وان
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ينلري للدول والمؤ  اق المالية، لما  — صناعة الطيران إلعانةالمالية  المساعداتاستراتيجيات  دعم ت8
في  رور  تقديم دعم ملاشر و/أو اير ملاشر لطرن متنا لة وشاافة. ، أن تنير م ؤولياتعا يتان مم 

 وعدم تشويض ا  وان أو تقويض التنوع أو الشرياةحماية المناف ة  اولدى القيام لرلو، يجب عليع
 ا نتااع. الم اس لحقون 

محرو ا نتعاش ا قتراد  وا جتماعي. كما أنض ، التوارل الطيران لو  أ اس — االستدامة ضمان ت9
 .ينلري للدول والرناعة أن ت عى جالد  ل مان ا  تدامة ا قترادية والليئية لقطاع الطيرانومن  م 

مم تعافي العالم، يجب ا  تااد  من  — القدرة على الصمود أمام األزماتالدروس لتحسين  تعلم   ت10
 لتقوية شلكة الطيران. الم تمل رة الدروس 

 الطيران المدني قوة قطاعالمخاطر الستعادة  تقييم نهج تدريجي قائم علىم

دفيروس جائحة  قط ل   الطيران،  وا   قطاع على الطليعة المعقد  التي يعمل فيعا ال و  كورونا الم تج 
اير العادية اتمار قراراق تعاونية لنا  على المعلوماق المتاحة ا و اع تتطلب م ل لر  و دامل الدول أو فيما لينعا. 

دار  المماطر راق الرلةو حاليا   إدار   مجرد، وا  تااد  من المنعجياق وا دواق المعمول لعا، والتي تتجاوو لعا تقييم وان
 مماطر   مة وأمن الطيران.

محاو      أن يكون طرين التعافيمن المرج   ولالنير إلى الت  ير ا قتراد  وا جتماعي العالمي لألومة،
حلول اير تطلين و  ممتلاة واتمار تداليرإجرا اق تدريجية  لر  العملية من م ل و تجرى  . لالمراعب والتحدياق

 حجم وتطور أومة الرحة العامة. ح بقد تجد الدول نا عا في مراحل ممتلاة في أوقاق ممتلاة، و م لوقة. 

الدول ا مرى في إدار  المماطر، تاعلض   على مار لعناية في الآ ار المحتملة لقراراتعا ينلري للدول أن تنيو 
إلى جنب مم الرناعة، التطلم  ، جنلا  ايجب عليعو مطط اإلنعاش الوطنية.  نمم ا عترا  ل ياد  الدول وم ؤوليتعا ع

تواون الينلري أن ت عى إلى الحااي على إلى تعلم الدروس من أولئو الرين لم في مرحلة ممتلاة في إدار  ا ومة. و 
نعج متنا ب فيما يتعلن مفي مجال الطيران المدني، وكرلو اتلاع الجعاق المعنية منا ب في تمطيطعا لرال  جميم ال

 ا مرى. لقطاعاق ا قتراد

 وانتعاشه الطيران المدني الدولي نشاط  خطة استئناف  -3

نة من حلقاق متوارلة، وقوتعا لي قو  أ ع  حلقاتعا.  شلكة لي أ ا ا  الطيران العالمي  إن منيومة  مكو 
اي حين أن ا حتياجاق الوطنية واإلقليمية فتعويو  قة الجمعور في جميم أنحا  العالم.  لض ألميتض المارة في لرا الملدأ و 

ية اير المتوافقة. الرحاإلجرا اق    مليط عالمي منوجود منالج ممتلاة، من ا لمية لمكان تجنب اتلاع قد تتطلب 
قليميا    قة عالميا  نر إجرا اق مللدول أن تنا   لالتالي ينلريو  و  تؤد  إلى أعلا  اقترادية   ممتل  ا طرا   ومقلولة من  وان

 داعي لعا أو تعرض   مة وأمن الطيران المدني للمطر.

دكورو فيروس   يشك لالرحة العامة، قطاع  في طوارئ حالة اللاإل افة إلى و  منعجية  مماطر  أي ا   نا الم تج 
مقدمي المدماق. أاللية   مة الطيران ل لب الو م المالي الر  تواجعض حاليا  معيم شركاق الطيران و على وتنييمية 

ن و  إلى  ا تنادا  و رحية أمر لالغ ا لمية ل مان م توياق عالية من   مة وأمن الطيران.  ليمة و رناعة طيران وجود ان
كورونا فيروس مماطر حد  التماي  من إجرا اق  ا دا ، يجب أن تكون  م توياق ا لدا  العالمية والقواعد القائمة على
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د ا نتعاش ا قتراد . عملية عة ل مان أن يقود قطاع الطيران العالمي النالض لالحيا  والتناف ي وموج   مرنة الم تج 
 حي ر  من ملر   مان أن تكون تارض تكالي  أو أعلا  على الرناعة و إجرا اق أ   النير لعناية في لالتالي يجب و 

 ال  مة وا من والرحة العامة و قة الركاب والطاقم، أو ايرلا من الاوائد.

 اإلجراءات المتعلقة بالسالمة في مجال الطيران

دفيروس  عند اند ع القواعد  تطلين عن تا  مؤق أن تحيدواجعق الدول حاجة ملحة إلى ، كورونا الم تج 
تنييم اإلجرا اق التي تتمرلا للتماي  من حد  المماطر  الدول في  م اعد . ولرلو ركوق اإليكاو على القيا ية لإليكاو

لل من ق  لاإلجرا اق وقلولعا  وت عيل ا عترا   ،  مةعلى ال  مماطر الم ئم  على النحو  الترد مم  مان العامة 
 الجعاق المعنية.   وجعل لر  المعلوماق متاحة ل عولة لجميم ا مرى،الدول 

ا ن  اللدنيالتلاعد  ممار اق وقد أدق   في لعض الدول  الطيران المدنيليئاق  العمل في أماكن  وان
د  نتيجة لتاشيواإلجرا اق ا مرى   ا مت ال التام لقواعد في على لعض الدول إلى ملن رعولاق  فيروس كورونا الم تج 

امت فاق إرا كانق لوائحعا ما لديعا من  تتطلب اتااقية شيكااو من الدول تناير قواعد اإليكاو أو تقديم و . اإليكاومعينة من 
ومن   لش ن الترمي   و عق اإليكاو أدا  لتحديد أ  امت فاق مؤقتة من قواعد اإليكاوو تمتل  عن تلو القواعد. 

د  ة للحااي على العملياق أ نا  جائحةال وماإلجاواق   ويتي  عل ا  تمدام  إلكتروني موقم علر  فيروس كورونا الم تج 
والمنيماق اإلقليمية لمراقلة ال  مة الدول في تحميل المعلوماق  لإليكاو. وتدعم المكاتب اإلقليمية 3المعلوماق ل عولة

 .للراية اا ولي إيجالي رد الاعل  كانو اإلقليمي.  على الم توىاإلجرا اق  وكرلو في تناير  المن  قة،

 الطيران المدني إلدار   : "دليل  لطاقكتيب إرشاداق جديد  في شكل  ونشر إلى إعداد اإليكاو وأ رعق
دالناجمة عن  الجوية  مة المماطر    "فيروس كورونا الم تج 

4
(Doc 10144) ا تمرار العملياق الآمنة. كما و عق  لدعم

ا دا   لر  لألحكام المحدد  فياإلجرا اق لالن لة  لما في رلو أدلة مرجعية  ريعة لش ن تحديد وتناير  مواد،اإليكاو 
 نشر لر  الماد  وأف ل الممار اق ا مرىوتد التشريلية ا مرى التي تواجععا الدول م ل لر  الحالة الطارئة. والم ائل  

 .إلتاحتعا لمجتمم الطيران العالمي ٥إلكترونية  على راحة 

الدول تحدي  المعلوماق  ويتعين على. من الآن لر  لاعالية كلير  اإليكاووت تمدم الدول والرناعة أدواق 
إتاحة لر  ومن ش ن . أن تلادر إلى المشاركة كما أنض يدرجى من الدول التي لم تشارو لعد إلى  ، م ل ا ومة العالمية

إجرا اتعا الرامية  لي الدول التي   توال في حالة طوارئ وت تمر في لمشر   ةالتنييمي من القواعد يقنتن الاالمعلوماق  م
الر  قد تشك لض  مطر الينلري للدول أن ت م في اعتلارلا و عند ال ار إلى دولة أمرى.  إلى التماي  من حد  المماطر

 را اق على ال  مة وأن تتمر ما يلوم من تدالير للتقليل من لر  المماطر.اإلطالة في تناير لر  اإلج

 طاقم الطائر  ل لب التا ير الماطئ لتعري مواقم أفراد  لين يواجعون رعولاق في تحديد لما أن المشر  و 
فقد ردرق  ،6الجو"النقل الآمن للل ائم المطر  عن طرين " — ال امن عشرالركاب والل ائم في الملحن  طائراق 

 .7إرشاداق اإليكاو ل مان التا ير الدقين وتجنب القيود التشريلية اير ال رورية
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 1التوصية رقم 
د  ينلري للدول  العالمي، على الم توى أ نا  تاشي فيروس كورونا الم تج 

لإلل   عن   ا ع ا  موارلة تحدي  ا مت فاق في النيام اإللكتروني
الناجمة عن لرا المرض الطوارئ  ةالرلة لحالراق  (EFOD) ا مت فاق

(CCRDs) ؛ 

 2 التوصية رقم
عا تتعلن تإجرا اق اتمر ينلري للدول ا ع ا  أن تتجنب اإللقا  على أ  

دل امت فاق أما أ  ا تئنا  العملياق العادية.  لمجرد ايروس كورونا الم تج 
لإلل   عن   اإللكترونيالنيام فيجب ت جيلعا في  الطوارئ حالة تلقى لعد 
  ا مت فاق.

 3 التوصية رقم
في إطار إرشاداق إلدار  ال  مة التعجيل لو م  ا ع ا  ينلري للدول  
 ا ومة. لعملياق الجديد  أو تريير العملياق م ل لر ا

 اإلجراءات المتعلقة بالصحة العامة في مجال الطيران 

دار  لمنم التعاونية أ   ق اإليكاو لرنامج "الترتيلاق المدني"  الطيران مجال في العامة الرحة أحدا  وان
(CAPSCA)  ا تجالة  ومة 2006في عام SARS 8 .  وقد ت   س لرا اللرنامج ليكون منرة طوعية متعدد  القطاعاق

من قطاعي الطيران والرحة العامة لعد  دعم الت لب في مواجعة أحدا  الرحة العامة  تتي  الموارد والملراق الم تقا 
شلكة  تجمم  (CAPSCA) التي تؤ  ر على الطيران المدني وتعويو القدر  على إدار  م ل لر  ا حدا . كرلو يم ل لرنامج

و لطاق  الدولية الطيران وليئاق لمتحد ا لألمم التالعة ا مرى والعيئاق العالمية الرحة لين كل من اإليكاو ومنيمة
 والوطني. واإلقليمي الدولي الرعيد على العامة الرحة الطيران المدني وليئاق

لل  الشعور لال قة في إعاد  لد   (PHC) "العامة الرحة ممراق" لتناير ماعوم (CAPSCA) ويوري لرنامج
ال  مة  إدار  يراعي ملادئ المماطر على قائم منعج لا تمدام" العامة الرحة ممراق" ماعوم تطوير التشريل. وتم

رشاداق الترد  للجائحة في قطاع الطيران وأولى المواد اإلرشادية التي أدعدق . وتورياق منيمة الرحة العالمية وان
فيروس  جائحة أ نا  الطائراق أطقم لحماية العامة الرحة ممراق لا  تناد إلى لرا الماعوم، والتي تحمل عنوان "إقامة

د كورونا فتعد  إلى ت عيل ت يير رح ق شحن الل ائم ا  ا ية دعما  لعملياق ، 9"تالل ائم شحن عملياق) الم تج 
 .   ل التوريد ال اعية إلى إيرال اللواوم الطلية ال رورية في إطار ا  تجالة العالمية للجائحة

  

                                                           
 

8
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 كأداة تمّكن من إنعاش القطاعمجموعة مرجعية من إجراءات التخفيف من المخاطر الصحية 

الطيران في جميم الملادراق المركور  أع   لدى قيامعا لتقييم  قطاع إلنعاش المجلس عمل نيرق فرقة
نعاشض. وقد اعتدلرق عملياق نقل الركاب المجال  ا ولوياق الحيوية الواجب معالجتعا ل مان إعاد  تشريل الطيران وان

 المواد اإلرشادية.  الرئي ي الر  يتطلب و م مويد من

أزمة الصحة العامة  في أثناءاإلقالع: دليل السفر الجوي " لعرا التقرير وعنوانعا قةالمرفَ  الوثيقةوتم  ل 
وتطر  لر  الو يقة  .العنرر الرئي ي في ا تراتيجية إنعاش الطيران المدني الدولي "الناجمة عن فيروس كورونا المستَجد

اإلرشادية إطارا  شام   يت من اإلجرا اق المدورى لعا للترد  للمماطر التي يواجععا الركاب والعاملون في مجال 
 المجلس عمل الطيران في جميم مراحل الرحلة الجوية والتماي  من حد  لر  المماطر. وقد أعدق لر  الو يقة فرقة

م ملرا  من  نرافور  والو ياق المتحد  ووامليا، ف    عن المنيماق التالية: منيمة الطيران لالتعاون م قطاع إلنعاش
 والمنيمة العرلية للطيران المدني (EASA) وا تحاد ا ورولي/وكالة ال  مة الجوية ا ورولية (WHO) الرحة العالمية

(ACAO) للمطاراق الدولي والمجلس (ACI) المدنية الجوية الم حة مدماق ومنيمة (CANSO) الجو  النقل واتحاد 
 . (ICCAIA) والا ا  الطيران رناعة  تحاداق الدولي التن ين ومجلس (IATA) الدولي

د حول العالم لوتير  متلاينة وتعددق مراحلض، ومن  م فإن التماي  من حدتض  وقد انتشر فيروس كورونا الم تج 
، كانق شرائ  كلير  من قطاع الطيران 2020ا تلوم إجرا اق م ئمة تتوافن مم طليعتض. وم ل الرلم ال اني من عام 

على المرو  من لر  المرحلة. ولرلو فإن لر  اإلجرا اق  عالميا  إما في مرحلة الحد ا دنى من الحركة أو أوشكق
المدورى لعا يداترض تطليقعا لح ب تطو ر الو م ل مان ا تئنا  حركة نقل الركاب على نحو آمن وم مون ا تنادا  إلى 

 المماطر القائمة، حتى يمكن ال يطر  على الجائحة. 

 و يقة اإلق ع فقد تم لق فيما يلي: أما ا عتلاراق التي ا ترشد لعا القائمون على إعداد 

 االستمرار في التركيز على الجوانب األساسية: السالمة واألمن والكفاءة؛ 

 النهوض بالصحة العامة والثقة بين الركاب والعاملين في مجال الطيران والجمهور؛ 

 .االعتراف بدور الطيران باعتباره قوة دافعة لالنتعاش االقتصادي 

و الرحة العامة في مجال كرلو فإن اإلجرا ا ق المدورى لاتمارلا للتماي  من حد  ا ومة من ش نعا أن تعو 
الطيران، وتقو  ال قة لدى الجمعور، وتحد من التلعاق ال للية المترتلة على النواحي التشريلية والكاا  . كما ينلري لعر  

ار  المماطر، وأن تت م لا ت ان قدر الم تطاع، على اإلجرا اق أن ت تايد من الملراق التي يمتلكعا القطاع في مجال إد
أن تتحلى لقدر  كا   من المرونة يمك نعا من ا  تجالة للمقت ياق اإلقليمية أو ما ي تدعيض الو م الرالن. وع و  على 

دعم ا نتعاش رلو، فإن التطلين العملي إلجرا اق جديد  تتعلن لالرحة العامة في منيومة الطيران  يمك ن القطاع من 
 والنمو ا قتراديين لشكل أكلر. 

وتوري و يقة اإلق ع لإجرا اق التماي  من المماطر التي يمكن تطليقعا لشكل عام على جميم مراحل 
النقل الجو  للركاب والل ائم ورلو في إطار أرلم فئاق منارلة ولي: المطاراق والطائراق وأفراد أطقم الطائراق ومدماق 

د ا  من ورولض إلى ملنى المطار وانتعا   لمرادرتض شحن الل ائم. وت ر  لر  اإلجرا اق على مجمل رحلة الراكب، ل
لمنطقة ا ت م ا متعة. كما تتناول لر  اإلجرا اق أي ا  العاملين في مجال الطيران في مقرور  الركاب وفي مقرور  
م القياد  وعلى ا رض. وتوري الو يقة لتوويد الركاب وطاقم الطائر  لمعلوماق وا حة ومت قة، كما توري لا تمدا
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واتلاع إجرا اق تعويو الرحة العامة وا لتوام لاإلجرا اق ا مرى. وكل لر   اللدنيا قنعة الواقية للوجض ومراعا  التلاعد 
اإلجرا اق التي تر د في الو يقة تشك ل ا  اس الر  يمكن أن تقوم عليض مطة ا تئنا  التشريل واإلنعاش. كما تعد  و يقة 

وفين لين إجرا اق ال  مة الرحية في الطيران التي تدطل ن على الرعيدين العالمي واإلقليمي، اإلق ع لر  إلى تي ير الت
ومم رلو فعي تتي  للدول المرونة في تناير لر  اإلجرا اق لنا  على تقييماق المماطر التي تجريعا وح ب مراحل تاشي 

 الولا  التي تمر لعا.

. و يجر  تحدي عا لدى توافر مويد من ا دلة العلمية، وعلى أ اس وتدعتلر و يقة اإلق ع لم الة و يقة "حية"
الملراق العملية الم تقا  من تطلين اإلجرا اق المدورى لعا. كرلو يمكن تعديل اإلطار العام للو يقة لحي  يتنا ب مم 

الريانة. وينلري إم اع  ا نواع ا مرى من العملياق وأنشطة الطيران كالطيران العام ومراقلة الحركة الجوية ومؤ  اق
عملية تطلين إجرا اق الرحة العامة للررد والتقييم لرور  ديناميكية متجدد  تااديا  ل  تلقا  على لر  اإلجرا اق لحكم 

 العاد  وتجنلا  لألعلا  التنييمية التي   داعي لعا ولرور انعدام الكاا  .

 4التوصية رقم 
عالمي واإلقليمي  رور  لتعويو  قة إن تن ين اإلجرا اق على الم تويين ال

لعر  الراية، ينلري للدول  الجمعور والركاب في ال ار الجو . وتحقيقا  
لطيران تتماشى مم في مجال اا ع ا  أن ت م إجرا اق للرحة العامة 

اإلرشاداق الوارد  في و يقة "اإلق ع: دليل ال ار الجو  في أ نا  أومة 
د".فير  الناجمة عن الرحة العامة  وس كورونا الم تج 

 5التوصية رقم 
أ رع عود  ممكنة لعملياق الطيران العادية، ينلري للدول تحقين  من أجل 

اإلجرا اق المت مر   ا ع ا  أن تراجم لانتيام  رور  ا  تمرار في تطلين 
د؛ ل لتماي  من المماطر مم تقل  مطر انتقال فيروس كورونا الم تج 

 ي لم تعد لناو حاجة إليعا.ويجب وق  اإلجرا اق الت

 اإلجراءات المتعلقة باألمن والتسهيالت

 "التسهيالت" —التزامات الدول بموجب أحكام الملحق التاسع 

د،  نيرا  إلا ن الدول لحدودلا وفي يل القيود المارو ة على ال ار ل لب جائحة فيروس كورونا الم تج 
فإن اإلجرا اق الرامية إلى ت عيل حركة اللشر والل ائم )والتي يدشار إليعا للاية "الت عي ق" لموجب الملحن التا م 

  ى من أجل إنعاش الطيران لعد انتعا  أومة كورونا. لاتااقية شيكااوت اكت لق حاليا  ألمية أكلر من أ  وقق م

اير إن م توى عدم تقي د الدول لالقواعد والتورياق الدولية الوارد  في الملحن التا م راق الرلة لعرا الش ن 
تنجم عنض مماطر تعدد قدر  قطاع الطيران المدني على ا  تجالة لااعلية للجائحة. كما إن تقاعس لعض الدول عن 

مدام "نمور  تحديد موقم الراكب  اراض الرحة العامة" الر  أورق لض اإليكاو يقو ض قدر  الدول على تتلم ا ت
الممالطين لمجرد ورول حا ق مرالة لالمرض إلى أرا يعا. كرلو فإن تشكيل لجنة وطنية للت عي ق في مجال النقل 

و مان قدرتعا على ا  ط ع ل عمالعا لااعلية، يمكن أن  الجو ، كما تن  عليض أحكام الملحن التا م، أو ما يعادلعا،
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ي عم في الورول إلى م توى التن ين المنشود لين الجعاق الممترة،  وا  الحكومية منعا أو التالعة لقطاع الطيران، 
 ولو ما يلوم  تمار إجرا اق عاجلة وفع الة. 

ل إتمام إجرا اق الركاب دون الحاجة إلى الت مس ويدنر  لوياد  ا عتماد على التكنولوجياق المتقدمة لت عي
 م ل ممتل  مراحل الرحلة. 

"مجموعة إرشاداق التناير" التي تت من التدريب وا دواق القيا ية التي يجب  2020و تدطر  في يونيو 
ا  ترشاد لعا لدى تناير ممتل  ا حكام المتعلقة لالت عي ق من ق لل العيئاق الحكومية ومقدمي مدماق الطيران والجعاق 

 القائمة على    ل التوريد. 

 الطيران اإلرشادات المتعلقة بأمن

و يقة لعنوان "مطة  2020 يلوم أي ا  التكي   مم اإلجرا اق المتعلقة ل من الطيران. و تدنشر في يونيو 
د" لحي  تكون و يقة مرجعية لش ن الحااي على الم توى الم ئم  طوارئ أمن الطيران م ل جائحة فيروس كورونا الم تج 

اداق اإلجرا اق التي يدورى لتطليقعا في نقاط التاتيش ا مني لألمن في يل اليرو  الرالنة. وتت من لر  اإلرش
لالمطاراق وفيما يم  الجوانب ا مرى المتعلقة ل من الطيران، كمراقلة الدمول وا  تط ع وت مين الل ائم واللريد وأمن 

 الطائراق وتدريب أطقم العاملين. 

 والمشاغبين المنضبطين غير التعامل مع الركاب

روط المتوايد  التي يعاني منعا الركاب ل لب العملياق الم تحد  ة وتجرلة ال ار لرمتعا إلى توايد قد تؤد  ال 
وتير  الم   فيما لين الركاب أو لين الركاب والعاملين. ل ط ع على إرشاداق لش ن التعامل مم م ل لر  الحا ق، 

 .(Doc 10117)والمشاالين"  المن لطين اير للركابينلري على الدول الرجوع إلى و يقة "دليل الجوانب القانونية 

ويدعد فعم الركاب إلجرا اق الرحة العامة وال  مة في مجال الطيران والتوامعم لعا م  لة أ ا ية ل مان 
فاعلية لر  اإلجرا اق ولكي ي ن الركاب في   مة رح تعم. وتتحمل الدول م ؤولية إركا  الوعي العام لالتلعاق التي 

 ل لالنيام وا ن لاط على متن الطائراق. وينلري على ال لطاق تترتب على ممالاة تعليماق أفراد طاقم الطائر  أو اإلم
نشر المعلوماق راق الرلة لعر  الم  لة وتحديد أف ل ال لل للتوارل مم الركاب. كما يدتوقم من الدول مراجعة 

 تشريعاتعا الوطنية لحي  تعالج حا ق ال لوو اير المن لط والمشااب المرتلط لإجرا اق جائحة كورونا. 

ينلري على الدول أي ا   مان أن يكون العاملون لشركاق الطيران مدرلين على معاراق مدمة الركاب و 
وتليُّن ع ماق احتمال وقوع  لوو اير من لط من قلل أحد الركاب ومعاراق احتوا  ا وماق في يل لر  

 ا  ت نائية.  اليرو 

  6التوصية رقم 
لجنة وطنية للت عي ق في مجال   لعد تشك لينلري للدول ا ع ا  التي لم 

أن  التا م  )أو ما يعادلعات على النحو المطلوب في الملحن  النقل الجو 
التن ين لين القطاعاق على م توى لوياد   تلادر إلى رلو على الاور

 الم توى الوطني.
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 7 التوصية رقم
 نمور  تحديد موقم الراكب"ينلري للدول ا ع ا  أن ت تمدم لشكل منعجي 

مكانية ل مان تحديد لوية الركاب و  امة" اراض الرحة الع تتلععم ان
 الولا . للم اعد  في الحد من انتشار المرض وعود 

 8 التوصية رقم
تعمل على تعويو نديدم المراقلة لديعا، مم تعديل  ينلري للدول ا ع ا  أن

 ا منية لرور  مؤقتة، ل مان تناير لر  اإلجرا اق على نحو اإجرا اتع
 المشروع.  مت ن لعد  حماية الطيران من أفعال التدمل اير

 9التوصية رقم 
ل مان توفير التدريب ال وم  إجرا اقينلري للدول ا ع ا  أن تتمر 
وال يطر  عليعم في  اير المن لطين    للموياين المعنيين لتحديد الركاب

ا  ا ية الرحة وال  مة إجرا اق  المتعلقة لعدم احترام الحا ق 
 العام. للطيران

 اإلجراءات االقتصادية والمالية

د، فر ق الحكوماق قيودا    حتوا  انتشار ا  عالميالملرولة د و الجعإطار في  رارمة  فيروس كورونا الم تج 
ا نكماش ا قتراد   لى جانبلر  القراراق إوتركق وأالقق الحدود وحد ق لشد  من حركة ا شما .  على ال ار
 .في جميم أنحا  العالمعلى ا  تمرار الطيران المدني قطاع  قدر على  ا  كلير  ا  العالمي أ ر 

النقل الجو   قتراداتعا الوطنية، ينلري تي حق قعا الاوائد ا قترادية الملاشر  واير الملاشر  الولالنير إلى 
لا ل رلما و ، رلو علر قطاع الطيران المدني، حي ما لوم ا مر المعنيةالجعاق الو ائل لدعم أن ب ر ــ ـللدول أن توف  

في  جرا اق ا  ت نائيةويدمكن لعر  اإلالتعاون ا قتراد  اإلقليمي أو الدولي وكرلو القطاع الما  والمؤ  اق المالية. 
الجوية ال نائية  اقحقون المدمالمارة لن  م  الالمرونة التشريلية و أشكال ن اإلاا ة التنييمية و ليأن تتراو  حا ق الطوارئ 

 .ا قتراد  أو الم اعد  المالية الملاشر  والتحايو الحركةأو حقون 

لو  رور  ما  تقترر علىومتنا لة وشاافة ومؤقتة و  وموجعةيجب أن تكون لر  اإلجرا اق شاملة و 
د أ رحد   للتماي  من  تحقين تواون منا ب لعمل في الوقق راتض على ا يا اق اإليكاو مم وفقا  لو  فيروس كورونا الم تج 

 .ا لتواماق الليئيةوا من و  أو الم اس لال  مة الشرياةالمناف ة تقويض المرال  دون ممتل  لين 

الطللاق الممتلاة ونيرا   نض  يتم تقديم امت فا كليرا.  لقطاععا تمتل  قدراق الدول على تقديم الدعمو 
، نديم اإلدارية ال ليمةالدول ا لتوام لملادئ ال يتعي ن علىف  قطاع الطيران،في  الجعاق المعنيةلل ممتل  والمتناف ة من ق  

أطر مؤ  ية وتنييمية، من أجل التوفين لين ا لدا  وا حتياجاق مم الم ؤولياق والموارد، ما يدـقاللعا من من م ل 
 . ولوياقوت ارب افي مواجعة تنافس  االلا  
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 10التوصية 

إمكانية اتمار اإلجرا اق الطارئة ا  ت نائية المنا لة  ينلري للدول ا ع ا  أن تنير في 
التي تت م لال  مة وا من  لتحقين الجدوى المالية والحااي على م توى كا   من العملياق 

عة لشكل  ليم ومتنا لة وشاافة ومؤقتة  والكاا  ، والتي ينلري أن تكون شاملة للجميم وموج 
ت قة مم  يا اق اإليكاو، مم تحقين التواون المنا ب لين المرال  دون الم اس لماعوم وم

 المناف ة الشرياة أو لال  مة وا من وا دا  الليئي.

 الرصد المنتظم وتبادل الخبرات من خالل اإليكاو

لقة من لرا التقرير. ررد م توى تناير اإلجرا اق الوارد  في ا ق ام الارعية ال االموايلة على ن ــ يتعي  
لم الة الطيران المدني الدولي، وم ؤولة عن شلكة رة ا مم المتحد  المتمر  من وكا ق كالة كو وينلري أن تكون اإليكاو، 

 .، لما في رلو تو ين جميم اإلجرا اق التي تتمرلا الدول فيما يتعلن لعر  اإلجرا اقلعر  العملية الرئي ي  ركوالم

تلادل الملراق وأف ل الممار اق لين الدول وتعمل أن تد عم في  لدى ا ط ععا لعرا الدور،، يكاوإللوينلري 
أنشطة و  ما ينا ب من إرشاداقيكاو من توفير مكن اإلـتـلر  المعلوماق،  تلا ل تحديد ال رراق والدعم المطلوب. و  على
 .عال لإلجرا اق الملينة في لرا التقريرللدول ا ع ا  من أجل التناير الا المنا ب وم اعد  في الوقق يةتدريل

 11التوصية 
ينلري للدول ا ع ا  ت عيل تلادل المعلوماق وأف ل الممار اق 

تقديم المعلوماق ال ومة لو ععا في قاعد  لياناق  واإلجرا اق من م ل 
 تشمل ممتل  لر  اإلجرا اق. مارة لاإليكاو 

 على مواجهة األزمات قدرةال بناء -4

 وماق أن تكون قادر  على مواجعة اينلري  والتيلنقل الجو ، شلكاتعا ل  إقامةدور أ ا ي في للدول ت طلم ا
منعج مرن  تلاععلى ا م اإليكاو الدول  اعالة. وتشج  التنييمية اإلشراقية ال اإلمكاناققدراق و الل ةالم تقلل ومدعومفي 

لعر  الراية، ينلري  . وتحقيقا  ةأو العالمي ةاإلقليمي وأ ةالوطني ياقنتعاش ونمو النقل الجو  على الم تو لتحقين ا تدامة وا
اإليكاو، لما يتنا ب الرادر  عن  يا اق المطط و ورلو وفقا  للقواعد القيا ية والإلى أقرى حد ممكن،  اإلجرا اقموا مة 
الوواراق، وكرلو مم ايرلا من الطيران المدني والرحة العامة و  لطاق لين  رلو ر حالة الرحة العامة، وتن ينمم تطو  

 .وقطاع الطيران المعنيةق الدولية واإلقليمية  لطاال

 رفيعة المستوىاللتزامات ال ا

من ا لتوام والمشاركة على كل  رفيم القدر  ال ومة على مواجعة ا وماق على قدر تطويريعتمد  
ران المدني والرحة العامة الوطنيةت والمنيماق الطي  لطاقالحكوماق )لما في رلو على م توى الم توياق، ولالتحديد 

م المة الطيران في  في  و . و الم افرين، وكرلو رم تضالطيران المدني ل وقطاع الدولية واإلقليمية )لما في رلو اإليكاوت
ا نتعاش الكامل  الدول على ا نمراط في الجعود ال يا ية وا  تعداد لقياد  ا ولوياق الوطنية واإلقليمية والعالمية، تح   
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د لعدفي مرحلة ما  في مجال ا تراتيجياتعا الوطنية في إطار  الم تقللفي التمطيط لألوماق و  فيروس كورونا الم تج 
 .يكاو في عقد اجتماع رفيم الم توىلطيران. ولتعويو لرا ا لتوام، ينلري أن تنير اإلا

 االلتزامات الدولية

دايروس كورونا في  يان الترد   ل  لتواماق قي د لاالم تقلل، من المعم التفي ا وماق ايرلا من و  الم تج 
والمطط  قواعد القيا يةالحاجة إلى إي   التمام ما  للرلو اق لموجب ا تااقاق والممار اق الدولية. ويشمل تععدوال

 .يكاوة لجميم ا لدا  ا  تراتيجية لإلرتلطوال يا اق العالمية الم

لدعم وا نتعاش توفير ال ةالميأدا  تمكينية ع يشك لالطيران المدني على أن ت كيد ئحة، تم الوفي يل لر  الجا
، ينلري للدول أن تعتر  لالم الماق الحيوية للطيران مواجعة ا وماقالقدر  على  إطار تطويرفي و ا وماق.  عند اند ع

لدا  ا مم المتحد  للتنمية الم تدامة ورلو وفقا   ل، طويال على ا مديم وا  تدامة تلتحقين ا نتعاش المن وت عى جالد   
 .2030 لعام

 تواصلتوثيق أواصر ال

، الشاملة الدعو  والتوارلأنشطة لى  تند إي قدر  على مواجعة ا وماقنيام طيران أك ر إقامة إلى   ليلإن ال
ومن لين جميم الجعاق المعنية، وكرلو تجا  عامة الناس.  والمتوارلوالدقين والشاا   ين التوارل الو إقامة لما في رلو 

و ا مت ال تعو  أن يم الطيران ــدة التشريلية لننوالعلى ال  مة وا من وال شديدالتو ، والوا حة المعلوماق المن قة ش ن
التعافي والنمو  تناولمم  قدر  على مواجعة ا وماقال تطويرالمماطر وت اعد على حد  لتماي  من لإلجرا اق المت مر  ل

 .في الطلب

إليكاو و لطاق الطيران المدني والرحة العامة، لالتعاون مم قطاع الطيران، التوارل لو و  نلري ليو 
ا تمدام  وينلري ار. الرحلة   مة على فعم كياية الم المة في  شما وم اعد  ا  م افرينوفعالية لتعويو  قة ال

 .نشر لرا التقريرمن م ل ينلري أن تدعم اإليكاو رلو و و. المنراق الرقمية حي ما أمكن رل

 اإلقليمية وساطلدول واأل لدعم تقديم ال

ال عياة من المجتمم الدولي، ولي الدول  ائاقلشكل ما  في تللية احتياجاق ال لاما   الطيران دورا   يؤد 
 قاليم، وكرلو في توفير ا ترال ا  ا ي لألالجورية الررير  النامية والللدان النامية اير ال احلية وأقل الللدان نموا  

 .النائية والجور المعوولة

 رشاداقالم اعد  واإل ملشلتن ين وتقديم مجموعاق التناير التي توارد مما يلوم من يكاو د اإلينلري أن تحد  و 
وتددعى ". ورا  الركبللد أ  "عدم ترو  اإليكاوفي إطار ملادر   في حاجة إلى رلوالمدماق للدول ايرلا من والتدريب و 

لمؤ  اق المالية الدولية إلى تقديم الم اعد  المالية/العينية للدول التي لي ق لديعا الو ائل والقدراق لتللية احتياجاتعا ا
 المماطر الحالية والمقللة.حد  من  والتماي 
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 الدروس المستفادة

تحديد الدروس الم تااد  والملر  إ  أنض  لد من إدار  ا ومة الحالية، تتم ل في  ا ولوية الاوريةمم أن 
 تحتا  الدول و . الطيران المدني إلى م توى أك ر ا تقرارا   قطاعتعافي العالم وانتقال  في يل  المكت لة من لرا التحد  
" لإلجرا اق والمطواق التي تم اتمارلا أك ر شمو   تحليل "إجرا  الومم من أجل فررة لرا وقطاع الطيران إلى ااتنام 

 .قطاع طيران أك ر مرونة وا تدامة في الم تقلل قامةم ل ا ومة والتي  تكون لم الة أ اس إل

إدار  المماطر والت لب م توى ركيو على تح ين لتنلري أن ينر ب االرؤى والممار اق، يوا تنادا  إلى 
  مة اليمكن تحقين رلو من م ل النير في تو يم نطان لرامج و  تجالة للحا ق اير المتوقعة. في إطار ا لألوماق 

لإدار  مي المدماق ، مما ي م  للدول ومقد  " لاتااقية شيكااوإدار  ال  مة" —التا م عشر  في الملحن (SSP)وطنية ال
لطوارئ، حا ق الرا الت لب على قدراق الدول على تعويو تمطيطعا الوطني ل توق . و يالمماطر لطريقة أك ر تكام   

في  اقأومعند اند ع ل وعملياق على جميم الم توياق يتم تاعيلعا راو تن ين وا   وآلياق ت قامةوكرلو على إ
 .الم تقلل

   يماوالمطط وال يا اق العالمية،  قواعد القيا يةل ا تعراض الي عتعلى قياد  و اإليكاو  عملنلري أن توي
قادر على نيام طيران  إقامةلدعم الدول في ، (WHO) ة لالرحة لالتن ين مم منيمة الرحة العالميةرتلطا حكام الم

لرا العمل، ينلري أن تنير اإليكاو في التورياق الرادر  عن فرقة عمل اإليكاو التي  في إطار. و مواجعة ا وماق
ما تاشي الق ايا الرحية في مجال الطيران والتي  ت تعرض جميم ا حكام المتعلقة لالرحة و حا ق نشئق حدي ا لش ن أد 

 .ل فرقة العملاعمألم المة في إلى االدول دعى تد اتااقية شيكااو. و التا م عشر ل في الملحن تردمواد إرشادية يدقاللعا من 

 نـمك  حلول ملتكر  تد اعتماد العالم و  اق ال ريعة التي يشعدلار يتريالتلنى الدول ـوفي  و  رلو، من المعم أن ت
، أك ر يم وعملياق اإليكاو، لما في رلو ند ولنديم اإلدارية في مجال الطيرانجعل العملياق التنييمية من القيام لعد  أمور ل

دمج جميم الدروس الم تااد  من ترتيلاق العمل وا جتماعاق المرنة  الم تقلل. وينلريفي لعر  ا حدا   مواكلة  و  تل يطا  
لوالرقمن  .حاق في العملياق التشريلية التنييمية للطيراناقتر ة، والتتلم ال ريم والممر  ل ة المعج 

 الخطوات المقبلة -5

د، تؤكد  تطور جائحةكتن  لعدم اليقين الر  ي في إطار الت ليم وجميم الجعاق  اإليكاوفيروس كورونا الم تج 
قدر  على لنقل الجو  والاا تعاد  كي يت نى ت ريم لرا التقرير على ألمية اعتماد منعج مرن وتدريجي  عدادإلالمعنية 
للملرا  والقواعد القيا ية المشور  الطلية  مراعا  ن حالة الرحة العامة، مممم تح    الر  ينلري أن يكون متنا لا   الرلط

لرلو،  ط وفقا  يمطالتو حا ق مطر تاشي المويد من الإوا   ةقيوارل تومي اليأن نلنا ينلري كما ل  مة وا من. الحالية ل
 .اإلجرا اق إرا لوم ا مر تطلينوا  تعداد إلعاد  

م لشد  على اتلاع فإنعا ت، اإلجرا اق التي  تنا رلاالعامة ومن  م  الدول لتحديد منالجعا  قيامعند و  شج 
ي   التمام ما  و ، 3والتورياق اإلحدى عشر  المرتلطة لعا في الق م  2الملادئ ا  ا ية العشر  الوارد  في الق م  ان

في أ نا  أومة  اإلق ع: دليل ال ار الجو " :المماطر والمقدمة في الو يقة المرفقةحد  لمجموعة إجرا اق التماي  من 
د ومت قة لعر   دؤولةمتالعة للمرو  من لر  ا ومة،  لد من إجرا  و " الرحة العامة الناجمة عن فيروس كورونا الم تج 

 .التورياق واإلجرا اق على جميم الم توياق، لما في رلو اإليكاو
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  رال عول الرحيوال لإلجرا اق المت مر  تدريجيال جر  الماضتطور حالة الرحة العامة، ي وفي يل
اإلجرا اق  يتعين تعديلقد و . يم توى العالمالعلى  جوا أن تكون مرحولة لات  متنا ب لأل نلريالدول، والتي ي تار ض
ينلري أن توارل و . وا نتعاشتشريل العاد  نجا  إنتائج ملمو ة وان  تحقينللحالة الولائية ل حة في لرا التقرير وفقا  المو   

ون مم جميم الجعاق المعنية في مجال الطيران المدني، ررد وتقييم الو م من م ل ا  تااد  من لرا يكاو، لالتعااإل
 .لطيرانا منيومةوااتنام الاررة لتعويو في الوقق المنا ب ة تطور ا ومة مواكلن لالمنعج العالمي المن   

و يكون  عود. من م ل ت افر الج م تقلل إ الطيران اليوم وا  تعداد للانتعاش قطاع  ولن يت نى تحقين
من الطيران المدني، وكرلو المنيماق الدولية واإلقليمية،  قطاعين اإليكاو و المتوارل ل التعاون من المايد للراية تو ين 

 والجعاق المعنية. قاليمجميم الدول وا ب نا تقة المية من   واتمار ما يلوم من إجرا اق عتلادل المعلوماق أجل 

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

 الخلفية العامة -1

شهدت المطارات فقد . غير مسبوق  النقل الجوي العالمي شبكة على (1٩-كوفيد) المستَجدإن تأثير جائحة فيروس كورونا 
قدره  ، أي ما يعادل انخفاضا  2020لربع األول من عام في افي المائة في حجم حركة الركاب العالمية  28.4بنسبة  انخفاضا  

في في المائة  ٥0.4المحلية والدولية( بنسبة  النقلمن المتوقع أن تنخفض هذه األحجام )حركة و مليون مسافر بالقيمة المطلقة.  612
ل، يمكن أن 2020ر اإليكاو أنه بحلول نهاية عام . وتقد  1 201٩ بعام ككل مقارنة 2020عام  على  المستَجدتأثير فيروس كورونا  يسج 

. 2على مستوى العالم راكبمليار  1.٥في المائة من سعة المقاعد وما يصل إلى  71إلى يصل  المنتظمة انخفاضا   حركة الركاب الدولية 
في مليار دوالر أمريكي  100و 3مليار دوالر أمريكي 314تواجه شركات الطيران والمطارات خسارة محتملة في اإليرادات تصل إلى و 

 .بالترتيب 2020عام 

 عن هذه الوثيقة  عامة لمحة -2

النقل الجوي العالمي. الراهنة على شبكة  المستَجدلمعالجة تأثير جائحة فيروس كورونا  عاما   ا  ر هذه الوثيقة إطار توف   2-1
والعاملين في قطاع  الالزمة للحد من مخاطر الصحة العامة على الركاب الجويين االحترازية  جراءات اإلالوثيقة المرفق بهذه  يتضمن و 

الطلب على وتيرة سيساعد ذلك في تسريع و التوريد العالمية والحكومات.  سلسلةفي جمهور المسافرين و  لدىالطيران مع تعزيز الثقة 
 .المستَجدبـفيروس كورونا  ةالمتأثر  ةوغير األساسي ةالسفر الجوي األساسيخدمات  

نهج تدريجي م، توصي اإليكاو باتباع واإلرشادات المقدمة منها  الطيران المدنيالجهات المعنية في قطاع  بمساعدة و  2-2
على نهج مهذا الويستند  والبضائع. بالنسبة لكل من الركاب  بمستويات مرتفعة  لتمكين العودة اآلمنة إلى السفر الجوي المحلي والدولي 

الطيران من والعاملين في قطاع سالمة الركاب الجويين ضمان ل اأساسيصحيا  بروتوكوالاإلجراءات التي تشكل  من جوهرية  مجموعة
من  إال أنهالطيران العالمي أثناء تعافيه من الوباء الحالي.  في قطاع نمومن تحقيق الستمكن هذه اإلجراءات و  .س كورونا المستجدفيرو 

وهو أال الهدف المشترك، ضبط هذه اإلجراءات من أجل تحقيق  المهم إدراك أن كل مرحلة من مراحل هذا التعافي ستحتاج إلى إعادة 
يجب و الطيران، وكذلك لدعم االنتعاش االقتصادي والنمو. شبكة  الصحة العامة الجديدة في تطبيق إجراءات   ،ة بأمانتمكين السفر بالطائر 

الحاجة إلى الحد من مخاطر الصحة العامة مع مراعاة ما هو ممكن عمليا لشركات الطيران والمطارات أن نتدارك في سياق أعمالنا 
 ضروري لتسهيل االنتعاش خالل كل من المراحل القادمة.مر األهذا و ومصالح الطيران األخرى. 

 األهداف -3

عي والمطارات وشركات الطيران ومصن   ،، قامت الدول، بما في ذلك الجهات التنظيمية الحكوميةالمستَجدفي أعقاب تفشي فيروس كورونا 
التي اإلجراءات  العامة، بوضع مجموعة من ، بالتنسيق مع سلطات الصحة جهات معنيه أخرى في منظومة الطيران ضمن من  ،الطائرات

، التي تنطبق على اإلجراءاتهذه و الطيران وعامة الناس. والعاملين في قطاع  جوا   تهدف إلى الحد من المخاطر الصحية على المسافرين
في طريقة تشغيل الرحالت  ق لتوفير قدر من االتسامة لي المطارات وشركات الطيران وغيرها في صناعة النقل الجوي، مصم  الدول ومشغ  

وضمان عناصر الكفاءة والسالمة واألمن واالستدامة لعدد  الجوي  النقل تشغيل عمليات  . وستساهم أيضا  في الجوية وتفادي المفاجآت
                                                           

 
1
 (May release) 19 on the airport business-ACI Economic impact assessment of COVID  

 
2
 ICAO Economic Impact Analysis 

 
3
 (April release)IATA Economics Fourth Impact Assessment     

https://aci.aero/wp-content/uploads/2020/05/200505-Third-Economic-Impact-Bulletin-FINAL.pdf?_cldee=ZHdoaXRlbHlAYWNpLmFlcm8%3d&recipientid=contact-176c3adc1118e811858c0050569c00a7-6f86c8a4ef20414080566e5f15e4a146&esid=6e11f56f-498e-ea11-a811-000d3af3a7a7
https://www.icao.int/sustainability/Pages/Economic-Impacts-of-COVID-19.aspx
https://www.iata.org/en/iata-repository/publications/economic-reports/covid-fourth-impact-assessment/
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بين هذه المجموعات وبين عامة  المستَجدستقلل من خطر انتقال فيروس كورونا متزايد من الركاب وكميات أكبر من البضائع، كما أنها 
 .المستَجداالنتعاش العالمي من جائحة فيروس كورونا تيسير وتوطيد عملية  تنفيذ هذه فمن شأن  الناس. 

 االعتبارات التوجيهية -4

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

 ؛األساسية: السالمة واألمن والفعاليةمواصلة التركيز على األمور  (أ 

 ؛ة العامة والثقة في صفوف الركاب والعاملين في مجال الطيران والجمهور العامتعزيز الصح (ب 

 .كًا لالنتعاش االقتصاديل محر  اإلقرار بأن الطيران يمث   (ج 

 ها ينبغي أن تكون كما يلي:اضعو هذه اإلجراءات أيضا  على أنباالستناد إلى هذه االعتبارات التوجيهية، اتفق و  4-2

 بسالمة الطيران وال بأمنه؛ مع مستوى المخاطر ويجب أاّل تمس متناسبة ·

قادرة على االستفادة من التجربة الطويلة للقطاع وتطبيق نفس المبادئ المستخدمة في إدارة مخاطر السالمة واألمن.  ·
رة باإلضافة وتكييف اإلجراءات وفق الحاجات المتغي  ويشمل ذلك رصد االمتثال واستعراض كفاءة اإلجراءات بانتظام، 

 نة؛إلى األساليب والتكنولوجيات المحس  

ة العامة في تقوية وتعزيز ثقة الجمهور والصح ة وعلى مستوى الكفاءة معقادرة على الحد من اآلثار السلبية التشغيلي ·
 مجال الطيران؛

ممكن، مع تحّليها بالمرونة الكافية لالستجابة لتقييم المخاطر اإلقليمية أو الظرفّية  ومنّسقة إلى أقصى حدمتسقة  ·
ودرجة تحّملها. وسيكون قبول التدابير المكافئة باالستناد إلى مبادئ مشتركة ومعايير معترف بها دوليا  عنصر تمكين 

 أساسي الستئناف الخدمات الجوّية على الصعيد العالمي؛

 إلثباتات الطبّية ومّتسقة مع أفضل الممارسات الصحّية؛مدعومة بواسطة ا ·

 غير تمييزية ومبنّية على األدّلة وشفافة؛ ·

 الة من حيث التكلفة ومتناسبة وال تقّوض تكافؤ الفرص للمنافسة؛فع   ·

 ال وواضح لمجتمع الطيران وكذلك لعامة الناس؛على درجة عالية من البروز، ومنقولة بشكل فع   ·

 قة على الطيران والصحة العامة.المتطلبات والقواعد القياسية والتوصيات الدولّية المطب  متماشية مع  ·
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 المستندة إلى تقييم المخاطر االحترازيةمراحل اإلجراءات  -5

 ألهم التوجيهية المبادئ ذلك في بما العوامل، من عدد على الركاب من أكبر ألعداد الجوي السفر استئناف سيعتمد 1-٥
 والقدرة الركاب، وثقة السفر، على المفروضة الحكومية والشروط والقيود السفر(، مخاطر بمستويات )مدفوعة العامة الصحة وكاالت
 والمطارات. الجويين للناقلين التشغيلية

 االحترازية التدابير تعديلو  العمليات إطالق إعادة مراحل بين باالنتقال المخاطر تقييم على القائم نهجمال سيسمحو  2-٥
 من ممكن حد أقصى إلى التوّصل هو والهدف ضرورية. تكون قد السابقة المراحل إلى العودة بأن اإلقرار مع ،القائمة المخاطر بحسب
 ا  حالي الممكن من وليس التالية. ل()المراح المرحلة إلى والتقدم التقييم لدعم المراقبة وعمليات لبياناتا عن لإلبالغ معايير ووضع االتساق
 أو صفر المرحلة في التجاري الركاب طيران معظم كان الوثيقة، هذه نشر وقت وفي المراحل. هذه بين نتقالالبا خاص توقيت أيّ  تحديد

 .األولى  المرحلة

 حالة يوجد فيها قيود على السفر وحركة ركاب ضئيلة فقط بين المطارات المحلية والدولية الكبرى. المرحلة صفر: ·

زيادة أولية في سفر الركاب. تتزامن هذه المرحلة األولية مع أعداد منخفضة نسبيا  من الركاب، مما  :األولىالمرحلة  ·
يسمح لشركات الطيران والمطارات باستحداث ممارسات الصحة العامة في مجال الطيران بما يتناسب مع الحجم. 

من الطلب المتزايد والتحديات التشغيلية  مع كل جهة من الجهات المعنيةتكيف كل توستكون هناك تحديات كبيرة فيما 
أدنى أن تكون التدابير الصحية للسفر  المخاطر. وسيكون من الضروري كحد الجديدة المرتبطة بالتخفيف من

 بعة في وسائل النقل والبنية األساسية المحلية األخرى.المطلوبة في المطارات مطابقة لتلك المت  

لسلطات الصحية إمكانية تطبيق التدابير بناء  على معايير طبية معترف بها، فيما تستعرض ا :الثانية المرحلة  ·
. وينبغي أن 1و 0ستستمر أعداد الركاب بالتزايد. ويمكن رفع العديد من اإلجراءات التي كانت مطلوبة في المرحلتين 

ل والبنية األساسية بعة في وسائل النقتتطابق التدابير الصحية للسفر المطلوبة في المطارات مع تلك المت  
 األخرى. المحلية

في كتلة حرجة من الوجهات الرئيسية في جميع  قد تحّل عندما يتم احتواء تفشي الفيروس بشكل كاف   :الثالثة المرحلة  ·
ده السلطات الصحية. وسيكون خفض مستويات اإلنذارات الصحية الوطنية وما أنحاء العالم على النحو الذي تحد  

تخفيف للقيود المفروضة على السفر من العوامل المحّفزة الرئيسية. وسيستمر تخفيض تدابير التخفيف يرتبط بها من 
الة )مثل من المخاطر، أو تعديلها، أو سيتم إيقافها في هذه المرحلة. وقد ال تكون هناك تدخالت صيدالنية فع  

كن ينبغي أن يكون تتبع األشخاص الذين تّم ، ولالثالثة العالجات أو اللقاحات( متاحة بشكل شائع خالل المرحلة 
خضاعهم للفحص متاحين بسهولة. وبانتظار توافر تدخالت صيدالنية محددة وفعالة، قد تحتاج الدول  االتصال بهم وا 

 ة الجائحة.مة والتدابير االجتماعية طوال مدإلى االستمرار في تخفيف أو إعادة تدابير الصحة العا

الة متاحة بسهولة في معظم البلدان. وقد تكون عندما تكون التدخالت الصيدالنية المحددة والفع  تبدأ  :الرابعة المرحلة  ·
الرغم من أنها ينبغي أن المتبقية التي يمكن االحتفاظ بها، على  االحترازيةهناك مجموعة من التدابير/اإلجراءات 

 لعملية مراجعة دورية. ا  تخضع أيض

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

— — — — — — — — 
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  الجوي السفر دليلاإلقالع: 
 المستَجد كورونا فيروس عن الناجمة العامة الصحة أزمة أثناء في

 قالمرفَ 

 ة العامةة المخاطر على الصحتدابير التخفيف من حدّ   -1

 معلومات عامة  1-1

يحتوي القسم األول على تدابير تنقسم تدابير التخفيف من حّدة المخاطر على الصحة العامة هذه إلى قسمين.   1-1-1
قة بشكل عام والتي تنطبق في جميع مراحل النقل الجوي للركاب والبضائع. ويصف القسم الثاني التخفيف من حّدة المخاطر المطب  

 قة بهذا المرفق، والتي تخص جوانب مختلفة من النقل الجوي.الوحدات المرفَ 

على اتباع جميع القوانين واللوائح والمتطلبات والقواعد القياسية واإلرشادات  لدى تطبيق هذه التدابير، ينبغي الحرص  1-1-2
قة الصادرة عن السلطات دون الوطنية والوطنية والدولية المعنية. وليس في هذه المبادئ التوجيهية ما يقصد أن يحل محل تلك المطب  

 المتطلبات أو يتعارض معها.

 مخاطرمن التخفيف لل بشكل عام قةالمطبَّ  االحترازية جراءاتاإل  1-2

لتوزيع المعلومات الدقيقة بسرعة. ويجب أن تكون المعلومات  ا  العمل مع : يجب على الدول والجهات المعنيةالتثقيف العام ·
 سقة قدر اإلمكان عبر تجربة سفر الركاب بأكملها.واضحة وبسيطة ومت  

إلى أقصى حد ممكن، ينبغي أن يكون األشخاص قادرين على الحفاظ على التباعد االجتماعي بما يتفق مع  التباعد البدني: ·
أو المبادئ التوجيهية الصحية الوطنية السارية. وعندما يكون  (WHO)المبادئ التوجيهية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية 

لركاب على متن الطائرات(، ينبغي استخدام التدابير المناسبة القائمة هذا التباعد غير ممكن )على سبيل المثال في مقصورات ا
 على تقييم المخاطر.

ينبغي ارتداء أغطية الوجه بما يتفق مع المبادئ التوجيهية للصحة العامة المعمول بها. وينبغي اختيار  تغطية الوجه والقناع:  ·
طر وتوفر األقنعة مع مراعاة المخاطر والمساوئ المحتملة نوع غطاء الوجه )غير الطبي أو الطبي( بناء  على مستوى الخ

لعاملين في مجال الرعاية لة استخدام أقنعة الوجه الطبية كمعدات وقاية شخصية تخدام األقنعة. ويجب إعطاء أولويالس
ت، ينبغي . وفي جميع الحاالالمستَجدفيروس كورونا شتبه في إصابتهم بـالصحية واألشخاص الذين يعانون من أعراض وي  
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زالتها واستبدالها والتخلص منها، باإلضافة إلى نظافة  أغطية الوجه واألقنعة اتباع أفضل الممارسات حول وقت وكيفية ارتداء وا 
 اليدين بعد اإلزالة.

حتمل أن تتالمس مع البشر وتنقل المرض على النحو يجب تنظيف وتطهير جميع المناطق التي ي   النظافة الصحية الروتينية: ·
 ده سلطات الصحة العامة بتواتر يعتمد على تقييم المخاطر التشغيلية.الذي تحد  

ة. ويمكن أن يشمل ينبغي أن تضمن الدول إجراء الفحص الطبي وفقا  لبروتوكوالت السلطات الصحية المختص   الفحص الطبي: ·
الفحص اإلقرار الذاتي قبل الرحلة وبعدها، وقياس درجة الحرارة والمراقبة البصرية التي يجريها المهنيون الصحيون. ويمكن أن 

حتمل أن يكونوا عرضة لخطورة عالية والذين قد يحتاجون إلى فحص إضافي قبل العمل ص األشخاص الذين ي  و الفح هد هذحد  ت
في طمأنة  ا  على تقييم المخاطر، ما سيسهم أيضن االستفادة من توفر هذه المعلومات واألفكار لتبني نهج قائم أو السفر. ويمك

 جمهور المسافرين. ويمكن إجراء هذا الفحص عند الدخول و/أو الخروج.

أو تشير إلى تعّرضه لهذا المرض، فقد  المستَجدفيروس كورونا إذا ظهرت على شخص ما إشارات وأعراض توحي بإصابته ب
ز يجريه موظفو الرعاية الصحية إما في مكان يكون من الضروري إجراء المتابعة المناسبة، بما في ذلك تقييم صحي مرك  

ما في منشأة رعاية صحية محد    دة مسبقا  خارج الموقع.مخصص للمقابلة في المطار، وا 

ة بالركاب والموظفين، بما ساليب جمع معلومات االتصال الخاصينبغي استكشاف أ االتصال بهم: تتبع األشخاص الذين تم ·
االتصال بهم. وينبغي طلب  ألشخاص الذين تمفي ذلك التطبيقات اإللكترونية، لدعم سلطات الصحة العامة في تتبع ا

عبر  الركاب والحكومات مباشرةي الذاتي وينبغي أن يتم التفاعل بين ثة كجزء من اإلقرار الصحمعلومات االتصال المحد  
 ة بالحكومات. وينبغي أن يتماشى هذا مع قواعد حماية خصوصية البيانات المعمول بها.البوابات اإللكترونية الخاص

فيروس كورونا ة بنماذج إقرار الحالة الصحية الخاص، ينبغي استخدام ا  ر ومبر   ا  حيثما كان ذلك ممكن إقرار الحالة الصحية: ·
ة. كما ينبغي تشجيع عمليات اإلقرار الذاتي قبل جميع الركاب، بما يتماشى مع توصيات السلطات الصحية المختص  ل المستَجد

 الوصول إلى المطار. وينبغي تشجيع األدوات اإللكترونية لتجنب النماذج الورقية.

سبب عدم موثوقيتها أو عدم قابليتها في وقت النشر، ال يمكن أن تكون االختبارات السريعة شرط ا مسبق ا للسفر ب االختبار: ·
للتطبيق. ولذلك يوصى بأن تمتنع الدول عن طلب اختبارات سريعة في الوقت الحاضر. وتجدر اإلشارة إلى أن االختبار 

ما لم يتوفر المزيد من االختبارات في الوقت الفعلي  ا  درة لن يكون قابال  للتطبيق عمليالسريع لجميع الركاب قبل المغا
 والموثوقة. والسريعة
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 اإلجراءات االحترازية المطبقة في وحدات محددة للتخفيف من المخاطر  1-3

 المطارات (أ 

توفير والتباعد البدني، و   ،والتعقيم التنظيفأعمال دة تتناول عناصر لـما يلي: مبنى المطار، ة بالمطارات إرشادات محد  ن الوحدة الخاصتتضم  
، والكشف األمني، ومناطق التحركات المراقبة، ومنشآت األمتعة، ومنطقة تسجيل إلى مبنى المطار وصولسبل اللعاملين، و لحماية 

 البوابات، ونقل الركاب، والنزول، واسترداد األمتعة، ومناطق الوصول.

 الطائرات (ب 

عمليات الصعود إلى الطائرة وعمليات تعيين المقاعد واألمتعة والتفاعل على متن  ضّمن وحدة الطائرات إرشادات محددة تتناولتت
دارة الرك   اب المرضى الطائرة وأنظمة التحكم البيئي وخدمة الطعام والمشروبات والوصول إلى المراحيض وحماية الطاقم وا 

 بضائع.أو أفراد الطاقم وتنظيف وتطهير مقصورة القيادة ومقصورة الركاب ومقصورة ال

 الطاقم (ج 

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

ين التي تنطبق على المسافر  ختم الجوازاتالفحص ومتطلبات الحجر الصحي وقيود  ا  الضروريين. وتشمل هذه حالي
ة بالطواقم على إرشادات محددة تتناول اتصال أحد أعضاء الطاقم بشخص مشتبه اآلخرين. وتحتوي الوحدة الخاص

ة بالطاقم المؤقت الخاصفضل ممارسات التوقف أو ثبتت إصابته به، ومباشرة العمل، وأ المستَجدفيروس كورونا بإصابته ب
أثناء التوقف المؤقت،  المستَجدفيروس كورونا من طرف إلى آخر، وأفراد الطاقم الذين يعانون من أعراض 

 الطاقم. وتموضع

 الشحن (د 

عة في قها طواقم رحالت الركاب وهي واردة مجم  ق طواقم رحالت الشحن نفس اعتبارات الصحة والسالمة التي تطب  ينبغي أن تطب  
أّن  تتالمس مع جمهور المسافرين، إال القسم المخصص للطاقم من هذه الوثيقة. وفي حين أن شحنات الشحن الجوي ال

ة بالشحن الصحة العامة الخاص مع موظفين من خارج المطار. وتتناول الوحدة قبول البضائع وعملية التسليم تشمل تفاعال  
تحويل إلى ساحة الط انقل النظافة الصحية الشخصية، وحواجز الحمايةفي مجال الطيران بما في ذلك التباعد البدني، و 

 األخرى.االحترازية جراءات اإلوقوف الطائرات والتحميل والتفريغ، و 

 

— — — — — — — — 

 

 

  



A-4 

 

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

 

 

الوحدات -2  
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 الوحدة
 المطارات

 الجمهور المستهدف

 لو المطارات والسلطات والحكومات وموظفو المطارات.مشغ  

 

 العنصر
 المطارمبني 

 

 وصف موجز )الهدف(
 

ينبغي إلرشادات تشغيل مبنى المطار أن تأخذ في اعتبارها جميع جوانب العمليات، والتي تشمل تحديد األشخاص الذين يمكنهم 
الدخول إلى المبنى، والمواظبة على القيام بإجراءات التنظيف والتعقيم داخل أنحاء المبنى، واتباع التدابير الصحية، وتوفير 

 اإلرشادات ذات الصلة باإلسعافات األولية/الرعاية الطبية والبروتوكوالت المطبقة على الركاب والعاملين بالمطار.

 جوانب يجب مراعاتها

 

 أعمال التنظيف والتعقيم

مي الخدمات المختصين االتفاق على خطة مكتوبة تتعلق لي المطار ومقد  ينبغي على السلطات الصحية بالمطار ومشغ   ·
دليل منظمة الصحة العالمية "بتوسيع نطاق أعمال التنظيف والتعقيم، وذلك وفقا  إلجراءات التشغيل القياسية المحددة في 

لعملية . كما ينبغي الحرص على تحديث الخطة باستمرار من حيث ا"بشأن النظافة والمرافق الصحية في مجال الطيران
 بعة والجدول الزمني والمنتجات، في ضوء ما ي ستجد من معلومات. المت  

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

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

ف بأعمال التنظيف والتعقيم على خطة التنظيف والتعقيم المتفق عليها. ومن ينبغي إطالع جميع أفراد فريق العمل المكل   ·
اعلية، ويشمل ذلك االلتزام بنسب تركيز المطّهرات وطرق الضروري أيضا  التأكد من أن العاملين يستخدمون المنتجات بف

استخدامها والمدة الالزمة لسريان مفعولها، فضال  عن سبل التعامل مع األماكن التي تكثر مالمستها وتزداد فرص 
 تلوثها، مثل: 

o  ،مكاتب االستعالمات بالمطارات ومكاتب خدمات األشخاص محدودي الحركة، وأماكن تسجيل األمتعة
 ، إلخ.ةومناطق الجوازات/الجمارك، وأماكن الكشف األمني، ومناطق الصعود إلى الطائر 

o .الساللم الكهربائية والمصاعد والدرابزين 

o .المراحيض العمومية وغرف تغيير حفاضات األطفال 
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o  .عربات نقل األمتعة ونقاط تجميعها: يجب تنظيفها بالمناديل المبللة التي ت ستخدم لمرة واحدة أو بمادة مطهرة

 كما يجب ضمان توافر سالل للمخلفات. 

o  .المقاعد الموجودة في صاالت ما قبل الفحص األمني وأيضا  في أماكن الصعود إلى الطائرة/تسجيل األمتعة 

o والحافالت في منطقة التحركات المراقبة. أماكن انتظار السيارات  الحافالت المكوكية إلى 

 

الة للحفاظ على درجة نقاء الهواء والحّد من إعادة دوران الهواء زيادة استخدام مكّيفات الهواء ون ظ م ترشيح الهواء الفع   ·
 وزيادة نسب الهواء النقي في الجو. وينبغي الحد من تدفق الهواء أفقيا . 

 

 البدني التباعد

غي إلجراءات التباعد أن تكون ، وينبالمستَجدالة للحد من انتقال العدوى بفيروس كورونا ي عد التباعد البدني وسيلة فع   ·
. كما ينبغي مراعاة ما المستَجدمن مجموعة شاملة من التدابير الرامية إلى الحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا  جزءا  

 التباعد البدني في المطارات:يلي فيما يخص تدابير 

o   قة على وسائل النقل األخرى، وخصوصا  وسائل النقل أن تتوافق هذه التدابير على األقل مع التدابير المطب
لى المطارات في مناطق الحضر.   المستخدمة في االنتقال من وا 

o   ق إلى الحد األقصى المستطاع في كافة أنحاء المطارات.أن ت طب 

o ها بالقدر الذي تسمح به ظروف تفشي الوباء. أن ي عاد تقييم 

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

ينبغي على الركاب ارتداء الكمامات الواقية أو غير ذلك من سبل تغطية الوجه بما يتوافق مع اإلرشادات الصحية  ·
 المطبقة، على أال يترتب على ذلك حدوث نقص في الكمامات في أوساط العاملين في مجال الرعاية الصحية. 

التي تخفف من المخاطر الصحية في صاالت السفر ي نصح باالعتراف المتبادل بالتدابير المماثلة للتباعد البدني  ·
 وصاالت الوصول. 

 

 توفير الحماية للعاملين:

بالنسبة لمستوى الحماية المالئم الذي ينبغي توفيره للعاملين في المطار، فينبغي تقييم ذلك بحسب كل حالة على حدة.  ·
وبرامج الفحص الصحي على الموظفين، ويمكن لجوانب الحماية هذه أن تشمل ما يلي: معدات الوقاية الشخصية، 

ووضع جداول زمنية للعمل )تقسيم العاملين إلى فرق عمل ثابتة ومناوبات(، توفير سبل الوصول إلى مطهرات اليدين 
دة يلتزم الموظفون بها قبل وبعد إتمام مناوبات العمل، ووضع خطة للتباعد البدني داخل الكحولية، وضع إجراءات محد  

  وحدات العمل.

ينبغي تزويد الموظفين بمعدات الوقاية الشخصية بحسب مخاطر تعرضهم للعدوى )نظرا  لنوع النشاط الذي يقومون به  ·
مثال ( وبحسب ديناميكيات انتقال العدوى )عن طريق انتشار القطيرات مثال (. وقد تشمل معدات الوقاية الشخصية 
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 نعة الوجه والرداءات الواقية. القفازات والكمامات الطبية والنظارات الواقية أو أق

بالنسبة للموظفين وفرق العمل في المناوبات، ينبغي أن يتم تسليم العمل بطريقة تخلو من أي تالمس، أي عن طريق  ·
االتصاالت الهاتفية أو االتصاالت المرئية أو السجالت اإللكترونية أو تسليم العمل مع مراعاة التباعد البدني على 

 تقدير.  أقل

ينبغي إيالء األولوية ألعمال الصيانة واإلصالح في األماكن العامة، مع تعديل مواعيدها أو تأجيلها، إن أمكن، ما لم   ·
 تكن ضرورية. 

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

بين الموظفين في وظائف بعينها والركاب وذلك في المناطق التي تتسم بتكرار الحديث  ي نصح بتثبيت فواصل مادية ·
 والمعامالت. 

 

 سبل الوصول إلى مبنى المطار

قة، يجوز قصر الدخول إلى مبنى المطار على الموظفين مع مراعاة خصوصيات كل مطار والتشريعات الوطنية المطب   ·
والمسافرين والمرافقين لهم في بعض الحاالت كالركاب ذوي اإلعاقة أو الركاب محدودي الحركة أو الق ّصر الذين ليسوا 

ي برفقة ذويهم، وذلك في المراحل األولية، بشرط أال يتسبب ذلك في حدوث ازدحام أو صفوف انتظار والتي قد تؤد
 بدورها إلى زيادة مخاطر انتشار العدوى ونشوء مواطن محتملة للقصور األمني. 

جراء الفحص في ي اللوائح المطبقة إجراء فحص صحيعندما تستدع · ، ينبغي استخدام ميزان حرارة ال يستلزم التالمس وا 
 لى هذه العملية. المناطق المخصصة لهذا الغرض، وفي ظل ظروف تضمن الحد األدنى من التبعات المترتبة ع

 سبل ضمان التنفيذ الموّحد
 التعاون مع السلطات المختصة لضمان التوفيق بين وجهات النظر. ·

التعاون مع الجهات المعنية داخل المجتمـع المحلـي لضـمان إيصـال المعلومـات إلـى جمهـور المسـافرين بدقـة وفـي الوقـت  ·
 المناسب.

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

( أو PHC 3" )نمـوذج المسـتَجدفيروس كورونا لمكافحة  XYZ التطهير في مطارو  التنظيف بيان متابعة أعمالاستخدام " ·
 أي نموذج مماثل عند االقتضاء. 
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 العنصر

 منطقة تسجيل األمتعة

 وصف موجز )الهدف(
 

في المعتاد تشهد منطقة تسجيل األمتعة في كل مطار كثافة عالية في حركة الركاب. وللحد من االزدحام وصفوف االنتظار، 
ينبغي على الركاب إتمام أكبر قدر ممكن من إجراءات عملية تسجيل األمتعة قبل الوصول إلى المطار )أي ينبغي أن يكون 

ى المطار(. كذلك ينبغي أن ي تاح خيار الخدمة الذاتية وي نصح باالعتماد عليه قدر الراكب مستعدا  للطيران من لحظة وصوله إل
 اإلمكان للحد من االحتكاك بين األشخاص في مكاتب التعامل مع الركاب. 

 جوانب يجب مراعاتها
 

 تنفيذ التدابير التي من شأنها التخفيف من االزدحام في هذه المناطق من خالل التخطيط المسبق ورصد تدفق الركاب.  ·
ذاعة اإلعالنات من خالل ن ظ م اإلذاعة الداخلية  · ينبغي على المطارات تثبيت الالفتات ووضع عالمات على األرض وا 

ة على ذلك، ينبغي النظر في بث رسائل السلطات الصحية المتعلقة بالمطارات للحث على مراعاة التباعد البدني. عالو 
 بسبل الوقاية من المرض من خالل الرسائل المسموعة والالفتات عند أهم نقاط للتعامل مع الراكب خالل رحلته. 

ل مصدرا  للقلق كما إن مرافق الخدمة الذاتية، كأكشاك طبع بطاقات الصعود إلى الطائرة وبطاقات تعريف األمتعة، تشك   ·
التشجيع على ومع ذلك، ينبغي هي األخرى، نظرا  الرتفاع معدل التالمس باأليدي، مما يزيد من احتماالت التلوث. 

استخدام مثل هذه األجهزة للحد من التعامالت وجها  لوجه بين المسافرين والموظفين، ولكن ينبغي توخي الحذر واالنتباه 
 ضمان تعقيم هذه األجهزة على النحو السليم وباستمرار.فيما يخص إدارة تدفق الركاب و 

كلما أمكن، ينبغي حث الركاب على إتمام عمليات تسجيل األمتعة قبل الوصول إلى المطار. فإجراء تسجيل األمتعة  ·
على اإلنترنت وطبع بطاقات الصعود إلى الطائرة بواسطة تطبيق الهاتف الجوال ووضع ملصقات التعريف على 

خارج المطار وغيرها من المبادرات األخرى تسهم في الحد من االحتكاك مع موظفي المطار والبنية األساسية. األمتعة 
 لذا ت نصح الحكومات بإزالة أي عقبات في اللوائح التنفيذية إلتاحة الفرصة إلتمام مثل هذه اإلجراءات خارج المطار. 

ت على األرض لتحديد أماكن الوقوف عند مكاتب تسجيل ينبغي النظر في استخدام الحواجز المؤقتة ووضع عالما ·
األمتعة بالطرق التقليدية للتشجيع على االلتزام بالتباعد البدني، كما ينبغي النظر في تثبيت حواجز شفافة أمام 

 الموظفين في مكاتب التعامل مع الجمهور. 
كشاك المزودة بشاشات تعمل باللمس للسماح ويجوز أيضا  النظر في االستعانة بتكنولوجيا التعقيم الذاتي داخل األ ·

 بتعقيم الشاشات بين مرات االستخدام. 
ينبغي على المطارات والجهات المعنية األخرى استخدام العمليات والتقنيات غير المعتمدة على اللمس، كلما أمكن  ·

أخذ القياسات الحيوية بدون لمس ألغراض التعرف على مالمح الوجه وحدقة العين. فمن ذلك، ويشمل ذلك تقنيات 
الممكن تطبيق مثل هذه العمليات الرقمية لتحديد الهوية عند نقاط الخدمة الذاتية لتسليم األمتعة ونقاط الدخول إلى 
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ة من الرسوم الجمركية. فذلك سينهي أو مناطق صفوف االنتظار وبوابات الصعود إلى الطائرة والمتاجر العادية والمعفا
سيحّد بشكل كبير من الحاجة إلى مالمسة وثائق السفر من قبل الموظفين والركاب. كما سيمّكن من اإلسراع بإتمام 

ص من أحجام صفوف االنتظار العديد من اإلجراءات، مما سيوفر قدرا  أكبر من الحماية من المخاطر الصحية ويقل  
 ي جوانب أخرى من اإلجراءات. ويحقق الكفاءة ف

 سبل ضمان التنفيذ الموّحد
 

الة من حيث التكلفة لتوفير التعاون مع السلطات المختصة وشركات الطيران والجهات المعنية األخرى لوضع حلول فع   ·
 الحماية للجمهور.

 تبسيط اإلجراءات الشكلية عن طريق االستفادة من العمليات التي تتم بدون لمس. ·
 التوّسع في استخدام الحلول القياسية لمعالجة هوية الركاب. ·
 "المستَجدلمكافحة فيروس كورونا  XYZبيان متابعة أعمال التنظيف والتطهير في مطار استخدام " ·

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

 الكشف األمني
 

 وصف موجز )الهدف(

 

االستجابة للجائحة، ينبغي الحرص على االلتزام بتدابير التباعد البدني عند نقاط الكشف األمني، بما  أثناء المراحل األولى من
في ذلك أثناء إجراءات الكشف األمني. وقد تكون هناك حاجة العتماد تدابير مراقبة الدخول إلى نقاط الكشف األمني، عالوة 

ي تتوافق مع التوجيهات الصحية الجديدة للتصدي لفيروس على إمكانية تعديل إجراءات الكشف األمني القياسية ك
 . المستَجد كورونا

وينبغي في المعتاد إعفاء موظفي الكشف األمني من القيام بإجراءات الفحص المتعلق بالصحة والسالمة، حتى يتسنى لهم 
 التركيز على الكشف األمني وما يرتبط به من إجراءات. 

 جوانب يجب مراعاتها
 

 الدخول إلى منطقة الكشف األمنيإجراءات 

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

ينبغي توفير منتجات تطهير وتعقيم اليدين قبل الوصول إلى أماكن إجراء الكشف األمني على الركاب والموظفين،  ·
 أمكن. إن

ينبغي على موظفي الكشف األمني والركاب مراعاة التباعد البدني إلى الحد المستطاع أو ارتداء معدات الوقاية  ·
 الشخصية للتخفيف من مخاطر التعرض للعدوى.

من التزاحم وصفوف االنتظار  ا بهدف الحدينبغي النظر في إعادة ترتيب شكل نقاط الكشف األمني وسبل الدخول إليه ·
مكان، مع الحفاظ على وتيرة العمل. وينبغي أن يشمل ذلك مناطق التجريد من المتعلقات والمناطق التي يسترد قدر اإل

 فيها الركاب أمتعتهم المحمولة بعد الكشف عليها. 

ينبغي وضع عالمات على األرض في أماكن صفوف االنتظار لإلشارة إلى المسافات التي توصي الجهات المختصة  ·
. وينبغي االستمرار في مراعاة التباعد البدني حتى تفيد السلطات الصحية المختصة بإمكانية بالحفاظ عليها

 عنها.  التجاوز

وفيما يخص اإلجراءات التي تستلزم قيام الركاب بتقديم بطاقات الصعود إلى الطائرة وغيرها من وثائق السفر إلى  ·
مستطاع وبطريقة تقلل من التفاعل المباشر وجها  لوجه إلى موظفي األمن، فينبغي القيام بها مع تجنب التالمس قدر ال

أدنى حد ممكن. وعند الحاجة إلى التحقق من هوية شخص يرتدي كمامة مقارنة  بالصورة في الوثائق الرسمية، يجوز 
 جراءات.  نزع الكمامة شرط االلتزام بالتباعد البدني. كما ينبغي وضع الفتات تشير بوضوح إلى الخطوات التالية في اإل
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 وتشمل الحلول الممكنة ما يلي: 

o  توجيه الركاب الستخدام الماسحات الضوئية األوتوماتيكية الموجودة عند نقاط الدخول لبطاقات الصعود إلى
 الطائرة، مع الحفاظ على التباعد البدني المطلوب.

o  استخدام الماسحات الضوئية المحمولة التي يتولى تشغيلها موظفو األمن لمسح لبطاقات الصعود إلى
 الطائرة. 

o  إجراء الفحص البصري لبطاقات الصعود إلى الطائرة ووثائق تحديد الهوية حسب ما تقتضيه إجراءات
 التشغيل القياسية. 

 

الضوئية المحمولة بنفس الوتيرة المتبعة في تعقيم األسطح ينبغي تعقيم البوابات اآللية وأسطح الماسحات  ·
 اللمس.  المتكررة

للدخول إلى منطقة التجريد من المتعلقات الشخصية. وينبغي ينبغي نشر موظفي مساعدة الركاب للتأكد من استعدادهم  ·
قات كي يقوموا بإخراج على موظفي الكشف األمني توضيح اإلجراءات للركاب المتجهين إلى منطقة التجريد من المعل

ما بحوزتهم من متعلقات بالشكل السليم، للتقليل من احتماالت أن يتسببوا في إحداث إنذار كاذب )وللحد من الحاجة 
 إلى التفتيش اليدوي(. 

ينبغي عند االقتضاء إجراء أعمال التطهير والتعقيم الدورية المحسنة لألسطح التي يتكرر لمسها/األسطح المكشوفة  ·
 ات الكشف األمني بما في ذلك حاويات المتعلقات الشخصية في نقاط الكشف األمني ومناطق األمتعة.ومعد

 

 الكشف األمني على الركاب

 

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

 كل عملية تفتيش يدوي يقومون بها. ينبغي على موظفي الكشف األمني ارتداء القفازات وتغييرها عقب ·

 ينبغي أن ي نصح الموظفون بغسل يديهم عقب نزع القفازات.  ·

ينبغي اختيار أماكن واضحة لوضع الالفتات المالئمة والمعلومات عن المتطلبات الصحية الجديدة وكذلك عملية  ·
 خالل عملية الكشف األمني.الكشف األمني المعّدلة. وينبغي أن تشدد الالفتات على أهمية تعاون الركاب 

في الحاالت التي تستلزم التعامل مع أعداد كبيرة من الركاب داخل نقاط الكشف األمني، ينبغي إجراء الكشف األمني  ·
على الموظفين وطاقم الطائرة في أماكن خاصة بهم ومنفصلة عن أماكن الركاب )كإجراء صحي احترازي إضافي(، إن 

 أمكن ذلك.

ع حاالت انطالق صفارات اإلنذار في أماكن مخصصة لذلك ومنفصلة عن مناطق تدفق الركاب. ينبغي التعامل م  ·
فهذا األسلوب من شأنه أن يخفف من مخاطر تكّدس صفوف االنتظار ويضمن انسياب وتيرة العمل، لكنه يستلزم نشر 

 موظفين إضافيين في أماكن محددة. 
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عند انطالق صفارات اإلنذار من بوابة الكشف عن المعادن، ينبغي إعطاء األولوية الستخدام األجهزة المحمولة  ·
للكشف عن المعادن لمعرفة سبب انطالق اإلنذار، على أن يعقب ذلك تفتيش يدوي يستهدف األجزاء المسببة النطالق 

 صفارة اإلنذار. 

أثر المتفجرات وكالب الكشف عن المتفجرات فقط على االستجابة  ينبغي أال يقتصر استخدام معدات الكشف عن ·
لحاالت انطالق صفارة اإلنذار. بل ينبغي التشجيع على االستعانة بهذه الوسائل للكشف عن المتفجرات بصورة 

 عشوائية واستغاللها كلما أمكن. 

ظر في االستعانة بمعدات الكشف عن لمعالجة أي حاالت إنذار أو مخاوف يكتشفها موظفو الكشف األمني، ينبغي الن ·
أثر المتفجرات وكالب الكشف عن المتفجرات بدال  من التفتيش اليدوي، متى أمكن ذلك، وبحسب طبيعة المخاوف التي 

 يحددها موظف الكشف األمني.

الكشف عن أثر المتفجرات، ينبغي النظر في وقف العمل بهذه  إن كان اإلجراء القياسي يسمح بإعادة استخدام مسحات ·
 .المستَجدالممارسة للحد من فرص انتشار فيروس كورونا 

ت جرى حاليا  األبحاث لتحديد ما إذا كانت الحرارة المرتفعة التي تستخدمها معدات الكشف عن المتفجرات  –مالحظة 
م المسحات عدة مرات. وينبغي على السلطات األمنية المختصة كافية لقتل الفيروس، مما يمّكن من إعادة استخدا

 مراجعة السلطات الصحية في هذا األمر. 
إن كانت هناك حاجة إلجراء تفتيش يدوي، ينبغي على موظفي الكشف األمني تعديل األسلوب الذي يتبعونه، إن  ·

 األمني.  أمكن، لتجنب الوقوف وجها  لوجه أمام الركاب أو األشخاص الخاضعين للكشف

 ينبغي على الموظفين الذين يتعين عليهم التعامل مع الركاب عن كثب ارتداء كمامات واقية. ·

المسموح بها الكميات الكبيرة من السوائل واإليروسوالت والهالميات المتعلقة بالحفاظ على الصحة والتي تتجاوز الحدود  ·
التجاوز عنها رهنا  بموافقة السلطات المختصة بأمن بحسب اللوائح األمنية، كمطّهرات اليدين الكحولية، يمكن 

 الطيران.  وسالمة

 سبل ضمان التنفيذ الموّحد
 

العمل مع الجهات التنظيمية للنظر في بدائل للتفتيش اليدوي عند إجراء عمليات تفتيش عشوائية. غير إن هذه  ·
 اإلجراءات البديلة ينبغي تنفيذها فقط رهنا  بموافقة السلطات المختصة وبعد إجراء تقييم للمخاطر. 

افة والتعقيم لألغراض التي ي حتمل وبشدة العمل مع السلطات الصحية المختصة لضمان وضع وتنفيذ بروتوكوالت النظ ·
 أن تتسبب في نقل العدوى )كحاويات األمتعة الشخصية ومناطق التجريد من المتعلقات الشخصية(. 

( PHC 3" )نموذج المستَجدفيروس كورونا لمكافحة  XYZ التطهير في مطارو  التنظيف بيان متابعة أعمالاستخدام  " ·
 االقتضاء.أو أي نموذج مماثل عند 
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 العنصر

 منطقة التحركات المراقبة في مبنى المطار
 

 وصف موجز )الهدف(
 

عدد قليل من وجود ة للركاب، مع مكثفحركة تشهد هي منطقة  يةاألمناإلجراءات المطار بعد التحركات المراقبة في مبنى منطقة 
، مع توفير إمكانية الوصول إلى متاجر تباعد البدنيالمؤقتة للينبغي مراعاة الحاجة و . عموماة ومساحة مفتوحة فعليالحواجز ال

 .التجزئة واالمتيازات المعفاة من الرسوم الجمركية وعروض األطعمة والمشروبات
 

 رتفعا  م تشهد معدال  الخدمات في هذه المنطقة غيرها من و  (VIP)كبار الشخصيات المخصصة لصاالت المناطق البوابة و أن كما 
أساليب االستدالل ة وعالمات األرضيات و فعليت الجهيزاوالت اتالتدفقرصد أدوات مختلف  توزيعتقييم و تعين يو في حجم الركاب. 

ا للمساهمة في الحد من توسيع نطاقهو الصحية دابير التنظيف والنظافة عزيز تقد يلزم جدولة تو . على الطريق التكييفية
 الفيروس. انتشار

 

 اعتبارات يجب مراعاتها 
 

محدود مع موظفي البيع بالتجزئة  حتكاكا ركابخيارات الخدمة الذاتية، حيث يكون للعلى تشجيع الينبغي   ·
 والمشروبات. واألغذية

 
 ءبد عدب السيماالبدني بين الركاب،  حتكاكاالخفض مستوى ضرورية ل بانتظامستكون عملية الصعود إلى الطائرة   ·

شركات يتعين على سو التعاون بين شركة الطيران والمطار والحكومة. والبد من توطيد في الزيادة.  ولةعوامل الحم
إعادة تصميم  علىلمساعدة االمطارات  يتعين علىقد و الصعود إلى الطائرة. ها الحالية الخاصة بعمليات تنقيحالطيران 

ينبغي تسهيل زيادة استخدام و اللوائح المعمول بها. القواعد و  تعديلالحكومات يتعين على وقد  ات المغادرةمناطق بواب
 ة.بيومتريال جهزة، مثل المسح الذاتي واألتشغيل اآلليال
 

العلوية  صناديقة التي تحتاج إلى استخدام اليدويألمتعة الفإن اخالل المراحل األولى من مرحلة إعادة التشغيل،  تحديدا   ·
 سلس. مغادرة الركاب بشكلعملية  سهيلتفوق مقاعد الركاب ينبغي أن تقتصر على 

 
 ت الصعود الذاتي على البوابة بما في ذلك الوحدات التي تستخدم أبوابا  كنولوجياحيثما أمكن، ينبغي النظر في تطبيق ت  ·

وضع لركاب و لعليمات قديم التلت (LCD) الكريستال السائل" شاشات"آلية، وأجهزة قراءة بطاقات الصعود المدمجة، و
 المقاعد. حديدتغييرات ت جهاز لطباعة

 
 لوثائق عند الحاجة إلى تحديد الهوية.على المسح الذاتي جراء ازيادة استخدام جميع الفرص األخرى إل ·

 
استيعابية )مثل الصاالت والبوابات والمطاعم( بقدرة  تحديد المقاعد، يمكن فتح مناطق ةمؤقتات الجراءفي إطار اإل ·

ت قتضيامرحلة التعافي وتطور المومع تقدم . القصيرالمدى لتباعد البدني على اجة إلى تطبيق امحدودة لتلبية الح
 عادية.ستيعابية الالصحية، يمكن التفكير في العودة إلى القدرة اال
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من  بناء على مرحلة تدابير التخفيفوذلك المراقبة لبعض مناطق الخدمة، تعزيز ينبغي النظر في اإلغالق المؤقت أو  ·

 مثل:، حدة اآلثار

o  الخدمة الذاتية.في إطار وفيه ب  الطعام 

o  مقاعد متعددة األغراض.الأو  يهامقالمقاعد 

o ين.ندخملالمخصصة لمناطق ال 

o ب األطفال.لع  المخصصة لمناطق ال 

 

من  صحوبة بعدد كاف  الكحولية في جميع أنحاء المطار مموّزعات مطهرات اليدين ينبغي توفير العديد من  ·
 .الركاب الفتات

 
 راحيض مثل ما يلي:رافق المفي مغير التالمسية معدات التركيب مراعاة ينبغي  ·

o  لية.اآلبواب األن ظم 

o بدفع المياهض يحالمر التلقائي لتنظيف ال جهاز. 

o  اليدينالصنابير وموزعات الصابون/مطهرات. 

o  ينيدالموزعات مناشف 

 سبل ضمان التنفيذ الموّحد
 

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

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

 
من التعاون مع السلطات المختصة وشركات الطيران وغيرها من الجهات المعنية في مجال الطيران إليجاد حلول فعالة  ·

 الجمهور.حيث التكلفة لحماية 
 

( أو PHC 3نموذج ) " المستَجدفيروس كورونا لمكافحة  XYZ التطهير في مطارو  التنظيف بيان متابعة أعمال"استخدام  ·
 عند االقتضاء. مماثلأي نموذج 
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 العنصر

 التجهيزات المتاحة لبوابات مبنى الطائرات

 وصف موجز )الهدف(

ما يناسب من عمليات إجراء  تعينيو نقص حركة الركاب. بسبب  الممتلكات ستقوم العديد من المطارات بإيقاف تشغيل بعض
للرحالت لضمان توفير جداول دقيقة  وشركات الطيران معا  ينبغي أن تعمل المطارات و سالمة قبل استعادة حركة الطيران. ال كشف

 .من أجل تلبية هذا الطلب

 

 اعتبارات يجب مراعاتها
 

اختبارها أو بدء المواظبة على ينبغي كشف المعدات الكهروميكانيكية مثل جسور الصعود والساللم الكهربائية والمصاعد و  ·
تشغيلها كي يستخدمها ها ضرورية قبل إعادة وقف العمل بتعتبر عمليات كشف هذه المعدات التي تم و تشغيلها. 
 توصيات الشركات المصنعة وقوانين البناء الوطنية.وذلك بناء  على الركاب، 

 
 ينبغي تحديد ونشر بروتوكوالت الصيانة. ·
 
الممرات المؤدية إلى مثل  في الهواء الطلقف، ينبغي الحفاظ على الطاقة في جميع المعدات الحاجة إلى هواء مكيّ  عند ·

 .للهواء" مسبقال كيفتال"ووحدات  الطائرة
 
المكثفة من خطط الجداول و على ال ا  سبقة والسلطات الحكومية مساسمقدمي الخدمات الحأن ي طلع مشغل المطار  جبي ·

 تا.ــمؤقة م غلقالمرافق التشغيل إعادة أجل 

 
 الهواء ترشيحبوابة الطائرات و األجهزة المتاحة ل

 
هرتز(  400والطاقة األرضية الكهربائية الثابتة )الخارجي  (PCA" )التكييف المسبق للهواءالحاالت التي يكون فيها " في ·

نظام  ستمدّ يو بعد وصولها. التابعة للطائرة  (APU) "وحدة الطاقة اإلضافية"تشغيل  وقف، يمكن متاحين في الموق ــف
 مكيف.الهواء زّود المقصورة بالسحب ويهواء الالهواء المحيط من خالل مرشح  (PCA) "التكييف المسبق للهواء"

 
ينبغي السماح و للطائرة.  (HEPA) "لجسيمات عالي الكفاءةا رشح هواء"ال تتم معالجة مصادر الهواء الخارجية من خالل  ·

الطائرة، على متن تكييف الهواء  جهازتشغيل كي يتسنى عند البوابة  ةللطائر  (APU) "اإلضافيةوحدة الطاقة "باستخدام 
 .(PCA) "التكييف المسبق للهواء"ترشيح من ما يعادل ذلك من  في حالة عدم توافر

 سبل ضمان التنفيذ الموّحد
 

لجداول الزمنية نحو يتناسب مع ا تتم على مراحل وعلىلمطار الطاقة االستيعابية لالتأكد من أن إعادة تشغيل  ·
 .الطيران لشركات
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 العنصر
 نزول الركاب من الطائرة وعمليات الوصول

 

 وصف موجز )الهدف(
 
 تعزيز التباعد البدني.مؤقتة لبصفة عمليات مراقبة الحدود والجمارك يتعين تنقيح قد 
 

التكنولوجيا وكذلك ة( بيومتريال جهزةهوية الركاب )األالرقمي لتحديد الو   (ABC)"المراقبة اآللية على الحدود" معداتينبغي استخدام 
من  لحدّ ل ختم الجوازات من وتيرة إجراءاتع يسر التالصحي و  كشفلل ةضافيأحد التدابير اإلك ، إن و جدت،الحراري( كشف)ال

 .الحدود والركابمراقبة ي وظفبين م حتكاكاالمستوى  خفضاالنتظار و صفوف 
 

ه قبل بملئالركاب  االستعانة بإقرار صحي يقومفكرة بالنظر في بعض الحكومات  قومذلك، خالل المراحل األولية، ت باإلضافة إلى
 ، والذي يمكن استخدامه لتحديد الركاب إلجراء التقييم الثانوي.ة للتقييموليكأحد التدابير األالمغادرة أو عند الوصول 

 

 اعتبارات يجب مراعاتها
 

الصحة( من أجل اتخاذ تدابير تسهل أقسام الجوازات و الحدود )مثل على ينبغي التنسيق مع مختلف السلطات التنظيمية  ·
)مثل ما يتعلق بقراءة رقائق جواز السفر،  إجراءات عدم المالمسةلدخول/الوصول، مثل تمكين إجراءات اتخليص 

 الوجه(.مالمح والتعرف على 
 

نظر في الخيارات اإللكترونية )مثل أن تلحكومات لعند الوصول، ينبغي يم إقرارات يكون من الضروري تقدعندما  ·
يمكن إرسال و . لحد من مستوى االحتكاك بين األشخاصل (QR)"الردود السريعة"  تطبيقات الهاتف المحمول ورموز

جراءات الجمركية، يوصى باستخدام ممرات خضراء/حمراء لإلبالنسبة و ة. يبوابات الحكومالا عبر سبقالمعلومات م
 ذلك. الذاتية حيثما أمكن لإلقرارات

 
على تشجيع الينبغي و تكنولوجيا البيومترية. العملية التحقق من الهوية باستخدام تطبيق التشغيل اآللي على ينبغي  ·

الفترة الزمنية  مديدوابات اإللكترونية من أجل تأو المراقبة اآللية للحدود أو الب غير التالمسيةاستخدام التكنولوجيا 
 والموظفين.والمسؤولين  والحد من التفاعل بين الركاب تلمعامالل

 
الركاب  لمختلفحرارة الدرجة  من أجل قياس، يمكن تثبيت كاميرات حرارية ذكية المعنيةاللوائح بموجب إذا لزم األمر  ·

 .سلسةعة و يسر بوتيرة 
 

ذا لزم األمر، يمكن وضع  · للحفاظ على التدفق وذلك  ثانوية للصحة، تقييمعمليات خالل المراحل األولى من التعافي، وا 
ن كانرك، و الجمالمخّصصة لقاعة الوصول إلى الالحراري قبل  كشف األمنييمكن إجراء الو . عموما   لرئيسي للركابا  ا 

 .عدد صفوف االنتظاريد من مما يز  داءعلى األيؤثر ذلك كثيرا  على حدة كي ال  كلحة الركاب تقييم صينبغي تجنب 
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، يمكن استخدام ةأو مجتمعية عنقودي إصابةوجد تحيث شديدة الخطورة بالنسبة للرحالت الجوية القادمة من المناطق  ·
ذكية في مواقع كاميرات حرارية يمكن وضع ، و من أجل تعزيز التباعد البدنيلوصول المخصصة لصالة المن  حّددقسم م

 .عامةالتشاور مع سلطات الصحة الوذلك بالركاب القادمين، جراء الكشف على مناسبة إل
 

 ةيالصحاإلقرارات 
 

. بالنسبة ات اإللكترونيةبوابالعلى  ايمكن إعدادهوالتي  يةالصحاإلقرارات  ّل المتمثل فيحالتقوم بعض الحكومات بتنفيذ  ·
ذن و الدخول تأشيرة عن معلومات الللدول التي لديها بالفعل منصة لجمع  ، يمكن تخصيصها الستيعاب اإللكتروني السفرا 

 المعلومات اإلضافية المطلوبة.
 

 الركاب الُمحّولون
 

جري ال يهذا النموذج، إطار في و . على غرار الوحدة الشاملة للكشف األمنيالصحي  إنشاء "وحدة شاملة" للكشف ·
األمنية بين  بالتدابيرالعتراف المتبادل على أساس ال تحويالركاب والممتلكات في مواقع العلى  الكشف األمني مجّددا  

أن يحول دون وجود نقاط  ةلصحكشف األمني على اترتيب مماثل إلجراءات الاتخاذ  ومن شأن. رحلةالدول في مسار ال
 .نالمحّولي جديدة في مواقع الركابطوابير 

 
تم صحية كما نظافة المتطلبات الالوفاء بما يالئم من ، ينبغي ركاب المحولينلعلى اأمني  إجراء كشفعند الحاجة إلى  ·

 .سابقا في عملية المغادرةتوضيحه 
 

 سبل ضمان التنفيذ الموّحد
 

 .وفر الحماية لعامة الناسالتعاون مع السلطات المختصة إليجاد حلول فعالة من حيث التكلفة ت ·
 

 .مسافرينلحماية ال تتّسم بالكفاءة وفعالية التكاليف حلوليجاد إل المعنيةالتعاون مع السلطات وشركات الطيران  ·
 

 .فكرة اإلقرارات الصحيةتنفيذ في حالة العمل مع الحكومات والسلطات  ·
 

 دارة الهوية.الرقمية الموحدة إلحلول االعتماد على الزيادة  ·
 

( أو PHC 3نموذج ) " المستَجدفيروس كورونا لمكافحة  XYZ التطهير في مطارو  التنظيف بيان متابعة أعمال"استخدام  ·
 أي نموذج مشابه عند االقتضاء.
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 العنصر
 منطقة استرداد األمتعة

 

 وصف موجز )الهدف(
 

واألمتعة  حقائبالالخاصة بعربات بدني مع الالحتكاك عدد الركاب واال قد تشهد ارتفاعألمتعة في المطار سترداد امنطقة ا
 التنظيف.عدد مرات وزيادة  عقيمينبغي تنفيذ تدابير التو وغيرها من المرافق.  والمراحيض

 اعتبارات يجب مراعاتها
 

عدم إجبار الركاب على االنتظار لفترة التأكد من األمتعة و  ردادالجهود لتوفير عملية سريعة الستقصارى ينبغي بذل  ·
 األمتعة. ستردادطويلة في منطقة ازمنية 

 
تخصيص سيور الركاب، وحيثما أمكن،  اتلوصول للحد من تجمععند نقاط األمتعة المتاحة سيور نقل ااستخدام عزيز ت ·

 رحالت من المناطق عالية الخطورة.منفصلة لنقل األمتعة القادمة على متن 
 

تدابير في حالة ما يناسب من اتخاذ و عملية التخليص الجمركي قدر اإلمكان  من سرعة وتيرةلحكومات ينبغي أن تتأكد ا ·
 ي لألمتعة.فعلالتفتيش العمليات 

 
لعربات  على نحو شامل وأكثر تواترا   عقيمن التبما يضمجداول الرحالت الجوية وفقا لجداول التنظيف تعديل ينبغي  ·

 .وما إلى ذلك األمتعة والمغاسل وأزرار المصاعد والقضبان
 

إلبالغ عن األمتعة المفقودة عّين عليهم اتالذين ي ركابالذاتية أو الخيارات عبر اإلنترنت لل اتينبغي توفير أكشاك الخدم ·
 .التالفةأو 

 
البدني  على التباعدتشجيع لإجراء مؤقتا ل ةاألرضيعلى عالمات وضع الينبغي اعتبار استخدام الدعامات القابلة للسحب و  ·

 ألمتعة.ل ةدائرياقالت الالنفي 
 

 اإلمكان. قدر ةشفاف ة واقيةفاصلحواجز ينبغي تزويد وكالء الطيران في مكاتب األمتعة المفقودة ب ·
 

 م.بيوتهدقهم أو ااألمتعة، حيث يمكن تسليم أمتعة الراكب مباشرة إلى فن سليماستخدام خدمات تعلى تشجيع الينبغي   ·
 

 مناولةاألمتعة، في حالة سوء استرداد تقديم كي يتسنى لهم تعقب األمتعة مع الركاب عن معلومات تبادل الينبغي  ·
 .األمتعة استردادإعادة األمتعة، دون االنتظار في منطقة 

 
 وتطهير المنطقة. عقيمينبغي وضع بروتوكوالت لت ·

 سبل ضمان التنفيذ الموّحد

 مسافرين.وفر الحماية للفعالة من حيث التكلفة ت يجاد حلولإل المعنيةالتعاون مع السلطات وشركات الطيران  ·
 

( أو PHC 3نموذج ) " المستَجدفيروس كورونا لمكافحة  XYZ التطهير في مطارو  التنظيف بيان متابعة أعمال"استخدام  ·
 أي نموذج مشابه عند االقتضاء.
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 العنصر
 الخروج من المنطقة المفتوحة للجمهور

 

 وصف موجز )الهدف(
 

إيالء االعتبار ينبغي و . مفتوحة للجمهوربروتوكوالت واحتياطات للركاب القادمين الذين يخرجون من المنطقة ال إعدادينبغي 
مكن أن خالل مراحل إعادة التشغيل األولية، ي  و . من مبنى الركابخروج الكذلك منطقة للمنطقة المخصصة لموظفي االستقبال و 

 أو تقييد الوصول إلى مبنى المطار. خصصة لموظفي االستقبالقة الممنطالإنشاء محيط حول  تدابير المتخذةتشمل ال
 

 اعتبارات يجب مراعاتها
 

 ل الوصول إلى مبنى المطارــسبُ 
 

 املينالمطار على الع مبنى الحق في استخداملخصوصية كل مطار والتشريعات الوطنية المعمول بها، قد يقتصر  وفقا   ·
محدودي الحركة أو القصر غير المصحوبين في أو الركاب  ذوي اإلعاقةمن  ركابوالمسافرين واألشخاص المرافقين لل

ربما تتسبب في أوجه و  صابةتزيد من مخاطر اإلقد  ه ال تتولد عن ذلك حشود وصفوف انتظارالمرحلة األولية، طالما أن
 أمنية.قصور 

 
 قبل الخروج من مبنى المطار. ينت اليدماعق  ينبغي توفير العديد من محطات غسل اليدين أو م ·

 
في  ينبغي زيادة التنظيف بناء على جداول الرحالت الجوية كي يتسنى إجراء التعقيم على نحو شامل وأكثر تواترا   ·

 المحال التجارية، واألطعمة والمشروبات و مخصصة للمقاعدمناطق الال، بما في ذلك المفتوحة للجمهورالمناطق العامة 
 والحافالت اآللية.اآللي النقل  سبلو  والمراحيض والدرابزين

 سبل ضمان التنفيذ الموّحد
 

 .ينالمسافر على الوقت المناسب  بدقة وفيلتعاون مع الجهات المعنية في المجتمع لضمان نشر المعلومات ا ·
 

( أو PHC 3 نموذج) " المستَجدفيروس كورونا لمكافحة  XYZ التطهير في مطارو  التنظيف بيان متابعة أعمال"استخدام  ·
 أي نموذج مشابه عند االقتضاء.

 

— — — — — — — — 
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 الوحدة
 الطائرات

 الجمهور المستهدف
 

 .الطائرات" تشغيل" السادسالملحق من " الطائرات — الدولي التجاري الجوي النقل" األول الجزءالذين تسري عليهم أحكام الم شغ لون 
 
 

 عنصرال

 ةعامأحكام  –ب والطاقم االرك
 

 (الهدف)وصف موجز 
 

 .توفير بيئة تشغيل آمنة وصحية للركاب والطاقم
 

 اعتبارات يجب مراعاتها

صعود جري وينبغي، قدر اإلمكان وبما يتفق مع اعتبارات الوزن والتوازن، أن ي. والنزول منها عملية الصعود إلى الطائرةتعديل  ·
نزالهم إلى الطائرة الركاب   .بعضمن ل من احتمال مرور الركاب على مقربة بعضهم بطرق تقل  منها وا 

وينبغي . الكافي بين الركاببما يحقق التباعد البدني مقاعد العند الحاجة، ينبغي تخصيص . لمقاعدخصيص اعمليات ت ·
ى كما يجب تشجيع الركاب عل. شغال بذلكنسب اإلسمح تمنفصل عندما بشكل لجلوس لبترتيبات أن تسمح شركات الطيران ل

 .قدر اإلمكان ة لهمصخص  عد الم  االبقاء في المق

 جميع األمتعةتسجيل مع  أقل قدر ممكن من األمتعة،يجب تشجيع الركاب على السفر بو . على متن الطائرةالحركة الحد من  ·
التقييد مؤقتا  كما يجوز . وينبغي إزالة الصحف والمجالت. المقعديمكن وضعها أسفل باستثناء األمتعة اليدوية الصغيرة التي 

 .عفاة من الرسوم الجمركيةحجم وكمية المبيعات الم  ل

على الرحالت قصيرة تعليقها خدمة األغذية والمشروبات أو تقييد ينبغي إذ . والمشروبات أو تعليقهااألغذية الحد من خدمة  ·
 قدرالعدوى إلى أدنى انتقال خطر ومن أجل الحد من . ومعبأة مسبقا  عبوات مغل فة في النظر في توزيعها المدى أو ينبغي 

 .والوسائدنيات ، مثل البطاالرحلةغير الضرورية أثناء  اللوازمينبغي الحد من استخدام ، ممكن

هناك ، تخصيص مرحاض واحد الستخدام الطاقم فقط، شريطة أن تظل كان ذلك ممكنا  وينبغي، كلما . ضيحاالمر استخدام تقييد  ·
، كل راكبكما يجب على . اضطرارهم إلى التكدس انتظارا  الستخدام المرحاضلركاب دون مراحيض كافية متاحة الستخدام ا

حركة المقعد الم خص ص له، وذلك للحد من ن على أساس عي  لطائرة، استخدام مرحاض م  تبعا  لتشكيل ا إلى الحد الممكن عمليا  
 .خرينالرحلة، مما يقلل من التعرض للركاب اآلأثناء  داخل الطائرة الركاب

إعطاء تعليمات يجب و  .البيان العملي لقواعد السالمة المتبعة على الطائرةمعدات بادل ينبغي حظر ت. الطاقم أفراد تدابير حماية ·
وينبغي استكشاف وسائل . مقصورةالمن فقط  ةم محدداقسإلى أتقديم الخدمة بحيث يختص كل فرد منهم ب أفراد الطاقمإلى 

على أن )أثناء عملية الصعود إلى الطائرة  (بلكسيغالس)الزجاج العضوي  الستائر البالستيكية أو ألواحإضافية للحماية، مثل 
 (.الصعود إلى الطائرةعملية إزالتها بمجرد االنتهاء من يجري 
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. للطائرات (OEM) معدات األصليةالمن منتجي  المتاحة حاليا   المشتركة تحتوي العناصر التالية المتعلقة بالتطهير على أحدث التوصيات — مالحظة
 :ما يليمالحظة هذه التوجيهات  يمستخدمل وينبغي

 .ال تفتأ تتطو ر تكنولوجياو  تستند هذه التوصيات إلى ظروف ·

الطائرات، هناك متن تقديم توصيات مشتركة الستخدام الم طه رات على على الرغم من المحاوالت المبذولة من أجل  ·
أن ومن المستصوب بشدة . المعدات األصلية للطائراتمنتج من منتجي  بل كلالم صن عة من ق  اختالفات بين المنتجات 

ه بشأن أي استفسارات يتشاور معوأن  ةالمعدات األصلية للطائر الصادرة عن منتج  رشاداتاإليكون الم شغ ل على دراية ب
 .الطائرةة بهيكل تلك خاص

وتقع على عاتق الم شغ ل . لطائرةالم ستخَدم لج نتَ م  اللين بتوصيات تتماشى مع هو تزويد الم شغ  اإلرشادات  القصد من هذه ·
الحماية من اتباع مستخدمي هذا الم طه ر لقواعد ، و نت جةلتعليمات الشركة الم   مسؤولية التأكد من استخدام الم طه رات وفقا  

االستخدام  تعليماتويتبع بالفعالية، فيما يتعلق يتماشى مع توصيات المنظمات الصحية هم لها وأن استخدام، المناسبة
نة على غالف عبوة ال  .م طه رالمدو 

 
 

 عنصرال

 مقصورة القيادة –التطهير 

 

 (الهدف)وصف موجز 
 

 .العاملين بالخدمات األرضيةصحية للطاقم و و توفير بيئة تشغيل آمنة 

 

 اعتبارات يجب مراعاتها

 

عمليات وتيرة كذلك ، وتراعي مقصورة الركاببين مقصورة القيادة و فصل بوتيرة تراعي التنظيف مقصورة القيادة ينبغي  ·
 .الطاقمأفراد  انتقال

 .ة تستوعب عمليات أفراد الطاقم بشكل آمنمناسببوتيرة وتطهيرها مقصورة القيادة ينبغي تنظيف  ·

لتطهير  (IPA)يزوبروبيل كحول األ٪ من 70بنسبة تركيز  باستخدام محلول مائي اتكل الطائر ايوصي م صن عو هي ·
 كي تكون تعليماتلالمنظمات الصحية المناسبة الرجوع إلى وينبغي . التي تالمسها األيدي داخل المقصورةألسطح ا

سالمة استعمال  لضمانمنتج المعدات األصلية  تعليماتالرجوع إلى يجب كما . الة ضد الفيروساتفع  استعمال الم طه ر 
مواد مزيد من لحصول على توصيات أكثر تفصيال  أو ومن أجل ا. مناسببشكل وية والحماية الشخصية والتهالم طه ر 

 .لهيكل الطائرة المحدد تواصل مع الشركة الم صن عةيتعين الطهير، الت

 .لتحقيق أقصى قدر من الفعالية ، وذلكالتطهيربدء يجب تنظيف األسطح من األوساخ والحطام قبل  ·
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 "اإلقالع: دليل السفر الجوي في أثناء أزمة الصحة العامة الناجمة عن فيروس كورونا المستَجد"

 

مع استخدام واحدة لمرة لة تستخدم بل  قطعة قماش م  بأو  لة مسبقا  بل  مناديل م  تنظيف األسطح بالم طه ر باستخدام يجب  ·
ويجب . الكحول إلى أدنى حد ممكن لى متن الطائرة لتقليل خطر انسكاب محلولعبوات محدودة الحجم من الم طه ر ع

 .المعداتأو سقوط قطرات منه فوق  سائلجب عدم السماح بتجمع الكما ي. عدم رش محلول الكحول داخل مقصورة القيادة

 .حول مصادر االشتعال المحتملةالالزمة قابل لالشتعال، لذلك ينبغي اتخاذ االحتياطات ال تنس أن محلول الكحول  ·

بيانات عن اآلثار طويلة ، بينما ال توجد المستَجدفيروس كورونا جائحة  التطهير بشكل كبير بسببالرتفاع وتيرة  نظرا   ·
المتكرر، يجب على الم شغ ل فحص المعدات بشكل دوري للتأكد من عدم وجود آثار أو االستعمال األجل المرتبطة بهذا 

ذا لوحظ و . أضرار طويلة األجل بمرور الوقت للحصول على بمنتج المعدات األصلية ل اتصفيتعين االتلف، وجود ا 
وغيرها من  يةالجلدعند تطهير األسطح وينبغي توخي الحذر بشكل خاص . ات بديلةم طه ر بشأن استخدام إرشادات 

 .األسطح المسامية

عن غير قصد أثناء عملية التنظيف أو التطهير، ينبغي للم شغ لين وطاقم وضع مفاتيح التحكم تزايد احتمال تغيير ل ا  نظر  ·
 .قبل تشغيل الطائرةمفاتيح التحكم داخل مقصورة القيادة جميع صحة وضع لتحقق من االطائرة تعزيز إجراءات قيادة 

، (مثل أقنعة األكسجين)احتياجات إضافية من الم طه رات على أساس االستخدام تجهيزات مقصورة القيادة قد يكون لبعض  ·
 .لذلكتبعا  ينبغي وضع إجراءات لذلك 

دسبل ضمان   التنفيذ الموحَّ

 (ICCAIA) المجلس التنسيقي الدولي التحادات صناعات الطيران والفضاء خاللمن  المعدات األصليةاالتصال بمنتج  ·
 .واتصال منتج المعدات األصلية بالم شغ لين

( أو أي نموذج مماثل PHC 2)نموذج  "المستَجدفيروس كورونا لمكافحة تطهير الطائرات "بيان متابعة أعمال  استخدم ·
 .حسب االقتضاء
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 "في أثناء أزمة الصحة العامة الناجمة عن فيروس كورونا المستَجداإلقالع: دليل السفر الجوي "

 

 نصرالع

 الركاب مقصورة –التطهير 
 

 (الهدف)وصف موجز 
 

 .العاملين بالخدمات األرضيةلطاقم و للركاب واصحية و توفير بيئة تشغيل آمنة 
 

 اعتبارات يجب مراعاتها

ينبغي كما . بشكل آمنمقصورة الركاب  تستوعب عمليات الركاب وطاقم ةمناسبوتيرة بمقصورة الركاب وتطهيرها يجب تنظيف  ·
 .لشخص مصابالمقصورة واحتمال تعرض أن يكون التنظيف بوتيرة تراعي تشغيل الطائرة 

ألسطح لتطهير ا (IPA)يزوبروبيل كحول األ٪ من 70بنسبة تركيز  باستخدام محلول مائي اتكل الطائر ايوصي م صن عو هي ·
استعمال الم طه ر  كي تكون تعليماتلسبة المنظمات الصحية المناالرجوع إلى وينبغي . التي تالمسها األيدي داخل المقصورة

والتهوية سالمة استعمال الم طه ر  لضمانمنتج المعدات األصلية  تعليماتالرجوع إلى يجب كما . الة ضد الفيروساتفع  
تواصل يتعين الطهير، التمواد مزيد من لحصول على توصيات أكثر تفصيال  أو ومن أجل ا. مناسببشكل والحماية الشخصية 

 .لهيكل الطائرة المحدد ع الشركة الم صن عةم

 .لتحقيق أقصى قدر من الفعالية ، وذلكالتطهيربدء يجب تنظيف األسطح من األوساخ والحطام قبل  ·

مع استخدام عبوات واحدة لمرة لة تستخدم بل  قطعة قماش م  بأو  لة مسبقا  بل  مناديل م  تنظيف األسطح بالم طه ر باستخدام يجب  ·
ويجب عدم رش . الكحول إلى أدنى حد ممكن لى متن الطائرة لتقليل خطر انسكاب محلولالحجم من الم طه ر عمحدودة 

على سبيل ) المعداتأو سقوط قطرات منه فوق  سائلكما يجب عدم السماح بتجمع ال. محلول الكحول داخل مقصورة الركاب
 (.الرحلةأثناء التجهيزات اإللكترونية للترفيه المثال 

 .حول مصادر االشتعال المحتملةالالزمة قابل لالشتعال، لذلك ينبغي اتخاذ االحتياطات تنس أن محلول الكحول ال  ·

بيانات عن اآلثار طويلة األجل ، بينما ال توجد المستَجدفيروس كورونا جائحة  التطهير بشكل كبير بسببالرتفاع وتيرة  نظرا   ·
الم شغ ل فحص المعدات بشكل دوري للتأكد من عدم وجود آثار أو أضرار المتكرر، يجب على االستعمال المرتبطة بهذا 

ذا لوحظ و . طويلة األجل بمرور الوقت بشأن للحصول على إرشادات بمنتج المعدات األصلية ل اتصفيتعين االتلف، وجود ا 
كما . وغيرها من األسطح المسامية يةالجلدعند تطهير األسطح وينبغي توخي الحذر بشكل خاص . م طه رات بديلةاستخدام 

معدات الترفيه مثل المقاعد و )فروشات لمتجهيزات االتطهير لمالءمة مواد يجب على الم شغ ل التحقق مع الشركة الم صن عة من 
 (.الرحلةأثناء 

سطح بوتيرة عالية يقتضي عملهم مالمسة أعدد الموظفين الذين للحد من لتشغيل ها لشركات الطيران مراجعة إجراءاتود قد ت ·
لحصول على توصيات أكثر ومن أجل ا. ومقابض األبواب والمفاتيح وما إلى ذلكمفاتيح التحكم في الدخول  مثل لوحات
 .لهيكل الطائرة المحدد تواصل مع الشركة الم صن عةيتعين الطهير، التمواد مزيد من تفصيال  أو 

دسبل ضمان   التنفيذ الموحَّ

 (ICCAIA) المجلس التنسيقي الدولي التحادات صناعات الطيران والفضاء من خالل المعدات األصليةاالتصال بمنتج  ·
 .واتصال منتج المعدات األصلية بالم شغ لين

 .حسب االقتضاء ( أو أي نموذج مماثلPHC 2)نموذج  "المستَجدفيروس كورونا لمكافحة تطهير الطائرات "بيان متابعة أعمال استخدم  ·
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 "اإلقالع: دليل السفر الجوي في أثناء أزمة الصحة العامة الناجمة عن فيروس كورونا المستَجد"

 

 نصرالع
 البضائعمقصورة  –التطهير 

 
 (الهدف)وصف موجز 

 
 .العاملين بالخدمات األرضيةلطاقم و لصحية و توفير بيئة تشغيل آمنة 

 

 اعتبارات يجب مراعاتها

العاملين عمليات تستوعب  ةمناسبالبضائع بوتيرة مقصورة التي تالمسها األيدي داخل سطح وتطهير األ ينبغي تنظيف ·
 .بشكل آمن بالخدمات األرضية

ألسطح لتطهير ا (IPA) يزوبروبيلكحول األ٪ من 70بنسبة تركيز  باستخدام محلول مائي اتكل الطائر ايوصي م صن عو هي ·
استعمال الم طه ر  كي تكون تعليماتلالمنظمات الصحية المناسبة الرجوع إلى وينبغي . التي تالمسها األيدي داخل المقصورة

والتهوية سالمة استعمال الم طه ر  لضمانمنتج المعدات األصلية  تعليماتالرجوع إلى جب يكما . الة ضد الفيروساتفع  
يتعين طهير، التمواد مزيد من لحصول على توصيات أكثر تفصيال  أو ومن أجل ا. مناسببشكل والحماية الشخصية 

 .لهيكل الطائرة المحدد تواصل مع الشركة الم صن عةال

 .لتحقيق أقصى قدر من الفعالية ، وذلكالتطهيربدء ساخ والحطام قبل يجب تنظيف األسطح من األو  ·

مع استخدام عبوات واحدة لمرة لة تستخدم بل  قطعة قماش م  بأو  لة مسبقا  بل  مناديل م  تنظيف األسطح بالم طه ر باستخدام يجب  ·
ويجب عدم رش . الكحول إلى أدنى حد ممكن لى متن الطائرة لتقليل خطر انسكاب محلولمحدودة الحجم من الم طه ر ع

كشف الدخان جهاز مثل )للمعدات الحرجة  سائلكما يجب عدم السماح بمالمسة ال. محلول الكحول داخل مقصورة البضائع
 (.قائإطفاء الحر خروج مادة إطفاء الحرائق من جهاز ومعدات تشغيل األبواب اإللكترونية وفوهة 

 ، معحول مصادر االشتعال المحتملةالالزمة لالشتعال، لذلك ينبغي اتخاذ االحتياطات  قابلال تنس أن محلول الكحول  ·
غير الظاهرة للعيان نظرا  ألن هناك طائرات عديدة لديها صناديق إلكترونية م ثب تة في إيالء اهتمام خاص لمصادر اإلشعال 

 .مقصورة البضائع

بيانات عن اآلثار طويلة األجل ، بينما ال توجد المستَجدفيروس كورونا ة جائح التطهير بشكل كبير بسببالرتفاع وتيرة  نظرا   ·
المتكرر، يجب على الم شغ ل فحص المعدات بشكل دوري للتأكد من عدم وجود آثار أو أضرار االستعمال المرتبطة بهذا 

ذا لوحظ و . طويلة األجل بمرور الوقت بشأن للحصول على إرشادات بمنتج المعدات األصلية ل اتصفيتعين االتلف، وجود ا 
 .م طه رات بديلةاستخدام 

يقتضي عملهم مالمسة أسطح بوتيرة عالية عدد الموظفين الذين للحد من لتشغيل ها لشركات الطيران مراجعة إجراءاتود قد ت ·
 .ومقابض األبواب والمفاتيح وما إلى ذلكمفاتيح التحكم في الدخول  مثل لوحات

 دالتنفيذ الموحَّ  سبل ضمان

 (ICCAIA) المجلس التنسيقي الدولي التحادات صناعات الطيران والفضاء من خالل االتصال بمنتج المعدات األصلية ·

 .المعدات األصلية بالم شغ لينواتصال منتج 

 .االقتضاء( أو أي نموذج مماثل حسب PHC 2 )نموذج" المستَجدفيروس كورونا لمكافحة تطهير الطائرات بيان متابعة أعمال "استخدم  ·
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 "في أثناء أزمة الصحة العامة الناجمة عن فيروس كورونا المستَجداإلقالع: دليل السفر الجوي "

 

 نصرالع

 الصيانة –التطهير 

 

 (الهدف)وصف موجز 

 

 .العاملين بالخدمات األرضيةلطاقم و للركاب واصحية و توفير بيئة تشغيل آمنة 

 

 اعتبارات يجب مراعاتها

الركاب  لضمان استمرارها في حمايةأنظمة الهواء وأنظمة الماء لكل من دورية صيانة مراعاة إجراء ينبغي لشركات الطيران  ·
إجراءات صيانة محددة من أجل  هيكل الطائرةإلى منتج المعدات األصلية لالرجوع يها يجب علكما . والطاقم من الفيروسات

 .بين عمليات الصيانة الفواصل الزمنيةتحديد و 

لتطهير ل هاإجراءاتضمن الصيانة جاالت الدخول وغيرها من ملوحات مفاتيح التحكم في شركات الطيران أن تدرج لينبغي  ·
 .الصيانةفراد طواقم بيئة آمنة ألتهيئة لضمان 

يقتضي عملهم مالمسة أسطح بوتيرة عالية عدد الموظفين الذين للحد من لتشغيل ها لشركات الطيران مراجعة إجراءاتود قد ت ·
 .ومقابض األبواب والمفاتيح وما إلى ذلكمفاتيح التحكم في الدخول  مثل لوحات

فحص إجراءات التطهير من أجل تطبيق  تطبيقها بعديتعين يجب على شركات الطيران وضع إجراءات الصيانة التي  ·
 الكهربائية مقبض التحكم وقواطع الدوائرالبضائع للتأكد من صحة وضعية ومقصورة الركاب ومقصورة مقصورة القيادة 

غالق األبواب ح التحكم فيمفاتي لوحاتفحص كما ينبغي . التحكممفاتيح ومقابض لوحات و   .الدخول وا 

د سبل ضمان  التنفيذ الموحَّ

 (ICCAIA) المجلس التنسيقي الدولي التحادات صناعات الطيران والفضاء من خالل االتصال بمنتج المعدات األصلية ·
 .واتصال منتج المعدات األصلية بالم شغ لين

( أو أي نموذج مماثل PHC 2)نموذج " المستَجدفيروس كورونا لمكافحة تطهير الطائرات "بيان متابعة أعمال استخدم  ·
 .االقتضاء حسب
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 "اإلقالع: دليل السفر الجوي في أثناء أزمة الصحة العامة الناجمة عن فيروس كورونا المستَجد"

 

 نصرالع

 نظام الهواء
 

 (الهدف)وصف موجز 
 

 انسداد لتجنب الحذر توخي وينبغي حد، أقصى إلى الركاب مقصورة داخل الهواء تدفق إجمالي بزيادة الطائرات م صن عو يوصي
 هواءب المتعلقة العتباراتا بشأن العامة التوصيات هي هذهو  .(الطائرة أرضية بمحاذاة الموجودة تلك سيما ال) التهوية فتحات

 لمعداتا منتجي مع الم شغ لون يتشاور أن شدةب ستصوبوي .محددة طائرات نماذج أجل من استثناءات هناك تكون وربما المقصورة،
 .ائرةالط بنوع خاصة استفسارات أي بشأن للطائرات األصلية

 

 اعتبارات يجب مراعاتها

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

معالجة تجري  إذ أنه ال .الم سبق التكييفهواء لل خارجي حزم تكييف الهواء أو مصدروجود ينبغي تجنب العمليات دون  ·
وينبغي . (HEPA مرشح هيبا) كفاءةال ةعاليمن الجسيمات بطريقة  هواءم رش ح لتنقية ال مصادر الهواء الخارجية من خالل

كان تشغيل نظام تكييف الهواء في الطائرة، إذا من لتمكن لند البوابة ع لطائرةوحدة الطاقة اإلضافية ل السماح باستخدام
 .ة مكافئةال يتيح تنقية الهواء بطريق الم سبق التكييفهواء لل الخارجي مصدرال

، فيجب الرجوع إلى (هيبا)بها مرشحات تنقية الهواء من نوع  عادة تدوير الهواء، ولكن ليسإلالطائرة نظام بإذا كان  ·
 .إعداد نظام إعادة التدويرطريقة لتحديد به االتصال منشورات منتج المعدات األصلية أو 

إلى الطائرة مع األخذ في الركاب هواء المقصورة قبل صعود تغيير لالهواء النقي أنظمة إعادة تدوير يوصى بتشغيل  ·
 :ما يليلاالعتبار 

o وحدة الطاقة ذي توفره المتدفق ال مع الهواء)حزم تكييف الهواء يتعين تشغيل ، المكيفة الهواءطائرات فيما يتعلق بال
دقائق على  10قبل  التكييفالم سبق هواء لل خارجي أو تزويد الهواء عبر مصدر( هالطائرة أو محركاتاإلضافية ل
 .منها وأثناء النزولإلى الطائرة فترة الصعود يلة طو إلى الطائرة،  صعودالعملية بدء األقل من 

o  مرشحات تنقية الهواء من نوع التي تعمل بفيما يتعلق بالطائرات(هيبا HEPA) تشغيل نظام إعادة تدوير، يتعين 
 .المرشحاتإلى أقصى حد من خالل الهواء لزيادة تدفق الهواء 

o  تغييرلتسهيل طيلة وقت التوقف مفتوحة ة الطائر يتعين إبقاء أبواب نظام تكييف الهواء، فيما يتعلق بالطائرات بدون 
 (.البضائعباب الخدمة وباب و  باب الركاب)هواء المقصورة 

 عمليات الطيران

 .وتشغيل مراوح إعادة تدوير الهواء AUTOوضعية  فيحزم الجميع جعل  تشغيل أنظمة التحكم البيئي معيتعين  ·

o  (هيبا)من نوع  الهواءتنقية مرشحات ال ينطبق ذلك إال في حالة التأكد من تركيب. 

، فيتعين االتصال بمنتج المعدات األصلية ألخذ توصياته بشأن (HEPA هيبا)لم تكن مرشحات تنقية الهواء من نوع إذا  ·
 .الهواء ة تدويرإعداد نظام إعادطريقة تحديد 

مرة أخرى إعادة تشغيلها يجب إلى إيقاف تشغيل الحزم من أجل إقالع الطائرة، ف الطائرة أثناء الرحلة تشغيل إجراءدعا إذا  ·
 .بمجرد أن تسمح قوة الدفع بذلك
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 "في أثناء أزمة الصحة العامة الناجمة عن فيروس كورونا المستَجداإلقالع: دليل السفر الجوي "

 

 :إرسال قائمة الحد األدنى من المعدات

 منو . الركاب أفضل أداء شامل لتهوية مقصورة الهواء تدويرتوفر حزم تكييف الهواء التي تعمل بكامل طاقتها ومراوح إعادة  ·
من اإلرسال  قدر اإلمكان حدصوب أيضا  المن المستو . ال تعملحزم المستصوب الحد قدر اإلمكان من اإلرسال بينما ال

 .(HEPA هيبا) ات تنقية الهواء من نوعمرشحبزة جه  الم  ة طائر الهواء ال تعمل فيما يتعلق بال راوح إعادة تدويربينما م

وينبغي االتصال . تدفق الهواء إلى الخارج جميع الصمامات، عند تشغيل بعض الطائراتيكون أداء تدفق الهواء أفضل، في  ·
القيود المرتبطة عند عدم عمل صمامات تدفق الهواء إلى الخارج، وبشأن لطائرة المعدات األصلية بشأن أداء تهوية منتج اب

  .باإلرسال في هذه الحالة

 :العالي للهواء التدفقمفتاح تشغيل 

ألخذ توصياته بشأن لمعدات األصلية فيتعين االتصال بمنتج ا، للهواء خيار لتشغيل التدفق العاليم جه زة بالطائرة ت إذا كان ·
 .عدادطريقة اإلتحديد 

 :على سبيل المثال

نظرا  ، MD-90و MD-80و 8-747من طرازات  طائراتلبوينغ شركات الطيران باختيار وضع التدفق العالي لشركة توصي 
 .المقصورةداخل زيد من معدل التهوية اإلجمالي يأن ألن ذلك من شأنه 

، 737و 400-747ففيما يتعلق بالطائرات من طرازي ومع ذلك، . الوقوداستهالك من ذلك سيزيد  —ة الحظم 
جميع النماذج، يجب ومن أجل . معدل التهوية اإلجمالييؤدي إلى زيادة في ه لن وضع التدفق العالي ألناختيار ينبغي  ال

 إذا كانت الطائرة مجهزة بمرشحات تنقية الهواء من نوع) الهواء في وضع التشغيل مراوح إعادة تدويرظل أن ت
 .(HEPA هيبا)

 :ضيالمر  كباالر تحديد مكان جلوس 

في جميع  ينمقعدين فارغترك عادة ) واحد متربمسافة ال تقل عن فصل الشخص المريض عن الركاب اآلخرين يتعين  ·
عن ، حيثما أمكن ،ذلكتنفيذ وينبغي . المشتبه بهالراكب شغله يمن المقعد الذي ( على تصميم المقصورة االتجاهات اعتمادا  

 .طريق نقل الركاب اآلخرين بعيدا  

 :مرشحات تنقية الهواء صيانة

ويتعين اإلحاطة بمتطلبات الحماية . لمعدات األصليةالذي يحدده منتج اعلى النحو إجراءات الصيانة العادية يتعين اتباع  ·
 .المرشحات عند تغييرهامناولة الخاصة و 

للتحقق مما إذا كانت هناك حاجة إلى إجراء تطهير إضافي يتعين االتصال بمنتج المعدات األصلية أو الرجوع إلى منشوراته  ·
 .وث الميكروبيولوجي في منطقة استبدال الفلترالتلفادي صحة الموظفين لتإضافية لأو حماية /و

د سبل ضمان  التنفيذ الموحَّ

 (ICCAIA) المجلس التنسيقي الدولي التحادات صناعات الطيران والفضاء من خالل االتصال بمنتج المعدات األصلية ·
 .واتصال منتج المعدات األصلية بالم شغ لين

 .( أو أي نموذج مماثل حسب االقتضاءPHC 2)نموذج " المستَجدفيروس كورونا لمكافحة تطهير الطائرات "بيان متابعة أعمال استخدم  ·

— — — — — — — —  
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 ةالوحد
 الطاقم

 
 الجمهور المستهدف

 — النقل الجوي التجاري الدولي" — األول ، الجزء"تشغيل الطائرات" — السادسالملحق بتغطية جميع العمليات المشمولة 
  .الصحة العامة الطيران المدني ووكاالتهيئات و ، "الطائرات

  
 عنصرال

 الطاقمفراد أ

 (الهدف)وصف موجز 
 .يمكن تنفيذها على الصعيد العالميو أفراد الطاقم تنطبق على  الصحةو الحماية متسقة تتعلق بتوفير اعتبارات 

 اعتبارات يجب مراعاتها

 ةعامأحكام 

الالزم  طاقميشير إلى ال" الطاقم"مصطلح ما لم تكن هناك إشارة تحديدا  إلى طاقم القيادة أو طاقم مقصورة الركاب، فإن  ·
 .الطاقم على جميع أفرادذلك ينطبق و . دعم الرحلةللتشغيل على متن الطائرة لكي يتمكن الم شغ ل الجوي من 

 التسهيالت

، بها توقفات الذين يشاركون في رحالت جوية ،نيالحمولة المتخصص/الصيانة والبضائعأفراد الطاقم وأفراد إيداع ينبغي ال  ·
أثناء توقفهم أو بعد عودتهم، ما لم يكونوا قد تعرضوا على متن الطائرة أو أثناء الحظتهم ملفي الحجر الصحي واالحتجاز 

 .أو ألحد أفراد الطاقم تظهر عليه أعراض المرض لراكب افترة توقفه

إرسال بضائع فقط، على سبيل المثال، التأكد من لنقل لون طائرات ركاب شغ  فراد الطاقم الذين ي  نبغي ألي — مالحظة
على متن المنقولين أن أفراد الطاقم التأكد من  ، أوالتباسعدم وجود أي ا  لضمان اإلخطار الصحيح إلى جميع الوكاالت

 .بشكل صحيح في بيان الطاقمة الركاب معروفون ومحد دون مقصور األحمال والمهندسين وطاقم مسؤولي الطائرة مثل 

 :يتحقق ما يلي استمرار تشغيل الطائرات، بحيثسه ل ينبغي للدول أن تنظر في تنفيذ تدابير ت ·

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

o للفحص أو القيود المطبقة على المسافرين اآلخرينلطواقم عدم خضوع ا. 

o  قدر اإلمكانمبالغ فيها طرق الفحص الصحي ألفراد الطاقم غير أن تكون. 

 ةالصحيمتابعة الحالة 

ضيق التنفس أو أي أعراض أخرى لإلصابة / السعال / يجب على أفراد الطاقم مراقبة أنفسهم تحسبا  لإلصابة بالحمى  ·
مئوية ° 38لوغ درجة حرارة الجسم اإلصابة بالحمى بأنها ب منظمة الصحة العالميةوت عر ف . المستَجدبفيروس كورونا 

 .أعلى أو

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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فيه العمل وفي أي وقت يشعرون نوبات على األقل خالل يوميا  مرتين قياس درجة حرارة أجسامهم يجب على أفراد الطاقم  ·
 .على ما يرامليسوا بأنهم 

خطار  · لدى شركتهم، مع عدم الذهاب  الصحة المهنيةقسم يجب على أفراد الطاقم البقاء في المنزل أو في غرفة الفندق، وا 
لهم  وينبغي. المستَجدفيروس كورونا ترتبط بأعراض أخرى أي بالحمى أو ضيق التنفس أو مصابين العمل إذا كانوا إلى 

 .لدى شركتهم الصحة العامةو  الصحة المهنيةو قسم يسمح لهم بذلك مسؤولإلى أن إلى العمل عدم العودة 

 :ما يلي للعدوى لطاقمأفراد اقة بتعرض ومن األمثلة على الشواغل المتعل

 .أو مناوبة عمل سابقة/متعلقة برحلة سفر وفترة حجر صحي أن يكون ضمن  ·

 .أعراض واضحةظهور بغض النظر عن إيجابية  المستَجدفيروس كورونا أن تكون نتيجة اختبار الكشف عن اإلصابة ب ·

 .المستَجدفيروس كورونا  أنه تعرض لشخص تظهر عليه أعراضأن يعرف المرء  ·

 .المستَجدفيروس كورونا ترتبط ب من أي أعراضالمرء عاني أن ي ·

الصحة مسؤولي قسم بل ن ق  حالته م تقييمجر ولكن لم ي المستَجدفيروس كورونا من أعراض  ىتعافأن يكون المرء قد  ·
 .لدى شركته المهنية والصحة العامة

 :أثناء الرحلة

التوقف عن العمل في أقرب وقت هذا الفرد ثناء الرحلة، فيجب على أالطاقم ظهرت أعراض اإلصابة بالمرض على أحد أفراد  إذا ·
خطار (كمامة)قناع جراحي ارتداء ، و ممكن متى  اآلخرينللتباعد البدني عن وصى بها الم  بقاء على المسافة ، والقائد الطائرة، وا 
 .الطيرانة بغي لألفراد المتابعة مع مسؤولي الخدمات الطبية والصحة العامة في شركوعند الهبوط، ين. ذلك ممكنا  كان 

 الحماية الصحية

 :االلتزام بما يلي العمل، يجب على أفراد الطاقم في زمالءن فيهم ال، بممالطاقم وغيرهأفراد لحماية صحة  ·

o على سبيل المثال، أثناء  ،عند العمل على الطائرةو اآلخرين حيثما أمكن، للتباعد البدني عن على المسافة الموصى بها بقاء ال
 .في أماكن عامةالتواجد وأثناء على أرض المطار أثناء النقل و أثناء اإلقالع أو الهبوط، قابل لالنطواء  الجلوس على مقعد

o  لمدة  يكحولبم طه ر هي فرك اليدين بشكل واضح، فإن الطريقة المفضلة متسخة كن األيدي تإذا لم ف. بانتظامأيديهم غسل
يجب غسلها بالماء والصابون لمدة فبشكل واضح، متسخة األيدي أما إذا كانت . ةالمناسبالطريقة ثانية باستخدام  20-30
 .المناسبةالطريقة ثانية باستخدام  40-60

o  قفازاتال سيما إذا كان مرتديا  وجهه ، يجب على الفرد تفادي مالمسة اليدين تطهير/غسلال تنس أنه إلى جانب تكرار. 

o المسافة  على الحفاظيصعب فيها الحاالت التي  ال سيما فيأشخاص آخرين، عند التواجد بين  لوجهل واق   ارتداء غطاء
 .اآلخرينللتباعد البدني عن الموصى بها 

الشخصية األخرى المنصوص الوقاية أو معدات أال يحل الغطاء الواقي للوجه محل القناع الجراحي يجب  —مالحظة   
 .طائرةالل مع مسافر مريض على متن ماععند الت (UPK)التدابير الوقائية العامة  عليها في مجموعة 

o المستَجدفيروس كورونا إصابتهم ب يعانون من السعال أو الحمى أو ضيق التنفس أو يشتبه فيخالطة من تجنب م. 

o أفراد الطاقم اتباع سياسة كما يجب على . قبل كل رحلةها والتحقق من محتوياتالتدابير الوقائية العامة  فحص مجموعة
جراءات الناقل الجوي  ، إذا لزم التدابير الوقائية العامة استخدام معدات الوقاية الشخصية في مجموعةالم طب قة بشأن وا 

 .الطائرةلتوفير الرعاية لمسافر مريض على متن استخدامها 

o المستَجدفيروس كورونا  للوقاية منالدولة والسلطات الصحية االجراءات االحترازية التي تصدرها توجيهات و الع ااتب. 
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 :االلتزام بما يلي باإلضافة إلى ذلك، يجب على شركات الطيرانو 

لالستخدام  المستَجدفيروس كورونا  الة ضدالفع  ( ةمناديل الم طه ر المثل ) اتتوفير كميات كافية من منتجات التنظيف والم طه ر  ·
 .أثناء الطيران

تداخل ذلك ال ي الخدمة، إذا كانأثناء  ه بشكل اعتياديأفراد الطاقم الستخدامالغطاء الواقي للوجه من أجل النظر في توفير  ·
للتباعد البدني ى بها وصالم  المسافة  علىالشخصية والمهام الوظيفية وعندما يكون من الصعب الحفاظ الوقاية مع معدات 

 .زمالء العمل أو الركابعن 

 استخدام المراحيض

 .العدوى من الركابانتقال أجل الحد من احتمال من  يجب حجز مرحاض واحد أو أكثر الستخدام الطاقمعادة ما  ·

 راحة الطاقماستمقصورات 

توفيرها، من جري ، حيثما ياأللحفة أوالبطانيات ال ينبغي استخدام الوسائد أو األغطية أو النتقال العدوى،  لتقليل أي احتمال ·
 .هاتطهير جر بل أشخاص متعددين ما لم يق  

طيها مسؤولية ضمان كل فرد منهم يتحمل أغطيته الخاصة، و بعض شركات الطيران كل فرد من أفراد الطاقم عطي ت ·
 .وتعبئتها بعد االستخدام

وضع فراد الطاقم ألوحيثما يكون األمر كذلك، ينبغي . مقصورة استراحة الطاقمالسائبة لاألغطية يران أخرى شركات طتوفر  ·
 .ةصحيطيها بعد ذلك بطريقة راحتهم و استمواد الفراش الخاصة بهم قبل فترة 

 أجهزة التدريب

التنظيف الروتيني ألجهزة محاكاة الطيران وأجهزة التدريب وغيرها من الوسائل التدريبية، أو المعدات وتيرة ينبغي زيادة  ·
يجب أن تكون منتجات التنظيف المستخدمة متوافقة مع و (. بما في ذلك أقنعة األكسجين)المستخدمة أثناء التدريب 

 .المستَجدالمتعلقة بفيروس كورونا  م طه راتال

دالتنف سبل ضمان  يذ الموحَّ

 :كل مما يلي بلتأكد من أن هذه االعتبارات مدعومة بالكامل من ق   ·

o  المعنيةالوكاالت غير الحكومية 

o  والجمارك الجوازاتوكاالت الصحة العامة و 

o  الطيران المدنيهيئات. 

 .الجهات المعنية المرتبطين بهمأوساط درجة عالية من التعاون بين م شغ لي المطارات و تحقيق  ·

 .لتعزيز أهمية هذه االعتباراتذلك التدريب المرتبطة ببرامج السياسات واإلجراءات و إعداد  ·

 .عند االقتضاءماثلة بطاقة مأي أو ( PHC 1)نموذج  "المستَجدفيروس كورونا م بطاقة الحالة الصحية للطاقم فيما يتعلق بااستخد ·
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 عنصرال

 قيادةطاقم ال

 (الهدف)وصف موجز 

 .يمكن تنفيذها على الصعيد العالميالقيادة و طاقم تنطبق على  الصحةو الحماية متناغمة تتعلق بتوفير اعتبارات 

 اعتبارات يجب مراعاتها

 .إلى أقصى حد ممكنمقصورة القيادة الوصول إلى تقييد ينبغي  ·

 .الراحة المقررةلفترات  وأاستراحات فسيولوجية قصيرة مقصورة القيادة إال ألخذ مغادرة القيادة عدم يجب على طاقم  ·

من إخراجه  ، ينبغي للم شغ ل أن ينظر فيما إذا كانالقيادة أثناء العملطاقم ظهور األعراض على أحد أفراد في حالة  ·
المخاطر، وأن يضع إجراءات لتحديد ما إذا كانت هناك  هفي إطار تقييممقصورة القيادة يصلح كإجراء تخفيف مناسب 

 .للمسار تحويل إجراء حاجة إلى

إذا كان طاقم أقنعة األكسجين بسرعة على الوجه ارتداء من الممكن ال يزال أنه النقل الجوي ينبغي أن تضمن شركات  ·
حكامها أقنعة الوجه، وتأمينها القيادة أو أفراد الطاقم اآلخرين يرتدون  مع األكسجين عند الطلب، واإلمداد بكل صحيح، بشوا 

 .بشأن كيفية القيام بذلك ةالصحيحالقيادة باإلرشادات تزويد طاقم 

زالة األغراضجميع حزم ، يجب مقصورة القيادةعند مغادرة  ·  .للتنظيف والتطهيرتهيئة المقصورة الشخصية، و األغراض ، وا 

 .بالكامل ةم طه ر مقصورة القيادة كون تطاقم القيادة، ينبغي أن لتغيير كل قبل  ·

 .ممكنحد أدنى إلى مقصورة الركاب فاعالت الشخصية مع طاقم تالالحد من ينبغي  ·

 .القيادة عند الضرورةي سمح له بالدخول إلى مقصورة خص واحد فقط حديد ش، ينبغي تإذا كان ذلك ممكنا   ·

بالنزول من الطائرة إلكمال التفتيش الخارجي، والتزود الفني أو الطاقم القيادة إال لفرد واحد من طاقم السماح ينبغي ال  ·
 .بالطاقم األرضي ةالمباشر فادي المخالطة بالوقود، وما إلى ذلك، وفي هذه الحالة ينبغي ت

د ضمان سبل  التنفيذ الموحَّ

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

o  المعنيةالوكاالت غير الحكومية 

o  والجمارك الجوازاتوكاالت الصحة العامة و 

o  الطيران المدنيهيئات. 

 .الجهات المعنية المرتبطين بهمأوساط درجة عالية من التعاون بين م شغ لي المطارات و تحقيق  ·

 .لتعزيز أهمية هذه االعتباراتذلك التدريب المرتبطة ببرامج السياسات واإلجراءات و إعداد  ·

 .عند االقتضاءماثلة بطاقة مأي أو ( PHC 1)نموذج  "المستَجدفيروس كورونا الصحية للطاقم فيما يتعلق بم بطاقة الحالة ااستخد ·
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 عنصرال

 مقصورة الركاب طاقم

 (الهدف)وصف موجز 
 

 .يمكن تنفيذها على الصعيد العالميمقصورة الركاب و طاقم تنطبق على  الصحةو الحماية متناغمة تتعلق بتوفير اعتبارات 

 اعتبارات يجب مراعاتها

ذلك لما لم يكن عدم الدخول إلى مقصورة القيادة راكب يشتبه في إصابته مقصورة الركاب المخالطين ليجب على طاقم  ·
 .ة تشغيليةضرور 

تشغيل نظام الهواء المتضمن ض في عنصر يكب المر االر ترد إرشادات بشأن تحديد مكان جلوس  — ةمالحظ 
 .من هذه الوثيقة وحدة الطائراتفي  

 وضعينبغي تطبيق طريقة بديلة للتحقق من بينما يجري الحد من عدد ووتيرة عمليات الفحص البدني ألفراد طاقم القيادة،  ·
 .التحدث إليهم بانتظام عبر الهاتف الداخليمثل القيادة طاقم 

والطارئة، العادية ت السالمة العادية وغير ينبغي أال يؤثر استخدام معدات الوقاية الشخصية على القدرة على تنفيذ إجراءا ·
 .مثل ارتداء أقنعة األكسجين، وتنفيذ إجراءات مكافحة الحرائق، وما إلى ذلك

للحد من احتمال انتقال المتبعة على الطائرة قدر اإلمكان لسالمة قواعد اينبغي عدم تقاسم معدات البيان العملي ل ·
ذا كان ال بد من تقاسمها، . الفيروس حاجة إلى استخدام وسائل بديلة لإليضاح دون استعمال ينبغي النظر في فوا 
 .بين االستخداماتجيدا   المعداتطهير أو ينبغي ت ،المعدات

قبل ارتداء أقنعة األكسجين في حاالت أغطية الوجه السالمة للركاب أنه ينبغي إزالة البيان العملي لقواعد برز يينبغي أن  ·
 .الطوارئ، إذا لزم األمر

د سبل ضمان  التنفيذ الموحَّ

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

o  المعنيةالوكاالت غير الحكومية 

o  والجمارك الجوازاتوكاالت الصحة العامة و 

o  الطيران المدنيهيئات. 

 .المرتبطين بهمالجهات المعنية أوساط درجة عالية من التعاون بين م شغ لي المطارات و تحقيق  ·

 .لتعزيز أهمية هذه االعتباراتذلك التدريب المرتبطة ببرامج السياسات واإلجراءات و إعداد  ·

 .عند االقتضاءماثلة بطاقة مأي أو ( PHC 1)نموذج  "المستَجدفيروس كورونا م بطاقة الحالة الصحية للطاقم فيما يتعلق بااستخد ·

 



A-33 

 

 
 
 "في أثناء أزمة الصحة العامة الناجمة عن فيروس كورونا المستَجداإلقالع: دليل السفر الجوي "

 

 عنصرال

 توقفال

 (الهدف)وصف موجز 

على علم بالتدابير الالزمة للحد من خطر  يةعبور في محطة خارجيتوجب عليهم التوقف أو الجميع أفراد الطاقم الذين تأكد من أن 
 .المستَجدالعدوى بفيروس كورونا  انتقال

 .تاإلرشاداأحدث وقوف على لة للأو بصيغتها المعد   EB 2020/30يكاو إللإلى النشرة اإللكترونية الرجوع وينبغي 

 اعتبارات يجب مراعاتها

 عبورال/ توقفال

ن ينسقوا مع سلطات الصحة العامة للم شغ لين الجويين أينبغي فعبور في محطة خارجية، التوقف أو توجب على أفراد الطاقم الإذا 
 :وأن ينفذوا ما يلي ،الحكومية

لتنقل بين الطائرة وغرف لترتيب اليجب على الم شغ ل الجوي (: بين المطار والفندق، إذا لزم األمر)ترتيبات التنقل إعداد  ·
في ذلك وصى بها للتباعد البدني، بما المسافة الم  و  الصحية لطاقم لضمان تطبيق تدابير النظافةالخاصة بأفراد االفندق 
 .، قدر اإلمكانالمركباتداخل 

 :في أماكن اإلقامة ·

 .في جميع األوقات الصحة العامة ذات الصلةسياسات للوائح و لمتثال االيجب على الطاقم  (أ 

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

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

إال لطلب الرعاية الطبية، أو غرفة الفندق دخل من أفراد الطاقم، والبقاء ء زمالالو فادي مخالطة عموم الناس ت -1
 ؛اللتزام بالتباعد البدنيأنشطة أساسية بما في ذلك ممارسة الرياضة، مع اجراء إل

 عدم استخدام المرافق المشتركة في الفندق؛ -2

دمة ، وعدم تناول أطعمة خارجية أو في مطعم الفندق على طاولة منفردة إال إذا كانت ختناول الطعام في الغرفة -3
 احة؛تمغير الغرف 

 ؛بما في ذلك الحمىالرصد بانتظام ألعراض اإلصابة  -4

مغادرة االضطرار إلى البدني عند التباعد  تدابيرااللتزام ب، ونظافة الجهاز التنفسي، و ا  مراعاة نظافة اليدين جيد -٥
 .حاالت الطوارئفي أو  ‘3’و‘ 1’غرفة الفندق فقط لألسباب المحددة في 

القيام  عبورالتوقف أو الأثناء  المستَجدتحتمل اإلصابة بفيروس كورونا  يعانون من أعراضيجب على أفراد الطاقم الذين  ·
 :بما يلي
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 "اإلقالع: دليل السفر الجوي في أثناء أزمة الصحة العامة الناجمة عن فيروس كورونا المستَجد"

 

 .المستَجدفيروس كورونا احتمال اإلصابة ب إبالغ م شغ ل الطائرة وطلب المساعدة من طبيب لتقييم (أ 

مكان إجراء المزيد من جاوب الت (ب  ذها الدولة إلجراءات التقييم التي تنف   وفقا   المستَجدفيروس كورونا رصد لالمع التقييم وا 
 (.موقع بديلاالنتقال إلى الفندق، أو في غرفة العزل داخل مثل التقييم في غرفة الفندق، أو )

لإلجراءات المذكورة أعاله  وفقا   المستَجداإلصابة بفيروس كورونا  عدم االشتباه فيعن تقييم أحد أفراد الطاقم أسفر إذا  ·
 .هذا الفرد إلى صفوف العملإلعادة يتخذ الترتيبات الالزمة الدولة، يجوز للم شغ ل الجوي أن التي تنفذها 

الدولة هذه لم تكن ، و المستَجد، أو تأكدت من إصابته، بفيروس كورونا أحد أفراد الطاقمإصابة إذا اشتبهت الدولة في  ·
الطاقم فرد إعادة بشأن إعادة هذا الطاقم طبيا  إلى وطنه بأساليب مناسبة؛ إذا كان هناك اتفاق تفرض العزل، فيمكن حينئذ 

 .هوطنإلى 

د سبل ضمان  التنفيذ الموحَّ

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

o  المعنيةالوكاالت غير الحكومية 

o  والجمارك الجوازاتوكاالت الصحة العامة و 

o  الطيران المدنيهيئات. 

 .الجهات المعنية المرتبطين بهمأوساط درجة عالية من التعاون بين م شغ لي المطارات و تحقيق  ·

 .لتعزيز أهمية هذه االعتباراتذلك التدريب المرتبطة ببرامج السياسات واإلجراءات و إعداد  ·

 .عند االقتضاءماثلة بطاقة مأي أو  (PHC 1) "المستَجدفيروس كورونا بطاقة الحالة الصحية للطاقم فيما يتعلق ب"م ااستخد ·

 

 

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

 

 ةالوحد
 البضائع

 :الجمهور المستهدف
 

 (.البضائع شحنطارات م وم شغ ل)ات ومقد مو الخدمات األرضية شاحنوسائقو ال شحنووكالء ال طيرانال اتشرك
 

 عنصرال

 البضائعالمغذي لمركز تسليم واستالم  الطريق

 (الهدف)وصف موجز 
 

 الشحن ووثائق( في المستودع)مناولة البضائع نقاط  وجودهم في مناولة البضائع وسائقي الشاحنات أثناءالعاملين في مجال حماية 
ما )  (.في المكتبكون يغالبا  

 اعتبارات يجب مراعاتها
 :مبادئ السالمة البيولوجية في الموقع ·

o  وضع عالمات أرضية لتحديد المسافات الوثائق، وينبغي  التقارب من أجل مناولةيجب التقليل إلى أدنى حد من
 .ارتداء معدات الوقاية الشخصية المناسبة يجبأو /واآلمنة للتباعد 

o  دخلمعند ال يم طه ر كحولتطهير اليدين بغسل اليدين أو مرافق حيثما أمكن، ينبغي وضع. 

o  (المقابض واألكشاكمثل )يجب تنظيف األسطح وتطهيرها بانتظام. 

o لمستخدمي األكشاك، وما إلى ذلك يكحوليدين  يجب إتاحة م طه ر. 

o  الشخصية المناسبة حسب الحاجةوقاية معدات الونزع  رتداءال( مناطق)يجب تحديد منطقة. 

 :(تفريغ الشاحنة)لبضائع مناولة ا ·

o  (.وفقا  لإلجراءات ذات الصلة)صدور تعليمات إليهم حتى المركبة يجب على السائقين البقاء في مقصورة 

o المرفق حيثما أمكن ذلكالعاملين في و الحفاظ على مسافة آمنة بين سائق المركبة  جبي. 

o ارتداء معدات الوقاية الشخصية المناسبة عند االقتضاء جبوي جب الحد من المخالطة الوثيقة بين العامليني. 

 (:المكتبفي )الوثائق  مناولة ·

o   الوثائق الرقمية وتبادل البيانات كلما أمكن ذلكظم يجب تنفيذ ن. 

o  واحد بين جميع األطراف حيثما أمكن، أو استخدام المتر الحفاظ على التباعد البدني بمسافة ال تقل عن اليجب
 .الشخصية المناسبةوقاية أو ارتداء معدات الة األرضيالتباعد عالمات 

o  قلمه الخاصمستخدما  ع أن يفعل ذلك ينبغي لكل موق  فلوثائق، ايلزم فيها التوقيع على صكوك في الحاالت التي. 

o  االستقبالالتسجيل و  عند مكاتب( شفافة)يجب تركيب حواجز مادية. 

o أو الخروج منهاالمشتركة المناطق إلى دخول العند  ييجب توفير م طه ر يدين كحول. 

 (:ات اليدمثل الرافعات الشوكية وعرب) (MHE)استخدام معدات مناولة المواد  ·

o بعد االستخدام اتطهيرهمعدات مناولة المواد و  تجنب التلوث، يجب تنظيفل. 

o النظافة الشخصيةوعية جميع العاملين من أجل وجوب ممارسة مبادئ يجب ت. 

o يجب ارتداء معدات الوقاية الشخصية المناسبة عند الضرورة. 

د سبل ضمان  التنفيذ الموحَّ

رجى ي   ،والمواد القابلة للتنزيل من الموقع اإللكتروني للناقل الجوي ووكيل الخدمات األرضية، والنشرات، يةملصقات الجدار ال ·
 .A-43في صفحة  العاملين راحةاستأماكن في  ايمكن تعليقه نماذج لملصقاتاالطالع على 
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 "اإلقالع: دليل السفر الجوي في أثناء أزمة الصحة العامة الناجمة عن فيروس كورونا المستَجد"

 

 عنصرال

 (العبور/ الوجهة / المنشأ )داخل منشأة الشحن 

 

 (الهدف)وصف موجز 
 

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

 

 اعتبارات يجب مراعاتها

 :مبادئ السالمة البيولوجية في الموقع ·

o  السالمة التشغيليةدون المساس بفي جميع األوقات الحفاظ على التباعد البدني يجب. 

o  معدات الوقاية  يجب ارتداء أو( اإلنزالمثل مناطق )الحد إلى أدنى قدر ممكن من التقارب عند المناولة يجب
 .الشخصية المناسبة

o لتجنب نقل العدوى فيما بين أفراد الطاقم يوما   14مدة كل منها  يجب الحفاظ على تناوب الطاقم لفترات. 

o اطق المشتركةالمنعند المداخل إلى  ييجب وضع م طه ر يدين كحول. 

o  (.مثل المقابض واألجهزة المحمولة واألكشاك)بانتظام ألسطح وتطهيرها ايجب تنظيف 

o لمستخدمي األكشاك واألجهزة المحمولة المشتركة واألجهزة المشتركة األخرىيدين كحولي  م طه رإتاحة  يجب. 

 :مناولة البضائع ·

o السالمة التشغيلية؛التباعد البدني دون المساس ب يجب الحفاظ على مسافة 

الين لرفع على سبيل المثال)تعذر ذلك  عند  ينبغي ارتداء معدات ( بضائع ثقيلة، االحتياج إلى اثنين من الحم 
 .الوقاية الشخصية المناسبة

o يجب ارتداء معدات الوقاية الشخصية المناسبة عند الضرورة. 

 :ةاألرضي المساندةمعدات /  معدات مناولة المواداستخدام  ·

o  بين االستخداماتمعدات مناولة المواد ومعدات المساندة األرضية وتطهيرها  التلوث يجب تنظيفلتجنب. 

o النظافة الشخصيةوعية جميع العاملين من أجل وجوب ممارسة مبادئ يجب ت. 

o يجب ارتداء معدات الوقاية الشخصية المناسبة عند الضرورة. 

د سبل ضمان  التنفيذ الموحَّ
 .راحة الموظفيناست أماكنفق الشحن و امر في ملصقات وضع ال ·
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 "في أثناء أزمة الصحة العامة الناجمة عن فيروس كورونا المستَجداإلقالع: دليل السفر الجوي "

 

 عنصر

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

 

 (الهدف)وصف موجز 

 

 .طواقم ساحة وقوف الطائرات استعدادا  لتحميل الطائرة وتفريغها( من/إلى)مرفق الشحن  العاملين خالل المناولة فيحماية 

 

 اعتبارات يجب مراعاتها

 مبادئ السالمة البيولوجية في الموقع ·

o ارتداء معدات  يجبالسالمة التشغيلية أو دون المساس بفي جميع األوقات الحفاظ على التباعد البدني  يجب
 .الوقاية الشخصية المناسبة

o  (.مثل المقابض واألكشاك)يجب تنظيف األسطح وتطهيرها بانتظام 

o لمستخدمي األكشاك واألجهزة المحمولة المشتركة وما إلى ذلكدين كحولي ي م طه رإتاحة  يجب. 

o  معدات الوقاية  يجب ارتداء أو( اإلنزالمثل مناطق )الحد إلى أدنى قدر ممكن من التقارب عند المناولة يجب
 .الشخصية المناسبة

o فيما بين أفراد الطاقم لتجنب نقل العدوى يوما   14مدة كل منها  يجب الحفاظ على تناوب الطاقم لفترات. 

 التسليم المادي للبضائع ·

o البضائع حيثما أمكن ذلكنزال ، واستخدام مناطق إالتباعد البدني الحفاظ على مسافة يجب. 

o ضرورةارتداء معدات الوقاية الشخصية المناسبة عند ال جبوي جب الحد من المخالطة الوثيقة بين العامليني. 

 ةاألرضي المساندةمعدات استخدام  ·

o  بين االستخداماتمعدات المساندة األرضية وتطهيرها  التلوث يجب تنظيفلتجنب. 

o النظافة الشخصيةوعية جميع العاملين من أجل وجوب ممارسة مبادئ يجب ت. 

o يجب ارتداء معدات الوقاية الشخصية المناسبة عند الضرورة. 

 

د سبل ضمان  التنفيذ الموحَّ

 

 .الموظفينراحة است في أماكنملصقات وضع ال ·
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 "اإلقالع: دليل السفر الجوي في أثناء أزمة الصحة العامة الناجمة عن فيروس كورونا المستَجد"

 

 عنصرال

 تفريغها/ تحميل الطائرات 
 

 (الهدف)وصف موجز 
 

طواقم ضطلع بها التي عادة ما يتلك العمليات ، هاأثناء تحميل الطائرة وتفريغعاملي المناولة في ساحة وقوف الطائرات حماية 
 .العملية بحسبأشخاص  4إلى  3من تتألف متعددة 

 
 .أثناء التحميل اليدوي لمقصورة الركابالعاملين المخالط بعضهم لبعض ضمان تعزيز السالمة الصحية العامة عندما يرتفع عدد 

 

 اعتبارات يجب مراعاتها

 مبادئ السالمة البيولوجية في الموقع ·

o ارتداء معدات  يجبالسالمة التشغيلية أو دون المساس بفي جميع األوقات الحفاظ على التباعد البدني  يجب
 .الوقاية الشخصية المناسبة

o المناطق المشتركةعند المداخل إلى  ييجب وضع م طه ر يدين كحول. 

o  (.مثل المقابض واألجهزة المحمولة واألكشاك)بانتظام ألسطح وتطهيرها ايجب تنظيف 

o ى ذلكلمستخدمي األكشاك واألجهزة المحمولة المشتركة وما إليدين كحولي  م طه رإتاحة  يجب. 

o  معدات الوقاية الشخصية  يجب ارتداء أوالحد إلى أدنى قدر ممكن من تقارب العاملين من أجل التحميل يجب
 تحميل مقصورة الركابمن أجل ال سيما  ،المناسبة

o لتجنب نقل العدوى فيما بين أفراد الطاقم يوما   14مدة كل منها  يجب الحفاظ على تناوب الطاقم لفترات. 

 دي للبضائعالتحميل الما ·

o التي تؤدى  تشجيع العمليات)السالمة التشغيلية التباعد البدني دون المساس ب يجب الحفاظ على مسافة
 (.واحد فردب

o ضرورةارتداء معدات الوقاية الشخصية المناسبة عند ال جبوي جب الحد من المخالطة الوثيقة بين العامليني. 

o كما ( األقنعة والقفازات)استخدام معدات الوقاية الشخصية المناسبة  جبلتحميل، يل" لسلسلة البشريةبا" فيما يتعلق
 .بين العمليات الصحية تطبيق مبادئ النظافةيجب 

 :ةاألرضي المساندةمعدات /  معدات مناولة المواداستخدام  ·

o  بين االستخداماتمعدات مناولة المواد ومعدات المساندة األرضية وتطهيرها  التلوث يجب تنظيفلتجنب. 

o النظافة الشخصيةوعية جميع العاملين من أجل وجوب ممارسة مبادئ يجب ت. 

o يجب ارتداء معدات الوقاية الشخصية المناسبة عند الضرورة. 

دسبل ضمان   التنفيذ الموحَّ

 .راحة الموظفينفي أماكن استملصقات الوضع  ·

( أو أي PHC 3 )نموذج" المستَجدفيروس كورونا لمكافحة  XYZ التطهير في مطارو  التنظيف "بيان متابعة أعمالاستخدم  ·
 .صحيفة مماثلة حسب االقتضاء

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

 

 

 

 3- النماذج و الملصقات
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 "اإلقالع: دليل السفر الجوي في أثناء أزمة الصحة العامة الناجمة عن فيروس كورونا المستَجد"

 

 المستَجدبطاقة الحالة الصحية للطاقم فيما يتعلق بفيروس كورونا 

 :ه البطاقةالغرض من هذ

ولتسهيل المعالجة ،  المستَجدفيما يتعلق بفيروس كورونا  المعلومات التي يتعين على الطاقم تسجيلها قبل المغادرة لتأكيد حالتهم الصحية
 .لدى الدولةمن قبل سلطات الصحة العامة 

 
نهج الوقاية متعدد في إطار سلطات الصحة العامة تجريه لفحص إضافي خاضعا  فرد الطاقم يظل قد فهذه البطاقة، تعبئة وعلى الرغم من 

 .مئوية أو أكثر °38المسجلة  الجسم الطبقات، على سبيل المثال عندما تكون درجة حرارة

 المتر على تزيد ال مسافة على لوجه-وجهاً  المخالطة) وثيقة مخالطة ملديك كان هل الماضية، يوماً  عشر األربعة األيام خالل-1 
 بفيروس إصابته احتمال إلى تشير أعراض لديه شخص مع (ةمباشر  بدنية مخالطة أو دقيقة 15 عن تقل ال لمدة الواحد

 ؟المستَجد كورونا

  ال   نعم  

 :الماضيةاألربعة عشر أي من األعراض التالية خالل األيام  مهل كان لديك -2

  ال   نعم الحمى 

  ال   نعم السعال 
  ال   نعم صعوبات في التنفس 

 :العملمناوبة عند بدء  الجسم درجة حرارة -3

ل    بالحمى أو لعدم ظهور عالمات الحمى عليه عدم شعور الفردالجسم نتيجة لدرجة حرارة لم ت سج 
 

 ________ :   (°F)الفهرنهايت    /     (°C)الجسم م قاسة بالمقياس المئوي درجة حرارة 

 ____________: الوقت   : ____________التاريخ

 ____________: غير ذلك   األذن  الجبهة: طريقة التسجيل

خالل  المستَجد( الخاص بالكشف عن اإلصابة بفيروس كورونا PCRاختصارًا )م فحص تفاعل البوليمراز المتسلسل هل أجريت -4
 ؟وكانت نتيجته إيجابية الماضيةيومًا األربعة عشر األيام 

  ال   نعم  

 التقرير إذا كان متاحا  يرجى إرفاق 

 :هوية عضو الطاقم
 
 :سمالا

 :م شغ ل الطائرات/ شركة الطيران 

 :جواز السفررقم الجنسية و 

 :التوقيع

 :تاريخال
 

(PHC 1)  نموذج ممر الصحة العامة
— — — — — — — —
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 "اإلقالع: دليل السفر الجوي في أثناء أزمة الصحة العامة الناجمة عن فيروس كورونا المستَجد"
 

  المستَجدبيان متابعة أعمال تطهير الطائرات لمكافحة فيروس كورونا 
 ______________ :ةتسجيل الطائر رقم 

للمنتجات المعتمدة الهيئة الوطنية للصحة العامة ووفقا   اتحددهوتيرة لتوصية منظمة الصحة العالمية، ب وفقا   ةتطهير الطائر  يجري  
.ةالشركة الم صن عة للطائر االستخدام التي تحددها وتعليمات    

 تاريخال
 (سنة/شهر/يوم)

 الوقت
 -ساعة  24بصيغة )

 (بالتوقيت العالمي المنسق

 القائم بعملية التطهيراسم  مالحظات (اإليكاورمز )المطار 

 
 

    

 جةعالَ الم   ةمناطق الطائر 

 

 القائم بعملية التطهيرتوقيع  تعليقاتال المستخدمة م طه رةالمواد ال

 □  مقصورة القيادة

 □  مقصورة الركاب

 □  مقصورة البضائع
 

 _____________: غير ذلك
 

   

 

 تاريخال
 (سنة/شهر/يوم)

 الوقت
 -ساعة  24بصيغة )
 (بالتوقيت العالمي المنسق 

 القائم بعملية التطهيراسم  مالحظات (اإليكاورمز )المطار 

 
 

    

 جةعالَ الم   ةمناطق الطائر 
 

 القائم بعملية التطهيرتوقيع  تعليقاتال المستخدمة م طه رةالمواد ال

 □  مقصورة القيادة

 □  مقصورة الركاب

 □  مقصورة البضائع
 

 _____________: غير ذلك
 

   

 

 تاريخال
 (سنة/شهر/يوم)

 الوقت
بالتوقيت  -ساعة  24بصيغة )

 (العالمي المنسق

 القائم بعملية التطهيراسم  مالحظات (اإليكاورمز )المطار 

 
 

    

 جةعالَ الم   ةمناطق الطائر 
 

 القائم بعملية التطهيرتوقيع  تعليقاتال المستخدمة م طه رةالمواد ال

 □  مقصورة القيادة

 □  مقصورة الركاب

 □  مقصورة البضائع
 

 _____________: غير ذلك
 

   

  (PHC 2)نموذج ممر الصحة العامة
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 "اإلقالع: دليل السفر الجوي في أثناء أزمة الصحة العامة الناجمة عن فيروس كورونا المستَجد"

   

 

 المستَجدلمكافحة فيروس كورونا  XYZ بيان متابعة أعمال التنظيف والتطهير في مطار

 ______________مناطق المطار: 
للمنتجات المعتمدة وتعليمات  الهيئة الوطنية للصحة العامة ووفقا   اتحددهوتيرة لتوصية منظمة الصحة العالمية، ب المطار وفقا  هذه المناطق داخل تم تطهير 

 .االستخدام

 التاريخ
 )يوم/شهر/سنة(

 الوقت
 )ساعة 24بصيغة )

اسم القائم بعملية التطهير  تنظيف / التطهير المستخدمةمنتجات ال المناطق
 وتوقيعه

 
 

 □ األرضية 
 □ مقاعدال

 □ مكتب التسجيل
 □ الكشف األمني معدات

 □ سيور نقل األمتعة
 □ رابزينالد

 □ المصاعد

 □ األمتعة نقل عربة

 □ دورة المياه

 □ مكتب االستعالمات

 □ منطقة الصعود إلى الطائرة

  □ طوابير االنتظارحواجز تنظيم 
 □ أكشاك الخدمة الذاتية

 □ التطهير محطات
 □ غير ذلك

 
 
 
 

 

 مالحظات

 

 التاريخ
 )يوم/شهر/سنة(

 الوقت
 )ساعة 24بصيغة )

اسم القائم بعملية التطهير  تنظيف / التطهير المستخدمةمنتجات ال المناطق
 وتوقيعه

 
 

 □ األرضية 
 □ مقاعدال

 □ مكتب التسجيل
 □ الكشف األمني معدات

 □ سيور نقل األمتعة
 □ رابزينالد

 □ المصاعد

 □ األمتعة نقل عربة

 □ دورة المياه

 □ مكتب االستعالمات

 □ منطقة الصعود إلى الطائرة

  □ طوابير االنتظارحواجز تنظيم 
 □ أكشاك الخدمة الذاتية

 □ التطهير محطات
 □ غير ذلك

 
 
 
 

 

 مالحظات

(PHC 3) نموذج ممر الصحة العامة 
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 "اإلقالع: دليل السفر الجوي في أثناء أزمة الصحة العامة الناجمة عن فيروس كورونا المستَجد"
 

 الموظفينراحة أماكن استفي  ملصقاتال

  

 
 - انتهى -

ص مكان مخص  
 لعرض مثال

 أجل العاملين للوقاية تعليمات من
 فيروس كورونا المستجدمن  

 اغسل يديك بانتظام
استخدم الماء والصابون 

السائل لغسل يديك لمدة ال 
ثانية )عند كل  20تقل عن 

 مرة تدخل فيها إلى المبنى(

 طه ر
عند تعذُّر غسل اليدين، قم 

بتطهير يديك بفركها بُمطه ر 
 كحولي.

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

والمالمسة  فضاًل عن المخالطة
 المباشرة.

 البدنيالتزم بالتباعد 
التزم بالبقاء على مسافة آمنة من 

الغير باتباع عالمات التباعد األرضية 
أخرى. ويجب على أو أي وسيلة 

سائقي المركبات البقاء داخل 
مركباتهم إلى أن تصدر إليهم 

تعليمات أخرى، مع اتباع اإلجراءات 
 المحلية.

 نظ ف بانتظام
قم بتطهير جميع األسطح 

التي تالمسها األيدي بوتيرة 
لمعدات بين عالية، وكذلك ا

 االستخدامات.

 التزم بالتباعد
تجنَّب الدخول إلى غرف مقفلة 

يتواجد بداخلها أشخاص، أو ارتد 
 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.

 تصرَّف بمسؤولية
 وخ السالمةت
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