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(v) 
 

 تمهيد
افحة األمراض األمريكية لمكالواليات المتحدة بدعم من مراكز  ،اإليكاوصحة الطيران بقيادة في إعداد هذا الدليل خبراء ب قام

وغيرها،  (AsMA) الرابطة الطبية الفضائيةو  (ECDC)والمركز األوروبي للوقاية من األمراض ومكافحتها  (CDC)والوقاية منها 
 الجهاتو الحكومات وكفلت المساهمات المقدمة من منظمات األمم المتحدة األخرى و  .منظمة الصحة العالمية وقامت بمراجعته

 عن النظر بصرف الطيران قطاع في العملي طبيقللت ةقابل الدليل في المقدمة اإلرشادات تكون  أن يرانالط صناعةفي  المعنية
 المعنية والجهاتالخبراء  من المجموعة هذه شكلتو  .جائحة فيروس كورونافيما يتعلق ب اي تواجههتال صعوبةال مدىو  الدولة حجم

تعاون ت وهو برنامج ،(CAPSCA)الطيران المدني  مجال الصحة العامة في لترتيب التعاوني لمنع وإدارة أحداثل اإليكاو برنامج
لتأهب واالستجابة ألحداث الصحة العامة التي تؤثر على لتخطيط المنظمات دولية وإقليمية ووطنية ومحلية لتحسين  في إطاره

  .قطاع الطيران
 اإليكاومجلس  رقة عملبالتعاون الوثيق مع ف رشاداتاإل هذه إعدادوقد قام الترتيب التعاوني لمنع وإدارة أحداث الصحة العامة ب

 اوترابطه والتحصين ،فيروس كورونا اتاختبار  مادة عن دراجإلرشادات اإل ت بتحديثلباي طت، ال(CART)إلنعاش قطاع الطيران 
عملية عناصر  ضمن ينوالتحص اتتضمين االختبار  قررالدول التي ت ، وذلك لفائدةالمخاطر بدرء األخرى الخاصة دواتاألمع 

 .الخاصة بها الشاملة فيروس كورونا مرض إدارة مخاطر
بما  ،(HLCD)رفيعة المستوى التوصيات محدثة للدول في وثيقة الغالف فرقة عمل المجلس إلنعاش قطاع الطيران نشرت وقد 

 :، على التواليهما، و والتلقيح االختبار بشأن 19و 18و 17و 13 التوصيات يشمل
ينبغي للدول األعضاء التي تستخدم االختبار في استراتيجيتها إلدارة المخاطر المرتبطة بفيروس كورونا : "13التوصية 

مع التسليم (، Doc 10152أن تطبق النهج المبين في دليل اإليكاو إلدارة مخاطر فيروس كورونا العابرة للحدود )الوثيقة 
مبكر عن المسافرين الذين يحتمل أن يكونوا مصابين بالعدوى. ومع بأن استراتيجيات االختبار القوية تسمح بالكشف ال

ذلك، قد ال توصي سلطات الصحة العامة بإجراء االختبارات على نطاق عام كطريقة روتينية للفحص الصحي بسبب 
 "اعتبارات تتعلق باألولويات والموارد.

التعافي والتحصين )التمنيع( واالعتراف بها ينبغي للدول األعضاء فرض اشتراط شهادات االختبار و : "17التوصية 
دليل اإليكاو إلدارة مخاطر استنادًا إلى البروتوكول ومجموعات بيانات الحد األدنى وأساليب التنفيذ الواردة في وثيقة 

 لتسهيل النقل الجوي. كما ي رجى من الدول العمل على ضمان أن( Doc 10152فيروس كورونا العابرة للحدود )الوثيقة 
وسهلة االستخدام ومتوافقة مع تشريعات حماية  صحتهاتكون هذه الشهادات آمنة وذات مصداقية، ويمكن التحقق من 

البيانات وقابلة للتداول على الصعيدين الدولي والعالمي. ويمكن أن يستند إثبات التحصين إلى الشهادة الدولية للتطعيم 
ظمة الصحة العالمية، وينبغي إصدارها في شكل قابل للتداول على التي تصدرها من )البطاقة الصفراء( أو الوقاية

دتها منظمة الصحة العالمية. وينبغي  الصعيدين الدولي والعالمي بما يتماشى مع المواصفات الفنية واإلرشادات التي حدَّ
أو أي شكل آخر قابل ( VDS-NC)النظر في الحلول القائمة، وتضمينها ختمًا رقميًا مرئيًا للمساحات غير الم قيَّدة 

 "إقليمية أو عالمية أو م نظَّمات م عت ر ف بها دوليًا.أو  للتداول صادر من هيئات حكومية دولية

ينبغي للدول األعضاء تسهيل سبل حصول أطقم الطائرات على اللقاح في أسرع فرصة ممكنة وفقًا : "18التوصية 
( المعنية بالتمنيع والتابعة لمنظمة SAGEء االستشارية االستراتيجية )لتوصيات المرحلة الثانية الصادرة عن مجموعة الخبرا



 (vi) دليل تدابير االختبار وإدارة المخاطر عبر الحدود

 

الصحة العالمية من أجل الطواقم الجوية الذين يعملون على طائرات تحمل البضائع فقط، ووفقًا لتوصيات المرحلة الثالثة 
 "من أجل العاملين اآلخرين في مجال الطيران.

ٍق وشامٍل لتسهيل ي رجى من الدول األعضاء ال: "19التوصية  ترويج، إلى أقصى حد ممكن، من أجل اتباع نهٍج م نسَّ
السفر الدولي ودخول المسافرين الذين شملهم التلقيح بالكامل أو تعافوا من الجائحة. وفي هذا الصدد، ينبغي للدول 

لتلقيح بالكامل أو األعضاء أن تنظر في خفض أو إلغاء شروط االختبار و/أو الحجر الصحي لألفراد الذين شملهم ا
ولم يعودوا مصابين بالعدوى. وينبغي أن تتم عمليات تخفيف  SARS-CoV-2 أولئك الذين سبق أن أ صيبوا بفيروس

حد الخطورة المقبولة التي تقررها الدولة واإلطار الوطني ووضع وباء فيروس كورونا بالدولة الشروط وإلغائها وفقًا ل
اإلقالع: دليل السفر الجوي في أثناء أزمة الصحة العامة "ة المخاطر الم بيَّن في وثيقة واإلطار المتعدد المستويات إلدار 

. ونظرًا لعدم المساواة العالمية في الحصول على اللقاحات وعدم مالءمة استخدام اللقاحات الناجمة عن فيروس كورونا"
 "مسبقًا للسفر الدولي.لبعض األفراد وعدم تحمُّلهم لتلقيها، ينبغي أال يكون اللقاح شرطًا 

 فيما يتعلق بممرات الصحة العامة،ة المستوى، الرفيعالغالف في وثيقة  14وإلى جانب ذلك، قامت فرقة العمل بتنقيح التوصية 
 :على النحو التالي

عضها أن تتبادل المعلومات بفعالية مع ب (PHCة" )امالتي تفّكــر في إنشاء "ممرات الصحة الع األعضاء "ينبغي للدول
قة ولتسهيل أعمال التنفيذ، يمكن للدول االستعانة  .البعض من أجل تنفيذ "ممرات الصحة العمومية" بطريقة منسَّ

مة"، باإلضافة إلى بعض األدوات االتي أعدتها اإليكاو بشأن إنشاء "ممرات الصحة الع (iPackتنفيذ )البمجموعات 
قع اإليكاو اإللكتروني وفي التطبيق الذي يتضمن نموذجًا لترتيبات الخاصة بهذا الموضوع تحديدًا والتي ن شرت على مو 

 " .ة فيما بين الدولامإنشاء ممرات الصحة الع

إن إرشادات فرقة عمل المجلس إلنعاش قطاع الطيران تتسق مع اإلرشادات المحّدثة الصادرة عن منظمة الصحة العالمية على 
 النحو التالي:

نؤيد منظمة الصحة العالمية إبرام اتفاقات ثنائية ومتعددة األطراف  (PHCامة )فيما يتعلق بممرات الصحة الع (أ
وإقليمية فيما بين البلدان، سيما مع البلدان المجاورة وغيرها من البلدان ذات األهمية االجتماعية واالقتصادية، بغية 

شاكلة السياحة أو حركة القوى  ها السفر الدولي بدور هام، علىفيتيسير انتعاش األنشطة الرئيسية التي يضطلع 
 .1 العاملة عبر الحدود

بشأن التخفيف من المخاطر. الطبقات يمكن اعتبار االختبار والتلقيح جزءًا من االستراتيجيات الوطنية متعددة  (ب
 وصّرحت منظمة الصحة العالمية أنه ال ينبغي طلب إثبات التطعيم كشرط للدخول إلى البلد أو الخروج منه.

( ICVPظمة الصحة العالمية أن إثبات التطعيم يمكن أن يستند على الشهادة الدولية للتطعيم أو الوقاية )تقترح من (ج
أو يجب إصداره، إذا كان رقميًا، في شكل نموذج قابل للتشغيل البيني ويتوافق مع المواصفات الفنية واإلرشادات 

الفنية لحالة التطعيم ووثيقة إرشادات التنفيذ. وي عّد  الواردة في التوثيق الرقمي لشهادات فيروس كورونا: المواصفات
( VDS-NCالشكل الذي أوصت به منظمة الطيران المدني الدولي )الختم الرقمي المرئي للمساحات غير المقّيدة" )

 أحد الخيارات الممكنة.

                                                           
1  12021.-travel-international-based-Risk-Brief-Policy-nCoV-2019-https://www.who.int/publications/i/item/WHO. 

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


(vii)  تمهيد  

 

ن التي تواصل فيها السلطات الوطنية وعالوة على ذلك، توصي منظمة الصحة العالمية، بناًء على الخبرات المتزايدة لدى البلدا
استعراض وتعديل تدابيرها المتصلة بالسفر من أجل تيسير السفر الدولي غير الضروري، باإلضافة إلى إضفاء األولوية على 

التي تراعي مخاطر نقل األمراض بواسطة  التدابير السفر الدولي لألغراض األساسية حسبما تحدده السلطات الوطنية، وتطبيق
 .2 رادى المسافرين، وذلك بناًء على حالتهم من حيث اإلصابة بالمرض و/أو حالة تطعيمهم و/أو حالة شفائهمف

من وثيقة  الرابعةالطبعة  فقد قامت فرقة العمل المذكورة بتحديثوفي إطار مساعي فرقة عمل المجلس إلنعاش قطاع الطيران، 
، التي صدرت للمرة 3(TOGD)صحة العامة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا" "اإلقالع: إرشادات السفر الجوي في أثناء أزمة ال

"اإلقالع: إرشادات السفر الجوي وثيقة  الطبعة الرابعة من تتضمنو  .2021سبتمبر وجرى تنقيحها في  2020األولى في يونيو 
يلية والمتعلقة بالصحة العامة في سياق أحدث اإلرشادات التشغفي أثناء أزمة الصحة العامة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا" 
كما أن االستراتيجية المتعددة المستويات الموصى بها إلدارة  .السفر الجوي، وهي إرشادات تعكس التطور التكنولوجي والطبي

 ت النتائجالمخاطر قد أ رفقت بها بعض االعتبارات ذات الصلة ببروتوكوالت االختبار وإمكانية التداول المتبادل لشهادات إثبا
المعنية اإلرشادات  توسيع نطاقكذلك تم  .، عالوة على دليل تحصين أطقم الطائرات والركابواعتبارات االختبار والتحصين

  .وأ ضيفت إرشادات خاصة بالتحّول إلى العمليات االعتيادية في المستقبل (PHCsممرات الصحة العامة )ب

الوثيق مع برنامج "الترتيب التعاوني لمنع وإدارة أحداث الصحة العامة في مجال  اون بالتعمن هذا الدليل  الثالثة طبعةال لقد ن ّقحتو 
كما ، وممرات الصحة العامةإدارة المخاطر،  بشأن محدثة تفصيليةإرشادات  وتطرح هذه الطبعة .(CAPSCAالطيران المدني" )

والتطعيم باختبار فيروس كورونا، و  (VOCلمثيرة للقلق )بالمتحورات ا المتعلقةالراهنة تتضمن معلومات عن التطورات العلمية 
وإثبات التعافي والشهادات الصحية فيما يتعلق بمرض فيروس كورونا. وأوجه الترابط لدى تدابير التخفيف من المخاطر التي 

 .ات االعتيادية في المستقبلواعتبارات التحّول إلى العملي إلدارة المخاطر الطبقاتإطار الدولة المتعدد  ضمنتتهدد الصحة العامة 
وفر تو  4الخاصة بالسفر الجوي  تي تتضمنها وثيقة الغالف الرفيعة المستوى وإرشادات اإلقالعالتدابير ال وهذه اإلرشادات تستكمل

ة النشطة ونظرًا للسم .ة من التدابير المتاحة اليومتوليفتقييم إمكانية تطبيق  مهمة الدول في لتسهيلتهدف دارة المخاطر إلعملية 
 .وسيجري تحديثها كلما توفرت معلومات جديدة في هذا الشأنحّية لجائحة مرض فيروس كورونا، يرمي هذا الدليل إلى وثيقة 

 لإلرشادات الواردة في هذا الدليل، وفقاً ، ونشر اللقاحاتوإدارة التعافي من العدوى السابقة ، فيروس كورونا اتإذا تم تطبيق اختبار و 
إلى بلد ما، مثل الحجر  عند قدومهماالعتماد على التدابير التي تقيد السفر الجوي وحركة األشخاص  منلل قتأن  هايمكنف

إصدار : الجوي تشمل على سبيل المثال ال الحصر السفرنشطة هامة مرتبطة بالصحي، والتي تشير األدلة إلى أنها مثبطة أل
محاكاة، ورحالت األعمال األساسية، والسياحة لبعض الدول التي ال أجهزةعلى  الطيارين ، وتدريبينلطيار ل ات الطيرانشهاد

وباإلضافة إلى ذلك، يمكن أن يسفر إثبات التعافي أو التطعيم عن  .تعتمد على السياحة الداخلية لتحقيق االستدامة االقتصادية
الطيران وللركاب خالل تسجيل  تقليل اقتضاء إجراء اختبار إضافي بشأن مرض فيروس كورونا، مما يتيح حركة أسرع ألطقم

 .الطيران أولوية رئيسية قطاعوتعد استعادة الثقة في  . الوصول والجمارك وتقليص التكاليف التي يتكبدها المسافرون والدول
التي تقيس استجابة الجسم ( اختبارات األجسام المضادة)ثمة الكثير من االختبارات المصلية المتاحة  —مالحظة  

فيروس كورونا المسبب للمتالزمة التنفسية الحادة والوخيمة ولكن أثناء نشر هذا الدليل لم ت فهم عالقة الحماية فهمًا  المضاد لعدوى 

                                                           
2  2021.1-travel-international-based-Risk-nCoV-2019-https://www.who.int/publications/i/item/WHO. 
3 off.aspx-Take-https://www.icao.int/covid/cart/Pages/CART
4  https://www.icao.int/covid/cart/Pages/Documents.aspx. 

https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Risk-based-international-travel-2021.1
https://www.icao.int/covid/cart/Pages/CART-Take-off.aspx
https://www.icao.int/covid/cart/Pages/Documents.aspx


 (viii) دليل تدابير االختبار وإدارة المخاطر عبر الحدود

 

المناعة الطبيعية من "وال يوصى باستخدام االختبارات المصلية إلثبات حالة التعافي نظرًا للقيود الواردة في الموجز العلمي . جيداً 
 .5 "مرض فيروس كورونا

(، SARS-CoV-2د يظل الحجر الصحي مطّبقًا على المصابين بفيروس كورونا المسبب للمتالزمة التنفسية الحادة والوخيمة )ق
ّخصت إصابتهم بمرض فيروس كورونا ) الذين فضاًل عن المخالطين المعروفين الذين كانوا على صلة وثيقة بأولئك -COVIDش 

تحمل لحجر الصحي الذاتي أو غيرها من التدابير على أفراد آخرين وفقًا إلجراءات (، بينما يمكن تطبيق العزل الذاتي أو ا19
 المخاطر بالدولة المعنية.

، فيروس كوروناالشاملة إلدارة مخاطر  متعددة الطبقات ستراتيجيتهاالعناصر ك والتطعيماالختبار  هايتبنّ عند الدول،  ويتعين تذكير
 :التالية يستوفي الشروطيجب أن  والتطعيم االختبار التي تشمل اطر متعددة الطبقاتبأن التطبيق الفعال الستراتيجية المخ

 المرض حدوثباستخدام معايير وبائية تشمل على سبيل المثال ال الحصر  6تجري الدول تقييمًا للمخاطرأن   (أ
ة سعالفحص، و  ومسار المرض، واستراتيجية االختبارات الوطنية، وقدرات والسالالت الجديدة، ،وانتشاره

 ؛7إلى جانب حالة استراتيجية التطعيم الوطنية تتبع المخالطين قدراتالمستشفيات، و 
)بما فيها التسلسل الجيني  ةالوبائي الحالةالمخاطر، و  عمليات تقييمنتائج األخرى الدول مع  تبادلأن ت (ب

في بلدان أو مناطق  المحلييد على الصعالمرض  انتقال وسيناريوهات للمتحورات المثيرة للقلق، إن أمكن(
لكشف عن فيما يتعلق با يالصحالنظام وأداء نظام الصحة العامة و  اتالمغادرة والوجهة، فضاًل عن قدر 

أو ممرات الصحة  ورعايتهم؛ لتسهيل فتح الطرق الجوية بالدول األخرى  المسافرين العائدين ومخالطيهم
 ؛(PHCsالعامة )

 –، إلى جانب مسائل أخرى من قبيل الحقوق االجتماعية لمخاطراتحمل  قدرتها علىتعتبر الدول أن   (ج
 من تقييمها للمخاطر؛ جزءاً  االقتصادية وحقوق االنسان،

 8قدراتها دراسةتقوم، بعد الطيران، الكشف األمني في قطاع استخدام االختبار ألغراض  تختارالدول التي   (د
األدلة المستخلصة  بناًء علىو ، لمحلية في بلدان المغادرة والوجهةوالحالة الوبائية ا الوطنية في هذا المجال

في المائة من الحساسية  95 بحد أدنى) ممكنةقيمة حدية أعلى تطبيق بمن األفراد الخالين من األعراض، 
في المائة  97 قدره حد أدنىو في المائة  80ال تقل عن  نوعية؛ وحساسية و اتالختبارات الجزيئي النوعيةو 

ابلة للتعديل أن هذه القيم قما ب، عللالختباراتدقيقة اللتقليل النتائج غير  (ارات المستضدات السريعةالختب
  9.تطور المعارف في هذا الصددمع 

التي تستخدم االختبار والتطعيم كجزء من استراتيجيتها إلدارة المخاطر متعددة الطبقات أي  الدول تراعي  (ه
ات التعافي من مرض فيروس كورونا وحالة التطعيم عند النظر في اقتضاء نتائج اختبار حديثة ودليل إثب

                                                           
5  2021.1-Natural_immunity-Sci_Brief-nCoV-2019-https://www.who.int/publications/i/item/WHO. 
 فيروس كورونا(تنفيذ نهج قائم على المخاطر للسفر الدولي في سياق جائحة  اعتبارات بشأن منظمة الصحة العالميةإرشادات  )  6

2020.1-travel-international-based-Risk-nCoV-2019-https://www.who.int/publications/i/item/WHO 
 في سياق السفر الجوي: فيروس كورونا مرضنشرة علمية بشأن تشخيص اختبارات   7

&attribute=fr-https://apps.who.int/iris/handle/10665/337832?locale 
8  2021.1-travel-international-based-Risk-nCoV-2019-https://www.who.int/publications/i/item/WHO. 
 (: دليل التنفيذ(oVC-SARS-2الخاصة بفيروس كورونا المسبب للمتالزمة التنفسية الحادة والوخيمة ) )االختبارات التشخيصية السريعة لكشف المستضدات  9

https://www.who.int/publications/i/item/9789240017740 

https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Sci_Brief-Natural_immunity-2021.1
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Risk-based-international-travel-2020.1
https://apps.who.int/iris/handle/10665/337832?locale-attribute=fr&
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Risk-based-international-travel-2021.1
https://www.who.int/publications/i/item/9789240017740


(ix)  تمهيد  

 

 التعامل مع، عند إجراء اختبار إضافي بعد الوصول أو الحجر الصحي، بما في ذلك مدة الحجر الصحي
  المخاطر؛ مستوى من التي تنطوي على أكبر سيناريوهاتال

 .تنسق الدول إجراءاتها إلى أقصى حد ممكنأن  (و
لتقديم المشورة للدول في وضع  وبائياتعلم الب الستعانةكيف يمكن او هذا الدليل تدابير إدارة المخاطر التي يمكن تطبيقها؛ يصف و 

 مخاطر، وبالتالي متباين انتشار عند وجود استخدامهابروتوكوالت االختبار التي يمكن كما يصف استراتيجية إلدارة المخاطر؛ 
، والمعلومات صنع القرار اتسلسلة من األمثلة لمساعدة الدول في عملي ف فعال بما في ذلكوالتطعيم كعامل تخفي؛ ةمتباين

واألدوات لمساعدة الدول في تبادل المعلومات بشأن تنفيذ تدابير التخفيف من المخاطر التي تتهدد الصحة العامة واالعتراف بها 
 .من أجل فتح الطرق الجوية والسفر العالمي

متحور دلتا،  ظهور والدراسات التي أجريت قبل حتوى هذا الدليل اعتمادًا كبيرًا على المعلوماتيعتمد م —مالحظة  
األخرى، أثناء نشر هذا الدليل، معلومات محدودة ولكنها أ درجت في هذه والمتحورات ولقد كانت المعلومات المتعلقة بمتحور دلتا 

 مزيد من المعلومات في هذا الشأن. النسخة. وسيلزم إدخال المزيد من التحديثات كلما توفر
(، أدلة CAPSCAترد في موقع االنترنت التابع للترتيب التعاوني لمنع وإدارة أحداث الصحة العامة في مجال الطيران المدني )

 .10 علمية تدعم االرشادات الواردة في هذا الدليل
___________________ 

 

                                                           
10  s/default.aspxhttps://www.icao.int/safety/CAPSCA/Page. 

https://www.icao.int/safety/CAPSCA/Pages/default.aspx
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(xi) 
 

 مسرد المصطلحات

 األسماء المختصرة والمختصرات قائمة
 

 Ab مضادات األجسام

 Ab-RDT الختبار التشخيصي السريع لكشف األجسام المضادة ا

 Ag المستضد

 Ag-RDT االختبار التشخيصي السريع لكشف المستضدات  

 API  المعلومات المسبقة عن الركاب

 ATM إدارة الحركة الجوية
 CAPSCA  الترتيب التعاوني لمنع وإدارة أحداث الصحة العامة في الطيران المدني

 CART إلنعاش قطاع الطيرانمجلس اإليكاو  رقة عملف

 CASAG مجموعة التقييم العلمي في مجال الطيران والمعنية بفيروس كورونا

 COVID-19  19-كوفيد  –مرض فيروس كورونا 

 CRRIC مركز التصدي لجائحة فيروس كورونا والتعافي منها

 ECDC المركز األوروبي للوقاية من األمراض ومكافحتها

 EUL اإلذن باالستعمال في حاالت الطوارئ 

 FTL القيود المفروضة بشأن زمن الرحلة 

 HLCD وثيقة الغالف رفيعة المستوى 

 IHR  اللوائح الصحية الدولية

 ICVP ة الدولية للتطعيم أو الوقايةالشهاد

 NAAT اختبار تضخيم الحمض النووي 

 NPV القيمة التنبؤية السلبية

 MRTD وثائق السفر المقروءة آلياً 

 PCR تقنية تفاعل البوليمراز التسلسلي

 PHC  مةاممرات الصحة الع

 PNR سجل أسماء الركاب

 PPE  معدات الوقاية الشخصية

 PPV  السلبية القيمة التنبؤية

 RDT اختبارات التشخيص السريع 

 RT-PCR  تفاعل البوليميراز التسلسلي باالنتساخ العكسي

 SAGE فريق الخبراء االستشاري االستراتيجي المعني بالتمنيع 

 SARS-CoV-2 فيروس كرونا المسبب للمتالزمة التنفسية الحادة الوخيمة  

 SRA سلطة تنظيمية صارمة

إلقالع الخاصة بالسفر الجوي خالل أزمة الصحة العامة المتمثلة في جائحة فيروس إرشادات ا
 كورونا

TOGD 

 VDS-NC الختم الرقمي المرئي للمساحات غير المقيدة



(xii) بشأن مرض فيروس كورونا دليل تدابير االختبار وإدارة المخاطر عبر الحدود 

 

 

 VOC المتحورات المثيرة للقلق

 VOI المتحورات المثيرة لالهتمام

 WHO  منظمة الصحة العالمية

  

 التعاريف
 .أعراض عليه تظهروال  مرض فيروس كورونامصاب ب شخص .راضالشخص الخالي من األع

 إصابة بمرض فيروس كورونا لدى شخص بعد إتمامه للتلقيح.اإلصابة بالفيروس بعد إتمام التلقيح. 
د إلى أربعة عشر يوما بع عراضاألظهور  قبلحالة من الحاالت التالية خالل فترة تمتد من يومين  يأل تعرض شخص .المخالط
 :مرض فيروس كوروناحالة مؤكدة أو محتملة لإلصابة ب اض لدىاألعر ظهور 

 واحد متر محيط في فيروس كوروناأو المؤكدة لإلصابة ب المحتملةمع الحالة  لوجه وجهاً  مباشرة مخالطة -
 دقيقة؛ عشرة خمس عن تزيد ولمدة

 ؛ فيروس كوروناب لإلصابة مؤكدة أو محتملة حالة مع مباشرة بدنية مخالطة -

 الحماية معداتدون استخدام  فيروس كورونااإلصابة أو مؤكد اإلصابة ب محتملمباشرة لشخص  ةرعاي -
 أو السليمة؛ الشخصية

 .المحلية المخاطر عمليات تقييمل وفقاً  المحدد النحو على أخرى، أوضاع حاالت أي -

 :عالميةمنظمة الصحة الل االنترنت التابع موقع مراجعة ي رجىلالطالع على التعريف الكامل، 
https://www.who.int/publications/i/item/contact-tracing-in-the-context-of-covid-19. 

يهدف إلى الحصول على معلومات االتصال لمخاطبة مخالطين يحتمل تعرضهم للفيروس،  إجراء استقصائي .تتبع المخالطين
-SARS-CoV) المسبب للمتالزمة التنفسية الحادة الوخيمة روناو ويمثل تتبع المخالطين استراتيجية لقطع سلسلة نقل فيروس ك

 .مرض فيروس كوروناب مرتبطةوالحد من الوفيات ال (2
 .يتعلق بإحدى طرق التشخيص أو يستخدمها .يتشخيص

إلذن باالستخدام في حاالت وا لتسجيل بروتوكول منظمة الصحة العالمية .بروتوكول اإلذن باالستعمال في حاالت الطوارئ 
 لم يؤذن بعد باستخدامها وعالجات دوائية ووسائل تشخيص مختبرية ،وارئ هو إجراء قائم على المخاطر لتقييم لقاحاتالط

لكافة األشخاص المتأثرين بطارئة من طوارئ الصحة تسريع إتاحة هذه المنتجات  من نهاية المطاف لتمكن فيبهدف ا
 .العامة

 .مكافحتها والعوامل األخرى المتعلقة بالصحةإمكانية صابة باألمراض وتوزيعها و فرع الطب الذي يتعامل مع اإل .علم الوبائيات
 .بالمرض اً مصاب ، في حقيقة األمر،عدم وجود المرض عندما يكون الشخصتبين نتيجة  .خاطئلبي اختبار س

 .لمرضبا اً مصاب ، في حقيقة األمر،وجود المرض عندما ال يكون الشخصتبين نتيجة  .خاطئاختبار إيجابي 
ألغراض هذا الدليل وإرشادات فرقة عمل مجلس اإليكاو وإلنعاش قطاع الطيران، ي عتبر الشخص ملّقحًا تلقيحًا تامًا التلقيح التام. 

يومًا على تلقي جميع الجرعات األساسية الموصى بها من لقاح مضاد لفيروس كورونا مسّجل  14بعد أقل أو أكثر من 
 .(SRAsبواسطة منظمة الصحة العالمية أو أقّرته سلطات تنظيمية صارمة أخرى ) لالستخدام في حاالت الطوارئ 



 (xiii) مسرد المصطلحات

 

 

ألحد الكائنات العضوية بصورة كاملة أو شبه  السالسل الجزئية للحمض النووي  حديدالعملية التي تتمثل في ت .يجينالتسلسل ال
 .بما يدعم رصد انتشار المرض وتطورات الفيروسكاملة، 

الهروب المناعي عندما ال يعود الجهاز المناعي للفرد قادرًا على االستجابة استجابة مناسبة لمسببات  يحدث الهروب المناعي.
الفيروس قد يفلت من استجابة الجسم المناعية على الرغم من التطعيم أو اإلصابة  أن األمراض مثل الفيروس، أي بما معناه

 السابقة.
 .عة سكانية محددة خالل فترة زمنية محددةعدد حاالت المرض الجديدة في مجمو  .اإلصابات

 .فصل األشخاص المرضى أو الملوثين بصورة تحول دون انتشار العدوى أو التلوث .العزل
للحصول على نتائج  ةالعشوائي تكرار أخذ العيناتطائفة واسعة من الخوارزميات الحاسوبية التي تعتمد على  .نهج مونتي كارلو

 .عددية
يكشف عن المادة  ،تفاعل البوليميراز التسلسلي باالنتساخ العكسي اختبارات ن شاكلةتشخيصي، م اختبار .اختبارات الجزيئيات

 .للفيروس )الوراثية( جينيةال
 .اً صحيح اً سلبيمدى احتمال أن يكون االختبار السلبي   .القيمة التنبؤية السلبية

األولية الموصى بها من لقاح فيروس كورونا الم درج لالستخدام في األفراد الذين أكملوا جزئيًا جدول الجرعات التلقيح الجزئي. 
 حاالت الطوارئ من قبل منظمة الصحة العالمية أو الذي اعتمدته سلطات تنظيمية صارمة أخرى.

 .اً صحيح مدى احتمال أن يكون االختبار اإليجابي إيجابياً   القيمة التنبؤية اإليجابية.
يشير االنتشار في هذا السياق إلى و . عنه كنسبة مئوية أو معدل مع إجمالي عدد السكان كمقامعبء المرض، معّبرًا  .االنتشار

 .عدد حاالت المرض الموجودة في مجموعة سكانية محددة في نقطة زمنية معينة
  .رارات بسرعةبما يتيح اتخاذ القدقائق من إجراء االختبار،  بعداختبارات ي حصل فيها على النتائج  .اختبارات نقطة الرعاية

ألغراض هذا الدليل وإرشادات فرقة عمل مجلس اإليكاو وإلنعاش قطاع الطيران، يشير دليل الشفاء إلى األفراد  إثبات الشفاء.
( SARS-Co-V-2الذين يقدمون دلياًل على اإلصابة السابقة بفيروس كورونا المسبب للمتالزمة التنفسية الحادة والوخيمة )

(، وليس على rRT-PCRاختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل بالنسخ العكسي في الوقت الحقيقي ) حسب تأكيدها بواسطة
 أساس نتائج اختبارات المناعة المصلية )األجسام المضادة(.

، بما يحول دون أو فصلهم عن اآلخرين/و من غير المرضى تقييد أنشطة األشخاص المشتبه في إصابتهم .الحجر الصحي
 .ر العدوى أو التلوثإمكانية انتشا

التي يحتويها  (المستضدات)اختبارات تهدف للكشف عن وجود البروتينات الفيروسية  .اختبارات المستضدات التشخيصية السريعة
 .في عّينة مأخوذة من الجهاز التنفسي للشخص فيروس كورونا

حتمالية أو منسقة للحد من ا تطبيقية تدابيرب متبوعاً التعرف على المخاطر، وتقييمها وترتيبها من حيث األولوية،  .إدارة المخاطر
 .اتأثير المخاطر، ورصدها والوقاية منه

 .مستعدة لتقبلها ، والمنظمات والجهات المعنيةالتي تكون الحكوماتحجم المخاطر  .عتبة تحمل المخاطر



(xiv) بشأن مرض فيروس كورونا دليل تدابير االختبار وإدارة المخاطر عبر الحدود 

 

 

غير الطبيعية، وبخاصة أشخاص بغرض الكشف عن األمراض أو الظواهر  مجموعة فحص طبي لشخص أو .الفحص األولي
 .عندما يكون في إطار استقصاء واسع وليس كاستجابة لطلب بالعالج

 ."صحيحاإليجابي ال"احتمالية أن يتعرف االختبار بشكل صحيح على الشخص المصاب بالمرض؛ المعدل  .الحساسية
 .يقيس مدى االستجابة ضد األجسام المضادة في اإلنسان الدم اختبار .المصليختبار اال

 ."الصحيحاحتمالية أن يتعرف االختبار بشكل صحيح على الشخص غير المصاب بالمرض؛ المعدل "السلبي  .النوعية
الوطنية التي تعتبرها منظمة الصحة العالمية العقاقير . السلطة التنظيمية الصارمة هي هيئة تنظيم السلطة التنظيمية الصارمة

واللقاحات من أجل الحصول للعقاقير والفعالية في عملية المراجعة التنظيمية هيئة تطبق معايير صارمة للجودة والسالمة 
-https://www.who.int/initiatives/who: على ترخيص التسويق والمدرجة في موقع االنترنت التابع لمنظمة الصحة العالمية

listed-authority-reg-authorities/SRAs 
واالستيراد واالنتقال( لفيروس كورونا المسبب للمتالزمة التنفسية الحادة والوخيمة من منطقة النقل المرتبط بالسفر )التصدير  النقل.

 إلى أخرى.
 إعطاء لقاح لمساعدة جهاز المناعة في الجسم على تطوير الحماية من المرض. .التطعيم/التلقيح

إذا ثبت، من ( VOC)هو متحور مثير للقلق ( ناهكما هو م عرَّف أد( )VOI)المتحور المثير لالهتمام  .1 المتحّور المثير للقلق
 :خالل تقييم مقارن، أنه مرتبط بواحد أو أكثر من التغييرات التالية بدرجة من األهمية العالمية بشأن الصحة العامة

 زيادة الضراوة أو تغّير في عرض المرض السريري؛ 

 يصات أو اللقاحات أو العالجات المتاحة؛أو انخفاض فعالية التدابير الصحية واالجتماعية العامة أو التشخ 

  أو م قّيم على أنه متحور مثير للقلق بواسطة مجموعة العمل المعنية بتطور فيروس كورونا المسبب للمتالزمة التنفسية
 ( والتابعة لمنظمة الصحة العالمية.SARS-CoV-2الحادة والوخيمة )
-SARSل عن فيروس كورونا المسبب للمتالزمة التنفسية الحادة والوخيمة )ي عد الجزء المعزو  .(VOIالمتحّور المثير لالهتمام )

CoV-2 متحّورًا مثيرًا لالهتمام إذا جرى تغّير النمط الظاهري مقارنة بجزء فيروس معزول ومرجعي أو يحتوي على جينوم )
 فيها؛به طفرات تؤدي إلى تغيرات في األحماض األمينية ومرتبطة بآثار نمطية ثابتة أو مشتبه 

جرى تحديده على أنه يتسبب في انتقال فيروس كورونا بالمجتمع وتعدد حاالت اإلصابات بالفيروس المذكور وإصابات و 
 مجموعات محددة به، أو جرى اكتشافه في بلدان متعددة؛

المعنية  جرى تقييمه على أنه متحور مثير للقلق بواسطة منظمة الصحة العالمية وذلك بالتشاور مع مجموعة العمل أو
 ( والتابعة لمنظمة الصحة العالمية.SARS-CoV-2بتطّور فيروس كورونا المسبب للمتالزمة التنفسية الحادة والوخيمة )

__________________ 

 

 

                                                           
1  edition.pdf-special-oc_weekly_epi_update_v20210225reports/-source/coronaviruse/situation-https://www.who.int/docs/default. 
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1-1 

 الفصل األول

 المقدمة

ممت 1-1  األخرى، الخدمات والكيانات المعنية يمقدمؤسسات تو  ةالحكومي جهات التنظيميةال الستخدام هذه اإلرشادات ص 
هو إطالع الدول على  رشاداتالهدف من اإلو  .إدارة المخاطر عبر الحدود في عمليات النقل الجوي التجاري  بغرض تناول

 العاملين والركاب في مجال ، بما في ذلك االستراتيجيات التي يمكن تطبيقها علىاستراتيجيات إدارة مخاطر الصحة العامة
تحتوي هذه الوثيقة على إرشادات لتنفيذ عملية و  .المرض من منطقة إلى أخرى  (نقل)انتقال  فرصتقليل الهادفة إلى  الطيران،

تلك المخاطر إلى مستوى مقبول على النحو الذي تحدده كل  وتخفيف فيروس كورونامنهجية لتحديد المخاطر المتعلقة بجائحة 
أمن  وكفالة العالم بين مختلف أرجاء أمكانية التنقلى جهد منسق وتعاوني للحفاظ عل إيجادالهدف النهائي هو و  .دولة على حدة
حيث يجري إبالغ الدول بالتحديثات  ةجديد جري تحديث اإلرشادات متى توفرت أدلة علميةسيو  .في الوقت ذاته الصحة العامة

مرض فيروس ن قيود المزيد من الدول في تخطيط مسارها للخروج م وعندما تبدأفي المستقبل، و  .من خالل النشرات االلكترونية
صحة العامة، خاصة بالتخفيف الالإرشادات واضحة حول أفضل السبل الستخدام تدابير  بعد تحديثهالدليل  هذاسيقدم ، كورونا

 الجوي بين البلدان ربطإلى استعادة ال اً سفر والعودة تدريجيلمفروضة على القيود امن ال بما في ذلك االختبار والتطعيم، للحد
 .اً أمان بطريقة أكثر

 .تقييم يمكن للدول استخدامها لتقييم وتنفيذ التدابير كجزء من عملية صنع القرار لديهاللأدوات  على اإلرشادات وتحتوي  1-2
 .تطبيقه على استراتيجية تستخدم مجموعة من تدابير التخفيف من المخاطريجري لعملية هذه امثال ل يرد كذلكلهذا الغرض، و 
التخفيف المختلفة  تدابيركيفية تقييم  مبادئ توجيهية تتناولباألحرى  تشكل، بل بعينهتطبيق أي إجراء بات هذه اإلرشاد وصيال ت  و 
الوثيقة  عرضوكمثال على هذا النهج، ست .أن تساهم في إدارة مخاطر الصحة العامة لهذه االستراتيجيات كيف يمكنتوضح و 

 إرشادات إضافية ردوت .والحجر الصحي والتطعيم االختبارممارسات و  ،يةالستراتيجية تستند إلى تقييم المؤشرات الوبائ اً وصف
 .منظمة الصحة العالمية لمنشوراتوكمراجع  اإليكاوصادرة عن  للدول كمرفقات مفصلة

 المستمرة اتوالتطور  ،الحاجة الملحةف .تاريخ نشره في المتاحةهذا الدليل باستخدام أحدث المعلومات  إعدادتم وقد  1-3
وبالتالي، ستكون  .على إجماع الخبراء واألدلة العلمية الحالية قومنهج سريع ي اقتضت اتباع للجائحة رصودةوالنتائج الم ةرعاسمتالو 

البيانات  تستند إلىتعديالت تخضع اإلرشادات لسو  .التكنولوجيا حسنتتو األدلة  تتطور  كلماهناك حاجة إلى تحديثات منتظمة 
 .عاوضمع تطور األ

على استخدام العمليات الموضحة في هذا  الدول في حين يجري تشجيعج كل دولة إلى إجراء تقييمها الخاص ستحتاو  1-4
تأثير على مقدار المخاطر  اهذول .الدول ويعتمد على العديد من العوامل باختالفيختلف تحمل المخاطر و  .الدليل كأساس لتقييمها

محددة الولويات األألنه يعتمد على  اً تحديد هذا المستوى عالميل خاذ معيار موحدات يمكن وال .هاتحملالمتبقية التي يمكن للدولة 
 .تهاسيادكما يعتمد على لكل دولة 

__________________ 
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 الفصل الثاني

 دارة المخاطر المطبقة على النقل الجوي العامة إلمبادئ ال

كما تعتبر متوائمة  مخاطر الصحة العامة ق إطار إدارةفي سيا أساسية المتعددة الطبقاتتعتبر عملية إدارة المخاطر  2-1
مرض في سياق  الجوي المعرب عنها في وثيقة منظمة الصحة العالمية" اعتبارات تنفيذ نهج قائم على المخاطر للسفر  نيةالمع 

الفيروس أو نقل  دوى المتمثلة في نقل مسافر حامل للع الهدف من هذه العملية هو تحديد المخاطر المتبقيةو  .1"فيروس كورونا
وهذ  .التدابير االحترازية للتخفيف من المخاطر مختلف ، مع مراعاةقصد عن غير أخرى  إلىمن دولة كوفيد  -التاجي لسارس 

أنظر ) "الشاملة" على غرار ما يحدث في النماذجالنهج قابل للتدرج من حيث التعقيد ويعتبر خط األساس لعمليات أكثر تعقيدا، 
 (.6-2الفقرة 

سيناريو  عريفشامل من خالل ت من منظورالمخاطر  درست متواصلةتعتمد عملية تقييم المخاطر المقترحة على عملية  2-2
ينتج تحديد المخاطر الكامنة عن تقييم احتمالية سيناريو المخاطر، وكذلك و  .المخاطر بداًل من التركيز على خطر أو تهديد واحد

المخاطر المطبقة بالفعل عند إجراء التقييم األولي للمخاطر  تخفيف ضروري النظر في تدابيرمن الو  .عنه تحديد التأثير الناتج
كما "تقييم الحالة  القصد منها هو أو المحتملة ألن ال يمكن لهذه الخطوة أن تأخذ بعين االعتبار تدابير اإلدارة المستقبليةو  .الكامنة

 .يد ما إذا كان سيناريو المخاطر يقع ضمن قدرتها على إدارة الصحة العامةوالنتيجة تزود الدول بمعلومات ذات صلة بتحد ."هي
بهذا الدليل يعطي مثاال لعملية مبسطة  جيمالمرفق ) .حتاج الدول إلى تعديل تدابير إدارة المخاطرت تغير المخاطر الكامنة، معو 

 (Doc 9859)دليل إدارة السالمة  مطالعةالدول  باإلضافة إلى ذلك، يجب على ،(التخاذ القرار لتحديد هذا النوع من المخاطر
 فيروس كورونا مرضالطيران المتعلقة بـ في مجال سالمةالبشأن إدارة مخاطر موجه إلى هيئات الطيران المدني ال اإليكاو ودليل

(Doc 10144). 
ولكن مع مراعاة التعاون متعدد  مقائتقييم الوضع ال بناًء على، العملية نمذجة سيناريو المخاطر نقطة البداية فيوتشكل  2-3

الخطر الذي يتعين تقييمه هو وجود شخص " يمكن تصور أنعام لمثل هذا السيناريو  مرجعيمثال كو  .في سياق الدولة الوكاالت
ما  معسيناريو المخاطر  ويجب أن يتعامل ."خطر انتقال الفيروس من خالل النقل الجوي "أو " م عٍد على متن رحلة طيران دولية

إلدارة المتاحة ل المتنوعة تدابير التخفيف عبر لعمليةا نتقلتوبعد ذلك  .الدولة الجانب األكثر أهمية في إدارة الصحة العامة تعتبره
 .أو كمياً  اً نوعي إما تدبير من تدابير التخفيففعالية كل  تتيح تقييم وهي مصممة بطريقة .المخاطرمجمل التي تؤثر على 

 ارة المخاطرمصطلحات إد - 1اإلطار 
األداة األقوى إلدارة المخاطر إذ أنه يهدف إلى  غالبًا ما يشكل تجنب المخاطر .تجنب المخاطر

 .األداة األكثر تقييداً  أيضاً ومع ذلك، فهي  .تقليل احتمالية المخاطر عن طريق تفاديها
من خالل معالجة )يهدف تخفيف المخاطر إلى تقليل تأثير المخاطر  .تخفيف المخاطر

 (.الحتمالية أو الحجم أو كليهما عندما ال يمكن تجنب المخاطرا
 

                                                           
 فيروس كورونا(بشأن تنفيذ نهج قائم على المخاطر للسفر الدولي في سياق جائحة  منظمة الصحة العالمية)إرشادات   1

2020.1-travel-international-based-Risk-nCoV-2019-https://www.who.int/publications/i/item/WHO  

https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Risk-based-international-travel-2020.1


 2-2 بشأن مرض فيروس كورونا دليل إدارة المخاطر عبر الحدود

 

 

وهذا أمر معقد وال ينبغي استخدامه  .يهدف إلى نقل تأثير المخاطر إلى بيئة مختلفة .نقل المخاطر
إال إذا كان من الممكن قياس المخاطر ومعالجتها والتخفيف من حدتها بشكل كامل من خالل 

ن األمثلة الممكنة لذلك نقل المخاطر إلى دولة ذات قدرات أفضل في وم)البيئة التي ت نقل إليها 
 (.الصحية الرعاية مجال

وغالباً ما ي نصح بتبني  .المخاطر (تأثيرات)يشير إلى عملية قبول عواقب  .تحمل/ قبول المخاطر
ات هذه األسلوب فقط عندما تكون المخاطر صغيرة ولكنها قد تحتاج إلى النظر إليها في سيناريوه

 .المخاطر المعقدة
يكون من قد و  .ستراتيجية األنسب في سياق إدارة مخاطر األوبئة في النقل الجوي التخفيف المخاطر هو ا ي عتبر 2-4

 تعبئةاألقنعة، و  اشتراط ارتداءمثل  ،تدابير التخفيف المتاحةستعانة بمعظم عملية تقييم المخاطر، اال مواصلة ، عندالضروري 
وما إلى ذلك، في المطارات وأثناء الرحالت والحجر الصحي ، بدنيال تباعد، والاتاالختبار إجراء اقع الركاب، و تحديد مو  استمارات

ومن المرجح أن يكون التطعيم أقوى أداة فعالة لتخفيف المخاطر، مع االستخدام المتزايد على الصعيد العالمي، ولكن  .الجوية
 .تلقيها تبعث على القلق وتؤخر االستجابة الشاملة الرامية إلى احتواء الجائحةعوامل مثل الحصول على اللقاحات والتردد في 

جيمس لنموذج الجبن السويسري  بناء على)أنها طبقات ب المتنوعةتدابير التخفيف  توصف ،الطبقات ةمتعدد ايةوقنماذج الفي و 
المخاطر من خالل التطبيق  تقليصن يمكن ولك اً سفر خاٍل من المخاطر تمام وال يمكن توفير (.1-2انظر الشكل  -ون ز ري

والقائمة على  مراجعة األقرانالخاضعة لالعلمية  الفعاليةمن  قدر محدود سوى  ال يتوفر حالياً قد و  .هذه التخفيف لتدابير المشترك
ومع  .المتاحة األدلةإجماع الخبراء و  يستند إلىنطاق تأثيرها على تحويل المخاطر الكامنة  كما أنلتدابير التخفيف هذه،  األدلة

 في معظمه ونتيجة لذلك، فإن تقييم المخاطر هو. ذلك فإن توفر األدلة العلمية الخاضعة الستعراض األقراص آخذ في االزدياد
 .الطيران الوطنيةخطط اعتماده ودمجه في خطط الصحة العامة و التي تتيح المرونة الالزمة ب تمتعيبالتالي فهو تقييم نوعي، و 

كيفية تأثيرها على احتمالية وتأثير المنتظم لتقييم اللية تقييم المخاطر في تدابير التخفيف المختارة، ومن خالل ستنظر عمو 
 .دارة الصحة العامةإل هااتقدر  في نطاقيمكن للدولة بعد ذلك تحديد ما إذا كانت المخاطر المتبقية  .المخاطر الكامنة

 .اً ا معمسالمة الطائرات ويجب معالجتهتماثل بطريقة  (تعلق بالنقل الجوي فيما ي)المخاطر الصحية  النظر إلىيمكن  2-5
لتقييم المخاطر تحسب مخاطر انتقال الفيروس  شاملة نماذج ،على سبيل المثال الطائرات، دث صانعوحاستلهذه الغاية،  تحقيقاً و 
ويتمثل أحد  .بدايتها إلى نهايتهاجوي من ات في رحلة السفر المتر ابار الخطوات وال ةنمذج عبوره من منطقة ألخرى من خاللو 

 ،لمطاراتلمتعلقة باعتبارات ااالمجموعة متنوعة من  في الحسبان تأخذ مفتوحة منصة بياناتب عانةاالستخيارات النموذج في 
فر يغطي النموذج السو  .الحجر الصحيو الختبارات إلى جانب سيناريوهات مختلفة لوالسالمة  ،والصحة الشخصية ،والطائرات

االعتماد على الخبرة الداخلية وتجربة مع الوصول مطار  مغادرة لحظة دخول مطار المغادرة إلىلحظة ، من بأكملهالجوي 
في اتخاذ القرارات المستندة إلى األداء والمدعمة بالبيانات عند تطبيق  دعم الوكاالت الحكومية إلىهدف النموذج وي .السالمة

  2.لركاب الطائراتاطر وتقييمها لتأمين السفر الجوي إدارة المخ واستراتيجيات مبادئ

واحد أو أكثر من اختبارات  اختبار المختلفة من خالل األولي يقارن طرق الفحص رنموذج آخومن بين هذه النماذج  2-6
 لو لمحاكاةنهج مونت كار هذا النموذج يستخدم و  .السفر الدولي استهاللتوفير خيارات آمنة تسمح بهدف ب مرض فيروس كورونا

 عدوى،البصابة لإل خاص بهجدول زمني بكل منهم الذين يتميز  ،مرض فيروس كورونامجموعة من المسافرين المصابين ب
يوفر و  .المختلفة فحص األوليالجدول الزمني، لمقارنة فعالية استراتيجيات الذلك  يعتمد على أداء اختبار نموذجيومحاكاة 
 أي المقاربات تتناسب معوالحجر الصحي وتحديد  األولي لنسبي لمختلف استراتيجيات الفحصمقارنة األداء ال وسيلةالنموذج 

                                                           
 .ص: "نموذج تقييم المخاطر الشامل"اأيرب  2



 3-2 ي دارة المخاطر المطبقة على النقل الجو العامة إلمبادئ ال — الفصل الثاني

 

 

تفاعلية  واجهة توفر للمستخدمين شبكةتم تصميمه كأداة قائمة على الوقد  .الترابط الثنائي بين البلدانرحالت السفر الخاصة ب
 .فيروس كورونا لديهما بيانات خاصة بانتشارلتين محددتين للسفر بين أي دو  ألوليلفحص امتعددة ل مقارنة خيارات مرنة تتيح

يجري تحديد ) الذين خضعوا للفحص األولي نيلمسافر ل" انتشار ما بعد الفحص"حساب يمكن بيانات االنتشار  وبفضل إدراج
لمجموعة  وفقاً  األولي عد الفحصانتشار ما بو  من أجل مقارنة االنتشار األولي لبلد المنشأ، (باستخدام القيمة التنبؤية السلبية عددهم

 خضعوا للفحصمقارنة معدل االنتشار بين المسافرين الذين  هذاح يويت .، وانتشار بلد المقصداألولي متنوعة من خيارات الفحص
  3.باالنتشار الحالي في بلد المقصداألولي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ريزون  لجيمس السويسري  الجبن ذجنمو استراتيجية متعددة الطبقات معنية بالطيران بناًء على  – 1-2 الشكل
، وقابلة للتكيف وقائمة على البرامج ،صصاتمتعددة التختتسم بأنها مخاطر الدارة إلأداة  يتمثل في ريخأنموذج وثمة  2-7

 .الطيران التجاري  إلى ، والثقة والراحةعيد السالمةتتلك العملية التي  ،اتخاذ القرار على أساس المخاطر عملية مصممة لدعم وهي
تدابير مكافحة األمراض إلثبات الفعالية النسبية لـ األجزاء ةمتعدد توليفةيتميز ب، شبه كميو  قطعي تجميعينهج  يستخدم النموذجو 

في نظم بأكملها رحلة السفر  على امتدادفي  والمنقولة على السطح الطبقات التي تحمي من انتقال األمراض المنقولة جواً  متعددة
  4.النقل العالمية

 

                                                           
 (.Confident Travel Initiative, CTIعبر مبادرة بوينغ للسفر المأمون ) ركابولي للفحص األالنموذج   3
 لعدوى بوينج: الوقاية من مخاطر إصابة الركاب با  4

Ian M. Mackay VirologyDownUnder.com. Based on Swiss Cheese Model of
Accident Causation, by James T. Reason, 1990. Apllied to Aviation Mishap
prevention by Douglas A Wiegmann and Scott A. Shappell.

ICAO



 4-2 بشأن مرض فيروس كورونا دليل إدارة المخاطر عبر الحدود

 

 

إدارة الصحة العامة  اتقدر  في نطاق هو أن تحديد المخاطر المتبقية يقع ي عملية فعالة إلدارة المخاطرأل هماأل نتيجةال 2-8
 ، يجبتخضع لتغييرات متسارعةفي مواجهة جائحة ف .تحت سيادة ومسؤولية كل دولة حديديجب أن يتم هذا التو  .للدولة المعنية

على المخاطر في نطاق قدرة نظام  اإلبقاءالتابعة للدول من تدابير التخفيف  لكي تتمكنعملية تقييم المخاطر بانتظام  استعراض
جائحة قدرات الخدمات الصحية في سياق ل عمليات التقييممنظمة الصحة العالمية مجموعة من  أعدتوقد  .الصحة العامة لديها

قدراتها و  قدراتها بعد تعزيزها بصورة سريعةو  ،للمرافق الصحيةالسريع والدقيق للقدرات الحالية التقييم  إلجراء فيروس كورونا
  5.جائحة فيروس كوروناخالل المراحل المختلفة ل المستقبلية

 
وقد يجري، في المستقبل، تخفيف بعض تدابير التخفيف من المخاطر هذه أو إزالتها تدريجيًا بعد عملية تقييم شاملة  2-9
غير أنه قد تكون ثمة . 6 لمخاطر، بناًء على المخاطر المتبقية وفقًا لألدلة العلمية واتساقًا مع إرشادات منظمة الصحة العالميةل

 .وظهور أدلة علمية جديدة تطّور األوضاععلى  بناءً  حاجة أيضًا إلى تدابير إضافية

 
____________________ 

 

 

                                                           
5  retrieve/1313691int/iris/rest/bitstreams/.who.https://apps 
 14/6/2021اعتبارات تنفيذ وتعديل التدابير الصحية االجتماعية العامة في سياق مرض فيروس كورونا: إرشادات مؤقتة،   6

https://apps.who.int/iris/handle/10665/341811. 

https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1313691/retrieve
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 لثالفصل الثا

 وإدارة المخاطر عبر الحدود لتطعيموا اتتدابير االختبار 

 لمحة عامة   3-1
إلى ستحتاج استئناف السفر الدولي، ب وإذ تقوم الدول .لتمكين االنتعاش االقتصادي ضرورياً الجوي  ربطسيكون ال 3-1-1

ستعتمد و  .الجوي  وانتقال األمراض داخل نظام النقل ضيةالمر   النشط للحاالت ستجالباالاستراتيجيات فعالة للتخفيف من مخاطر 
 المتفق عليها دولياً من التدابير  ذلك المسافرين، وغير ثقيف، وتتملكهم زمام المبادرةو بالمسؤولية المجتمع أفراد  تحلِّيالدول على 

 .وذلك بالتعاون مع الدول األخرى لحدود ل ةبر العاو 
على النظام بطرق يؤثر كل إجراء تخفيفي ف .نهائياً ال يوجد إجراء واحد يمكن اعتباره حاًل ألزمة، ا لشدة تعّقد نظراً و  3-1-2

أنه ال يمكن القضاء على مخاطر الصحة  آخذة في الحسبانقارن مستويات المخاطر تحدد و أن تيجب على الدول و  .مختلفة
دف المبادئ تهو  .متعدد الطبقات الذي جرت مناقشته في الفصل الثانيالمخاطر ومن هنا تبرز أهمية الوقاية عبر تخفيف  .العامة

 .التوجيهية التالية إلى مساعدة الدول في فهم كيفية مساهمة تدابير التخفيف الحالية في إدارة مخاطر الصحة العامة
جرت أساليب مبتكرة، و  تبر أدلة علمية جديدة، واخت   تشر ن   كلماينبغي النظر في االستراتيجيات الناشئة ومراجعتها و  3-1-3

وتقنيات االختبار  ،جديدة مثل النماذج االحتمالية قارباتمل يجري حاليا تطوير سريعع تطور الجائحة، مو  .نمذجة النتائج المحتملة
إلى  ة كل هذه المقارباتويجب إضاف ،وغيرها من العمليات التطعيم ، وعملياتالتطهير أساليبوتحسين جودة الهواء و  ،المبتكرة

 .من حيث التكلفةتها وفعاليتها كفاءتم إثبات عندما ياالستراتيجيات 
في  على نحو فردي اتخاذها جري الخطوات التي ي فيروس كورونامتعددة الطبقات ضد  ايةلوقاوتشمل إجراءات  3-1-4

، موظفي الطيرانعلى قابلة للتطبيق على جميع الركاب، وكذلك  المناسبةتدابير التكون  يتعين أنو  .الطائرات المطارات وعلى متن
فنيو /؛ ومهندسووطاقم مقصورة الركاب الطائرةقيادة طاقم وأعضاء االعتماد،  التدريب أو مثل أنشطة ،اممهألغراض البما في ذلك 

ويمكن  .وكالء الخدمة األرضيةو  بالمسافرينالموظفين الذين لديهم اتصال و  .والقوى العاملة في إدارة الحركة الجوية الصيانة
بعض أو كل التدابير المذكورة  شملت ويمكن أن جماعيةالمسؤولية الة وتدابير شخصيال تدابيرال :تصنيف تدابير التخفيف في فئتين

 :أدناه
الترويج لمشاركة العاملين في مجال الطيران في برامج التطعيم الوطنية، مع االعتراف بأن التطعيم يوفر  أ(

س كورونا في معظم أعراض مرض فيرو شدة الحماية من العدوى بواسطة تقليل احتمالية انتقال العدوى وتقليل 
 الحاالت؛

التطعيم واالعتراف به اتساقًا مع اللوائح الصحية الدولية وتوصيات منظمة الصحة العالمية )بما في تنفيذ  ب(
 ، والسياسات الوطنية؛(1) اللقاحات المعتمدة –ذلك االعتراف باإلذن باالستعمال في حاالت الطوارئ 

ات الدولة في مجال الصحة العامة وقدرات االختبار، سيما عتبة المخاطر المتسقة مع قدر  االختبار بروتوكوالت ج(
 وأنماط انتقال العدوى واألدلة العلمية والتشاور متعدد القطاعات؛

                                                           
1 -)2005(-regulations-health-international-the-of-meeting-eighth-the-on-statement-2021-07-15https://www.who.int/news/item/

emergencycommittee-regarding-the-coronavirus-disease-(covid-19)-pandemic. 



 2-3 بشأن مرض فيروس كورونا دليل تدابير االختبار وإدارة المخاطر عبر الحدود

 

 

تنفيذ االختبار والعزل والحجر الصحي بشأن مرض فيروس كورونا، عند االقتضاء، باستثناء طاقم الطيران،  د(
خاصة بالسفر الجوي خالل أزمة الصحة العامة المتمثلة في جائحة كورونا وذلك وفقًا إلرشادات االقالع ال

 والتابعة لفرقة عمل مجلس االيكاو إلنعاش الطيران المدني؛
والمقاطعات والجهات المحلية وإجراءات الطيران المدني في كل من دولة المغادرة الدول االلتزام بسياسات  ه(

 والوصول؛
 (؛HVACالبيئة، مثل تحسين أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء )المعنية بالتحكم  العوامل الهندسية وأنظمة و(
مناولة األمتعة؛ /تحسين عمليات التنظيف والتطهير؛ تفادي التالمس عند صعود الركاب على متن الطائرة ز(

 استخدام الحواجز المادية والتعقيم في المطارات؛
الركاب من  تمكين ي بما يشمل قنوات مختلفة للتواصل مع الركاب بغرضالتثقيف لبلوغ مرحلة الوعي الذات ح(

 ؛2ممارسة أساليب النظافة الصحيةو  تقديم اإلقرارات الصحية أو الشهادات الصحية/تحديد األعراض وملء
ن التباعد البدني في المطارات وأثناء الصعود؛ استخدام أغطية الوجه أو األقنعة؛ الفصل بين الركاب على مت ط(

 3الطائرة عندما يكون ذلك ممكنًا؛
 النظافة العامة ونظافة اليدين وتجّنب لمس الوجه وتغطية السعال؛ ي(
 التواصل والتعليم والتدريب؛ ك(
 4.تسهيل تعقب المخالطين في حالة إصابة أحد الركاب أو أحد أعضاء الطاقم بالعدوى  ل(
ني؛ التحكم في الوصول إلى الممرات والحمامات لتقليل تعديل خدمة الطعام والشراب للحد من التقارب البد م(

 التقارب البدني؛
الفحص عند الدخول والخروج )الحمى وفقدان حاسة التذّوق أو الشم والقشعريرة والسعال وضيق التنفس  ن(

 والصداع واآلالم العضلية... الخ( و/أو تصريح صحي.
لمشغل كي يتمكن اعلى الطاقم المطلوب على متن الطائرة ل اً بيق تحديدقابلة للتطفهي  ،تدابير التخفيف التالية أما 3-1-5

قبل أو بعد الخدمة، لتسهيل استمرار  منهم التواجد بالموقع اً الرحلة، بما في ذلك أولئك الذين قد يكون مطلوب تسيير دعممن الجوي 
طار اإلمع مراعاة و  .تستند إلى تقييم المخاطر للطاقمتتوافق التدابير الموضحة أدناه مع النهج متعدد الطبقات و و  .اتتشغيل الطائر 

 :وحالتها ينبغي للدول دولةلوطني لكل ا
أثناء  حيويةمساهمة في استمرارية خدمات النقل الفيما يتعلق بال أعضاء الطاقم كأفراد أساسييندور االعتراف ب (أ

 ؛جائحة فيروس كورونا
 إجراء ،ذلك بناًء علىو  واجباتهم، من كجزء الدولية لحدودا عبور منهم مطلوب الطاقم أعضاء بأن االعتراف  (ب

 العالم؛ تنقل بين مختلف أجزاءلا لضمان المتطلبات من األدنى الحد وتنفيذ للمخاطر منفصل تقييم
                                                           

2  .-)2005(-regulations-health-international-the-of-meeting-eighth-the-on-statement-2021-07-15.who.int/news/item/https://www 

emergency-committee-regarding-the-coronavirus-disease-(covid-19)-pandemic 
masks-of-use-the-on-int/publications/i/item/advice.who.https://www-) جائحة فيروس كورونامنظمة الصحة العالمية: استخدام القناع في سياق   3

in-the-community-during-home-care-and-in-healthcare-settings-in-the-context-of-the-novel-coronavirus-(2019-ncov)-
outbreak) 

4  19-covid-of-context-the-in-tracing-ublications/i/item/contacthttps://www.who.int/p 

https://www.who.int/publications/i/item/advice-on-the-use-of-masks-in-the-community-during-home-care-and-in-healthcare-settings-in-the-context-of-the-novel-coronavirus-(2019-ncov)-outbreak
https://www.who.int/publications/i/item/advice-on-the-use-of-masks-in-the-community-during-home-care-and-in-healthcare-settings-in-the-context-of-the-novel-coronavirus-(2019-ncov)-outbreak
https://www.who.int/publications/i/item/advice-on-the-use-of-masks-in-the-community-during-home-care-and-in-healthcare-settings-in-the-context-of-the-novel-coronavirus-(2019-ncov)-outbreak
https://www.who.int/publications/i/item/advice-on-the-use-of-masks-in-the-community-during-home-care-and-in-healthcare-settings-in-the-context-of-the-novel-coronavirus-(2019-ncov)-outbreak
https://www.who.int/publications/i/item/contact-tracing-in-the-context-of-covid-19


 3-3 وإدارة المخاطر عبر الحدودات، والتطعيم تدابير االختبار  — الفصل الثالث

 

 

ق الحد األدنى من يطبوت ،أو القيود المطبقة على المسافرين اآلخرين األولي عدم إخضاع الطاقم للفحص  (ج
إرشادات اإلقالع الخاصة بالسفر الجوي خالل أزمة لطاقم في الخاصة با وحدةلامع  ماشىبما يتالمتطلبات 

 ؛جائحة فيروس كوروناالصحة العامة المتمثلة في 
استخدام برامج الصحة المهنية بدال عن ذلك و  هم المتكررسفر  بالنظر إلى االختبار ن تدابيرإعفاء الطاقم م  (د

 القائمة؛
 اتختبار اال تكرار وتقليل الحاجة إلى لتوغلعفاء الطاقم من االختبار، تطبيق اختبارات قليلة اإذا كان ال يمكن إ   (ه

 ؛(مباشرة لمهامقبل وبعد ا مكان اإلقامة االختبار فقط في مثال ذلك أن يشترط)في الرحلة 
الثالثة و  نيةالثا المرحلة توصيات إطار لتطعيم في أسرع وقت ممكن ضمنعلى اصول الطاقم الجوي حتسهيل   (و

وبيان لجنة الطوارئ  5منظمة الصحة العالميةل التابع تمنيعالمعني بال ياالستراتيج االستشاري  فريق الخبراءل
 والسياسات الوطنية المعمول بها؛ 6التابعة لمنظمة الصحة العالمية

 ؛3-6-3 الفقرة في كم ترد الطيران لعمالاتباع إرشادات التطعيم   (ز
ر الحجر الصحي على طاقم الطيران الذي يحتاج إلى التوقف أو الراحة ألغراض االمتثال عدم فرض تدابي ح(

لمتطلبات الراحة المحددة للقيود المفروضة بشأن زمن الرحلة الجوية ووفقًا إلرشادات منظمة الصحة العالمية 
 ح((؛ 4 -1-3-3بشأن طاقم الطيران الملقح تلقيحًا كاماًل )أنظر الفقرة 

موثقة بشأن مرض تعافي اقم الطيران الملقحين تلقيحًا كاماًل والطاقم الجوي الذي يحمل استمارة إعفاء ط ط(
 فيروس كورونا من إجراء االختبار؛

 ؛(الطيران طاقمل كأن يخصص طابور خاص)تسريع إجراءات التخليص األمني والهجرة   (ي
 توفير مناطق انتظار منفصلة عن المسافرين؛   (ك
 ؛صول إلى وسائل النقل البري المخصصةتوفير الو   (ل
( SARS-CoV-2تنفيذ بروتوكوالت التوقف لمنع انتقال فيروس المسّبب للمتالزمة التنفسية الحادة والوخيمة ) (م

 بين طاقم الطيران والركاب وعامة الناس.

 تقييم المؤشرات الوبائية   3-2
 معلومات عامة   3-2-1

 في االعتبار آخذة، فيروس كوروناستراتيجيتها إلدارة مخاطر كجزء من ا اتنفيذ االختبار تنظر في تيمكن للدول أن  3-2-1-1
 الشرح المفصل ألساسياتو  (الثانيالفصل كما ترد في " )عملية إدارة المخاطر العامة"مبادئ و  قدرات االختبار والموارد الوطنية

 (.ألفالمرفق ) الوبائياتعلم 

                                                           
 WHOاللقاحات في سياق نقص اإلمداداتفريق العمل االستشاري االستراتيجي المعني بالتمنيع التابع لمنظمة الصحة العالمية، خريطة طريقة لتحديد أولويات استخدام   5

 19 Vaccines in the Context of Limited Supply-s of COVIDPrioritizing Use SAGE Roadmap for WHO: WHO
-of-context-the-in-vaccines-19-covid-of-uses-prioritizing-for-dmaproa-sage-int/publications/m/item/who.who.https://www

supply-limited 
6  -)2005(-regulations-health-international-the-of-meeting-eighth-the-on-statement-2021-07-15https://www.who.int/news/item/

emergency-committee-regarding-the-coronavirus-disease-(covid-19)-pandemic. 

https://www.who.int/publications/m/item/who-sage-roadmap-for-prioritizing-uses-of-covid-19-vaccines-in-the-context-of-limited-supply
https://www.who.int/publications/m/item/who-sage-roadmap-for-prioritizing-uses-of-covid-19-vaccines-in-the-context-of-limited-supply


 4-3 بشأن مرض فيروس كورونا دليل تدابير االختبار وإدارة المخاطر عبر الحدود

 

 

انتشار و  لحدوث حاسمة في تقييم المخاطر بالنسبة للدول في فهم المؤشرات الوبائيةتتمثل إحدى الخطوات الو  3-2-1-2
باإلضافة إلى في الوقت الحقيقي  (أو ظهور سالالت جديدة االنتشار المتصاعد أو الحاالت المتناقصة)المرض ومسار المرض 

دراسة هذه العوامل للبلدان مقارنة معدالت المرض  تيحوت .تتبع المخالطين فعاليةوتشبع نظام الرعاية الصحية و  ،توافر االختبارات
على  اً المدن اعتماد على مستوى طق، وفي بعض الحاالت االدول األعضاء أو المن على مستوى والوصول  غادرةبين نقاط الم

مرضى بشكل صحيح على ال تعرفتفاصيل المرض التي أبلغت عنها سلطات الصحة العامة وقدرة الدولة أو المنطقة على ال
منظمة  ، ومن بينهاشخص 000 100لحاالت الجديدة لكل اعن متوسط بانتظام هناك العديد من المواقع التي ت بلغ و  .وعالجهم

 والمركز األوروبي للوقاية من األمراض ومكافحتها int.who.19https://covid/الصحة العالمية 
https://qap.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/COVID-19.html#global-overview-tab) a  ومدرسة براون

ثوقية أعداد الحاالت بتوافر تتأثر مو و  .suppression-covid-for-metrics-org/key.https://globalepidemics/للصحة العامة 
 .وسرعة إبالغ البيانات ودقتها الوطنية في كل مرحلة من مراحل الوباء اتواستراتيجية االختبار  اتة االختبار ومدى كثافاالختبارات، 

عند النظر في هدف تقليل مخاطر انتقال و  .في وقت معين ما هو نسبة السكان المصابين بمرض االنتشارمعدل  3-2-1-3
رض أثناء السفر ومخاطر انتقال المرض إلى بلد المقصد، فإن العدد المحتمل لألشخاص على متن الطائرة والذين يمكن أن الم

حيث ال توجد قدرة حالية على تحديدها مباشرة من خالل يجب استنتاجها هذه البيانات و  .أمر حيوي  الرحلة يكونوا معديين أثناء
قدرة في فترة النسمة  000 100الحاالت لكل عدد ضرب  هذه البيانات من خالل تقدير الممكنومن  .ةالمراقبة الروتيني اتاختبار 

 .شخص 100معدية لكل الحاالت ال ثم يتم تحويل هذا الرقم إلى نسبة .ثم تحليل معدل عدم ظهور األعراض على إحداث العدوى 
؛ ومع (يومياً الحاالت الجديدة ) اإلصابةراد من حدوث أفضل لإلصابة بالعدوى من األف مؤشراً في هذه الحالة، يعد االنتشار و 

 .ذلك، فإن الوعي بحدوث المرض سيؤثر على تقلص أو نمو حاالت المرض في منطقة معينة
بمرور  انيد أو نقصاز في ت، أو اً الحاالت الجديدة من المرض مستقر  يشير مسار المرض إلى ما إذا كان عدد 3-2-1-4

على سبيل المثال، إذا كان ف .المخاطر رصدفي من شأنه المساعدة تي تسير بها معدالت اإلصابة الوعي بالطريقة الف .الوقت
أسبوع، فقد ترغب الدولة في إعادة التفكير في  تتضاعف كل الحاالت أعدادفي نطاق معتدل، ولكن ما مستوى المرض في دولة 

 .المتطلبات أو استراتيجية التخفيف من المخاطر

بسهولة وأن يجري استخدامه  اً لى صورة حقيقية النتشار المرض ومساره، يجب أن يكون االختبار متاحللحصول ع 3-2-1-5
قد ترغب الدول في النظر في نسبة و  .أنهم من المخالطين الوثيقين قررعندما تظهر األعراض على األفراد أو يت بشكل روتيني

الحاملين المقربين  المخالطين صفوف يجابية، ونسبة االختبارات اإليجابية فيبالسكان، والنسبة المئوية للنتائج اإل مقارنة اتاالختبار 
 رشاداتاإلستراتيجية االختبار في ال ويرد عرض أكثر تفصيالً  .مقارنة باألشخاص الذين ال تظهر عليهم أعراض لألعراض
ت التشخيص الوطنية بشأن الفيروس التوصيات الخاصة باستراتيجيات االختبار وقدرابشأن لمنظمة الصحة العالمية المؤقتة 

-https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-lab-testing-2021.1)المسّبب للمتالزمة التنفسية الحادة والوخيمة 

eng). 
أو الواليات أو المناطق حسب مستوى المخاطر  ،المدن رتيبللدول استخدام هذه المعلومات لتصنيف أو ت جوزي 3-2-1-6
أن تبدأ في مناقشة استراتيجيات التخفيف  ، يمكن للدول والمناطقالمؤشرات المرجعيةخالل وضع هذه  منو  (.الرابعانظر الفصل )

ممرات من شاكلة لتيسير النقل الجوي ) والمتعددة األطراف واإلقليمية المحتملة ،، بما في ذلك الترتيبات الثنائيةفيما بينهاالضرورية 
 .، أو تمديد حقوق الشحن الجوي أو تحريرها مؤقتا(الصحة العامة

 

  

https://covid19.who.int/
https://globalepidemics.org/key-metrics-for-covid-suppression/
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 (VOC) قالمتحورات المثيرة للقل   3-2-2
يستمر الوباء في التطّور مع ظهور متحورات إضافية مثيرة للقلق، والتي ت عد أكثر قابلية لالنتقال وقد تسبب مرضًا  3-2-2-1

ومن المرجح أيضًا أن تظهر متحورات مثيرة للقلق أكثر خطورة في المستقبل . أو قد تؤدي إلى هروب مناعي محتمل/أشد حدة و
 .ذات معدل االصابة المرتفع وتغطية اللقاح المنخفضةوالجماعات لسيطرة عليها، وخاصة في المناطق والتي قد تزداد صعوبة ا

تواصل األوساط العلمية رصد البيانات الناشئة المتعلقة بمتحورات الفيروس المسبب للمتالزمة التنفسية الحادة  3-2-2-2
المتحورات المثيرة لالهتمام )درة المتحورات الفيروسية الناشئة والمناعة بعد التعافي، بما في ذلك ق( SARS-CoV-2)والوخيمة 

 .على التهرب من االستجابات المناعية( والمتحورات المثيرة للقلق
من المتوقع أن تحدث إصابات بعد تلقي اللقاح بصرف النظر عن ساللة الفيروس ألنه ال يوجد لقاح فعال بنسبة  3-2-2-3

ومع ذلك، قد تشير حاالت . رورة اعتبار حاالت اإلصابة بعد التلقيح على أنها فشل في اللقاحوال ينبغي بالض. في المئة 100
ومن ثم يلزم تقييم أداء . االصابة بعد تلقي اللقاح إلى انخفاض فعالية اللقاح ضد الفيروسات الناشئة أو المتحورات الفيروسية

 .7التطعيم بالتقييم المذكوراللقاحات في مواجهة المتحورات الجديدة لكي تسترشد برامج 
في ضوء استمرار ظهور المتحورات المثيرة للقلق والمخاطر التي قد تمثلها، يرجى من الدول إدراج ظهور وانتشار  3-2-2-4

تصدرها منظمة الصحة  التي 8المتحورات المثيرة للقلق في عملياتها الخاصة بتقييم المخاطر واالستعانة بتحديثات علم األوبئة
 .لميةالعا

يرجى من الدول أيضًا إجراء المراقبة بواسطة استخدام التسلسل الجيني وتبادل المعلومات الوبائية على أساس  3-2-2-5
ومع الدول األخرى، وتحديدًا حيثما توجد اتفاقات ( وفقًا لمتطلبات منظمة الصحة العالمية)منتظم مع منظمة الصحة العالمية 

 .الصحة العامة بشأن ممراتمبرمة مع دول أخرى 

 كاستراتيجية فحص مطبقة على الطيران اتاالختبار    3-3
 اتمفاهيم االختبار    3-3-1

ينبغي للدول التي تستخدم االختبارات في استراتيجيتها إلدارة مخاطر مرض فيروس كورونا أن تطبق النهج  3-3-1-1
صارمة تسمح بالكشف المبكر عن المسافرين المحتمل إصابتهم الوارد في هذا الدليل، مع االعتراف بأن استراتيجيات االختبار ال

بالعدوى. ومع ذلك قد ال تكون االختبارات موصى بها على الصعيد العالمي بواسطة سلطات الصحة العامة كطريقة فحص 
 صحي روتينية بسبب االعتبارات المتعلقة باألولويات والموارد.

مكانية الحصول على اللقاحات أو عدم القدرة على استخدام اللقاحات في وباإلضافة إلى ذلك، فنظرًا لعدم إ 3-3-1-2
بعض الحاالت، فضالً عن ظهور متحورات مثيرة لالهتمام ومتحورات مثيرة للقلق، تعتبر االختبارات إجراء تخفيف هام في الكشف 

 .(SARS-Co-V-2عن احتمال العدوى بالفيروس المسبب للمتالزمة التنفسية الحادة والوخيمة )
( بعدد من المزايا للفحص المستخدم في Ag-RDTsيتسم االختبار التشخيصي السريع لكشف المستضدات ) 3-3-1-3

بيئة الطيران نظرًا لقدرة هذا االختبار على اكتشاف العدوى النشطة وقدرته على اكتشاف المتحورات المنتشرة حاليًا، وبفترات 
جعل من الممكن إجراء االختبارات في وقت أقرب إلى زمن المغادرة، وتوفرها على انتظار أقصر للحصول على النتائج التي ت

                                                           
7  2021.1-variants-vaccine_effectiveness-nCoV-2019-https://www.who.int/publications/i/item/WHO. 
8  reports-situation/2019-coronavirus-https://www.who.int/emergencies/diseases/novel. 
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يعتبر االختبار التشخيصي ( PCR)ومع ذلك ال يزال اختبار تفاعل البوليمراز التسلسلي . نطاق واسع، وانخفاض تكلفة استخدامها
 .األكثر موثوقية

النظر في  يمكنن استراتيجية عامة لتخفيف المخاطر، االختبارات كجزء م تستخدموبالنسبة للدول التي  3-3-1-4
 :المفاهيم التالية

 عملية لدعم أحد التدابير شكليمكن أن ت اتإن تقليل المخاطر إلى الصفر أمر مستحيل، ولكن االختبار   (أ 
 .متعددة الطبقات تخفيف المخاطر

 :اتالختبار ل نظر في اللجوءتدعو لل رئيسية ة أسبابأربعهناك  (ب 
 أثناء السفر الفعلي؛ نقل العدوى  احتمال تقليل  (1
 ، المقصد بلد/منطقة إلىاحتمال دخول المرض  تقليل  (2
 ،بلد المقصد في ينالحجر الصحي للمسافر  إلغاءل أو يقلإمكانية ت  (3
 .جينيتسلسل الالالمساعدة في تحيد الحاالت المستوردة للسالالت الجديدة من خالل  (4

إلبالغ المسافرين بضرورة البقاء في يجاد وسائل وإالحد من تصدير المرض  نظر فين تللدول أ يمكن (ج 
وا في انتظار في الحجر الصحي، إذا كان زلة، أوع  عندما يكونوا في مكان إقامتهم عند المرض، أو 

أي تدابير أخرى إلى جانب  فيروس كورونا مرض أعراض طابقتختبار بعد ظهور أعراض لال الخضوع
 .المعنيةبه من قبل هيئة الصحة العامة الم وصى ة على النحو ذات صل

 غراضأل تستخدموالتي أوصت بها سلطات الصحة العامة  حالياً المعتمدة  فيروس كورونااختبارات   (د 
في  هاقد يؤدي استخدامو  .لإلصابة المعرضيناألفراد ألعراض أو ذوي ا ختبار األفرادال تشخيصية

 .عراض إلى أداء اختبار مختلف عن أداء الحاالت المصحوبة بأعراضاأل خالية من بشرية مجموعة
هامش الخطأ واستخدامه لحساب الحاالت ل شرحاً  ،"اتالوبائيعلم  أساسيات" ،ألف ضافةاإل تتضمنو 
 اتيرد وصف الستخدام اختبار و  .عراض في تطوير القيم التنبؤية اإليجابية والسلبيةاأل خالية منال

بالتفصيل في  عراضاأل الخالين مناكن منخفضة االنتشار بما في ذلك لدى األفراد المستضد في األم
 .2-3-3الفقرة 

 تشخيصضرورة ، ينبغي للدول أن توازن بين اً كون فيها توافر االختبارات منخفضفي المناطق التي ي (هـ 
تتسم ظروف  في المتواجدين في مجموعات ذات مخاطر جّمةواألفراد  ألعراضل الحاملين ألفرادا فئة

المسافرين األصحاء  فئة وبين فحص )يشتد فيها التأثير على الصحة العامة( من جهةمخاطر عالية ب
 .من جهة أخرى  أو الذين ال تظهر عليهم أعراض

نقطتي المنشأ والمقصد وعندما تكون بين االختالف في الوضع الوبائي  اتمتطلبات االختبار  قد ت بّين (و 
 .للسياسات الوطنية للدول وفقاً ختبار، اال اشتراطمتساوية، ينبغي، من حيث المبدأ، عدم الوبائية  الحالة

أن  تقوم النتائج الدقيقة، بالنسبة لجميع االختبارات، على أخذ العينات السريرية الجيدة. ومن ثم يتعين (ز 
ولقد سمحت  .المختصةالسلطات سياسات وإجراءات ل وفقاً يتم اختيارهم أفراد  اتإجراء االختبار يقوم ب

ويرد سلطة واحدة على األقل باستخدام أدوات االختبار المنزلي ألغراض السفر وفقًا لمعايير محددة. 
وصف لسياسات ومعايير عرض  (توحيد شهادات االختبارات والتحقق من صحتها) 8-3-3في الفقرة 
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ممرات الصحة العامة في رات من استما 5رقم ستمارة االفي شكل ، ألغراض السفراالختبارات نتائج 
 جائحة فيروس كورونارشادات اإلقالع الخاصة بالسفر الجوي خالل أزمة الصحة العامة المتمثلة في إ

عتراف لتسهيل اال (CART TOGD) إلنعاش قطاع الطيرانمجلس اإليكاو  رقة عملف الصادرة عن
عن غض النظر ب، أّولي إيجابي اروينبغي اعتبار أي اختب .من قبل السلطات المختلفة المتبادل بها

ما لم يتم ترخيصه بواسطة اختبار تأكيدي )عند االقتضاء(، أو يتم تقييم الفرد والتصريح  ا، إيجابيهنوع
قدم دلياًل على إصابة سابقة بالفيروس  قد له بواسطة مقدم خدمات رعاية صحية، أو أن يكون الشخص

 .(SARS-CoV-2) المسبب للمتالزمة التنفسية الحادة والوخيمة
إعفاء المسافرين/طاقم الطيران من التدابير، مثل االختبار و/أو متطلبات الحجر الصحي المفروضة   (ح

 على فرادى المسافرين الذين:
جرى تطعيمهم تطعيماً كامالً قبل أسبوعين على األقل من السفر، بلقاحات فيروس كورونا المدرجة  (1

 ؛9ستخدام في حاالت الطوارئ أو أقّرتها سلطة تنظيمية صارمةمن قبل منظمة الصحة العالمية لال
-SARS-CoVأو أصيبوا في السابق بعدوى الفيروس المسبب للمتالزمة التنفسية الحادة والوخيمة ) (2

-rRT) التسلسلي بانتساخ العكسي في الوقت الحقيقي ( وفقًا لتأكيده بواسطة تفاعل البوليميراز2

PCR قبل السفر ولم يعدو معديين وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية، ( في غضون ستة أشهر
 ؛10الخاصة باإلفراج عن المرضى المصابين بفيروس كورونا من العزل

الذين تظهر عليهم األعراض: بعد عشرة أيام من ظهور األعراض، باإلضافة إلى  للمرضى —
 حمى وبدون أعراض تنفسية(؛ ثالثة أيام إضافية على األقل بدون أعراض )بما في ذلك بدون 

للحاالت التي لم تظهر عليها األعراض: بعد عشرة أيام من إجراء اختبار إيجابي للفيروس  —
 (؛SARS-CoV-2المسبب للمتالزمة التنفسية الحادة والوخيمة )

بقة مثل ينبغي النظر في تقديم بدائل للسفر لألفراد غير الملقحين أو ليس لديهم دليل على اإلصابة السا (ط
(، RT-PCRاستخدام اختبارات نتيجتها سلبية بواسطة تفاعل البوليميراز التسلسلي باالنتساخ العكسي )

التي أدرجتها منظمة الصحة ( Ag-RDTs)أو االختبارات التشخيصية السريعة لكشف المستضدات 
 .11رى العالمية لالستخدام في حاالت الطوارئ أو التي أقّرتها سلطات تنظيمية صارمة أخ

)ارتداء األقنعة والتباعد الجسدي...  األخرى  ومع ذلك ينبغي أن تظل استراتيجيات التخفيف األساسية (ي
الخ( قائمة أثناء إجراء الدراسات لتحديد مدة المناعة وحتى يتوفر دليل قاطع لدعم تقليص التدابير 

 األساسية.

 طرق االختبار والتوصيات القائمة على األداء   3-3-2
أنظر اإلضافة ألف، "أساسيات علم الوبائيات" لالطالع على تعاريف ومعنى االنتشار بشأن االختبارات  —حظة مال 

 ومعادالت أخذ العينات.

                                                           
9  authorities/SRAs-reg-orityauth-listed-https://www.who.int/initiatives/who. 

10  isolation-from-patients-19-covid-releasing-for-https://www.who.int/publications/i/item/criteria. 
11  2021.1-travel-international-based-Risk-Brief-Policy-nCoV-2019-https://www.who.int/publications/i/item/WHO. 
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، مما جائحة فيروس كورونامن جوانب التأهب واالستجابة ل اً أساسي اً تعد استراتيجيات االختبار القوية جانب 3-3-2-1
ومع ذلك تسمح منظمة الصحة العالمية بإجراء االختبارات  12.الذين يحتمل أن يكونوا معديين يسمح بالكشف المبكر عن األفراد

( التي أدرجتها منظمة الصحة العالمية لالستخدام في حاالت الطوارئ أو Ag-RDTsالتشخيصية السريعة لكشف المستضدات )
ويوصى باستخدام االختبارات التشخيصية السريعة . 13التي أقّرتها سلطات تنظيمية صارمة أخرى، من أجل استخدامها كبدائل

في المئة بغية تجنب النتائج السلبية الكاذبة، ومن ثم للحد من إدخال ركاب مصابين في  97المذكورة بحد أدنى من الدقة بنسبة 
 .عملية السفر المتواصل

، وفعالة أسرع وأرخص إتاحة سبلٍ ب مما سمح ،بشكل ملحوظ ةالسريع التشخيصية ختباراتالن أداء اتحسّ لقد و  3-3-2-2
 اً مهم جزءاً  ة،متزايدبصورة  ،شكلتالسريعة  (Ag-RDTsالتشخيصية )ختبارات الأصبحت او للكشف عن العدوى  في نفس الوقت،

للجائحة، حيث يلزم إجراء اختبارات موثوقة وفعالة من حيث التكلفة ضمن أطر زمنية قصيرة، أو حيث من االستجابة الشاملة 
إيجابية  ةالسريع اتما تكون اختبارات المستضد اً غالبو . طلوبًا من قبل األفراد غير القادرين على تقديم دليل على التطبيقم يكون 

ذلك قبل يوم إلى ثالثة أيام من  حدثعدوى، وعادًة ما يقابلية لنقل العندما تكون األحمال الفيروسية أعلى ويكون المرضى أكثر 
 المريض عندما يتخلصتصبح سلبية لكنها  –الخمسة إلى السبعة األولى بعد ظهور األعراض  ظهور األعراض وخالل األيام

ونجحت بعض الدول في تنفيذ االختبارات التشخيصية السريعة والعالية األداء كخيار فحص للعمل  .العدوى ويتماثل للشفاء من
خدامًا ناجحًا في مجال الطيران لفحص موظفي الطيران قبل ولقد است خدمت است. أو الترفيه أو األغراض االجتماعية واالقتصادية

 .العمل ولفحص الركاب قبل المغادرة وبعد الوصول
( الستبعاد النتائج اإليجابية NAATيوصى بإجراء اختبار تأكيدي بواسطة اختبار تضخيم الحمض النووي ) 3-3-2-3

، وعندما تسهل إتاحة اختبار تضخيم (Ag-RDTs)مستضدات الخاطئة التي ظهرت في االختبارات التشخيصية السريعة لكشف ال
الحمص النووي ونظرًا لمزايا االختبارات التشخيصية السريعة لكشف المستضدات، يوصى باستخدام االختبارات التشخيصية 

 .في المئة لالختبار التأكيدي 95المذكورة مع حساسية ال تقل عن 
بل  أو للتعافي من العدوى، صلية وحدها لتشخيص مرض فيروس كوروناال ينبغي استخدام االختبارات الم 3-3-2-4

 .قديرالتحسن و يجب استخدامها جنبًا إلى جنب مع التقييم السريري 

وحيث إنه تجري حاليًا الموافقة على المزيد من االختبارات المختلفة لالستخدام في حاالت الطوارئ، بما في  3-3-2-5
تعتبر في السابق أقل فعالية، فإن تخصيص اختبار معين أو مجموعة من االختبارات على  ذلك بعض االختبارات التي كانت

فلكل واحد من هذه االختبارات مزايا وعيوب تميزه عن غيره يجب . متعذر نوعًا ما في سيناريو محدد نظام لالستخدام" أفضل"أنها 
وتجدر اإلشارة إلى أن تفاعل البوليميراز التسلسلي  .ر المختلفةويصف الجدول أدناه مزايا وعيوب طرق االختبا .أخذها في االعتبار
ويمكن العثور على مزيد من  .لالختبار التشخيصي في األوضاع الصحية" المعيار الذهبي"يظل ( RT-PCR) باالنتساخ العكسي

وس كورونا المسبب فير  المعلومات في إرشادات منظمة الصحة العالمية بشأن اختبارات التشخيص السريع لكشف مستضدات
  14.أدناه 1-3وفي الجدول  للمتالزمة التنفسية الحادة الوخيمة

 
  

                                                           
12  -nCoV-2019-https://www.who.int/publications/i/item/WHOstic testing in the context of international travel diagno 19-COVID

Sci_Briefinternational_travel_testing-2020.1. 
13  21.120-travel-international-based-Risk-Brief-Policy-nCoV-2019-https://www.who.int/publications/i/item/WHO. 
14  immunoassays-rapid-using-infection2-cov-sars-of-diagnosis-the-in-detection-https://www.who.int/publications/i/item/antigen 
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 مزايا وعيوب طرق اختبار فيروس كورونا المسبب للمتالزمة التنفسية الحادة الوخيمة    1-3 الجدول

 العيوب المزايا نوع االختبار

اختبار تضخيم الحمض 
 مثل، (NAAT) النووي 

تفاعل اختبار 
ميراز التسلسلي البولي

 باالنتساخ العكسي
(RT-PCR) 

 بفيروس  النشطةاإلصابة  وجودشف تيك
كورونا المسبب للمتالزمة التنفسية الحادة 

 الوخيمة

 نتانوعية وحساسية عالي 

 أيام إلى ساعات من المستغرق  الوقت 

 كثيف اليد العاملة 

  تطلب بنية تحتية للمختبر وموظفين مهرةي 

 يص السريعأغلى من اختبارات التشخ 

التشخيص  اختبارات
اختبارات كشف : السريع

 المستضدات

  يكتشف وجود اإلصابة النشطة بفيروس
كورونا المسبب للمتالزمة التنفسية الحادة 

 الوخيمة

  خارج )يمكن استخدامه في نقطة الرعاية
 (المختبرات

 ؤهأدا سهلي 

  مما  (دقيقة 30عادة أقل من )نتائج سريعة
لتدابير مكافحة العدوى،  التنفيذ السريع تيحي

 مخالطينبما في ذلك تتبع ال

  تضخيم الحمض  اتاختبار أقل تكلفة من
 النووي 

 

  بشكل عام أقل من تانية متغير نوعحساسية و ،
 اختبار تضخيم الحمض النووي 

  الحساسية المنخفضة تعني أن القيمة التنبؤية
السلبية أقل من اختبار تضخيم الحمض النووي، 

فيروس ل ذات االنتشار العالي بيئةخاصة في ال
 كورونا المسبب للمتالزمة التنفسية الحادة الوخيم

 تضخيم الحمض النووي  ي نصح بإجراء اختبار 
فحص التشخيص ل يةيجابلنتائج اإلالتأكيدي ل

السريع في جميع ظروف االنتشار المنخفض 
 ةسلبيج النتائللنفس االختبار التأكيدي و 
التي  ظروفي الف ختبارات التشخيص السريعال

 ينتشر فيها المرض بدرجة عالية

  السلبية هذا االختبار ال يمكن استخدام نتائج
 من الحجر الصحي المخالط عفاءإل

اختبارات التشخيص 
اختبارات كشف : السريع

 األجسام المضادة

  للكشف عن  هذه االختباراتيمكن استخدام
كورونا المسبب السابقة بفيروس  اتاإلصاب

 التنفسية الحادة الوخيمةللمتالزمة 

  خارج )يمكن استخدامها في نقطة الرعاية
أو في صيغ عالية اإلنتاجية في  (المختبرات
 المختبرات

 سهولة في األداء 

  دقيقة  30عادًة أقل من )نتائج سريعة
 (لالختبار في نقطة الرعاية

  تضخيم الحمض  اتاختبار أقل تكلفة من
 .النووي 

 

  لهذا  نتائج اإليجابيةلالسريرية لالجدوى ال تزال
 قيد التحقيق االختبار

  هذه االختباراتاإليجابية لنتائج الال تضمن 
 أو مناعة وقائية معادلةوجود أجسام مضادة 

  اختبارات التشخيص السريع ال ينبغي استخدام
عدوى لبت في وجود للكشف األجسام المضادة 

الرعاية السريرية أو ألغراض  حالة نشطة في
 طينتتبع المخال

  على توقيت  هذه االختباراتيعتمد تفسير نتائج
ة يئاالوب والحالةالسريري،  االعتاللو المرض، 

نوع االختبار ، و بيئة المحيطةفي ال رنتشااالو 
، من صحة النتائج ، وطريقة التحققالمستخدم

 ة النتائجوموثوقي
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بغض النظر عن المنهجية  اتالختبار ا بشأن يتمثل أحد أهداف هذا الدليل في وضع توصية قائمة على األداء 3-3-2-8
ويتماشى ذلك مع نهج  .استخدام االختبار كجزء من تدابير التخفيف من المخاطر إذا اختارتالتي يمكن أن تنظر فيها الدول 

تحملها دى ماتخاذ قرارات تستند إلى تقييم الدولة للمخاطر و ب فيما يتعلق سيادة الدوللعم ا دالالقائم على المخاطر،  اإليكاو
 .األخرى ذات الصلة للمخاطر، مسترشدة بأولوياتها الخاصة ومراعاة المؤشرات الوبائية وقيود االختبار العملي واالعتبارات

 :ت نصح الدول بما يلي 3-3-2-9
 أغراض استخدامها المتوخاةأداء االختبارات المتوفرة في السوق و  وإعادة تقييم القيام، دون توقف، برصد  (أ

بيانات األداء، وما إذا كانت بيانات  اإليه تستندا تيال يةالسكانالشريحة ة معرفمن خالل  مثالك وذل)
 ؛.(لمراقبة، إلخل ملتشخيص أل ملفحص أل تصلحاألداء 

 ؛ةتأكيدي اتاختبار  من خالل إجراء، إليجابية الخاطئةتنفيذ استراتيجية إلدارة نتائج االختبارات اإليجابية وا  (ب
 ؛ةمتكرر  بصورةومراجعة بيانات االختبار  تسجيل  (ج
 لذلك؛ وفقاً وتعديل بروتوكوالت االختبار الخاصة بالدولة المعنية  ةالتطورات العلمي رصد  (د
التمييز بين الركاب وأفراد الطاقم ومهن الطيران األخرى التي تغطيها برامج الصحة المهنية، أي مراعاة   (هـ

 .ية عند تقييم مخاطر الطاقمدور برامج الصحة المهنية الحال

 لمغادرةا ما قبل اختبارات   3-3-3
أثناء السفر وقد  فيروس كورونا جائحةما قبل المغادرة هو الحد من االنتقال المحتمل لـ اتالهدف من اختبار  3-3-3-1
أكثر فاعلية  ما قبل المغادرةة واحد في فتر اختبار  إجراءويعد  .في تقليل مخاطر انتقال المرضاختبارات ما قبل المغادرة ساهم ت

تؤدي إضافة االختبار و  .نقل المرض إلى البلدان األخرى  الحد من عنه في الطائرةفي التخفيف من انتقال المرض على متن 
التعرف على األعراض واإلبالغ  عملية ات إلى تقليل االعتماد علىطبقاستراتيجية تخفيف المخاطر متعددة ال من عناصركعنصر 

)إزالة المخاطر إلى الصفر  قادر على خفضال يوجد نظام اختبار لكن بما أنه و  .كوسيلة وحيدة لتحديد المسافرين المصابينعنها 
 .في كل األوقات تدابير الصحة العامة الروتينية الموصى بها تباعيجب على المسافرين االستمرار في االمخاطر إزالة تامة( 

وقت كلما اقترب موعد االختبار من و  .التاليةباالفتراضات يمكن اإلدالء  فيروس كورونا حةجائالفهم الحالي لـ لمستوى  ووفقاً 
ومن ثم، يمكن أن يكون اختبار المستضد  .المغادرة، زاد احتمال بقاء الشخص غير قادر على نقل العدوى لآلخرين أثناء الرحلة

 ؤدييو فعااًل من حيث التكلفة خالل فترة زمنية قصيرة قبل السفر، السريع مفيدًا في اختبار ما قبل المغادرة، مما يوفر اختبارًا 
ويظل  .فحص ما قبل المغادرة تي يتيحهاالمخاطر ال الحد منميزة إلى خفض المغادرة  موعد االختبار قبل وقت طويل من

( PCRالبوليميراز التسلسلي ) ساعة من المغادرة ساريًا، مع مراعاة القيود العملية الختبار تقنية تفاعل 72االختبار في غضون 
 :هذا االستنتاج على ما يلييقوم و  .السريع في أقرب وقت من المغادرة اتأو اختبار المستضد

 أيام؛ 6إلى  5 قدره بمتوسط (في المائة من الحاالت 95) يوماً  12إلى  2من : فترة الحضانة  (أ
 عراض؛ساعة من ظهور األ 48قبل  الفيروسي سقاطاإليمكن أن يحدث   (ب
قبل ظهور  (ساعة 72إلى  24)أيام  3إلى  واحد االختبارات األكثر حساسية تكون إيجابية من يوم  (ج

 األعراض؛ 
 أثناء السفر اً ولكن ليس معدي مصابا فيها الشخص كون أيام يمكن أن ي 4إلى  يومينمن مدتها ترك فترة   (د

حضانة الحاالت  ال يلتقط بيد أن هذا قد (.أي اختبار سلبي إذا تم استخدام متوسط فترة الحضانة)
 .جداً قصيرة ال
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والفيروسات وعالقة ذلك بنقل  المضادة جسامعامة الستخدام اختبارات كشف األ لمحة 115-3 الشكل يعرض 3-3-3-2
  16.اإلسبانيةإلى اإلرشادات المستقاة من وزارة الصحة  بالرجوع الوخيمة الحادة التنفسية للمتالزمة المسبب كورونا فيروس عدوى 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1-3الشكل 

 ما بعد الوصولو  ات تجمع بين مرحلة ما قبل المغادرةاختبار    3-3-4

وبالتالي،  .ما قبل المغادرة، إلى تقليل المخاطر اتاختبار ب ةمقترنما بعد الوصول،  اختباراتؤدي تيمكن أن  3-3-4-1
 .تحملها للمخاطر، في تقليل األطر الزمنية للحجر الصحي هامشد وتحدي يهالدمخاطر الكجزء من تقييم قد تنظر الدول، 

السريع الختبار ما  ات( واختبار المستضدPCRيمكن استخدام كل من اختبار تفاعل البوليميراز التسلسلي ) 3-3-4-2
ن المتحورات الجديدة من بعد الوصول، ولكن اختبار تفاعل البوليميراز التسلسلي يمكن أن يساعد في تحديد الحاالت المستوردة م

 ممرات الصحة العامة. في خالل التسلسل الجيني الذي يمكن إبالغ الدول بشأنه وهي الدول التي تتشارك
عندما  المغادرة،موعد  منفي وقت قريب  إجراؤهل ضيفي ذالما قبل المغادرة،  اختبارتشير النمذجة إلى أن  3-3-4-3
الحجر الصحي  نفس أثر كون لهأقصر، قد يلفترة عزل صحي بيوم الرابع إلى الخامس و بعد الوصول في ال يجرى اختبار ب قترن ي

 .المستقبلية التنقيحاتلمزيد من التنقيح، وسيتم تضمين النتائج المحدثة في  حالياً تخضع هذه النماذج و  .دهبمفر  اً يوم 14لمدة 
من  اً واحد اً إلى أن اختبار  هانتائج تشيررسون، مطار تورونتو بي راكبًا وصلوا إلى 361 16بشأن دراسة وثمة  3-3-4-4

أن معظم ثلثي األفراد الذين سيصبحون إيجابيين، و  أن كتشفاعند الوصول  ي  جر أ  ( PCRاختبارات تفاعل البوليميراز التسلسلي )

                                                           
15 Medical Centres and Aeromedical Examiners regarding the examination and assessment of -EASA Guidelines for Aero 

applicants  
minersexa-aeromedical-and-centres-medical-aero-publications/guidelines-library/general-https://www.easa.europa.eu/document 

16  /know-to-need-you-everything-tests-19-sd.com/en/blog/covid-https://www.synlab 
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 17وأوراق علمية أخرى ج وهذه النتائ .االختبار الثاني الذي يجرى في اليوم السابع األفراد المتبقين يتم التعرف عليهم من خالل
 تعضد االستراتيجيات المستخلصة من النمذجة والتي تفيد بأن الحجر الصحي المخفض المقترن باالختبار يمكن أن يكون فعاالً 

اليومية بعد  اتوتتضمن االستراتيجيات البديلة اختبارات المستضد .18اً يوم 14مدة الذي يستمر لالحجر الصحي  بنفس مستوى 
 .الوصول

نماذج تراعي األفراد المطّعمين، حيث تستخدم بعض الدول اختبار ما قبل المغادرة باالقتران مع  أ عدتكما  3-3-4-5
االختبار بعد يومين من الوصول للمسافرين المطّعمين. وستعمل عملية النمذجة االضافية والمتابعة الدقيقة للمسافرين على تحسين 

من الفصل الرابع لالطالع على  2-4إلى جنب مع اختبار ما قبل المغادرة. انظر الفقرة وقت إجراء اختبار ما بعد الوصول جنبًا 
 مزيد من المعلومات المفّصلة.

 االختبار على أساس التحليل اإلحصائي أجهزةاختيار    3-3-5
 .معادالتعينة من الو  اريفلتعالطالع على ال وبائياتال أساسيات علم ،باء ضافةنظر اإلأ - مالحظة

 المسبب كورونامرض فيروس ونقل دون زيادة مخاطر استجالب  بالسفر لناسبهدف السماح ألكبر عدد من ا 3-3-5-1
 المسافرين قيمة تنبؤية سلبية مجموعل، يجب أن يكون لجهاز االختبار في مستوى االنتشار الوخيمة الحادة التنفسية للمتالزمة

الخاطئة التي  ةالسلبيالنتائج أنه سيكون هناك عدد من  رغمو  .اً رجح سلبي حقعلى األ عالية، مما يعني أن االختبار السلبي هو
قد  كان بمقدورهم السفر لوال ذلك مصابين ممنغير  ة الخاطئة ألشخاصاإليجابيالنتائج من  اكبير  استدخل النظام، فإن عدد

 .الخاطئة ةاإليجابيالنتائج يجب وضع خطة لتقييم  لذا .ي منعوا من السفر
الصحيح ألولئك الذين ال يعانون من  التوصيف القدرة على) اً النوعية المنخفضة نسبيحتى االختبارات ذات و  3-3-5-2

أي القدرة على التعرف بشكل )حساسية االختبار  ضبط ومن شأن .نتج عنها قيم تنبؤية سلبية عاليةت، (المرض على أنهم سلبيون 
السفر ب ي سمح لهمقد  الذينالمصابين بالمرض عدد إلى الحد من  يؤدي أن عند مستوًى عالٍ  (صحيح على المصابين بالمرض

 .لحجر الصحيا بالتوقف عن مواصلةأو 

الفاصلة للحساسية والنوعية الحدية ، يوصى بأن تكون القيم اتاستخدام االختبار  تقرربالنسبة للدول التي و  3-3-5-3
 الخاصة ةصلاالف الحدية نقطةالتستند )بالنسبة الختبارات الجزيئيات  19في المائة 95قدره عالية قدر اإلمكان، ولكن بحد أدنى 

                                                           
17  https://www.icao.int/safety/CAPSCA/Pages/Coronavirus.aspx. 
18  10.1101https://www.medrxiv.org/content/. 
 :د إلى ما يليتستن الختبارات الجزيئيات في المائة 95 قدره والنوعية الحساسية من التوصية المتعلقة بحد أدنى   19

في الميدان بداًل من إجبار الدول على  اً ن أجهزة االختبار المستخدمة حاليمجموعة أوسع ماستخدام  يتيح في المائة للحساسية والنوعية 95 عندالقيم الدنيا  ضبط   -
 .شراء نماذج أحدث يصعب الحصول عليها في كثير من األحيان

 .في بيئة الطيران؛ وهي أسرع وأقل تكلفة في االستخدام أسهل تطبيقاً و  أكثر توافرافحص  وسيلةالسريعة ك المستضداتاختبارات باستخدام  أيضاً يسمح هذا النطاق     -
 ةيجابيختبارات اإلاألكثر تكلفة لتأكيد اال (RT-PCR) تفاعل البوليميراز التسلسلي باالنتساخ العكسي في الوقت الحقيقي اختبارات دخرباإلضافة إلى ذلك، فإنه سي

 .ة التكميلية ذات الصلةالسريري بياناتبالتزامن مع ال
 .خاطئةيقلل من اإليجابيات ال للنوعية في المائة 95تحديد نسبة    -
 .ةخاطئمن مخاطر السلبيات ال أيضاً في المائة سيقلل  95 نسبة ضبط الحساسية عند    -
التوصيف الخاطئ  القيمة التنبؤية السلبية طيتع(، جددفي المتوسط المت 000 100حالة لكل  25إلى  10في ظروف االنتشار المنخفض )التي تعادل من     -

 000 100حالة لكل  50في بيئة انتشار أعلى )تعادل أكثر من و  .اختبار سلبي 000 10 إلى 5000 من (1) في اختبار واحدللشخص المصاب بأنه سلبي 
 .اختبار 300 من كل 1قرب من لى ما يإالخاطئ  صيف، يرتفع التو (حركفي المتوسط المت

في  10إلى  5حوالي  يبلغيجابية ختبارات اإلمن تصنيف صحيح لال القيمة التنبؤية اإليجابية تحسنت، في نفس معدل االنتشار المنخفض ومدى االنتشار األعلى    -
 .نإيجابيي (2) كل اختبارين من (1اختبار واحد )ن عقلياًل  يزيد مستوىً  المائة، إلى

 .حساسية والنوعية التي قد تتطلبها لتحسين أداء االختبارللالدنيا  هاينبغي للدول أن تحدد مستوياتو  .هذه هي القيم الدنيا الموصى بها   -

https://www.icao.int/safety/CAPSCA/Pages/Coronavirus.aspx
https://www.medrxiv.org/content/10.1101
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 (جداً أو المتأخرة  جداً ليس للعدوى في المراحل المبكرة و ، وى عدالذروة للالحساسية إلى الحساسية المبلغ عنها للحاالت في فترة ب
باالستناد إلى البيانات المستخلصة  تضدات السريعةفي المائة للنوعية الختبارات المس 97في المائة للحساسية و 80وحد أدنى قدره 

 طلباتال ة في إطارعن الشركات المصنع صادرةبالنظر إلى أن قيم االختبار المبلغ عنها و  .من األشخاص غير ذوي األعراض
التي تم التحقق  ةلنوعيوا ةالحساسيقيم استخدام  ، حيثما أمكن ذلك،ستخدام في حاالت الطوارئ، فيجبااللإلذن بالتي تقدمت بها 

ألن عدد أجهزة االختبار الميدانية  نظراً يوصى بها تشخيصية محددة  (اختبارات)اختبار  يس هناكلو  .من صحتها بشكل مستقل
اختبار باستخدام الحساسية  (أجهزة)ومن ثم، يفضل اتباع نهج قائم على األداء الختيار جهاز  .تزايد بسرعة كبيرةآخذ في ال

أو التي وردت في بإدراجها للفحص ي للدول أن تستخدم االختبارات التي أذنت هيئات الصحة العامة المختصة وينبغ .والنوعية
 .بروتوكول المنظمة لإلذن باالستعمال في حاالت الطوارئ قائمة منظمة الصحة العالمية الصادرة في إطار 

باهظة  عادة ما تكون و  دولفي بعض ال ر الكافيال تتوفر بالقد (PCR) ياختبارات تفاعل البوليميراز التسلسل 3-3-5-4
قد و  .ختبارات لألفراد الذين تظهر عليهم األعراض فقطاال تخصيص هذهما يتم  غالباً ، ص الكميات المتوافرةبسبب نقو  .الثمن

تطلب موظفين على تقنيات المسحة التي تهذه االختبارات وعادة ما تعتمد  .يتسبب هذا في تأخير كبير في الحصول على النتائج
تطالب العديد من و  .اتفي بيئة المطار  يصعب استخدامهاأنه هذا يعني و  .ومباني ومعدات مناسبة لعملية أخذ العيناتمدربين 

تتيح إمكانية  تتعلق بوجود فترة زمنيةمشاكل  ؤدي إلىقبل السفر، ولكن هذا ي تفاعل البوليميراز التسلسليالبلدان بإجراء اختبارات 
عدم من  ثبتالموافقة على االختبار والتحقق من الهوية والت جانب المشاكل المتعلقة بشروط ىإلدوى بعد االختبار، الع التقاط

استخدام اختبارات نقاط الرعاية السريعة بما في ميل نحو إلى ال ت تلك االعتباراتوقد أد .في نتائج االختبار وجود عمليات غش
 .ألغراض الفحص، مع مراعاة البروتوكوالت إلدارة نتائج االختبارات اإليجابية راؤهاإجالتي يمكن  اتذلك اختبارات المستضد

 .لالطالع على مزيد من المعلومات بشأن استخدام االختبارات السريعة ألغراض الفحص والتأكيد 2-3-3أنظر القسم 

 ودليل التعافي االختبارات اإليجابية التعامل مع   3-3-6
يجب تفسير نتائج االختبار في سياق انتشار و  .السريري  تشخيصللاالختبارات اإليجابية  إحالة جميع يجب 3-3-6-1

، باإلضافة إلى العالمات السريرية واألعراض هاستخدامخاصة بتعليمات الالو  االختبار العدوى أو المرض، وخصائص أداء جهاز
  .شخص الخاضع لالختباروالتاريخ المرضي لل

الحاالت تضمن أن أنظمة االختبار الخاصة بها تتضمن عمليات منشورة بوضوح لحصول ينبغي للدول أن و  3-3-6-2
 اعتبار اختبار إيجابييمكن و  .لألدلة العلمية الحالية وفقاً ينبغي تحديثه بانتظام  هو ماعلى تصريح طبي للسفر، و المتعافية 
أن االختبار آمن من حيث  منها دوى والتعافي السريري العب يشير إلى إصابتهمتاريخ  ملديه أفراد الطاقم الذين أحد لمسافر أو

 .السفر
ا لشرط هإخضاعو  للتعضيد بواسطة البيانات السريرية التكميليةاإليجابية  اتالمستضديجب إحالة اختبارات و  3-3-6-3

يجابية على وجه بالنسبة الختبارات المستضد السريعة اإلو  .سريع ذو خصوصية عالية اتأو اختبار مستضد تأكيديالختبار اال
كما  ،ةاالختبار منخفض ت اإلصابة في فترة ما قبلالتأكيدي عندما يكون احتماال اتالخصوص، يمكن النظر في اختبار الجزيئي

 حسب نوع فيجب، األعراض، ة وجودفي حالأما  .األفراد الذين ال تظهر عليهم األعراض وليس لديهم تعرض معروف في حالة
 .اً تأكيدي اً ات المستضد السلبية للتقييم السريري وقد تتطلب اختبار األعراض، إحالة اختبار 

على  اً يمكن أن تظل اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل إيجابية ألسابيع إلى شهور بعد اإلصابة واعتماد 3-3-6-4
لسلي إضافية خالل فترة وال توصي بعض السلطات بإجراء اختبارات تفاعل البوليميراز التس .شدة المرض لدى بعض المرضى

 يومًا من تأكيد التشخيص. 90
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االختبارات التشخيصية السريعة التي تكشف عن البروتينات الفيروسية لديها القدرة على تسريع وتبسيط اكتشاف  3-3-6-5
الت الطوارئ المدرجة من قبل منظمة الصحة العالمية لالستخدام في حا اتالعدوى النشطة. ويمكن استخدام اختبارات المستضد

 لطات التنظيمية الصارمة األخرى وذلك من أجل فصل العدوى الحالية عن العدوى السابقة/المتعافية.أو التي أقّرتها الس
لفيروس، ال ا ضد لألجسام المضادة استجابة تطورت لديهموالذين  اً معظم المرضى الذين تعافوا سريريأن  3-3-6-6

وتشير األدلة المتوفرة حاليًا إلى فترة مناعة ال تقل  .اً مدة هذه المناعة غير معروفة حالي على الرغم من أن 20ي عتبرون معديين،
عن ستة أشهر. وينبغي تقييم األشخاص الذين أصيبوا في السابق بعدوى الفيروس المسبب للمتالزمة التنفسية الحادة والوخيمة 

(SARS-CoV-2لما أكدته اختبارات تفاعل البوليميراز باالن ،)تساخ العكسي RT-PCR (rRT-PCR)   في الوقت الفعلي خالل األشهر
 :21من العزل عن مرضى فيروس كورونا الستة السابقة للسفر، من حيث العدوى وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية لإلفراج

  إضافية على للمرضى الذين تظهر عليهم األعراض: بعد عشرة أيام من ظهور األعراض، باإلضافة إلى ثالثة أيام
 األقل بدون أعراض )بما في ذلك بدون حمى وبدون أعراض تنفسية(.

  للحاالت التي لم تظهر عليها أعراض: بعد عشرة أيام من إجراء اختبار إيجابي للفيروس المسبب للمتالزمة التنفسية
 (.SARS-CoV-2الحادة والوخيمة )

جابات المناعية تظل وقائية لدى معظم الناس ضد اإلصابة مرة تشير البيانات العلمية المتوفرة إلى أن االست 3-3-6-7
. وثمة الكثير من االختبارات المصلية المتاحة )اختبارات األجسام المضادة( 22أخرى لمدة ستة أشهر على األقل بعد اإلصابة

ولكن ال تزال عالقات الحماية التي تقيس استجابة الجسم المضاد لعدوى الفيروس المسبب للمتالزمة التنفسية الحادة والوخيمة، 
غير مفهومة فهمًا جيدًا في الوقت الحالي. وال يوصى باستخدام االختبارات المصلية إلثبات حالة التعافي نظرًا للقيود الواردة في 

 23الموجز العلمي "الحصانة الطبيعية ضد مرض فيروس كورونا".
 ( بإجراء بحث في المؤلفاتCASAGالمعنية بفيروس كورونا )قامت مجموعة التقييم العلمي في مجال الطيران و  3-3-6-8

وخلصت (. بعد اإلصابة)ومراجعة منهجية للمقاالت العلمية والتقارير الفنية بشأن مدة المناعة المكتسبة بشكل طبيعي  ذات الصلة
عد اإلصابة بالفيروس المسبب للمتالزمة طبيعيًا باألدلة المتوفرة، أثناء نشر هذه الوثيقة، إلى أن مدة المناعة المكتسبة اكتسابًا 

وتتمثل القيود الرئيسية في أن . التنفسية الحادة والوخيمة هي ستة أشهر على األقل، ومن المحتمل أن تكون أطول من تلك المدة
ستقبلية إلى جميع الدراسات كانت دراسات محدودة جراء المدة المتاحة لبيانات المتابعة، ويمكن أن تشير بيانات الدراسات الم

وستواصل مجموعة التقييم العلمي في مجال الطيران المعنية بفيروس كورونا رصد التطورات وتحديث النتائج . تمديد الفترة المذكورة
في هذا الشأن وفقًا لذلك على موقع االنترنت التابع لإليكاو والخاص بالترتيب التعاوني لمنع وإدارة أحداث الصحة العامة في 

 .24(CAPSCA)ران المدني مجال الطي
جميع الدراسات في الحسبان المتحورات المثيرة للقلق والمنتشرة وإمكانية تأخذ وتتمثل القيود األخرى في أنه لم  3-3-6-9

وجود استجابات مشّوهة بشأن الحصانة من المتحورات، والتي قد يلزم مراعاتها عند تطبيق االستنتاجات. وسيلزم إجراء المزيد من 

                                                           
Interim position : OWH (للمسافرين الدوليين مرض فيروس كوروناالتلقيح ضد  ات بشأن دليل إثباتمالحظالصخة العالمية ورقة عن الموقف المرحلي: )منظمة   20

paper: considerations regarding proof of COVID-19 vaccination for international traveller (Interim position paper: 
considerations regarding proof of COVID-19 vaccination for international travellers (who.int))  

21  isolation-from-patients-19-covid-releasing-for-room/commentaries/detail/criteria-https://www.who.int/news. 
22  2021.1-Natural_immunity-Sci_Brief-nCoV-2019-ns/i/item/WHOhttps://www.who.int/publicatio. 
23  2021.1-Natural_immunity-Sci_Brief-nCoV-2019-https://www.who.int/publications/i/item/WHO. 
24  https://www.icao.int/safety/CAPSCA/Pages/default.aspx. 

https://www.who.int/news-room/articles-detail/interim-position-paper-considerations-regarding-proof-of-covid-19-vaccination-for-international-travellers
https://www.who.int/news-room/articles-detail/interim-position-paper-considerations-regarding-proof-of-covid-19-vaccination-for-international-travellers
https://www.who.int/news-room/commentaries/detail/criteria-for-releasing-covid-19-patients-from-isolation
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Sci_Brief-Natural_immunity-2021.1
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Sci_Brief-Natural_immunity-2021.1
https://www.icao.int/safety/CAPSCA/Pages/default.aspx
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سات من أجل تحديد طيف االستجابات المناعية الكامل ويتعين إيالء اعتبار خاص لألشخاص الذين يعانون من انخفاض الدرا
 االستجابة المناعية، سيما أولئك الذين خضعوا لعمليات زرع كلى، وأولئك الذين يخضعون للعالج من السرطانات المرتبطة بالدم.

 صحتها من والتحقق ي والتطعيموالتعاف االختبار شهاداتتوحيد    3-3-7
توحيد ل وعليه يمكن .قبل المغادرة كشرط للدخول فيروس كوروناختبار الخضوع التتطلب العديد من الدول  3-3-7-1

في حالة  (.إلزامي)يجب تقديم المعلومات باللغة اإلنجليزية و  .من قبل الدولللشهادات شهادات االختبار أن يسهل القبول المتبادل 
 .اللغة اإلنجليزيةإلى الشهادة بلغة غير اللغة اإلنجليزية، يجب أن تتضمن الشهادة ترجمة إصدار 

الختبار لتيسير اعتراف الدول التي ينبغي أن ترد في شهادات ابيانات ال الحد األدنى من اإليكاوت وقد حدد 3-3-7-2
 :تسجيلها في الشهادة ما يلي توخىالمعلومات الم يتضمن الحد األدنى منو  .في السفر الجوي  لتنسيق استخدامهاباستخدامها و 

 :الختبارل لشخص الخاضعالمعلومات الشخصية ل  (أ
 ؛(اللقب، االسم األول)االسم الكامل   (1
 ؛واليوم(والشهر  السنة)تاريخ الميالد   (2
  25؛(إلزامي)نوع وثيقة الهوية   (3
 ؛(إلزامي)رقم وثيقة الهوية   (4

 :مقدم الخدمة  (ب
 ؛(إلزامي)اسم مرفق االختبار أو مقدم الخدمة   (1
 ؛ (إلزامي)بلد االختبار   (2
 ؛(إلزامي)االتصال  معلومات  (3

 :تاريخ ووقت االختبار والتقرير  (ج
 ؛ (إلزامي) ةتاريخ ووقت جمع العين  (1
 ؛(إلزامي)تاريخ ووقت إصدار التقرير   (2

 :نتيجة االختبار  (د
اختبار ؛ (نوع آخر) اتالجزيئياختبار ؛ (PCR) اتجزيئياختبار ال: إجراؤهنوع االختبار الذي تم   (1

 ؛(إلزامي) (هنوع) ةمضادالم اجساختبار األ؛ اتضدكشف المست
 ؛ (إلزامي) (سلبية/غير طبيعية أو إيجابية/طبيعية)نتيجة االختبار   (2
 ؛(اختياري ) ذلك غير ،والدم، اللعاب، البلعومالفم و ، البلعوماألنف و )طريقة أخذ العينات  (3

 .راصدإليصدر حسب تقدير جهة ا: حقل بيانات اختياري   (هـ

البيانات التي ينبغي أن ترد في شهادات االختبار لتيسير اعتراف الدول  اإليكاو الحد األدنى من أعدتقد لو  3-3-7-3
 :المتوخى تسجيلها في الشهادة ما يلي ويتضمن الحد األدنى من المعلومات. باستخدامها ولتنسيق استخدامها في السفر الجوي 

 :لالختبار المعلومات الشخصية للشخص الخاضع أ( 
                                                           

 .أي نوع من المستندات، وال يشترط بالضرورة أن يكون المستند مرتبطا خصيصا بالسفرتبين   25
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 ؛(اللقب، االسم األول)االسم الكامل  ( 1
 ؛واليوم(والشهر  السنة)تاريخ الميالد  ( 2
  26؛(إلزامي)نوع وثيقة الهوية  ( 3
 ؛(إلزامي)رقم وثيقة الهوية  ( 4

 نتيجة االختبار: ب( 
 العضو صاحبة االختبار؛ الدولة (1  
 تاريخ أو نتيجة إيجابية لالختبار )إلزامي(؛ (2  
 مقدم الرعاية الصحية/م صدر الشهادة. ج( 

وفي حالة عدم إصدار الدول لشهادة تعافي رقمية، يجب إدراج الحد األدنى من المعلومات الواردة في الفقرة  3-3-7-4
م الرعاية الصحية. وينبغي أن يحتوي المستند على معلومات اتصال ، في شكل ورقي وعلى ورق رسمي من مقد3-3-8-3

واضحة وأن يوقعه يدويًا مقدم الرعاية الصحية. وقد يطلب من المسافر الحصول على دليل على نتيجة االختبار اإليجابية، وأي 
ب منه ذلك. وينبغي أن تكون عملية شهادات إضافية صادرة عن مقدم الرعاية الصحية، لتقديمها إلى السلطة المختصة عندما ي طل

 التحقق من الشهادات الورقية ممتثلة لتشريعات حماية البيانات.
نشرت منظمة اإليكاو مجموعة بيانات أساسية إلثبات التطعيم أوصت بها منظمة الصحة العالمية في أغسطس  3-3-7-5

 ما يلي: في الشهادة . وتتضمن المعلومات الواجب تسجيلها2021
 عّرف الشهادة الفريد )إلزامي(؛م   أ( 
 نموذج شهادة صالح )اختياري(؛ ب( 
 شهادة صالحة )اختياري(؛ ج( 
 الهوية الشخصية: د( 
 االسم )إلزامي(؛ (1  
 م عّرف فريد )موصى به(؛ (2  
 م عّرف إضافي )اختياري(؛ (3  
 الجنس )موصى به(؛ (4  
 تاريخ الميالد )مشروط بمعّرف فريد(؛ (5  
 التطعيم: حدث ه( 
 لقاح أو الوقاية )إلزامي(؛ (1  
 صنف اللقاح )إلزامي(؛ (2  
 الجهة المصّنعة للقاح )مشروطة بحامل ترخيص التسويق(؛ (3  
 حامل ترخيص التسويق )مشروط(؛ (4  
 المرض أو العامل المستهدف )موصى به(؛ (5  

                                                           
 .ة أن تكون وثيقة خاصة بالسفرتشير إلى أي نوع من الوثائق، وليس بالضرور   26
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 تاريخ التطعيم )إلزامي(؛ (6  
 رقم الجرعة )إلزامي(؛ (7  
 بلد التطعيم )إلزامي(؛ (8  
 مركز تقديم التطعيم )إلزامي(؛ (9  
 رقم دفعة اللقاح )إلزامي(؛ (10  
 موعد استحقاق الجرعة التالية )اختياري(. (11  

 مالحظات:
 أن التعريف مطلب مطلق للمواصفة. "إلزامي"تعني كلمة  -1
ة لتجاهل عنصر معيّن، ولكن يجب فهم اآلثار " أنه قد توجد أسباب وجيهة في ظروف معينبه"موصى تعني عبارة  -2

 الكاملة وتقييمها تقييماً دقيقاً قبل اختيار مسار مختلف.
تعني أن العنصر اختياري حقاً. فقد يختار أحد المستخدمين إدراج العنصر ألن تطبيقًا يتطلبه أو ألن  "اختياري"كلمة  -3

 خدم آخر العنصر نفسه.أنه يعزز التطبيق، بينما قد يحذف مست المستخدم يشعر
أن استخدام عنصر ما يعتمد على استخدام عناصر أخرى. ومن ثم فهي مؤهلة تأهياًل أكبر في  "مشروط" تعني كلمة -4

 .موصى بهأو  إلزامياً ظل الظروف التي يكون فيها العنصر 
ترخيص التسويق غير مثال بشأن كلمة مشروط: مجال صاحب ترخيص تسويق اللقاح مشروط، ومع ذلك إذا كان صاحب 

 .إلزاميمعروف فإن ذكر جهة تصنيع اللقاح 
يحتوي تقرير اإليكاو الفني عن وثائق السفر المقروءة آليًا بشأن األختام الرقمية المرئية للمساحات غير  3-3-7-6

يم ويمكن أن يتضمن بسهولة بيانات األساسية واألدنى المذكورة آنفاً لالختبار وشهادات التطعال( على مجموعات VDS-NCالمقّيدة )
مجموعة البيانات الدنيا الم عّدة مؤخرًا لتسجيل عدوى سابقة بالفيروس المسبب للمتالزمة التنفسية الحادة والوخيمة )شهادة إثبات 

 Docمن الوثيقة  13التعافي( وترد معلومات أكثر تفصياًل في الدليل الخاص بمواصفات وثائق السفر المقروءة آليًا )الجزء 

9303,) 
 شهادات االختبار والتعافي والتطعيم صحة من التحقق

يتعين على الدول األعضاء تنفيذ واالعتراف بشهادات االختبار والتعافي والتطعيم بناء على البروتوكول والحد  3-3-7-7
ج التنفيذ الواردة في هذا الدليل بغية تسهيل السفر الجوي. وير  جى من الدول ضمان أن تكون األدنى من مجموعة البيانات ون ه 

هذه الشهادات شهادات آمنة وجديرة بالثقة وقابلة للتحقق من صحتها ومالئمة لالستخدام وممتثلة لتشريعات حماية البيانات وقابلة 
( ICVPللتشغيل البيني على الصعيد الدولي والعالمي. ويمكن أن يستند إثبات التطعيم على الشهادة الدولية للتطعيم أو الوقاية )

للتشغيل البيني على الصعيدين الدولي والعالمي ومتسق مع  قابل الصادرة عن منظمة الصحة العالمية ويجب إصداره في شكل
االرشادات والمواصفات الفنية التي حددتها منظمة الصحة العالمية، وينبغي النظر في الحلول القائمة ويمكن أن تتضمن ختمًا 

( أو أشكال أخرى قابلة للتشغيل البيني من الهيئات الحكومية الدولية اإلقليمية أو VDS-NCالمقّيدة )رقميًا مرئيًا للمساحات غير 
 العالمية، أو المنظمات المعترف بها دوليًا.

 يجوز إصدار الشهادات في شكل ورقي أو رقمي، وذلك حسب اإلمكانيات والتفضيالت. 3-3-7-8
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لمحتملة في مجال التحقق من االختبارات أو إثبات التعافي أو شهادات ثمة عدد من التحديات اإلجرائية ا 3-3-7-9
 . سبب في حاالت تأخير أو مشكالت محتملة الوقوع أخرى للركابتالتطعيم والتي قد ت

أو اإلجراءات التالية بغية تسهيل /ويرجى من الدول تنفيذ الن ه ج الواردة في هذا الدليل والنظر في العمليات و 3-3-7-10
 :فر عبر المطارالس

 توفير األدوات التي تسمح للمسافرين بتقديم الشهادات الصحية المتصلة بالسفر؛ (أ 
 إبالغ الركاب والجهات المعنية بالمتطلبات المتعلقة بالفحص والتطعيم والتحقق ألغراض السفر؛ (ب 
 توفير ما يلزم من توجيه وموارد ودعم لمساعدة الجهات المعنية؛ (ج 
أو اإلجراءات ممتثلة امتثااًل تامًا للقوانين واللوائح المعمول بها بشأن /من أن هذه العمليات و التأكد (د 

 .حماية البيانات والخصوصية

 كليهما والتحصين االختبارات استخدام بشأن إرشادات   3-3-8
التطعيم في حين أن و . لوفياتيوّفر التطعيم حماية فعالة للغاية ضد المرض الشديد واالستشفاء بالمستشفيات وا 3-3-8-1

ديم توصية نهائية بشأن تحقيق مناعة واسعة النطاق، إال أن البيانات العلمية لم تنضج بعد بما يكفي لتقل هو إجراء تخفيف رئيسي
متحورات دوى الالحد من انتقال ع في التطعيموقائية، والمدة المحتملة لهذه المناعة، وفعالية المناعة المنح في  فعالية التطعيم

 .ويتم التحقق من صحتها جديدة أدلة تتوفرعندما  هذه اإلرشاداتتعديل  وسيجري  .المثيرة للقلق الحالية أو الجديدة الناشئة
بما في ذلك  ت،توفر  متى مانشر األدلة المتعلقة بحمالت التطعيم الخاصة بها تبادل و شجع الدول على ت   3-3-8-2

 .رف المبكر على االتجاهاتالتعلكي يتسنى التقارير المؤقتة، 
توصي منظمة الصحة العالمية الدول األعضاء بالنظر في اتباع نهج قائم على المخاطر لتيسير السفر الدولي  3-3-8-3

بواسطة إلغاء بعض التدابير مثل إجراء االختبار للمسافرين المطّعمين تطعيماً كاماًل، قبل أسبوعين على األقل من السفر، بلقاحات 
لفيروس كورونا المدرجة من قبل منظمة الصحة العالمية لالستخدام في حاالت الطوارئ أو التي أقّرتها سلطة تنظيمية  مضادة

 ط((. 4-1-3-3صارمة، وباإلضافة إلى ذلك ينبغي مراعاة المسافرين غير الملقحين )أنظر 
صحي، وفقًا لعتبة المخاطر المقبولة لدى أو تدابير الحجر ال/من االختبار و المطّعمين يجوز إعفاء األفراد 3-3-8-4

ومع ذلك ال ينبغي أن يكون التطعيم شرطًا أساسيًا . الدولة وحالة إطارها الوطني والوضع فيما يتصل بجائحة فيروس كورونا
 1-9-3-3ونظرًا النعدام المساواة على الصعيد العالمي في الحصول على اللقاحات والقيود الواردة في الفقرة . للسفر الدولي

أثناء السفر الجوي تدابير أساسية ومتعددة الطبقات لتخفيف المخاطر، بما فيها النظافة الصحية واألقنعة والتباعد ت تخذ يوصى بأن 
الجسدي، حيثما أمكن كما هو مدرج وم حّدث بشكل دوري في إرشادات االقالع الخاصة بالسفر الجوي خالل أزمة الصحة العامة 

 .، وفي هذا الدليل27ة فيروس كورونا والصادرة عن فرقة عمل مجلس اإليكاو إلنعاش الطيرانالمتمثلة في جائح
 

 الصحي ممارسات الحجر   3-4
يختلف تنفيذ و  .حاالت جديدة جالبالعديد من الدول فترة حجر صحي للركاب القادمين كتدبير لمنع است فرضت 3-4-1

 وفرض قيود ةقاماإلن افي مكاإللزامي ، والحجر الصحي الطوعيالصحي  الحجر يتراوح من بماالدول لتدابير الحجر الصحي 
                                                           

27  https://www.icao.int/covid/cart/Pages/Documents.aspx. 

https://www.icao.int/covid/cart/Pages/Documents.aspx
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من  43ويجب على الدول المتعاقدة التي تنفذ الحجر الصحي للركاب القادمين االمتثال للمادة  .في مواقع محددة تشترط البقاء
ند إلى مبادئ علمية وأن تكون مدعومة اللوائح الصحية الدولية، التي تنص على أن هذه التدابير الصحية اإلضافية يجب أن تست

 من وجود خطر على صحة اإلنسان، مع االعتراف بأن اللوائح الصحية الدولية ال تمنع الدولتبين باألدلة العلمية المتاحة التي 
بعينها تتهدد  لمخاطر ستجابةً اال في ،بموجب القانون الدولي هاواللتزامات المعمول بهالقوانينها الوطنية  وفقاً تنفيذ التدابير الصحية 

 .دوليعلى الصعيد القلق لل مثيرةعامة أو حاالت طوارئ صحية عامة ال ةصحال
توصي منظمة الصحة العالمية بالحجر الصحي لمخالطي و  .يوماً  14إلى  10من  عادةفترة الحجر الصحي تمتد  3-4-2

يومًا من آخر مخالطة مع  14ة الحادة والوخيمة، لمدة المصابين بعدوى مؤكدة أو محتملة بالفيروس المسبب للمتالزمة التنفسي
من الدول تدرس خيار  الكثيرإال أن  .28الحالة المؤكدة أو المحتملة، وذلك لتقليل مخاطر انتقال الفيروس إلى أشخاص آخرين

في تنفيذ  كبيرة كلفةيمكن أن تكون هناك صعوبات لوجستية وتو  .وحالة التطعيم االختبارات نتائج خفض مدة الحجر استنادا إلى
نفيذ وال ينبغي ت .لذلك وفقاً التخطيط واالستعداد  يجب عليهااستخدام الحجر الصحي  تقررنظام الحجر الصحي، والدول التي 

إلى وحقوق اإلنسان والحريات األساسية،  ،احترام كرامة المسافرينمع مراعاة بعد إجراء تقييم شامل للمخاطر  إالالحجر الصحي 
، على النحو ى المسافريناإلجراءات الصحية المطبقة عل عن انينتجمن أي إزعاج أو ضيق  ممكن قليل إلى أدنى حدالت جانب

 ،تلبية جميع احتياجات النقل تأمين ، قد تحتاج الدول إلىالمتبع على نموذج التنفيذ اً اعتمادو  .29(2005)المبين في اللوائح 
عدم وجود تلوث متبادل بين ضمان ، بما يتماشى مع اللوائح الصحية الدولية، و تصاالتالوا الرياضية ريناوالتم ،والغذاء ـواإلقامة

اإلصابة بدون  كاثر حاالتلت نظراً في بعض الحاالت، و  .أولئك الموجودين في منشأة الحجر الصحي بما في ذلك الموظفين
  .فيروس كوروناباختبار  اً مصحوب نالحجر الصحي اآل أصبحأعراض، 

  .30ا تنفيذ الحجر الصحيممكن فيهي ثنانا سيناريوهانمنظمة الصحة العالمية  تحدد 3-4-3
 تقييد حركة المسافرين عند الوصول من مناطق متفشية فيها عدوى مجتمعية؛ (1
بالنسبة لمخالطي األشخاص المصابين بعدوى مؤكدة أو محتملة بالفيروس المسبب للمتالزمة التنفسية الحادة  (2

ميع مخالطي المصابين بعدوى مؤكدة أو محتملة بالفيروس المسبب للمتالزمة التنفسية والوخيمة. وبالنسبة لج
الحادة والوخيمة، تواصل منظمة الصحة العالمية التوصية بالحجر الصحي في مرفق معّين أو في غرفة 

دوى إلى يومًا من آخر مخالطة مؤكدة أو محتملة، وذلك لتقليل مخاطر انتقال الع 14منفصلة بالمنزل، لمدة 
 جهات أخرى.

 الَّ وأمشتبه فيها  مرض فيروس كوروناكحاالت وا صنففينبغي أال ي  ، عبر الحدود الدولية بالنسبة للمسافرينأما  3-4-4
بالمراقبة الذاتية عند  لمسافرينوتوصي المنظمة ا .مخالطين من حيث المبدأ ما لم يستوفِّ المسافر تعريف المخالطك اي عتبرو 

وتاريخ السفر، وفقًا للتعليمات التي  عن األعراضالسلطات المحلية بالغ ، وإتحسبا لظهور أي أعراض يوماً  14الوصول لمدة 
وينبغي دعم أي مسافر ي حدد على أنه مخالط لحالة مصابة . أو عند الوصول/تتلقاها السلطات في البلد المضيف، قبل المغادرة و

زء من استراتيجيات االستجابة الوطنية وفقًا إلرشادات منظمة الصحة بفيروس كورونا ووضعه في الحجر الصحي، وذلك كج
 .ذا ظهرت األغراض في أي وقت خالل الحجر الصحيإالعالمية للحجر الصحي واختباره 

                                                           
28  2021.1-Quarantine-IHR-nCoV-2019-www.who.int/publications/i/item/WHO/https:/. 
 Considerations for (16/12/2021، فيروس كورونا)إرشادات االيكاو المرحلية بشأن تنفيذ نهج قائم على المخاطر للسفر الدولي في سياق جائحة   29

implementing a risk-based approach to international travel, Interim Guidance, WHO – 16 December 2020 
30  2021.1-Quarantine-IHR-nCoV-2019-https://www.who.int/publications/i/item/WHO . 
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قد يكون الحجر الصحي أكثر قابلية للتطبيق في البلدان ذات معدل حدوث منخفض لفيروس كورونا و/أو أعداد  3-4-5
ي و/أو ذات غير المطّعمين فضاًل عن البلدان التي هي في نقطة تحّول للنمو األس القادمين المسافرين الجويينكبيرة نسبيًا من 

قدرات محدودة بشأن الصحة العامة والنظام الصحي للكشف عن الحاالت الجديدة والعناية بها. ويجب موازنة الفوائد اإليجابية 
مقابل المخاطر ذات الصلة بانتهاك  الحادة والوخيمة سبب للمتالزمة التنفسيةللحجر الصحي في الحد من انتقال الفيروس الم

حقوق االنسان، والضرر النفسي واالجتماعي واالقتصادي، وتعطيل السفر والتجارة، والحد من حركة السلع األساسية وتنقل القوى 
 31العاملة.

 بناًء علىالركاب عند الوصول، فعليها أن تفعل ذلك تنفيذ تدابير الحجر الصحي لجميع  اختيار الدول قررتإذا و  3-4-6
االعتبارات المذكورة أعاله، بما فيها تلك المتعلقة بإعفاء األشخاص الذين لديهم مناعة ناتجة عن اللقاح تقييم المخاطر ومراعاة 

 جراءي المجتمع المرض ف تفادي نشرفي حين أن الحجر الصحي يمكن أن يكون وسيلة فعالة لضمان و  .أو مناعة طبيعية
خاصة إذا  ،32للسفر اً يمكن أن يكون مثبط الحجر تظهر عليهم أعراض، إال أن الذين الالمسافرين  في صفوفوافدة الحاالت ال

حكومية التحذيرات األمر الذي ينطبق بنفس القدر على ال، الرحالت الدولية في حالتي المغادرة والعودة كلتيهما بعد كان إلزاميا
  .دم السفرتوصي بعالتي 

 التنفيذ نظام الحجر الصحي أ تقرر، ينبغي للدول التي واآلثار المترتبة عنه تعقيدات الحجر الصحي وبالنظر إلى 3-4-7
المحلية في بلدان المغادرة والوجهة؛ وأعداد المسافرين  ةالوبائي الحالة إجراء تقييم للمخاطر، يأخذ في االعتباربعد إال تفعل ذلك 

درات نظام الصحة العامة والنظام الصحي؛ وتدابير الصحة العامة والتدابير االجتماعية التي يجري تنفيذها؛ فضال الدول؛ وق بين
لعمليات صنع القرار  وفقاً تقييم جميع اآلثار، بما في ذلك اآلثار غير المتعلقة بالصحة، والنظر فيها عن العوامل السياقية، مثل 

 .الوطنية الخاصة بها

 صحياالختبار والحجر الالمزدوجة: اتيجيات ستر اال   3-5
التدابير األخرى إلى جنب مع  اً ذه التدابير جنبتطبيق تدابير الحجر الصحي، ينبغي تنفيذ ه تقرربالنسبة للدول التي  3-5-1

لمقصد، مع للتحليل القائم على المخاطر الذي تجريه دولة ا وفقاً الصحة العامة و  لتخفيف من المخاطر التي تتهددباالخاصة 
يمكن و  (.أعاله 2-3 فقرةانظر ال)تدابير التخفيف الممكنة  من المنشأ والمقصد وغيرها أو بلدان مراعاة الوضع الوبائي لكل من بلد

 .اتاختيار مقياس للمساعدة في هذا التقييم، مثل معدل إيجابية االختبار 
المخاطر التي  إلى جانبلمخاطر ل هاتحمل هامش حسبانأخذ في التقييم المخاطر، ينبغي للدول أن ت هاعند تطبيقو  3-5-2
إذا كان السفر من منطقة ذات انتشار منخفض و  .ه المخاطرا السفر، وكيف يمكن لتدابير التخفيف المختلفة أن تقلل من هذطرحهي

ي يكون فيها السفر في الحاالت التو  .لتقليل المخاطر إلى منطقة ذات انتشار مرتفع، فقد تتضاءل قيمة الحجر الصحي كإجراء
يستوفي المعايير القائمة على ة، و سلبي هاختبار  ت نتيجةجاء، فإن أي مسافر يالمجتمع تشارناال ى مستو نفس هما ديبين دولتين ل

منها أو تلقى تطعيمًا  تاماً  أو طّور مناعة طبيعية بسبب العدوى وتعافى تعافياً  عند المغادرة،، 2-3-3 فقرةاألداء الموضحة في ال
ال و  .المجتمعات المحيطة في أي من البلدين في صفوفالذين لم يتم اختبارهم  فراداألمن  ،إحصائياً مخاطر أقل،  ماًل سيطرحكا

بشأن فيروس كورونا أو طوروا مناعة طبيعية أو تلقوا تطعيمًا  هم سلبيةاختبار  جاءت نتيجةيمكن أن يخضع المسافرون الذين 
 .السفر المجتمع في وجهة فرادمن ألقيود أكثر من غيرهم  كامالً 

                                                           
31https://apps.who.int/iris/handle/10665/342212  
32   2quarantine-of-impact-lreports/trave-repository/publications/economic-https://www.iata.org/en/iata 
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مرض فيروس كورونا المسبب للمتالزمة  استجالبالحد من في  فعاالً لحجر الصحي ايمكن أن يكون  وفي حين 3-5-3
 ضافةإلى منطقة ذات انتقال مجتمعي منخفض، فإن إ مرتفع يمجتمعنتقال ا ذاتعند السفر من منطقة  التنفسية الحادة الوخيمة

هناك أدلة تثبت أن و  .ستخدم لتقليل مخاطر النقل ومدة الحجر الصحيت  التدابير المطبقة يمكن أن  إلى االختبارو  التطعيم
باالقتران مع فترة الحجر ) ثانٍ  اختبارٍ إجراء إيجابية غير مكتشفة، وأن  تحاال وجودمن خطر  ، إلى حد ما،االختبارات تقلل

 .33مخاطرال همن هذ حد بدرجة أكبري (الصحي
ها الحجر الصحي، نبغي أن يستغرقعلى سلطات الصحة العامة اتخاذ القرارات النهائية بشأن المدة التي ي يجب 3-5-4

 :الحجر الصحي هي كما يلي مدة تقليلل هالنظر فيينبغي اخيارات فهناك عدة  .الظروف واالحتياجات المحلية بناًء على
يجب إجراء االختبار في )د تلقي نتيجة اختبار سلبية بعد اليوم العاشر بدون اختبار أو بعد اليوم السابع بع  -

 (ذلك اليوم الخامس أو بعد
 :بعد التوقف عن الحجر الصحي يجب على الشخص  -

 ؛السفربعد  اً يوم 14 لمدةاألعراض  مراقبة • 
الصحة العامة المحلية أو مقدم  اتبسلط واالتصالعلى الفور  عزل نفسهأعراض، في حال ظهور  • 

 لصحية؛الرعاية ا
ذ ا، وتجنب االزدحام، واتخوغسل اليدينأقدام على األقل من اآلخرين،  6على بعد  والبقاء، ارتداء قناع • 

 ؛ فيروس كوروناخطوات أخرى لمنع انتشار 
، فإن فترة تقل بصورة عامة الموصى بها زمنيةهو الفترة ال اً يوم 14ي حين أن الحجر الصحي لمدة فو  • 

على سلطات  يتعينوعليه  .األعباء الملقاة على عاتق المسافرين والمجتمعات منتقلل  اً يوم 14عن 
  34.الصحة العامة االستمرار في تقييم المعلومات الجديدة وتحديث التوصيات حسب الحاجة

وى لمخاطر، إذا كان انتشار العدعلى تحمل االحكومة  قدراتللمخاطر واألدلة، فضاًل عن  متأنٍّ إجراء تحليل  بعد 3-5-5
راكب لم يكن الو  (تحمل المخاطر هامش على اً اعتماد ،له مساوٍ أو )االنتشار المحلي في الوجهة في نقطة منشأ الراكب أقل من 

لحكومات فيمكن ل ،أو كان قد تلقى تطعيمًا أو تعافى من عدوى فيروس كورونا جائحةللديه اختبار سلبي لـكان أو  /و اً مريض
دمج تدابير  جوزأنه يتقرر  ذلك، أنبداًل عن  ،لكن الحكومات يمكنها .فاديها كليةأو تر الصحي الحج تخفيف إجراءاتفي النظر 

ولقد أ عد نموذج يراعي اختبار المستضدات  .الحجر الصحي مع تدابير أخرى بما في ذلك االختبار لتقليل مدة الحجر الصحي
  .وقد يوفر مزيدًا من التحديثات في المستقبلالتحسين هو قيد التسلسلي كخيار محتمل لتقليل مدة الحجر الصحي. وهذا النموذج 

توصلت دراسات عديدة إلى أن الجمع بين الحجر الصحي وتدابير الصحة العامة والتدابير االجتماعية األخرى  3-5-6
بار المتكرر قد ال تحّسن فعاليته. فإن الجمع بين الحجر الصحي واختبار الفيروس المسبب للمتالزمة التنفسية، وخاصة االخت

. ويتعين استعراض سياسات االختبار والحجر الصحي استعراضًا 35يحّسن الفعالية وحسب، بل يقلل أيضًا من مدة الحجر الصحي
 .عد ضروريةمنتظمًا لضمان إزالتها عندما ال ت  

                                                           
33  Medicine, UK, Samuel Clifford, et al and Animal and Plant Health Agency (APHA), UK. Rachel A. Taylor, et al.; Tropical 

“Investigation into the effectiveness of “double testing” travellers incoming to the UK for signs of COVID-19 infection”, Public 
Health England Modelling Cell. 

34  sick/quarantine.html-are-you-ncov/if-2019https://www.cdc.gov/coronavirus/. 
35  2021.1-travel-international-based-Risk-nCoV-2019-item/WHO/https://www.who.int/publications/i 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/quarantine.html
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 الملقحينواألشخاص  حصينالت   3-6
 التحصينمفاهيم    3-6-1

 نشرفي وقت  .على مستوى العالم جائحة فيروس كورونا الحتواء الهامةعامة الصحة إحدى أدوات الهو  حصينالت 3-6-1-1
 ها توطئةلتقييمتدريجيا  إضافتهاجري هناك لقاحات أخرى تو  هذا التقرير، أوصت منظمة الصحة العالمية ببعض اللقاحات،

الدول في تنفيذ برامج التطعيم الخاصة بها بهدف حماية  بدأتوقد  36.التأهيل المسبق/الطوارئ  ها لالستعمال في حاالتإلدراج
 .سكانها ووقف انتشار الفيروس

 ( على ما يلي:SARS-CoV-2الفيروس المسبب للمتالزمة الحادة والوخيمة )مكافحة تقوم عملية  3-6-1-2
 انتشار العدوى والمتحورات المنتشرة؛ (أ 
 النمو أو االنخفاض في حدوث العدوى؛ عدلم (ب 
 أنواع تدابير مكافحة الفيروس المعمول بها واستخدامها وااللتزام بها؛ (ج 
 سرعة تقديم التطعيمات؛ (د 
 استهداف واستيعاب اللقاحات بين الفئات المعّرضة للمخاطر الشديدة؛ (ه 
 فعالية اللقاحات؛ (و 
 المناعة الطبيعية والتغطية باللقاحات في صفوف السكان؛ (ز 
 .الجديدة المثيرة للقلق ظهور المتحورات (ح 

ثمة مستويات متزايدة من الحماية لعامة الناس من خالل العدوى الطبيعية والمناعة المشتقة من اللقاح. ولقد أظهرت  3-6-1-3
اللقاحات مستويات عالية من الفعالية الوقائية ضد فيروس كورونا، غير أن بعض األشخاص الذين جرى تطعيمهم قد يصابون 

ن ثم يظهر عليهم المرض، والذي قد يكون في معظم األحيان خفيفًا وقد يواصل األفراد الملقحين أيضًا نقل الفيروس، بالعدوى وم
وإن كان ذلك بكثافة أقل. ومن غير المرجح أن يصاب المسافرون الدوليون الذين جرى تطعيمهم بمرض فيروس كورونا الشديد 

 ًا على النظم الصحية في بلدان المقصد أو الوجهة.الوطأة، ومن ثم فهم ال يشكلون ضغطًا متزايد
تشير بيانات منظمة الصحة العالمية أيضًا إلى أن التطعيم يقلل من انتقال الفيروس المسبب للمتالزمة التنفسية  3-6-1-4

بيانات األولية الحالية الحادة والوخيمة على الرغم من أن هذه البيانات ال تتضمن معلومات عن المتحورات المثيرة للقلق. وتشير ال
إلى أن األفراد الملقحين قد ينقلون متحور دلتا، رغم أنه يلزم إجراء المزيد من الدراسات لتوفير مزيد من المعلومات في هذا الشأن. 

لى وتشير البيانات األولية المتعلقة باإلصابات بمتحور دلتا في صفوف الملقحين إلى أن األشخاص المعرضين لمخاطر شديدة، ع
سبيل المثال كبار السن وذوي األمراض المزمنة والذين يعالجون بأدوية الجهاز المناعي معرضون لخطر أكبر. وقد يستفيد هؤالء 

 األفراد من جرعات اللقاحات المنشطة.
ع وإدارة أجرت مجموعة التقييم العلمي في مجال الطيران والمعنية بفيروس كورونا والتابعة للترتيب التعاوني لمن 3-6-1-5

( بحثًا في المؤلفات العلمية واستعراض المقاالت CASAG) (CAPSCA COVID-19أحداث الصحة العامة في الطيران المدني )
 العلمية والتقارير الفنية، بما في ذلك الدراسات القائمة على المالحظة في صفوف األشخاص الملقحين إلثبات ما يلي:

                                                           
36  .pdf2021Feb16https://extranet.who.int/pqweb/sites/default/files/documents/Status_COVID_VAX_ 
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  لفرد من العدوى بدون أعراض؛االرتباط بين التطعيم وحماية ا  (أ
 بين الناس. العدوى  واالرتباط بين تغطية اللقاح والحماية من انتقال  (ب

االستنتاجات الرئيسية لتقرير الترتيب التعاوني لمنع وإدارة أحداث الصحة العامة في الطيران المدني هي: "التطعيم  3-6-1-6
بناًء على األدلة  37(: مراجعة سردية"CoV-SARS-2لتنفسية الحادة والوخيمة )وتأثيره على انتقال الفيروس المسبب للمتالزمة ا

 المتاحة، تشمل ما يلي:
غير المصحوبة بأعراض، )فضاًل تلك الخفيفة و العدوى التطعيم ضد فيروس كورونا يقلل تقلياًل كبيرًا من  ( أ

  عن منع العدوى الشديدة والعدوى المميتة(؛
كبيرًا من انتقال الفيروس المسبب للمتالزمة التنفسية الحادة والوخيمة مما يشير إلى أنه  يقلل التطعيم تقليالً  ( ب

في أوضاع السفر، قد ال يكون المسافرون الذين أخذوا تطعيمًا كاماًل هم الجهة التي تنقل إلى جهات أخرى 
 الفيروس المسبب للمتالزمة التنفسية الحادة والوخيمة.

، بما في ذلك أنواع اللقاحات وظهور المتحورات والفترات االستعراضقيود التي حددتها عملية ومع ذلك، فإن ال 3-6-1-7
الزمنية غير القياسية إلعطاء جرعات اللقاح والخلط بين لقاحات مختلفة وحاالت طبية معينة وانخفاض المناعة المحتمل بمرور 

 لشأن.الوقت، قد يلزم رصدها وتحديثها مع توفر أدلة جديدة في هذا ا
وبشأن المتحورات المثيرة للقلق أن الحماية من العدوى الناس تؤكد البيانات المتاحة بشأن مجموعات مختلفة من  3-6-1-8

جرى تقييم )التي يمنحها التطعيم الكامل  أي الحماية وغير المصحوبة بأعراض والعدوى المصحوبة بأعراض والمرض الشديد
مكافحتها و ويوصي المركز األوروبي للوقاية من األمراض . 38ر من التطعيم الجزئيأعلى بكثيهي حماية ( لقاحات محددة

(ECDC) في سياق زيادة تفّشي متحور دلتا المثير للقلق، إلى أنه يجب تحقيق التطعيم الكامل في أقرب وقت ممكن وتقديم جرعة ،
األكثر عرضة لخطر النتائج الوخيمة بعد اإلصابة الناس  اللقاح الثانية بعد أقصر فترة زمنية ممكنة، مع إضفاء األولوية على فئات

 .بالفيروس المسبب للمتالزمة التنفسية الحادة والوخيمة
إلى استجابة ( المختلطة والمطابقة)توحي األدلة المستمدة من الدراسات التي أجريت على التطعيم غير المتجانس  3-6-1-9

جرى تقييم توليفات )قاحات كانت توليفة جيدة من ناحية تحّمل الجسم لها عمومًا قوية ومعززة لألجسام المضادة وأن توليفة الل
استخدام الجداول فإن وبينما يستمر البحث لتوفير المزيد من األدلة على السالمة طويلة األجل، ومدة المناعة والفعالية، (. 39محددة

سيما لتخفيف التأثير على نشر اللقاح في حالة عدم توفر وفر المرونة من حيث خيارات التطعيم، يالزمنية غير المتجانسة قد 
ويرجى من الدول العمل على تبادل المعلومات الخاصة بالتطعيم مع الدول األخرى وقبول . اللقاحات أو إلغائها أو إيقافها مؤقتاً 

 .هذه التدابير من أجل االعتراف الثنائي األطراف بغية استعادة السفر الدولي
مجاالت األخرى التي تتوفر فيها أدلة محدودة وحيث يلزم إجراء المزيد من األبحاث بشأن تأثيرات التطعيم إن ال 3-6-1-10

 :على الحماية من تأثيرات فيروس كورونا وانتقال الفيروس إلى جهات أخرى تشمل ما يلي

  تقديم جرعات منشطة للقاح؛ اقتضاء ( أ
 تطعيم األطفال والمراهقين؛و  ( ب

                                                           
37  https://www.icao.int/safety/CAPSCA/Pages/default.aspx. 
38  summary-vaccination-19-covid-data/partial-https://www.ecdc.europa.eu/en/publications 
39   1v10.1101/2021.07.26.21261130/https://www.medrxiv.org/content 

 /https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8233006 
/pmc/articles/PMC8381713https://www.ncbi.nlm.nih.gov/ 

https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/partial-covid-19-vaccination-summary
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.07.26.21261130v1
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.07.26.21261130v1
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8233006/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8381713/
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من عدوى فيروس بالتعافي النظر في المناعة الممنوحة فيما يتعلق عند تقديم جرعتين من اللقاح واقتضاء  (ج 
 كورونا.

ينبغي أن تسترشد مسوّغات تقديم الجرعات المنشطة باألدلة الخاصة بتراجع فعالية اللقاح، سيما  — 1مالحظة  
ك المعرضين لمخاطر عالية أو بسبب تفّشي المتحورات انخفاض الحماية من المرض الشديد لدى عموم الناس أو في صفوف أولئ

 .40المثيرة للقلق
تشير الدالئل المختبرية األولية إلى أن استجابات األجسام المضادة بعد التلقيح بلقاح مضاد لفيروس  — 2مالحظة  

نتائج دراسة أولية إلى أن التطعيم كورونا توفر تحييداً أفضل لبعض المتحورات المنتشرة أكثر مما توفره العدوى الطبيعية. وتشير 
إجراء الدراسات بغية توفير المزيد من المعلومات في  المضي في . ويلزم41الكامل يوفر حماية إضافية ضد اإلصابة مرة أخرى 

 .هذا الشأن
اللقاحات  ستواصل اإليكاو رصد األدلة المتوفرة وتحديث اإلرشادات وفقًا لذلك. وخالل نشر هذا الدليل، لم تكن 3-6-1-11

المضادة لفيروس كورونا متوفرة في جميع الدول. وثمة أيضًا أدلة محدودة فيما يتعلق بفعالية اللقاحات ضد المتحورات المثيرة 
 للقلق الحالية والمحتملة الجديدة.

ام نهج وباختصار، إلى حين تطعيم أغلبية سكان العالم، ستواصل عملية مكافحة المرض االعتماد على استخد 3-6-1-12
 .42إدارة المخاطر متعدد الطبقات، مثل ارتداء الكمامات وإجراء االختبارات وهو النهج المعدل حسب مستويات التطعيم المختلفة

 :الطبقات متعددة المخاطر إدارة استراتيجية   3-6-2
 ينلقحمال لألشخاص الصحي والحجراالختبارات  معايرة

د ايتز  معفي انتعاش الطيران  اً هام اً دور  أيضاً  حصينالت ؤديسيطرة على الوباء، قد يفي ال لهاما رهباإلضافة إلى دو  3-6-2-1
 .من سكان العالم بمرور الوقت من تلقوا التطعيمنسبة 

لإلصابة بأعراض العدوى من األفراد  43تشير الدالئل المبكرة إلى أن األشخاص غير المطّعمين أكثر عرضة 3-6-2-2
 وكذلك في حالة إصابة الشخص الم لّقح.والمراهنة يقلل التطعيم تقلياًل كبيرًا من شدة األعراض  الملقحين. وعالوة على ذلك،

إلصابة ا بدرجة أكبر لخطرلفئات السكانية ذات األولوية المعرضة ل، التي يجب استخدامها المتوفرة قاحاتللا بالنظر إلى محدودية
المسافرين  حصينال توصي منظمة الصحة العالمية بتحدودة باللقاحات وفي سياق اإلمدادات الم .الوخيم فيروس كورونامرض ب

في ذلك كبار السن أو أولئك الذين يعانون  نبم) إحدى الفئات المعرضة لخطر شديدإال إذا كانوا ينتمون إلى  كوروناضد فيروس 
 االستشاري االستراتيجي المعني بالتمنيعفريق الخبراء في خارطة طريق  الواردة الوبائية وضاعأو في األ (سابقة من حاالت طبية

  .44مرض فيروس كورونالتحديد أولويات استخدام لقاحات التابع لمنظمة الصحة العالمية 
فريق توصيات ب عمال لتطعيم في أسرع وقت ممكنعلى ا الطائرات طقمأصول حتسهيل  أيضاً يجب على الدول و  3-6-2-3

الطيران المدني  تعافيمة لاوسيلة ه باعتبار أن ذلك يمثل لمرحلة الثالثةل معني بالتمنيعاالستشاري االستراتيجي الالمنظمة خبراء 
                                                           

40  doses-booster-vaccine-19-covid-on-statement-interim-2021-08-10https://www.who.int/news/item/. 
41  .htm1e7032wr/mm/70https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/. 
42  -19-covid-of-context-the-in-measures-social-and-health-public-adjusting-in-https://www.who.int/publications/i/item/considerations

guidance-interim. 
43  people.html-vaccinated-briefs/fully-ncov/science/science-2019https://www.cdc.gov/coronavirus/. 
WHO :سياق نقص اإلمداداتفريق العمل االستشاري االستراتيجي المعني بالتمنيع التابع لمنظمة الصحة العالمية خريطة طريقة لتحديد أولويات استخدام اللقاحات في   44

 19 Vaccines in the context of limited supply-SAGE Roadmap for Prioritizing Uses of COVID WHO
-of-context-the-in-vaccines-19-covid-of-uses-prioritizing-for-roadmap-sage-/whoint/publications/m/item.who.https://www(
)supply-limited 

https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7032e1.htm
https://www.who.int/publications/i/item/considerations-in-adjusting-public-health-and-social-measures-in-the-context-of-covid-19-interim-guidance
https://www.who.int/publications/i/item/considerations-in-adjusting-public-health-and-social-measures-in-the-context-of-covid-19-interim-guidance
https://www.who.int/publications/i/item/considerations-in-adjusting-public-health-and-social-measures-in-the-context-of-covid-19-interim-guidance
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/science/science-briefs/fully-vaccinated-people.html
file:///C:/Users/Abdel%20R%20Mustafa/AppData/Roaming/Microsoft/Word/(https:/www.who.int/publications/m/item/who-sage-roadmap-for-prioritizing-uses-of-covid-19-vaccines-in-the-context-of-limited-supply)
file:///C:/Users/Abdel%20R%20Mustafa/AppData/Roaming/Microsoft/Word/(https:/www.who.int/publications/m/item/who-sage-roadmap-for-prioritizing-uses-of-covid-19-vaccines-in-the-context-of-limited-supply)
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كما تقترح الصحة العامة في مجال استراتيجيات اتباع ولويات البلدان في التخطيط وتقترح األطريق تحديد التدعم خارطة و  .الدولي
عمال  يعتبر، هذه الوثيقة في وقت نشر .لقاح واألوضاع الوبائيةاستهداف الفئات ذات األولوية لمستويات مختلفة من توافر ال

 الذين ينبغي أن يتمفئة عمال النقل، الذين يندرجون في المرحلة الثالثة، أي  ضمن ، بخالف أطقم طيران طائرات الشحن،الطيران
 .بلدفي المائة من سكان ال 50وة في المائ 21ما بين  حصينتم توأن يكون قد فر معتدل للقاح اتطعيمهم عندما يكون هناك تو 

الذي يعمل على متن طائرات تحمل بضائع وال يوجد بها ركاب ضمن المرحلة الثانية، عندما تكون الطيران ي صّنف طاقم و 
 في المئة من سكان البلد. 20في المائة و 11اللقاحات محدودة ويتم تطعيم ما بين 

استراتيجية المخاطر متعددة الطبقات في التخفيف من من  طبقة أخرى  سكانالتأثير الوقائي لتحصين ال لويشك 3-6-2-4
يتطور بسرعة بالنظر إلى ظهور ما فتئ الوضع على هذا الصعيد، و  .وانخفاض في انتقال المرض مرض فيروس كوروناآثار 
احات نفس مستوى الحماية ضد من المحتمل أال تقدم جميع اللقو  .تسالالهذه ال ضدفعالية اللقاحات الحالية إلى ت جديدة و سالال

في  مسائلهذه ال بشأنسيتم نشر إرشادات محدثة و  .العالم بلدان باختالفاللقاحات م ايختلف استخدت المختلفة وأن سالالال
 .األشهر المقبلة عندما تتوفر األدلة وتقوم منظمة الصحة العالمية بتحديث إرشاداتها

في االعتبار العوامل األخرى ذات الصلة، مثل معدالت اإلصابة المحلية أن تأخذ في  أيضاً يجب على الدول و  3-6-2-5
قد توفر للعدوى، في محيط المجتمع، عبر سالالت فيروسية جديدة  انتقال وجود احتمال أو الملقحشخص لل نقطة بداية السفر

 .اللقاحات الحالية مستوى أقل من الحماية ضدها
 الذي يطرحه خطرلل ها، فإن تقييمعدد االحتماالتناميكي لمثل هذا السيناريو المتلتطور الديمع اعتراف الدول باو  3-6-2-6

يمكن أن يأخذ في االعتبار فعالية اللقاح ضد كرونا المسبب للمتالزمة التنفسية الحادة الوخيمة فيروس ل الحامل لقحمالشخص ال
التخفيف لمتطلبات االختبار  مستوى سيساعد في تحديد ومن شأن هذا أن  .السفر اإلصابة في نقطة بدايةانتقال الفيروس ومعدل 

 على توفر سبل الحصولوضمان  العدوى  فعالية اللقاحات ضد انتقالب رهناً ) ينحلقمأو متطلبات الحجر الصحي لألشخاص ال
 (.التطعيم

إثبات التطعيم وتوصي اآلن بأن  5/2/2021قامت منظمة الصحة العالمية بتحديث موقفها السابق اعتبارًا من  3-6-2-7
(. ويرجى 4-9-3-3لحد من مخاطر السفر )أنظر القسم التدابير المحددة الخاصة ليمكن أن يعفي المسافرين الدوليين من بعض 

استعمال اللقاحات المعنية في حاالت بمن الدول قبول جميع أنواع اللقاحات التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية بشأن اإلذن 
 الطوارئ.

ست نشر دوريًا إرشادات محدثة بشأن هذه المسائل عندما تتوفر األدلة وعندما تقوم منظمة الصحة العالمية بتحديث  3-6-2-7
 إرشاداتها.

 اعتبارات السالمة بالنسبة لعاملي الطيران الملّقحين   3-6-3
السالمة واألمن  مهامفي ملين والعالطيران ل الخطوط األمامية موظفيأطقم الطائرات و  عتبارشجع الدول على ا ت  و  3-6-3-1

طبقة  تلقي اللقاح باعتبارهعلى  همتشجيع وينبغي .جائحة فيروس كوروناالحرجة كعمال أساسيين لضمان توافر النقل الجوي أثناء 
عمال  حصينيجب على الدول أن تسهل تو  .الموصى بها حصينوبروتوكوالت الت إرشاداتإضافية من الحماية الفردية واتباع 

االستشاري منظمة الصحة العالمية  فريق خبراء المرحلة الثانية والثالثة الصادرة عن لتوصيات وفقاً الجوي األساسيين هؤالء  النقل
 .(WHO SAGEاالستراتيجي المعني بالتمنيع )

 :لطاقم الطيراناعتبارات وبروتوكوالت التطعيم  3-6-3-2
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عتمدة لالستخدام، بما في ذلك االستخدام في حاالت الطاقم الجوي باستخدام اللقاحات الم حصينينبغي ت (أ
ة أو هيئة الطيران المدني في الدولة التي يصدر فيها ترخيص عضو ية الصحالسلطالطوارئ، من قبل 

 .اً الطاقم الجوي أو يصبح ساري
بحيث التأثير على العمليات  يجب أن يؤخذ في االعتبار جرعات اللقاحالفاصلة بين فترات العند احتساب  (ب

 .في أوقات مختلفة لضمان استمرارية الخدمةاألفراد  حصينت يجري 
لإلرشادات  وفقاً إلى العمل إذا كانوا مؤهلين للقيام بذلك  ات العودةطقم الطائر يجوز ألعضاء أ، حصينبعد الت (ج

 .الوطنية
بيد أنه  .حصينبعد الت يمنع فيها الطيرانإلزامية فترة  فرضتعميم ب ، من منظور اإلدارة،اإليكاوال توصي  (د

للتخفيف في الفترة التالية  أخرى تدابير أي أو من هذا القبيل  تدبيراتخاذ نظر في أن ت يجوز للدول
 :ما يليهنا تشمل االعتبارات و  .المخاطر الخاصة بها عمليات تقييم بناًء على للتحصين

 اآلثار الجانبية للقاح؛مجمل   (1
 ؛(المثال، مرخص أو مصرح به لالستخدام في حاالت الطوارئ على سبيل )نوع ترخيص اللقاح  (2
بعد الجرعة الثانية  منع الطيرانفترة تبين الفردية بعد الجرعة األولى، التي يمكن أن  التفاعالت (3

 (.عند االقتضاء)

أن اللقاحات  مراعاة ينبغيالطاقم،  حصينفي تالتفكير  فيهاجري يالطاقم بالفعل أو  حصينفي الدول التي تم فيها ت 3-6-3-3
ينبغي للدول استخدام  لذا .صراحة في بلدان أخرى  حظورةم أو قد تكون  محل نظرقد ال تكون  مامنطقة /المصرح بها في بلد

  45.إلذن باالستخدام في حاالت الطوارئ توطئة لتقييم لل الميةمنظمة الصحة الع في إطار عملية خضعت للنظر اللقاحات التي

 التحصين شهادات صحة نم التحقق   3-6-4
مع توصيات منظمة  بعد اإلصابة أو التطعيم، وتمشياً  تهاومدالمناعة في ضوء األدلة الحالية المتعلقة بمدى  3-6-4-1

في حين أن منظمة الصحة و  .46"من المخاطر لوشهادة خ"أو " حصانةللجواز سفر "بإصدار  اً الصحة العالمية، ال يوصى حالي
للسياسات  وفقاً  التي تثبت ذلك ، يجب إعطاء األفراد الملقحين الوثائقحصينالت أولويةسافرين الدوليين في فئة العالمية ال تدرج الم

 .الوطنية
تشّجع منظمة الصحة العالمية الدول على النظر في تسجيل دليل التطعيم ضد فيروس كورونا في الشهادة الدولية  3-6-4-2

رد في ورقة الموقف المؤقتة لمنظمة الصحة العالمية: االعتبارات المتعلقة بإثبات التطعيم (، كما هو واICVPللتطعيم أو الوقاية )
الوثائق الرقمية لمنظمة الصحة العالمية والخاصة بفيروس كورونا: إن ضد فيروس كورونا والخاص بالمسافرين الدوليين. 

فضاًل بشأن المتطلبات الضرورية لحل رقمي،  بإرشادات ضاءلدول األعتزود ا 47المواصفات الفنية لحالة التطعيم وإرشادات التنفيذ
 عن اعتبارات التنفيذ التي يجب مراعاتها.

ع الدول على و  3-6-4-3 رقمية أو في سجل وطني  ةقيحالة التلقيح في نسخة ورقية أو وث ما يثبت دوينطلب تأن تت شجَّ
ن على الدول األعضاء العمل بشهادات التطعيم واالعتراف ويتعي .المختصة مناسب، على النحو الذي تحدده السلطات الوطنية

 .5-8-3-3بها بناء على مجموعة البيانات األساسية الواردة في القسم 

                                                           
45.pdf (who.int)2021Feb16Status_COVID_VAX_. 
46  19-covid-of-context-the-in-passports-room/commentaries/detail/immunity-ps://www.who.int/newshtt 

47  specifications-technical-status-vaccination-certificates-19-covid-documentation-report/world/digital/https://reliefweb.int. 

https://www.who.int/news-room/commentaries/detail/immunity-passports-in-the-context-of-covid-19
https://reliefweb.int/report/world/digital-documentation-covid-19-certificates-vaccination-status-technical-specifications
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شّجع الدول على ضمان أن تكون شهادات التطعيم آمنة وجديرة بالثقة وقابلة للتحقق منها ومالئمة لالستخدام ت   3-6-4-4
نات وقابلة للتشغيل البيني على الصعيد الدولي والعالمي. ويمكن أن يستند إثبات التطعيم على ومتوافقة مع تشريعات حماية البيا

الوقاية التابعة لمنظمة الصحة العالمية ويتعين إصدارها بصيغة قابلة للتشغيل البيني على الصعيد  وأالشهادة الدولية للتطعيم 
دات التي حددتها منظمة الصحة العالمية. وينبغي النظر في الحلول الدولي والعالمي وتتماشى مع المواصفات الفنية واإلرشا

أو أشكال أخرى قابلة للتشغيل البيني من  (VDS-NCويمكن أن تتضمن الختم الرقمي المرئي للمساحات غير المقّيدة ) القائمة
 الهيئات الحكومية الدولية اإلقليمية أو العالمية أو المنتظمات المعترف بها دوليًا.

_______________________ 





 
 
 

4-1 

 الفصل الرابع

 نموذج التخفيف والتقييم متعدد الطبقات –التنفيذ 

 لمحة عامة   4-1

 عن المسافرين استفسار، و الجسم لتخفيف من المخاطر مثل قياس درجة حرارةلنفذ العديد من الدول استراتيجيات ت 4-1-1
، وحظر الدخول من دول دمتنوعة من قيود السفر مثل إغالق الحدو ومجموعة  ،حصينوالت ،فيروس كورونا اتعراض، واختبار األ

متبادل العتراف فاال عالوة على ذلك، .الدول فيما بينهذه التدابير غير منسقة إال أن  .وما إلى ذلكوالحجر الصحي، معينة، 
 ى يجب على الدول تقييم مستو و  .ايةال يزال محدودًا للغللجائحة  لدول ذات االنتشار المتساوي فيما بين ابتدابير التخفيف حتى 

 عمليات تقييم وبعد إعداد .، ومستوى تحمل المخاطرات واللقاحاتالصحي، وتوافر االختبار  هانظام ات، وقدر لديهامرض العبء 
لفتح أو متعددة األطراف في مناقشة وضع اتفاقات ثنائية  أبدأن تالدول األخرى و  إلى تقدمهاأن  المعنية ة، يمكن للدولالمخاطر

لتيسير النقل الجوي، وينبغي تنسيق  ةبالغ هميةتنسيق اإلجراءات أ  ويكتسي .ممرات للصحة العامة وتحفيز عودة السفر الجوي 
عند وضع الترتيبات الثنائية، ستحتاج الدول إلى النظر في اآلثار و  .الممارسات الجديدة مع الدول وأصحاب المصلحة اآلخرين

 .، وكيفية استيعاب الركاب القادمين من بلدان ثالثةبين منطقتي االتفاق لمرورالمترتبة على تدفقات حركة ا
بين الموجودين في خبراء من  استقطابالداخلي، يجب على الدول  صعيدعلى اللتحديد مستوى مخاطر الدولة و  4-1-2

والصحة العامة والجمارك  (صناعةالسلطات الوطنية وال)، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر الطيران حكوميةال الهيئات
تقييم الوضع الحالي للدولة فيما يتعلق لوالهجرة والمنظمات الدبلوماسية واإلدارات القانونية، الذين يمكنهم العمل بشكل تعاوني 

د أنه في إطار محفل مناسب بموجب النظام المعمول به في الدولة، بي هذا التقييم التعاوني نبغي أن يجري يو  .بأنماط المرض
فرقة الواردة في تقرير  6للتوصية  وفقاً  دولةفي كل  (أو ما يعادلها) لجنة تيسير النقل الجوي الوطنية يمكن أن ي جرى بواسطة

تيسير النقل ل وطنية ، التي تحث الدول األعضاء التي لم تفعل ذلك بعد، على إنشاء لجنةالطيران قطاع عمل المجلس إلنعاش
التنسيق عبر القطاعات على المستوى  تعزيزالتسهيالت، من أجل  - التاسع مطلوب في الملحق الجوي على الفور كما هو

إلى حالة نظام الرعاية  ةكورونا باإلضاففيروس يجب أن يتناول التقييم القدرات الحالية لتحديد وتشخيص وعالج حاالت و  .الوطني
بعد مراجعة هذه الوثيقة وإرشادات اإلقالع و  .فقات الركاب المتزايدةالستيعاب تدبصفة عامة  رغبتهاو الدولة استعداد مدى الصحية و 

العام  اإليكاوموقع  كما ترد في الصادرة عن فرقة عمل المجلس إلنعاش قطاع الطيران
(aspx.off-Take-int/covid/cart/Pages/CART.icao.https://www) يمكن التي ، يجب على الدول تحديد درجة تحمل المخاطر

 .على أساس ثنائي وتدابير التخفيف التي يمكن استخدامها لتحقيق هذا الهدف باستخدام نهج نظام إدارة السالمة بها أن تقبل

، اً  نوعياً نهج قد يتطلب يناريو الحاليالس إال أنإلى البيانات،  ستناداا اتشجع اتخاذ القرار ي   أنه على الرغم منو  4-1-3
من خالل تنفيذ استراتيجية مشتركة وتقييم ما إذا كان قد و  .البيانات والمعلومات التي تم التحقق من صحتها غير مكتملة إنحيث 

عبء على النظام لتقليل أو إزالة ال المتاحة تقييم البدائل أيضاً متبقية، يجب على الدول المخاطر ال تحقيق مستوى مقبول منتم 
 وفقاً هذه التدابير  طرأ علىالختالفات التي ينبغي أن تيجب إيالء بعض االهتمام لو  .الذي تفرضه تدابير التخفيف المختارة

 وبما يتوافق مع المراحل التي ترد في وثيقة اإلقالع لفرقة عمل المجلس إلنعاش قطاع الطيرانجائحة مختلفة لللمراحل الل
((https://www.icao.int/covid/cart/Pages/CART-Take-off.aspx.) 

https://www.icao.int/covid/cart/Pages/CART-Take-off.aspx
https://www.icao.int/covid/cart/Pages/CART-Take-off.aspx
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الفعالية و  توفر االستراتيجيات في في نفس الوقت والنظر تدبيركل ينبغي مواءمة اإلجراءات المتعلقة بكل مرحلة و و  4-1-4
 .ل دولةوالتكاليف وتحديات التنفيذ لك

على سبيل المثال، قد ف .اً  مهماً أمر  فيروس كورونا جائحةل يعد االتساق مع سياسة واستراتيجية االستجابة الوطنيةو  4-1-5
يوصى باستخدام األقنعة الطبية في مجال الطيران، ولكن يجب إعطاء األولوية لتوافرها للعاملين الصحيين واستجابة الصحة 

قيود على الطيران، ينبغي للدولة أن تنظر في الدور الذي يلعبه الطيران في اقتصاد الدولة واستجابة  فرض عند النظر فيو  .العامة
ينبغي أن تضمن الدول و  (.االختبار، واألدوية واللقاحات عدةالشخصية، و  الوقايةمثل توزيع معدات )الصحة العامة نفسها 

 .ةيالحكوم في مختلف الهيئات المواءمة بين مختلف السياسات والتدابير العامة المطبقة

 الطبقات ةمتعدد تقييم المخاطرعملية ل عام أولي نموذج   4-2
 (من أربع خطوات تتألف عملية)وتحديد تدابير التخفيف 

 مقدمة   4-2-1
ي نقاط يمكن للدول أن تستخدمه على أساس ثنائي أو متعدد األطراف لتقييم المخاطر ف أولينهج ل كمثالتم تطوير هذا النموذج 

 حيث تتكامل معبالعملية  كيفينبغي للدول أن تو  .ة لتخفيف المخاطرتاحوالوجهة، وللمساعدة في اختيار التدابير الم غادرةالم
 .ا القائمةتناسب مع ظروفهوت الخاصة بصنع القرار على الصعيد الوطنياألخرى عملياتها 

 يةاستيفاء الشروط التال التحقق من –الخطوة األولى    4-2-2
وبشأن  الصادرة عن فرقة عمل المجلس إلنعاش قطاع الطيرانراجع إرشادات اإلقالع )يعتمد هذا النموذج على االفتراضات التالية 

نصائح السفر الصادرة عن منظمة الصحة العالمية )إرشادات "االعتبارات الفنية لتنفيذ نهج قائم على المخاطر للسفر الدولي في 
  :"(سياق مرض فيروس كورونا

 :، وأنهمالسفر عملية االحتياطات العالمية المناسبة في كل مرحلة من مراحليتبعون ن يالمسافر  أن  (أ
 عند المرض؛ ون سافر يال   (1
 والجهاز التنفسي؛ ينليدالصحية لنظافة البممارسات  ون لتزمي  (2
 ؛(الظروف تفتضيهاالتي  مع االستثناءات)قناع الوجه  ون ستخدمي  (3
 ي إلى أقصى حد ممكن لتقليل مخاطر انتشار المرض؛ ندبالتباعد ال ون مارسي  (4
 ؛موظفي المطار وشركات الطيران من بالتعليمات المقدمة يلتزمون   (5

قبل السفر  فيروس كوروناإصابتهم بـأثبت التشخيص أو جاءت نتيجة اختبارهم إيجابية األشخاص الذين ال يسافر أ  (ب
 العامة؛ يتم إخطار سلطات الصحةأن و 

 ؛خطار سلطات الصحة العامةأن يجري إ، و همعند وصول ةيجابياإل ذوي االختباراتعزل   (ج
قبل أثبت التشخيص إصابتهم أو  جاءت نتيجة اختبارهم إيجابيةن لألشخاص الذين بيقر متحديد المخالطين ال  (د

 السفر؛ أن يقلعوا عنلحجر الصحي، و أن يخضعوا لالسفر، و 
يتم ، و (بما في ذلك الركاب اآلخرين)بعد السفر  اً الذين جاء اختبارهم إيجابيين لألشخاص مقربلطين التحديد المخا  (هـ

 الدولي؛  للمخالطين على المستوى عمليات تعقب  إطالقينبغي، عند الضرورة، و  .لحجر الصحيإخضاعهم ل
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ابة السابقة بالفيروس المسبب للمتالزمة تطعيمًا كاماًل وليس لديهم دليل على اإلص ي طّعمواإن األشخاص الذين لم  (و
التنفسية الحادة والوخيمة والمعّرضين بشكل متزايد لإلصابة بمرض شديد أو الوفاة بسبب هذا المرض، بما في 

عامًا أو أكبر أو أولئك الذين يعانون من اعتالالت مصاحبة تشكل خطرًا  60ذلك األشخاص الذين تبدأ أعمارهم 
شديدة بفيروس كورونا )مثل أمراض القلب والسرطان والسّكري( ينبغي أن ي نصحوا بتأجيل السفر متزايدًا لإلصابة ال

 مجتمعاتها؛في إلى المناطق التي تشهد تفشيًا للفيروس 
يجب على جميع المسافرين الوافدين اتباع التوصيات واالستمرار في االلتزام بتدابير الحماية الشخصية، مثل  (ز

 التباعد الجسدي أثناء وجودهم على متن الطائرات وفي المطارات.استخدام األقنعة و 
للسماح بين الجهات المعنية ها تبادلآليات للحصول على معلومات اتصال كاملة ودقيقة في الوقت المناسب و  إعداد  (ح

 .إجراءات الصحة العامة الالزمة باتخاذلسلطات الصحة العامة 

 لية التدابير القائمةتحديد فعا –الخطوة الثانية    4-2-3
ت عرَّف الفعالية في هذا و  .فعاليةالتتباين هذه التدابير من حيث للحد من انتقال المرض، و المصممة مجموعة من التدابير  ثمة

بلد إدخال األفراد المصابين بالعدوى إلى المجتمع في  لمخاطر خفضبير من احدثه التدتما التقديري لمدى الالسياق على أنها 
قة تدابير عند تنفيذه برفإدارة المخاطر متعددة الطبقات و ية في إطار عملية لوقايشكل كل تدبير عنصر من عناصر او  .ةالوجه

وهناك العديد من النماذج واألدوات التي تتيح للدول وغيرها  .األخرى  مع التدابير الترابطو ينبغي تقييمه من حيث الفعالية أخرى، 
النسبية  الجدارةوفي حين أنه ينبغي اتباع عملية متعددة الطبقات، فإن  .لية الن هج متعددة الطبقاتمن األطراف الفاعلة تقدير فعا

  .لألدلة العلمية وفقاً لفرادى االستراتيجيات ترد في المرفق باء ويمكن تحديثها في المستقبل 

 تحديد المخاطر النسبية –الخطوة الثالثة    4-2-4
النسبة : داخل الدول ظروف من دولة إلى أخرى من خالل النظر في ثالثة فيروس كورونا ()عبور انتقاليمكن تحديد خطر 

 اتختبار نتائج االومعدل  ،االنتشارومعدل ( الملقحون والذين اكتسبوا المناعة بشكل طبيعي)المئوية لألشخاص المحّصنين 
أدناه إلى توفير  عامل من العوامل المذكورة رتبطة بكلالم الحدية الفاصلةقيم التهدف و  .اتاختبار من  نسبة ما ي جرى يجابية و اإل

 :نالو األيستخدم ز يرمنظام تل وفقاً لتحديد مستويات المخاطر  يمكن استخدامهإطار  وضع تتيحإرشادات 
 :المحتملة ية الفاصلةحدقيم الال

أقل  –بيعي( أو الذين اكتسبوا المناعة بشكل ط الملقحون  النسبة المئوية لألشخاص غير المحّصنين  -1
 في المئة. 30من 

مع  (تجددم تمتوسط معدال) نسمة 000 100أيام لكل  7 فيحاالت ال معدل –معدل االنتشار  -2
 .000 100لكل  حالة 25 اقدره قيمة حدية فاصلة

 .يوماً  14 لفترة تفضل بعض الدول استخدام معدل متجدد - مالحظة
أقل من  نخفض إلىفاصل بهدف أن ي قطعي المائة كحد في 5 -يجابية نتائج االختبارات اإلمعدل    -3

 .األولي لفحصغراض اتكون االختبارات متاحة على نطاق واسع أل عندمافي المائة  5
على إجراء الدولة قدرة  حققتلن يتم استيفاء هذا الشرط إال إذا  - اتاختبار  نسبة ما ي جرى من   -4

 .شخص في األسبوع 000 100لكل  اً اختبار  250تبلغ  اتختبار اال
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 :ية الفاصلةحدقيم الالو  ةسائدال ظروفال استنادا إلى ذي يمكن استخدامهالترميز اللوني ال
 .أعاله 3و 2و 1 الفاصلة لكل من أقل من القيم الحدية نشأمنطقة الم/دولة: أخضر  -
أعاله،  ث المذكورةالثال قيمال منلقيمتين الفاصلة  أقل من القيم الحدية نشألممنطقة ا/دولة: برتقالي  -

 .جميع القيم الثالثلولكن ليس 
 .القيم الثالثالفاصلة لكل  تتجاوز القيم الحدية نشأممنطقة ال/دولة: أحمر  -
 .4البند  ستوفيالمنطقة ال ت /دولةال توجد بيانات كافية، أو أن ال: رمادي  -

المتغيرات أو المستجدات  الحسبان في تؤخذن أ بعدفي المستقبل  خاطريمكن تحديث إطار تقييم الم – مالحظة
 تشهدهاللتطورات التي  وفقاً أو األلوان  المحتملةالفاصلة  الحدية القيمو  ،االختبار استراتيجياتبو  ،ظروفبال فيما يتعلق

 .الجائحة
 مستويات المخاطر المحددة بناًء علىتحديد اإلجراءات  -الخطوة الرابعة    4-2-5

لكيفية استخدام مستويات المخاطر النسبية في تحديد تدابير تخفيف المخاطر  عطى مثاالً ي  النموذج أدناه   4-2-5-1
 :المناسبة

 .شروطقيود أو  دون : آخر من األخضر إلى أي لون  -
قيود  دون ولكن  اختبارات،أو /و استمارات لتحديد مواقع الركابقد يتطلب : آخر من البرتقالي إلى أي لون  -

 .على السفر
حسب  ينالمسافر  ةيمكن أن يقيد حرك: (خاصة إلى األخضر)لرمادي إلى أي لون من األحمر أو ا -

 .أو االختبار/األعراض والتعرض و
 :بتقييم المخاطر رهناً  يجب على الدول أن تنظر في االستثناءات التالية 4-2-5-2

 ،(هموالذين أكملوا نوبات عمل مهممها)بمن فيهم المقبلون على أداء  الطائرات طقمأأفراد   -
 ،تقديم الرعاية الصحيةفي مجال ن و األساسي ن و موظفالأو   -
 .لحفاظ على سالمة المجال الجوي عن ابصفة رئيسية ن و مسؤولن الو العاملأو   -

 .تظهر عليهم األعراض فرادأل ةوثيق ين بصورةمخالط كانوا مرضى أو إال أذا كانوا خضع هؤالء العاملون للحجر الصحيي   يجب أال
 .والميسرةإعطاء األفضلية لالختبارات السريعة الدول اشتراط االختبار لهؤالء العاملين، فينبغي  وإذا قررت

ومع زيادة توفر التطعيم ضد مرض فيروس كورونا وتنفيذه تنفيذًا تدريجيًا في جميع أنحاء العالم، سيكون من  4-2-5-3
فراد طاقم الطيران عند تحديد التدابير الواجب تطبيقها، على المناسب أن تنظر الدول في حالة التطعيم الخاصة بالمسافرين وأ

أساس تقليل مخاطر نقل فيروس كورونا عبر الحدود من قبل األشخاص الملقحين مقارنة باألشخاص غير الملقحين. ومن الناحية 
 ، يمكن تطبيق تصنيف أقل خطورة على األشخاص الملقحين.النظرية

تلقيح نسبة كبيرة من السكان المعرضين للخطر أن تنظر أيضًا في مستويات الخطر يمكن للدول التي قامت ب 4-2-5-4
 بسبب االنتقال إلى أماكن أخرى. خفاض احتمالية الوفيات داخل دولهملديهم نظرًا الن



 5-4 نموذج التخفيف والتقييم متعدد الطبقات –التنفيذ  —رابع الفصل ال

 

 

قد يحتاج المسافرون القادمون من خارج دولة المغادرة إلى تقييم منفصل عند الوصول مقارنة  — مالحظة
، يمكن ذلكسمح بي في حالة وجود إطار قانوني وإداري مناسبو  .يوماً  14ين كانوا في دولة المغادرة ألكثر من باألشخاص الذ

وسجالت مراقبة الحدود وأدوات معلومات  (API)والمعلومات المسبقة عن الركاب  (PNR)الركاب  اءاستخدام بيانات سجل اسم
 .يعلنون عن أنفسهمالذين ال  الركاب األخرى للمساعدة في التعرف على بعض الركاب

 السيناريوهات ة منعين   4-3
ومع تطور الجائحة، سيجري عرض المزيد من  .عملية تقييم المخاطر الموضحة أعاله تبين أدناه المعروضة سيناريوهات الحالة
 .لمزيد من األدلة في المستقبلعند توفر ا إضافية كمرفقات تتضمن تأثيرات التطعيم والمتحورات المثيرة للقلق سيناريوهات الحالة

 1السيناريو 
، ومسار تنازلي للحاالت، واختبارات متاحة بسهولة، 000 100حاالت لكل  7أيام يبلغ  7متوسط متجدد لمدة  ألفة دوللدى ال

 باءة لدولاو  .لمستشفياتغير المشغولة باة سرَّ األفي المائة من  25في المائة من االختبارات اإليجابية، وأكثر من  5وأقل من 
 2أقل من و اختبارات متاحة بسهولة، و مسار ثابت للحاالت، و ، 000 100حالة لكل  7,8 قدره أيام 7لمدة  متجددلديها متوسط 

و " لفأ"يمكن للدولتين  .لمستشفياتغير المشغولة باة سرّ األفي المائة من  20في المائة من االختبارات اإليجابية، وأكثر من 
 .وتنفيذ الحد األدنى من تدابير التخفيف من المخاطر منطقتيهمامناقشة للسماح بحرية السفر بين الدخول في " اءب"

 :خياراتال
ة يتمثل في عدم الحاجة إلى محتملال اتخيار أحد ال، ف"الخضراء"في الفئة  كلتا الدولبين تقعان بما أن  -

 .التدخل
تفاصيل االتصال بهيئة الصحة إعطاء روتينية مع تدابير الصحة العامة ال بشأنتزويد الركاب بمعلومات   -

 .اإلبالغ في حالة مرض شخص ما واشتراطالعامة، 
 .اً اتباع نهج أكثر نشاط ألمر يقتضيمراقبة إلكترونية لفترة زمنية إذا كان ا  -

 2السيناريو 
فقط للحاالت  اتايد، واختبار متز  يمسار مرضو ، 000 100حالة لكل  43,4أيام يبلغ  7لمدة  جددمتوسط مت دولة جيملدى ال

ة في المائة من أسرّ  10في المائة من االختبارات اإليجابية، وأقل من  20، وأكثر من المقربين المصحوبة بأعراض والمخالطين
، واختبارات متاحة بسهولة، 000 100لكل  12,6أيام يبلغ  7بمتوسط متجدد لمدة فتتمتع  دالة دولال أما .المستشفيات المتاحة

تخفيف المخاطر حيث يمكن لعلى اتفاق " الد"و " يمج"يمكن أن تتفاوض الدولتان  .ة المستشفياتفي المائة من أسرّ  20توافر و 
 .سيخضعون الستراتيجيات تخفيف معززة" يمج"، لكن مواطني الدولة "يمج"ة إلى الدولة السفر بحريّ " الد"لمواطني الدولة 

 :خياراتال
الشروط كافة أو  أحدمع التقيد ب" يمج" دولةال داخلالتحرك بحرية " الد"ة ولديمكن للمسافرين من ال  -

جهات االتصال التابعة تزويدهم بتدابير الصحة العامة الروتينية مع  بشأن ينتثقيف المسافر : التالية
 ضمنالتي تتأو استبيانات المسافرين /لسلطة الصحة العامة وإجراءات اإلبالغ، والمراقبة اإللكترونية، و

 .تفاصيل االتصال
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المبكر،  اإلفراج بغرضختبار لال إخضاعهم عم "دال" الدولة إلى "جيم"ة دولالمسافرين من ال حجريمكن   -
تطبيقات الهواتف الذكية، )المراقبة النشطة  شكل آخر من أشكالأو استخدام االختبار التسلسلي، أو 

 (.مة، والقيود المحدودة مثل األنشطة التجارية فقطالروتينية من سلطات الصحة العا الهاتفية والمكالمات
يجوز إخضاع المسافرين الذين يحملون شهادات تطعيم أو شهادات تعافي سارية المفعول إلى متطلبات و 

من التدابير الشاملة  جزءاً الركاب  ثقيفت شكليمكن أن يأقل صرامة بشأن االختبارات والحجر الصحي. و 
إذا  سريع للمخالطينتتبع الغراض الأل ممرات الصحة العامةدام استبيانات يمكن استخو  .ورد أعاله كما

 .لزم األمر

 3السيناريو 
 000 100لكل  30,2 أيام يبلغ 7لمدة  جددمتوسط مت هاءة دوللدى ال .غير متوفرة ياتوبيانات المستشف اتتفاصيل االختبار 

واالختبارات متاحة فقط  000 100لكل  23,6 أيام يبلغ 7لمدة  ددجلديها متوسط متف واو أما الدولة .واختبارات متاحة بسهولة
 .تعتمد على السياحة واوالدولة و  .أعراض والمخالطين المقربينمصحوبة بلحاالت الل

 :خياراتال
مع حد أدنى " اءه"السفر إلى الدولة " اوو "لألشخاص من الدولة  تيحإبرام اتفاق ي تينالدول اتينيمكن له  -

 .أعاله كما ذ كر" يمج" الدولة إلى" الد"لمسافرين من الدولة حالة اات التخفيف المشابهة لمن استراتيجي
راتيجيات معززة بشكل طفيف استإلى " واو" الدولة إلى" هاء"من الدولة المسافرون  خضعأن ي جوزي  -

: هاأو كل يةالتدابير التال يمكن أن تشمل الخيارات بعضو  .تحمل كل دولة للمخاطر مدى على اً اعتماد
اشتراط ، وفترات قصيرة من العزلة مع حجر صحي ض أو بدون االختبار التسلسلي مع حجر صحي مخفَّ 

مع اإلبالغ اليومي عن األعراض واختبار  اً إلكتروني مخالطينمراقبة ال/اختبار سلبي لإلفراج، وتتبعنتيجة 
ويجوز  .لألفراد المتمردين "رلسفعدم ا"أو استخدام قوائم /أيام، و 7-5 غضون  ما بعد الوصول في

إخضاع المسافرين الذين يحملون شهادات تطعيم أو شهادات تعافي سارية المفعول إلى متطلبات أقل 
تدابير  إضافة إلى مراعاةتثقيف الركاب  ومن األهمية بمكان. صرامة بشأن االختبارات والحجر الصحي

 .الصحة العامة ومتطلبات اإلبالغ

_________________ 

 



 
 
 

5-1 

 الخامس الفصل

 العامة الصحة ممر
 

 المبادئ   5-1
عندما تتفق اثنتان أو أكثر من الدول أو المناطق على االعتراف بتدابير  (PHC)ممر الصحة العامة  يتشكل 5-1-1

 تخفيف الصحة العامة التي تنفذها كل منهما على مسار واحد أو أكثر بينهما. ويمّكن مفهوم ممرات الصحة العامة خدمات
الشحن األساسية والرحالت اإلنسانية واإلعادة للوطن واإلجالء الطبي من االستمرار بأقل قدر من االنقطاعات أو التأخير، مع 
حماية صحة طاقم الطيران والتخفيف من انتشار المرض كما أنها تقوم بدور مهم في مجال سالمة الطيران، وتمكين طاقم الطيران 

اخيصهم والحصول على تدريب متكرر. ولقد أ عدت ممرات الصحة العامة بناء على نهج قائم على تجديد تر  من وعاملي الصيانة
  .المخاطر لضمان رحلة خالية من فيروس كورونا قدر االمكان.

مفيدة لتنظيم نهج تعاوني إلدارة المخاطر و  فعالة وت شجع الدول بشدة على اعتبار ممرات الصحة العامة وسيلة 5-1-2
من االعتراف  فعلى سبيل المثال، ستتمكن الدول، بفضل تبادل المعلومات من خالل ممرات الصحة العامة،. الحدود الصحية عبر

على المستوى الثنائي أو متعدد  المتبادل بأطر إدارة مخاطر الصحة العامة الخاصة بكل منها ووضع ترتيبات مؤقتة واستثنائية
 .جوي األطراف، يمكن من خاللها استئناف السفر ال

 :ما يلي اإليكاو أعدت، ممرات الصحة العامةلدعم الدول في إنشاء  5-1-3

 ؛(iPack) اإليكاو حزم تنفيذ في محددة الهدف مساعدة (أ
إن نموذج ممرات الصحة العامة الموجود في مركز التصدي لجائحة فيروس كورونا والتعافي منها   (ب

(CRRIC)1  ًفعااًل؛يمّكن الدول من تبادل المعلومات تبادال  
بتدبير ممرات الصحة  خاص يتضمن نموذج (PHC App)تطبيق ممرات الصحة العامة  تطبيق جديد  (ج

 .أو المناطق الدول منأكثر  أو اثنتين أي بينلتسهيل المناقشات  اإلنترنت عبر نصةوم العامة
توّفر إرشادات مفصلة  ، والتي2األدوات العامة المنشورة على موقع اإليكاو بشأن ممرات الصحة العامة (د

وأدوات وقوائم مرجعية لتنفيذ تدابير التخفيف من المخاطر التي تتهدد الصحة العامة باستخدام نهج متعدد 
 الطبقات قائم على المخاطر. 

 المدرج ممر الصحة العامةالدول عن طريق نموذج  غيرها من مع تباداًل فعاالً شجع الدول على تبادل المعلومات ت   5-1-4
ويراعي التطبيق االلكتروني الخاص بممرات الصحة العامة  .3(CRRIC) والتعافي منه فيروس كورونا لجائحة التصديمركز  في

البيانات والمعلومات التي تقدمها الدول على نموذج ممرات الصحة العامة، فضاًل عن الوبائيات المحلية في دول المغادرة والوجهة 
، والتي أ درجت في التطبيق االلكتروني الخاص بممرات الصحة العامة. ويستخدم بشأنهاعالمية التي يتم إبالغ منظمة الصحة ال

-2-4مرور )أنظر القسم المخاطر انتقال الفيروس بين الدول التي تستخدم نظام إشارات  الحتسابالتطبيق االلكتروني البيانات 
                                                           

1  https://www.icao.int/covid/Pages/crric.aspx. 
2  .aspx-Implementation-(PHC)-Corridor-Health-https://www.icao.int/safety/CAPSCA/Pages/Public. 
3  aspx.icint/covid/Pages/crr.icao.https://www 

 

https://www.icao.int/covid/Pages/crric.aspx
https://www.icao.int/safety/CAPSCA/Pages/Public-Health-Corridor-(PHC)-Implementation-.aspx
https://www.icao.int/covid/Pages/crric.aspx
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والبيانات المتعلقة  المعني الترتيب من أجل طرق التحديد ( ويتضمن نموذجًا إلعداد ترتيب خاص بممرات الصحة العامة، و 4
 .المعنيبمستويات مخاطر انتقال المرض، وقائمة بتدابير الصحة العامة الواجب مراعاتها في الترتيب 

أو متعددة )في العالقات الثنائية  ةالمستقل اتعلى مبادئ الترتيبيقوم  ممرات الصحة العامةفي إطار ترتيب وأي  5-1-5
 تفاوضإلعادة ال اً أو سبب قائمةتعديالً التفاقات الخدمات الجوية ال وال يعتبر .لطبيعته االستثنائية والمؤقتة نظراً بين الدول  (طرافاأل

 اً المستقبل بشأن اتفاقات الخدمات الجوية، ويجب على الدول استخدام األداة المناسبة ألنظمتها القانونية، سواء أكانت صكوكفي 
مذكرات التفاهم األخرى،  أي مذكرة من كما هو الحال معو  .تفاهمال اتمعاهدة، مثل مذكر الأقل من ما هو أو  ةعاهدمال تحمل صفة

 .متروك لتقدير األطراف (من اتفاقية الطيران المدني الدولي 83باإلشارة إلى المادة ) اإليكاوفإن إدراج بند بشأن التسجيل لدى 

 يستند إلى المخاطر طبقاتمتعدد ال اً ، من المتوقع أن تطبق الدول المشاركة نهجامةممرات الصحة الععند تشكيل و  5-1-6
التي تتضمن مجموعة واسعة النطاق من  الصحة العامة بعضها البعض في تنفيذها لتدابير تخفيف مخاطر ويتيح للدول أن تدعم

حماية أفضل من تنفيذ أن يوفر  المخاطر من يفتوليفة من تدابير التخف من شأن أيو  .االعتبارات التي تغطي قطاعات مختلفة
من خالل التعاون في التدابير المنفذة، يمكن للدول أن و  .المخاطر وقاية منلل تعتمدهاالتي  الوسائلمن  وسيلتينأو  ةواحدوسيلة 

 .ة الصحة والسالمةدار إل تهالمخاطر وأنظماتحمل  قدراتها في تضع استراتيجية لتخفيف المخاطر تتماشى بشكل أكثر فعالية مع
ورهنًا باالتفاقات المبرمة بين الدول، قد ي عفى طاقم الطيران أو الركاب من اختبار فيروس كورونا أو من الحجر الصحي من 

 .وبداًل من ذلك، يمكنهم االستفادة من مسألة تقليل المتطلبات. متطلبات أخرى 

لالستعراض المنتظم )بما فيها االستعراض المقرر  اييرعلى مع ممرات الصحة العامة اتشتمل ترتيبتيجب أن و  5-1-7
في حالة ارتفاع عدد اإلصابات بشكل كبير في دولة ما على سبل المثال، )العمل بها تعليق  ناولتت وفي حالة تغّير الظروف(

 (.مثال السيطرة على الجائحة ما تتمعند) ائهوإنها (مقارنة بالدولة األخرى 

ة أدوات تنفيذ ممرات الصحة العامة، والتي تتوسع في اإلرشادات الحالية وتوفر إمكانية أعدت اإليكاو مجموع 5-1-8
الحصول على دورات تدريبية معتمدة، فضاًل عن حلقة عمل عملية يجري تحديثها تحديثًا منتظمًا وفق أحدث األدلة العلمية 

للعمل عن بعد مع الدول والشركاء في  ومكرسين والدروس المستفادة. وهي تشمل أيضًا خبراء متخصصين في الموضوع المعني
 قطاع الطيران.

 العامة الصحة اتممر  عناصر   5-2
 عامةال الصحة اتممر  عبر الطاقم رحلة   5-2-1

 .المقصدتقييم المخاطر ومتطلبات دولتي المغادرة و  بناًء علىما قبل المغادرة  اتيتم إجراء اختبار  (أ

يعني  مما، مقصدمن قبل دولة ال باالختباراالعتراف  الحسبان يؤخذ في ،االختبار معايير وضعوعند  (1
 .الحاجة إلى اختبار إضافي عند الوصول تفادي

في الفصل  ورد على نحو ما للفهم العلمي، وفقاً  ينالطاقم الم لقحأفراد االعتبارات الخاصة ب ت راعى (2
 .6-3و 5-1-3 الثالث، الفقرتين

 ، والذين قد تأتي نتيجةفيروس كورونااقم الذين تعافوا من عدوى أفراد الطالخاصة بعتبارات اال وتراعى (3
الثالث، في الفصل  على نحو ما ذ كرفي مرحلة معدية من المرض،  رغم أنهم ليسوا ةإيجابي هماختبارً 

 .7-3-3و 5-1-3الفقرتين 
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ألمن والهجرة يتم فصل أطقم العمل على عامة الناس في المطار، بما في ذلك من خالل استخدام مرافق ا (ب
المخصصة على النحو الموصى به في وثيقة اإلقالع الصادرة عن فرقة عمل المجلس إلنعاش قطاع 

)https://www.icao.int/covid/cart/Pages/CART-الطيران، إرشادات الوحدة الخاصة باألطقم 

)off.aspx-eTak . ع المطارات على و من خالل برنامج االعتماد الصحي  أن تصبح مطارات معتمدةت شجَّ
للمطارات الذي يديره مجلس المطارات الدولي والذي تدعمه منظمة الطيران المدني الدولي )اإليكاو(. 

قالع الخاصة بالسفر ويوفر اعتماد الصحة بالمطارات ضمانًا للدول والركاب بأنه يتم تنفيذ إرشادات اإل
عTOGDالجوي خالل أزمة الصحة العامة المتمثلة في جائحة فيروس كورونا ) شركات الطيران  (. وت شجَّ

الصادرة عن اتحاد النقل لمشغلي الخطوط الجوية و على االستفادة من قائمة التحقق من سالمة الصحة 
الطيران المدني الدولي ومع أفضل  لضمان التوافق مع إرشادات منظمة وذلك الجوي الدولي )إياتا(

 الممارسات في قطاع الطيران.
خاصة ال وحدةال إرشادات في بهلتعليمات الشركة المصنعة، على النحو الموصى  وفقاً يتم تطهير الطائرة  (ج

 بالطائرات 
ا هو موضح كم ،فيروس كوروناانتقال  للحيلولة دون االحتياطات المناسبة  ، على متن الطائرة،يتخذ الطاقم (د

 تإجراءاما يلزم م من لمشغلين توفير وينبغي ل .الخاصة بالطاقم في وثيقة إرشادات اإلقالعوحدة الفي 
 .وتدريب معدات

 :التي ينزل فيها الطاقم من الطائرة هاتفي الوج (هـ
تتعلق بالهجرة، واألمن أو ضرورية  فحوصاتإجراء أي عند يتم فصل الطاقم عن عامة الناس   (1

 ؛ةالصح
الخاصة بجائحة سالمة التطبيق بروتوكوالت  تتوفر فيها سبلتزويد الطاقم بوسائل نقل مطهرة يتم   (2

 ؛كوفيد
 ؛ألفراد الطاقمنظيفة  يةغرفة فندق راحة، يتم توفيرال خالل فترات  (3
ض انتشار المر ب العوامل الخاصة خذ في االعتبارتؤ لحجر الصحي، إذا لزم إخضاع أفراد الطاقم ل  (4

 الفصل؛و 
 :الحق في ألفراد الطاقم الخاضعين لمتطلبات الحجر الصحي (5

 توافر الغذاء الكافي في األوقات التي تتوافق مع احتياجات أفراد الطاقم؛  (1
 االهواء الطلق تطبق فيه فيأو مساحات  ممارسة التمارين الرياضية وصول إلى مرافقال (2

 .لتعزيز الصحة العقليةكورونافيروس بجائحة  السالمة الخاصةبروتوكوالت 
وا فيها تعرض لصحة العامةلممرات في  العودة إلى القاعدة، يجب اعتبار أفراد الطاقم الذين عملوا عند (و

ي مقيم ألفي مطار الوجهة، على أنهم يتمتعون بملف مخاطر مماثل  جمهورعامة المع محدود  الختالط
 .لحجر الصحيلإضافية أو  يخضعوا الختبارات الَّ ينبغي أ آخر، وبالتالي

وفقاً للتدابير المحددة في تقييم المخاطر الخاص بشركة  الجوي  ينبغي الرجوع إلى إرشادات إدارة الطاقم —مالحظة  
الطيران وفقًا لنموذج طاقم الطيران الخاص بإرشادات اإلقالع الخاصة بالسفر الجوي خالل أزمة الصحة العامة 

https://www.icao.int/covid/cart/Pages/CART-Take-off.aspx)
https://www.icao.int/covid/cart/Pages/CART-Take-off.aspx)
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 CART TOGD crewرونا والتابعة لفرقة عمل مجلس اإليكاو إلنعاش الطيران )المتمثلة في جائحة فيروس كو 

Module) التوقف"(  40-)الصفحة أ")off.aspx-Take-https://www.icao.int/covid/cart/Pages/CART(. 

 العامة الصحة اتممر  الركاب عبر رحلة   5-2-2
 

 لمعلومات التي يتعين إبالغ الركاب بها قبل حجز الرحلة مع مراعاة اعتبارات حماية البيانات.ا لمثال فيما يلي وصف
 
 المغادرة قبل 5-2-2-1

 (، الوصولالتحويل المغادرة، النقل) التي تفرضها الدول ومتابعة هذه المتطلباتالمتطلبات من تأكد القم ب  (أ
 .موعد المغادرة عند اقترابقت الحجز و في و 

الخطوط /شركة الطيران وتعرف على توصيات وتعليمات المطار/الخاص بالمطارالشبكي موقع ال طالع  (ب
 .مرض فيروس كوروناالجوية الخاصة بـ

 (.موصى بهأو  كان ذلك إلزامياً إذا ) مرض فيروس كورونا ضد احصل على تأمين صحي  (ج
 التطعيم قبل أسبوعين على األقل من السفر، إذا اخترت التطعيم.تأكد من اكتمال  (د

 .المتثال لمتطلبات الدولا الذي يمكنك منفي الوقت  المعتمدة فق االختبارامر أحد في  اً حجز موعدا  (ه
 .االختبار ةجينت احصل علىأثناء االختبار و  ألثبات الهويةقدم وثيقة   (و
وحملها  وإثبات شهادة التعافي أو إثبات التطعيم )عند االنطباق( مدةمعتالختبار الحصل على نتيجة اا  (ز

 (.إن وجدت)عبر بوابة حكومية  المطلوبةم المعلومات أو قدِّ /على تطبيق الهاتف الذكي و
 .تأكد من استيفاء جميع متطلبات السفر والدخول قبل المغادرة إلى المطار  (ح
وإثبات شهادة التعافي أو إثبات التطعيم )عند  ختبار المطبوعةتأكد من حصولك على نسخة من نتيجة اال  (ط

 .أو الشهادات الرقمية المتاحة لتقديمها في المطار االنطباق(
بعبوة  عدد كاٍف من أقنعة الوجه للسفر، هالم مائي كحولي)قم بإعداد مجموعة أدوات السفر الخاصة بك   (ي

 (.مل، إلخ 100ن عقل ت
أو إذا كنت  مرض فيروس كورونااإلصابة بلديك أعراض توحي بـ كانت بتوعك، أو أحسستال تسافر إذا   (ك

 .اً ، وأبلغ شركة النقل الجوي مسبقفيروس كورونالشخص مصاب بـ مخالطاً 
 تحقق من التغييرات المحتملة في المتطلبات قبل السفر وتأكد من عدم وجود تغييرات حديثة. (ل

 المطار في 5-2-2-2
 .ه شركة الطيرانحددتل ضمن اإلطار الزمني الذي الوصو تأكد من  (أ

 .لضمان االمتثال لمتطلبات السفر اً مبكر  والوصول عبر اإلنترنت أ قم بتسجيل  (ب
 .إضافية حسب الطلب استماراتأي  ملءشركة الطيران، بما في ذلك /امتثل لتعليمات المطار (ج

https://www.icao.int/covid/cart/Pages/CART-Take-off.aspx)
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تباعد ، بما في ذلك أقنعة الوجه، والض فيروس كورونامر بـالسارية فيما يتعلق التوصيات و تدابير بال لتزما (د
 .، إلخالبدني

، بما في ذلك في المطار مرض فيروس كوروناـالسارية بخصوص المشاة وإدارة حركة  موجهاتامتثل ل  (ه
، تباعد البدنيالمسافرين، ومؤشرات الو الفصل بين الموظفين مناطق و  ،الممرات ذات االتجاه الواحد

 .صحية الستخدام الشاشات التي تعمل باللمس واألقالم وما إلى ذلكات التوجيهوال

 الطائرة متن على 5-2-2-3
 :وامتثل لها فيما يخص تعليمات الطاقملاستمع  (أ

 .أقنعة الوجه خلعمتى يجب ارتداء أو  • 
  .كيفية التخلص من أقنعة الوجه • 
 .كيفية استخدام المراحيض، إلخ •

 .اآلخرينالركاب  أغراضتجنب لمس  (ب
 .لك دون غيرهشغل المقعد المخصص ا  (ج
 .الحركة في المقصورةمن قلل   (د

على أكمل أو االستبيان الصحي أو أي مستندات أخرى مطلوبة  ،قع الركاباتحديد مو  اتاستمار  قم بتعبئة  (ه
 .ممكن وجه

 الوصول عند 5-2-2-4
 .في المطار امرض فيروس كورونامتثل للتوصيات والتعليمات الخاصة بـ  (أ

بسهولة  يمكن الوصول إليها (مطبوعةالرقمية أو سواء ال)إذا لزم األمر، تأكد من أن الشهادات الصحية   (ب
 .لسلطات الصحية أو سلطات مراقبة الحدودل برازهاإل

 .التزم بالتدابير والتوصيات السارية، بما في ذلك أقنعة الوجه، والتباعد البدني، إلخ  (ج
الجمركي والوثائق األخرى حسب  عالنواإل ،واالستبيان الصحي ،ستمارة تحديد موقع الركاباستكمل ا  (د

 .الطلب
 بين الدول ممرات الصحة العامةترتيب  تنفيذ   5-3

 :أو المتعددة األطراف إلى المبادئ التالية/ينبغي أن تستند االتفاقات الثنائية و
 ية والنقل والهجرة والتشريعات... الخ(؛السياسات الوطنية والدولية )الصحة والرفاه  (أ

 ؛ة العامة المتاحةالصح قدرات ب(
 أولويات الدولة واالحتياجات التشغيلية؛ ج(
 توفر الموارد )بما في ذلك المعدات ومتطلبات األنظمة والموارد المالية والموارد البشرية(؛ د(
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 .الصحة العامة على أساس الوضع الوبائي تدابيرتنفيذ  ه(
التفاق بشأن معايير تنفيذ سياسات االختبار والتطعيم )بما في ذلك المزايا والعيوب والموارد والتوفر ا و(

 والتكاليف والجوانب العملية لإلدارة ومدة الحصانة وضمان سالمة الشهادات... الخ(؛
 تنفيذ سياسات الحجر الصحي؛ ز(
 تمل على الممرات األخرى المدارة داخل كل دولة؛إدارة سيناريوهات متعددة داخل ممر محدد والتأثير المح ح(
 تصالاال نقاط بما في ذلك) ةالمشارك الجهات إنشاء نظام قوي لتبادل المعلومات متفق عليه بين جميع  (ط

 نوع البيانات الواجب تشاركها وجودة البيانات والعمليات واإلجراءات الخاصة بتبادل النتائجو  القيادة سلسلةو 
 ؛الخ( ...جالنتائ تحليلو 

 قنوات تبادل المعلومات ضمن وخارج ترتيب ممرات الصحة العامة؛ (ي
أو تقييم المخاطر أو متطلبات  ،إذا تغير الوضع الوبائي إبالغاً فورياً وشامالً االلتزام بإبالغ الدول المشاركة  ك(

 .الصحة العامة
 .المقبولة للدول المشاركةإطار صنع القرار على أساس االعتراف المتبادل بعتبات المخاطر  ل(

 
 اتصاالت الجهات المعنية والركاب   5-4

يقتضي إنشاء ممرات الصحة العامة بين الدول تبادل المعلومات داخل اإلدارات الوطنية بالدولة وعلى الصعيد  5-4-1
 وأكافية لتنفيذ الترتيبات الثنائية  الدولي فيما بين الدول، مما يقتضي اتخاذ قرارات تعاونية. وقد ال تكون آليات التعاون القائمة

 عندما يتعلق األمر بدول عديدة وقطاعات متعددة. وخاصةالمتعددة األطراف بين الدول أثناء حاالت طوارئ الصحة العامة، 
الصحة العامة، من المهم العمل بالتنسيق الوثيق مع جميع  اتوبغية التخفيف من التحديات المتعلقة بتنفيذ ممر  5-4-2

، بما في ذلك مشّغلي الطائرات والمطارات في كل مرحلة من مراحل تخطيط ممرات الصحة ذات الصلة هات المعنية الوطنيةالج
قنوات اتصال واضحة مع جميع الجهات وجود العامة ومن ثم إنشاء فهم مشترك للنتائج التي ترغب كل دولة في تحقيقها وضمان 

 المعنية والمسافرين.
على تبادل أي معلومات ذات صلة بشأن ترتيبات ممرات الصحة العامة الخاصة بها المدرجة في  ت شّجع الدول 5-4-3

، مع الدول األخرى غير األطراف في ترتيب (ICAO CRRICمركز التصدي لجائحة فيروس كورونا والتعافي منها التابع لإليكاو )
يج، قدر اإلمكان، لنهج منّسق من خالل االعتراف بتدابير معّين لممرات الصحة العامة وجميع الجهات المعنية، من أجل الترو 

 التخفيف على الصعيد العالمي.
ع الدول والجهات المعنية على تبادل معلومات ذات  5-4-4 صلة مع الجمهور من أجل تجنب االرتباك الكما ت شجَّ

 واالضطرابات التي قد تؤثر سلبًا على ثقة الركاب والعودة إلى السفر.
 
 

______________________ 



 
 
 

6-1 

 الفصل السادس

 االنتقال من االستجابة لألزمات إلى العمليات الروتينية

مجرد إدارة األزمة المباشرة، سيلزم إعداد مؤشرات أداء لتحديد االنتقال من وضع إدارة األزمات إلى في المستقبل، ف 6-1
ي يمكن أن يكون مشابهًا أو مختلفًا عن عمليات ما قبل أو الوضع التشغيلي الروتيني، والذ" العادي الجديد"الوضع التشغيلي 

 .الجائحة
الدول في  لق بالوقت الذي يمكن أن تنظر فيهيمكن أن تكون مؤشرات األداء بمثابة عالمات إرشادية فيما يتع 6-2

المتاحة إلدارة المخاطر موارد مقابل ال الالزمةويقوم هذا االنتقال عادة على تقييم الموارد . االنتقال إلى الوضع التشغيلي العادي
ويمكن أيضًا أن تنظر الدولة في معايير إضافية بناء على . ، مع مراعاة المعايير التي جرت مناقشتها في هذا الدليلالمتبقية

 .أخرى غير ذات صلة بفيروس كورونا اعتبارات
، والنتائج المتعلقة باستخدام المطّعمينكان يمكن أن تشمل مؤشرات األداء هذه، على سبيل المثال، النسبة المئوية للس 6-3

 .الخ... جوازات سفر التطعيم، وقدرة أو قدرات نظام الرعاية الصحية على إدارة اإلصابات الجديدة أو الشديدة بفيروس كورونا
مؤشرات  يمكن أن يبدأ االنتقال من االستجابة لألزمات إلى العمليات الروتينية، بمجرد أن تضع الدول والمنظمات 6-4

األداء الرئيسية ذات الصلة وتفي بها على نحو مناسب، وعندما ال تتجاوز جائحة فيروس كورونا قدرتها على إدارة المخاطر 
 .وإدارة الصحة العامة

مرحلة ما بعد الطوارئ، التي ت عتبر عادة قد بدأت عندما تمت معالجة أولويات الطوارئ األساسية بمستوى معّين  ت عد 6-5
 .ستقرار، فرصة لتناول األنشطة األوسع المتعلقة بالصحة والطيران، ومن ثم االستعداد للمستقبل استعدادًا أفضلمن اال

جرى بالفعل تنفيذ بعض التدابير، مثل العمليات التي ال تتضمن التالمس ورقمنة التطبيقات الورقية، كجزء من و  6-6
 .عن تحسين تدفق الركاب وتعزيز خبرات العمالء في المستقبلوينبغي أن يسفر ذلك . العمليات الروتينية الجديدة

إما كيفية تنفيذ التدابير الحالية إن الدروس المستفادة من تطبيق تدابير التخفيف من المخاطر متعددة الطبقات،  6-7
 .إلى عمليات جديدةلالنتقال  اإلرشادوفر مزيدًا من ه التدابير بشكل مختلف، يمكن أن تتنفيذًا أفضل أو كيفية تنفيذ هذ

وعالوة على ذلك، توفر تداعيات األزمة فرصة لالبتكار وبناء القدرة على الصمود في وجه حاالت قد تكون متشابهة  6-8
 .في المستقبل

 
____________________ 

 





 
 
 

Att A-1 

 ألف ضافةإلا

 علم الوبائياتأساسيات 
كورونا المسبب للمتالزمة التنفسية مصاب بفيروس تقديم أفضل نصيحة لالختبار لتقليل خطر أن ينقل الشخص ال: الهدف

 .أثناء السفر ويقترح نظام اختبار لتقليل الحجر الصحي الحادة الوخيمة

 المصطلحات:
 حالة المرض

 
غير  موجود 

 موجود

 

 االختباراتمجموع  A B الفحص األولى +
 يجابيةاإل

 مجموع االختبارات السلبية C D -نتيجة االختبار 
مجموع  

 مصابينال
مجموع 
غير 

 المصابين

 مجموع السكان

 

A  إيجابية صحيحة 

B  إيجابية خاطئة  
C  سلبية خاطئة 

D  سلبية صحيحة 
يشير االنتشار في هذا السياق إلى  .عنه كنسبة مئوية أو معدل مع إجمالي عدد السكان كمقام اً عبء المرض، معّبر  .االنتشار

 .انية محددة في نقطة زمنية معينةعدد حاالت المرض الموجودة في مجموعة سك
 .عدد حاالت المرض الجديدة في مجموعة سكانية محددة خالل فترة زمنية محددة .اإلصابات
 .هي الصيغة الرياضية A/(A + C) .احتمالية أن يتعرف االختبار بشكل صحيح على الشخص المصاب بالمرض .الحساسية

 .هي الصيغة الرياضية D/(B + D) .حيح على الشخص غير المصاب بالمرضاحتمالية أن يتعرف االختبار بشكل ص .النوعية
 .هي الصيغة الرياضية A/(A+B) .اصحيح اً ما مدى احتمال أن يكون االختبار اإليجابي إيجابي .القيمة التنبؤية اإليجابية
 .هي الصيغة الرياضية D/(C + D) .اصحيح اً ما مدى احتمال أن يكون االختبار السلبي سلبي .القيمة التنبؤية السلبية
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 الخطوة األولى
 .تحديد متطلبات أداء االختبار لزيادة عدد األشخاص الذين يمكنهم السفر بقدر معقول من اليقين

 قضايا االنتشار/افتراضات
حساب  يتمو  .أثناء السفر مقارنًة باالنتشار منذ بداية تفشي المرض اً معدي أي المسافرين قد يكون من المهم معرفة   -1

 .ذلك بضرب معدل اإلصابة بالفترة الزمنية للعدوى 
أو الحاالت  اتاإلصابحدوث تعقب ب شبكية أخرى، مواقع ، من بينمدرسة براون للصحة العامةالشبكي لموقع اليقوم   -2

بيد  .suppression-covid-for-metrics-org/key.https://globalepidemics/: شخص 100 000الجديدة الحالية لكل 
أنظمة أوجه القصور في و  اتاالختبار  محدوديةت قد ال تكون دقيقة بسبب ءاتجدر اإلشارة إلى أن بعض اإلحصا أنه

 .اإلبالغ
تسعة أيام بعد ظهور  وحتىاألعراض  ظهوريومين من المرضى، تكون الغالبية العظمى معدية قبل  في صفوف  -3

أن ينقل فيها األشخاص العدوى  رجحالفترة الزمنية التي ي كون لت يوماً  12 تستخدم فترة الـ، لهذا السبب؛ األعراض
 .لآلخرين

مركز مكافحة األمراض والوقاية لمرجع  وفقاً في المائة  40بأعراض  ةغير المصحوبالحاالت فترض أن يكون معدل ي    - 4
 .html.scenarios-ncov/hcp/planning-2019gov/coronavirus/.cdc.https://www :2020سبتمبر المنشور في  هامن

فتراض أن األشخاص الذين عالوة على ذلك، على ا .في المائة من الناس يعانون من أعراض 60 وهذا يعني أن
في  60يتم اختبارهم، فإن عدد االختبارات اإليجابية ال يمثل سوى من أساسي بشكل  هم تظهر عليهم األعراض

 .المائة من العدد اإلجمالي لألشخاص الذين يحتمل أن يكونوا معديين
 االنتشار مدى حساب

إيجابية، استخدم متوسط براون اليومي للحاالت  هماختبارات ن جاءتمماألشخاص الذين يحتمل إصابتهم بالعدوى  انتشار لحساب مدى
التي عدد األيام ) 12واضربه في  (أعاله 2إلى االفتراض  اً أيام؛ استناد 7لمدة  جددالمتمتوسط ال)شخص  000 100الجديدة لكل 
 (.أعاله 3االفتراض  بناًء على؛ امعديفيها الشخص كون يحتمل أن ي

 المدة×  اإلصابات =االنتشار 
 12× ممن كانت اختباراتهم إيجابية  000 100األشخاص لكل  عدد= 
 شخص 000 100إيجابية لكل  هماختبارات ممن كانتلعدوى ل أن يكونوا ناقليناألشخاص المحتمل = 

يكونوا معديين،  في المائة من العدد اإلجمالي لألشخاص الذين يحتمل أن 60اعتبار أن عدد االختبارات اإليجابية ال يمثل سوى وب
العدد اإلجمالي لألشخاص الذين  وإذا اعتبرنا أن .حساب العدد اإلجمالي لألشخاص الذين يحتمل أن يكونوا معديينل هناك حاجة

" س" في مضروباً  0,6 يجب أن يساوي  عدد األشخاص الذين لديهم اختبارات إيجابيةفإن ، "س" يساوي يحتمل أن يكونوا معديين 
 (.أعاله 3الفتراض إلى ا اً استناد)

الذين يحتمل أن يكونوا إجمالي عدد األشخاص ×  0,6= إيجابية  هماختبارات وجاءت الذين يحتمل أن يكونوا معدييناألشخاص 
 ("س)"معديين 

https://globalepidemics.org/key-metrics-for-covid-suppression/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/planning-scenarios.html


 Att A-3  أساسيات علم الوبائيات —إلضافة ألف ا

 

 

األشخاص المحتمل إصابتهم بالعدوى مع اختبارات =  ("س)"إجمالي عدد األشخاص الذين يحتمل أن يكونوا معديين 
 0,6/إيجابية

للحصول على النسبة  100للحصول على النسبة، ثم اضربها في  000 100على " س"قّسم انتشار، مئوية لالنسبة الالساب لح
 .المئوية

 100× النسبة = نسبة االنتشار
 x 100 000 100س" /= "
 س في المائة= 

 :مثال
شخص،  000 100لكل  12,6توسط يومي يبلغ بم 2020سبتمبر  /أيلول 21 لصادرة في، باستخدام البيانات الفة أدولبالنسبة لل

 :تكون المعادالت كما يلي
 المدة×  اإلصابات =  االنتشار

 12× االختبارات اإليجابية  ن ذوي م 000 100عدد األشخاص لكل = 
 12×  000 100لكل  12,6= 
 شخص 000 100يجابية لكل اإلختبارات اال ن ذوي يحتمل أن يكونوا معديين مممن شخص  151,2= 

 أن يكونوا إجمالي عدد األشخاص المحتمل×  0,6= يجابية اإلختبارات اال من ذوي األشخاص المحتمل إصابتهم بالعدوى 
 يينعدم

ختبارات اال ن ذوي األشخاص المحتمل إصابتهم بالعدوى م=  (س)خاص الذين يحتمل أن يكونوا معديين ـالعدد اإلجمالي لألش
 0,6/يجابيةاإل

 000/0,6 100لكل  151,2= 
 شخص 000 100لكل  252= 

 x 100 000س  = النسبة 
  =252/100 000 
  =0,00252 

 100×  0,00252=  نسبة االنتشار
 في المائة 0,252=  

 :النتشارا ة لتحديدسريع يةحسابعملية 
، يمكن ثابتةخرى جميع المتغيرات األ في حين تبقىألن المتغير الوحيد في هذا الحساب الذي يتغير هو المتوسط اليومي،  نظراً 

ألف على سبيل المثال ة دولالف .50شخص على  000 100الحساب ببساطة عن طريق قسمة المتوسط اليومي لكل كامل إجراء 
 .في المائة 0,252=  12,6/50 يبلغ انتشار لديها 12,6 قدرهشخص  000 100جديد لكل ال للحاالت متوسط يوميالتي لديها 

 .شخص 000 100صلح إال إذا تم التعبير عن عدد الحاالت الجديدة لكل تال  لمعادلةه اوتجدر اإلشارة إلى أن هذ



 Att A-4 بشأن مرض فيروس كورونا دليل تدابير االختبار وإدارة المخاطر عبر الحدود

 

 

 ذات 000 24,6/100) جيموالدولة  (000 14,6/100أيام  7لمدة  تجددممتوسط الال) باء دولةللبالنسبة أداء نفس الوظائف  وعند
 .في المائة 0,492و 0,292 كون الناتجي (براون في موقع األعلى متوسط ال

  2×  2 جداول نفيذت
 .في المائة 98,5 قدرها يةنوعفي المائة و  97,1 قدرها حساسيةبية اختبار نوعبحساسية و  اً الجداول مبدئي وضعتم   -
على  (في المائة 92)و  (في المائة 80) تينمدرج ونوعية قيم االنتشار نفسها بأسوأ حساسية احتساببعد ذلك، تم   -

 .حالياً المعتمدة  فيروس كوروناز لجميع اختبارات جون هوبكن في مستخلصالتوالي 
أداًء باستخدام أعلى معدل انتشار في مقاطعة الواليات المتحدة  سوأإلجراء مقارنة إضافية، تم تشغيل قيم االختبار األو   -

 .س
 .في المائة 95، تمت تعبئة الجداول باستخدام الحساسية والنوعية المقترحة بنسبة اً أخير و   -
 .أداء أعلى فضي إلىسيكان يات أعلى و نوععادًة ما يحتوي على حساسيات و  يبار تفاعل البوليميراز التسلسلاخت  -

 2×  2الحسابات المستخدمة لجداول 
 :2×  2تذكير سريع بمصطلحات جدول 

Tp  = يةالسكانالمجموعة العدد اإلجمالي لألشخاص في 
P  = (50على  اً شخص مقسوم 000 100اليومي للحاالت الجديدة لكل المتوسط )معدل االنتشار كما تم حسابه أعاله 

Ti  =السكان صفوف العدد اإلجمالي لألشخاص المصابين في 
Tni  = السكان في صفوفإجمالي عدد األشخاص غير المصابين 

A  = ةصحيحذوي االختبارات اإليجابية الالعدد اإلجمالي لألشخاص 
B  = بارات اإليجابية الخاطئةذوي االختالعدد اإلجمالي لألشخاص 
C  = ذوي االختبارات السلبية الخاطئةالعدد اإلجمالي لألشخاص 

D  = صحيحةذوي االختبارات السلبية الالعدد اإلجمالي لألشخاص 

 :يةالحسابوفيما يلي تفاصيل العمليات 

P  =50/شخص 100000 لكل الجديدة للحاالت اليوميتوسط الم  
Ti = A + C = Tp x P 

Tni = B + D = Tp – Ti 

  A (A + C)/= الحساسية 
  D/(B + D) النوعية = 

 A /(A + B) القيمة التنبؤية اإليجابية = 

 D     (C + D)/ =القيمة التنبؤية السلبية 

 (في المائة 95ية النوعو في المائة،  95حساسية الو في المائة،  10 يبلغ نتشاراال)



 Att A-5  أساسيات علم الوبائيات —إلضافة ألف ا

 

 

 .احسب عبء المرض، 1000باستخدام عدد سكان يبلغ  - 1الخطوة 

 حالة المرض

   غير موجود موجود 
 مصاب بالمرض  1000x  0,10 =100    الفحص األولى +

مصاب  غير 900=  100 – 1000    -نتيجة االختبار 
 بالمرض

 100 900 1000  
 

 (خاطئة سلبية)  Cو (صحيحةإيجابية ) Aأحسب باستخدام الحساسية،  –الخطوة الثانية 
 

 ضحالة المر 
 

غير  موجود 
 موجود

  

 = إيجابية صحيحة x 0,95 100   95 الفحص األولى +
 سلبية خاطئة 5=  95 – 100   5 -نتيجة االختبار 

 100 900 1000  
 

 .ومن ثم اجمع النتائج اإليجابية والسلبية (.ةصحيحسلبية )D  و  (إيجابية خاطئة) Bباستخدام النوعية، أحسب  –الخطوة الثالثة 
 

 لة المرضحا
 

  غير موجود موجود 
سلبية  900x  0,95  =855 140 45 95 الفحص األولى +

 صحيحة
 إيجابية خاطئة 45=  855 – 900 860 855 5 -نتيجة االختبار 

 100 900 1000  
 

 احسب القيمة التنبؤية اإليجابية والقيمة التنبؤية السلبية –الخطوة الرابعة 

 في المائة x 100  =67,8  (95/140االختبارات اإليجابية = )/= اإليجابية الصحيحة القيمة التنبؤية اإليجابية
 في المائة x 100  =99,4 (855/860جميع االختبارات الخاطئة = )/القيمة التنبؤية السلبية = السلبية الخاطئة

 



 Att A-6 بشأن مرض فيروس كورونا دليل تدابير االختبار وإدارة المخاطر عبر الحدود

 

 

 أمثلة للعمليات الحسابية
 ()قيم متغيرة لالنتشار والحساسية والنوعية

 1المثال 
 .في المائة 5,98في المائة ونوعية تبلغ  1,97بحساسية تبلغ  اختبار باستخدام في المائة 25,0ولة ألف: انتشار قدره الد

 
 حالة المرض

غير  موجود 
 موجود

 

 390 17 14962 2428 الفحص األولى +
 610 982 982538 72 -نتيجة االختبار 

 2500 997 500 1 000 000 

 في المائة x 100  =14,0 (390 428/17 2بية = )القيمة التنبؤية اإليجا
 في المائة x 100  =99,99 (610 538/982 982القيمة التنبؤية السلبية = )

 
 2المثال 

في  5,98في المائة ونوعية تبلغ  1,97بحساسية تبلغ  اختبار في المائة باستخدام 292,0الدولة باء: انتشار قدره 
 .المائة

 حالة المرض

غير  موجود 
 موجود

 

 791 17 956 14 835 2 الفحص األولى +
 209 982 124 982 85 -نتيجة االختبار 

 2 920 997 080 1 000 000 
 

 في المائة x 100  =15,9 (791 835/17 2القيمة التنبؤية اإليجابية = )
 في المائة x 100  =99,99 (209 124/982 982القيمة التنبؤية السلبية = )

 
 3المثال 

 .في المائة 5,98في المائة ونوعية تبلغ  1,97بحساسية تبلغ  اختبار باستخدام 492,0لة جيم: انتشار قدره الدو 
 حالة المرض



 Att A-7  أساسيات علم الوبائيات —إلضافة ألف ا

 

 

غير  موجود 
 موجود

 

 703 19 926 14 777 4 الفحص األولى +
 297 980 154 980 143 -نتيجة االختبار 

 995 080 4 920 1 000 000 

 في المائة x 100  =24,2 (703 777/19 4)القيمة التنبؤية اإليجابية = 
 في المائة x 100  =99,98 (297 154/980 980القيمة التنبؤية السلبية = )

 4المثال 
 .في المائة 92في المائة ونوعية تبلغ  80اختبار أسوأ الحاالت بحساسية تبلغ ، 25,0 الدولة ألف: انتشار قدره

 حالة المرض
غير  موجود 

 موجود
 

 800 81 800 79 000 2 ولى +الفحص األ
 200 918 700 917 500 -نتيجة االختبار 

 2 500 997 500 1 000 000 
 في المائة x 100  =2,5 (800 000/81 2القيمة التنبؤية اإليجابية = )

 في المائة x 100  =99,94 (200 700/918 917القيمة التنبؤية السلبية = )
 

 5المثال 
في  92في المائة ونوعية تبلغ  80بحساسية تبلغ اختبار أسوأ الحاالت  ،في المائة 292,0ه الدولة باء: انتشار قدر 

 .المائة
 

 حالة المرض
غير  موجود 

 موجود
 

 102 82 766 79 336 2 الفحص األولى +
 898 917 314 917 584 -نتيجة االختبار 

 2 920 997 080 1 000 000 
 في المائة x 100  =2,8 (102 336/82 2القيمة التنبؤية اإليجابية = )

 في المائة x 100  =99,93 (898 314/917 917القيمة التنبؤية السلبية = )



 Att A-8 بشأن مرض فيروس كورونا دليل تدابير االختبار وإدارة المخاطر عبر الحدود

 

 

 6المثال 
في  92في المائة ونوعية تبلغ  80بحساسية تبلغ  الحاالتأسوأ اختبار في المائة،  492,0الدولة جيم: انتشار قدره 

 .المائة
 

 حالة المرض
غير  موجود 

 موجود
 

 542 83 606 79 936 3 ص األولى +الفح
 458 916 474 915 984 -نتيجة االختبار 

 4 920 995 080 1 000 000 
 في المائة x 100  =4,7 (542 936/83 3القيمة التنبؤية اإليجابية = )

 في المائة x 100  =99,89 (458 474/916 915القيمة التنبؤية السلبية = )
 7المثال 

 .في المائة 92في المائة ونوعية تبلغ  80بحساسية تبلغ ، اختبار أسوأ الحاالت 994,5قدره : انتشار (البلد )س
 

 حالة المرض
غير  موجود 

 موجود
 

 157 123 205 75 952 47 الفحص األولى +
 843 876 855 864 988 11 -نتيجة االختبار 

 59 940 940 060 1 000 000 
 

 .في المائة x 100  =38,9 (157 952/123 47القيمة التنبؤية اإليجابية = )
 .في المائة x 100  =98,6 (843 855/876 864القيمة التنبؤية السلبية = )

 
 8المثال 

في  95في المائة ونوعية تبلغ  95بحساسية تبلغ  الحاالتأسوأ اختبار في المائة،  25,0الدولة ألف: انتشار قدره 
 .المائة

 
  



 Att A-9  أساسيات علم الوبائيات —إلضافة ألف ا

 

 

 حالة المرض
غير  موجود 

 موجود
 

 250 52 875 49 375 2 الفحص األولى +
 750 947 625 947 125 -نتيجة االختبار 

 2 500 997 500 1 000 000 
 

من كل  اواحد شخصا أنأي في المائة،  x 100  =4,75 (250 375/52 2القيمة التنبؤية اإليجابية = )
 .عشرين شخصا تقريبا سيكون إيجابيا صحيحا

أن شخصا واحدا من كل  أي، في المائة x 100  =99,99 (750 625/947 947= )القيمة التنبؤية السلبية 
 .ممن جاء اختبارهم سلبيا قد يكون إيجابيا 000 10

 9المثال 
في  95في المائة ونوعية قدرها  95بحساسية قدرها  الحاالتأسوأ اختبار في المائة،  292,0الدولة باء: انتشار قدره 

 .المائة
 

 حالة المرض
غير  دموجو  

 موجود
 

 628 52 854 49 774 2 الفحص األولى +
 372 947 226 947 16 -نتيجة االختبار 

 2 920 997 080 1 000 000 
 

في المائة، أي أن شخصا واحدا من كل عشرين  x 100  =5,27 (628 774/52 2القيمة التنبؤية اإليجابية = )
 .شخصا تقريبا سيكون إيجابيا صحيحا

 000 10في المائة، أي أن شخصا واحدا من كل  x 100  =99,98 (372 226/947 947ية اللبية = )القيمة التنبؤ 
 .ممن جاء اختبارهم سلبيا قد يكون إيجابيا

 10المثال 
في  95في المائة ونوعية قدرها  95بحساسية قدرها  الحاالتأسوأ  اختبار في المائة، 492,0الدولة جيم: انتشار قدره 

 .المائة
 

 المرضحالة 



 Att A-10 بشأن مرض فيروس كورونا دليل تدابير االختبار وإدارة المخاطر عبر الحدود

 

 

غير  موجود 
 موجود

 

 428 54 754 49 674 4 الفحص األولى +
 572 945 326 945 246 -نتيجة االختبار 

 4 920 995 080 1 000 000 
في المائة، أي أن شخصا واحدا من كل  x 100  =8,59 (428 674/54 4القيمة التنبؤية اإليجابية = )

 .تقريبا سيكون إيجابيا صحيحا رة أشخاصعش
في المائة، أي أن شخصا واحدا من  x 100  =99,97 (572 326/945 945قيمة التنبؤية السلبية = )ال

 .ممن جاء اختبارهم سلبيا قد يكون إيجابيا 000 5كل 
 

 11المثال 
 .في المائة 95في المائة ونوعية تبلغ  95بحساسية تبلغ  الحاالتأسوأ اختبار ، 994,5انتشار قدره  :سينالدولة 

 
 المرضحالة 

غير  موجود 
 موجود

 

 946 103 003 47 943 56 الفحص األولى +
 054 896 057 893 997 2 -نتيجة االختبار 

 59 940 940 060 1 000 000 
 

في المائة، أي أن ما يزيد قليال عن  x 100  =54,78 (946 943/103 56القيمة التنبؤية اإليجابية = )
 .يا صحيحاشخص واحد من كل شخصين سيكون إيجاب

في المائة، أي أن شخصا واحدا من كل  x 100  =99,67 (054 057/896 893القيمة التنبؤية السلبية = )
 .ممن جاء اختبارهم سلبيا قد يكون إيجابيا 300

 : مالحظات
مصابين وغير يؤثر على عدد األشخاص ال بل .ال يؤثر معدل االنتشار على أداء االختبار فيما يتعلق بالحساسية والنوعية -1

  .سالمصابين في مجموعة من النا
 .القيمة التنبؤية اإليجابية تزدادامعدل االنتشار عند إجراء اختبار الفحص،  كلما ارتفع   -2
بشكل ضئيل للغاية حتى من خالل االختبارات ذات األداء  إال تتأثر القيمة التنبؤية السلبية ال في حالة االنتشار المنخفض،   -3

  .انسبيالضعيف 



 Att A-11  أساسيات علم الوبائيات —إلضافة ألف ا

 

 

قد  مما يعني أن أصحابهاالخاطئة  ةاإليجابي االختبارات تؤدي االختبارات ذات األداء الضعيف إلى زيادة كبيرة في عدد -4
 .التأكيديإكمال االختبار  تسنىعلى األقل في البداية حتى ي الطائرة،ي حرمون من الصعود على متن 

 
 الختبارات الجزيئيات في المائة 95نسبة عند مستويات الحساسية والنوعية الدنيا  ضبطمبررات 

 
بداًل من إجبار الدول على  مستخدمة ميدانيا في الوقت الحاليباستخدام مجموعة واسعة من أجهزة االختبار الهذا سيسمح  -1

 .شراء نماذج أحدث يصعب الحصول عليها في كثير من األحيان

في بيئة  أسهل تطبيقاو  أكثر توافرافحص  وسيلةت السريعة كاستخدام اختبارات المستضدا أيضاً ح النطاق األوسع تيي -2
تفاعل البوليميراز التسلسلي  اختبارات دخرباإلضافة إلى ذلك، فإنه سي .الطيران؛ وهي أسرع وأقل تكلفة في االستخدام

ة السريري بياناتع البالتزامن م ةيجابيختبارات اإلاألكثر تكلفة لتأكيد اال (RT-PCR) باالنتساخ العكسي في الوقت الحقيقي
 .التكميلية ذات الصلة

 .خاطئةالمرتفع ويقلل من اإليجابيات ال تنبؤية السلبيةالقيمة ال مستوى  يحافظ علىفي المائة  95ية عند نوعال ضبط -3

 .القيمة التنبؤية اإليجابية ة ويحسنخاطئمن مخاطر السلبيات ال أيضاً في المائة سيقلل  95 نسبة ضبط الحساسية عند -4

القيمة  طيتع ،(جددفي المتوسط المت 000 100حالة لكل  25إلى  10ظروف االنتشار المنخفض )التي تعادل من في  -5
اختبار  000 10 إلى 000 5 من (1) في اختبار واحدالتوصيف الخاطئ للشخص المصاب بأنه سلبي  التنبؤية السلبية

الخاطئ  صيف، يرتفع التو (حركفي المتوسط المت 000 100حالة لكل  50في بيئة انتشار أعلى )تعادل أكثر من و  .سلبي
 .اختبار 300 من كل 1قرب من إلى ما ي

ختبارات من تصنيف صحيح لال القيمة التنبؤية اإليجابية تحسنتفي نفس معدل االنتشار المنخفض ومدى االنتشار األعلى،  -6
 .إيجابيين (2) كل اختبارين من (1اختبار واحد )ن عقلياًل  يزيد مستوىً  في المائة، إلى 10إلى  5حوالي  يبلغيجابية اإل

أعلى مما أدى إلى مزيد من التحسينات في  ة لديها عند مستوىً خصوصيالو  ةحساسيال مستوى  توضعقلة من الدول ثمة  -7
 .أداء االختبار

 ما قبل المغادرة ختبارال الفاصل الزمني: الخطوة الثانية
 االفتراضات

 .أيام 6-5 متوسط قدرهمع  (٪95)يوم  12-2: مدة الحضانة  -
 .ساعة 48قبل  الفيروس اسقاطيمكن أن يحدث   -
 .أيام 3-1االختبارات األكثر حساسية تكون إيجابية قبل ظهور األعراض بـ   -
 .باختبار سلبي غير معدٍ  هلكن يكون الشخص فيها مصابا أيام يمكن أن 4إلى  2ترك فترة من   -
 .رحالت الجويةأثناء ال العدوى نقل الهدف هو الحد من   -

 

  



 Att A-12 بشأن مرض فيروس كورونا دليل تدابير االختبار وإدارة المخاطر عبر الحدود

 

 

 جوانب ينبغي مراعاتها
ختبار ذوي االفي المائة على األقل من المصابين  60، فإن ةمغادر الساعة من  72إذا تم إجراء االختبار قبل   -1

 لحظة قد تعرضوا لإلصابةالسفر حتى إذا كانوا  وا عنقلعأن ي يؤملض و عليهم أعراض المر  ظهرتسلبي سال
 .الختبارمرفق ا دخولهم

خروجه من مرفق االختبار،  لحظةحقيقية وأصيب بالعدوى  ةسلبيأحد االشخاص إذا كانت نتيجة اختبار   -2
 .الفيروس في معظم الحاالت إال بعد وصوله إلى الوجهة المقصودة إسقاط أن يبدأ في من غير المتوقعف

قليل من أكبر بمغادرة إلى السماح لعدد ساعة قبل ال 48االختبار إلى  تغيير موعدمن المحتمل أن يؤدي   -3
الفيروس  إسقاطالبدء في  م مننهيمكِّ  مامضمن المسافرين  بالتسلل ةالسلبي المصابين رغم نتائجهم األشخاص

 ةصابذي سيتعرض لإلالشخص ال أن يكون أثناء الطيران قبل ظهور األعراض، ولكنه سيزيد من احتمالية 
 .رحلة الجويةال اءأثنالعدوى لنقل  لقابغير  اً الحق

 
 الحجر الصحي باالختبار التسلسلي؟ مدة هل يمكن تقليل: الخطوة الثالثة

 
 جوانب ينبغي مراعاتها
عند الوصول لتقليل  المتبعة المملكة المتحدة تختبران الفعالية النسبية للتدابير الصحية المختلفة صدرتا فيتم النظر في دراستين 

 :تلخيص للدراستين هأدنا ويرد .احتمالية االنتقال
 بالمائة 99-78 ة بنسبةيفعال :(ةالذهبي قاعدةال) يوماً  14الحجر الصحي لمدة  • 
في المائة  39,6ة بنسبة يفعال: عند الوصول باالنتساخ العكسي يتفاعل البوليميراز التسلسلاختبار وحيد ب • 

 (حاالت 5اكتشاف حالتين من كل يتيح )
 64,3 فعالية بنسبة :أيام من الوصول 4بعد  باالنتساخ العكسي يميراز التسلسليالبول اختبار وحيد بتفاعل  •

 بالمائة
في  88فعالية بنسبة : أيام من الوصول 5بعد  باالنتساخ العكسي البوليميراز التسلسليتفاعل اختبار وحيد ب • 

 المائة
 في المائة 68,9نسبة فعالية ب :أيام من الوصول 4بعد اآلخر عند الوصول و اختباران أحدهما  • 
في  94 فعالية بنسبة :أيام من الوصول 7بعد  باالنتساخ العكسي البوليميراز التسلسلي اختبار وحيد بتفاعل  •

 المائة

 مناقشةال
القدرة على العثور على األشخاص الذين يمكن أن ينقلوا المرض بعد  تتمثل فية ليبافتراض أن النسب المئوية الفع 

 .الحقا انتقال المرض في معظم الحاالت أيام تمنع 7أو  5قول إن فترة الالصحي، يبدو من المعقول  من الحجر همخروج
أو  الرابعفي اليوم  اختبار ثانٍ  إجراء ساعة من الوصول، مع 72االختبار قبل  إجراء السؤال هو ما إذا كان  -1

البوليميراز  تفاعلوحيد ب اختبارجراء إلفي المائة الموصوفة  94 الفعالية البالغة ، سيقترب من نسبةالخامس
 .أيام من الوصول 7بعد  باالنتساخ العكسي التسلسلي



 Att A-13  أساسيات علم الوبائيات —إلضافة ألف ا

 

 

 .أيام من السلبية المثبتة ستوفر نفس المستوى من الفعالية 7 مدتهامنطقيا، يبدو أن نافذة   -2
 مراعاتهاينبغي مالحظات 

يجب أن تكون و  .الحساسية والنوعيةب مقترنةال تقنيةالهمية بنفس أ  تليس ذاتها االختبارطبيعة ، األولي في بيئة الفحص  -1
يتم إجراؤها بواسطة أشخاص مدربين تدريبًا كافيًا باستخدام التقنيات أن في المائة على األقل و  95 بنسبة يةنوعالحساسية وال

 .المختبرمن جانب عتماد أن يتم االيفضل و  .عةة من قبل الشركة المصنّ قرر الم
 .في تقييم الحاالت اإليجابية يجب النظر   -2
 حدود أفضل االختبارات المتاحة ستكون في في القيمة التنبؤية اإليجابيةمختلفة، فإن الدول المستوى االنتشار في  بالنظر إلى  -3

 .اصحيح اسيكون إيجابياختبارات  10إلى  4 كل من ن اختبارا واحدفي المائة، مما يعني أ 25إلى  10
 الشخص رفض صعود ستؤدي إلىة و خاطئستكون إيجابية ف ،في المائة 90إلى  75 لمتبقية من الحاالت، البالغةأما النسبة ا  -4

 .إلى الطائرة
 قد يسفر عن كون  ما ترتفع بشكل ملحوظ إلىس، فإن األرقام األولي للفحص نوعيةإذا تم استخدام اختبارات أقل حساسية و    -5

 .ةخاطئ يقة األمر إيجابيةهي في حق اختبار ايجابي 25 كل من 24
 خلفات فيروسية ولم تعد معدية وبالتالي يمكنم إسقاط في مرحلةقد تكون  فإن بعض اإليجابيات الصحيحة عالوة على ذلك،  -6

 .ألصحابها السفر
ختبار الفحص ال اإليجابية نتائجالفي حالة  دقةاختبارات أكثر إلى و  ة التكميليةالسريري بياناتستكون هناك حاجة إلى ال  -7

 .ولياأل
 .للسفر ومستعد معد غير يجابياإل هاختبار  رغمما  اً شخص أن إلعالن قبوله يمكن الذي كلالش في الدول تنظر أن يجب -8
 

______________________ 

 
 





 
 

Att B-1 

 باء اإلضافة
 المخاطر تخفيف تدابير لفرادى التقديرية الفعالية

 
 **التنفيذ تكلفة *ةلتقديريا الفعالية التخفيف استراتيجية

 منخفضة (%100) جداً  عالية السفر حظر تعميم

 وتوقيت المختارة الدول حسب متباين االنتقائي السفر حظر
 التدبير

 متباينة

 السفر حظر قوائم السفر، على قيود
المعرضين  المخالطين أو بالوباء للمصابين

 بتوصيات الملتزمين غيربشدة لإلصابة 
 العامة الصحة

 متباينة عالية

   المغادرة قبل ما استراتيجيات

 بالفيروس إصابتها المحتمل الحاالت عزل
 الصحي للحجر المخالطين وإخضاع

 متباينة عالية

 متباينة عالية جداً  التلقيح
 منخفضة إلى متوسطة *العدوى  نقل يخص فيما منخفضة المغادرة قبل واحد اختبار

اإلعراض  فحص)الصحي  اإلقرار استمارات
 (لطينوالمخا

 منخفضة جداً  منخفضة

 منخفضة جداً  منخفضة الجسم حرارة درجة فحص

 متوسطة إلى منخفضة متوسطة العالية التهوية

   :السفر أثناء االستراتيجيات

 منخفضة متوسطة للمسافرين الصحي التثقيف

 المناسبة المضادة التدابير اتخاذ
 العامة بالصحة يتعلق فيما العامة/األساسية

 منخفضة ةمتوسط

 وتوجيههم المصابين المسافرين مع التعامل
 المناسبة األماكن إلى

 منخفضة متوسطة

 عالية إلى متوسطة منخفضة الطائرات في المسافرين أعداد خفض



 Att B-2 بشأن مرض فيروس كورونا دليل تدابير االختبار وإدارة المخاطر عبر الحدود

 

 

الهواء واستخدام مرشحات جسيمات  تدفق
 (الهواء عالية الكفاءة )مرشحات هيبا

 منخفضة متوسطة

نقل  بتفادي يتعلق فيما أما .الرحلة أثناء العدوى  انتقال من التخفيف في أعلى فعالية لها المغادرة لقب ما اختبارات فإن بالمقارنة،
 .من وقت المغادرة االختبار إجراء موعد اقتربالفعالية تزداد كلما  فإن ،المرض

 

   استراتيجيات ما بعد الوصول
يوم فور  14الحجر الصحي لمدة 

 الوصول
في  99-78)عالية إلى عالية جدا 

المائة بالنسبة للحجر الخاضع لمراقبة 
 (الدولة

قبة الدولة ار مالحجر الخاضع ل)متباينة 
 (قد يكون عالي التكلفة

ها ألغراض تتبع تبادلجمع البيانات و 
 المخالطين بصورة مناسبة

 منخفضة متوسطة

 منخفضة (في المائة 40)متوسطة  تفاعل البوليمراز التسلسلي واحد اختبار
ارات اإلعالن الحالة الصحي استم

 (فحص اإلعراض والمخالطين)
 منخفضة منخفضة

 منخفضة منخفضة فحص درجة حرارة الجسم
 

 شملاالستراتيجيات المزدوجة التي ت
 والحجر الصحي االختبار

  

 عالية (في المائة 94)عالية جدًا  أيام يعقبه اختبار 7حجر لمدة 
 متوسطة (في المائة 88)ة عالي أيام يعقبه اختبار 5حجر لمدة 

أيام  4اختبار بعد الوصول وحجر لمدة 
 يعقبه اختبار ثان

 متوسطة (في المائة 69)متوسطة 

 متوسطة (في المائة 64متوسطة ) أيام ثم اختبار 4حجر لمدة 
اختبار ما قبل المغادرة مع حجر بعد 

 الوصول واختبار
النماذج األولية  .تجري دراستها حالياً 

 دالت مماثلة للحجر الصحيتظهر مع
 متوسطة

 

 :إلى الفعالية تقديرات تستند * 

 بواسطة بفيروس كورونا المسبب للمتالزمة التنفسية الحادة الوخيمة  إدخالمن خطر إعادة  لحدا استراتيجيات" (أ
ات األمراض قسم وبائي، مركز النمذجة الرياضية لألمراض المعدية ،وآخرون  كليفوردصموئيل ، "المسافرين الدوليين

 strategies to reduce the risk of SARS-CoV-2 المتحدة؛ المملكة االستوائي، والطب للصحة لندن كلية، المعدية

re-introduction from international travellers, Samuel Clifford et al., Centre for Mathematical Modelling 
of Infectious Diseases, Department of Infectious Disease Epidemiology, London School of Hygiene and 

Tropical Medicine, UK;  



 Att B-3  المخاطر تخفيف تدابير لفرادى التقديرية الفعالية -اإلضافة باء

 

 

إلى المملكة المتحدة عبر السفر الدولي  فيروس كورونا المسبب للمتالزمة التنفسية الحادة الوخيمةإدخال  مخاطر" (ب
 ،(APHA)حة الحيوان والنبات وآخرون، قسم علوم األوبئة، وكالة ص تايلور .أ راشيل ،"2020في أغسطس 

 the risk of introducing SARS-CoV-2 to the UK via international travel in Augustالمملكة المتحدة؛ 

2020”, Rachel A. Taylor et al., Department of Epidemiological Sciences, Animal and Plant Health 
Agency (APHA), UK 

 .الخبراء وإجماع عامةال الصحة هيئات  (ج
 وينبغي .وال ي قصد بها أن تعكس التكلفة المجتمعية أو الصناعية التدبيرالتكلفة النفقات اإلدارية النسبية لتنفيذ  تعكس ** 

 هذه أن وي الحظ .المكاسب المحتملة لزيادة الحركة الجوية إلى بالنظرأي استراتيجية  تنفيذ قيمة في تنظر أن للدول
 .الدول اقتصادات على التدابير تأثير االعتبار في تأخذ ال التكاليف

 

_____________________ 

 





 
 

Att C-1 

 جيم  إلضافةا
 معينات اتخاذ القرارات

 مثال على عملية اتخاذ القرار األساسية
للتطبيق  قابالً  وأ ياً تشغيل وال ،ليس مكتمالً  رغم أنهو  .قرارعملية اتخاذ محاكاة ل صفأدناه ي مخطط التوضيحيالالمسؤولية: إخالء 
 .لياً تشغي يمكن تنفيذها إلدارة المخاطر ات مشتركة بين عدة وكاالتعملي تطوير ساعد فيأن ي فمن شأنه عامة بصورة
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  السيناريوهات، آخذين في االعتبار ما إذا كانت المخاطر تتعلق بالركاب، وأعضاء الطاقم، والموظفين  مشاريعينبغي تقييم
 (PHC)شخص آخر داخل ممر الصحة العامة  في المطارات وأي

 .شخص معدي، حالته غير معروفة أو غير معلن عنها، يستقل رحلة دولية: مثال
 

 تقييم احتمالية سيناريو المخاطر، آخذين في االعتبار استراتيجيات اإلدارة الحالية 
  (التشغيلي، واالجتماعي، والسياسي، والتنظيمينظام الرعاية الصحية، والسياق )تقييم تأثيرات سيناريو المخاطر وسياقه ،

 آخذين في االعتبار استراتيجيات اإلدارة الحالية

  النوعية والكمية عمليات التقييمجمع البيانات والمعلومات لدعم 
 ةالكامنة على أنها مزيج من احتمالية وتأثيرات سيناريو المخاطر قبل اتخاذ أي إجراءات من قبل الدول تحديد المخاطر 

وقد يؤدي تطبيق  .لصعود مسافر معدي، حالته غير معروفة أو غير معلن عنها، على متن رحلة دولية احتمالية عالية: مثال
 .تدابير التخفيف إلى تقليل هذه االحتمالية

 (.س) لنقل العدوى على متن الطائرة يمكن وضع تقدير احتمالي
 

التجنب، والنقل، والتخفيف، : راتيجيات إدارة المخاطر لتعديل المخاطر الكامنةيجب على الدول النظر في واحدة أو أكثر من است
 .والقبول

 .يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول إدارة المخاطر في الفصل الثاني من هذا الدليل
الدولة تدابير  تقررل، قد وحسب مقتضى الحا .على قدرات الصحة العامة لديها اً قد تقرر الدولة أن الخطر الكامن مقبول اعتماد

 .تخفيف إضافية، مع مراعاة الفعالية الفردية لالستراتيجيات المزدوجة إلدارة المخاطر ونتائجها
 .يرد وصف لتدابير التخفيف من مخاطر الصحة العامة في الفصل الثالث من هذا الدليل

 :لمساعدة في تقييم استراتيجية إدارة المخاطرألغراض اختيار تدابير التخفيف األخرى، قد تطرح الدولة أسئلة مفيدة ل
  لتخفيف للمخاطر؟ ما هي الكفاءة والفعالية الفردية لكل تدبير 

   إذا تم تطبيق استراتيجية إلدارة المخاطر، فهل ستقلل من احتمالية قيام شخص م عٍد بتلويث اآلخرين أو تقلل آثار هذا التلوث
 المترتبة على نظام الصحة العامة؟

 اإلجراءات المتبعة دوليًا؟ ما هي 

 ما هي األساليب المتاحة لتطبيق كل تدبير من تدابير تخفيف المخاطر؟ 

 لتخفيف المخاطر؟ ما هي اإلجراءات المتوقع أن ي وصى بها لتأمين أو تعزيز فعالية كل تدبير 

 بوسائل  ورحالت المتابعة لسفرإلى أي مدى يمكن تطبيق اإلجراءات المطبقة في مجال الطيران على المراحل المحلية من ا
 النقل األخرى؟

 هل استراتيجيات إدارة المخاطر منسقة مع أصحاب المصلحة الوطنيين واإلقليميين والدوليين اآلخرين ومجتمع الطيران؟
 .يرد مزيد من المعلومات حول اختيار استراتيجية مشتركة لتخفيف المخاطر في الفصل الرابع من هذا الدليل

في السفر الجوي، وأثناء الرحلة، وفي بيئة المطار وبعد  الدول اإلجراءات التي يتعين إجراؤها قبل أن يشرع األفراد تنسق: مثال
 .الوصول

 (.ص) يمكن وضع تقدير احتمالي لنقل العدوى عند الوصول
 

 المخاطر الكامنة فعليا بعد تطبيق استراتيجية إدارة المخاطر، معرفة ما إذا كان من المتوقع أن تقوم الدول بتعديل 

 ينبغي تقييم المخاطر المتبقية من أجل أن تتناسب مع قدرات الصحة العامة للدولة وقدراتها على الصمود 
 .بعد تقييم االستراتيجيات المزدوجة، تعتبر الدولة أن المخاطر المتبقية مقبولة: مثال

 (.ض)لنقل العدوى محليا في الدولة  يمكن وضع تقدير احتمالي
 
  على الدولة تنسيق اإلجراءات مع الدول األخرى من أجل تسهيل السفر الجوي 

 بعد تنفيذ االستراتيجيات، يجب رصد فعاليتها الحقيقية وكفاءتها واستقرار المخاطر المتبقية باستمرار 

  واستراتيجيات التخفيف بما أن الدول تخضع لظروف متغيرة، فمن المهم االعتراف بالحاجة إلى مراجعة سيناريوهات المخاطر
 المطبقة لضمان استمرارية التواصل عبر الحركة الجوية بين الدول

الخاصة بها والتدابير التي تنفذها الدول  ينبغي للدول أن تضع مؤشرات وأن ترصد البيئة المتغيرة ألنظمة الصحة العامة: مثال
 .األولي لديهااألخرى من أجل تحديد الحاجة إلى إعادة تقييم سيناريو المخاطر 

 
 – انتهى  -
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