
 
 

ثالثة اشھرلمدة  –) 19-وباء فایروس كورونا (كوفیدل اإلستجابة إرشادات إلدارة العملیات التشغیلیة كجزء من   

 نبذه عن الموضوع: 

  الصیانة ومھام الروتینیة عملیاتھم تنفیذ في  أعضاء المنظمھ  قدرات  على یؤثر  ) قد10-بأن تفشي (كوفید المشتركة تدرك مجموعة التفتیش 
  النشرة ھذه تسعى . الذاتیة  العزلة أو  المرض  بسبب  الموظفین تقلیل عدد إلى  باإلضافة اإلنتاجیة  ومستویات  الزیارات عدد انخفاض  بسبب

مجموعة التفتیش المشتركة معاییر لمستخدمي توجیھاتإصدار إلى   للعودة لالستعداد أیًضا  ولكن الظروف  ھذه  مثل في   العملیات إدارة في 
. التعافي في  النشاط  یبدأ عندما  المعتاده الخدمة مستویات  إلى  

 

 :أجل األسباب التالیة  من ، معدومة  أو  محدودة  المطارات عملیات فیھا یكون  التي للعملیات التوجیھ والمشورة تقدیم یتم 

 . ) مخفض مستوى  في  لو  حتى ( العملیات  على الحفاظ  •
 الضرورة.  عند تشغیلھا وإعادة  المعدات تشغیل إیقاف •

 

  تستمر سوف . النشرة  ھذه في  الواردة التالیة التوصیات  إلى  باإلضافة ، المحلیة والتشریعات  الشركة  إرشادات تباعبإ التشغیل  مواقع ننصح
  مع  جاریة المناقشات. أشھر ثالثة كل األقل على ولكن  الضرورة حسب  النصیحة  وتحدیث   الوضع مراقبة في  مجموعة التفتیش المشتركة 

 . منسق نھج اتباع لضمان األخرى  الصناعیة الھیئات

 )MOC( المتغیرات إدارة

  عملیة تطبیق  المشغلین جمیع على یجب . بھم الخاصة  األعمال  استمراریة خطط  بتنشیط بالوباء تأثروا  الذین المشغلین یقوم  أن المتوقع من
 یمكن ،  المحتملة والمدة  التغییرات تأثیر تقییم خالل  الروتینیة من العملیات  في التغییر فترة  طوال  بھم الخاصة  ) MOCإدارة المتغیرات (

 . الحوادث من للتخفیف للتغییرات بشكل فعال التخطیط  للمشغلین

  أن یمكن الذي النشاط  تقلیل أوالً  االعتبار في  یؤخذ أن یجب . الناس حمایة ھو  للوباء التغییراستجابة بإجراءات  المتعلق   األساسي  الھدف
  بحیث  بعد عن للعمل مناھج وتبني األفراد  بین المباشر  االتصال على  ینطوي الذي  العمل  من التقلیل یجب. الفیروس انتشار إلى  یؤدي
 . آمنًا ذلك یكون

 توصیة

  یجب. الخدمة  من مؤقتًا المرافق  أو  المعدات  من جزء   أو كل إزالة یجب  كان إذا  ما وتحدید  التشغیلیة احتیاجاتھم تقییم المشغلین على  یجب
لمعاییر مجموعة التفتیش   وفقًا  العملیة لتشغیل  المتوافقة  القدرة/  المعدات /   الكفاءات/   الموظفین مستوى من األدنى  الحد الموقع یحدد أن

 . حال اإلنكماش او اإلنخفاض  في  كان لو  حتى  ، ) JIG( المشتركة  

 . اآلمن الوقود  إجراء عملیة مناولة  تحقیق  یتعذر  عندماالطیران  وشركات   المطار  إدارة  إبالغ  یجب

 

 

 

 



 
 

 : التالیة األولویات  على المتخذ  العمل  مبدأ  یقوم  أن یجب

   الموقع  في  المشغلین المتواجدین مستویات  في  تغییرات توجد  ال  حیث ، تشغیل لل جاھز  وضع  في  المعدات جمیع على  الحفاظ - 1 الخیار  •
 . الفیروس النتشار المحتملة  المخاطر  لتقلیل النشاط انخفاض مع یتماشى بما

ً  1  الخیار یكون ال عندما - 2 الخیار  • خارج   للتشغیل  الالزمة  غیر والمرافق الموقع معدات من جزء لوضع خطة  بصنع قم  ،  متاحا
 . ) JIG(  مجموعة التفتیش المشتركة معاییر لتطبیق  الالزمة  والمرافق   المعدات على للحفاظ  المتاحة المواردالخدمة مع التركیز على 

  توفر عدم بسبب  والصیانة الفحص عملیات تكرار تقلیل  الضروري من ویكون ، مستبعدین 2  و  1 الخیارین كال  یكون عندما -  3  الخیار
 .شھادة تغییرمعتمدة  وبموجب  المخاطر تقییم إجراء بعد ذلك یتم ، الخارجیین والمتعاقدینا الموظفین

 

 الوبائیة  االستجابة تحت للتشغیل عامة اعتبارات

  المھمة  الجوانب  من ولكن ، ) QC( الجودة  بمراقبة  األول  المقام في  مرتبطة  المدى  قصیرة   أو الفوریة اإلجراءات  تكون  أن المرجح من
  بشكل مھم ھذا . المطار  إدارة مثل اآلخرین المصلحة  وأصحاب  المواقع وإمداد  والموردین الموظفین مع التواصل  مراعاتھا یجب التي

 . المأھولة غیر  الجدیدة  الفترة  خالل بھم االتصال  إلى  الحاجة  حالة  في  المأھولة ساعاتھم یخفضون  الذین للمشغلین عملي

 

 یجب أخذ التالي تحت اإلعتبار: 

 . المطار إدارة و الموردین مع  بالتشاور  كاف مخزون على الحفاظ  •
  من أقل لم یكن قد مضى علیھا الواردة للدفعة  الجودة شھادة أن التأكد من  المثال سبیل  على ، الوقود  استالم أثناء الفعالھ لمراقبةا •

 . یوًما  180
  الموصلیة لبروتوكول  وفقا   م/  بیس  25 الطوارئ  لمستوى األدنى  الحد( الوقود  لمخزون  الشھریة  الكھربائیة الموصلیة  رصد •

 ). المنخفضة
  المنتج نصف من أقل   استبدال  فیھا  تم التي الخزانات أو  أشھر 6  من أكثر علیھا مضى  التي الثابتة الوقود  لدفعات  الدوري االختبار •

 . أشھر  6  فترة  خالل
 .) توفرھا  عند المحدثة المشورة وستصدر  المواصفات ھیئة مع المراجعة  قید أعاله المذكورة الثالثةالنقاط : (مالحظة

  سالمة على للحفاظ فتحات التغذیة األرضیة  جمیع تشغیلل  المطار غدارة  مع خطة  وضع  یجب  ، األرضیة ألنظمة التغذیة  بالنسبة •
 . التشغیل إعادة  متطلبات وتقلیل  النظام

ً  المرشحات  جمیع تشغیل  یجب •   فقد  ، ممكنًا ذلك یكن لم  إذا . منھا عینات  وأخذ القصوى  التدفق ظروف  ظل   في  األقل على أسبوعیا
 : أدناه  المفصل النحو على تشغیلھا وإیقاف المرشحات  بعض عزل  الضروري  من یكون

 . الخدمة من  إزالتھا أو بالجفاف لھا السماح تم التي  التصفیة عناصر استخدام  إعادةب  غیر مسموح  •
  العلوي  الجزء في  الكافي البخار /   الھواء ، المثال  سبیل على.  عادة  عزلھا یتم ال  التي األنظمة على الحراري  التمدد تأثیر في  النظر •

 . الحرارة درجة   زیادة مع التطور  من العالي الضغط  سیمنع  المعزولة األنابیب قسم  من
 .. .إلخ المضخات  مثل  دوري بشكل  الدوریة  اآلالت  تشغیل  •

 
 
 
 
 



 
 

 إضافیة :  اعتبارات
 

 . سابقًا مأھولة  كانت والتي  مؤقتًا المأھولة  غیر المواقع أمان •
 . الصمامات قفل/  إغالق  اعتبارك في  ضع  •
 مواقف الطائرات. /   المرافق دخول  قیود   •
 . المھام الطارئة  لمناقشة المطار  إدارة  مع التواصل  •
  عند الحفر منصة إلى للوصول  المثال سبیل  على  ، االقتضاء عند التخزین ومشغلي  شركات تزوید الطائرات بالوقود  بین االتصال •

  األمر  لزم إذا الخمول  فترة  خالل شركات تزوید الطائرات بالوقود  باستخدام  یتعلق فیما  التغذیة األرضیھشبكة  مشغل  أو  ، اللزوم
 . إلخ ، معدات تزوید الطائرات بالوقود  على  الضغطب 

فتحة    من االختبار جھاز  تغذیة  یتم حیث  التغذیة األرضیة فحوصات  مع متزامنًا السیارة اختبار توقیت  یكون أن یجب : مالحظة •
 شركات تزوید الطائرات بالوقود و مشغل شبكة التغذیة األرضیة ضروري.  بین التنسیق فإن  لذا  ، ةالرئیسی لتغذیة ا

  الخدمات موردي  من  بالشحنات المتعلقة الصعوبات وتقییم ، ) إلخ ،  الخراطیم ،  حبوب العینات(  للتلف القابلة المواد  لتورید خطط •
 . محلیًا المخزون على للحفاظ  الغیار قطع  طلب في  والنظر  الحالیة  المخزون  ومستویات

 
 خروج المعدات والمرافق المؤقت من الخدمة 

 
مجموعة  لمعاییر وفقًا للعمل مطلوبة لیست الظروف ھذه في الخدمة من مؤقتًا إخراجھا یتم التي والمرافق المعدات

 المعدات تشغیل إلعادة تفصیلیة خطة تطویر/  توفیر یجب. الخدمة إلى إعادتھا تتم حتى )JIG( التفتیش المشتركة
ً  الخدمة خارج كانت التي والمرافق  والصیانة والتفتیش العینات وأخذ التصریف عملیات جمیع تنفیذ لضمان ، مؤقتا
 ).أدناه انظر(  الخدمة إلى العودة قبل المطلوبة

 
 إیقاف خزانات التخزین مؤقتاً من الخدمة:

 
  الشفط  فحص مثل ( الصلة  ذات  التشغیلیة  الفحوصات جمیع  تعلیق یتم قد  ، مؤقتًا الخدمة خارج   یكون الذي  التخزین لخزان بالنسبة •

 ). ذلك إلى  وما  ، نظام الطفح وفحوصات ،  الخزان وفتحات ، العائم
 منتج على  یحتوي خط باستخدام  آخر خزان  إلى الخزان  محتویات  نقل  یتم حیث  ، مخصصة  غیر بوسائل  المزودة  للمواقع بالنسبة •

 .المتلقي الخزان على  المطلوب التأھیل إعادة اختبار  مدى  لتحدید  )MOC  ادارة المتغیرات( إجراء  یجب ، معتمد غیر

 من الخدمة مؤقتا:  تزوید الطائرات بالوقود معداتإیقاف المركبات و 

•  ً  : وآمنة  محكومة  بطریقة المعدات  تشغیل  إعادة لدعم  التالیة التوصیات  تقدیم یتم ، لمعدات الوقود الموجوده خارج الخدمة مؤقتا
 . بالوقود مبللة األنابیب وأعمال   األختام جمیع تكون أن  لضمان األقل على  أسبوعیًا) اختبار  منصة على(  المركبات تدویر  جبی  •
 .أسبوعیا  الوقود معدات  من  عینات أخذ یجب •
  معدة تزوید وقود  توصیل طریق   عن المثال  سبیل  على ، الفلتر علىالعالي  الضغط تحت  المركبات  مرشحات من  عینات أخذ یجب •

 . التدویر إعادة  طریق  عن أو  لفتحة التغذیة األرضیة
.  البطاریات  من المسحوبة  البدء شحنة  الستبدال المطلوب للوقت األقل على أسبوعیًا المركبات قیادةب  ابدأ ، 360  جولة  إجراء بعد •

 . خارجیة لبدایة  حاجة وھناك  البطاریة فشل  حالة في  البطاریة وشدة لجھد  بسجل  احتفظ
 

 إیقاف المرشحات المؤقت: 
  ، التغییر تاریخ من تقترب التي للمرشحات  بالنسبة. تشغیلھا إیقاف  یجب  ،  األقل على أسبوعیًا المرشحات  تشغیل یمكن ال عندما
  بدون  الخدمة إلى الوعاء إعادة عدم  لضمان المناسبة العالمات  وضع مع فارغة   األوعیة  ترك و  العناصر  إزالة مراعاة  یجب



 
 

  وإجراءات العمل  موقع في  التحكم  إجراءات  تتطلبھ  لما وفقًا ، المتبعة  جراءاتاإل  وفق الترشیح أوعیة  عزل  یتم أن  یجب. عناصرال
 األمن والبیئة والسالمھ والصحھ. 

 
  إزالة یجب  ، تماًما الخدمة  من الفلتر مراقبة  وعاء إزالة  حالة في . جزئیًا ولو   حتى ،  بالجفاف الفلتر مراقبة  لعناصر السماح  عدم  یجب

 . العناصر
 
 

 إعادة المرافق والمعدات إلى الخدمھ بعد اإلیقاف المؤقت:
 

  الموجودة في ھذه  واإلرشادات  المصنع توصیة معاییر  الى الخدمة بعد اإلیقاف المؤقت والمرافق  المعدات إعادة یتبع أن  یجب
  إعادة  قبل  إجراؤھا یجب  التي  الالزمة الفحوصات لجمیع خطة   ووضع ) MOCإدارة المتغیرات ( إجراءات اتباع یجب . النشرة

  إعادة من ناشئة ال المشاكل فنیة وإصالح   لدعم أثناء التشغیل متاحون الصیانة موظفي  أن من تأكد. المرافق او المعدات الى الخدمة 
 . المرافق/  المعدات  تشغیل

 
 

 إعادة خزانات التخزین إلى الخدمھ : 
 

  مناسبة فتحة خالل  من الخارج من الفارغة  الخزانات  فحص یجب ، خزانات الوقود تشغیل إعادة إجراءات من كجزء
  عبر بالتدویر للسماح الشفط نظام ارتفاع لتغطیة المطلوب بالمستوى الخزان  ملء ذلك بعد یتم. الوضع بالكامل لتقییم

  إعادة فیمكن ، مرضیة الفحوصات ھذه نتائج كانت إذا. (MBG) المیكروبیولوجي النمو ختبارإل عینة تؤخذ ثم. المواسیر
 التشغیل إعادة قبل داخلیًا وتنظیفھ الخزان   فحص یجب وإال الخزان تشغیل

 
 إعادة تشغیل معدات الوقود والمركبات: 

 
  خارج   بالوقود التزوید معدات في حال وجود  ، ) JIG1 4.1 ، JIG4 8.10( الحالیة  ) JIG(  مجموعة التفتیش المشتركة لمعاییر وفقًا

 :یجب إتباع التالي شھر من ألكثر الخدمة 
 

  خراطیم  وتدویر  تنظیف یجب . مرضیة حالة   في أنھا من للتأكد واختبارھا ، العینات  أخذ ذلك في  بما ،  ةدقیق إجراء فحوصات •
 . بعد التدویر المنتج  من التخلص ویتم  األقل على مرتین خرطومال  بمحتوى التوصیل

  المرشح  غشاء  اختبارات ذلك في  بما) سنویًا وربع وشھریًا وأسبوعیًا  یومیًا( الصلة  ذات الروتینیة الفحوصات جمیع إجراء  یجب •
  أداء  واختبارات  ،  الدیدمان واختبار الضغط في  والتحكم  ، الخراطیم مصفاة  وفحوصات  للخرطوم الشھري والفحص  ، اللوني

 . اإلنترلوك وإختبار سلك الماس
 . الخدمة  إلى العودة  قبل   العداد إثبات  إجراء یجب  ، أشھر ستة من ألكثر الخدمة  خارج   الوقود معدات  تكون عندما  •

 
 

 : المرشحات
 

.  المصنع لتوصیة  وفقًا  جدیدةال ترشیحالعناصر بتثبیت وقم  األمر لزم إذا  العالمة /  الغطاء  حشیة   واستبدل  الوعاء داخل ونظف  افحص 
  تغییر بفترات یُسمح ال.  جدیدة  بعناصر الوعاء تشغیل إعادة تكون. الخدمة من  إزالتھا تمت التي العناصر  استخدام  إعادةب  یسمح ال

 الحالیة.  المتطلبات  تتجاوز ممتدة
 



 
 

   وتردد منخفض أقل بمستوىالوقود  إستخدام معدات
 

  في  النظر  یمكن ، خیاًرا التشغیل  إیقاف  یكون ال  وحیث ، منخفض  تردد  أو بمستوى أقل التشغیل قید  تزال ال التي  للمعدات بالنسبة
  )MOC(  إدارة المتغیرات خطة  إلى  استناًدا ودائًما  أساسیة إخفاقات أو مشاكل وجود  عدم شریطة  ، الروتینیة المھام بعض تكرار
 . الفترة ھذه  خالل شھریًا اإلستثناء مراجعة تتم. شھادة اإلستثناء  على قائمة

 
  أو  السفر  قیود  بسبب  إما  ثالثةال طراف األ أو الرئیسیین الصیانة موظفي  توفر عدم إلى  الخفیف إلستخدام ا ظروف  تستند أن  یجب

 . الموقع  في  العالي بالعدوى اإلصابة لخطر  التعرض حتمال إل  الالزمة  الذاتیة  العزلة
ٌ  للمعدات بالنسبة   من كجزء التخفیف  إستراتیجیة تحت  ، لالسترخاء التالیة األمثلة  في  النظر  یلزم  قد  ،) المعتاد من ( األقل إستخداما

 :المعتمداإلستثناء 
 

 . االستخدام   وقبل أسبوعیًا األقل  على ولكن  تكراًرا أقل  بشكل) ذلك  إلى وما  سلك الماس ( للمعدة الیومیة الفحوصات  إجراء یتم قد •
  األمطار ھطول  بعدأو   ،  االستخدام وقبل   األقل على أسبوعیًا ذلك یتم أن  یجب ولكن ،  یوم من أقل  في  والفالتر  األحواض  غسل یتم •

 . المركبات  وغسیل  الغزیرة
 الركود.  فترات   خالل بالوقود  مملوًءا  المرشح وعاء  إبقاء على دائًما احرص  •
  القیام یمكن ، للمركبات  بالنسبة. ممكن تدفق معدل  وبأعلى ،  أمكن حیثما التدویر طریق عن األقل  على  أسبوعیًا المرشح بتشغیل قم •

 . الوقود  تدویر  إعادة طریق  عن أو  اختبار منصة  على بذلك
 . العینات  ألخذ نتیجة المرشح  تصریف  عدم من تأكد •
 . االستخدام  وقبل   األقل على شھري بشكل  ولكن  أقل بشكل  األسبوعیة المعدات فحوصات  إجراء یتم قد •
 .أسبوعین إلى تصل  لمدة  الشھریة الصیانة فحوصات یمكن تأجیل •
  شھر  إلى  تصل لمدة  ، 2020 یونیو شھر   قبل  تكتمل أن المقرر من  والتي تكراًرا  أقل جعلھا  أو سنویة ربعال الفحوصات  یمكن تأجیل •

 . التغییر وقت من بھ  المسموح  األقصى الحد  بعد أبًدا تتأخر  الیسمح بأن التي المرشح تغییرات  ذلك من ویستثنى. واحد

  ، للوباء االستجابة خطط  من  كجزء ، سبق  ما  مثل ، الروتینیة  والصیانة  التشغیل لمھام  الثابت التكرار في  التغییرات إدخال  یجب حیث
إستخداماً   تعمل على  التي العملیات جمیع تتبع أن  یجب. المعتمد اإلستثناء بموجب  الشركة  إدارة قبل  من ودعمھا  محلیًا علیھا الموافقة یجب
  المشمولة  غیر ) JIG( مجموعة التفتیش المشتركھ  معاییر في  األخرى  اإللزامیة  المتطلبات  جمیعو   للوباء االستجابة من كجزء  للمعدات  أقل 

 . المعتمد باإلستثناء

 

 الشبكة األرضیھ:نظام 

  تكرار  في  انخفاض أي . عامة إرشادات تقدیم یصعب  لذا ، وتشغیلھا تصمیمھا في  نوعھا من  وفریدة  معقدة  الشبكات األرضیة أنظمة  إن
  ، ) MOC(  إادارة المتغیرات لعملیة  یخضع أن یجب  فتحات التغذیة األرضیة   وعزل جزئیة  أو  كاملة  أقسام  تشغیل وإیقاف  ،  الفحوصات

 . المخاطر على قائم نھج باستخدام

  یلزم ( جزئیة أو  األمد طویلة اإلغالق  عملیات  تكون قد.  الطائرات  وقودل  الشبكة األرضیة نظام  من أجزاء إغالق  الضروري  من یكون قد
  بالموارد مقیًدا یكون قد   أو طبیعي  بشكل  العمل  على  قادًرا  فتحة التغذیة األرضیة مشغل  یكون قد  ،  اإلغالق  أثناء). أحیانًا وقود  توفیر

 . العمل أولویات تحدید إلى  ویحتاج

 

 



 
 

 : إعتبارات رئیسیة

  إلعادة  حاجة  ھناك ستكون  ، التشغیل یقاف إ طول  على اعتماًدا ، اإلغالق أثناء الشبكة األرضیة في  لیستقر الوقود  ترك تم إذا •
  من المزید إجراء  بیتطل  ,   اإلغالق مدة على  التشغیل لبدء المطلوب اإلشعار یعتمد. الحقًا التشغیل بدء عند كبیر بشكل  التشغیل

 . المطار إدارة  من التواصل والمتابعة المزید من  بیتطل  لذلك ،  اإلغالق فترة  طالت كلما  الفحوصات
  وأنھ بالضغطاحتفاظھا  لضمان  ومراقبتھا  العادي الضغط  عند الشبكة األرضیة من  المستخدمة غیر األجزاء  على الحفاظ  یجب •

 . ذلك شابھ   وما رضیة في شبكة التغذیة األ  للمیاه دخول  یوجد  ال
 ). DBBلضمان سالمة نظام الشبكة األرضیة یجب تنضیف وتدویر تجویف صمامات ال (  •
 . أمكن حیثما ،  شھریًا التخزین إلى أخرى  مرة الشبكة األرضیة من المستخدمة  غیر األجزاء إعادة  یجب •
ً  المنخفضة النقاط جمیعل  السحب بالتدفق یجب •  شھریاً. إلى تمدیدھا یمكن المستخدمة  غیرال  ألقسام بالنسبة ل. أسبوعیا
  مستوى  على  للحفاظ الغزیرة األمطار  بعد ھطول تنظیفال حالة في  لفتحة التغذیة األرضیة  األسبوعي  التنظیف تعلیق یمكن •

 . فتحة التغذیة األرضیة  صندوق  قاعدة   أسفل السائل
 . ومستوى السوائل  تسربات وجود  من للتحقق شھریًا صمامات فتحة التغذیة األرضیة  فحص   یجب •
  إذا  التشغیل إعادة من  كجزء إجراؤھا یجب  ولكن  فتحة التغذیة األرضیة لصمام السنویة الدینامیكیة االختبارات تعلیق یمكن •

 . قدیمة  كانت
 : التالیة لألنظمة  الدوریة  النظام  فحوصات   على الحفاظ  یجب •
 غرف الصمامات.  •
 نظام إغالق الطواريء.  •
 یتعیّن فقد  ، القادمة الثالثة األشھر  في  CP لنظام سنوي فحص   إجراء المقرر  من كان إذا: مالحظة ). CP( الكاثودیة  الحمایة •

 . المؤھل الفني توفر على اعتماًدا تأجیلھ
 األرضیة وإختبار الضغط. سالمة نظام الشبكة  •

 

 إعادة التشغیل: 

  وما  اإلغالق طول  على  الشبكة األرضیة تشغیل  إعادة مدى سیعتمد.  إغالقھا تم  التي الشبكة األرضیة ألقسام  التشغیل  إعادة خطة  إنشاء یتم
  ،  التكوین عن النظر بغض ، أشھر ثالثة  من ألكثر مستخدمة  غیر فتحة التغذیة األرضیة  ظلت  إذا. اإلغالق أثناء إجراؤھا  تم التي الصیانة

 . االستخدام قبل الشطف تحت الضغط  یتم

 . مناسب  ھو  ما لمعرفة  إلعادة التشغیل  EI 1560 معاییر مراجعة  یجب

 

 ثالثة:  أطراف بھا تقوم التي والصیانة التفتیش عملیات

 . االعتبار في النشرة  ھذه في  الواردة التوصیات ب  تأخذ  أن یجب الفترة ھذه  خالل ثالثة أطراف  بھا تقوم  صیانة  أعمال أو تفتیش عملیات يأ

 ) اإلجراءات  أنواع رموز   على للتعرف 1  الجدول  انظر( النشرة  ھذه تنفیذ جراءاتإل

 الھدف اتمام تاریخ نوع اإلجراء  وصف اإلجراء 

مجموعة التفتیش   لمعاییر وفقًا تعمل التي للكیانات یسمح
  النشرة  ھذه  في  الواردة  التوصیات اتباع )JIG(  المشتركة

 بھا الخاصة  للوباء  االستجابة  خطط   من كجزء

 الممارسة )JIG( توصي مجموعة التفتیش المشتركة
 اعتمادھا في النظر) (JVالتحالفات  على یجب التي

   (**). مبھ خاصة كممارسة
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