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الرحالت الجوية خالل المرحلة العمل على استمرار  :الموضوع
 فيروس كورونا. جائحةاالنتقالية ل

الواردة في المالحق بقواعد اإليكاو االلتزام أ(  :المطلوب اإلجراء
؛ التاسع عشرو  والثامن عشر السابع عشرو  التاسعو  السادسو  األول

 دة إلى الوطنو مواصلة عملية الموافقة على رحالت العوب( 
مواصلة التعاون ؛ ج( 9حسبما يرد ذكره في الفقرة  والتعجيل بها،

خالل المرحلة األدلة و المخاطر تحليل في تطبيق نهج قائم على 
 فيروس كورونامن جائحة االنتقالية 

 تحية طيبة وبعد،
نشرها برنامج الترتيبات التعاونية لمنع وإدارة أحداث الصحة التي معلومات أحدث الإلى عنايتكم يشرفني أن أوجه  -1

عن متحور أوميكرون، والتوصيات المجهولة عن الجوانب المعروفة و  اإليكاوب( CAPSCA)كابسكا  –العامة في الطيران المدني 
 فيما يتعلق بمتحور أوميكرون من فيروس كورونااألدلة العلمية أحدث ، وذلك عقب استعراض الصادرة في هذا الشأن

 .((أ)نظر المرفق )ا. 2-سارس-
التي و المتعلقة باألوبئة البيانات تكون وقد  .حالة ديناميكية سريعة التحولال تزال جائحة فيروس كورونا تمثل  -2

على المطبقة اإلبالغ. ويتم نشر التدابير التي تعترض عملية الصعوبات تساعد في تحديد تدابير التخفيف غير دقيقة بسبب 
ومحدثة. ويمكن أن ينجم عن هذه العوامل تطبيق الوصول إلى معلومات موثوقة إمكانية منصات مختلفة، األمر الذي يعّقد من 

 العالمي.على المستوى دون مراعاة أقل قدر من التوافق و مهلة قصيرة غضون متسقة مع بعضها البعض في غير تدابير تخفيف 
 بعض المناطق أولى حاالت التفشي،تشهد ففي حين من المهم اإلقرار بأّن الدول تمر بمراحل مختلفة من الجائحة،  -3

إدراك أنه يتعذر انطالقًا من و . العدوى  دالشديتواجه مناطق أخرى موجة ارتفاع حاد في عدد الحاالت بفعل متحور أوميكرون 
اإلدارة الحادة للجائحة إلى التقليل من تدابير التخفيف واالنتقال من مرحلة في تشرع بعض الدول التخلص من هذا المتحور، 

أعداد الحاالت على مستوى المجتمع المحلي بعد وفي بعض هذه المناطق، ازدادت  ."الفيروس"التعايش مع وهي مرحلة جديدة 
 رفع القيود.
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في زيادة مخاطر االكتظاظ االزدحام و يساهم انخفاض مستويات التطعيم و/أو المناعة الطبيعية إلى جانب حاالت  -4
وهو ما قد يرتبط بزيادة  ،احتمال تطور متحورات مثيرة للقلق مستقبالً يظل هناك و . فيروسية جديدةمتحورات اإلصابة وتطور 

بالمرض قبل أن نتمكن من الوصول إلى حالة أكثر استقرارا اشتداد خطورة اإلصابة جهاز المناعة و/أو لالفيروس اختراق معدالت 
 أفضل.بشكل  التعامل معهيمكن التنبؤ به و مرضا مرض فيروس كورونا يمكن اعتبار حيث 

 ًا قاطعًا.نهائي حالً أن يتيح إجراء موحد يمكنه ليس هناك التعقيد الشديد الذي يشوب الوضع الحالي، نظرا إلى  -5
تحديد مستويات المخاطر واحد من تدابير التخفيف يؤثر على المنظومة بطريقة مختلفة عن اآلخر، لذلك يتعين على الدول فكل 

 أنه يستحيل التخلص من هذه المخاطر في هذه المرحلة.مراعاة مع  ،والمقارنة بينها
ة إلى المسؤوليمرحلة إحالة تنفيذ اللوائح الحكومية إلى مرحلة من أما في قطاع الطيران، فقد انتقلت بعض الدول  -6

، مستوياتالمتعددة المن المخاطر تدابير التخفيف بتعديل أو إزالة طبقة أو أكثر من قامت دول أخرى ، في حين األفراد أنفسهم
الفئات من األشخاص أو لبعض فيروس كورونا من اختبارات التخلص التدريجي إلغاء اشتراط ارتداء الكمامات، و على غرار 

 تعديل شروط الحجر أو العزل الصحي.
الواردة من انتشار مرض فيروس كورونا باستخدام التوصيات الحالية الحد جميع الدول األعضاء وُيحبذ أن تواصل  -7

وثيقة الرابعة من  ةالطبعو (، CARTالتي تتضمنها تقارير فرقة عمل المجلس إلنعاش قطاع الطيران )المواد اإلرشادية لإليكاو في 
دليل "، والطبعة الثالثة من 1(TOGDكورونا " )أزمة الصحة العامة الناجمة عن فيروس في أثناء اإلقالع: دليل السفر الجوي "

وفقا لنهج قائم على تحليل المخاطر واألدلة، ال سيما ، وذلك 2(Doc 10152) "فيروس كوروناعبر الحدود بشأن مخاطر الإدارة 
 . (ب)تدابير المبينة في المرفق بالفيما يتعلق 

وتدابير التخفيف من حدة المخاطر  ،رفع أو التخفيف من القيود على السفر حالياً تدرس التي ينبغي على الدول  -8
االستمرار في وذلك عن طريق  ،تحليل المخاطرإلى القيام بذلك على نحو مالئم واستنادا أن تتأكد من  ،على الصحة العامة

 . (ج)تطبيق المبادئ الموصى بها في المرفق 
للصحة والسالمة  دعماً  بها موثوق ثابتة و الحفاظ على سلسلة توريد عالمية صار من الصعب في اآلونة األخيرة و  -9

إلى العودة رحالت العمل على استمرار من المهم و  .والتعافي االقتصادي من آثار جائحة فيروس كورونا األمن الغذائيالعالمية و 
( على الملحق التاسع، الذي يدخل حيز التنفيذ 29وبموجب التعديل رقم ) .هذه األهدافل اً الء الطبي والشحن تحقيقجالوطن واإل
الرحالت الجوية الخاصة التي تنظمها الدولة أو تسهلها أو تدعمها ، فإن رحالت العودة إلى الوطن هي 18/7/2022اعتبارًا من 

هو نقل رعايا تلك الدولة وغيرهم من األشخاص المؤهلين من بلدان أجنبية إلى تلك الدولة أو بلد ثالث آمن، من و لغرض حصري 
 خالل عمليات تقوم بها طائرات حكومية أو رحالت إنسانية أو مستأجرة/الرحالت التجارية غير المنتظمة.

أن تسهل دخول بلدول هذا الموضوع، ُتنصح ا وعماًل بما يرد في الملحق التاسع "التسهيالت" من أحكام تتناول -10
المستخَدمة في رحالت العودة إلى الوطن إلى أراضيها ومغادرتها وعبورها وينبغي أن تتخذ جميع التدابير الممكنة للتأكد الطائرات 

 وينبغي أن تبدأ هذه الرحالت في أسرع وقت ممكن بعد إبرام اتفاق مع الدول المعنية. من سالمة تشغيلها.
 الملحق األولترد في التي بهذه المسائل و ذات الصلة التقّيد بالقواعد القياسية والتوصيات الدولية الدول على نحث و  -11

 والملحق التاسع "تشغيل الطائرات" الملحق السادسالطائرات" من -والجزء األول "النقل الجوي الدولي التجاري  "إجازة العاملين"
 والملحق الثامن عشر "أفعال التدخل غير المشروع منحماية الطيران المدني الدولي  – األمن" والملحق السابع عشر "التسهيالت"
هذه الرحالت، إلى جانب تسيير وذلك عند  "،إدارة السالمة" والملحق التاسع عشر "طريق الجوباآلمن للبضائع الخطرة النقل "

                                                                 
 (icao.int)الوثائق والنماذج  1
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-SL EC 2/76انظر: بهذه الرحالت خالل جائحة فيروس كورونا )ذات الصلة فيما يتعلق ب المنظمة والنشرات اإللكترونية تُ كُ 

 .2020/36EB )3و  2021/43EBو   5/28SL AN-20/97و  21/64
ينبغي أن تواصل الدول و  .يةفترة االنتقالالخالل الدول على مواصلة تنفيذ مفهوم ممرات الصحة العامة نشجع كما  -12

بوصفها بدائل مفضلة وأكثر مالءمة من عمليات الترتيبات الثنائية أو المتعددة األطراف في مجال ممرات الصحة العامة دراسة 
وترتيبات إضافية فيما بين دولتين أو أكثر حلول مؤقتة هي بمثابة تجدر اإلشارة إلى أّن ممرات الصحة العامة و إغالق الحدود. 

التي الشحن برهنت ممرات الصحة العامة عن منفعتها في رحالت ولقد الخدمات الجوية القائمة بين الدول. خارج إطار اتفاقات 
تراخيص طبية أو تدريب على إلى أيضا للطواقم الجوية التي تحتاج كما أثبتت فائدتها مغلقة"، دائرة "يجري تسييرها في صورة 

 الطيران.
على تنفيذ االتفاق إلى الطواقم الجوية، ينبغي أن تسعى الدول، بقدر اإلمكان، خصوص االشتراطات المتعلقة ببو  -13

التخفيف من التي تشير إلى ينبغي النظر في اإلرشادات المتعلقة بالطواقم و تطبيق تدابير التخفيف من المخاطر. نهج منسق في 
الواردة في تقارير فرقة المؤقت أثناء التوقف االشتراطات فضال عن  ،االختبار والحجر الصحي ألفراد الطواقم الملقحيناشتراطات 

 ( والوثيقةTOGD) وثيقة "اإلقالع"الجوية الواردة في الوحدة الخاصة بالطواقم و عمل المجلس إلنعاش الطيران المدني، 
Doc 10152 تنفيذًا من جانب ، إذ قد يؤدي تنفيذ تدابير التخفيف من المخاطر هاماً  الخاصة بالطواقم أمراً االشتراطات تنسيق . ُيعد

بما في ذلك اآلثار  ،إلى آثار عكسية على سالمة الطيران واستمرارية الخدمات الجوية األساسيةيفتقر إلى التنسيق واحد أو بشكل 
 التالية:

أّن ظروف التوقف المؤقت ال تفضي إلى حصول الطواقم على راحة بدون انقطاع قبل الرحلة اإلرهاق بسبب  (أ
 ترتيبات النقل أو االختبار؛للقيام بمزيد من الوقت احتياجهم لالتالية، أو 

مرافق إمكانية استخدام الطواقم لعدم و أثناء التنقل الصعوبات ازدياد مخاطر اإلصابة بفيروس كورونا جراء  (ب
بال  في المطاراتإلى اإلصابة  هم، األمر الذي ينتج عنه تعرضجوازات المخصصة لهمالجمارك والو االختبار 

 ؛داع  
الرياضة ممارسة عدم التمكن من أثناء التوقف المؤقت، بما في ذلك مقّيدة ط في ظل الظروف الو زيادة الضغ (ج

المفرطة أو المتكررة، والتي قد تؤثر على تدابير التخفيف والوصول إلى خدمات الطعام، إلى آخره، فضال عن 
  لقيام بالرحالت؛االطواقم استطاعة حيث يؤدي ذلك أحيانا إلى عدم الطواقم ورفاههم النفسي، أفراد صحة 

أو وجوب  الجداول الزمنية الصارمة لالختباراتالصعوبات الناجمة عن بسبب تعطيل في مواعيد الرحالت  (د
 متطلبات العزل و/أو الحجر الصحي.تكرارها، أو 

عدة دول حدود تعبر فيها التي تقوم برحالت دولية بالطواقم تحديدًا المتعلقة تراطات شاالمراجعة الدول على نشجع  -14
 مغلقة.في صورة دائرة طواقم الشحن التي تجري رحالت ذهاب وإياب أو رحالت إطار زمني قصير، أو في 

 
 
 

                                                                 
 (icao.int)النشرات اإللكترونية وكتب المنظمة  3
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الصحة العامة الوطنية، لعدم وجود على صعيد في من مخاطر أدنى مستوى وتشكل رحالت الشحن الجوي   -15
 ن أعداد الطواقم الجوية تكون أقل. عالوة على ذلك، فإن رحالت الشحن الجوي ُتعد أساسيةً وألركاب على متن تلك الرحالت، 

وهو ما تنشأ  عمليات الشحن الجوي، لالستمرار في إيصال المساعدات اإلنسانية الحيوية ومواصلة سالسل التوريد وغير ذلك من
عن تبعات بالغة األهمية على القطاعات واالقتصادات المعتمدة على الشحن الجوي. ولهذه األسباب، ينبغي إيالء االهتمام إلى 

 رحالت الشحن الجوي بشكل خاص عند وضع االستراتيجيات المتعددة المستويات إلدارة المخاطر. 
 اوظروفه اوفقا الحتياجاته ،بالتنسيق مع مكاتب اإليكاو اإلقليمية ،اإلرشادات وتنفيذهاالدول على اتباع هذه نحث  -16

والتجارة والسياحة السفر حركة تعافي المرض وتيسير انتشار لحد من ل، مع اإلشارة إلى أهمية وجود نهج عالمي منسق المحددة
 االقتصاد العالمي.عالوة على  ،الدوليعلى الصعيد 

 ،،،وتفضلوا بقبول فائق االحترام
 

 
 خوان كارلوس ساالسار

 األمين العام
 
 

 ت:المرفقا
الجوانب المعروفة والمجهولة  –( CASAG) مجموعة التقييم العلمي في مجال الطيران والمعنية بفيروس كورونا (أ

 عن متحور أوميكرون، والتوصيات الصادرة في هذا الشأن
 الفيروستوصيات للتخفيف من انتشار  (ب
في من انتشار الفيروس تدابير التخفيف تقليص النظر في لدى أخذها في االعتبار الواجب لعوامل المبادئ وأمثلة ل (ج

 ية من الجائحةنتقالاالفترة الالطيران خالل قطاع 
 

 



 

 
 AN 5/28-22/42المرفق )أ( بكتاب المنظمة 

 كورونامجموعة التقييم العلمي في مجال الطيران والمعنية بفيروس 
 الجوانب المعروفة والمجهولة عن متحور أوميكرون، والتوصيات الصادرة في هذا الشأن

12/2/2022 
 

في أربع مناسبات مختلفة اجتماعات ( CASAGمجموعة التقييم العلمي في مجال الطيران والمعنية بفيروس كورونا )عقد 
إجراء أي تعديالت من فيروس كورونا يستوجب لنظر فيما إذا كان ظهور متحور أوميكرون لخالل أشهر ديسمبر ويناير وفبراير 

أحداث الصحة العامة في الترتيبات التعاونية لمنع أعّدها برنامج على اإلرشادات الحالية إلدارة المخاطر العابرة للحدود والتي 
ثمة حاجة إلجراء تغييرات على عملية إدارة المخاطر المتعددة  تما إذا كانالطيران "كابسكا". وركزت المجموعة تحديدا على 

باإلضافة إلى ذلك، . وتلك التي تجهلها التي تعلمها المجموعة عن متحور أوميكرون الجوانب هذه الوثيقة . تلخص مستوياتال
ترد و استراتيجيات االختبارات الطبية، بقصد تعديل عدة توصيات تم وضع وانطالقا مما تعلمه المجموعة عن متحور أوميكرون، 

 في قسم االستنتاجات والتوصيات.
أحدث المستجدات لدى وتقديم الوضع نظرا لطبيعة جائحة فيروس كورونا المتغيرة باستمرار، ستواصل المجموعة رصد و 

متحورات أن تظهر احتمال كبير  يرجى اإلحاطة علما بأّن هناك والخاضعة الستعراض النظراء.توافر الوثائق القائمة على األدلة 
 .أكثر سهولة في التعامل معهو فيها أقل تأثيرًا المرض المرحلة التي يصبح قبل أن نصل إلى  مثيرة للقلق مستقبالً أخرى 

 
 :ةالمعلومالجوانب 

أصال بشكل كبير في دولة تعاني من حدة المخاطر يزيد نقل المسافرين لمتحور أوميكرون سوف أّن من غير المرجح  -1
 (.16 ،7، 2من انتشار واسع للمتحور )

(. 25، 21، 14في األشخاص الملقحين )بصورة أسرع بكثير من المتحورات التي سبقته حتى متحور أوميكرون ينتقل  -2
من فترة الحضانة لمتحور أوميكرون أقصر متوسط التي توفرت حتى اليوم، يبدو أّن واستنادا إلى األدلة المحدودة 

 (.23، 11، 4السابقة ) المتحورات
توفر فهي تظل إلصابة بمتحور أوميكرون ونقله بالمقارنة مع المتحورات األخرى، في منع اتنخفض فعالية اللقاحات بينما  -3

تنشيطية من ، وتتعزز الحماية بأخذ جرعة ةوالوفا ياتإلى المستشفاحتماالت اللجوء المرض و اشتداد حدة حماية قوية من 
 (.18 ،17، 10اللقاحات )

 (.24، 19لمتحور أوميكرون ) واسعاً  قد شهدت انتشاراً إصدار هذه الوثيقة، ُيفترض أن تكون معظم الدول حتى وقت  -4
 ( قادرة على اكتشاف متحور أوميكرون.PCR) تفاعل البوليميراز المتسلسلاختبارات ال تزال  -5
والتباعد والتنفس النظافة الصحية العامة تحد التدابير الصحية واالجتماعية مثل االستخدام المناسب لكمامات الوجه وتعزيز  -6

 المغلقةتأمين التهوية في األماكن إلى جانب ، 2-سارس-فيروس كوروناالبدني، من مخاطر انتقال كافة متحورات 
(8 ،9.) 



A-2 

 المجهولة:الجوانب 
 رحلة السفر.خالل كل مرحلة من مراحل بالمقارنة مع باقي المتحورات  ن طر انتقال متحور أوميكرو اخم -1
 إللغاء شروط االختبار.للمسافرين الملقحين والغير ملقحين، والمعايير الممكن استخدامها  ىاستراتيجيات االختبار المثل -2
ال يزال متحور أوميكرون. للكشف عن ند استخدامه أي اختبار من االختبارات يختلف بشكل كبير عما إذا كان أداء  -3

 قيد الدراسة.اكتشاف متحور أوميكرون في Ag-RDT المستضد مستوى حساسية 
إلى أشخاص آخرين. ال تزال المعلومات بالعدوى الذي ُأصيبوا األشخاص الملقحين انتقال متحور أوميكرون من مدى خطر  -4

لنقل  أّن األشخاص الملقحين أقل احتماالً التي تشير إلى بخصوص هذه المخاطر محدودة، ولكن ثمة بعض األدلة 
 الفيروس إلى اآلخرين.

 بالعدوى.سابقة مدة الحماية التي توفرها اللقاحات أو إصابة  -5

 :االستنتاجات والتوصيات
مجموعة التقييم العلمي في مجال الطيران تكرر الدروس المستفادة من متحور دلتا وظهور متحور أوميكرون، في ضوء  

إلدارة المخاطر على النحو  مستوياتمتعددة الفّعالة أهمية تنفيذ استراتيجية ( التأكيد على CASAGوالمعنية بفيروس كورونا )
وارتداء  اتالتطعيمتلقي ينبغي التشديد على و  (.Doc 10152) فيروس كورونادليل إدارة المخاطر عبر الحدود بشأن وارد في ال

 االختبارات.إجراء الكمامات و 
تاريخ نشر هذه الوثيقة فيما يتعلق بظهور متحور أوميكرون، توصي المجموعة الدول حتى استنادا إلى األدلة المتوفرة  

 استراتيجياتها بخصوص اختبارات فيروس كورونا:عند تعديل في اعتبارها المسائل التالية بأخذ 
  يحدث أثناء فترة إلى أّن السفر قد  محدودة على الحد من نقل الفيروس نظراً  تهااختبارات ما قبل المغادرة قدر

 الحضانة.
  إجراء اختبارات ما فرض النظر في مغادرة ودول الوجهة، قد ترغب الدول في دول الالحالة الوبائية في بحسب

بحيث تقلل هذه االستراتيجية العزل أو الحجر الصحي، ريثما تظهر نتائج االختبارات، إلى جانب بعد الوصول 
 من مخاطر انتقال الفيروس.

  لتخفيف من المخاطر ااستراتيجية في فعالة أحد المستويات الال يزال باإلمكان اعتبار اختبارات ما قبل المغادرة
المغادرة. في آخر وقت ممكن قبل موعد ينبغي إجراء االختبارات و . أثناء السفرفيروس الانتقال مسألة ما يخص في
تحديد المسافرين المصابين بالعدوى  هاحيث يمكن( أكثر مالءمة Antigen) جسام المضادةاألقد تكون اختبارات و 

 من غيرها. عة وهي أرخص ثمناً يفي حينها وتوفير نتائج سر 
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 توصيات للتخفيف من انتشار الفيروس
 

 المرض؛لحد من انتشار لعلى تحليل المخاطر يقوم  مستوياتاستخدام نهج متعدد ال (أ
مواصلة تطبيق التدابير العامة للتخفيف من المخاطر التي تهدد الصحة العامة في أثناء النقل الجوي، بما في ذلك  (ب

، والتأكد ممارسات النظافة الصحية والتطهير، والتوصية بارتداء الكمامات، وتطبيق التباعد البدني حيثما كان ذلك ممكناً 
 ؛الكافية من توافر التهوية

 لى تحليل المخاطر؛استنادًا إتنفيذ ممارسات االختبار والحجر الصحي  (ج
تسجيل ومشاركة البيانات المتعلقة باالختبار والتعافي والتطعيم؛ والتأكد من أّن البيانات المطلوبة للتحقق من هذه األدلة  (د

 ؛بصيغة قابلة للتداول عالمياً على المستوى الدولي متاحة 
التطعيم أو التعافي من من حيث حالة الو/أو الحجر الصحي استنادا إلى  اتاالختبار  النظر في منح إعفاءات من (ه

 اإلصابة؛
الطواقم الجوية والعاملين في الصفوف األمامية من قطاع الطيران والعاملين في مواقع حساسة من حيث أن باإلقرار  (و

 جائحة؛الالنقل الجوي خالل استمرار خدمات ضمان لأساسيين  عماالً يمثلون األمن والسالمة 
 وصول الدول إلى اللقاحات.تسهيل سبل التشجيع على أخذ التطعيم ضد فيروس كورونا و  (ز
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المبادئ وأمثلة للعوامل الواجب أخذها في االعتبار لدى النظر في تقليص تدابير التخفيف من انتشار 
 الطيران خالل الفترة االنتقالية من الجائحةالفيروس في قطاع 

 
 لدى النظر في تقليص تدابير التخفيف من انتشار الفيروس المبادئ الواجب على الدول أخذها في االعتبار -1

و/أو سائر األطر الوطنية للتسهيالت لجان الوطنية المختصة من خالل التواصل مع السلطات الوطنية الق و يتنسال (أ
 القائمة؛

األخرى المماثلة بعين االعتبار، مؤشرات أخذ الإلى األدلة فيما يخص الحالة الوبائية المحلية مع  المخاطر استناداً م يتقي (ب
مثل معدالت الدخول إلى المستشفيات والوفيات أو مستويات التطعيم والمناعة الطبيعية في دول المغادرة أو دول 

 الوجهة على حد سواء؛
 فيها قدرات الصحة العامة وإمكانات العالج في دول المغادرة ودول الوجهة على حد سواء؛م الموارد الصحية، بما يتقي (ج
 ؛على الصعيد الوطني عن عوامل أخرى ذات صلة بذلك ، فضالً لدى الدولنظر في مستويات تحمل المخاطر ال (د

 السفر الدولي حيث تكون سعة الحركة الجوية محدودة؛مراعاة األولوية في  (ه
( WHOث المعلومات الواردة على منصات اإليكاو ومنظمة الصحة العالمية )يض وتحداستعر المواظبة على ا (و

 ؛المخصصة لذلك
 على السفر؛المفروضة تدابير التخفيف من حدة المخاطر والقيود بكافة الجهات المعنية إبالغ  (ز
على نحو منتظم وسريع استجابة س من انتشار الفيرو تدابير أو استراتيجيات التخفيف  عديللتالبقاء دائمًا على استعداد  (ح

 وسائر العوامل ذات الصلة؛  ة بالدولةالصحيالمنظومة  اتللحالة الوبائية وقدر 
توازن بين مخاطر الصحة العامة واستمرار تقديم الخدمات من خالل النظر في أهداف أي إجراء والجدوى مراعاة إيجاد  (ط

من ، مع اإلشارة إلى أّنه قد تختلف األهداف في الجائحة يةنتقالاالفترة المنه وفعاليته قبل التخفيف من القيود خالل 
 بمرور الوقت. تلك األهداف ، وربما تتغير دولة إلى أخرى 

 
من حيث األهداف والجدوى والفعالية لدى نظرها في التقليل من أخذها في االعتبار على الدول أمثلة للعوامل الواجب  -2

 تدابير التخفيف:
 فاألهدا -1

 مدى انتشار متحورات فيروس كورونا تدابير السفر إلى من فرض أحد هدف الينبغي أن يستند اختيار  1-1
 ي؛على المستويين المحلي والعالم 2-سارس-
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ألّنها قد تتغير بمرور الوقت بحسب التقدم المحرز باستعراض األهداف على نحو منتظم الدول تقوم ينبغي أن  1-2
بفعل اإلصابة الطبيعية على صعيد االستراتيجيات الوطنية، على سبيل المثال، ارتفاع المناعة العامة للسكان 

 و/أو التطعيم.
 
 راالختبا -2

 ؛في المقام األولانتقال العدوى على متن الطائرة من اختبارات ما قبل المغادرة تقلل  2-1
ألغراض  تهأو رصد أنشطمصاب المخالطين للتتبع األشخاص في  دوراً أن تؤدي ختبارات ما بعد الوصول يمكن ال 2-2

 ؛االستطالع الوطنية
في متحور محتمل جديد مثير للقلق تحديد عن اختبارات ما بعد الوصول مزيدا من المعلومات أن توفر  يمكن 2-3

 ؛دولة الوصول
القادمة من الخارج اإلصابات بداية حاالت التفشي الناجمة عن تؤخر من أن يمكن الختبارات ما بعد الوصول  2-4

 ؛والحد من مخاطرها
المجتمع أو في نطاق انتشار واسع على هناك بالفعل يكون  نقد ال تضيف اختبارات ما بعد الوصول قيمة حي 2-5

 ؛والموارد من ناحية الرعاية الصحيةالمناطق التي تفتقر للقدرات 
في حالة الركاب الذين تظهر عليهم أعراض اإلصابة بالعدوى أو الذين فائدًة االختبارات عموما أكثر تكون ربما  2-6

زيادة مخاطر إصابتهم أو نقلهم سبق لهم اإلصابة بفيروس كورونا، وذلك بسبب تلم يأخذوا اللقاح أو َمن لم 
 للمرض؛

مالئمة أكثر أو ذات جدوى أكبر بالمقارنة مع تبارات األجسام المضادة أو االختبارات السريعة اختكون يمكن أن  2-7
 والنواحي العملية؛بالوقت والتكلفة تتعلق " في مجال الطيران نظرا العتبارات PCRاختبارات "

عمليات تقييم المخاطر، لالسترشاد بها في كورونا في الدول فيروس يمكن استخدام االختبارات لتقدير مدى انتشار  2-8
 ارد كافية في مجال الصحة.و قدرات ومبشرط توافر 

 
 4تارتداء الكماما -3

الحد مكافحة مصدر العدوى وتوفير درجة من ترشيح الجسيمات الصغيرة بقصد يتمثل الهدف األساسي منها في  3-1
 المواد الجسيمية الُمستنشقة.من كمية 

لضمان  التخلص منها،استخدامها وتخزينها وتنظيفها و من المهم اتباع األسلوب السليم في ألي نوع من الكمامات،  3-2
ينبغي أن تتبع الدول إرشادات منظمة الصحة و فعاليتها قدر اإلمكان ولتجنب أي ارتفاع في مخاطر انتقال العدوى. 

 العالمية حول االستخدام الصحيح للكمامات.

                                                                 
 (who.int) 7/3/2022المصدر: الوقاية من العدوى ومكافحتها في سياق مرض فيروس كورونا المستجد، مبادئ توجيهية حّية،  4
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الحصول ، بصرف النظر عن أو انتشارًا بأعداد كبيرة لفيروس كوروناًا مجتمعي اً انتشار أما في المناطق التي تشهد  3-3
حسنة اإلحكام تغطي األنف والفم بارتداء كمامات عامة الناس بالعدوى، يوصى المسبقة صابة اإلالتطعيم أو على 

 :المنزلمن يعيشون معهم في ذات بخالف أشخاص عند تفاعلهم مع 
  نظام التهوية حيث ، أو مدى التهوية فيها لتهوية أو التي ال يمكن تقييمبافتقارها لالمعروفة المغلقة في األماكن

ال تتم صيانته بصورة مناسبة، بصرف النظر ما إذا كان باإلمكان الحفاظ على التباعد البدني بمسافة متر 
 واحد على األقل؛

  تباعد البدني لمسافة متر واحد على األقل ليس كان الحفاظ على الذات التهوية الكافية إذا المغلقة األماكن
 ؛ممكناً 

 وسائل النقلكمغلقة الماكن األعامة الناس في األماكن العامة بين تشمل عبارة مالحظة: 
 :فتشمل عامة الناس مناستخدام الكمامات من جانب األشخاص األصحاء أما فوائد  3-4

  انتقالها من األشخاص الحاملة للعدوى من خالل زفير النفس، بما في ذلك رات يالرذاذ أو القطانتشار انخفاض
 المصابين قبل ظهور األعراض عليهم؛

  غسل اليدين وعدم لمس العينين أو األنف أو الفم؛العدوى كلوقاية من ل يات االخرى سلوكالاتباع التشجيع على 
  ،والتخفيف من أعباء هذه األمراض في أثناء جائحة الوقاية من نقل أمراض تنفسية أخرى مثل السل واإلنفلونزا

 فيروس كورونا.
 :فتشمل للكمامات عامة الناسمن المساوئ المحتملة من استخدام األشخاص األصحاء  أما 3-5

  سمع أو من ضعف الالُصّم أو ممن يعانون صعوبة التواصل بصورة واضحة، ال سيما بالنسبة لألشخاص
 يستخدمون قراءة الشفاه؛

  األطفال صغار السن؛  بينارتداء الكمامات، خصوصاً االلتزام بسوء 
  زيادة في القمامة في األماكن لكمامات مما يؤدي إلى من االخاطئ التخلص مشكالت في إدارة النفايات؛

 العامة إلى جانب األخطار البيئية؛
  خصوصاً و  ،السكانمن تعاني منها فئات معينة ، لكماماتا ءارتدا أو صعوبات من حيثمساوئ إضافية 

مرض أو من ضعف إدراكي أو أمراض عقلية من يعانون من و  النموصعوبات  ي ذو من األطفال واألشخاص 
في لجراحة  الوجه أو خضعوا مؤخراً من تعرضوا إلصابات في الربو أو مشكالت حادة في الجهاز التنفسي و 

 والرطبة. الحارةبيئات الوالوجه والفكين؛ واألشخاص الذين يعيشون في الفم 
 رتبط بانخفاض مخاطر اإلصابة بفيروس كورونا مقارنةً يمن المرجح أّن استخدام الكمامات في األماكن العامة  3-6

ارتداء الكمامات سرعة انتشارها، بما يجعل فوائد التي ُأبلغ عن عدم ارتدائها؛ ال سيما فيما يتعلق بالمتحورات ب
األشخاص مثل األطفال صغار السن أو األشخاص الغير قادرين  باستثناء بعض ،منها أي مضار محتملةتفوق 

 على تحمل ارتداء الكمامات بسبب ظروف صحية، إلخ؛
تنصح منظمة  ،أو حتى ولو كان هناك شك في ذلكانتقال متقطع للفيروس التي ثبت فيها حدوث أما في المناطق  3-7

على المعايير مع التركيز بّأنه ينبغي على صناع القرار تطبيق نهج قائم على تحليل المخاطر الصحة العالمية 
 :لكماماتعامة الناس للدى التفكير في استخدام  التالية



C-4 

 الهدف من استخدام الكمامات؛ 
 ؛2-سارس-مدى خطر التعرض لفيروس كورونا 
  األشخاص/الفئات التي ترتدي الكمامات؛مدى حساسية 
 التي يعيش فيها السكان؛مناطق طبيعة ال 
 الجدوى من ارتداء الكمامات؛ 
 نوع الكمامات؛ 
  تغطية التطعيم؛نطاق 
 .المتحورات المثيرة للقلق المنتشرة 

 
 التباعد البدني -4

تر" والمرشحات "الفالعوامل عدة على متن الطائرات مثل تدفق الهواء النظر في يمكن للدول ومشغلي الطائرات  4-1
التباعد البدني كجزء من اإلطار مراجعة اشتراطات المادية وإجراءات التهوية عند ، والحواجز HEPAمن نوع 
 للتخفيف من حدة المخاطر. مستوياتالمتعدد ال

في توفير مرافق منفصلة للطواقم الجوية النظر الطائرات، بالتنسيق مع إدارة المطارات،  يلدول ومشغلليمكن  4-2
المتاح الوقت ضيق االختناقات واآلثار المترتبة على بدني بسبب لالمتعلقة بالتباعد اوالتخفيف من التوصيات 

 على السالمة الجوية. سلبياً  لعمليات الطيران والتي قد تخلف أثراً بالنسبة 

 - انتهى-
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