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 الجوي  السفرعلى  19-متعلقة بالكوفيد شروط فرض قبل المخاطر تقييم

ال بد الحدود، العابرين  على المسافرين جواالمطبقة  19-كوفيدلجائحة  للتصديالقيود  التي راحت ترفعالدول  مع تنامي عدد -1
اتباع مع على األدلة،  ةمخاطر قائمالدارة آلية إل إلىال إذا كانت مستندة إ عليهابقاء القيود واإلتلك  نه يتعين عدم فرضأ إلىشارة من اإل

، سهيالتالتبط السفر الجوي وتحسين وار  ، وذلك من أجل تعزيزتوصيات وإرشادات منظمة الصحة العالمية ومنظمة الطيران المدني الدولي
 .السفر والسياحة والتجارة واالقتصاداتب النهوضيساهم هذا النهج في و  ي.مستوى العالمالفي جميع الدول على 

  الوخيمةجائحة فيروس كورونا المسبب للمتالزمة التنفسية الحادة  ، فإنالصحة العالمية وبحسب تقييم منظمة -٢

SARS-CoV -2 (COVID-19)  .حوراتوال سيما ظهور مت ،19-االصابة بفيروس كوفيد تقارير عن زيادة حاالتوبرزت ال تزال مستمرة 
بعض  استحدثتفي بعض أنحاء العالم. وقد ، XBB.1.5و XBB.1.5 XBB ينمتحور ال، من قبيل سريانفرعية جديدة شديدة الأوميكرون 

 .جوا كي يستوفيها المسافرون السفر  شروطالدول مجموعة من 

المطبقة و التدابير المتعلقة بالصحة العامة اذ خاتفي االعتبار العديد من المتغيرات عند النظر في  ذتأخيتعين على الدول أن و  -3
المنتشرة؛ والتغيرات في  ٢-سارس-فيروس كورونا راتحو االختالفات الجغرافية الواسعة من حيث أنواع مت ، ال سيماعلى المسافرين جوا

 19-عدد حاالت اإلصابة بكوفيدو  ،مسببات األمراض التنفسية األخرى و (؛ SARS-CoV-2حاالت المتالزمة التنفسية الحادة الوخيمة )
 19 كوفيدفيروس دارة وقدرة أنظمة الصحة العامة على إ التلقيح؛مدى تغطية و  السكان؛مستوى مناعة و وفيات؛ ما يتأتى عنها من و 

 .عبء العمل العادي إلىباإلضافة 

المحتمل،  ة الخلويةالمناع ه منخطر زيادة انتقال المرض وهروبصحية ترتبط ببعض الدول شواغل في الوضع هذا أثار  -4
 امكانية مواصلة توفيرزاء إالقلق . ويساور العديد من الدول أيضا استفحاالجديدة، وخطر تطور طفرات أكثر  دخول المتحورات مناطقو 

لعالم، واألمن الغذائي وسالسل في اأهمية الحفاظ على عمليات متسقة لدعم الصحة والسالمة  إلى، ال سيما بالنظر ةبط الجويواالر 
 .، والسياحة والتجارة، مما ييسر االنتعاش االقتصادي والنمواتاإلمداد

ت، فإن المبادئ األساسية التي أشارت إليها اإليكاو سابقا في مرور الوقمع وعلى الرغم من أن ظروف الجائحة قد تغيرت  -5
، وكتب المنظمة قواعد االيكاو وتوصياتها الدولية،ال تزال سارية. ونذكر الدول بأن تأخذ في االعتبار  19-وثائقها المتعلقة بكوفيد

(، CARTير فرقة عمل المجلس إلنعاش قطاع الطيران )تقار  التي شملتهاالواردة في المواد اإلرشادية  هااإللكترونية، وتوصيات هاونشرات
مخاطر  إلدارة، ودليل اإليكاو 1(TOGD) 19-والوثيقة التوجيهية دليل اإلقالع: إرشادات السفر الجوي خالل أزمة الصحة العامة لكوفيد

 .٢(Doc 10152 فيروس كورونا عبر الحدود )الوثيقة

                                                           
 (icao.intالوثائق والنماذج ) 1
 أدلة االيكاو ٢

https://www.icao.int/covid/cart/Pages/Documents.aspx?Paged=TRUE&p_SortBehavior=0&p_Order0=&p_ID=47&PageFirstRow=61&&View=%7b9783DE7A-CEB8-4687-B270-05BAE21D3D60%7d
https://www.icao.int/safety/CAPSCA/Pages/ICAO-Manuals.aspx
https://www.icao.int/safety/CAPSCA/Pages/ICAO-Manuals.aspx
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 3المخاطر وفقا لتوصيات منظمة الصحة العالميةوتقييم على األدلة  اقائم االدول نهج أن تتبعوفي جميع الظروف، يجب  -6
في  ةر الضرورياسفضمان إعطاء األولوية لألجانب  إلى سفرلل شروط تطبيقال سيما إذا نظرت في  ،CARTوفرقة عمل المجلس 

 شروط السفر. استحداثجميع األوقات. ويرد في المرفق موجز قصير للعوامل الهامة التي يجب مراعاتها قبل 

 

 : اتالمرفق
 .19-كوفيدالسفر أثناء جائحة شروط  استحداثعوامل مهمة يجب مراعاتها قبل 

 

 العام األمين سلطة بموجب صدرت

                                                           
 .٢/7/٢٠٢1، إرشادات مبدئية: 19-السفر الدولي في سياق جائحة كوفيد اصة بتنفيذ نهج قائم على المخاطر في مجالالخ االعتبارات 3

https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Risk-based-international-travel-2021.1


 

 

 EB 2023/6 المرفق بالنشرة اإللكترونية
 19-كوفيدسفر أثناء جائحة لل شروط استحداثعوامل مهمة يجب مراعاتها قبل 

 المقدمة -1

، مما يقلل من توافر COVID-19 حاالت االصابة بفيروسوزيادة  SARS-CoV-2تشهد بعض الدول ظهور متغيرات جديدة من 
 إلىالتي تؤدي عادة و سفر، لل شروط تطبيقعادت بعض الدول أ خدمات الصحة العامة. و  قديمتفي  إجهاد تسبب بحاالتالموظفين وي

 ، وفي بعض الحاالت إغالق الحدود.تهاتعطيل السفر الجوي، بما في ذلك إلغاء الرحالت الجوية، وإعادة جدول
، مع االستمرار في الوقت نفسه ةبط الجويواالدول األعضاء في اإليكاو للحفاظ على الر  إلىوالهدف من هذه الوثيقة هو تقديم إرشادات 
 .٢-سارس-رونافي التخفيف من مخاطر انتقال فيروس كو 

 

 لسفر الجوي ل استحداث شروطالمبادئ التي يجب مراعاتها قبل  -2
 :يةتشجع الدول على مراعاة المبادئ التالية عند النظر فيما إذا كان ينبغي إعادة إدخال تدابير تخفيف

 و/أو األطر الوطنية األخرى القائمة؛  التسهيالت الوطنيةالتنسيق والتواصل مع السلطات الوطنية المختصة من خالل لجان  1-٢
 النظر في مستويات تحمل الدول للمخاطر والعوامل الوطنية األخرى ذات الصلة؛     ٢-٢
 ؛تتغير بمرور الوقت قدوأنها  أخرى  إلىقد تختلف من دولة  مالحظة أن األهداف  3-٢
الخدمات من خالل النظر في أهداف  توفير استمرار إلىلحرص على تحقيق التوازن بين مخاطر الصحة العامة والحاجة ا 4-٢

 السفر؛ على كل تدبير وجدواه وفعاليته قبل إعادة فرض قيود 
 األدلة والمؤشرات القابلة للمقارنة؛ إلىإجراء تقييم منتظم وشامل للمخاطر استنادا  5-٢
 مة والقدرة على العالج في كل من دولتي المغادرة والمقصد؛  اتقييم الموارد الصحية، بما في ذلك قدرات الصحة الع 6-٢
 من المخاطر والقيود المفروضة على السفر؛  يةتدابير التخفيفالب الجهات المعنيةإبالغ جميع  7-٢
 استعراض التوصيات الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي ومنظمة الصحة العالمية على أساس منتظم.  8-٢
 

 حوراتالمتمراقبة  -3
 منتشرة في أجزاء مختلفة من العالم.    عديدةتعكس الصورة الوبائية العالمية الحالية وجود متغيرات   3-1
يبدو ، إذ القلق يثير ،( التي تتزايد بسرعةXBB.1.5و XBB) سريانشديدة الو  تحورةاالنتشار المتزايد لمتغيرات أوميكرون المإن   ٢-3

هروب من لديه القدرة على ال XBB1.5أن يظهر و أن لديها القدرة على استبدال المتغيرات الفرعية األخرى في بعض البلدان. 
 .الخلوية المناعة

، أمرا ضروريا لتمكين المنظمة الجينوميظل الرصد المستمر للمعلومات الدقيقة والموثوقة واإلبالغ عنها، بما في ذلك تسلسل   3-3
أوضاع اآلخذة في التطور وضمان اتخاذ القرارات المتعلقة المتأتية عن وقوي للمخاطر  سريع ول األعضاء من إجراء تقييموالد

 .رمخاطمستند الى تحليل للبالسياسات على أساس نهج قائم على األدلة و 
بالسفر كجزء من نهج مخاطر متعدد يجب مراعاة وجود واتجاهات المتغيرات المنتشرة عند تنفيذ تدابير التخفيف المتعلقة  3-4

 .19-فيروس كوفيد الطبقات للتخفيف من



A-2 

 

 

 التوصيات الستمرارية الروابط الجوية -4

من الضروري أن تبقي الدول حدودها مفتوحة وأن تحافظ على الربط الجوي لدعم الصحة والسالمة العالميتين، واألمن الغذائي  4-1
يل االنتعاش االقتصادي والنمو، بما في ذلك من خالل تنفيذ مفهوم ممرات الصحة وسالسل اإلمداد، والسياحة والتجارة، وتسه

 العامة خالل الفترة االنتقالية.
ثنائية أو متعددة األطراف كبديل مفضل وأكثر  بصورة ينبغي للدول أن تواصل استكشاف ترتيبات الرعاية الصحية األولية ٢-4

 مالءمة إلغالق الحدود. 
 نود تذكير الدول بما يلي:وفيما يتعلق بأطقم الطائرات،   4-3
 موظفيو في الخطوط األمامية،  ، وعمال الطيرانمهإعادة تموضع االعضاء الذين يتم بما في ذلك ،أطقم الطائرات أن عتبارا  4-3-1

 توافر النقل الجوي؛ساسيين لضمان املين األعهم من فئة الالسالمة واألمن المتعلقة  مناصب الحرجةالالطيران في 
حدود في إطار زمني  ةتعبر عدرحالت دولية  خدمخاصة بالنسبة للطاقم الذي يو الدول ومغادرتهم لها؛  إلىدخولهم  سهيلت ٢-4-3

 قصير وطاقم الشحن الذي يقوم برحالت ذهابا وإيابا أو رحالت مغلقة؛ 
 ؛باربالكامل من متطلبات االختلقيحه تإعفاء الطاقم الذي تم   4-3-3
 .مشغلي الخدمات الجوية في الوقت المناسب إلىنشر التدابير المتخذة وإبالغها   4-3-4
 

 في الطيران 19-التوصيات للتخفيف من انتشار فيروس كوفيد  -5

 في مجال الطيران، تذكر الدول بما يلي: 19-من انتشار كوفيدتخفيف اتخاذ االجراءات للعند 
 ودعم حصول الدول على اللقاحات؛  19-ضد كوفيد لقيحتشجيع الت 5-1
 المختلفة؛األدلة ومدى مالءمة الطبقات  إلىاالستمرار في استخدام النهج متعدد الطبقات القائم على المخاطر استنادا  ٢-5
خالل النظر في عوامل مثل المتغيرات الحالية  من، وذلك مراجعة وتعديل تدابير التخفيف بانتظام وفقا للوضع في ذلك الوقت 5-3

  السكان؛ومستوى مناعة  التدابير،المتداولة، وقدرات الصحة العامة على تنفيذ 
الصحي، وتشجيع  تعقيمتطبيق تدابير التخفيف من مخاطر الصحة العامة أثناء النقل الجوي، بما في ذلك ممارسات النظافة وال 5-4

 لتباعد حيثما أمكن ذلك، وضمان التهوية الكافية؛ارتداء األقنعة، وتطبيق ا
 تنفيذ ممارسات االختبار المسندة بالبينات؛  5-5
 في شكل عالمي قابل للتشغيل البيني؛  لقيحتسجيل وتبادل البيانات المتعلقة باالختبار والتعافي والت 5-6
 هم بالكامل من االختبار.لقيحإعفاء الركاب الذين تم ت النظر في 5-7

 

  اتعتبارات استراتيجيات االختبار ا -6

 يتم تذكير الدول بمراعاة ما يلي عند اتخاذ قرار بشأن تنفيذ استراتيجيات االختبار: 
استراتيجية توفير حماية للسكان المعنيين من خالل تنفيذ ب يسمحتقييم ما إذا كان الوضع في البلدان المغادرة والوصول  6-1

 ؛ االختبارات



A-3 

 

 

 تمأن السفر قد ي إلىبالنظر  الفيروس ختبار ما قبل المغادرة له قدرة محدودة على الحد من مخاطر النقلاالاالعتراف بأن   ٢-6
 الحضانة؛خالل فترة 

 لسريان كوفيداالعتراف بأن اختبار ما قبل المغادرة قد ال يزال يعتبر طبقة فعالة من استراتيجية التخفيف من المخاطر  6-3
COVID-19 مرتبط بالطيران في ظروف محددة؛  ال 

التأكد من إجراء االختبار، إذا لزم األمر، في أقرب وقت ممكن من وقت المغادرة، ولكن نظرا للفعالية والجدوى العملية، يوصى   6-4
 ساعة قبل المغادرة؛ 48بالسماح به حتى 

أن اختبار المستضد قد يكون أكثر مالءمة ألنه يمكن أن يحدد المسافرين المصابين حاليا، ويوفر النتائج بسرعة  ةالحظم  6-5
 ؛وأقل تكلفة

ختبار ما بعد الوصول االالمنشأ والمقصد، يمكن أن يكون موقعي ، اعتمادا على الوضع الوبائي في األخذ في االعتبار أنه  6-6
منظمة  إلىمع إبالغ النتائج  الجينومدعم تسلسل  ،بدال من ذلك ،القيامأو  ،سريانمخاطر اللتخفيف من ا اتاستراتيجيمن 

 الصحة العالمية؛
قيمة اختبار  تراجع حاليا CAPSCAالترتيبات التعاونية لمنع انتشار األمراض السارية من خالل السفر الجوي  أنب األخذ علما  6-7

 فر المزيد من األدلة.اوسيتم النظر في استخدامها كاستراتيجية اختبار مع تو  العملية،وجوانبه مياه الصرف الصحي للطائرات 
 

 —انتهـى  —
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