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  الدورة الخامسة والثالثونـالجمعية العمومية 

 التنفيذيةاللجنة 

 صحة ورفاهية الركاب والطواقم :١٩رقم البند 

 مكافحتهو) SARS(تدابير الوقاية من مرض االلتهاب الرئوي الحاد الشديد 

 )جمهورية الصين الشعبيةوثيقة مقدمة من (

 ملخص
تي اتخذتها صناعة الطيران المدني في تقدم هذه الوثيقة نظرة عامة على التدابير ال

وأدى تنفيذ . مكافحته) SARS(الصين للوقاية من مرض االلتهاب الرئوي الحاد الشديد 
 وضمن  بفعالية مرض السارس عن طريق النقل الجويتفشيهذه التدابير الى احتواء 

العالم  خبرة مفيدة لصناعة النقل الجوي في جمعسفرا آمنا لكل من الركاب والطواقم و
ة الطارئة مثل األمراض المعدية  للتعامل مع مسائل الصحة العام المبذولةفي جهودها

 . أيضا مسائل أخرى يتعين اجراء المزيد من الدراسة عليهاوتثير
 .٤ التوصيات الواردة في الفقرة اقراريرجى من الجمعية العمومية 

 مقدمة -١

 شخصـا فـي   ٨٠٩٨  الى اصابة٢٠٠٣ في ربيع عام )سارسال( تفشي مرض االلتهاب الرئوي الحاد الشديد       أدى ١-١
بمـا وصـل   في الصـين   اقليما ٢٤ مدينة ومقاطعة في    ٢٦٦وأصاب الوباء   .  شخصا ٧٧٤ منهم   ى بلدا في أنحاء العالم توف     ٢٩

وقد نجحت صناعة الطيران المدني في الصـين فـي احتـواء            .  حالة وفاة  ٣٤٩ حالة بما في ذلك      ٥٣٢٧بمجموع الحاالت الى    
 خبرة مفيـدة لصـناعة      اكتسبت سفرا آمنا لكل من الركاب والطواقم و       ضمنت مرض السارس عن طريق النقل الجوي و       نتشارا

النقل الجوي في العالم في جهدها للتعامل مع مسائل الصحة العامة الطارئة مثل األمراض المعدية وذلك تحـت قيـادة حكومـة                     
الصحة العالمية ومنظمة الطيران المدني الدولي واالتحـاد الـدولي للنقـل            الصين وبتعاون نشط مع منظمات دولية مثل منظمة         

أهـم  ، نجحـت    ٢٠٠٣وفـي يوليـو     . ومكافحتهالجوي من خالل وضع تدابير عديدة وتنفيذها تنفيذا فعاال للوقاية من المرض             
انجو بايون في التقييم الـذي      مطارات الصين الدولية الثالثة وهي مطار العاصمة بكين الدولي ومطار بودنغ شنغهاي ومطار غو             

 .بهذا الصدد" بيان بالتقييم"أجرته االيكاو بشأن تدابير مكافحة مرض السارس وصدر 
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 مكافحتهالتدابير التي اتخذتها صناعة الطيران المدني في الصين للوقاية من مرض سارس و -٢
 ومكافحتهوضع خطة طوارئ متقدمة للوقاية من مرض سارس  ١-٢
، وقـانون جمهوريـة   ومكافحتهـا قانون جمهورية الصين الشعبية بشأن الوقاية من األمراض المعدية        الى   استنادا ١-١-٢

الصين الشعبية بشأن الصحة وأعمال الحجر الصحي على الحدود، والالئحة التنفيذية للصحة وأعمال الحجر الصحي في النقـل                  
 برنامج العمل المتقدم لنظام الطيران المـدني         حكومة الصين  صاغت،  ومكافحتهالداخلي وتدابير ادارة الوقاية من مرض سارس        

 فـي نقـاط الـدخول       ومكافحتهوالبرنامج المتقدم لرصد مرض السارس      ) خطة الطوارئ ( ومكافحتهللوقاية من مرض سارس     
ت وشـركات   ووضعت كـل المطـارا    . والالئحة التنفيذية للمعلومات المسبقة عن الركاب في الرحالت الجوية الدولية والداخلية          

 .الطيران في الصين خطط الطوارئ المتقدمة الخاصة بها واجراءات التعامل وفقا للقوانين واللوائح المذكورة أعاله
 تشكيل هيئات خاصة مزودة بأفراد مكلفين بالتعامل مع مرض سارس ٢-٢
 من مـرض    تعنى بالوقاية وجيهية   ت مجموعاتأنشأت االدارة العامة للطيران المدني في الصين واداراتها االقليمية           ١-٢-٢

. وأنشأت كل شركات الطيران والمطارات ومراكز مراقبة الحركة الجوية مكاتب القيادة الميدانية الخاصة بها             . ومكافحتهسارس  
 تحت قيادة موحدة للمركز القومي للوقايـة مـن          ومكافحتهونظمت هذه الهيئات ونفذت أعماال متعددة للوقاية من مرض سارس           

 الصـحة والحجـر الصـحي ومراقبـة األمـراض           مؤسسات في الصين وبتعاون وثيق مع سلطات و       ومكافحتهس  مرض سار 
 .ومساعدات الطوارئ الطبية والجمارك ومراقبة الحدود

 ومكافحته للوقاية من مرض سارس الموظفينتوفير التجهيزات والمعدات و ٣-٢
كاب في المطارات بعدد معين مـن أجهـزة التطهيـر         زودت كل شركات الطيران والرحالت الجوية ومباني الر        ١-٣-٢

وزودت بعربات اسـعاف فـي   " الحمىب للمصابين فحص مؤقتة غرف"وأنشئت في المطارات . قنعةوقياس درجات الحرارة واأل  
 .وضع استعداد ومعدات اتصاالت مزودة بأفراد متفرغين

 انشاء نظم عاملة لالتصاالت وتقديم التقارير عن حالة الوباء ٤-٢
المطارات وادارات الصحة العامة المحلية وهيئات الوقاية من األمـراض           و أنشئت اتصاالت بين شركات الطيران     ١-٤-٢

 وادارات النظافة والمستشفيات المخصصة من الحكومة لمعالجة مرض سارس بغية تحديـد مسـؤوليات كـل منهـا             ومكافحتها
ـ  المصابينحالة الوباء والمعالجة الطبية الفورية واحالة الركاب        واجراءات التعامل ووسائل االتصال لتقديم التقارير عن         الحمى ب

 . والتحريات عن األوبئة والتشخيص والعالج،والسعال وصعوبة التنفس
 مكافحتـه  للوقاية من مـرض سـارس و       الساعةشغلت كل شركات الطيران والمطارات نظاما عامال على مدار           ٢-٤-٢

ن ابالغ أي معلومات عن الوباء الى ادارة الطيران المدني المحلية وادارة الصحة العامـة               وتعي. ولالبالغ عن حالة وباء سارس    
في أقرب وقت تكتشف فيها الحاالت المشتبه فيها في نماذج االعالن الصحية للركاب أو نتائج اختبارات درجة حرارة الجسـم أو     

ت نظام االبالغ الصفري الذي يتعلق بمرض سارس وفقـا  اضافة الى ذلك، اعتمدت شركات الطيران والمطارا     . الدوريات الطبية 
 .للمقتضيات الموحدة للدولة

 لوقاية من مرض سارس ومكافحتهتدابير محددة ل ٥-٢
.  وتقديم المشورة لهـم بشـأنه      مكافحتهأطلقت حمالت للتوعية العامة الخطار الناس بالوقاية من مرض سارس و           ١-٥-٢

ي في الصين صفحة خاصة بمرض سارس على موقعها الرسمي على شـبكة االنترنيـت         ووضعت االدارة العامة للطيران المدن    
)sars/cn.gov.caac.www://http (          لنشر اللوائح الوطنية ذات الصلة وتدابير االدارة العامة للطيران المدني في الصين لمكافحـة
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وقدمت المطارات معلومات ونصائح بشأن مرض سـارس        . لتي ترد من منظمة الصحة العالمية     المرض اضافة الى المعلومات ا    
 من خالل وسائل متعددة مثل شاشات العرض االلكترونية والنشرات والملصقات وتوزيع الكتيبـات      مكافحتهوتدابير الوقاية منه و   

 .في مباني الركاب وال سيما في منطقتي المغادرة والوصول
واقتضت كل المطارات أن يمأل الركاب بطاقـة  . م اعالن صحي لكل من الركاب المغادرين والواصلين  وضع نظا  ٢-٥-٢

 مغادريهـا وطلب من الركاب الـداخلين الـى الصـين أو     . اعالن صحية موحدة مع تحري الصدق عند الوصول وقبل االقالع         
استيفاء بيان للحجر الصحي يشير الى أسمائهم وجنسياتهم وأرقام جوازات سفرهم ووسـيلة السـفر ودرجـة حـرارة الجسـم                  

 لالتصال بهم خالل األسبوعين      الماضيين والعنوان ورقم الهاتف    واألعراض ان وجدت واألماكن التي زاروها خالل األسبوعين       
 .التاليين

وركبت أجهزة لقياس   ). بما في ذلك الطواقم   ( بالنسبة لكل من الركاب والموظفين       كانت درجة حرارة الجسم تقاس     ٣-٥-٢
ومن . درجة حرارة الجسم سريعا أو معدات قياس فورية أخرى في ممرات المغادرة والوصول في كل المطارات لذلك الغرض                 

يما عدا الحاالت التـي اسـتبعدت   ف( مئوية لم يسمح لهم بالصعود على متن الطائرة      ٣٧,٥وجدت درجة حرارة جسمه أعلى من       
 درجـة  ٣٨وأرسل الذين زادت درجة حرارة أجسامهم عن . وأعطوا أقنعة الرتدائها) فيها سلطات مختصة وجود مرض سارس   

الحمى الخضاعهم لمزيد من الفحص والحجر الصحي قبل احالتهم الـى المؤسسـات             ب للمصابين فحص مؤقتة    غرفةمئوية الى   
 . مثل الحمى بالبدء في أعمالهم الروتينيةبدت عليهم أعراضظفين الذين ولم يسمح للمو. الطبية

. سيرت دوريات طبية من ضباط الحجر الصحي ومتخصصين طبيين مدربين للركـاب الواصـلين والمغـادرين     ٤-٥-٢
 مـن الفحـص   وطلب من الذين يشتبه في اصابتهم بمرض سارس ارتداء أقنعة وأرسلوا الى غرفة الفحص المؤقتة الجراء مزيد      

والعزل قبل نقلهم الى عربات اسعاف مخصصة لهذا الغرض تنقلهم الى مستشفيات معينة مـن الحكومـة لتشـخيص الحـاالت          
 .والعالج

 .وتم تطهير وحرق نفايات الطائرات. تم تطهير وتهوية مباني الركاب والطائرات واخضاعها لتفتيش النظافة ٥-٥-٢
 على متن الطائرة أثناء التشغيل ومكافحتهالوقاية من مرض سارس  ٦-٢
وفي حالـة  . طلب من طواقم المقصورة على متن الطائرة اجراء مالحظات حذرة بشأن الظروف الصحية للركاب  ١-٦-٢

 درجة مئوية، تعين على الطواقم      ٣٨وجود مريض بمرض سارس أو حالة مشتبه فيها أو راكب زادت درجة حرارة جسمه عن                
 :الخطوات التالية اتخاذ المعنيةواالدارات 

يجب على قائد الطائرة أن يعمل فورا من خالل مراقبة الحركة الجوية على ابالغ مكتب القيادة الميداني في                   )١ 
اسم مشغل الطائرة وطرازها ورقم تسجيلها ورقم الرحلـة الجويـة ومطـارات المغـادرة            المعني ب المطار  

لركاب المصـابين واألعـراض الرئيسـية التـي         والتوقف والمقصد وعدد أعضاء الطاقم والركاب وعدد ا       
 .لوحظت

طلب من أعضاء طاقم المقصورة، بينما يتخذون التدابير الوقائية الشخصـية الضـرورية، نقـل الركـاب                  )٢ 
وطلـب مـن   . المصابين الى مناطق معزولة نسبيا وتعيين دورة مياه خاصة الستخدامهم الخاص بهم فقـط            

المصابين والمعرضين مباشرة لالصابة يرتدون أقنعـة أو يتخـذون          أعضاء المقصورة أيضا جعل الركاب      
وجمعت نفايـات   . اضافة الى ذلك، حظر الدخول من والى غرف المقصورة المختلفة         . تدابير وقائية أخرى  

 . منعزلةاألشخاص المصابين وأغلق عليها في مناطق
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قرير في توقيت مناسب للهيئـة الصـحية   بمجرد استالم التقرير، طلب من مكتب القيادة في المطار ارسال ت       )٣ 
الحكومية المحلية واالدارة االقليمية التابعة لالدارة العامة للطيران المدني ومكتب القيادة في المطـار الـذي                

 .يمكن أن يهبط فيه المرضى والتعامل مع الحالة وفقا الجراءات المطار
ن الى هيئة الصـحة المحليـة الجـراء الحجـر           بعد هبوط الطائرة، طلب من المطار نقل الركاب المصابي         )٤ 

وصدرت التوجيهات للمطار أيضا بالحصول على      . المعنيةالصحي عليهم ومزيد من الفحوص وفقا لألحكام        
الحمى بحيث يمكن تقديم تقرير فـي توقيـت مناسـب للسـلطات             المصابين ب نتائج الفحص الطبي للركاب     

آلخرين على نفس الرحلة ومعالجتهم معالجة مالئمـة وفقـا          وتم تقييم أعضاء الطواقم والركاب ا     . المختصة
 .للمعايير والمبادئ الوطنية التي تفرق بين التعرض للمرض في مكان مغلق والتعرض العام

يسمح للطائرة بمواصلة رحلتها الجوية فقط بعد تطهير المقاعد التي كان يجلس فيهـا الركـاب المصـابون            )٥ 
الى األشياء التي استعملوها ودورة المياه التي استعملوها وتهويتها من جانـب  والمناطق المحيطة بهم اضافة    

 .عمال الصحة المتخصصين أو موظفين مدربين

 مكافحتهالخبرة التي اكتسبتها صناعة الطيران المدني في الصين في الوقاية من مرض سارس و -٣

 :مكافحتهاية من مرض سارس وفيما يلي النقاط التي تعلمناها من الخبرة العملية في الوق ١-٣
تعد التنظيمات واالجراءات الجديدة والمحسنة للتعامل مع مسائل الصحة الطارئة في النقل الجـوي اضـافة               )١ 

لتوفير وقايـة ومكافحـة   الى تحسين المراقبة والتفتيش والتنسيق من جانب سلطات الطيران المدني الضمان   
 .المجالالطارئة في هذا  المسائل الصحية أفضل في

ناجح تخطيط الطوارئ الفعال المالئم لظـروف محـددة فـي           " نهج وقائي "تشمل العناصر الرئيسية في أي       )٢ 
الطيران المدني لمعالجة مسائل الصحة العامة الطارئة مثـل األمـراض المعديـة واألخطـار البيولوجيـة         

 الصناعة المتوائمة مع الموارد الماليـة        في المكافحة واآلليات الجديدة والمحسنة لتحسين الوقاية و      كيميائيةوال
 .الضرورية ومخزونات المواد وتدريب العاملين والتدريب العام

يمثل التعاون والتبادل الوثيق مع المنظمات الدولية مثل منظمة الصـحة العالميـة وااليكـاو واألياتـا فـي        )٣ 
 لمسـائل الصـحة     المكافحةر الوقاية و   تحقيق تحسينات في توقيتات مناسبة في تدابي       بهدفاالرشادات الفنية   

 الخسـائر والمخـاطر لصـناعة النقـل      حجمالعامة الطارئة في مجال النقل الجوي سبيال للتقدم في تقليص        
 .الجوي
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 االجراء المعروض على الجمعية العمومية -٤

 :يرجى من الجمعية العمومية القيام بما يلي ١-٤
 صناعة الطيران المدني في الصين في الوقاية مـن          برات التي اكتسبتها  والخأن تحيط علما بالتدابير المتخذة       )١ 

 .مكافحتهمرض سارس و
 االيكاو بشأن مسألة الصحة ورفاهية ركاب وطواقم الـرحالت الجويـة            تساعد في الدراسة التي تجريها    أن   )٢ 

 .والتطبيق العملي للنتائج النابعة منها
التفاقية الطيران المدني الـدولي بغيـة ادراج قواعـد قياسـية            أن تستعرض أو تعدل المالحق ذات الصلة         )٣ 

يـة  ئوتوصيات لشركات الطيران والمطارات للتعامل مع األمراض المعدية واألخطار البيولوجيـة والكيميا           
 الـدول   صحة ورفاهية الركاب والطـواقم لتطبقهـا      بومسائل الصحة العامة الطارئة األخرى التي قد تضر         

 .هذه المسائل في الطيران المدني لالمتعاقدة في تصديها

 ـ انتهـى ـ


