
0Fدولة الكويت

١ 
 اإلدارة العامة للطيران المدني

 ١٩/٣/٢٠٢٠التاريخ:         I.O-2020/148/42 :اإلشارة

 السيدة/األمينة العامة 
 منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)

 كندا -ل يامونتر

 الحالية )COVID-19( داإلجراءات التي اتخذتها دولة الكويت لمواجهة أزمة كورونا المستجَ الموضوع: 

 بة وبعد،ة طيِّتحي

، بادرت دولة الكويت منذ بداية األزمة إلى اتخاذ كافة اإلجراءات الضرورية للحد من دستجَ كورونا المُ في إطار االستجابة لوباء 
السكان. ما إن تلقينا أول إشعار من منظمة الصحة العالمية بشأن وباء على  داعياتهانتشار الفيروس المسبب لهذا المرض وت

. كذلك دعت الممكنة للنظر في سبل االستجابة ، سارعت الكويت إلى دعوة اللجنة الوطنية للطوارئ إلى االنعقاددكورونا المستجَ 
بعة لها إلى االنعقاد، ومنها: مجموعة العمل المعنية بالتنسيق اإلدارة العامة للطيران المدني لجانها الفنية ومجموعات العمل التا

قل ومجموعة العمل الطبية، ومجموعة العمل اإلدارية والمالية، واللجنة العليا لتسهيل النواالتصاالت، ومجموعة العمل الفنية، 
  الجوي، ولجنة تسهيالت المطار. 

باألحكام الواردة في الملحق التاسع لإليكاو (التسهيالت) وتلك الواردة في الملحق عالوة على ذلك، اتُخذت تدابير محددة عمًال و 
وٕاخضاعهم للعزل الذاتي حسب  ٢٧/٢، تشمل إجراء الفحص الطبي للركاب العائدين اعتبارًا من الرابع عشر (المطارات)

الرحالت الجوية من وٕالى الدول ذات  اعتُمدت تدابير أخرى من بينها فرض الحظر التام علىومع تطور الوضع، االقتضاء. 
ثم . شملت هذه الدول في بادئ األمر: الصين وهونغ كونغ وكوريا الجنوبية. دكورونا المستجَ  فيروسمعدالت اإلصابة العالية ب

ح أن ُيرجَّ  ل دوًال أخرى مع تزايد معدالت اإلصابة (إيران واليابان وسنغافورة وٕايطاليا)، فضًال عن الدول التيمامتد الحظر ليش
أقل كثيرًا من الواقع بسبب النقص في إمكانيات إجراء االختبار (مصر والعراق ولبنان بها تكون المعدالت المعلنة لإلصابة 

وسوريا). أما المسافرون القادمون من الواليات المتحدة والملكة المتحدة وٕاسبانيا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا وفنلندا وهولندا وسويسرا 
 يومًا من تاريخ الوصول. ١٤د، فقد ُفرض عليهم العزل الذاتي لمدة والسوي

معات فرضت الكويت حظرًا شامًال على الفعاليات واالجتماعات في األماكن العامة، بما في ذلك التج ،وعلى الصعيد الداخلي
االجتماعية الضخمة كاألعراس، باإلضافة إلى إغالق المطاعم ومراكز التسوق، وما إلى ذلك. وعالوة على كل هذه اإلجراءات، 

، ١٣/٣يومًا اعتبارًا من الجمعة  ١٤استثنائي وهو تعليق جميع الرحالت الجوية المنتظمة لمدة  الكويت باتخاذ إجراءقامت دولة 
لطوارئ لوبناء على ذلك، فقد قامت الكويت بتفعيل خطة جسرًا جويًا إلعادة مواطنيها العالقين بالخارج.  وقد دّشنت الكويت حالياً 

جميع على الفحص توقيع خذة ومنها اإلدارة العامة للطيران المدني لإلشراف على تطبيق كافة التدابير المتَّ برعاية رئيس 

                                                                 
 دولة الكويتمقدَّمة من  اإلنجليزيةالنسخة   ١



جهود عدة بين تنسيق الوذلك في إطار إجراء خاص ُوضع ب ،ر الجويالمسافرين الذين يصلون إلى أراضي البالد عبر الجس
د إلى فيروس كورونا المستجَ ختبار ل المسافرون أصحاب النتائج اإليجابية الالصحة ووزارة الداخلية. وُيرسَ وزارات منها وزارة 

 يومًا.  ١٤ل أصحابها إلى العزل الذاتي لمدة المستشفى، أما النتائج السلبية فُيرسَ 

التالية للحد من انتشار فيروس دة محدَّ التدابير الكذلك قامت اإلدارة العامة للطيران المدني بدولة الكويت بتطبيق 
 د:المستجَ  كورونا

 األمر بتفعيل خطة الطوارئ وبرامج التسهيالت •

 د.نا المستجَ و إصدار الكتب الدورية واإلرشادات االحترازية للحد من انتشار فيروس كور  -١

وبالتدابير االحترازية الواجب اتخاذها من قبل جميع العاملين في مطار الكويت د الوعي بفيروس كورونا المستجَ إذكاء  -٢
لتحّوط والتعقيم ألغراض ا ينباإلضافة إلى توزيع االختبارات الضرورية والمعدات واألدوات الالزمة للعامل الدولي.

 وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة الكويتية. 

اتخاذ التدابير الالزمة والخطوات االحترازية فيما يخص بغرض وعي بين العاملين المخالطين للمسافرين تعميم ال -٣
إجراءات التشغيل القياسية التي تقتضي التعامل مع اآلخرين مع االلتزام باإلرشادات الصادرة عن وزارة الصحة في 

 دولة الكويت.

عة، على أن تضم اإلدارة العامة للطيران المدني والوزارات األخرى تابتشكيل لجنة تختص بأعمال التقييم اليومي والم -٤
 المستجدات بشأن انتشار الفيروس.  ثالمعنية بهدف استعراض أحد

 الذين يصلون إلى أراضي الكويت جوًا. تركيب كاميرات االستشعار الحراري في المطار لفحص جميع المسافرين  -٥

ومنع مواطني هذه الدول من دخول  دالمستجَ حظر الرحالت الجوية مع الدول عالية الخطورة من حيث فيروس كورونا  -٦
 دولة الكويت.

القادمين من دول ُتعد بؤرًا ) الستقبال المواطنين الكويتيين ٣تخصيص مبنى الشيخ سعد بمطار الكويت الدولي (صالة  -٧
 اإلجراءات الصحية الالزمة لهم والتي أوصت بها وزارة الصحة. بهدف اتخاذ دالمستجَ فشي مرض كورونا تل

منع المسافرين غير الكويتيين القادمين من دول تعاني من تفشي الوباء من دخول دولة الكويت على مدى األسبوعين  -٨
 الماضيين.

 من دخول الكويت. ،من حاملي اإلقامات الساريةوٕان كانوا حتى  ،منع جميع غير الكويتيين -٩

جميع الرحالت الجوية التجارية مع تشغيل الرحالت الجوية بغرض الشحن الجوي أو إعادة المواطنين حظر  -١٠
 الكويتيين العالقين بالخارج إلى وطنهم.

 تنظيم رحالت جوية إلعادة المواطنين الكويتيين العالقين بالخارج إلى وطنهم بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية.  -١١



الضروريين داخل اإلدارة العامة للطيران المدني في دولة الكويت، واالحتفاظ فقط  حظر تواجد الموظفين غير -١٢
 باألقسام التي يكتسي عملها أهميًة خاصًة مع خفض عدد العاملين بها.

 الكويت إلى القادمين المسافرين من الواردة االستفسارات لتلقي ساعة ٢٤ مدار على يعمل ساخن خط إتاحة -١٣
 . لها والمغادرين

لنشر  /https://www.kuwaitairport.gov.kw/ar/travellersو www.dgca.gov.kw توفير موقعين إلكترونيين وهما -١٤
 د. كافة المعلومات والتدابير المتعلقة بفيروس كورونا المستجَ 

  ،فائق االحترام والتقديربقبول لوا وتفضَّ 
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 نسخة إلى: 
 رئيس الطيران المدني مكتب -
 مكتب المدير العام -
 نائب المدير العام لشؤون سالمة الطيران والنقل الجوي -
 مدير إدارة النقل الجوي، مراقب العالقات الدولية  -

http://www.dgca.gov.kw/
https://www.kuwaitairport.gov.kw/ar/travellers/

