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المستجد ( )COVID-19وتدابير إدارة
الموضوع :اختبارات فيروس كورونا
َ
المخاطر عبر الحدود
اإلجراء المطلوب :ملء استمارة الدراسة االستقصائية على اإلنترنت بشأن
المستجد وتدابير إدارة المخاطر عبر الحدود ،في
اختبارات فيروس كورونا
َ
موعد أقصاه 2021/2/21
تحية طيبة وبعد،
يشر ر ر ر ر ر رررفني أن أبلغكم أن منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) باشر ر ر ر ر ر رررت في 2021/1/19المرحلة الثالثة من
-1
األنشطة التي أقرتها مجموعة عمل المجلس إلنعاش قطاع الطيران ).(CART
ال تزال جائحة فيروس كورونا المسر ر ر ر ر ر ررتجد ( )COVID-19تؤثر تأثي اًر كبي اًر على النقل الجوي ،بما يطرح تحديات
-2
بالنسر ر ر رربة لنقل اللقاحات جواً وتوزيعها في أرجاء العالم .وبعد نشر ر ر ررر ندليل اإليكاو بشر ر ر ررأن االختبارات وتدابير إدارة المخاطر عبر
الحدودن (( )DOC 10152انظر النش ررة اإللكترونية  EB 2020/62الصررادرة بتاري  ،)2020/11/23أعد برنامج الترتيب التعاوني
لمنع وادارة أحداث الص ر ر ر ر ررحة العامة في قطاع الطيران المدني ) (CAPSCAد ارس ر ر ر ر ررة اس ر ر ر ر ررتقص ر ر ر ر ررائية أل ار متابعة الد ارس ر ر ر ر ررة
االسر ر ر ر ررتقصر ر ر ر ررائية األولى بشر ر ر ر ررأن االختبار وممارسر ر ر ر ررات الحجر الصر ر ر ر ررحي ،التي جرت في أكتوبر ( 2020انظر كتاب المنظمة
 AN 5/28-20/97المؤرخ .)2020/9/23
يكمن الغر من هذه الد ارسررة االسررتقصررائية في الحصررول على معلومات بخصررو تدابير الصررحة العامة التي
-3
اتخذتها الدول أثناء الجائحة ،وذلك بغر توفير معلومات لمباشرة المرحلة الثالثة من أنشطة مجموعة عمل المجلس )،(CART
وكذا من أجل استع ار وتحديث اإلرشادات الواردة في الوثيقة .Doc 10152
والمطلوب من الدول األعضر رراء تقديم معلومات بخصر ررو ما اتخذتب من تدابير الختبارات فيروس كورونا وإلدارة
-4
المخر رراطر عبر الحر رردودِ .
وترد الر ررد ارس ر ر ر ر ر ر ر ررة االسر ر ر ر ر ر ررتقص ر ر ر ر ر ر ر ررائير ررة على اإلنترنر ررت ،بر رراللغر ررة اإلنجليزير ررة فحس ر ر ر ر ر ر ر ررب على الموقع
https://www.surveymonkey.com/r/capsca-covid-testing-2021.
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يمكن أيضاً المشاركة في الدراسة االستقصائية باستخدام االستمارة المرفَقة وارسالها إلى عنوان البريد اإللكتروني
-5
 .MED@icao.intكما ُيطلَب من الدول مش رراركة اإليكاو ما ُيتَاح لها من معلومات رفيعة المس ررتو لم يكش ررب عنها ،بخص ررو
نتائج االختبارات ،من خالل إرسال تلك المعلومات إلى العنوان اإللكتروني .MED@icao.int
وبناء على ما سر ررب  ،سر ررأكون ممنونة إذا ما ت ضر ررلت إدارتكم بالح على اسر ررتي اء الد ارسر ررة االسر ررتقصر ررائية على
-6
ً
اإلنترنت بالتشاور مع الجهات المعنية ،في أقرب وقت ،وفي أجل أقصاه .2021/2/21
وت ضلوا سيادتكم بقبول فائ االحترام،،،
فانغ ليو
األمينة العامة

المرفقات:

اختبارات فيروس كورونا المستجد ()COVID-19

وتدابير إدارة المخاطر عبر الحدود

المرفق (أ)

بكتاب المنظمة رقم AN 5/28 - 21/8

اختبارات فيروس كورونا ()COVID-19

وتدابير إدارة المخاطر عبر الحدود

الهدف
في إطار برنامج نالترتيب التعاوني لمنع وادارة أحداث الصحة العامة في قطاع الطيران المدنين ( ،)CAPSCAتطلب اإليكاو من الدول
األعضرراء تقديم معلومات عن اختبارات فيروس كورونا ) )COVID-19الحالية والممارسررات الخاصررة بالحجر الصررحي .وس روب تُسررتخدم
الردود على هذه الد ارسر ررة االسر ررتقصر ررائية لتوفير معلومات إلى مجموعة عمل المجلس إلنعاش قطاع الطيران ) (CARTلمباش ر ررة المرحلة
الثالثة من أنشر ر ر ر ر ر ررطتها وتحديث المواد اإلرشر ر ر ر ر ر ررادية الواردة في ندليل اإليكاو بشر ر ر ر ر ر ررأن االختبارات وتدابير إدارة المخاطر عبر الحدودن
)( (Doc10152أدلة اإليكاو) .كما يطلب من الدول أن تش ر ر ر ر ر ررارك اإليكاو ما بحوزتها من معلومات رفيعة المس ر ر ر ر ر ررتو لم ُيك َشر ر ر ر ر ر رب عنها
نتائج االختبارات ،بإرسالها إلى العنوان اإللكتروني MED@icao.int
بخصو
الدولة:
جهة جمع المعلومات:
الكيان( :مثالً سلطة الطيران المدني أو وزارة الصحة العامة ،أو غيرها)

األسئلة من  1إلى  3أدناه تتعلق باستراتيجية إدارة المخاطر
الس ؤلا  :1ما هي الو ازرات التي تتعاون مع سؤؤلطة الطيران المدني في وضؤؤع ااسؤؤتراتيجية الوطنية لمكافحة جائحة فيروس كورونا
) )COVID-19في قطاع الطيران؟ ُيرجى انتقاء ك البدائ المنطبقة أدناه.
مرسوم تن يذي صادر عن رئيس الدولة/رئيس الوزراء
و ازرة النقل
و ازرة الصحة
و ازرة الهجرة ولجمارك
و ازرة الداخلية
و ازرة العالقات الخارجية/الشؤون الدولية
سلطة الطيران المدني بم ردها
(يرجى التحديد)
يرها ُ

A-2

السلا  :2أي من األساليب أدناه تستخدم في تباد المعلومات مع الدو األخرى بخصوص التدابير المعتمدة لديكم إلدارة المخاطر؟
ُيرجى انتقاء جميع البدائ المنطبقة أدناه.
االتصاالت العادية مع الدول ،بما في ذلك القنوات التي تتيحها االت اقات الحالية بشأن الحدمات الجوية
االتصال عبر الممثلين الدبلوماسيين
االتصال بواسطة اإلطارات اإلقليمية
االتصال مع المكتب اإلقليمي لإليكاو
ات اقات َّ
محددة بشأن الجائحة مثالً ممرات الصحة العامة ،وفقاعات الس ر المأمون ،والمسالك الصحية ،والجسور الجوية ،و يرها
تحديث الموقع الش ر ر ر ر رربكي لمركز اإليكاو للتص ر ر ر ر رردي لجائحة كورونا والتعافي منها ) (CRRICوندليل الطيرانن ) (AIPونشر ر ر ر ر ررة معلومات
الطيران ) ،(AICإعالن الطيارين )(NOTAM
(يرجى التحديد)
ير ذلك ُ
ابتداء من تاريخ اليوم ،ما هي التدابير المنطبقة عبر الحدود؟ ُيرجى انتقاء جميع البدائ المنطبقة أدناه.
السلا :3
ً
االستثناءات

إ ال الحدود تماماً أمام جميع الوافدين والمغادرين ،مع بع
إ ال الحدود تماماً أمام الوافدين ،مع بع االستثناءات
فتح الحدود أمام جميع الخدمات الضرورية ومنع األس ار ير الضرورية
فتح الحدود أمام بعض الخدمات األساسية ،ومنع األس ار ير الضرورية
ل الحدود أمام رحالت معينة من وجهات محددة
فتح الحدود جزئياً (المواطنون والمقيمون العائدون فقط ،أو مع استثناءات فردية خاصة)
فتح الحدود جزئياً (المواطنون والمقيمون واستثناءات جماعية خاصة ،مثالً العمال األساسيون ،الطلبة ،و يرهم)
حدود م توحة (القيود رسمية على الدخول جواً مع إعمال سياسات س ر َّ
محددة مثل اإللزام بإجراء اختبار ال يروس أو الخضوع للحجر
الصحي بعد الوصول)
حدود م توحة (بدون قيود)
تعليقات أخر
مالحظات:
ُ –1يرجى ذكر المصدر للحصو على أحدث المعلومات بشأن تدابير عبور الحدود ،بما في ذلك الموقع الشبكي إن وجد.
 –2ه تتوقعون أي تغيير في هذه المتطلبات خال األسابيع األربعة المقبلة؟ ُيرجى تقديم شروح.
ٍ
وعندئذ ُيرجى إبراز العوام التي يمكن مراعاتها لفتح الحدود.
ُ –3يرجى مواصلة م ء ااستمارة حتى في حالة إغالق الحدود.

األسئلة من  4إلى  13أدناه تتعلق َّ
بالركاب
السلا  :4ه تفرض دولتكم حالياً اختبار فيروس كورونا ) (COVID-19قب السفر من بالد المصدر؟
ال
نعم
نعم ،مع بع

االستثناءات (اذكرها)
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السلا  :5إذا كان ااختبار قب المغادرة إلزامياً ،فما نوع هذا ااختبار؟ ُيرجى انتقاء ك البدائ المنطبقة أدناه.
اختبار ت اعل بوليميراز التسلسلي ) )PCRأو اختبار آخر للجزيئات قبل الس ر 48 ،ساعة أو أقل قبل المغادرة
اختبار  PCRأو اختبار آخر للجزيئات قبل الس ر 72 ،ساعة أو أقل قبل المغادرة
اختبار  PCRأو اختبار آخر للجزيئات قبل الس ر ،أكثر من  72ساعة قبل المغادرة
اختبار المستضدات قبل الس ر ،حتى  4ساعات قبل المغادرة
اختبار المستضدات قبل الس ر ،حتى  48ساعة قبل المغادرة
اختبار المستضدات قبل الس ر ،حتى  72ساعة قبل المغادرة
اختبار المستضدات قبل الس ر ،أكثر من  72ساعة قبل المغادرة
اختبار األجسام المضادة قبل ركوب الطائرة ،أقل من  4ساعات قبل المغادرة
اختبار األجسام المضادة قبل الس ر ،حتى  48ساعة قبل المغادرة
اختبار األجسام المضادة قبل الس ر ،حتى  72ساعة قبل المغادرة
اختبار األجسام المضادة قبل الس ر ،أكثر من  72ساعة قبل المغادرة
إذا تعل األمر باختبارات إيجابية سابقة أو اختبارات إيجابية كاذبة ،تقديم دليل االختبار أو أدلة مستندية بالش اء
(يرجى تحديد المقتضيات الزمنية)
سواء تعل األمر باختبار  PCRأو اختبار المستضدات ُ
(يرجى التحديد)
ير ذلك ُ
السلا  :6ه تفرض دولتكم حالياً الخضوع اختبار فيروس كورونا ) (COVID-19بعد الوصو ؟
نعم – ُيرجى االنتقال إلى السؤال 7
نعم ،مع بع االستثناءات (اذكرها)
ال – ُيرجى االنتقال إلى السؤال 8
السلا  :7إذا كان ااختبار عند الوصو إلزامياً ،فما هو نوع ااختبار؟ ُيرجى انتقاء جميع البدائ المنطبقة أدناه.
اختبار  PCRأو اختبار جزيئات وحيد (يوم الوصول)
اختبار  PCRأو اختبار جزيئات وحيد ( 4أيام بعد الوصول)
اختبار  PCRأو اختبار جزيئات وحيد ( 5أيام بعد الوصول)
اختبار  PCRأو اختبار جزيئات وحيد ( 7أيام بعد الوصول)
اختباران  PCRأو اختبارات جزيئات (يوم الوصول و 4أيام بعد ذلك)
اختبار مستضدات سريع وحيد (يوم الوصول)
اختبار مستضدات سريع وحيد ( 4أيام بعد الوصول)
اختبار مستضدات سريع وحيد ( 5أيام بعد الوصول)
اختبار مستضدات سريع وحيد ( 7أيام بعد الوصول)
اختباران مستضدات سريعان (يوم الوصول و 4أيام بعد ذلك)
(يرجى تحديد المقتضيات الزمنية)
سواء تعل األمر باختبار  PCRأو اختبار المستضدات ُ
(يرجى التحديد)
ير ذلك ُ
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السؤؤؤؤؤؤؤؤؤلا  :8إذا لم يكن ااختبار ضؤؤؤؤؤؤؤؤؤرورياً اعتبارات عملية ،فما هي التحديات المطروحة؟ ُيرجى انتقاء المنطبق منها من بين
الخيارات أدناه.
انعدام بروتوكوالت مت

عليها

عدم ك اية البنية التحتية المحلية

عدم توافر االختبارات

عدم ك اية القدرة في مجال الصحة العامة ،قلة العاملين مثالً
عدم القدرة على التصدي على االختبارات

تحديات أخر (اذكرها)
السؤؤؤؤلا  :9ه تشؤؤؤؤم اسؤؤؤؤتراتيجية الدولة الخاصؤؤؤؤة بةدارة مخاطر جائحة فيروس كورونا ) (COVID-19الحجر الصؤؤؤؤحي اإللزامي؟
ُيرجى انتقاء جميع البدائ المنطبقة أدناه.
ال (نتائج االختبارات ير مطلوبة)
ال ،بعد اإلدالء باختبار سلبي قبل المغادرة

ال ،إذا كان االختبار بعد الوصول فو اًر سلبياً

نعم ،ما بين  4و 5أيام ،إذا كان اختبار اليوم الخامس بعد الوصول سلبياً
نعم ،أقل من  7أيام (نتائج االختبار ير مطلوبة)

نعم ،في حدود  7أيام إذا كان اختبار اليوم السابع بعد الوصول سلبياً

نعم ،ما بين  7و 10أيام (نتائج االختبار ير مطلوبة)

نعم ،في حدود  10أيام إذا كان اختبار اليوم العاشر بعد الوصول سلبياً

نعم ،ما بين  10أيام و 14يوماً (نتائج االختبار ير مطلوبة)
نعم ،أكثر من  14يوماً (نتائج االختبار ير مطلوبة)

نعم في حدود  7أيام بالر م من اإلدالء ،عند الوصول ،بما يثبت سلبية االختيار

نعم في حدود  10أيام بالر م من اإلدالء ،عند الوصول ،بما يثبت سلبية االختيار
نعم في حدود  14يوماً بالر م من اإلدالء ،عند الوصول ،بما يثبت سلبية االختيار
(يرجى التحديد)
ير ذلك ُ
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السلا  :10ه تشم استراتيجية الدولة إلدارة مخاطر جائحة فيروس كورونا ) (COVID-19العز الذاتي اإللزامي؟
ال (نتائج االختبار ير مطلوبة)
ال ،بعد اإلدالء بما يثبت سلبية االختبار قبل المغادرة
ال ،إذا كانت نتيجة االختبار بعد الوصول فو اًر سلبية
نعم ،ما بين  4و 5أيام إذا كانت نتيجة اختبار اليوم الخامس بعد الوصول سلبية
نعم ،أقل من  7أيام (نتائج االختبار ير مطلوبة)
نعم ،في حدود  7أيام إذا كانت نتيجة اختبار اليوم السابع بعد الوصول سلبية
نعم ،ما بين  7و 10أيام (نتائج االختبار ير مطلوبة)
نعم ،في حدود  10أيام إذا كانت نتيجة اختبار اليوم العاشر بعد الوصول سلبية
نعم ،ما بين  10و 14يوماً (نتائج االختبار ير مطلوبة)
نعم ،في حدود  14يوماً (نتائج االختبار ير مطلوبة)
نعم ،في حدود  7أيام بالر م من اإلدالء ،عند الوصول ،بما يثبت نتيجة االختبار السلبية
نعم ،في حدود  10أيام بالر م من اإلدالء ،عند الوصول ،بما يثبت نتيجة االختبار السلبية
نعم ،في حدود  14يوماً بالر م من اإلدالء ،عند الوصول ،بما يثبت نتيجة االختبار السلبية
(يرجى التحديد)
ير ذلك ُ
السلا  :11ما نوع الحجر الصحي أو العز الذاتي المفروض وأين يتم قضاله؟
في ِمرفَ تحدده الدولة تحت المراقبة
في فند تحت المراقبة
في البيت تحت المراقبة
في ال ند – بدون مراقبة من الدولة
في البيت – بدون مراقبة من الدولة
(يرجى التحديد)
ير ذلك ُ
السلا  :12إذا كانت المراقبة ضرورية ،فما هي وسائلها؟
المراقبة ير ضرورية
اإلبالغ من جانب المسافر
اتصاالت هات ية من موظ ي الدولة
زيارات مبرَمجة من موظ ي الدولة
زيارات م اجئة من موظ ي الدولة
التتبع بواسطة التطبيقات الهات ية مثل ArriveCan
(يرجى التحديد)
ير ذلك ُ
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السلا  :13ه من متطلبات أخرى غير المدة الزمنية المقررة للخروج من الحجر الصحي ،مثالً الخروج المبكر أو في نهاية المدة؟
ال
نعم – اختبار  PCRأو اختبار جزيئات سلبي واحد
نعم – اختبار مستضدات سلبي واحد
نعم  -اختباران مستضدات سلبيان ب ار  24ساعة
نعم – اختباران  PCRأو جزيئات سلبيان ب ار أيام
(يرجى التحديد)
ير ذلك ُ

يتعلق السلاان  14و 15أدناه بالعاملين في الطيران
السلا  :14ه يخضع العاملون في الطيران لذات المقتضيات التي يخضع لها َّ
الركاب؟
نعم
ال ،االختبار قبل الذهاب وعند الوصول مطلوب فقط في مكان اإلقامة أو العمل
ال ،ال حاجة لتكرار االختبار إذا كانت نتيجة اختبار  PCRالذي أ ٍ
ُجري أثناء  72ساعة سلبية
ال ،الحجر الصحي إلزامي أثناء فترة التوقب (العبور ،الشحن والت ريغ) فحسب
ال ،يمكن فر الحجر الصحي لد الوصول بناء على توجيهات رب العمل
(يرجى تحديد المدة)
ال ،الحجر الصحي بالنسبة للرحالت المكوكية القصيرة مسموح بب على متن الطائرة ُ
(يرجى التحديد)
ير ذلك ُ
السلا ُ :15يرجى اختيار ما تعتبر سلطة الطيران أنه ينطبق على العاملين في الطيران من بين البيانات أدناه؟
ينبغي اعتبار بع فئات العاملين في الطيران ،أساسية/رئيسية/حيوية
ينبغي أن يكون هناك بروتوكول عالمي موحَّد لهذه ال ئات من العاملين ،من حيث مقتضيات االختبار والحجر الصحي
طى األولوية لهذه ال ئة في اللقاح لضمان استمرار الخدمات األساسية ،مثل نقل اللقاحات
ينبغي أن تع َ
ال ينبغي فر اللقاح على العاملين في الطيران
حدد فئات العاملين في الطيران التي تعتبر أساسية/رئيسية/حيوية

األسئلة من  16إلى  20أدناه تتعلق بتطبيق "دلي اإليكاو بشأن ااختبارات وتدابير إدارة
المخاطر عبر الحدود" ) (Doc 10152وبممرات الصحة العامة )(PHC
السؤؤؤؤؤؤؤؤؤلا  :16ه نظرت دولتكم في اإلرشؤؤؤؤؤؤؤؤؤادات الواردة في "دلي اإليكاو بشؤؤؤؤؤؤؤؤؤأن ااختبارات وتدابير إدارة المخاطر عبر الحدود"
).(Doc 10152
ال
نعم ،ولكن لم يتم تن يذها بعد
نعم ،قيد التن يذ
نعم ،لكنها ير مناسبة للتن يذ
إذا اعتُبِرت ير مناسبةُ ،يرجى ذكر األسباب
اقتراحات لتحسين المواد اإلرشادية في الدليل
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السلا  :17ه طبقت دولتكم مفهوم ممرات السفر 1مع البلدان األخرى؟
ال
قيد المناقشة حالياً
(يرجى التحديد)
نعم ُ
السؤؤؤؤؤؤؤلا  :18ه دولتكم على علم بالمواد اإلرشؤؤؤؤؤؤؤادية واألدوات بشؤؤؤؤؤؤؤأن ممرات الصؤؤؤؤؤؤؤحة العامة المتعلقة تحديداً بجائحة فيروس كورونا
الؤؤؤؤؤمؤؤؤؤؤتسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤجؤؤؤؤؤد ) (COVID-19والؤؤؤؤؤمؤؤؤؤؤنشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤورة عؤؤؤؤؤلؤؤؤؤؤى الؤؤؤؤؤمؤؤؤؤؤوقؤؤؤؤؤع الشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤبؤؤؤؤؤكؤؤؤؤؤي لؤؤؤؤؤبؤؤؤؤؤرنؤؤؤؤؤامؤؤؤؤؤ  CAPSCAفؤؤؤؤؤي اإليؤؤؤؤؤكؤؤؤؤؤاو
) (Public Health Corridor (PHC) Implementation (icao.int؟
ال
نعم ،ولكن لم يتم تن يذها بعد
نعم ،في طور التن يذ
نعم ،لكن ليست مناسبة للتن يذ
إذا اعتبرت ير مناسبةُ ،يرجى ذكر األسباب
ما هي المواد واألدوات التي يمكنكم االستعانة بها
تعليقات أخر
السؤؤؤؤؤؤؤؤؤلا  :19ه دولتكم مهتمة بالحصؤؤؤؤؤؤؤؤؤو على حزمة التنفيذ الخاصؤؤؤؤؤؤؤؤؤة باسؤؤؤؤؤؤؤؤؤتحداث ممرات الصؤؤؤؤؤؤؤؤؤحة العامة )(PHC iPack

قصد ااستعانة بها؟

نعم
ال
ال علم لنا بوجود هذه الحزمة
(يرجى ذكر األسباب)
نعلم بوجودها ولكن لسنا مهتمين ُ
تعليقات أخر
السلا  :20أي أنواع أخرى من المساعدات ترغب فيها دولتكم إلدارة جائحة فيروس كورونا )(COVID-19؟
مساعدة فنية من برنامج ( CAPSCAافتراضية)
مساعدة فنية من برنامج ( CAPSCAزيارة فعلية إذا ما سمحت القيود على الس ر)
(يرجى التحديد)
تدريب هادب إضافي ُ
(يرجى التحديد)
ير ذلك ُ
— انتهى—

 1يتم اس ررتحداث نممر السر ر رن أو نممر الص ررحة العامةن في وثائ اإليكاو عندما تت دولتان أو أكثر على االعت ارب المتبادل بما تطبقب من تدابير
التخ يب في مجال الصحة العامة على طري واحد أو أكثر يربط بينها ،ألهداب منها الحد من وطأة تدابير التخ يب مثل الحجر الصحي.

