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الموضو و و و ووو  :القائمة ال ُم َّ
حدثة من التوص و و و و و ا الصو و و و ووا عن "فرقة عمل المجلس
إلنعاش قطا الط ران" ( )CARTوالطبعة الرابعة من وث قة "اإلقال  :ل ل الس و و ر
الجوي في أثناء أزمة الصحة العامة الناجمة عن ف روس كو ونا"
اإلجراءا المطلوبو و و وة( :أ) اإلح و و ووا و و ووة علم و و ووا ب و و ووالوث قت ن المو و و و كو ن أعاله؛
و(ب) ن التوصو و و و و و ا وا با اإل ش و و و و ووا ا الوا ف ها بالتنسو و و و و و مع المكا ب
اإلقل م ووة لإليكوواو؛ و(ج) قوودي و حوود وود المعلومووا عن موود ن و وص و و و و و و و ووا
وإ ش و ووا ا فرقة عمل المجلس إلنعاش قطا الط ران على موقع "مركز التصددد
لجائحة فيروس كورونا والتعافي منها" ()CRRIC
ح ة ِّ بة وبعد،
الم َّ
حدثة من التوص و و و و و و و ا
ُيش و و و و و وورفني أن أبلغك بأن مجلس منظمة الط ران المدني الدولي (اإليكاو) قد اعتمد القائمة ُ
عن فرقة عمل المجلس إلنعاش قطا الط ران (المرف (أ)) والطبعة الرابعة من وث قة "اإلقال  :ل ل السو و و و ر الجوي

الص و و ووا
في أثناء أزمة الصحة العامة الناجمة عن ف روس كو ونا" (المرف (ب)) ،وذلك في ظل أحدث طو ا أزمة ف روس كو ونا.

الم َّنقحة باست ار ج ا االختبا ومما سا التحص ن و سج ل االختبا ا والتعافي وإثبا لقي
و تعل التوص ا األ بع ُ
اللقاح في شوكل قابل للتداول ول ا وعالم ا ،و شوج ع العمل على ا با نهج من َّسو لتسوه ل السو ر الدولي و خول َّ
الركاب ال ن شوومله
ُ
ضمن وث قة "اإل شا ا " َّ
المنقحة ووث قة " ل ل اإليكاو
التلق ح بالكامل أو عافوا من الجائحة (التوص ا  11و 11و 11و .)11و ت َّ
إل ا م و و و و و و و ووا و و و وور ف و و و و و و و ووروس كو و و ووو ونو و و ووا ال و و و وعو و و ووابو و و وور ل و و و ول و و و وحو و و وودو " (( )Doc 10152ال و و و و ُم و و و وتو و و وواح و و و وة ع و و و وبو و و وور ال و و و و ارب و و و وط:
الم َّنقحة ،و وفران مزيدا من اإل شا ا لتن ها.
 )https://www.icao.int/covid/Pages/default.aspxالتوص ا ُ
المح َّود ثة من وث قوة " ل ول اإليكواو إل ا م وا ر ف روس كو ونوا العوابر للحودو "
وإلى جانب الطبعوة ُ
التي سووتُنشوور بشووكل من صوول ،سووتُسووت د التوصو و ا الص ووا عن فرقة عمل المجلس إلنعاش قطا الط ران ( )CARTوالطبعة
()Doc 10152
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الرابعة من وث قة "اإلقال  :ل ل الس ر الجوي في أثناء أزمة الصحة العامة الناجمة عن ف روس كو ونا" كموا مرجع ة من أجل
المؤ مر الرف ع المستو بشأن جائحة ف روس كو ونا المقر عقده في ال تر من  12إلى .2021/10/22
ونحث الدول على ا با و ن ه ه التوص و و و و ا واإل شو و و ووا ا بالتنس و و و و مع المكا ب اإلقل م ة لإليكاو وفقا الحت اجا ها
وظروفها المحد  .كما ُن كو و و و و و و و وور إ ا ك بالحاجة إلى وف ر و حد ث ما لز من معلوما عما وصلت إل ه ولتك في ن وص ا
"فرقة عمل المجلس إلنعاش قطا الط ران" وإ ش و و و و و ووا ا ها من خالل موقع "مركز التصددددددد لجائحة فيروس كورونا والتعافي
منها" ( ،)CRRICوذلك عبر جهة اال صال في ولتك .
و ضلوا س ا ك بقبول فائ االحت ار ،،،
for

خوان كا لوس ساالسا
األم ن العا
المرفقان:
ُ

الم َّ
حدَّثة من التوص ا الصا
أ) — القائمة ُ
ب) — الطبعة الرابعة من وث قة "اإلقال  :ل ل الس ر الجوي في أثناء أزمة الصحة العامة الناجمة عن ف روس كو ونا"
عن "فرقة عمل المجلس إلنعاش قطا الط ران" ()CART

المرفق (أ)

بكتاب المنظمة EC 2/76-21/64

منظمة الطيران المدني الدولي

فرقة عمل المجلس إلنعاش قطاع الطيران ()CART

قائمة محدثة
من المبادئ والتوصيات الرئيسية
مونتريـال ،كندا2٠2١/١٠/٥ ،
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تُ ِّ
قدم هذه الوثيقة قائمة ُم َّ
حدثة من عشــر ( )١٠مبادئ رئيســية وعشـرين ( )2٠توصــية تتألف من اإلحدى عشــر توصــية األصــةية
التي أوردها تقرير فرقة عمل المجةس إلنعاش قطاع الطيران الص ـ ـ ــادر في يونيو  ،١2٠2٠والتوص ـ ـ ــيا اإلض ـ ـ ــافية الثالث ()3
التي ُقدمت في المرحةة الثانية من وثيقة الغالف الرفيعة المس ـ ـ ــتوى الص ـ ـ ــادر عن فرقة العمل في نوفمبر  ،22٠2٠والتوص ـ ـ ــيا

الم َّنقحتين ( )2المقدمتين في المرحةة الثالثة من وثيقة الغالف ذاتها في مارس ،32٠2١
الس ـ ـ ـ ــت ( )6اإلض ـ ـ ـ ــافية والتوص ـ ـ ـ ــيتين ُ

والتوصيا

الم َّنقحة المعتمد في أكتوبر .2٠2١
األربع (ُ )4

---------

1

2
3

https://www.icao.int/covid/cart/Pages/CART-Report---Executive-Summary.aspx
https://www.icao.int/covid/cart/Pages/Recommendations.aspx
https://www.icao.int/covid/cart/Pages/Recommendations-III.aspx
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المبادئ الرئيسية من أجل إنعاش قطاع الطيران على نحو يكفل السالمة واألمن واالستدامة
يكمن أفض ــل دعم الس ــتفناف قطاع الطيران العالمي وإنعاشـ ـ عةى نحو يكفل الس ــالمة واألمن واالس ــتدامة في اتباع نهج متناغم
دوليا يستند إلى المبادئ الرئيسية العشر التالية:
 -١حماية الناس :تدابير ُمن َّسـ ـ ـقة ومرنة .يجب عةى الدول وقطاع الص ـ ــناعة العمل معا عةى وض ـ ــع تدابير ُمن َّسـ ـ ـقة أو مقبولة
الرَّكاب والطواقم وغيرهم من الموظفين طيةة عمةية السفر.
بشكل متبادل ،وقائمة عةى المخاطر ،من أجل حماية ُ
 -2العمل كفريق طيران واحد وإبداء التضااااامن .ينبغي أن تُ ِّ
كمل الخطط الخاصـ ـ ــة بكل من اإليكاو والدول والمنظما الدولية
ض ـا .وفي حين قد تتطةب االحتياجا الوطنية واإلقةيمية
واإلقةيمية وأوســا الصــناعة بعضــها بعض ـا وأن يدعم بعضــها بع ُ
ُن ُهجا مختةفة ،ينبغي لةدول أن تُن ِّس ـ ـ ـ ـ ـ ـق االسـ ـ ـ ـ ـ ــتجابا قدر اإلمكان ،بما يتماشـ ـ ـ ـ ـ ــى مع قواعد اإليكاو القياسـ ـ ـ ـ ـ ــية وخططها
وسياساتها.
 -3ضاامان تحقيق الربط األساااساا  .ينبغي لةدول وأوس ــا الص ــناعة المحافظة عةى الربط األس ــاس ــي وعةى س ــالس ــل اإلمداد
العالمية ،ال سيما في المناطق النائية والجزر المنعزلة وغيرها من الدول المستضعفة.
 -4إدارة المخاطر المتعلقة بالسااالمة واألمن والصااحة بشااكل فعال .ينبغي لةدول وأوس ــا الص ــناعة أن تس ــتخدم ُن ُهجا ش ــامةة
تس ـ ــتند إلى البيانا من أجل إدار المخاطر التش ـ ــغيةية المتص ـ ــةة بالس ـ ــالمة واألمن والص ـ ــحة في مرحةتي إعاد التش ـ ــغيل
واإلنعاش ،وأن تقوم بتكييف تدابيرها وفقا لذلك.
 -٥اتخاذ تدابير من أجل الصااااااااحة العامة ف مجال الطيران .العمل مع أنظمة س ـ ـ ـ ـ ــالمة وأمن الطيران .ويجب تقييم التدابير
الصحية بعناية لتفادي التأثير الضار في سالمة الطيران و/أو أمن .
 -6تعزيز ثقة الجمهور .يجب عةى الدول وأوســا الصــناعة العمل معا وتنســيق التدابير العمةية والتواصــل بوضــو من أجل
ضمان استعداد المسافرين لةسفر مر أخرى.
 -7الممايزة بين إعادة التشاااا يل واإلنعاشَّ .
إن إعاد تشـ ـ ــغيل الصـ ـ ــناعة ودعم إنعاشـ ـ ــها مرحةتان متمايزتان قد تتطةبان ُن ُهجا
تطور المخاطر.
مختةفة وتدابير مؤقتة لةتخفيف من حد ُّ
 -8دعم اسااااتراتيجيات اإلغاثة المالية لمساااااعدة أوسااااا صااااناعة الطيران .ينبغي لةدول والمؤسـ ـ ـس ـ ــا المالية ،بما يتفق مع
والياتها ،أن تنظر في الحاجة إلى تقديم الدعم المباشــر و/أو غير المباشــر بطرق متناســبة مختةفة تتســم بالشــفافية .وينبغي
لها ،في س ـ ــياق القيام بذلك ،أن تحمي المنافس ـ ــة العادلة وأال تتس ـ ــبب في تش ـ ـ ُّـوه األسـ ـ ـواق أو تقويض التنوع أو القدر عةى
الوصول.
 -9ضااااااامان االساااااااتدامة .ما الطيران إال منظومة أعمال قائمة عةى الربط ،وهو محرك لالنتعاش االقتصـ ـ ـ ـ ــادي واالجتماعي.
وينبغي لةدول وأوسا الصناعة أن تسعى جاهد لضمان االستدامة االقتصادية والبيفية لقطاع الطيران.
 -١٠اسااتخال الدروس من أجل تحسااين القدرة على الصاامود .بينما يتعافى العالم ،يجب اســتخدام الدروس المســتفاد لجعل
منظومة الطيران أكثر قو .
––––––––––
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التوصيات
التوصية رقم 1
خالل الفاشـ ـ ــية العالمية لفيروس كورونا ،ينبغي لةدول األعضـ ـ ــا أن تواصـ ـ ــل تحديث االختالفا

مرض فيروس كورونا ( )CCRDsفي نظام اإلبالغ اإللكتروني عن االختالفا

(.)EFOD

المتعةقة بالطوارئ الناجمة عن

التوصية رقم 2
ينبغي لةدول األعضـ ـ ـ ـ ـ ــا أن تتفادى اإلبقا عةى أي تدابير احت ارزية تتعةق بفيروس كورونا بمجرد اسـ ـ ـ ـ ـ ــتفناف العمةيا
وينبغي حفظ االختالفا التي تبقى بعد انتها حالة الطوارئ ،إن ُو ِّج َد  ،في نظام اإلبالغ اإللكتروني عن االختالفا .

العادية.

التوصية رقم 3
ينبغي لةدول األعضا أن تُ ِّ
عجل بوضع إرشادا
أثنا هذه األزمة.

بشأن إدار السالمة فيما َّ
يتعةق بالعمةيا

الجديد أو بالتغيير في العمةيا

في

التوصية رقم 4
َّ
الرَّكاب في السـ ــفر الجوي .وتحقيقا
إن تنسـ ــيق اإلج ار ا عةى الصـ ــعيدين العالمي واإلقةيمي أمر أسـ ــاسـ ــي لتعزيز ثقة الجمهور و ُ
لهذه الغاية ،ينبغي لةدول األعضا أن تضع إج ار ا من أجل الصحة العامة في مجال الطيران تتماشى مع اإلرشادا الوارد

في وثيقة "اإلقالع :دليل السفر الجوي في أثنا أزمة الصحة العامة الناجمة عن فيروس كورونا (.")COVID-19
التوصية رقم 5
لكي يتسـ ـ ـ ــنى العمل عةى العود إلى عمةيا

الطيران العادية بأسـ ـ ـ ــرع ما يمكن ،ينبغي لةدول األعضـ ـ ـ ــا أن تسـ ـ ـ ــتعرض بانتظام

الحاجة إلى مواصـ ـ ـ ـ ــةة تطبيق تدابير التخفيف من المخاطر مع تضـ ـ ـ ـ ــا ل خطر انتقال العدوى بفيروس كورونا؛ كما ينبغي وقف
التدابير التي لم تعد هناك حاجة إليها.

التوصية رقم 6
ينبغي لةدول األعض ـ ــا التي لم تقم بذلك أن تقوم عةى الفور بتش ـ ــكيل لجنة وطنية لتس ـ ــهيال

النحو المطةوب في المةحق التاسع بغية تعزيز التنسيق عةى الصعيد الوطني بين القطاعا .

النقل الجوي (أو ما يعادلها) عةى
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التوصية رقم 7
ينبغي لةدول األعضا أن تستخدم بصور منهجية نموذج تحديد موقع الراكب وتتبع صحت لضمان تحديد هوية الركاب وتتبعهم
لةمساعد عةى الحد من انتشار المرض ومنع عود انتشار الجائحة.

التوصية رقم 8
الم َّ
قدمة ،ينبغي لها أن تعزز نظامها
بينما تقوم الدول األعضـ ـ ــا بتكييف تدابيرها األمنية بشـ ـ ــكل مؤقت ،باسـ ـ ــتخدام اإلرشـ ـ ــادا
ُ
لةمراقبة لضمان تطبيق هذه التدابير باستمرار بهدف حماية الطيران من أعمال التدخل غير المشروع.
التوصية رقم 9
ينبغي لةدول األعضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا أن تَتَّخذ تدابير لضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمان توفير التدريب ،لةموظفين المعنيين ،عةى تحديد وإدار حاال
المنضبطين فيما يتصل بعدم احترام التدابير األساسية المتعةقة بالسالمة والصحة العامة في مجال الطيران.

الركاب غير

التوصية رقم 11
ينبغي لةدول األعض ــا أن تنظر في اتخاذ تدابير طارئة اس ــتثنائية مناس ــبة لدعم الجدوى المالية والحفاظ عةى مس ــتوى كاف من
ســالمة العمةيا وأمنها وكفا تها ،التي ينبغي أن تكون شــامةة ،محدد األهداف ،متناســبة ،شــفافة ،مؤقتة ،متســقة مع ســياســا
اإليكاو ،مع تحقيق توازن مناســب فيما بين المصــال المعنية دون المســاس بالمنافســة العادلة واإلض ـرار بالســالمة واألمن واألدا
البيفي.

التوصية رقم 11
ينبغي لةدول األعضــا أن تُسـ ِّـهل تقاســم المعةوما
قاعد بيانا

التدابير لدى اإليكاو.

وتبادلها بشــأن إج ار اتها وأفضــل ممارســاتها ،وذلك من خالل المســاهمة في

التوصية رقم ( 12نق َحت ف مارس )2121
ينبغي عةى الدول التخطيط التخاذ التدابير الالزمة لةتخفيف من حد المخاطر المرتبطة بالتخفيف من الةوائ التنظيمية لفت ار
ِّ
المتعةقة بالطوارئ الناجمة عن مرض فيروس
مطولة ،وتجنب تمديد هذا التخفيف (بالنسبة لكل من االختالفا الرئيسية والممتد

كورونا) إلى ما بعد  .2٠2١/3/3١أما الدول التي تحتاج إلى إج ار ا
ص ـ ـ ــالحية ش ـ ـ ــهاداتهم وتراخيص ـ ـ ــهم وغير ذلك من ص ـ ـ ــور الموافقا

بديةة تتي لمقدمي الخدما

وأطقم العامةين لديها تجديد

أثنا جائحة فيروس كورونا ،فينبغي عةيها اس ـ ـ ــتخدام نظام

اإلعفا ا الموجهة ( )TEاعتبا ار من  .2٠2١/4/١عالو عةى ذلكُ ،يحبذ أن تعمل الدول عةى تيسـ ـ ـ ــير االسـ ـ ـ ــتفاد من المرافق
ـتخدمة ألعضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا طاقم
الطبية والتدريبية الواقعة في الدول المجاور  ،بما في ذلك أجهز التدريب عةى الطيران بالمحاكا المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َ
القيـ ــاد (المحةيين واألجـ ــانـ ــب) ومراقبي الحركـ ــة الجويـ ــة ( )ATCOsلةحفـ ــاظ عةى ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهـ ــاداتهم وحـ ــداثـ ــة خبراتهم وكفـ ــا اتهم.
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التوصية رقم ( 13نق َحت ف أكتوبر )2121
ينبغي لةدول األعض ــا التي تس ــتخدم االختبار في اس ــتراتيجيتها إلدار المخاطر المرتبطة بفيروس كورونا أن تطبق النهج المبين
في دليل اإليكاو إلدار مخاطر فيروس كورونا العابر لةحدود (الوثيقة  ،)Doc 10152مع التسةيم بأن استراتيجيا

تسم بالكشف المبكر عن المسافرين الذين يحتمل أن يكونوا مصابين بالعدوى .ومع ذلك ،قد ال توصي سةطا

بإج ار االختبا ار

عةى نطاق عام كطريقة روتينية لةفحص الصحي بسبب اعتبا ار تتعةق باألولويا

والموارد.

االختبار القوية
الصحة العامة

التوصية رقم ( 14نق َحت ف مارس )2121
ينبغي لةدول األعضا التي تفكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر في إنشا "مم ار

الصحة العامة" ( )PHCأن تتبادل المعةوما

بفعالية مع بعضها البعض

منسقة .ولتسهيل أعمال التنفيذ ،يمكن لةدول االستعانة بمجموعا
من أجل تنفيذ "مم ار الصحة العامة" بطريقة َّ
التي أعدتها اإليكاو بش ــأن إنش ــا "مم ار الص ــحة العامة" ،باإلض ــافة إلى بعض األدوا الخاص ــة بهذا الموض ــوع تحديدا والتي
ُنشر عةى موقع اإليكاو اإللكتروني وفي التطبيق الذي يتضمن نموذجا لترتيبا

إنشا مم ار

التنفيذ ()iPack

الصحة العامة فيما بين الدول.

التوصية رقم 15
الفنية لةنقل اآلمن لةبضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائع عن طريق الجو"

ُيرجى من الدول تنفيذ ما يرد في اإلضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــافتين رقم  ١و 2إلى وثيقة "التعةيما
( )Doc 9284دون إبطا لتيسـ ـ ــير نقل لقاحا فيروس كورونا ولةسـ ـ ــما بحمل بضـ ـ ــائع خطر معينة عةى متن الطائ ار  ،بهدف
توفير بيفة تش ـ ـ ـ ـ ــغيل آمنة وص ـ ـ ـ ـ ــحية لةركاب والطاقم .وإذا رغبت إحدى الدول في أن تكون أكثر تقييدا ،فينبغي تذكيرها بالتزامها
باإلبالغ عن أي اختالف لديها عما يرد في التعةيما

الفنية.

التوصية رقم 16
الشـ ــحن الجوي لةبضـ ــائع بصـ ــفة مؤقتة ،ويشـ ــمل ذلك عةى سـ ــبيل

تُنص ـ ـ الدول بالنظر في رفع القيود المفروضـ ــة عةى عمةيا
المثال ال الحصر ،من خطو الطيران األجنبية حقوق ثنائية إضافية ،ال سيما بشأن خدما
تسهيل نقل البضائع األساسية والمستةزما

ولقاحا

فيروس كورونا.

طائ ار

الشحن فقط ،وذلك بهدف

التوصية رقم ( 17نق َحت ف أكتوبر )2121
ينبغي لةدول األعضـ ــا فرض اشـ ــت ار شـ ــهادا

عترف بها اسـ ــتنادا إلى البروتوكول
االختبار والتعافي والتحصـ ــين (التمنيع) واال ا

ومجموعا بيانا الحد األدنى وأسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاليب التنفيذ الوارد في وثيقة دليل اإليكاو إلدار مخاطر فيروس كورونا العابر لةحدود
(الوثيقة  )Doc 10152لتس ـ ـ ـ ـ ــهيل النقل الجوي .كما ُيرجى من الدول العمل عةى ض ـ ـ ـ ـ ــمان أن تكون هذه الش ـ ـ ـ ـ ــهادا آمنة وذا
مص ــداقية ،ويمكن التحقق من ص ــحتها وس ــهةة االس ــتخدام ومتوافقة مع تشـ ـريعا
الدولي والعالمي .ويمكن أن يس ـ ــتند إثبا

حماية البيانا

وقابةة لةتداول عةى الص ــعيدين

التحص ـ ــين إلى الش ـ ــهاد الدولية لةتطعيم أو الوقاية (البطاقة الص ـ ــف ار ) التي تص ـ ــدرها

منظمة الصــحة العالمية ،وينبغي إصــدارها في شــكل قابل لةتداول عةى الصــعيدين الدولي والعالمي بما يتماشــى مع المواصــفا
الفنية واإلرشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادا التي َّ
حددتها منظمة الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحة العالمية .وينبغي النظر في الحةول القائمة ،وتضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمينها ختما رقميا مرئيا

-6-

الم َّقيَّد ( )VDS-NCأو أي شـ ــكل آخر قابل لةتداول صـ ــادر من هيفا
لةمسـ ــاحا غير ُ
م َّ
نظما ُمعتَ َرف بها دوليا.
ُ

حكومية دولية أو إقةيمية أو عالمية أو

التوصية رقم ( 18نق َحت ف أكتوبر )2121
ينبغي لةدول األعضــا تســهيل ســبل حصــول أطقم الطائ ار

عةى الةقا في أس ــرع فرصــة ممكنة وفقا لتوصــيا

المرحةة الثانية

الص ـ ــادر عن مجموعة الخب ار االس ـ ــتش ـ ــارية االس ـ ــتراتيجية ( )SAGEالمعنية بالتمنيع والتابعة لمنظمة الص ـ ــحة العالمية من أجل
الطواقم الجوية الذين يعمةون عةى طائ ار تحمل البضـ ـ ــائع فقط ،ووفقا لتوصـ ـ ــيا المرحةة الثالثة من أجل العامةين اآلخرين في

مجال الطيران.

التوصية رقم ( 19نق َحت ف أكتوبر )2121
ُيرجى من الدول األعضـ ــا الترويج ،إلى أقصـ ــى حد ممكن ،من أجل اتباع نهج ُمن َّس ـ ـق وشـ ــامل لتسـ ــهيل السـ ــفر الدولي ودخول
المســافرين الذين شــمةهم التةقي بالكامل أو تعافوا من الجائحة .وفي هذا الصــدد ،ينبغي لةدول األعضــا أن تنظر في خفض أو
إلغا ش ـ ـ ــرو االختبار و/أو الحجر الص ـ ـ ــحي لألفراد الذين ش ـ ـ ــمةهم التةقي بالكامل أو أولفك الذين س ـ ـ ــبق أن أُص ـ ـ ــيبوا بفيروس

 SARS-CoV-2ولم يعودوا مصـ ـ ــابين بالعدوى .وينبغي أن تتم عمةيا

تخفيف الشـ ـ ــرو وإلغائها وفقا لحد الخطور المقبولة التي

الم َّبين في وثيقة
تقررها الدولة واإلطار الوطني ووضـ ــع وبا فيروس كورونا بالدولة واإلطار المتعدد المسـ ــتويا إلدار المخاطر ُ
ونظر لعدم المسـ ـ ـ ـ ـ ــاوا العالمية في
ا
"اإلقالع :دليل السـ ـ ـ ـ ـ ــفر الجوي في أثنا أزمة الصـ ـ ـ ـ ـ ــحة العامة الناجمة عن فيروس كورونا".
تحمةهم لتةقيها ،ينبغي أال يكون الةقا شرطا مسبقا
الحصول عةى الةقاحا وعدم مال مة استخدام الةقاحا لبعض األفراد وعدم ُّ
لةسفر الدولي.

التوصية رقم 21
ينبغي عةى الدول األعضا أن تضمن مراعا إرشادا
تضطةع بها هيفا

فرقة عمل المجةس إلنعاش قطاع الطيران في عمةيا

اإلدار العامة بالدول فيما يخص التخطيط ألنشطة التعافي عةى المستوى الوطني.

— انتهى—

اتخاذ القرار التي

المرفق (ب)

بكتاب المنظمة EC 2/76-21/64

منظمة الطيران المدني الدولي
"فرقة عمل المجلس إلنعاش قطاع

الطيران" ()CART

اإلقالع :دليل السفر الجوي في أثناء أزمة الصحة العامة
الناجمة عن فيروس كورونا ()COVID-19
الطبعة الرابعة
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 -1الخلفية العامة
ُيعتبر تأثير جائحة مرض فيروس كورونا على شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبكة النقل الجوي العالمي حدثا غير مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبوق .ففي عام ،2020
1-1
انخفض ـ ـ أعداد َّ
الركاب على المسـ ــتوى العالمي بنسـ ــبة  ٪00أي ما يعادل مبلغ  2.7بليون ،مقارنة بمبلغ  4.5بليون في عام -( 2012
 ٪74على مس ـ ــتوى الحركة الدولية و ٪50-على مس ـ ــتوى الحركة المحلية) .أما ش ـ ــركات الطيران فش ـ ــهدت تراجعا بنس ـ ــبة  ٪00من حيث
الركاب الكيلومتريين اإليراديين" ( )PRKsوانخفض ـ ـ أعداد َّ
" َّ
ركاب المطارات بنسـ ــبة  ٪57في عام  .2020وأفادت التقديرات بأن انخفاض
الحركة قد أدى إلى خسائر في اإليرادات بمبلغ  371بليون دوالر أمريكي و 112بليون دوالر أمريكي بالنسبة لشركات الطيران والمطارات،
على التوالي .كما قَّدرت "منظمة الســياحة العالمية" ( )UNWTOأن هناك خســارة بمبلغ  1.3تريليون دوالر أمريكي في عائدات الصــادرات
من قطاع الســياحة .وفي ظل تســارع جائحة فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم ،تظل االتجاهات المعاكســة للنقل الجوي واضــحة بشــكل
خاص في عام  .2021وتُـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـش ــير أحدث توقعات اإليكاو إلى أن الحركة المقررة َّ
للركاب على الص ــعيد العالمي خالل النص ــف األول من
المسجلة في عام .2012
عام  2021ستنخفض بنسبة  ٪52إلى ( ٪00أي  1.3إلى  1.4بليون) مقارنة بالمستويات
َّ
 -2لمحة عامة
ِّ
توفر هذه الوثيقة إطا ار عاما لمعالجة تأثير جائحة فيروس كورونا الراهنة على شـ ـ ـ ـ ــبكة النقل الجوي العالمي .ويتضـ ـ ـ ـ ــمن
1-2
المرفق بهذه الوثيقة اإلجراءات االحت ارزية الالزمة للحد من مخاطر الصحة العامة على َّ
الركاب والعاملين في قطاع الطيران مع زيادة الثقة
لدى جمهور المســافرين والعاملين في قطاع الطيران وفي ســلســلة التوريد العالمية والحكومات .وســيســاعد ذلك في تس ـريع وتيرة الطلب على
خدمات السفر الجوي األساسية وغير األساسية المتأثرة ب ـ ـ ــفيروس كورونا .واستكماال لهذه المواد ،تشير الوثيقة الحالية إلى المواد اإلرشادية
التي أعدتها المؤسـســات العالمية في القطاع بغرض التخفيف من آثار الجائحة .وتجري المواظبة على اســتعراض وتنقي جميع هذه المواد،
كلما لزم األمر ،وذلك للمواظبة على تحديثها.
وبمس ـ ـ ــاعدة الجهات المعنية في قطاع الطيران المدني واإلرش ـ ـ ــادات المقدمة منها ،توص ـ ـ ــي اإليكاو باتباع منهج تدريجي
2-2
لتمكين العودة اآلمنة إلى السـ ــفر الجوي المحلي والدولي بمسـ ــتويات مرتفعة بالنسـ ــبة لكل من َّ
الركاب والبضـ ــائع .ويسـ ــتند هذا المنهج على
مجموعة جوهرية من اإلجراءات التي تشـ ـ ــكل بروتوكوال صـ ـ ــحيا أسـ ـ ــاسـ ـ ــيا لحماية َّ
الركاب والعاملين في قطاع الطيران من فيروس كورونا.
وسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّ
ـتمكن هذه التدابير من تحقيق النمو في قطاع الطيران العالمي أثناء تعافيه من الوباء الحالي .إال أنه من المهم إدراك أن كل مرحلة
من مراحل هذا التعافي ســتحتاج إلى إعادة ضــب هذه اإلجراءات من أجل تحقيق الهدف المشــترك ،أال وهو تمكين الســفر بالطائرة بأمان،
تطبيق إجراءات الصــحة العامة الجديدة في شــبكة الطيران ،وكذلك لدعم االنتعاش االقتصــادي والنمو .ويجب أن نتدارك في ســياق أعمالنا
الحاجة إلى الحد من مخاطر الص ـ ــحة العامة مع مراعاة ما هو ممكن عمليا لش ـ ــركات الطيران والمطارات ومص ـ ــال الطيران األخرى .كما
ينظر عمُلــنا في تطوير البروتوكوالت المتاحة للتخفيف من حدة المخاطر ،بما في ذلك االختبارات واللقاحات .وهذا األمر ضروري لتسهيل
االنتعاش.
 -3األهداف
في أعقاب تفشـ ـ ــي فيروس كورونا ،قام الدول ،بما في ذلك الجهات التنظيمية الحكومية ،والمطارات وشـ ـ ــركات الطيران
1-3
ومص ـ ـ ِّـنعي الطائرات ،من ض ـ ــمن جهات معنيه أخرى في منظومة الطيران ،بالتنس ـ ــيق مع س ـ ــلطات الص ـ ــحة العامة ،بوض ـ ــع مجموعة من
اإلجراءات التي تهدف إلى الحد من المخاطر الص ـ ــحية على المس ـ ــافرين جوا والعاملين في قطاع الطيران وعامة الناس .وهذه اإلجراءات،
ِّ
مصممة لتوفير قدر من االتساق في طريقة
ومشغلي المطارات وشركات الطيران وغيرها في صناعة النقل الجوي،
التي تنطبق على الدول
َّ
تش ــغيل الرحالت الجوية وتفادي المفاجآت .وس ــتس ــاهم أيض ــا في تش ــغيل عمليات النقل الجوي وض ــمان عناص ــر الكفاءة والس ــالمة واألمن
اإلقالع :دليل السفر الجوي في أثناء أزمة الصحة العامة الناجمة عن فيروس كورونا
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واالسـتدامة لعدد متزايد من َّ
الركاب وكميات أكبر من البضـائع ،كما أنها سـتقلل من خطر انتقال فيروس كورونا بين هذه المجموعات وبين
عامة الناس .فمن شأن تنفيذ هذه تيسير وتوطيد عملية االنتعاش العالمي من جائحة فيروس كورونا.
 -4االعتبارات التوجيهية
1-4

لدى إعداد اإلجراءات الواردة في المرفق ،اهتدى واضعوها باالعتبارات التالية:
أ)

مواصلة التركيز على األمور األساسية :السالمة واألمن والفعالية؛

ب) زيادة الصحة العامة والثقة في صفوف َّ
الركاب والعاملين في مجال الطيران والجمهور العام؛
ج) اإلقرار بأن الطيران يمِّّثل ِّّ
محركا لالنتعاش االقتصادي.
2-4

باالستناد إلى هذه االعتبارات التوجيهية ،اتفق واضعو هذه اإلجراءات أيضا على أن تتوافر فيها الخصائص التالية:

الطيران؛

أن يجري تنفيذها في إطار نهج متعدد المس ـ ـ ــتويات يتناس ـ ـ ــب مع مس ـ ـ ــتوى المخاطر وال يمس بس ـ ـ ــالمة وأمن



أن تكون قادرة على االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتفادة من التجربة الطويلة للقطاع وتطبيق نفس المبادئ المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخدمة في إدارة
مخاطر السـ ـ ـ ـ ــالمة واألمن .ويشـ ـ ـ ـ ــمل ذلك رصـ ـ ـ ـ ــد االمتثال واسـ ـ ـ ـ ــتعراض كفاءة اإلجراءات بانتظام ،وتكييف
ِّ
المحسنة؛
المتغيرة باإلضافة إلى األساليب والتكنولوجيات
اإلجراءات وفق الحاجات
َّ



أن تكون قادرة على الحد من اآلثار السـ ــلبية التشـ ــغيلية وعلى مسـ ــتوى الكفاءة مع تقوية وزيادة ثقة الجمهور
والصحة العامة في مجال الطيران؛



أن تكون متس ـ ـ ــقة ومنسـ ـ ـ ـقة إلى أقص ـ ـ ــى حد ممكن ،مع تحليها بالمرونة الكافية لالس ـ ـ ــتجابة لتقييم المخاطر
اإلقليمية أو الظرفية ودرجة تحملها .وس ــيكون قبول التدابير المكافئة باالس ــتناد إلى مبادئ مش ــتركة ومعايير
معترف بها دوليا عنصر تمكين أساسي الستئناف الخدمات الجوية على الصعيد العالمي؛



أن تستند إلى اإلثباتات الطبية وتتوافق مع أفضل الممارسات المرتبطة بالصحة العمومة؛



أال تكون تمييزية في طبيعتها وأن تكون مبنية على األدلة وتتسم بالشفافية؛



أن تكون مجدية مقارنة بتكلفتها ومتناسبة وأال تقوض تكافؤ الفرص ألغراض المنافسة؛



فعال وواض لمجتمع الطيران وكذلك لعامة الناس؛
أن تكون على درجة عالية من الوضوح ،ومنقولة بشكل َّ



أن تتوافق مع التزامات الدول الناشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــئة عن اتفاقية الطيران المدني الدولي (اتفاقية شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيكاغو) وغيرها من
المطبَّقة على الطيران
المعاهدات واالتفاقات ،وأيض ـ ـ ــا مع المتطلبات والقواعد القياس ـ ـ ــية والتوص ـ ـ ــيات الدولية
َّ
والصحة العامة.
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 -5مراحل اإلجراءات االحترازية المستندة إلى تقييم المخاطر
س ـ ــيعتمد اس ـ ــتئناف الس ـ ــفر الجوي ألعداد أكبر من َّ
الركاب على عدد من العوامل ،بما في ذلك المبادئ التوجيهية ألهم
1-5
وكاالت الص ـ ــحة العامة (مدفوعة بمس ـ ــتويات مخاطر الس ـ ــفر) ،والقيود والش ـ ــرو الحكومية المفروض ـ ــة على الس ـ ــفر ،وثقة َّ
الركاب ،والقدرة
التشغيلية للناقلين الجويين والمطارات.
وســيســم النهج القائم على تقييم المخاطر لتســهيل الســفر الدولي ،الذي يتســق مع توصــيات منظمة الصــحة العالمية،
2-5
بالتعافي وتعديل التدابير االحت ارزية بحس ــب المخاطر القائمة ،مع اإلقرار بأن العودة إلى المراحل الس ــابقة من اإلنعاش قد تكون ض ــرورية.
والهدف هو التوصـ ـ ـل إلى أقص ـ ــى حد ممكن من االتس ـ ــاق ووض ـ ــع معايير لإلبالغ عن البيانات وعمليات المراقبة لدعم التقييم والتقدم إلى
المرحلة (المراحل) التالية .وليس من الممكن حاليا تحديد أي توقي خاص باالنتقال بين هذه المراحل .وفي وق نشـ ـ ـ ـ ــر هذه الوثيقة ،كان
معظم طيران َّ
الركاب التجاري في المرحلة الثالثة أو المرحلة الرابعة.


المرحلة صفر :حالة يوجد فيها قيود على السفر وحركة َّ
ركاب ضئيلة فق بين المطارات المحلية والدولية الكبرى.



الركاب .تتزامن هذه المرحلة األولية مع أعداد منخفضـ ــة نسـ ــبيا من َّ
المرحلة األولى :زيادة أولية في سـ ــفر َّ
الركاب ،مما
يسـ ــم لشـ ــركات الطيران والمطارات باسـ ــتحداث ممارسـ ــات الصـ ــحة العامة في مجال الطيران بما يتناسـ ــب مع الحجم.
وســتكون هناك تحديات كبيرة فيما تتكيف كل جهة من الجهات المعنية مع كل من الطلب المتزايد والتحديات التشــغيلية
الجديدة المرتبطة بالتخفيف من المخاطر .وسيكون من الضروري كحد أدنى أن تكون التدابير الصحية للسفر المطلوبة
في المطارات مطابقة لتلك المتَّبعة في وسائل النقل والبنية األساسية المحلية األخرى.



المرحلة الثانية :فيما تستعرض السلطات الصحية إمكانية تطبيق التدابير بناء على معايير طبية معترف بها ،ستستمر
أعداد َّ
الركاب بالتزايد .ويمكن رفع العديد من اإلجراءات التي كان مطلوبة في المرحلتين  0و .1وينبغي أن تتطابق
التدابير الصحية للسفر المطلوبة في المطارات مع تلك المتَّبعة في وسائل النقل والبنية األساسية المحلية األخرى.



المرحلة الثالثة :قد تحل عندما يتم احتواء تفشي الفيروس بشكل كاف في كتلة حرجة من الوجهات الرئيسية في جميع
أنحاء العالم على النحو الذي ِّ
تحدده السـ ــلطات الصـ ــحية .وسـ ــيكون خفض مسـ ــتويات اإلنذارات الصـ ــحية الوطنية وما
يرتب بها من تخفيف للقيود المفروضــة على الســفر من العوامل المحفزة الرئيســية .وســيســتمر تخفيض تدابير التخفيف
فعالة (مثل
من المخاطر ،أو تعديلها ،أو سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيتم إيقافها في هذه المرحلة .وقد ال تكون هناك تدخالت صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيدالنية َّ
العالجات أو اللقاحات) متاحة بشـ ــكل شـ ــائع خالل المرحلة الثالثة ،ولكن ينبغي أن يكون تتبع المخالطين وإخضـ ــاعهم
للفحص متاحين بسهولة .وبانتظار توافر تدخالت صيدالنية محددة وفعالة ،قد تحتاج الدول إلى االستمرار في تخفيف
أو إعادة تدابير الصحة العامة والتدابير االجتماعية طوال مدة الجائحة.



الفعالة متاحة بس ـ ــهولة في معظم البلدان .وقد تكون
المرحلة الرابعة :تبدأ عندما تكون التدخالت الص ـ ــيدالنية المحددة و َّ
هنــاك مجموعــة من التــدابير/اإلجراءات االحت ارزيــة المتبقيــة التي يمكن االحتفــا بهــا ،على الرغم من أنهــا ينبغي أن
تخضع أيضا لعملية مراجعة دورية.
مالحظة — ال توجد حدود صارمة بين هذه المراحل ويمكن أن يكون االنتقال بينها في أي من االتجاهين.

————————
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اإلقالع :دليل السفر الجوي

في أثناء أزمة الصحة العامة الناجمة عن فيروس كورونا
المرفَ
ََقَ َ
ََ َ
حدة المخاطر على الصحة العامة
 -1تدابير التخفيف من ّ
معلومات عامة

1-1

تنقسـ ــم تدابير التخفيف من حدة المخاطر على الصـ ــحة العامة هذه إلى أربعة أقسـ ــام .يحتوي القسـ ــم األول على تدابير
1-1-1
المطبَّقة بشـ ـ ـ ــكل عام والتي تنطبق في جميع مراحل نقل َّ
الركاب والبضـ ـ ـ ــائع .ويصـ ـ ـ ــف القسـ ـ ـ ــم الثاني الوحدات
التخفيف من حدة المخاطر
َّ
المرتبطة بهذا المرفق ،والتي تخص جوانب مختلفة من النقل الجوي التجاري .أما القس ــم الثالث فيتضـ ـمن رواب للوص ــول إلى مواد أعدتها
مؤسـسـات على مسـتوى القطاع بهدف توفير المسـاعدة للقطاعات األخرى في مجال الطيران .ويتناول القسـم الرابع واألخير ممرات الصـحة
العامة باعتبارها استراتيجية تعاونية للتنفيذ يتمثل الغرض منها في الحد من انتقال الفيروس عن طريق الطيران.
لدى تطبيق هذه التدابير ،ينبغي الحرص على اتباع جميع القوانين واللوائ والمتطلبات والقواعد القياسـ ـ ــية واإلرشـ ـ ــادات
2-1-1
المطبَّقة الصـ ـ ـ ــادرة عن السـ ـ ـ ــلطات دون الوطنية والوطنية والدولية المعنية .وليس في هذه المبادئ التوجيهية ما يقصـ ـ ـ ــد أن يحل محل تلك
َّ
المتطلبات أو يتعارض معها .وينبغي للدول ضمان االتساق بين سياساتها وتدابيرها عبر كافة القطاعات المختصة.
المطبقة بشكل عام للتخفيف من المخاطر
اإلجراءات االحترازية
َّ

2-1

ال ينبغي اعتبــار أي من التــدابير المــذكورة أدنــاه بمثــابــة التــدابير االحت ارزيــة الوحيــدة بــل ينبغي إدراجهــا في إطــار عمــل
1-2-1
متعدد المستويات للتخفيف من حدة المخاطر.


التثقيف العام :يجب على الدول والجهات المعنية العمل معا لتوزيع المعلومات الدقيقة بسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرعة .ويجب أن تكون المعلومات
واضحة وبسيطة ومتَّسقة قدر اإلمكان عبر تجربة سفر َّ
الركاب بأكملها.



النظافة العامة :ينبغي الحرص دائما على نظافة اليدين (غسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل اليدين بالماء والصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابون ،أو إن لم يتوفر ذلك ،تعقيمهما
باسـ ـ ـ ــتخدام محلول مطهر لليدين يحتوي على الكحول) ،اآلداب المتعلقة بالجهاز التنفسـ ـ ـ ــي (تغطية الفم واألنف عند العطس أو
ِّ
يوص العاملون
السـ ــعال) والحد من مالمسـ ــة األسـ ــط في أنحاء المطارات بحيث يقتصـ ــر ذلك على الضـ ــرورة القصـ ــوى ،ما لم
بالمطارات أو أفراد أطقم الطائرات بخالف ذلك.



التباعد البدني :إلى أقصـ ـ ــى حد ممكن ،ينبغي أن يكون األشـ ـ ــخاص قادرين على الحفا على التباعد االجتماعي بما يتفق مع
المبادئ التوجيهية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية ( )WHOأو المبادئ التوجيهية الصحية الوطنية السارية .وعندما يكون
هذا التباعد غير ممكن (على سبيل المثال في مقصورات َّ
الركاب على متن الطائرات) ،ينبغي استخدام التدابير المناسبة القائمة
على تقييم المخاطر ،والتي تشــمل الســماح بقدر يســير فق من الحقائب داخل مقصــورة الطائرة ،واتباع اإلجراءات الســليمة عند
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الص ــعود إلى الطائرة ،وإذاعة إعالنات النزول من الطائرات وتوض ــي إجراءات ذلك ،والحد من تحركات َّ
الركاب والطاقم التي ال
داعي لها على متن الطائرة.



الكمامات :ينبغي ارتداء الكمامات غير الطبية والطبية 1وفقا لتوصــيات "منظمة الصــحة العالمية"  2والمبادئ التوجيهية للصــحة
العمومية المعمول بها ،بما في ذلك متطلبات جميع الدول المعنية (مثال عمليات المغادرة والعبور والوص ـ ـ ـ ــول) .وينبغي أن تُبلغ
ش ــركات الطائرات َّ
الركاب مس ــبقا عن نوع الكمامات المطلوبة من جانب الس ــلطات الوطنية المختص ــة في الص ــحة العامة .أما
الفئات التي تُست ـ ـثـ ــنى من هذه التدابير (كاألطفال حتى سن  5سنوات 3أو َّ
الركاب الذين ال يمكنهم تحمل الكمامات غير الطبية
أو الطبية مثل األشـ ــخاص من ذوي اإلعاقات أو الذين يعانون من مشـ ــاكل في التنفس أو غير ذلك من ِّ
العلل) فينبغي تحديدها
ُ
بوضــوح .وينبغي أن يحرص َّ
الركاب والموظفون دائما على اتباع أفضــل الممارســات فيما يخص أوقات وكيفية ارتداء الكمامات
غير الطبية والطبية وخلعها واسـ ـ ـ ـ ـ ــتبدالها والتخلص منها ،باإلضـ ـ ـ ـ ـ ــافة إلى المواظبة على نظافة اليدين بعد إزالة هذه الكمامات.
وينبغي أن تتكون هذه الكمامات من  3طبقات وأن تغطي األنف والفم بالكامل وأن تمتثل لمعايير "منظمة الصحة العالمية" من
حيث كفاءة الترش ــي والقدرة على التنفس .وينبغي ارتداء الكمامات في جميع مراحل الرحلة الجوية باس ــتثناء خالل أوقات تناول
تعد ص ـ ــالحة لالس ـ ــتخدام (عندما تص ـ ــب مبللة مثال).
الطعام أو ال ُشـ ـ ـرب خالل فترات زمنية وجيزة .وينبغي اس ـ ــتبدالها عندما لم ُ
وينبغي أن تحظى الكمامات الطبية باألولوية السـ ـ ـ ــتخدامها كمعدات الوقاية الشـ ـ ـ ــخصـ ـ ـ ــية من جانب العاملين في مجال الرعاية
الصحية واألشخاص الذين يتعرضون لمخاطر كبيرة تتمثل في مضاعفات فيروس كورونا واألشخاص الذين ُيشتبه في إصابتهم
ب ـ ـ ـ ــفيروس كورونا .كما أن أجهزة التنفس الطبية (مثل  N95أو N99أو FFP2أو )FFP3ينبغي حجزها للعاملين في مجال الرعاية
ويمكن أن تنقل الفيروس فال ينبغي اسـ ـ ـ ـ ــتخدامها .4وللحصـ ـ ـ ـ ــول على المزيد من
الصـ ـ ـ ـ ــحية .أما الكمامات المزودة بصـ ـ ـ ـ ــمامات ُ
اإلرشاداتُ ،يرجى الرجوع إلى الملصقات المرفقة.



النظافة الصحححححية الروتينية :ينبغي تنظيف وتطهير األسـ ـ ــط متكررة اللمس على النحو الذي ِّ
تحدده سـ ـ ــلطات الصـ ـ ــحة العامة
بمعدل يعتمد على تقييم المخاطر التشغيلية.



ومبر ار ،ينبغي اسـ ـ ــتخدام نماذج إق اررات الحالة الصـ ـ ــحية أو الشـ ـ ــهادات الطبية
إق اررات الحالة الصححححححية :حيثما كان ذلك ممكنا َّ
الخاصـ ــة بفيروس كورونا لجميع َّ
ص ـ ـة .كما ينبغي التشـ ــجيع على تقديم
الركاب ،بناء على توصـ ــيات السـ ــلطات الصـ ــحية المخت َّ
اإلقرار الذاتي بالص ــيغة اإللكترونية قبل الوص ــول إلى المطار تفاديا لالزدحام في المطارات .وُيرجى الرجوع إلى النموذج  4من
"ممرات الصحة العامة" (.)PHC



الكشححححف الطبي :ينبغي أن تض ـ ــمن الدول إجراء الكش ـ ــف الطبي ،عند الدخول والخروج ،وفقا لبروتوكوالت الس ـ ــلطات الص ـ ــحية
صـ ـة (مثال عمليات المغادرة والعبور والوص ــول) .ويمكن أن يتألف الكش ــف الطبي من إق اررات الحالة الص ــحية قبل الرحلة
المخت َّ
وبعدها ،وقياس درجة الح اررة عن ُبعد ،والمراقبة البص ـ ـرية التي يجريها الموظفون المدربون على تبين العالمات التي تشـ ــير إلى
احتمال اإلصــابة بفيروس كورونا والمدربون أيضــا على تنفيذ هذه التدابير .ويمكن أن ِّ
تحدد هذه الفحوص األشــخاص المرضــى
والذين قد يحتاجون إلى فحص إضافي قبل العمل أو السفر .ويمكن االستفادة من توفر هذه المعلومات والمالحظات في وضع
نهج قائم على تقييم المخاطر ،ما سيسهم أيضا في طمأنة جمهور المسافرين .ويمكن إجراء هذا الفحص عند الدخول والخروج.

 ١يقصد بالكمامات الطبية (التي تسمى أيضا الكمامات الجراحية) الكمامات الطبية للمتخصصين التي يرتديها العاملون في مجال الرعاية الصحية .ويوصى
بأجهزة التنفس الطبية الستخدامها من جانب العاملين في مجال الرعاية الصحية فق .
 2استخدام الكمامات في سياق فيروس كورونا Advice on the use of masks in the community, during home care and in healthcare settings in the ،COVID-19
context of the novel coronavirus (COVID-19) outbreak
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كما يمكن للفحص القائم على قياس درجة الح اررة وتبين األعراض األخرى أن يش ــكل جزء من نهج متعدد المس ــتويات ،ولكن ال
يمكن االعتماد عليه كإجراء مس ـ ــتقل للتخفيف من المخاطر نظ ار لقدرته المحدودة  5على اكتش ـ ــاف حاالت اإلص ـ ــابة بالفيروس.
فالفيروس قد ال يؤدي إال إلى أعراض بسـ ـ ـ ـ ــيطة أو ربما ال يؤدي إلى أي أعراض ،ولكن قد تحدث العدوى من جانب األفراد في
مرحلة ما قبل ظهور األعراض أو األفراد الذين ال تظهر عليهم أي أعراض.

وإذا ظهرت على شـ ـ ــخص ما عالمات وأعراض توحي بإصـ ـ ــابته بفيروس كورونا أو إذا كشـ ـ ــف نموذج اإلقرار الصـ ـ ــحي عن أن
الراكب له تاريخ مرضي يتعلق بعدوى الجهاز التنفسي وتعرضه إلى األفراد المخالطين من ذوي المخاطر العالية ،فقد يكون من
الض ـ ــروري إجراء المتابعة المناس ـ ــبة ،بما في ذلك تقييم ص ـ ــحي محدد يجريه موظفو الرعاية الص ـ ــحية إما في مكان مخص ـ ــص
للمقابالت الشخصية في المطار ،وإما في منشأة رعاية صحية َّ
محددة مسبقا خارج المطار.


المراقبة الصحححية وتتبع المخالطين :ينبغي اس ــتكش ــاف أس ــاليب جمع معلومات االتص ــال الخاص ــة َّ
بالركاب والموظفين في البلد
الوجهة ،ويش ـ ـ ـ ـ ــمل ذلك االس ـ ـ ـ ـ ــتعانة بالتطبيقات اإللكترونية .وتُعد مثل هذه المعلومات حيوية إلجراء المراقبة الص ـ ـ ـ ـ ــحية َّ
للركاب

الواصلين إلى البالد ،كما يمكن أن تُستغل ألغراض دعم سلطات الصحة العامة في تتبع المخالطين إن اقتضى األمر ذلك في
َّ
المحدثة كجزء من اإلقرار الصـحي سـابق الذكر.
حالة اكتشـاف حالة مصـابة بفيروس كورونا .وينبغي طلب معلومات االتصـال
كذلك ينبغي توزيع "نموذج تحديد موقع الراكب ألغراض الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحة العامة" أثناء الرحلة وجمعه من َّ
الركاب لدى انتهاء الرحلة
0
وتسليمه إلى السلطات الصحية المختصة.
2-2 -1

وينبغي مراعاة االعتبارات التالية:



الركاب ذوو القدرة المحدودة على الحركة :ينبغي مراعاة االحتياجات المحددة َّ
َّ
للركاب ذوي القدرة المحدودة على الحركة عند
تنفيذ هذه التدابير لتجنب فرض قيود ال داعي لها على سبل استفادتهم من السفر الجوي.



إدارة المخاطر (ب ما في ذلك إجراء االختبارات) :تتوافر لــدى الــدول مجموعــة من التــدابير االحت ارزيــة المختلفــة والمتنوعــة التي
ترمي إلى معالجة المخاطر المحدقة بشـ ــعوبها وباقتصـ ــاداتها جراء جائحة فيروس كورونا .ويتعين على الدول تقييم ما لديها من
مدعوة إلى تعزيز اتباع نهج متناسـ ــق وشـ ــامل إلى
مخاطر وتحديد التدابير االحت ارزية المالئمة لها .وفي الوق ذاته ،فإن الدول
َّ
أقص ـ ـ ــى حد ممكن عند تحديد مثل هذه التدابير لتس ـ ـ ــهيل إنعاش قطاع الطيران .ومع تطور اختبارات جديدة الكتش ـ ـ ــاف فيروس
كورونا ووصـ ـ ـ ـ ــولها إلى درجة نضـ ـ ـ ـ ــج مالئمة ،ومع تحس ـ ـ ـ ـ ـن القدرة على االختبارات وتوافرها ،يمكن للدول أن تدرس تضـ ـ ـ ـ ــمين
االختبارات في إطار اسـ ـ ـ ـ ـ ــتراتيجيتها العامة إلدارة المخاطر .وفي حين ال توصـ ـ ـ ـ ـ ــي سـ ـ ـ ـ ـ ــلطات الصـ ـ ـ ـ ـ ــحة العامة عالميا بإجراء
االختبارات ،بينما تنص منظمة الصحة العالمية بعدم النظر إلى َّ
الركاب القادمين على متن رحالت دولية بشكل افتراضي على
أنهم حاالت يشــتبه في إصــابتها بفيروس كورونا أو كمجموعة يجب إخضــاعها لالختبار على ســبيل األولوية ،وقد قام بعض
الدول باالعتماد على اسـ ــتراتيجيات اختبار قوية ،تتي الكشـ ــف المبكر عن المس ـ ــافرين الذين يحتمل إص ـ ــابتهم بالعدوى ،كإجراء
روتيني للكش ـ ـ ـ ـ ـ ــف الطبي َّ
للركاب القادمين على متن رحالت دولية .ونش ـ ـ ـ ـ ـ ــرت اإليكاو دليل إدارة مخاطر فيروس كورونا العابرة
للحدود" 7لمساعدة الدول على تقييم ما لديها من مخاطر ووضع استراتيجية عامة لمعالجتها ،بما ذلك إمكانية إجراء االختبارات.
وسيجري تحديث الدليل بانتظام لتضمينه أحدث تم التوصل إليه في المجال الطبي ولتحسين فهم المرض.

https://www.who.int/news-room/articles-detail/public-health-considerations-while-resuming-international-travel 5
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الترويج للصحة العقلية والحفاظ عليها ودعمها :تسبب جائحة فيروس كورونا والقيود التي تبعتها في آثار بالغة على الصحة
والراحة العقلية لكل من َّ
الركاب والعاملين في مجال الطيران ،ما قد يؤثر بدوره على السـ ـ ـ ـ ـ ــالمة التشـ ـ ـ ـ ـ ــغيلية .وإلقامة بيئة داعمة
نفس ـ ـ ــيا واجتماعيا داخل قطاع الطيران ،البد من التعاون المتعدد القطاعات بين الجهات المعنية لدعم الص ـ ـ ــحة العقلية للعاملين
في قطاع الطيران ،ولمســاعدة َّ
الركاب في تحضــيراتهم للســفر .ويمكن االطالع على المبادئ والمواد اإلرشــادية المتعلقة بالصــحة
العقلية من خالل نشـ ـ ـ ـ ـرة الترويج للص ـ ـ ـ ــحة العقلية في مجال الطيران والحفا عليها ودعمها خالل جائحة فيروس كورونا ( EB
.)2020/55



بروتوكوالت االختبار والتعافي والتحصححححححححين :مع تزايد عدد الدول التي تُ ِّ
طبق االختبارات أو إثبات التعافي أو الحصـ ـ ـ ـ ـ ــول على
َّ
الموضحة في وثيقة
اللقاح في إطار استراتيجيتها إلدارة مخاطر فيروس كورونا ،فينبغي لهذه للدول أن ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنظر في اإلرشادات
اإليكاو "دليل اإليكاو إلدارة مخاطر فيروس كورونا العابرة للحدود" إلعداد البروتوكوالت وتوحيد اإلبالغ عن المعلومات الصحية
المتعلِّقة بفيروس كورونا ألغراض السفر عبر الحدود.
ُ



ـشجـ ـ ـ ـ ـ ــع الدول على استخدام األدلة الموثَّقة الختبارات الكشف عن اإلصابة بفيروس
شهادات االختبار والتعافي والتحصين :تُـ ـ ـ ـ ـ ـ َّ
كورونا المتاحة والفعالة واآلمنة والجديرة بالثقة ،والتي يمكن التحقق منها ،والمواتية لالس ــتخدام ،والتي تمتثل للتشـ ـريعات المتعلقة
بحماية البيانات ،والقابلة للتداول .ويمكن أن يس ــتند إثبات التحص ــين إلى الش ــهادة الدولية للتطعيم أو الوقاية (البطاقة الص ــفراء)
التي تصدرها منظمة الصحة العالمية ،وينبغي إصدارها في شكل قابل للتداول على الصعيدين الدولي والعالمي بما يتماشى مع
المواصــفات الفنية واإلرشــادات التي َّ
حددتها منظمة الصــحة العالمية .8وينبغي النظر في الحلول القائمة ،وتضــمينها ختما رقميا
الم َّقيَّدة )VDS-NC( 2أو أي شـ ـ ـ ــكل آخر قابل للتداول صـ ـ ـ ــادر من هيئات حكومية دولية أو إقليمية أو
مرئيا للمسـ ـ ـ ــاحات غير ُ
عالمية أو م َّ
نظمات ُمعتَ َرف بها دوليا.
ُ



الم َّبيَّنة في دليل اإليكاو
المتعّلِّقة بفيروس كورونا :الدول
َّ
التحقق من الشحححححهادات الصححححححية ُ
مدعوة إلى النظر في اإلرش ـ ـ ــادات ُ
المتعلِّقة
إلدارة مخاطر فيروس كورونا العابرة للحدود من أجل تس ـ ــهيل الس ـ ــفر إذا أرادت أن تش ـ ــتر تقديم الش ـ ــهادات الص ـ ــحية ُ
بفيروس كورونا .ويشمل ذلك إتاحة األدوات الحكومية لتقديم الشهادات ،وإبالغ الرَّكاب وأصحاب المصلحة بم َّ
تطلبات االختبار
ُ
ُ
والتحصــين والتحقق من هذه الشــهادات ،وتوفير اإلرشــادات والموارد والدعم الالزمين لمســاعدة أصــحاب المصــلحة .ويجب على
الدول ض ـ ـ ـ ـ ـ ــمان أن تكون هذه العمليات و/أو اإلجراءات متوافقة تماما مع القوانين واألنظمة الس ـ ـ ـ ـ ـ ــارية بش ـ ـ ـ ـ ـ ــأن حماية البيانات
والخصوصية.



الرَّكاب الذين شححححملهم التلقيح بالكامل أو تعافوا من الجائحة .للتلقي دور هام في انتعاش الطيران حيث تزداد النس ـ ــبة الملَقحة
ُ
من سكان العالم مع مرور الوق  .وبينما ال ينبغي أن يكون التلقي شرطا إلزاميا عند السفر على المستوى الدولي ،10فإن الدول
عزز ،إلى أقصى حد ممكن ،اتباع نهج م ِّ
مدعوة إلى أن تُ ِّ
تسق وشامل لتسهيل السفر الدولي ودخول الركاب الذين شملهم التلقي
َّ
ُ
بالكامل أو تعافوا من الجائحة.

 8ترد المواصفات الفنية لمنظمة الصحة العالمية في الوثيقة الرقمية الخاصة بالشهادات الصحية الم ِّ
تعلقة بفيروس كورونا :وثيقة منظمة الصحة العالمية
ُ
للمواصفات الفنية لحالة التمنيع وإرشادات التنفيذ.
2
الم َّقيدة ( )VDS-NCفي التقرير الفني لوثائق السفر المقروءة آليا  ،)(MRTDوالتقرير الفني
ترد إرشادات اإليكاو بشأن الختم الرقمي المرئي للمساحات غير ُ
ِّ
المتعلقة
الم َّقيدة  ،)(VDS-NCوإرشادات اإليكاو الخاصة باألختام الرقمية المرئية (" )"VDS-NCمن أجل الشهادات الصحية ُ
للختم الرقمي المرئي للمساحات غير ُ
بالسفر.
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مدعوة إلى تبس ــي وتنس ــيق الشـــرو الص ــحية
االعتبارات المرتبطة بخفض أو إلغاء شحححرو االختبار والحجر الصححححي :الدول
َّ
المتعلِّقة بالس ــفر الدولي ،حيثما أمكن ،بما يتماشـــى مع االعتبارات الفنية لمنظمة الص ــحة العالمية من أجل تنفيذ نهج قائم على
ُ
المخاطر للسفر ،ال سيما من خالل العمل على إعفاء المسافرين الدوليين من االختبار و/أو الحجر الصحي وفقا لما يلي:




األولية الموصـ ـ ـ ــى بها من اللقاح المضـ ـ ـ ــاد لإلصـ ـ ـ ــابة
إذا شـ ـ ـ ــملهم التلقي بالكامل ،ما يعني أنهم تلقوا جميع الجرعات َّ
بفيروس كورونا الذي أدرجته منظمة الصـ ــحة العالمية لالسـ ــتخدام في حاالت الطوارئ أو وافق عليه سـ ــلطة تنظيمية
صارمة قبل أسبوعين على األقل من السفر؛
إذا كان لديهم دليل على إصــابتهم ســابقا بفيروس  ،SARS-CoV-2وأن يؤكد ذلك اختبار تفاعل البوليميراز المتســلســل
للنســخ العكســي في الوق الحقيقي ( )rRT-PCRتم إجراؤه خالل األشــهر الســتة الماضــية وأنهم أصــبحوا غير حاملين
المتعلِّقة بإخراج مرضى فيروس كورونا من ترتيبات العزل.
للعدوى وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية ُ



الطاقم :ينبغي أن يخض ــع أفراد الطاقم للش ــرو الدنيا وفقا للوحدة الخاص ــة بالطواقم واإلرش ــادات الواردة في وثيقة "دليل اإليكاو
إلدارة مخاطر فيروس كورونا العابرة للحدود" (.)Doc 10152



االعتبارات المرتبطة بالتلقيح للعاملين في مجال الطيران :تدعم "خريطة طريق تحديد األولويات لمجموعة الخبراء االسـ ــتشـ ــارية
االسـ ـ ـ ـ ــتراتيجية "" SAGEالمعنية بالتحصـ ـ ـ ـ ــين التابعة لمنظمة الصـ ـ ـ ـ ــحة العالمية" ( )WHO SAGEالبلدان فيما يخص التخطي
وتقترح اس ـ ــتراتيجيات الص ـ ــحة العامة واس ـ ــتهداف الفئات ذات األولوية لمختلف مس ـ ــتويات توافر التلقي واألوض ـ ــاع الوبائية .أما
العاملون في مجال الطيران ،باعتبارهم يعملون في مجال النقل ،فهم ُعمال أساسيون يندرجون ضمن المرحلة الثالثة من "خريطة
طريق تحديد األولويات لمجموعة الخبراء االستشارية االستراتيجية "" SAGEالمعنية بالتحصين التابعة لمنظمة الصحة العالمية"
( ،)WHO SAGEليتم تلقيحهم عنـدمـا يكون هنـاك توافر معتـدل للقـاحـات ويتم تلقي مـا بين  ٪21و ٪50من الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـكـان على
المستوى الوطني ،بينما يندرج الطاقم الذي يعمل على الطائرات التي تحمل البضائع فق ضمن المرحلة الثانية.

3-1
أ)

اإلجراءات االحترازية المطبقة في وحدات محددة للتخفيف من المخاطر
المطارات
تتض ـ َّـمن الوحدة الخاص ــة بالمطارات إرش ــادات َّ
محددة تتناول عناص ــر ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــما يلي :مبنى المطار ،أعمال التنظيف والتعقيم،
والتباعد البدني ،وتوفير حماية للعاملين ،وسـ ـ ــبل الوصـ ـ ــول إلى مبنى المطار ،ومنطقة تسـ ـ ــجيل األمتعة ،والكشـ ـ ــف األمني،
ومناطق التحركات المراقبة ،ومنشآت البوابات ،ونقل َّ
الركاب ،والنزول ،واسترداد األمتعة ،ومناطق الوصول.

ب)

الطائرات
تتض ـ ـ ــمن وحدة الطائرات إرش ـ ـ ــادات محددة تتناول عمليات الص ـ ـ ــعود إلى الطائرة وعمليات تعيين المقاعد واألمتعة والتفاعل
ظ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم التحكم البيئي وخدمة الطعام والمشروبات والوصول إلى المراحيض وحماية الطاقم وإدارة َّ
الركاب
ون ُ
على متن الطائرة ُ
المرضى أو أفراد الطاقم وتنظيف وتطهير مقصورة القيادة ومقصورة َّ
الركاب ومقصورة البضائع.
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ج)

الطاقم
من أجل زيادة السفر الجوي الدولي المتسم بالسالمة واالستدامة ،سيكون من الضروري اتباع نهج دولي منسق بشكل وثيق
في التعامل مع طواقم الطائرات ،بما يتفق مع معايير الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحة العامة المعترف بها ،لتخفيف األعباء على عمال النقل
الض ـ ـ ـ ــروريين .وتش ـ ـ ـ ــمل هذه حاليا الفحص ومتطلبات الحجر الص ـ ـ ـ ــحي وقيود ختم الجوازات التي تنطبق على المس ـ ـ ـ ــافرين
اآلخرين .وتحتوي الوحدة الخاصة بالطواقم على إرشادات محددة تتناول اتصال أحد أعضاء الطاقم بشخص مشتبه بإصابته
بفيروس كورونا أو ثبت إصـ ــابته به ،ومباش ـ ـرة العمل ،وأفضـ ــل ممارسـ ــات التوقف المؤق الخاصـ ــة بالطاقم من طرف إلى
آخر ،وأفراد الطاقم الذين يعانون من أعراض فيروس كورونا أثناء التوقف المؤق  ،وتموضع الطاقم.

د)

الشحن
تطبقها طواقم رحالت َّ
تطبق طواقم رحالت الشـ ـ ـ ـ ــحن نفس اعتبارات الصـ ـ ـ ـ ــحة والسـ ـ ـ ـ ــالمة التي ِّ
ينبغي أن ِّ
الركاب وهي واردة
مجمعة في القس ـ ـ ـ ـ ــم المخص ـ ـ ـ ـ ــص للطاقم من هذه الوثيقة .وفي حين أن ش ـ ـ ـ ـ ــحنات الش ـ ـ ـ ـ ــحن الجوي ال تتالمس مع جمهور
َّ
المسـ ـ ـافرين ،إال أن قبول البض ـ ــائع وعملية التس ـ ــليم تش ـ ــمل تفاعال مع موظفين من خارج المطار .وتتناول الوحدة الخاص ـ ــة
بالشحن الصحة العامة في مجال الطيران بما في ذلك التباعد البدني ،والنظافة الصحية الشخصية ،وحواجز الحماية لنقا
التحويل إلى ساحة وقوف الطائرات والتحميل والتفريغ ،واإلجراءات االحت ارزية األخرى.
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التدابير االحترازية التي تطبقها القطاعات األخرى في الطيران للتخفيف من المخاطر

أُُعد وثيقة اإلقالع اإلرشـ ــادية بالتعاون مع مؤس ـ ـسـ ــات قطاع الطيران .كما بادر عدد من هذه المؤس ـ ـسـ ــات بإعداد مواد
1-4-1
إرشــادية إضــافية تتعلق بالعمليات التي يضــطلع بها األعضــاء في تلك المؤس ـســات .وقد جرى إعداد وتحديث هذه المواد اإلرشــادية اســتنادا
إلى المبادئ الرئيسـ ــية الواردة في تقرير فرقة العمل المجلس إلنعاش قطاع الطيران ،كما اسـ ــترشـ ــدت باالعتبارات التوجيهية التي تضـ ــمنتها
وثيقة اإلقالع اإلرشادية الحالية.
ويمكن االطالع على المواد اإلرشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادية التي أعدتها منظمة خدمات المالحة الجوية المدنية ( )CANSOبهدف دعم
2-4-1
11
السالمة التشغيلية والكفاءة لدى تقديم خدمات الحركة الجوية من خالل الراب التالي [الراب ] .
كــذلــك يمكن االطالع على المواد اإلرش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاديــة التي أعــدهــا المجلس الــدولي لطيران األعمــال ( )IBACلــدعم عمليــات
3-4-1
12
الطيران التجاري التي لم تطرق إليها إرشادات النقل الجوي التجاري عبر الراب التالي [الراب ].
ويمكن أيض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا االطالع على المواد اإلرش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاديــة التي أعــدهــا المجلس الــدولي لرابطــات مــالكي الطــائرات والطيــارين
4-4-1
13
( )IAOPAلدعم الطيران العام ،بما في ذلك مدارس تعليم الطيران والطيران الترفيهي وغير التجاري ،عبر الراب التالي [الراب ].

https://canso.org/publication/covid-19-restart-and-recovery-guide 11
https://ibac.org/guidance-documents 12
https://iaopa.icao.int-media/Files/IAOPA/ICAO/ ICAO-Take-off-GA-Module.pdf 13
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5-1

التنفيذ من خالل ممرات الصحة العامة

للحد من انتش ـ ــار فيروس كورونا وحماية ص ـ ــحة وس ـ ــالمة العاملين في مجال الطيران و َّ
الركاب ،تُدعى الدول وبقوة إلى
1-5-1
14
التعاون فيما بينها إلقامة "ممرات للصحة العمومية".
ينشـ ــأ ممر للصـ ــحة العمومية حين تقوم دولتان أو أكثر باالعتراف فيما بينها بالتدابير االحت ارزية التي تطبقها ألغراض
2-5-1
الصحة العامة على مسار واحد أو أكثر بين الدولتين .وسعيا للوصول إلى هذا االعتراف المتبادل وتعزيز اتباع نهج متناغم قدر اإلمكان،
المتعلِّقة بترتيبات ممرات الص ـ ـ ـ ــحة العامة ( ،)PHCمع الدول األخرى من
تُنصـ ـ ـ ـ ـ الدول وبقوة بتبادل المعلومات ،بما في ذلك المعلومات ُ
15
خالل نموذج  PHCعبر مركز التصدي لجائحة فيروس كورونا والتعافي منها (.)CRRIC
ولدى إقامة ممر للص ـ ـ ــحة العموميةُ ،يتوقع أن تطبق الدول المش ـ ـ ــاركة فيه نهجا داعما متعدد المس ـ ـ ــتويات يس ـ ـ ــتند إلى
3-5-1
المخاطر عند اضـ ـ ـ ـ ـ ــطالعها بتنفيذ التدابير االحت ارزية الرامية إلى التخفيف من مخاطر الصـ ـ ـ ـ ـ ــحة العامة .فتطبيق مجموعة من ض ـ ـ ـ ـ ـ ـواب
التصدي للمخاطر سيسهم في توفير قدر أفضل من الحماية مقارنة بتنفيذ واحد أو اثنين فق من هذه الضواب  .كما أن التعاون عند تنفيذ

هذه التدابير س ــيس ــم للدول بوض ــع اس ــتراتيجية للتخفيف من المخاطر تتوافق بش ــكل فعال مع مس ــتوى تحملها للمخاطر ومع ما لديها من
ظم إلدارة الصحة والسالمة.
ُن ُ
ولتيس ـ ــير تنفيذ "ممرات الص ـ ــحة العامة" ( ،)PHCجرى تحديث وثيقة اإليكاو "دليل إدارة مخاطر فيروس كورونا العابرة
4-5-1
للحدود" (( )Doc 10152الفصل  )5وتُـ ـ ـ ــتاح للدول "مجموعة إرشادات التنفيذ" الصادرة عن اإليكاو "إقامة ممرات الصحة العامة" .وتتضمن
مجموعة اإلرشــادات كافة اإلجراءات واألدوات ذات الصــلة بهذه المســألة والتي ســيجري تحديثها بانتظام في ضــوء ما ُيســتجد من التطورات
10
العلمية .وتتمثل إحدى هذه األدوات في “تطبيق ممرات الصحة العامة" الذي تم إعدادها حديثا (تطبيق .)PHC
وتُنص الدول بوضع مؤشرات األداء الرئيسية ،التي تم تضمينها في كل وحدة ،بغرض رصد مدى فعالية هذه التدابير
5-5-1
االحت ارزية خصــوصــا فيما يتعلق بإنعاش قطاع الطيران .وينبغي وضــع هذه المؤش ـرات من منظور يراعي اعتبارات الطيران وباالســتناد إلى
البيانات الصادرة عن سلطات الصحة العامة.
————————

14

تم تحديث وثيقة "دليل إدارة مخاطر فيروس كورونا العابرة للحدود" (( )Doc 10152الفصل الخامس)

https://www.icao.int/covid/Pages/crric.aspx 15
https://portal.icao.int/CRRIC/Pages/Public-Health-Corridor.aspx 10
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 -2الوحدات
الوحدة َ
المطارات
الجمهور المستهدف َ
ِّ
مشغلو المطارات والسلطات والحكومات وموظفو المطارات.

العنصر َ

مبني المطار َ

وصف موجز (الهدف) َ
ينبغي إلرش ـ ـ ـ ــادات تش ـ ـ ـ ــغيل مبنى المطار أن تأخذ في اعتبارها جميع جوانب العمليات ،والتي تش ـ ـ ـ ــمل تحديد األش ـ ـ ـ ــخاص الذين يمكنهم الدخول إلى المبنى،
والمواظبة على القيام بإجراءات التنظيف والتعقيم داخل أنحاء المبنى ،واتباع التدابير الص ـ ــحية ،وتوفير اإلرش ـ ــادات ذات الص ـ ــلة باإلس ـ ــعافات األولية/الرعاية
الطبية والبروتوكوالت المطبقة على َّ
الركاب والعاملين بالمطار.
جوانب يجب مراعاتها
أعمال التنظيف والتعقيم


ومشغلي المطار ِّ
ِّ
ومقدمي الخدمات المختصين االتفاق على خطة مكتوبة تتعلق بتوسيع نطاق أعمال التنظيف
ينبغي للسلطات الصحية بالمطار
والتعقيم ،وذلك وفقا إلجراءات التش ــغيل القياس ــية المحددة في "دليل منظمة الص ــحة العالمية بش ــأن النظافة والمرافق الص ــحية في مجال الطيران".
كما ينبغي الحرص على تحديث الخطة باستمرار من حيث العملية المتَّبعة والجدول الزمني والمنتجات ،في ضوء ما ُيستجد من معلومات .كذلك



ينبغي المواظبة على تنظيف وتعقيم البنية األسـ ـ ــاسـ ـ ــية وجميع المعدات بالمطار بانتظام ،بموجب الخطة المذكورة ،مع مراعاة إمكانية زيادة معدل
تنفيذ أعمال التنظيف والتعقيم حسب االقتضاء ،في ضوء حجم حركة الطيران.



ضمان زيادة توفير منتجات التنظيف والتعقيم المعتمدة من قبل السلطات المختصة.



َّ
المكلف بأعمال التنظيف والتعقيم على خطة التنظيف والتعقيم المتفق عليها .ومن الض ـ ــروري أيض ـ ــا التأكد
ينبغي إطالع جميع أفراد فريق العمل
من أن العاملين يسـ ــتخدمون المنتجات بفاعلية ،ويشـ ــمل ذلك االلتزام بنسـ ــب تركيز المطهرات وطرق اسـ ــتخدامها والمدة الالزمة لس ـ ـريان مفعولها،

ينبغي تدريب جميع العاملين المختصين على متطلبات التعقيم اإلضافية.

فضال عن سبل التعامل مع األماكن التي تكثر مالمستها وتزداد فرص تلوثها ،مثل:
 oمكاتب االس ــتعالمات بالمطارات ومكاتب خدمات األش ــخاص محدودي الحركة ،وأماكن تس ــجيل األمتعة ،ومناطق الجوازات/الجمارك،
وأماكن الكشف األمني ،ومناطق الصعود إلى الطائرة ،إلخ.
o
o

الساللم الكهربائية والمصاعد والدرابزين.
المراحيض العمومية وغرف تغيير حفاضات األطفال.

o

عربات نقل األمتعة ونقا تجميعها :يجب تنظيفها بالمناديل المبللة التي تُســتخدم لمرة واحدة أو بمادة مطهرة .كما يجب ضــمان توافر

o

سالل للمخلفات.
المقاعد الموجودة في صاالت ما قبل الفحص األمني وأيضا في أماكن الصعود إلى الطائرة/تسجيل األمتعة.
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o


الحافالت المكوكية إلى أماكن انتظار السيارات والحافالت في منطقة التحركات المراقبة.

الفعَّالة للحفا على درجة نقاء الهواء والحد من إعادة دوران الهواء وزيادة نسب الهواء النقي في
ظم ترشي الهواء َّ
ون ُ
زيادة استخدام مكيفات الهواء ُ
الجو .وينبغي الحد من تدفق الهواء أفقيا.

التباعد البدني


فعَّالة للحد من انتقال العدوى بفيروس كورونا .وينبغي إلجراءات التباعد أن تكون جزءا من مجموعة شاملة من التدابير
ُيعد التباعد البدني وسيلة َّ
الرامية إلى الحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا .كما ينبغي مراعاة ما يلي فيما يخص تدابير التباعد البدني في المطارات:
المطبقة على وس ــائل النقل األخرى ،وخص ــوص ــا وس ــائل النقل المس ــتخدمة في االنتقال
 oأن تتوافق هذه التدابير على األقل مع التدابير
َّ
o
o

من وإلى المطارات في مناطق الحضر.
أن تُطبق إلى الحد األقصى المستطاع في كافة أنحاء المطارات.
أن ُيعاد تقييمها بالقدر الذي تسم به ظروف تفشي الوباء.



ينبغي لتدابير التباعد البدني أن تسعى إلى ضمان مسافة ال تقل عن متر واحد ( )1بين األشخاص.



ُينصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ب ـ ــاالعتراف المتب ـ ــادل ب ـ ــالت ـ ــدابير المم ـ ــاثل ـ ــة للتب ـ ــاع ـ ــد الب ـ ــدني التي تخفف من المخ ـ ــاطر الص ـ ـ ـ ـ ـ ــحي ـ ــة في صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاالت الس ـ ـ ـ ـ ـ ــفر
وصاالت الوصول.

حماية الموظفين:


بالنسـ ــبة لمسـ ــتوى الحماية المالئم الذي ينبغي توفيره للعاملين في المطار ،فينبغي تقييم ذلك بحسـ ــب كل حالة على حدة .ويمكن لجوانب الحماية
هذه أن تشــمل ما يلي :معدات الوقاية الشــخصــية ،وبرامج الكشــف الطبي على الموظفين ،ووضــع جداول زمنية للعمل (تقســيم العاملين إلى فرق
عمل ثابتة ومناوبات) ،توفير س ـ ــبل الوص ـ ــول إلى مطهرات اليدين الكحولية ،وض ـ ــع إجراءات َّ
محدَّدة يلتزم الموظفون بها قبل وبعد إتمام مناوبات



ينبغي تزويد الموظفين بمعدات الوقاية الشخصية بحسب مخاطر تعرضهم للعدوى (نظ ار لنوع النشا الذي يقومون به مثال) وبحسب ديناميكيات
انتقال العدوى (عن طريق انتشـ ـ ـ ــار القطيرات مثال) .وقد تشـ ـ ـ ــمل "معدات الوقاية الشـ ـ ـ ــخصـ ـ ـ ــية" الُقفازات القابلة إلعادة االسـ ـ ـ ــتخدام وأغطية الوجه



بالنس ـ ـ ــبة للموظفين وفرق العمل في المناوبات ،ينبغي أن يتم تس ـ ـ ــليم العمل بطريقة تخلو من أي تالمس ،أي عن طريق االتص ـ ـ ــاالت الهاتفية أو
االتصاالت المرئية أو السجالت اإللكترونية أو تسليم العمل مع مراعاة التباعد البدني على أقل تقدير.

العمل ،ووضع خطة للتباعد البدني داخل وحدات العمل ،بما في ذلك دراسة استخدام الحواجز.

والكمامات والنظارات الواقية أو الكمامات والرداءات الواقية.





ينبغي إيالء األولوية ألعمال الصيانة واإلصالح في األماكن العامة ،مع تعديل مواعيدها أو تأجيلها ،طالما أنها غير ضرورية.
ينبغي للدورات التدريبية للموظفين أن تتوسع في االعتماد على التدريب على اإلنترن
ُينص بتثبي

والفصول الدراسية االفتراضية.

فواصل مادية بين الموظفين في وظائف بعينها و َّ
الركاب وذلك في المناطق التي تتسم بتكرار الحديث والمعامالت.

سبل الوصول إلى مبنى المطار


المطبَّقة ،يجوز قصـ ـ ـ ــر الدخول إلى مبنى المطار على الموظفين و َّ
الركاب والمرافقين
مع مراعاة خصـ ـ ـ ــوصـ ـ ـ ــيات كل مطار والتش ـ ـ ـ ـريعات الوطنية
َّ
للركاب ذوي اإلعاقة أو َّ
َّ
الركاب محدودي الحركة أو الُقصر الذين ليسوا برفقة ذويهم ،وذلك في المراحل األولية ،بشر أال يتسبب ذلك في حدوث
ازدحام أو صفوف انتظار والتي قد تؤدي بدورها إلى زيادة مخاطر انتشار العدوى ونشوء مواطن محتملة للقصور األمني.



عندما تستدعي اللوائ المطبقة إجراء كشف طبي ،ينبغي استخدام أجهزة قياس ح اررة ال تستلزم التالمس وإجراء الفحص في المناطق المخصصة

لهذا الغرض ،وفي ظل ظروف تضمن الحد األدنى من التبعات المترتبة على هذه العملية.

A-10
الموحد َ
سبل ضمان التنفيذ
ّ


التعاون مع السلطات المختصة لضمان التوفيق بين وجهات النظر.



التعاون مع الجهات المعنية داخل المجتمع المحلي لضمان إيصال المعلومات إلى جمهور المسافرين بدقة وفي الوق



ضمان التوافق مع سائر التدابير المطبقة في وسائل المواصالت المحلية األخرى وغيرها من البنى األساسية.



اس ـ ـ ـ ـ ـ ــتخــدام "بيــان متــابعــة أعمــال التنظيف والتطهير في مطــار  XYZلمكــافحــة فيروس كورونــا " (نموذج  )PHC 3أو أي نموذج ممــاثــل عنــد
االقتضاء.

المناسب.

A-11
العنصر

منطقة تسجيل األمتعة

وصف موجز (الهدف)
الركاب .وللحد من االزدحام وصـ ـ ــفوف االنتظار ،ينبغي َّ
في المعتاد تشـ ـ ــهد منطقة تسـ ـ ــجيل األمتعة في كل مطار كثافة عالية في حركة َّ
للركاب إتمام أكبر
قدر ممكن من إجراءات عملية تس ـ ــجيل األمتعة قبل الوص ـ ــول إلى المطار (أي ينبغي أن يكون الراكب مس ـ ــتعدا للطيران من لحظة وص ـ ــوله إلى المطار).
وينص باالعتماد عليه قدر اإلمكان للحد من االحتكاك بين األشخاص في مكاتب التعامل مع ال َّ
ركاب.
كذلك ينبغي أن ُيتاح خيار الخدمة الذاتية ُ
جوانب يجب مراعاتها



تنفيذ التدابير التي من شأنها التخفيف من االزدحام في هذه المناطق من خالل التخطي المسبق ورصد تدفق َّ
الركاب.



ظم اإلذاعة الداخلية بالمطارات للحث على مراعاة
ينبغي للمطارات تثبي الالفتات ووضـ ــع عالمات على األرض وإذاعة اإلعالنات من خالل ُن ُ
التباعد البدني .عالوة على ذلك ،ينبغي النظر في بث رس ـ ـ ـ ــائل الس ـ ـ ـ ــلطات الص ـ ـ ـ ــحية المتعلقة بس ـ ـ ـ ــبل الوقاية من المرض من خالل الرس ـ ـ ـ ــائل
المسموعة والالفتات عند أهم نقا للتعامل مع الراكب خالل رحلته.



كما إن مرافق الخدمة الذاتية ،كأكش ـ ــاك طبع بطاقات الص ـ ــعود إلى الطائرة وبطاقات تعريف األمتعة ،تش ـ ـ ِّـكل مص ـ ــد ار للقلق هي األخرى ،نظ ار



كلما أمكن ،ينبغي حث َّ
الركاب على إتمام عمليات تسـ ـ ـ ــجيل األمتعة قبل الوصـ ـ ـ ــول إلى المطار .فإجراء تسـ ـ ـ ــجيل األمتعة على اإلنترن وطبع
بطاقات الصعود إلى الطائرة بواسطة تطبيق الهاتف الجوال ووضع ملصقات التعريف على األمتعة خارج المطار وغيرها من المبادرات األخرى
تسهم في الحد من االحتكاك مع موظفي المطار والبنية األساسية .لذا تُنص الدول بإزالة أي عقبات في اللوائ التنفيذية إلتاحة الفرصة إلتمام



ينبغي النظر في اس ـ ــتخدام الحواجز المؤقتة ووض ـ ــع عالمات على األرض لتحديد أماكن الوقوف عند مكاتب تس ـ ــجيل األمتعة بالطرق التقليدية
للتشجيع على االلتزام بالتباعد البدني ،كما ينبغي النظر في تثبي حواجز شفافة أمام الموظفين في مكاتب التعامل مع الجمهور.



ويجوز أيضــا النظر في االســتعانة بتكنولوجيا التعقيم الذاتي داخل األكشــاك المزودة بشــاشــات تعمل باللمس للســماح بتعقيم الشــاشــات بين مرات
االستخدام.



ينبغي للمطارات والجهات المعنية األخرى اس ـ ـ ـ ــتخدام العمليات والتقنيات غير المعتمدة على اللمس ،كلما أمكن ذلك ،ويش ـ ـ ـ ــمل ذلك تقنيات أخذ
القياسـ ـ ـ ـ ــات الحيوية بدون لمس ألغراض التعرف على مالم الوجه وحدقة العين .فمن الممكن تطبيق مثل هذه العمليات الرقمية لتحديد الهوية

الرتفاع معدل التالمس باأليدي ،مما يزيد من احتماالت التلوث .ومع ذلك ،ينبغي التشجيع على استخدام مثل هذه األجهزة للحد من التعامالت
وجها لوجه بين المســافرين والموظفين ،ولكن ينبغي توخي الحذر واالنتباه فيما يخص إدارة تدفق َّ
الركاب وضــمان تعقيم هذه األجهزة على النحو
السليم وباستمرار.

مثل هذه اإلجراءات خارج المطار.

عند نقا الخدمة الذاتية لتسـليم األمتعة ونقا الدخول إلى مناطق صـفوف االنتظار وبوابات الصـعود إلى الطائرة والمتاجر العادية والمعفاة من
الرسوم الجمركية .فذلك سينهي أو سيحد بشكل كبير من الحاجة إلى مالمسة وثائق السفر من قبل الموظفين و َّ
الركاب .كما سيمكن من اإلسراع
بإتمام العديد من اإلجراءات ،مما س ــيوفر قد ار أكبر من الحماية من المخاطر الص ــحية ويقلِّص من أحجام ص ــفوف االنتظار ويحقق الكفاءة في
جوانب أخرى من اإلجراءات.

A-12
الموحد َ
سبل ضمان التنفيذ
ّ


فعَّالة من حيث التكلفة لتوفير الحماية للجمهور.
التعاون مع السلطات المختصة وشركات الطيران والجهات المعنية األخرى لوضع حلول َّ



تبسي اإلجراءات الشكلية عن طريق االستفادة من العمليات التي تتم بدون لمس.



التوسع في استخدام الحلول القياسية لمعالجة هوية َّ
الركاب.



اس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ـ ــدام "بـ ـ ـي ـ ـ ــان مـ ـ ـت ـ ـ ــابـ ـ ـع ـ ـ ــة أعـ ـ ـم ـ ـ ــال الـ ـ ـتـ ـ ـنـ ـ ـظـ ـ ـي ـ ــف والـ ـ ـتـ ـ ـطـ ـ ـهـ ـ ـي ـ ــر ف ـ ــي مـ ـ ـط ـ ـ ــار  XYZلـ ـ ـمـ ـ ـك ـ ـ ــافـ ـ ـح ـ ـ ــة فـ ـ ـي ـ ــروس ك ـ ــورون ـ ـ ــا "

(نموذج  )PHC 3أو أي نموذج مماثل عند االقتضاء.

A-13
العنصر

الكشف األمني
وصف موجز (الهدف)
اســتجابة الســتمرار الجائحة ،ينبغي الحرص على االلتزام بتدابير التباعد البدني عند نقا الكشــف األمني ،بما في ذلك أثناء إجراءات الكشــف األمني .وقد
تكون هناك حاجة العتماد تدابير مراقبة الدخول إلى نقا الكشـ ـ ـ ــف األمني ،عالوة على إمكانية تعديل إجراءات الكشـ ـ ـ ــف األمني القياسـ ـ ـ ــية كي تتوافق مع
التوجيهات الصحية الجديدة للتصدي لفيروس كورونا.

وينبغي إعفاء موظفي الكشــف األمني من القيام بإجراءات الفحص المتعلق بالصــحة والســالمة ،حتى يتســنى لهم التركيز على الكشــف األمني وما يرتب به
من إجراءات.
جوانب يجب مراعاتها
إجراءات الدخول إلى منطقة الكشف األمني


ينبغي تنفيذ اإلجراءات المالئمة بالتنسيق مع الهيئات والجهات الحكومية المختصة للتعامل مع أي َّ
ركاب تظهر عليهم أعراض المرض.



ينبغي توفير منتجات تطهير وتعقيم اليدين قبل الوصول إلى أماكن إجراء الكشف األمني على َّ
الركاب والموظفين ،إن أمكن.



ينبغي لموظفي الكش ـ ــف األمني و َّ
الركاب مراعاة التباعد البدني إلى الحد المس ـ ــتطاع أو ارتداء معدات الوقاية الش ـ ــخص ـ ــية للتخفيف من مخاطر
التعرض للعدوى.



ينبغي النظر في إعادة ترتيب نقا الكشـف األمني وسـبل الدخول إليها بهدف الحد من التزاحم وصـفوف االنتظار قدر اإلمكان ،واالسـتمرار في
فرض تدابير التباعد البدني مع الحفا على وتيرة العمل .وينبغي أن يش ـ ـ ـ ـ ـ ــمل ذلك مناطق التجريد من المتعلقات والمناطق التي يس ـ ـ ـ ـ ـ ــترد فيها
َّ
الركاب أمتعتهم المحمولة بعد الكشف عليها.



ينبغي وضــع عالمات على األرض أو اســتخدام الحواجز القابلة للفرد أو أي وســيلة أخرى مالئمة في أماكن صــفوف االنتظار لضــمان االلتزام
بالتباعد البدني الذي أوص به السلطات المختصة.



وفيما يخص اإلجراءات التي تســتلزم قيام َّ
الركاب بتقديم بطاقات الصــعود إلى الطائرة وغيرها من وثائق الســفر إلى موظفي األمن ،فينبغي القيام
بها مع تجنب التالمس قدر المسـ ــتطاع وبطريقة تقلل من التفاعل المباشـ ــر وجها لوجه إلى أدنى حد ممكن .وعند الحاجة إلى التحقق من هوية
ش ــخص يرتدي قناعا غير طبي أو طبيا مقارنة بالص ــورة في الوثائق الرس ــمية ،يجوز نزع الغطاء أو القناع مؤقتا ش ــر االلتزام بالتباعد البدني.
كما ينبغي وضع الفتات تشير بوضوح إلى الخطوات التالية في اإلجراءات.

وتشمل الحلول الممكنة ما يلي:
o
o
o

توجيه َّ
الركاب السـ ــتخدام الماسـ ــحات الضـ ــوئية األوتوماتيكية الموجودة عند نقا الدخول لبطاقات الصـ ــعود إلى الطائرة ،مع الحفا
على التباعد البدني المطلوب.

استخدام الماسحات الضوئية المحمولة التي يتولى تشغيلها موظفو األمن لمس لبطاقات الصعود إلى الطائرة.
إجراء الفحص البصري لبطاقات الصعود إلى الطائرة ووثائق تحديد الهوية حسب ما تقتضيه إجراءات التشغيل القياسية.



ينبغي تعقيم البوابات اآللية وأسط الماسحات الضوئية المحمولة بنفس الوتيرة المتبعة في تعقيم األسط المتكررة اللمس.



ينبغي نشر موظفي مساعدة َّ
الركاب للتأكد من استعدادهم للدخول إلى منطقة التجريد من المتعلقات الشخصية .وينبغي موظفي الكشف األمني
توضـ ــي اإلجراءات َّ
للركاب المتجهين إلى منطقة التجريد من المعلقات كي يقوموا بإخراج ما بحوزتهم من متعلقات بالشـ ــكل السـ ــليم ،للتقليل من
احتماالت أن يتسببوا في إحداث إنذار كاذب (وللحد من الحاجة إلى التفتيش اليدوي).



ينبغي إجراء أعمال التطهير والتعقيم المحسـ ـ ــنة دوريا لألسـ ـ ــط التي يتكرر لمسـ ـ ــها/األسـ ـ ــط المكشـ ـ ــوفة ومعدات الكشـ ـ ــف األمني بما في ذلك
حاويات المتعلقات الشخصية في نقا الكشف األمني ومناطق األمتعة.

A-14

الكشف األمني على َّ
الركاب


ينبغي توزيع مطهرات اليدين الكحولية على العاملين الستخدامها في تنظيف وتعقيم أيديهم.



ينبغي لموظفي الكش ـ ـ ــف األمني ارتداء القفازات والكمامات القابلة إلعادة االس ـ ـ ــتعمال عند إجراء الكش ـ ـ ــف اليدوي على َّ
الركاب .وينبغي تنظيف
القفازات بواسـ ـ ـ ـ ــطة مطهرات اليد التي تحتوي على كحول فيما بين مرات التفتيش اليدوي التي يقومون بها .وينبغي تغيير القفازات القابلة إلعادة



ينبغي أن يُنص الموظفون بغسل يديهم عقب نزع القفازات القابلة إلعادة االستعمال.



ينبغي اختيار أماكن واضـ ـ ــحة لوضـ ـ ــع الالفتات المالئمة والمعلومات عن المتطلبات الصـ ـ ــحية الجديدة وكذلك عملية الكشـ ـ ــف األمني المعدلة.
وينبغي أن تشدد الالفتات على أهمية تعاون َّ
الركاب خالل عملية الكشف األمني.



في الحاالت التي تس ـ ــتلزم التعامل مع أعداد كبيرة من َّ
الركاب داخل نقا الكش ـ ــف األمني ،ينبغي إجراء الكش ـ ــف األمني على الموظفين وطاقم
الطائرة في أماكن خاصة بهم ومنفصلة عن أماكن َّ
الركاب (كإجراء صحي احترازي إضافي) ،إن أمكن ذلك.



ينبغي اتخاذ الترتيبات المالئمة التعامل مع حاالت انطالق ص ــفارات اإلنذار للتخفيف من مخاطر تكدس ص ــفوف االنتظار وض ــمان انس ــياب
وتيرة العمل .قد يشــمل ذلك وضــع صــفارات اإلنذار في أماكن مخصـصــة لذلك ومنفصــلة عن مناطق تدفق َّ
الركاب ،ما قد يســتلزم نشــر موظفي
أمن إضافيين في أماكن محددة.



عند انطالق ص ــفارات اإلنذار من بوابة الكش ــف عن المعادن ،ينبغي إعطاء األولوية الس ــتخدام األجهزة المحمولة للكش ــف عن المعادن لمعرفة
سبب انطالق اإلنذار ،على أن يعقب ذلك تفتيش يدوي يستهدف األجزاء المسببة النطالق صفارة اإلنذار.



ينبغي أال يقتصـ ــر اسـ ــتخدام معدات الكشـ ــف عن أثر المتفجرات وكالب الكشـ ــف عن المتفجرات فق على االسـ ــتجابة لحاالت انطالق صـ ــفارة



في حال وجود أحد المخاوف أو إنذار ال يمكن التعامل معه ومعالجته بواسطة معدات الكشف األمني األولية وحدها ،ينبغي إجراء كشف أمني
ثانوي باستخدام :كالب الكشف عن المتفجرات ثم معدات الكشف عن أثر المتفجرات ثم التفتيش اليدوي ،بالترتيب حسب التوافر ،ووفقا لطبيعة



إن كان اإلجراء القياسـ ــي يسـ ــم بإعادة اسـ ــتخدام مسـ ــحات الكشـ ــف عن أثر المتفجرات ،ينبغي النظر في وقف العمل بهذه الممارسـ ــة للحد من
فرص انتشار فيروس كورونا.

االستعمال في حالة اتساخها أو قطعها.

اإلنذار .بل ينبغي التشجيع على االستعانة بهذه الوسائل للكشف عن المتفجرات بصورة عشوائية واستغاللها كلما أمكن.

المخاوف التي تساور موظف الكشف األمني إزاء التحديد.

مالحظة — يمكن االستمرار في اتباع اإلجراءات القياسية إن تبين ،على سبيل المثال ،أن الح اررة المرتفعة الصادرة عن معدات معينة للكشف
عن المتفجرات تستطيع قتل الفيروس ،وإذا كان األسلوب المتبع في التعامل مع المسحات وتخزينها ال يؤدي إلى احتمال حدوث تلوث.


إن كان هناك حاجة إلجراء تفتيش يدوي ،ينبغي لموظفي الكشــف األمني تعديل األســلوب الذي يتبعونه ،إن أمكن ،لتجنب الوقوف وجها لوجه
أمام َّ
الركاب أو األشخاص الخاضعين للكشف األمني.



ينبغي للموظفين الذين يتعين عليهم التعامل مع َّ
الركاب عن كثب ارتداء قناع غير طبي أو طبي.



الكميات الكبيرة من السوائل واأليروسوالت والهالميات المتعلقة بالحفا على الصحة والتي تتجاوز الحدود المسموح بها بحسب اللوائ األمنية،
كمطهرات اليدين الكحولية ،يمكن التجاوز عنها رهنا بموافقة الس ـ ــلطات المختص ـ ــة بأمن وس ـ ــالمة الطيران ،مع مراعاة اللوائ ذات الص ـ ــلة بهذه
17
المسألة.

الموحد
سبل ضمان التنفيذ
ّ

١7

https://www.icao.int/Safety/COVID-19OPS/Pages/DangerousGoods.aspx

A-15


العمل مع الجهات التنظيمية للنظر في بدائل للتفتيش اليدوي عند إجراء عمليات تفتيش عشـوائية .غير إن هذه اإلجراءات البديلة ينبغي تنفيذها



العمل مع الس ــلطات الص ــحية المختص ــة لض ــمان وض ــع وتنفيذ بروتوكوالت النظافة والتعقيم لألغراض التي ُيحتمل وبش ــدة أن تتس ــبب في نقل
العدوى (كحاويات األمتعة الشخصية ومناطق التجريد من المتعلقات الشخصية).



اس ـ ـ ـ ـ ـ ــتخدام "بيان متابعة أعمال التنظيف والتطهير في مطار  XYZلمكافحة فيروس كورونا " (نموذج  )PHC 3أو أي نموذج مماثل عند
االقتضاء.

فق رهنا بموافقة السلطات المختصة وبعد إجراء تقييم للمخاطر.

A-16
العنصر َ

منطقة التحركات المراقبة في مبنى المطار

وصف موجز (الهدف) َ
منطقة التحركات المراقبة في مبنى المطار بعد اإلجراءات األمنية هي منطقة تشـ ـ ــهد حركة مكثفة َّ
للركاب ،مع وجود عدد قليل من الحواجز الفعلية ومسـ ـ ــاحة
مفتوحة عموما .وينبغي مراعاة الحاجة المؤقتة للتباعد البدني ،مع توفير إمكانية الوص ـ ـ ـ ـ ـ ــول إلى متاجر التجزئة واالمتيازات المعفاة من الرس ـ ـ ـ ـ ـ ــوم الجمركية

وعروض األطعمة والمشروبات.

كما أن مناطق البوابة والصــاالت المخصـصــة لكبار الزوار ( )VIPوغيرها من الخدمات في هذه المنطقة تشــهد معدال مرتفعا في حجم َّ
الركاب .ويتعين تقييم

وتوزيع مختلف أدوات رص ـ ـ ــد التدفقات والتجهيزات الفعلية وعالمات األرض ـ ـ ــيات وأس ـ ـ ــاليب االس ـ ـ ــتدالل على الطريق .وقد تلزم زيادة تدابير التنظيف والنظافة
الصحية وتوسيع نطاقها للمساهمة في الحد من انتشار الفيروس.
اعتبارات يجب مراعاتها َ


َّ
للركاب احتكاكا محدودا مع
التش ـ ــجيع على اس ـ ــتخدام خيارات الخدمة الذاتية ،المنش ـ ــأة وفقا إلرش ـ ــادات الس ـ ــلطات الص ـ ــحية المحلية ،والتي تتي
موظفي البيع بالتجزئة واألغذية والمشروبات.



ســتكون عملية الصــعود إلى الطائرة بانتظام ضــرورية لخفض مســتوى االحتكاك البدني بين َّ
الركاب ،الســيما بعد بدء عوامل الحمولة في الزيادة.
والبد من توطيد التعاون بين ش ـ ــركة الطيران والمطار والحكومة .وس ـ ــيتعين على ش ـ ــركات الطيران تنقي عملياتها الحالية الخاص ـ ــة بالص ـ ــعود إلى
الطائرة .وقد يتعين على المطارات المساعدة على إعادة تصميم مناطق بوابات المغادرة وقد يتعين على الحكومات تعديل القواعد واللوائ المعمول
بها .وينبغي تسهيل زيادة استخدام التشغيل اآللي ،مثل المس الذاتي واألجهزة البيومترية.



تحديدا خالل المراحل األولى من مرحلة إعادة التشغيل ،فإن األمتعة اليدوية التي تحتاج إلى استخدام الصناديق العلوية فوق مقاعد َّ
الركاب ينبغي
أن تقتصر على تسهيل عملية مغادرة َّ
الركاب بشكل سلس.



حيثما أمكن ،ينبغي النظر في تطبيق تكنولوجيات الص ـ ـ ـ ـ ـ ــعود الذاتي على البوابة بما في ذلك الوحدات التي تس ـ ـ ـ ـ ـ ــتخدم أبوابا آلية ،وأجهزة قراءة

بطاقات الصعود المدمجة ،و"شاشات الكريستال السائل" ( )LCDلتقديم التعليمات َّ
للركاب ووضع جهاز لطباعة تغييرات تحديد المقاعد.


زيادة استخدام جميع الفرص األخرى إلجراء المس الذاتي على الوثائق عند الحاجة إلى تحديد الهوية.



في إطار اإلجراءات المؤقتة ،يمكن فت مناطق تحديد المقاعد (مثل الص ـ ـ ـ ــاالت والبوابات والمطاعم) بقدرة اس ـ ـ ـ ــتيعابية محدودة لتلبية الحاجة إلى
تطبيق التباعد البدني على المدى القصـير .ومع تقدم مرحلة التعافي وتطور المقتضـيات الصـحية ،يمكن التفكير في العودة إلى القدرة االسـتيعابية
العادية.



ينبغي النظر في اإلغالق المؤق
o
o

أو زيادة المراقبة لبعض مناطق الخدمة ،وذلك بناء على مرحلة تدابير التخفيف من حدة اآلثار ،مثل:

البوفيه في إطار الخدمة الذاتية.
طعام ُ
مقاعد المقاهي أو المقاعد متعددة األغراض.



 oالمناطق المخصصة للمدخنين.
 oالمناطق المخصصة ِّ
للعب األطفال.
ينبغي توفير العديد من موزعات مطهرات اليدين الكحولية في جميع أنحاء المطار مصحوبة بعدد كاف من الفتات َّ
الركاب.



ينبغي مراعاة تركيب المعدات غير التالمسية في مرافق المراحيض مثل ما يلي:
o

نُظم األبواب اآللية.

A-17
o
o
o

جهاز التنظيف التلقائي للمراحيض بدفع المياه.

الصنابير وموزعات الصابون/مطهرات اليدين.
موزعات مناشف اليدين

الموحد َ
سبل ضمان التنفيذ
ّ


العمل مع المحال التجارية ومنافذ بيع األغذية والمشروبات لضمان استخدام خيارات الدفع الذكية بدون لمس وخيارات الخدمة الذاتية.



إشراك األقسام المختصة في شركات الطيران في التدابير الالزمة في صاالت المطارات.



التعاون مع السـ ـ ـ ــلطات المختصـ ـ ـ ــة وشـ ـ ـ ــركات الطيران وغيرها من الجهات المعنية في مجال الطيران إليجاد حلول فعالة من حيث التكلفة لحماية



اس ـ ـ ـ ـ ـ ــتخــدام "بيــان متــابعــة أعمــال التنظيف والتطهير في مطــار  XYZلمكــافحــة فيروس كورونــا “ (نموذج  )PHC 3أو أي نموذج ممــاثــل عنــد

الجمهور.



االقتضاء.
ِّ
الموردة داخل المطار على إثبات أنها تتبع إرشـ ـ ـ ـ ــادات اإليكاو"/فرقة عمل
لمسـ ـ ـ ـ ــاعدة المتاجر ومنافذ األطعمة والمشـ ـ ـ ـ ــروبات وغيرها من الجهات
المجلس إلنعاش قطاع الطيران"  ،ICAO/CARTأعد "المجلس الدولي للمطارات" ( )ACIإرشادات يمكن االطالع عليها على الراب
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العنصر َ

التجهيزات المتاحة لبوابات مبنى الطائرات َ

وصف موجز (الهدف)
سـ ـتقوم العديد من المطارات بإيقاف تش ــغيل بعض الممتلكات بس ــبب نقص حركة َّ
الركاب .ويتعين إجراء ما يناس ــب من عمليات كش ــف الس ــالمة قبل اس ــتعادة
حركة الطيران .وينبغي أن تعمل المطارات وشركات الطيران معا لضمان توفير جداول دقيقة للرحالت من أجل تلبية هذا الطلب.
اعتبارات يجب مراعاتها َ


ينبغي كش ـ ــف المعدات الكهروميكانيكية مثل جس ـ ــور الص ـ ــعود والس ـ ــاللم الكهربائية والمص ـ ــاعد والمواظبة على اختبارها أو بدء تش ـ ــغيلها .وتعتبر
عمليات كشـ ــف هذه المعدات التي تم وقف العمل بها ضـ ــرورية قبل إعادة تشـ ــغيلها كي يسـ ــتخدمها َّ
الركاب ،وذلك بناء على توصـ ــيات الش ـ ـركات



ينبغي تحديد ونشر بروتوكوالت الصيانة.



عند الحاجة إلى هواء مكيف ،ينبغي الحفا على الطاقة في جميع المعدات في الهواء الطلق مثل الممرات المؤدية إلى الطائرة ووحدات "التكيف
المسبق للهواء".



يجب أن ُيطلع مشغل المطار مقدمي الخدمات الحساسة والسلطات الحكومية مسبقا على الجداول والخط المكثفة من أجل إعادة تشغيل المرافق
المغلقة مؤقــتا.
ُ

المصنعة وقوانين البناء الوطنية.

 يجب تعديل سعات حافالت نقل َّ
الركاب لتيسير التباعد البدني أثناء عمليات الصعود إلى الطائرة والنزول منها.
َ
األجهزة المتاحة لبوابة الطائرات وترشيح الهواء


ِّ
الموقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف ،يمكن وقف
في الحاالت التي يكون فيها "التكييف المسبق للهواء" ( )PCAالخارجي والطاقة األرضية الكهربائية الثابتة متاحين في

تشــغيل "وحدة الطاقة اإلضــافية" ( )APUالتابعة للطائرة بعد وصــولها .ويســتمد نظام "التكييف المســبق للهواء" ( )PCAالهواء المحي من خالل
مرش هواء السحب ويزود المقصورة بالهواء المكيف.



ال تتم معالجة مصـ ــادر الهواء الخارجية من خالل "مرش ـ ـ هواء الجسـ ــيمات عالي الكفاءة" ( )HEPAللطائرة .وينبغي السـ ــماح باسـ ــتخدام "وحدة

الطاقة اإلض ـ ــافية" ( )APUللطائرة عند البوابة كي يتس ـ ــنى تش ـ ــغيل جهاز تكييف الهواء على متن الطائرة ،في حالة عدم قدرة "التكييف المس ـ ــبق
للهواء" ( )PCAعلى توفير هواء ذي جودة مماثلة.

الموحد َ
سبل ضمان التنفيذ
ّ


التأكد من أن إعادة تشغيل الطاقة االستيعابية للمطار تتم على مراحل وعلى نحو يتناسب مع الجداول الزمنية لشركات الطيران.

A-19

العنصر َ

نزول ال َّ
ركاب من الطائرة وعمليات الوصول َ

وصف موجز (الهدف) َ
قد يتعين تنقي عمليات مراقبة الحدود والجمارك بصفة مؤقتة لزيادة التباعد البدني.
ينبغي اسـ ـ ــتخدام معدات "المراقبة اآللية على الحدود"( )ABCوالتحديد الرقمي لهوية َّ
الركاب (األجهزة البيومترية) وكذلك التكنولوجيا (الكشـ ـ ــف الحراري) ،إن

ُوجدت ،كأحد التدابير اإلضــافية للكشــف الطبي والتس ـريع من وتيرة إجراءات ختم الجوازات للحد من صــفوف االنتظار وخفض مســتوى االحتكاك بين موظفي
مراقبة الحدود و َّ
الركاب.
باإلض ـ ــافة إلى ذلكُ ،تلزم بعض الحكومات َّ
الركاب بملء "إق اررات الحالة الص ـ ــحية" أو "الش ـ ــهادات الطبية" قبل المغادرة أو عند الوص ـ ــول كأحد تدابير التقييم
األولي ،والتي يمكن استخدامها لتحديد َّ
يحتاجون
إلى تقييم ثانوي.
الركاب الذين قد
اعتبارات يجب مراعاتها


ينبغي التنس ـ ـ ــيق مع مختلف الس ـ ـ ــلطات التنظيمية على الحدود (مثل أقس ـ ـ ــام الجوازات والص ـ ـ ــحة) من أجل اتخاذ تدابير تس ـ ـ ــهل تخليص إجراءات
الدخول/الوصول ،مثل تمكين إجراءات عدم المالمسة (مثل ما يتعلق بقراءة رقائق جواز السفر ،والتعرف على مالم الوجه).



عندما يكون من الض ـ ـ ـ ـ ــروري تقديم إق اررات عند الوص ـ ـ ـ ـ ــول ،ينبغي للحكومات أن تنظر في الخيارات اإللكترونية (مثل تطبيقات الهاتف المحمول

ورموز "الردود السـ ـريعة" ( )QRللحد من مس ــتوى االحتكاك بين األش ــخاص .ويمكن إرس ــال المعلومات مس ــبقا عبر البوابات الحكومية .وبالنس ــبة
لإلجراءات الجمركية ،يوصى باستخدام ممرات خضراء/حمراء لإلق اررات الذاتية حيثما أمكن ذلك.



ينبغي تطبيق التش ـ ـ ــغيل اآللي على عملية التحقق من الهوية باس ـ ـ ــتخدام التكنولوجيا البيومترية .وينبغي التش ـ ـ ــجيع على اس ـ ـ ــتخدام التكنولوجيا غير
التالمسـ ـ ـ ـ ــية أو المراقبة اآللية للحدود أو البوابات اإللكترونية من أجل تمديد الفترة الزمنية للمعامالت والحد من التفاعل بين َّ
الركاب والمسـ ـ ـ ـ ــؤولين
والموظفين.
كاميرات ح اررية ذكية من أجل قياس درجة الح اررة لمختلف َّ
الركاب بوتيرة سريعة وسلسة.



إذا لزم األمر بموجب اللوائ المعنية ،يمكن تثبي



خالل المراحل األولى من التعافي ،وإذا لزم األمر ،يمكن وضع عمليات تقييم ثانوية للصحة ،وذلك للحفا على التدفق الرئيسي َّ
للركاب عموما.



بالنسـ ــبة للرحالت الجوية القادمة من المناطق شـ ــديدة الخطورة حيث توجد إصـ ــابة عنقودية أو مجتمعية ،يمكن اسـ ــتخدام قسـ ــم محدد من الصـ ــالة
المخص ـصــة للوصــول من أجل زيادة التباعد البدني ،ويمكن وضــع كاميرات ح اررية ذكية في مواقع مناســبة إلجراء الكشــف على َّ
الركاب القادمين،
وذلك بالتشاور مع سلطات الصحة العامة.

اإلق اررات الصحية َ


تقوم بعض الحكومات بتنفيذ الحل المتمثل في اإلق اررات الص ــحية والتي يمكن إعدادها على البوابات اإللكترونية .بالنس ــبة للدول التي لديها بالفعل
منصة لجمع المعلومات عن تأشيرة الدخول وإذن السفر اإللكتروني ،يمكن تخصيصها الستيعاب المعلومات اإلضافية المطلوبة.

حولون
َّ
الم َّ
الركاب ُ


وض ــع ترتيبات الكش ــف الطبي ،حيث ال يجري الكش ــف األمني مجددا على َّ
الركاب والممتلكات في مواقع التحويل على أس ــاس االعتراف المتبادل
بتدابير الكشف الطبي بين الدول في مسار الرحلة.
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عند الحاجة إلى إجراء كش ـ ـ ــف أمني على َّ
الركاب المحولين ،ينبغي الوفاء بما يالئم من متطلبات النظافة الص ـ ـ ــحية كما تم توض ـ ـ ــيحه س ـ ـ ــابقا في
عملية المغادرة.

الموحد َ
سبل ضمان التنفيذ
ّ


التعاون مع السلطات المختصة إليجاد حلول فعالة من حيث التكلفة توفر الحماية لعامة الناس.



التعاون مع السلطات وشركات الطيران المعنية إليجاد حلول تتسم بالكفاءة وفعالية التكاليف لحماية المسافرين.



العمل مع الحكومات والسلطات في حالة تنفيذ فكرة اإلق اررات الصحية.



زيادة االعتماد على الحلول الرقمية الموحدة إلدارة الهوية.



اس ـ ـ ـ ـ ـ ــتخدام "بيان متابعة أعمال التنظيف والتطهير في مطار  XYZلمكافحة فيروس كورونا “ (نموذج  )PHC 3أو أي نموذج مشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابه عند
االقتضاء.
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العنصر َ

منطقة استرداد األمتعة َ

وصف موجز (الهدف) َ
منطقة اسـ ــترداد األمتعة في المطار قد تشـ ــهد ارتفاع عدد َّ
الركاب واالحتكاك البدني مع العربات الخاصـ ــة بالحقائب واألمتعة والمراحيض وغيرها من المرافق.
وينبغي تنفيذ تدابير التعقيم وزيادة عدد مرات التنظيف.
اعتبارات يجب مراعاتها


ينبغي بذل قصـ ـ ـ ــارى الجهود لتوفير عملية س ـ ـ ـ ـريعة السـ ـ ـ ــترداد األمتعة والتأكد من عدم إجبار َّ
الركاب على االنتظار لفترة زمنية طويلة في منطقة
استرداد األمتعة.



زيادة اس ــتخدام س ــيور نقل األمتعة المتاحة عند نقا الوص ــول للحد من تجمعات َّ
الركاب ،وحيثما أمكن ،تخص ــيص س ــيور منفص ــلة لنقل األمتعة



ينبغي أن تتأكد الحكومات من س ــرعة وتيرة عملية التخليص الجمركي قدر اإلمكان واتخاذ ما يناس ــب من تدابير في حالة عمليات التفتيش الفعلي



ينبغي تعديل جداول التنظيف وفقا لجداول الرحالت الجوية بما يضـ ـ ـ ــمن التعقيم على نحو شـ ـ ـ ــامل وأكثر توات ار لعربات األمتعة والمغاسـ ـ ـ ــل وأزرار

القادمة على متن رحالت من المناطق عالية الخطورة.
لألمتعة.

المصاعد والقضبان وما إلى ذلك.

َّ
للركاب الراغبين في اإلبالغ عن األمتعة المفقودة أو التالفة.



ينبغي توفير أكشاك الخدمات الذاتية أو الخيارات عبر اإلنترن



ينبغي وضـع عالمات على األرض أو اسـتخدام الحواجز القابلة للفرد أو أي وسـيلة أخرى مالئمة لضـمان االلتزام بالتباعد البدني الذي أوصـ
السلطات المختصة.



ينبغي تزويد وكالء الطيران في مكاتب األمتعة المفقودة بحواجز فاصلة (شفافة) إن أمكن.



به

ينبغي التشجيع على استخدام خدمات تسليم األمتعة ،حيث يمكن تسليم أمتعة الراكب مباشرة إلى فنادقهم أو بيوتهم.



ينبغي تبادل المعلومات عن تعقب األمتعة مع َّ
الركاب كي يتسـ ـ ــنى لهم تقديم اسـ ـ ــترداد األمتعة ،في حالة سـ ـ ــوء مناولة األمتعة ،دون االنتظار في
منطقة إعادة استرداد األمتعة.



ينبغي وضع بروتوكوالت لتعقيم وتطهير المنطقة.

الموحد
سبل ضمان التنفيذ
ّ
 التعاون مع السلطات وشركات الطيران المعنية إليجاد حلول فعالة من حيث التكلفة توفر الحماية للمسافرين.


اس ـ ـ ـ ـ ـ ــتخدام "بيان متابعة أعمال التنظيف والتطهير في مطار  XYZلمكافحة فيروس كورونا “ (نموذج  )PHC 3أو أي نموذج مشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابه عند

االقتضاء.
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العنصر َ

الخروج من المنطقة المفتوحة للجمهور َ
وصف موجز (الهدف) َ
ينبغي إعداد بروتوكوالت واحتياطات َّ
للركاب القادمين الذين يخرجون من المنطقة المفتوحة للجمهور .وينبغي إيالء االعتبار للمنطقة المخصـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــة لموظفي
االسـ ـ ـ ـ ــتقبال وكذلك منطقة الخروج من مبنى َّ
الركاب .وخالل مراحل إعادة التشـ ـ ـ ـ ــغيل األوليةُ ،يمكن أن تشـ ـ ـ ـ ــمل التدابير المتخذة إنشـ ـ ـ ـ ــاء محي حول المنطقة

المخصصة لموظفي االستقبال أو تقييد الوصول إلى مبنى المطار.
اعتبارات يجب مراعاتها َ
َ
سبححل الوصول إلى مبنى المطار َ
ُ


وفقا لخصـ ــوصـ ــية كل مطار والتش ـ ـريعات الوطنية المعمول بها ،قد يقتصـ ــر الحق في اسـ ــتخدام مبنى المطار على العاملين و َّ
الركاب واألشـ ــخاص
للركاب من ذوي اإلعاقة أو َّ
المرافقين َّ
الركاب محدودي الحركة أو القص ـ ـ ـ ـ ـ ــر غير المص ـ ـ ـ ـ ـ ــحوبين في المرحلة األولية ،طالما أنه ال تتولد عن ذلك



ينبغي توفير العديد من محطات غسل اليدين أو ِّ
معقمات اليدين قبل الخروج من مبنى المطار.



ينبغي زيادة التنظيف بناء على جداول الرحالت الجوية كي يتس ـ ـ ـ ـ ـ ــنى إج ارء التعقيم على نحو شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــامل وأكثر توات ار في المناطق العامة المفتوحة
للجمهور ،بما في ذلك المناطق المخصصة للمقاعد ،واألطعمة والمشروبات والمحال التجارية والدرابزين والمراحيض وسبل النقل اآللي والحافالت
اآللية.

حشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــود وص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ــوف انـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـظ ـ ـ ـ ــار ق ـ ـ ـ ــد تـ ـ ـ ـ ـزي ـ ـ ـ ــد م ـ ـ ـ ــن مـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ــاط ـ ـ ـ ــر اإلصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب ـ ـ ـ ــة وربـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــا ت ـ ـ ـ ــتس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــب ف ـ ـ ـ ــي أوج ـ ـ ـ ــه
قصور أمنية.

الموحد
سبل ضمان التنفيذ
ّ


التعاون مع الجهات المعنية في المجتمع لضمان نشر المعلومات بدقة وفي الوق



اس ـ ـ ـ ـ ـ ــتخدام "بيان متابعة أعمال التنظيف والتطهير في مطار  XYZلمكافحة فيروس كورونا “ (نموذج  )PHC 3أو أي نموذج مشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابه عند
االقتضاء.

————————

المناسب على المسافرين.
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الوحدة َ

الطائرات

الجمهور المستهدف
المش ِّغلون الذين تسري عليهم أحكام الجزء األول "النقل الجوي التجاري الدولي — الطائرات" من الملحق السادس "تشغيل الطائرات".
ُ
العنصر

َّ
الركاب والطاقم – أحكام عامة

وصف موجز (الهدف)
توفير بيئة تشغيل آمنة وصحية َّ
للركاب والطاقم.
اعتبارات يجب مراعاتها


تعديل عملية الصعود إلى الطائرة والنزول منها .وينبغي ،قدر اإلمكان وبما يتفق مع اعتبارات الوزن والتوازن ،أن يجري صعود َّ
الركاب إلى الطائرة وإنزالهم
منها بطرق تقلِّل من احتمال مرور َّ
الركاب على مقربة بعضهم من بعض.



عمليات تخصـ ـ ـ ــيص المقاعد .عند الحاجة ،ينبغي تخصـ ـ ـ ــيص المقاعد بما يحقق التباعد البدني الكافي بين َّ
الركاب .وينبغي لشـ ـ ـ ــركات الطيران أن تسـ ـ ـ ــم
َّ
خصصة لهم قدر اإلمكان.
الم َّ
بترتيبات للجلوس بشكل منفصل عندما تسم نسب اإلشغال بذلك .كما يجب تشجيع الركاب على البقاء في المقاعد ُ
الحد من الحركة على متن الطائرة .ويجب تش ـ ــجيع َّ
الركاب على الس ـ ــفر بأقل قدر ممكن من األمتعة ،مع تس ـ ــجيل جميع األمتعة باس ـ ــتثناء األمتعة اليدوية




المعفاة من الرسوم الجمركية.
الصغيرة التي يمكن وضعها أسفل المقعد .وينبغي إزالة الصحف والمجالت .كما يجوز التقييد مؤقتا لحجم وكمية المبيعات ُ
الحد من خدمة األغذية والمشـ ـ ــروبات أو تعليقها .إذ ينبغي تقييد خدمة األغذية والمشـ ـ ــروبات أو تعليقها على الرحالت قصـ ـ ــيرة المدى أو ينبغي النظر في
توزيعها في عبوات َّ
مغلفة ومعبأة مسبقا.



للحد من خطر انتقال العدوى إلى أدنى قدر ممكن ،ينبغي الحد من استخدام اللوازم غير الضرورية أثناء الرحلة ،مثل البطانيات والوسائد.



تقييد اسـ ــتخدام المراحيض .وينبغي ،كلما كان ذلك ممكنا ،تخصـ ــيص مرحاض واحد السـ ــتخدام الطاقم فق  ،ش ـ ـريطة أن تظل هناك مراحيض كافية متاحة
الركاب دون اضــطرارهم إلى التكدس انتظا ار الســتخدام المرحاض .وينبغي تعريف َّ
الســتخدام َّ
الركاب أن إغالق غطاء التوالي قبل دفق المياه فيه للتخلص
من الفضالت ُيعد وسيلة فعالة للحد من انتشار الجزيئات التي ربما تنقل العدوى.



ص ـص له ،وذلك للحد من حركة
كما يجب على كل راكب ،إلى الحد الممكن عمليا تبعا لتشــكيل الطائرة ،اســتخدام مرحاض ُم َّ
المخ َّ
عيَّن على أســاس المقعد ُ
الركاب داخل الطائرة أثناء الرحلة ،مما يقلل من التعرض َّ
َّ
للركاب اآلخرين.



تدابير حماية أفراد الطاقم .ينبغي حظر تبادل معدات البيان العملي لقواعد الس ـ ـ ـ ـ ـ ــالمة المتبعة على الطائرة .ويجب إعطاء تعليمات إلى أفراد الطاقم بحيث
يختص كل فرد منهم بتقديم الخدمة إلى أقس ــام محددة فق من المقص ــورة .وينبغي اس ــتكش ــاف وس ــائل إض ــافية للحماية ،مثل الس ــتائر البالس ــتيكية أو ألواح
الزجاج العضوي (بلكسيغالس) أثناء عملية الصعود إلى الطائرة (على أن يجري إزالتها بمجرد االنتهاء من عملية الصعود إلى الطائرة).
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مالحظة — تحتوي العناصــر التالية المتعلقة بالتطهير على أحدث التوصــيات المشــتركة المتاحة حاليا من منتجي المعدات األصــلية ( )OEMللطائرات.

وينبغي لمستخدمي هذه التوجيهات مالحظة ما يلي:


تتطور.
تستند هذه التوصيات إلى ظروف وتكنولوجيا ال تفتأ َّ



على الرغم من المحاوالت المبذولة من أجل تقديم توصـ ـ ــيات مشـ ـ ــتركة السـ ـ ــتخدام الم ِّ
طهرات على متن الطائرات ،هناك اختالفات بين المنتجات
ُ
ِّ
يكون
المشــغل على دراية باإلرشــادات الصــادرة
أن
ـدة
ـ
ش
ب
ـوب
المصـ ِّـنعة من ِّقبل كل منتج من منتجي المعدات األصــلية للطائرات .ومن المســتصـ
ُ
ُ
عن منتج المعدات األصلية للطائرة وأن يتشاور معه بشأن أي استفسارات خاصة بهيكل تلك الطائرة.



ِّ
المش ـ ِّـغل مس ــؤولية التأكد من
المس ـ َ
ـتخدم للطائرة .وتقع على عاتق ُ
المنتَج ُ
المش ــغلين بتوص ــيات تتماش ــى مع ُ
القص ــد من هذه اإلرش ــادات هو تزويد ُ
ِّ
طهرات وفقا لتعليمات الشــركة المنتجة ،ومن اتباع مســتخدمي هذا الم ِّ
اســتخدام الم ِّ
طهر لقواعد الحماية المناســبة ،وأن اســتخدامهم لها يتماشــى مع
ُ
ُ
ُ
ِّ
المدونة على غالف عبوة ال ُمطهر.
توصيات المنظمات الصحية فيما يتعلق بالفعالية ،ويتبع تعليمات االستخدام
َّ
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العنصر

التطهير – مقصورة القيادة

وصف موجز (الهدف)
توفير بيئة تشغيل آمنة وصحية للطاقم والعاملين بالخدمات األرضية.
اعتبارات يجب مراعاتها


ينبغي تنظيف مقصورة القيادة بوتيرة تراعي الفصل بين مقصورة القيادة ومقصورة َّ
الركاب ،وتراعي كذلك وتيرة عمليات انتقال أفراد الطاقم.



ينبغي تنظيف مقصورة القيادة وتطهيرها بوتيرة مناسبة تستوعب عمليات أفراد الطاقم بشكل آمن.



ينبغي اعتماد أس ـ ــاليب التطهير بعد التش ـ ــاور مع مص ـ ــنعي الطائرات وعلى أس ـ ــاس تقييم مالئم لمخاطر الس ـ ــالمة .كذلك ينبغي مراعاة أي نص ـ ــائ



يوصي م ِّ
صنعو الطائرات بما يلي:
ُ

تصــدرها منظمة الصــحة العالمية .أما تقييم المخاطر فينبغي أن يســترشــد بتوصــيات مصــنعي هياكل الطائرات وباإلرشــادات المرجعية الصــادرة عن
المؤسسات الصحية المختصة بشأن الوسائل الفعالة لمكافحة الفيروس.

o

اس ـ ـ ـ ــتخدام محلول مائي يحتوي على كحول األيزوبروبيل ( )IPAبنس ـ ـ ـ ــبة تركيز  ٪70لتطهير األس ـ ـ ـ ــط التي تالمس ـ ـ ـ ــها األيدي داخل
المقصورة ،مع مراعاة العناية الواجبة عند استخدامه على الجلد واألسط المسامية األخرى؛

o

إجراء تفتيش دوري على المعدات للوقوف على اآلثار أو األضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرار التي تلحق بها على المدى الطويل نظ ار لغياب أي معلومات عن

o

النظر في إطالة فترات التفتيش أو الصيانة عند استخدام أساليب تطهير قوية أو مستحدثة؛

o

اتباع اإلرشادات التي يضعونها لضمان االستخدام السليم والتهوية واستخدام معدات الوقاية الشخصية؛

o

استشارتهم للحصول على توصيات أكثر تفصيال أو للحصول على مطهرات كيميائية إضافية مع مراعاة االختالفات في الموافقات التي
أصدرتها الدول المختلفة إلجازة المطهرات ومع أخذ مدى توافرها بعين االعتبار.

اآلثار بعيدة األجل الناتجة عن االس ــتخدام المتكرر للمطهرات ،واالتص ــال بهم للحص ــول على إرش ــادات بش ــأن اس ــتخدام مطهرات بديلة
حال وقوع تلف للمعدات؛



يجب تنظيف األسط من األوساخ والحطام وفقا إلرشادات الطائرة.



يجب تنظيف األسـ ــط بالم ِّ
طهر باسـ ــتخدام مناديل ُم َّبللة مسـ ــبقا أو بقطعة قماش ُم َّبللة تسـ ــتخدم لمرة واحدة مع اسـ ــتخدام عبوات محدودة الحجم من
ُ
الم ِّ
طهر على متن الطائرة لتقليل خطر انسـ ـ ــكاب محلول الكحول إلى أدنى حد ممكن .ويجب عدم رش محلول الكحول داخل مقصـ ـ ــورة القيادة .كما
ُ
يجب عدم السماح بتجمع السائل أو سقو قطرات منه فوق المعدات.



محلول الكحول قابل لالشتعال ،لذلك ينبغي اتخاذ االحتياطات الالزمة حول مصادر االشتعال المحتملة.
زيادة أعمال التنظيف والتطهير قد تؤثر على مســتوى االمتثال ألي اشــتراطات ســارية بخصــوص التعقيم ترد في



ينبغي للمشــغل النظر فيما إذا كان



ال يمكن للتعرض لألش ـ ــعة فوق البنفس ـ ــجية أن يحل محل إجراءات التنظيف اليدوي المعتادة ،ولكن يمكن االس ـ ــتعانة بهذا األس ـ ــلوب إلتمام إجراءات
التطهير القائمة .وحيثما اسـ ـ ـ ــتُخدم األشـ ـ ـ ــعة فوق البنفسـ ـ ـ ــجية ،هناك عدة عوامل هامة يجب أخذها في االعتبار ،منها أن التعرض لألشـ ـ ـ ــعة فوق
البنفســجية ال يكون فعاال إال إذا تعرض الفيروس نفســه إلى الضــوء باألشــعة فوق البنفســجية .إال أن المواد التي تتعرض لألشــعة فوق البنفســجية قد

ملحق اإليكاو التاسـ ـ ــع .ويمكن الحصـ ـ ــول على مزيد من المعلومات من السـ ـ ــلطات المختصـ ـ ــة ،كما تتوافر اإلرشـ ـ ــادات الفنية في مطبوعات منظمة
12
الصحة العالمية التي تتناول أساليب وإجراءات تطهير الطائرات.

تتلف أو قد يتغير لونها .وينبغي استشارة الشركة المصنعة لهيكل الطائرة للتأكد من أن الجهاز المراد استخدامه يتوافق مع مواد الطائرة.

١9
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نظ ار لتزايد احتمال تغيير وضع مفاتي التحكم عن غير قصد أثناء عملية التنظيف أو التطهير ،ينبغي للم ِّ
شغلين وطاقم قيادة الطائرة زيادة إجراءات
ُ
التحقق من صحة وضع جميع مفاتي التحكم داخل مقصورة القيادة قبل تشغيل الطائرة.



قد يكون لبعض تجهيزات مقص ـ ــورة القيادة احتياجات إض ـ ــافية من الم ِّ
طهرات على أس ـ ــاس االس ـ ــتخدام (مثل أقنعة األكس ـ ــجين) ،لذلك ينبغي وض ـ ــع
ُ
إجراءات تبعا لذلك.

الموحَّد
سبل ضمان التنفيذ
َّ



االتصــال بمنتج المعدات األصــلية من خالل المجلس التنســيقي الدولي التحادات صــناعات الطيران والفضــاء ( )ICCAIAواتصــال منتج المعدات
األصلية بالم ِّ
شغلين.
ُ
استخدم "بيان متابعة أعمال تطهير الطائرات لمكافحة فيروس كورونا " (نموذج  )PHC 2أو أي نموذج مماثل حسب االقتضاء.

A-27
العنصر َ

التطهير – مقصورة َّ
الركاب

وصف موجز (الهدف)
توفير بيئة تشغيل آمنة وصحية َّ
للركاب والطاقم والعاملين بالخدمات األرضية.
اعتبارات يجب مراعاتها


الركاب وطاقم مقصــورة َّ
الركاب ثم تطهيرها بوتيرة مناســبة تســتوعب عمليات َّ
يجب تنظيف مقصــورة َّ
الركاب بشــكل آمن .كما ينبغي أن يكون التنظيف
بوتيرة تراعي تشغيل الطائرة واحتمال تعرض المقصورة لشخص مصاب.



ينبغي اعتماد أساليب التطهير بعد التشاور مع مصنعي الطائرات وعلى أساس تقييم مالئم لمخاطر السالمة .كذلك ينبغي مراعاة أي نصائ تصدرها



يوصي م ِّ
صنعو الطائرات بما يلي:
ُ

منظمة الصــحة العالمية .أما تقييم المخاطر فينبغي أن يســترشــد بتوصــيات مصــنعي هياكل الطائرات وباإلرشــادات المرجعية الصــادرة عن المؤس ـســات
الصحية المختصة بشأن الوسائل الفعالة لمكافحة الفيروس.

o

استخدام محلول مائي يحتوي على كحول األيزوبروبيل ( )IPAبنسبة تركيز  ٪70لتطهير األسط التي تالمسها األيدي داخل المقصورة،
مع مراعاة العناية الواجبة عند استخدامه على الجلد واألسط المسامية األخرى؛

o

إجراء تفتيش دوري على المعدات للوقوف على اآلثار أو األضرار التي تلحق بها على المدى الطويل نظ ار لغياب أي معلومات عن اآلثار
بعيدة األجل الناتجة عن االســتخدام المتكرر للمطهرات ،واالتصــال بهم للحصــول على إرشــادات بشــأن اســتخدام مطهرات بديلة حال وقوع

o

النظر في إطالة فترات التفتيش أو الصيانة عند استخدام أساليب تطهير قوية أو مستحدثة؛

o

اتباع اإلرشادات التي يضعونها لضمان االستخدام السليم والتهوية واستخدام معدات الوقاية الشخصية؛

o

اســتشــارتهم للحصــول على توصــيات أكثر تفصــيال أو للحصــول على مطهرات كيميائية إضــافية مع مراعاة االختالفات في الموافقات التي
أصدرتها الدول المختلفة إلجازة المطهرات ومع أخذ مدى توافرها بعين االعتبار.

تلف للمعدات؛



يجب تنظيف األسط من األوساخ والحطام قبل بدء التطهير ،وذلك لتحقيق أقصى قدر من الفعالية.



يجب تنظيف األسـ ـ ــط بالم ِّ
طهر باسـ ـ ــتخدام مناديل ُم َّبللة مسـ ـ ــبقا أو بقطعة قماش ُم َّبللة تسـ ـ ــتخدم لمرة واحدة مع اسـ ـ ــتخدام عبوات محدودة الحجم من
ُ
َّ
الم ِّ
طهر على متن الطائرة لتقليل خطر انسـ ـ ـ ـ ــكاب محلول الكحول إلى أدنى حد ممكن .ويجب عدم رش محلول الكحول داخل مقصـ ـ ـ ـ ــورة الركاب .كما
ُ
يجب عدم السماح بتجمع السائل أو سقو قطرات منه فوق المعدات (على سبيل المثال التجهيزات اإللكترونية للترفيه أثناء الرحلة).



محلول الكحول قابل لالشتعال ،لذلك ينبغي اتخاذ االحتياطات الالزمة حول مصادر االشتعال المحتملة.



ينبغي للمشـ ــغل النظر فيما إذا كان زيادة أعمال التنظيف والتطهير قد تؤثر على مسـ ــتوى االمتثال ألي اشـ ــتراطات سـ ــارية بخصـ ــوص التعقيم ترد في
ملحق اإليكاو التاسـع .ويمكن الحصـول على مزيد من المعلومات من السـلطات المختصـة ،كما تتوافر اإلرشـادات الفنية في مطبوعات منظمة الصـحة



ال يمكن للتعرض لألش ـ ـ ــعة فوق البنفس ـ ـ ــجية أن يحل محل إجراءات التنظيف اليدوي المعتادة ،ولكن يمكن االس ـ ـ ــتعانة بهذا األس ـ ـ ــلوب إلتمام إجراءات
التطهير القائمة .وحيثما استُخدم األشعة فوق البنفسجية ،هناك عدة عوامل هامة يجب أخذها في االعتبار ،منها أن التعرض لألشعة فوق البنفسجية
ال يكون فعاال إال إذا تعرض الفيروس نفس ــه إلى الض ــوء باألش ــعة فوق البنفس ــجية .إال أن المواد التي تتعرض لألش ــعة فوق البنفس ــجية قد تتلف أو قد

العالمية التي تتناول أساليب وإجراءات تطهير الطائرات.

20

يتغير لونها .وينبغي استشارة الشركة المصنعة لهيكل الطائرة للتأكد من أن الجهاز المراد استخدامه يتوافق مع مواد الطائرة.
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قد تود شـ ـ ــركات الطيران مراجعة إجراءاتها للتشـ ـ ــغيل للحد من عدد الموظفين الذين يقتضـ ـ ــي عملهم مالمسـ ـ ــة أسـ ـ ــط بوتيرة عالية مثل لوحات مفاتي

التحكم في الدخول ومقابض األبواب والمفاتي وما إلى ذلك .ومن أجل الحصـ ـ ـ ـ ــول على توصـ ـ ـ ـ ــيات أكثر تفصـ ـ ـ ـ ــيال أو مزيد من مواد التطهير ،يتعين
التواصل مع الشركة الم ِّ
صنعة لهيكل الطائرة المحدد.
ُ
الموحَّد
سبل ضمان التنفيذ
َّ



االتص ــال بمنتج المعدات األص ــلية من خالل المجلس التنس ــيقي الدولي التحادات ص ــناعات الطيران والفض ــاء ( )ICCAIAواتص ــال منتج المعدات
األصلية بالم ِّ
شغلين.
ُ

استخدم "بيان متابعة أعمال تطهير الطائرات لمكافحة فيروس كورونا " (نموذج  )PHC 2أو أي نموذج مماثل حسب االقتضاء.
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العنصر َ

التطهير – مقصورة البضائع

وصف موجز (الهدف)
توفير بيئة تشغيل آمنة وصحية للطاقم والعاملين بالخدمات األرضية.
اعتبارات يجب مراعاتها


ينبغي تنظيف وتطهير األســط التي تالمســها األيدي داخل مقصــورة البضــائع بوتيرة مناســبة تســتوعب عمليات العاملين بالخدمات األرضــية بشــكل



ينبغي اعتماد أسـ ـ ــاليب التطهير بعد التشـ ـ ــاور مع مصـ ـ ــنعي الطائرات وعلى أسـ ـ ــاس تقييم مالئم لمخاطر السـ ـ ــالمة .كذلك ينبغي مراعاة أي نصـ ـ ــائ
تصــدرها منظمة الصــحة العالمية .أما تقييم المخاطر فينبغي أن يســترشــد بتوصــيات مصــنعي هياكل الطائرات وباإلرشــادات المرجعية الصــادرة عن



يوصي م ِّ
صنعو الطائرات بما يلي:
ُ

آمن.

المؤسسات الصحية المختصة بشأن الوسائل الفعالة لمكافحة الفيروس.

o

استخدام محلول مائي يحتوي على كحول األيزوبروبيل ( )IPAبنسبة تركيز  ٪70لتطهير األسط التي تالمسها األيدي داخل مقصورة

البضائع ،مع مراعاة العناية الواجبة عند استخدامه على الجلد واألسط المسامية األخرى؛
o

إجراء تفتيش دوري على المعدات للوقوف على اآلثار أو األضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرار التي تلحق بها على المدى الطويل نظ ار لغياب أي معلومات عن
اآلثار بعيدة األجل الناتجة عن االس ــتخدام المتكرر للمطهرات ،واالتص ــال بهم للحص ــول على إرش ــادات بش ــأن اس ــتخدام مطهرات بديلة

o

النظر في إطالة فترات التفتيش أو الصيانة عند استخدام أساليب تطهير قوية أو مستحدثة؛

o

اتباع اإلرشادات التي يضعونها لضمان االستخدام السليم والتهوية واستخدام معدات الوقاية الشخصية؛

o

استشارتهم للحصول على توصيات أكثر تفصيال أو للحصول على مطهرات كيميائية إضافية مع مراعاة االختالفات في الموافقات التي
أصدرتها الدول المختلفة إلجازة المطهرات ومع أخذ مدى توافرها بعين االعتبار.

حال وقوع تلف للمعدات؛



يجب تنظيف األسط من األوساخ والحطام قبل بدء التطهير ،وذلك لتحقيق أقصى قدر من الفعالية.



يجب تنظيف األسـ ــط بالم ِّ
طهر باسـ ــتخدام مناديل ُم َّبللة مسـ ــبقا أو بقطعة قماش ُم َّبللة تسـ ــتخدم لمرة واحدة مع اسـ ــتخدام عبوات محدودة الحجم من
ُ
الم ِّ
طهر على متن الطائرة لتقليل خطر انســكاب محلول الكحول إلى أدنى حد ممكن .ويجب عدم رش محلول الكحول داخل مقصــورة البضــائع .كما
ُ
يجب عدم الس ـ ـ ــماح بمالمس ـ ـ ــة الس ـ ـ ــائل للمعدات الحرجة (مثل جهاز كش ـ ـ ــف الدخان ومعدات تش ـ ـ ــغيل األبواب اإللكترونية وفوهة خروج مادة إطفاء



محلول الكحول قابل لالشــتعال ،لذلك ينبغي اتخاذ االحتياطات الالزمة حول مصــادر االشــتعال المحتملة ،مع إيالء اهتمام خاص بمصــادر اإلشــعال
غير الظاهرة للعيان نظ ار ألن هناك طائرات عديدة لديها صناديق إلكترونية ُم َّثبَّتة في مقصورة البضائع.



ينبغي للمشــغل النظر فيما إذا كان
ملحق اإليكاو التاسع.

الحرائق من جهاز إطفاء الحرائق).

زيادة أعمال التنظيف والتطهير قد تؤثر على مســتوى االمتثال ألي اشــتراطات ســارية بخصــوص التعقيم ترد في

ويمكن الحصول على مزيد من المعلومات من السلطات المختصة ،كما تتوافر اإلرشادات الفنية في مطبوعات منظمة الصحة العالمية التي تتناول

أساليب وإجراءات تطهير الطائرات.

2١
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A-30


ال يمكن للتعرض لألش ـ ــعة فوق البنفس ـ ــجية أن يحل محل إجراءات التنظيف اليدوي المعتادة ،ولكن يمكن االس ـ ــتعانة بهذا األس ـ ــلوب إلتمام إجراءات
التطهير القائمة .وحيثما اسـ ـ ـ ــتُخدم األشـ ـ ـ ــعة فوق البنفسـ ـ ـ ــجية ،هناك عدة عوامل هامة يجب أخذها في االعتبار ،منها أن التعرض لألشـ ـ ـ ــعة فوق
البنفســجية ال يكون فعاال إال إذا تعرض الفيروس نفســه إلى الضــوء باألشــعة فوق البنفســجية .إال أن المواد التي تتعرض لألشــعة فوق البنفســجية قد



قد تود شـ ــركات الطيران مراجعة إجراءاتها للتشـ ــغيل للحد من عدد الموظفين الذين يقتضـ ــي عملهم مالمسـ ــة أسـ ــط بوتيرة عالية مثل لوحات مفاتي
التحكم في الدخول ومقابض األبواب والمفاتي وما إلى ذلك.

تتلف أو قد يتغير لونها .وينبغي استشارة الشركة المصنعة لهيكل الطائرة للتأكد من أن الجهاز المراد استخدامه يتوافق مع مواد الطائرة.

الموحَّد
سبل ضمان التنفيذ
َّ



االتصــال بمنتج المعدات األصــلية من خالل المجلس التنســيقي الدولي التحادات صــناعات الطيران والفضــاء ( )ICCAIAواتصــال منتج المعدات
األصلية بالم ِّ
شغلين.
ُ

استخدم "بيان متابعة أعمال تطهير الطائرات لمكافحة فيروس كورونا " (نموذج  )PHC 2أو أي نموذج مماثل حسب االقتضاء.

A-31

العنصر

التطهير – الصيانة

وصف موجز (الهدف)
توفير بيئة تشغيل آمنة وصحية َّ
للركاب والطاقم والعاملين بالخدمات األرضية.
اعتبارات يجب مراعاتها


ظـ ـ ـ ــم الماء لضمان استمرارها في حماية َّ
الركاب والطاقم من الفيروسات .كما
ون ُ
ينبغي لشركات الطيران مراعاة إجراء صيانة دورية لكل من نظم الهواء ُ
يجب عليها الرجوع إلى منتج المعدات األصلية لهيكل الطائرة من أجل إجراءات صيانة محددة وتحديد الفواصل الزمنية بين عمليات الصيانة.



ينبغي لش ـ ــركات الطيران أن تدرج لوحات مفاتي التحكم في الدخول وغيرها من مجاالت الص ـ ــيانة ض ـ ــمن إجراءاتها للتطهير لض ـ ــمان تهيئة بيئة آمنة
ألفراد طواقم الصيانة.



قد تود شـ ـ ــركات الطيران مراجعة إجراءاتها للتشـ ـ ــغيل للحد من عدد الموظفين الذين يقتضـ ـ ــي عملهم مالمسـ ـ ــة أسـ ـ ــط بوتيرة عالية مثل لوحات مفاتي



يجب على شـ ـ ــركات الطيران وضـ ـ ــع إجراءات الصـ ـ ــيانة التي يتعين تطبيقها بعد تطبيق إجراءات التطهير من أجل فحص مقصـ ـ ــورة القيادة ومقصـ ـ ــورة
َّ
الركاب ومقص ـ ــورة البض ـ ــائع للتأكد من ص ـ ــحة وض ـ ــعية مقبض التحكم وقواطع الدوائر الكهربائية ومفاتي ومقابض لوحات التحكم .كما ينبغي فحص

التحكم في الدخول ومقابض األبواب والمفاتي وما إلى ذلك.

لوحات مفاتي التحكم في الدخول وإغالق األبواب.

الموحَّد
سبل ضمان التنفيذ
َّ


االتص ــال بمنتج المعدات األص ــلية من خالل المجلس التنس ــيقي الدولي التحادات ص ــناعات الطيران والفض ــاء ( )ICCAIAواتص ــال منتج المعدات
األصلية بالم ِّ
شغلين.
ُ



استخدم "بيان متابعة أعمال تطهير الطائرات لمكافحة فيروس كورونا " (نموذج  )PHC 2أو أي نموذج مماثل حسب االقتضاء.

A-32
العنصر

المخلفات الخطرة
ّ

وصف موجز (الهدف)
إدارة المخلفات الخطرة.
اعتبارات يجب مراعاتها


المخلفات العادية :مخلفات المقص ـ ـ ـ ـ ـ ــورة التي تتراكم أثناء عمليات الطيران التي ال تظهر خاللها أعراض فيروس كورونا على أحد من َّ
الركاب أو
الطاقم ينبغي التعامل معها ش ـ ــأنها ش ـ ــأن المخلفات العادية ،على النحو الذي توص ـ ــي به منظمة الص ـ ــحة العالمية ،والتخلص منها وفقا إلرش ـ ــادات
التخلص من المخلفات التي تطبقها دولة الوجهة.

مالحظة :يشـ ــمل ذلك الكمامات غير الطبية والطبية .والكمامات غير الطبية والطبية التي اسـ ــتخدمها شـ ــخص يتهمه أفراد الطاقم بإصـ ــابته بفيروس
كورونا أو تلك التي يغطيها الدم أو سوائل الجسم بصورة واضحة وهي فق التي ينبغي التعامل معها كمخلفات حيوية خطرة.


المخلفــات الحيويــة الخطرة :إذا ظهرت أعراض فيروس كورونــا على أحــد من الرَّك ـاب أو الطــاقم ،فــإن جميع مواد المخلفــات ومنهــا بقــايــا الوجبــات
والمشــروبات واألغراض المخص ـصــة لالســتعمال لمرة واحدة والمناشــف الورقية المســتعملة والمناديل الورقية ومعدات الوقاية الشــخصــية (بما في ذلك



ينبغي وضع المخلفات الحيوية الخطرة في أكياس التخلص من المخلفات الحيوية التي ترد ضمن مجموعة المستلزمات الوقائية الشاملة ( )UPKأو

الكمامات غير الطبية والطبية) الناجمة عن التعامل مع الراكب أو فرد الطاقم أو توفير الدعم له ينبغي التعامل معها بوص ـ ـ ـ ـ ـ ــفها مخلفات حيوية
خطرة.
في حالة االســتعانة بأكياس بالســتيكية عادية للمخلفات ،ينبغي وضــعها داخل كيســين اثنين .وبموجب توجيهات منظمة الصــحة العالمية وغيرها من
اإلرش ـ ـ ــادات ذات الص ـ ـ ــلة بهذا الموض ـ ـ ــوع ،ال يلزم رش أي مادة مطهرة داخل محتويات أكياس المخلفات الحيوية الخطرة للحد من انتش ـ ـ ــار فيروس
كورونا .فعملية رش مادة كيميائية مطهرة قد يجعل جزيئات الفيروس محمولة في الجو ،ما يش ـ ـ ـ ـ ـ ــكل خط ار إض ـ ـ ـ ـ ـ ــافيا يحدق َّ
بالركاب وطاقم الطائر.
وينبغي وضـ ـ ــع ملصـ ـ ــقات على األكياس لتسـ ـ ــميتها ،كما ينبغي إغالق األكياس جيدا .كذلك يجب تعريف سـ ـ ــلطات المطار ومقدمي خدمات الطائرة
بوجود مخلفات حيوية خطرة.



ينبغي للدول النظر في رفع الحظر المفروض على األغراض البالستيكية المخص صة لالستعمال لمرة واحدة للسماح باستخدامها من قبل المطارات
وسلطات الطيران المدني ألغراض طبية وألغراض الصحة العامة والسالمة خالل الجائحة.



ينبغي لش ـ ـ ـ ـ ـ ــركات الطيران إعداد خطة مكتوبة إلرسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالها إلى الجهات المعنية تتناول إجراءات التعامل مع مخلفات فيروس كورونا وتعميم هذه
المعلومات تباعا .وينبغي تدريب أطقم الطائرات على التعامل مع المخلفات الحيوية الخطرة.



ينبغي للمطارات والجهات المختصـ ــة بإدارة المخلفات تحديد الخيارات المتاحة فيما يخص التعامل مع المخلفات البيولوجية الخطرة للمقصـ ــورة نتج

أثناء الجائحة وس ـ ـ ــبل التخلص منها ،وتعميم هذه المعلومات تباعا .وينبغي تدريب العاملين المختص ـ ـ ــين على التعامل مع المخلفات الحيوية الخطرة
المحتملة.
الموحَّد
سبل ضمان التنفيذ
َّ


يتولى منتج المعدات األصــلية إيصــال المعلومات من خالل المجلس التنســيقي الدولي التحادات صــناعات الطيران والفضــاء ( )ICCAIAكما يتولى
منتج المعدات األصلية التواصل مع شركات الطيران.

A-33
العنصر

تشغيل أجهزة التهوية

وصف موجز (الهدف) َ
يوص ــي مص ـ ِّـنعو الطائرات بزيادة إجمالي تدفق الهواء داخل مقص ــورة َّ
الركاب إلى أقص ــى حد ،وينبغي توخي الحذر لتجنب انس ــداد فتحات التهوية (ال س ــيما تلك
ُ
الموجودة بمحاذاة أرضــية الطائرة) .وهذه هي التوصــيات العامة بشــأن االعتبارات المتعلقة بهواء المقصــورة ،وربما تكون هناك اســتثناءات من أجل نماذج طائرات
محددة .ويستصوب بشدة أن يتشاور الم ِّ
شغلون مع منتجي المعدات األصلية للطائرات بشأن أي استفسارات خاصة بنوع الطائرة.
ُ
اعتبارات يجب م ارعاتها
العمليات األرضية (قبل إزالة وبعد تركيب مانع حركة العجلة األمامية للطائرة)


المســبق التكييف .إذ أنه ال تجري معالجة مصــادر الهواء الخارجية من
ينبغي تجنب العمليات دون وجود حزم تكييف الهواء أو مصــدر خارجي للهواء ُ
خالل ُمرِّش ـ لتنقية الهواء من الجســيمات بطريقة عالية الكفاءة (مرش ـ هيبا  .)HEPAوينبغي الســماح باســتخدام وحدة الطاقة اإلضــافية للطائرة عند
المسبق التكييف ال يتي تنقية الهواء بطريقة مكافئة.
البوابة للتمكن من تشغيل نظام تكييف الهواء في الطائرة ،إذا كان المصدر الخارجي للهواء ُ



إذا كان بالطائرة نظام إلعادة تدوير الهواء ،ولكن ليس بها مرشــحات تنقية الهواء من نوع (هيبا) ،ينبغي الرجوع إلى منشــورات منتج المعدات األصــلية
أو االتصال به لتحديد طريقة إعداد نظام إعادة التدوير.



ظـم إعادة تدوير الهواء النقي لتغيير هواء المقصورة قبل صعود َّ
الركاب إلى الطائرة مع األخذ في االعتبار لما يلي:
يوصى بتشغيل ُن ُ
o

o
o
عمليات الطيران

فيما يتعلق بالطائرات المكيفة الهواء ،يتعين تشـ ـ ـ ــغيل حزم تكييف الهواء (مع الهواء المتدفق الذي توفره وحدة الطاقة اإلضـ ـ ـ ــافية للطائرة أو
المس ـ ــبق التكييف قبل  10دقائق على األقل من بدء عملية الص ـ ــعود إلى الطائرة،
محركاتها) أو تزويد الهواء عبر مص ـ ــدر خارجي للهواء ُ
وطيلة فترة الصعود إلى الطائرة وأثناء النزول منها.
فيما يتعلق بالطائرات التي تعمل بمرش ـ ـ ـ ـ ـ ــحات تنقية الهواء من نوع (هيبا  ،)HEPAيتعين تش ـ ـ ـ ـ ـ ــغيل نظام إعادة تدوير الهواء لزيادة تدفق
الهواء إلى أقصى حد من خالل المرشحات.
فيما يتعلق بالطائرات بدون نظام تكييف الهواء ،يتعين إبقاء أبواب الطائرة مفتوحة طيلة وق التوقف لتس ــهيل تغيير هواء المقص ــورة (باب
َّ
الركاب وباب الخدمة وباب البضائع).



ظـم التحكم البيئي مع جعل جميع الحزم في وضعية  AUTOوتشغيل مراوح إعادة تدوير الهواء.
يتعين تشغيل ُن ُ
 oال ينطبق ذلك إال في حالة التأكد من تركيب مرشحات تنقية الهواء من نوع (هيبا).



إذا لم تكن مرش ــحات تنقية الهواء من نوع (هيبا  ،)HEPAفيتعين االتص ــال بمنتج المعدات األص ــلية ألخذ توص ــياته بش ــأن تحديد طريقة إعداد نظام
إعادة تدوير الهواء.



إذا دعا إجراء تشــغيل الطائرة أثناء الرحلة إلى إيقاف تشــغيل الحزم من أجل إقالع الطائرة ،فيجب إعادة تشــغيلها مرة أخرى بمجرد أن تســم قوة الدفع
بذلك.

إرسال قائمة الحد األدنى من المعدات:


توفر حزم تكييف الهواء التي تعمل بكامل طاقتها ومراوح إعادة تدوير الهواء أفض ــل أداء ش ــامل لتهوية مقص ــورة َّ
الركاب .ومن المس ــتص ــوب الحد قدر
اإلمكان من اإلرسـال بينما الحزم ال تعمل .ومن المسـتصـوب أيضـا الحد قدر اإلمكان من اإلرسـال بينما مراوح إعادة تدوير الهواء ال تعمل فيما يتعلق



يكون أداء تدفق الهواء أفضل ،في بعض الطائ ارت ،عند تشغيل جميع الصمامات تدفق الهواء إلى الخارج .وينبغي االتصال بمنتج المعدات األصلية
بشأن أداء تهوية الطائرة عند عدم عمل صمامات تدفق الهواء إلى الخارج ،وبشأن القيود المرتبطة باإلرسال في هذه الحالة.

جهزة بمرشحات تنقية الهواء من نوع (هيبا .)HEPA
الم َّ
بالطائرة ُ

A-34
مفتاح تشغيل التدفق العالي للهواء:


إذا كان

جهزة بخيار لتشغيل التدفق العالي للهواء ،فيتعين االتصال بمنتج المعدات األصلية ألخذ توصياته بشأن تحديد طريقة اإلعداد.
الطائرة ُم َّ

على سبيل المثال:
توصـي شـركة بوينغ شـركات الطيران باختيار وضـع التدفق العالي للطائرات من ط ارزات  747-8و MD-80و ،MD-90نظ ار ألن ذلك من شـأنه أن
يزيد من معدل التهوية اإلجمالي داخل المقصورة.
مالحظة  — 1ســيزيد ذلك من اســتهالك الوقود .ومع ذلك ،ففيما يتعلق بالطائرات من طرازي  747-400و ،737ال ينبغي اختيار وضــع
التدفق العالي ألنه لن يؤدي إلى زيادة في معدل التهوية اإلجمالي .ومن أجل جميع النماذج ،يجب أن تظل مراوح إعادة تدوير الهواء في وض ـ ـ ـ ـ ـ ــع

التشغيل (إذا كان

الطائرة مجهزة بمرشحات تنقية الهواء من نوع (هيبا .)HEPA

مالحظة — 2

ترد إرشادات اختيار موقع للراكب المريض تح

عنصر "طاقم المقصورة" في وحدة "الطاقم".

صيانة مرشحات تنقية الهواءَ :


يتعين اتباع إجراءات الصيانة العادية على النحو الذي يحدده منتج المعدات األصلية .ويتعين اإلحاطة بمتطلبات الحماية الخاصة ومناولة المرشحات
عند تغييرها.



هناك حاجة إلى إجراء تطهير إضـ ـ ــافي أو حماية إضـ ـ ــافية

يتعين االتصـ ـ ــال بمنتج المعدات األصـ ـ ــلية أو الرجوع إلى منشـ ـ ــوراته للتحقق مما إذا كان

لصحة الموظفين لتفادي التلوث الميكروبيولوجي في منطقة استبدال الفلتر.
الموحَّد
سبل ضمان التنفيذ
َّ



االتص ــال بمنتج المعدات األص ــلية من خالل المجلس التنس ــيقي الدولي التحادات ص ــناعات الطيران والفض ــاء ( )ICCAIAواتص ــال منتج المعدات
األصلية بالم ِّ
شغلين.
ُ

استخدم "بيان متابعة أعمال تطهير الطائرات لمكافحة فيروس كورونا " (نموذج  )PHC 2أو أي نموذج مماثل حسب االقتضاء.
————————
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الوحدة َ

الطاقم

الجمهور المستهدف
جميع العمليات المشـ ــمولة بتغطية الملحق السـ ــادس — "تشـ ــغيل الطائرات" ،الجزء األول — "النقل الجوي التجاري الدولي — الطائرات" ،وهيئات الطيران المدني
ووكاالت الصحة العامة.

العنصر
أفراد الطاقم
وصف موجز (الهدف)
توفير اعتبارات متسقة تتعلق بالحماية والصحة تنطبق على أفراد الطاقم ويمكن تنفيذها على الصعيد العالمي.
اعتبارات يجب مراعاتها
أحكام عامة


ما لم تتم اإلشارة تحديدا إلى "طاقم القيادة" أو "طاقم مقصورة َّ
الركاب" ،فإن مصطل "الطاقم" يشير إلى جميع أفراد الطاقم المطلوب على متن الطائرة
يكونون
مطلوبين للعمل قبل أو بعد الخدمة .وينطبق ذلك على جميع أفراد
المشـ ـ ـ ـ ـ ِّـغل الجوي من تنفيذ الرحلة ،بمن في ذلك أولئك الذين قد
كي يتمكن ُ

الطاقم.
التجهيزات


ينبغي ألفراد الطاقم الذين ُيشـ ـ ـ ِّـغلون طائرات َّ
ركاب لنقل بضـ ـ ــائع فق  ،على سـ ـ ــبيل المثال ،التأكد من إرسـ ـ ــال اإلخطار الصـ ـ ــحي إلى جميع الوكاالت
ضـ ــمانا لعدم وجود أي التباس ،أو التأكد من أن أفراد الطاقم المنقولين على متن الطائرة مثل مسـ ــؤولي األحمال والمهندسـ ــين وطاقم مقصـ ــورة َّ
الركاب
َّ
معروفون
ومحدَّدون بشكل صحي في بيان الطاقم.



سفر طاقم القيادة ،بما في ذلك السفر فيما بين الدول ألغراض التدريب والحصول على الشهادات الطبيةُ ،يعد أساسيا الستئناف التشغيل نظ ار النتهاء
فترات اإلعفاء من اشــتراطات الشــهادات الطبية والتدريب والفحص .وتجدر اإلشــارة إلى أن دوال كثيرة تفتقر إلى تجهيزات التدريب الالزمة ،مثل أجهزة
محاكاة الطيران ،فمن الض ــروري اعتبار طواقم القيادة من "العاملين األس ــاس ــيين" لكي تتس ــنى لهم االس ــتفادة من مبادرات "ممرات الص ــحة العامة" عند
استخدام مثل هذه التجهيزات أو عندما ُيطلب منهم أن يخضعوا لالختبارات الطبية في دول أخرى .يمكن االطالع على مزيد من المعلومات في كتاب



ينبغي للدول أن ُتلزم شــركات الطيران المســجلة لديها بإنشــاء برنامج للتأمين الصــحي لموظفيها على أن يتســم بالقوة والفعالية وبإمكانية التحقق منه ،إذ
سيتي ذلك تنفيذ التدابير التي ِّ
تسهل استمرار تشغيل الطائرات ،بحيث يتحقق ما يلي:

اإليكاو الموجه إلى الدول .AN 5/28 -20/97

o

عدم فرض تدابير الحجر الصحي على الطاقم الذي يتعين عليه التوقف أو الراحة امتثاال لحدود مدة الطيران.

o

عدم خضوع الطواقم للفحص أو القيود المطبقة على المسافرين اآلخرين.
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o

أن تكون طرق الكشف الطبي ألفراد الطاقم غير مبالغ فيها قدر اإلمكان.

متابعة الحالة الصحية


ينبغي ألفراد الطاقم القيام بما يلي:



المشاركة في برامجهم الوطنية للتحصين (التمنيع) ،مع التسليم بأن التحصين يوفر الحماية الشخصية من العدوى ويمكن أن يساعد على إنعاش الرب
العالمي؛



مراقبة أنفسهم تحسبا لإلصابة بالحمى أو القشعريرة أو السعال أو الضيق في التنفس أو صعوبة في التنفس أو فقدان حاسة الذوق أي أعراض أخرى
لإلص ــابة بفيروس كورونا بحس ــب توجيهات منظمة الص ــحة العالمية .وتُ ِّ
عرف منظمة الص ــحة العالمية اإلص ــابة بالحمى بأنها بلوغ درجة ح اررة الجس ــم
 °38مئوية أو أعلى.
يشعرون فيه بأنهم ليسوا على ما يرام.



قياس درجة ح اررة أجسامهم مرتين يوميا على األقل خالل نوبات العمل وفي أي وق



البقاء في المنزل أو في غرفة الفندق ،وإخطار قسـ ــم الصـ ــحة المهنية لدى شـ ــركتهم ،مع عدم الذهاب إلى العمل إذا كانوا مصـ ــابين بالحمى أو ضـ ــيق
التنفس أو أي أعراض أخرى ترتب بفيروس كورونا .وينبغي لهم عدم العودة إلى العمل إلى أن يسم لهم بذلك مسؤولو قسم الصحة المهنية والصحة
العامة لدى شركتهم.

ومن األمثلة على الشواغل المتعلقة بتعرض أفراد الطاقم للعدوى ما يلي:


أن يكون ضمن فترة حجر صحي متعلقة برحلة سفر أو مناوبة عمل سابقة.



أن تكون نتيجة اختبار الكشف عن اإلصابة بفيروس كورونا إيجابية بغض النظر عن ظهور أعراض على الراكب.



أن يعرف المرء أنه تعرض لشخص تظهر عليه أعراض فيروس كورونا.



أن يعاني المرء من أي أعراض ترتب بفيروس كورونا.



أن يكون المرء قد تعافى من أعراض فيروس كورونا ولكن لم يجر تقييم حالته من ِّقبل مسؤولي قسم الصحة المهنية والصحة العامة لدى شركته.

أثناء الرحلة:


إذا ظهرت أعراض اإلص ـ ـ ـ ــابة بالمرض على أحد أفراد الطاقم أثناء الرحلة ،فيجب على هذا الفرد التوقف عن العمل في أقرب وق ممكن ،وارتداء قناع طبي،
الموصـ ـ ــى بها للتباعد البدني عن اآلخرين متى كان ذلك ممكنا .وعند الهبو  ،ينبغي لألفراد المتابعة مع مسـ ـ ــؤولي
وإخطار قائد الطائرة ،والبقاء على المسـ ـ ــافة ُ



ويرد في قسم "طاقم مقصورة َّ
الركاب" إرشادات بشأن التعامل مع الراكب الذي تظهر عليه أعراض الفيروس أثناء الرحلة.

الخدمات الطبية والصحة العامة في شركة الطيران.

حماية الصحة


لحماية صحة أفراد الطاقم وغيرهم ،بمن فيهم الزمالء في العمل ،يجب على أفراد الطاقم االلتزام بما يلي:
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o

صـ ـى بها للتباعد البدني عن اآلخرين حيثما أمكن ،وعند العمل على الطائرة ،على س ــبيل المثال ،أثناء الجلوس على مقعد قابل
المو َ
البقاء على المس ــافة ُ
لالنطواء أثناء اإلقالع أو الهبو  ،وأثناء النقل على أرض المطار وأثناء التواجد في أماكن عامة.

o

غس ــل أيديهم بانتظام .فإذا لم تكن األيدي متس ــخة بش ــكل واضـ ـ  ،فإن الطريقة المفض ــلة هي فرك اليدين بم ِّ
طهر كحولي لمدة  30-20ثانية باس ــتخدام
ُ
الطريقة المناسبة .أما إذا كان األيدي متسخة بشكل واض  ،فيجب غسلها بالماء والصابون لمدة  00-40ثانية باستخدام الطريقة المناسبة.

o

ال تنس أنه إلى جانب تكرار غسل/تطهير اليدين ،يجب على الفرد تفادي مالمسة وجهه ال سيما إذا كان مرتديا قفازات قابلة إلعادة االستعمال.

o

ارتداء قناع غير طبي أو طبي عند التواجد بين أشـ ــخاص آخرين ،ال سـ ــيما في الحاالت التي يصـ ــعب فيها الحفا على المسـ ــافة الموصـ ــى بها للتباعد
البدني عن اآلخرين.

o

الكمامات غير الطبية والطبية والقفازات القابلة إلعادة االس ـ ـ ــتعمال ينبغي أال تؤثر على القدرة على القيام باإلجراءات المعتادة وغير المعتادة فض ـ ـ ــال عن

إجراءات الطوارئ ،مثل ارتداء أقنعة األوكسجين وتنفيذ إجراءات مكافحة الحرائق ،إلخ.

مالحظة — يجب أال يحل القناع غير الطبي الغطاء الواقي للوجه محل القناع الطبي أو معدات الوقاية الشخصية األخرى المنصوص عليها في

مجموعة المستلزمات الوقائية الشاملة ( )UPKعند التعامل مع مسافر مريض على متن الطائرة.
o

فحص س ـ ــالمة مجموعة المس ـ ــتلزمات الوقائية الش ـ ــاملة ( )UPKقبل كل رحلة .وال يلزم فت مجموعات المس ـ ــتلزمات التي ترد في أكياس مغلقة إذ يمكن

o

اتباع التوجيهات واالجراءات االحت ارزية التي تصدرها الدولة والسلطات الصحية للوقاية من فيروس كورونا.

o

المشـ ــاركة في برامج التلقي الوطنية مع االعتراف بأن التلقي يوفر الحماية الشـ ــخصـ ــية من اإلصـ ــابة بالعدوى ويمكن أن يسـ ــاعد على اسـ ــتعادة
التواصل العالمي.

طبَّقة بشــأن اســتخدام
الم َّ
االفتراض أن محتوياتها ســتكون مطابقة للمكتوب على الملصــقة .ويجب على أفراد الطاقم اتباع ســياســة وإجراءات الناقل الجوي ُ
معدات الوقاية الشخصية في مجموعة المستلزمات الوقائية الشاملة ،إذا لزم استخدامها لتوفير الرعاية لراكب مريض على متن الطائرة.

باإلضافة إلى ذلك ،يجب على شركات الطيران االلتزام بما يلي:


طهرات (مثل المناديل الم ِّ
توفير كميات كافية من منتجات التنظيف والم ِّ
الفعَّالة ضد فيروس كورونا لالستخدام أثناء الطيران.
طهرة) َّ
ُ
ُ



النظر في توفير الكمامات غير الطبية أو الطبية من أجل أفراد الطاقم الس ـ ـ ــتخدامه بش ـ ـ ــكل اعتيادي أثناء الخدمة ،إذا كان ذلك ال يتداخل مع معدات
الوقاية الشخصية والمهام الوظيفية وعندما يكون من الصعب الحفا على المسافة الموصى بها للتباعد البدني عن زمالء العمل أو َّ
الركاب.
ُ

استخدام المراحيض


عادة ما يجب حجز مرحاض واحد أو أكثر الستخدام الطاقم من أجل الحد من احتمال انتقال العدوى من َّ
الركاب.

مقصورات استراحة الطاقم


لتقليل أي احتمال النتقال العدوى ،ال ينبغي اس ــتخدام الوس ــائد أو األغطية أو البطانيات أو األلحفة ،حيثما يجري توفيرها ،من ِّقبل أش ــخاص متعددين
ما لم يجر تطهيرها.



تعطي بعض شركات الطيران كل فرد من أفراد الطاقم أغطيته الخاصة ،ويتحمل كل فرد منهم مسؤولية ضمان طيها وتعبئتها بعد االستخدام.



توفر شركات طيران أخرى األغطية السائبة لمقصورة استراحة الطاقم .وحيثما يكون األمر كذلك ،ينبغي ألفراد الطاقم وضع مواد الفراش الخاصة بهم
قبل فترة استراحتهم وطيها بعد ذلك بطريقة صحية.
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أجهزة التدريب


ينبغي لنفس تدابير الحماية والمراقبة الص ـ ـ ـ ـ ــحية التي تنطبق على أفراد طاقم القيادة الذين ُيش ـ ـ ـ ـ ــغلون الطائرة أن تنطبق على اس ـ ـ ـ ـ ــتخدام أجهزة محاكاة



ـتخدمة
ينبغي المواظبة على اسـتعراض وتيرة التنظيف الروتيني ألجهزة محاكاة الطيران وأجهزة التدريب وغيرها من الوسـائل التدريبية ،أو المعدات المس َ
ـتخدمة عبارة عن م ِّ
طهرات
أثناء التدريب (بما في ذلك أقنعة األكس ـ ــجين) ض ـ ــد المخاطر وتعديلها وفقا لذلك .وينبغي أن تكون منتجات التنظيف المس ـ ـ َ
ُ
ضد فيروس كورونا ( )COVID-19متوافقة مع المواد التي يتم تنظيفها.

الطيران وغيرها من أجهزة التدريب.

الموحَّد
سبل ضمان التنفيذ
َّ


تأكد من أن هذه االعتبارات مدعومة بالكامل من ِّقبل كل مما يلي:
o

الوكاالت غير الحكومية المعنية

o

وكاالت الصحة العامة والجوازات والجمارك

o

هيئات الطيران المدني.



تحقيق درجة عالية من التعاون بين م ِّ
شغلي المطارات وأوسا الجهات المعنية المرتبطين بهم.
ُ



إعداد السياسات واإلجراءات وبرامج التدريب المرتبطة بذلك لزيادة االهتمام بهذه االعتبارات.



استخدام بطاقة الحالة الصحية للطاقم فيما يتعلق بفيروس كورونا " (نموذج  )PHC 1أو أي بطاقة مماثلة عند االقتضاء.
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العنصر

طاقم القيادة
وصف موجز (الهدف)
توفير اعتبارات متناغمة تتعلق بالحماية والصحة تنطبق على طاقم القيادة ويمكن تنفيذها على الصعيد العالمي.
اعتبا ارت يجب مراعاتها


ينبغي تقييد الوصول إلى مقصورة القيادة إلى أقصى حد ممكن.



يجب على طاقم القيادة عدم مغادرة مقصورة القيادة إال ألخذ استراحات فسيولوجية قصيرة أو لفترات الراحة المقررة.



للمشـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّـغل أن ينظر فيما إذا كان
في حالة ظهور األعراض على أحد أفراد طاقم القيادة أثناء العمل ،ينبغي عليه ارتداء قناع األوكسـ ـ ـ ـ ـ ــجين وينبغي ُ
إخراجه من مقصـ ـ ــورة القيادة يُعد إجراء مناسـ ـ ــب للتخفيف من الخطر في إطار تقييمه المخاطر ،مع الرجوع إلى اإلجراءات المتفق عليها لتحديد ما



ينبغي ألفراد طاقم القيادة وكل من يدخل إلى مقصورة القيادة ارتداء الكمامات غير الطبية أو الطبية ،وفقا لما تحدده شركات الطيران .وستُـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــجري
شركات الطيران أو طاقم القيادة العامل تـقييما مالئما للمخاطر قبل تحديد ما إذا كان ينبغي إزالة الكمامات بعد إغالق باب مقصورة القيادة .وينبغي



ينبغي لشركات الطيران التأكد من أن الكمامات غير الطبية أو الطبية يمكن نزعها بسرعة كي يتسنى ارتداء أقنعة األكسجين على الوجه دون عائق
وتأمينها وإحكامها بش ــكل ص ــحي  ،بما يض ــمن إمدادها باألكس ــجين عند الطلب ،مع تزويد طاقم الطائرة باإلرش ــادات الص ــحيحة بش ــأن كيفية القيام



عند مغادرة مقصورة القيادة ،يجب حزم جميع األغراض ،وإزالة األغراض الشخصية ،وتهيئة المقصورة للتنظيف والتطهير.



قبل كل تغيير لطاقم القيادة ،ينبغي تنظيف مقصورة القيادة وتطهيرها بالكامل.



ينبغي الحد من التفاعالت الشخصية مع طاقم مقصورة َّ
الركاب إلى أدنى حد ممكن.



إذا كان ذلك ممكنا ،ينبغي تحديد شخص واحد فق ُيسم له بالدخول إلى مقصورة القيادة عند الضرورة.



ال ينبغي السـ ـ ــماح إال لفرد واحد من طاقم القيادة أو الطاقم الفني بالنزول من الطائرة إلكمال التفتيش الخارجي ،والتزود بالوقود ،وما إلى ذلك ،وفي

إذا كان

هناك حاجة إلى إجراء تحويل للمسار.

ارتداء الكمامات عند مغادرتهم لمقصورة القيادة.

بذلك.

هذه الحالة ينبغي تفادي المخالطة المباشرة بالطاقم األرضي.
الموحَّد
ضمان سبل التنفيذ
َّ


تأكد من أن هذه االعتبارات مدعومة بالكامل من قبل كل مما يلي:
o



الوكاالت غير الحكومية المعنية

 oوكاالت الصحة العامة والجوازات والجمارك
 oهيئات الطيران المدني.
تحقيق درجة عالية من التعاون بين م ِّ
شغلي المطارات وأوسا الجهات المعنية المرتبطين بهم.
ُ



إعداد السياسات واإلجراءات وبرامج التدريب المرتبطة بذلك لزيادة االهتمام بهذه االعتبارات.



استخدام بطاقة الحالة الصحية للطاقم فيما يتعلق بفيروس كورونا " (نموذج  )PHC 1أو أي بطاقة مماثلة عند االقتضاء.

A-40
العنصر

طاقم مقصورة َّ
الركاب
وصف موجز (الهدف)
توفير اعتبارات متناغمة تتعلق بالحماية والصحة تنطبق على طاقم مقصورة َّ
الركاب ويمكن تنفيذها على الصعيد العالمي.
اعتبارات يجب مراعاتها


ينبغي لطاقم مقصورة َّ
الركاب المخالطين لراكب أو زميل لهم يشتبه في إصابته عدم الدخول إلى مقصورة القيادة ما لم يكن هناك ُبد من ذلك.



الركاب االستمرار في مساعدة َّ
ينبغي لطاقم مقصورة َّ
الركاب الذين تظهر عليهم عالمات المرض أثناء الرحلة.



وفي حالة االشـ ـ ـ ــتباه في إصـ ـ ـ ــابة شـ ـ ـ ــخص ما بفيروس كوروناُ ،يكلف أحد أفراد طاقم مقصـ ـ ـ ــورة َّ
الركاب برعاية هذا الراكب .ويجب على فرد الطاقم
المكلف بذلك ارتداء معدات الوقاية الش ـ ــخص ـ ــية التي ترد ض ـ ــمن مجموعة المس ـ ــتلزمات الوقائية الش ـ ــاملة ( )UPKقبل مخالطة الراكب المريض عن
كثب .كذلك ينبغي تزويد الراكب المريض بقناع طبي مع تقديم المساعدة المالئمة له .ويتعين فصل الشخص المريض عن َّ
الركاب اآلخرين بمسافة
ال تقــل عن متر واحــد .وينبغي تنفيــذ ذلــك ،حيثمــا أمكن ،عن طريق نقــل الرَّكـاب اآلخرين بعيــدا .ويمكن إخالء  1متر في العــادة عن طريق ترك
مقعدين فارغين في جميع االتجاهات بحس ــب تص ــميم المقص ــورة .وينبغي لفرد طاقم مقص ــورة َّ
الركاب المكلف االلتزام بإجراءات التعقيم التي يحددها



ينبغي إخض ــاع الراكب الذي تظهر عليه عالمات المرض أثناء الرحلة إلى الفحص من جانب س ــلطات الص ــحة العامة المحلية بمجرد الهبو وقبل
النزول من الطائرة عقب اتباع البروتوكوالت الوطنية للدولة.



بينما يجري الحد من عدد ووتيرة عمليات الفحص البدني ألفراد طاقم القيادة ،ينبغي تطبيق طريقة بديلة للتحقق من وضــع طاقم القيادة مثل التحدث



ينبغي أال يؤثر اس ـ ـ ـ ــتخدام معدات الوقاية الش ـ ـ ـ ــخص ـ ـ ـ ــية على القدرة على تنفيذ إجراءات الس ـ ـ ـ ــالمة العادية وغير العادية والطارئة ،مثل ارتداء أقنعة
األكسجين ،وتنفيذ إجراءات مكافحة الحرائق ،وما إلى ذلك.



ينبغي عدم تبادل معدات البيان العملي لقواعد الس ـ ـ ـ ـ ـ ــالمة المتبعة على الطائرة قدر اإلمكان للحد من احتمال انتقال الفيروس .وإذا كان ال بد من
اســتخدامها بصــورة مشــتركة ،فينبغي النظر في اســتعمال وســائل بديلة لإليضــاح دون الحاجة إلى اســتخدام المعدات ،أو ينبغي تطهير المعدات جيدا
بين مرات االستخدام.



ينبغي أن يبرز البيان العملي لقواعد السالمة َّ
للركاب أنه ينبغي إزالة الكمامات غير الطبية والطبية قبل ارتداء أقنعة األكسجين في حاالت الطوارئ،
إذا لزم األمر .وُيرجى مالحظة أنه يمكن ضمان ذلك بإذاعة بيانات مسموعة إضافية عقب عرض فيديو السالمة.

المشغل قبل استئناف مهامه األخرى.

إليهم بانتظام عبر الهاتف الداخلي.

الموحَّد
سبل ضمان التنفيذ
َّ


تأكد من أن هذه االعتبارات مدعومة بالكامل من قبل كل مما يلي:
o
o



الوكاالت غير الحكومية المعنية
وكاالت الصحة العامة والجوازات والجمارك

 oهيئات الطيران المدني.
ِّ
تحقيق درجة عالية من التعاون بين ُمشغلي المطارات وأوسا الجهات المعنية المرتبطين بهم.



إعداد السياسات واإلجراءات وبرامج التدريب المرتبطة بذلك لزيادة االهتمام هذه االعتبارات.



استخدام بطاقة الحالة الصحية للطاقم فيما يتعلق بفيروس كورونا " (نموذج  )PHC 1أو أي بطاقة مماثلة عند االقتضاء.

A-41

العنصر

التوقحف
ّ
وصف موجز (الهدف)
تـأكـد من أن جميع أفراد الطـاقم الـذين يتوجـب عليهم التوقف أو العبور في محطـة خـارجيـة على علم بـالتـدابير الالزمـة للحـد من خطر انتقـال العـدوى بفيروس
كورونا.

َّ
المعدَّلة للوقوف على أحدث اإلرشادات.
وينبغي الرجوع إلى النشرة اإللكترونية لإليكاو  EB 2020/30أو بصيغتها
اعتبارات يجب مراعاتها
التوقف /العبور
ال ينبغي إيداع أفراد الطاقم ،الذين يشاركون في رحالت جوية بها توقفات ،في الحجر الصحي واالحتجاز لمالحظتهم أثناء توقفهم أو بعد عودتهم ،ما لم يكونوا

قد تعرضوا على متن الطائرة أو أثناء فترة توقفها لراكب أو ألحد أفراد الطاقم تظهر عليه أعراض المرض.

وإذا توجب على أفراد الطاقم التوقف أو العبور في محطة خارجية ،فينبغي للم ِّ
شغلين الجويين ضمان االلتزام بلوائ وسياسات الصحة العامة المعنية ،وبالتدابير
ُ
المحددة في تقييم المخاطر الذي يجريه المشغل والذي يراعي الظروف المحلية المحددة.
وفي حالة عدم وجود تقييم للمخاطر ،ينبغي للمشغلين الجويين أن ينفذوا ما يلي:


المش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّـغل الجوي الترتيب للتنقل بين الطائرة وغرف الفندق الخاص ـ ـ ـ ـ ـ ــة بأفراد
إعداد ترتيبات التنقل (بين المطار والفندق ،إذا لزم األمر) :يجب على ُ
الموصى بها للتباعد البدني ،بما في ذلك داخل المركبات ،قدر اإلمكان.
الطاقم لضمان تطبيق تدابير النظافة الصحية والمسافة ُ



في أماكن اإلقامة:
أ)

يجب على الطاقم االمتثال للوائ ولسياسات الصحة العامة ذات الصلة في جميع األوقات.

ب) يجب تحديد غرفة منفصلة لكل فرد من أفراد الطاقم ،وضمان تطهيرها قبل إشغالها.
ج) ينبغي للطاقم االلتزام بما يلي ،مع مراعاة ما ورد أعاله ،قدر اإلمكان:
 -١تفادي مخالطة عموم الناس والزمالء من أفراد الطاقم ،والبقاء دخل غرفة الفندق إال لطلب الرعاية الطبية ،أو إلجراء أنشطة أساسية بما
في ذلك ممارسة الرياضة ،مع االلتزام بالتباعد البدني؛
 -2عدم استخدام المرافق المشتركة في الفندق؛
 -3تناول الطعام في الغرفة ،وعدم تناول أطعمة خارجية أو في مطعم الفندق على طاولة منفردة إال إذا كان

خدمة الغرف غير متاحة؛

 -4الرصد بانتظام ألعراض اإلصابة بما في ذلك الحمى؛
 -٥مراعاة نظافة اليدين جيدا ،ونظافة الجهاز التنفس ـ ـ ـ ـ ـ ــي ،وااللتزام بتدابير التباعد البدني عند االض ـ ـ ـ ـ ـ ــطرار إلى مغادرة غرفة الفندق فق
لألسباب المحددة في ’ ‘1و’ ‘3أو في حاالت الطوارئ.


يجب على أفراد الطاقم الذين يعانون من أعراض تحتمل اإلصابة بفيروس كورونا أثناء التوقف أو العبور القيام بما يلي:
أ)

إبالغ م ِّ
شغل الطائرة وطلب المساعدة من طبيب لتقييم احتمال اإلصابة بفيروس كورونا.
ُ
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ب) التجاوب مع التقييم وإمكان إجراء المزيد من الرصد لفيروس كورونا وفقا إلجراءات التقييم التي ِّ
تنفذها الدولة (مثل التقييم في غرفة الفندق ،أو
العزل داخل غرفة في الفندق ،أو االنتقال إلى موقع بديل).



للمشـ ـ ِّـغل
إذا أسـ ــفر تقييم أحد أفراد الطاقم عن عدم االشـ ــتباه في اإلصـ ــابة بفيروس كورونا وفقا لإلجراءات المذكورة أعاله التي تنفذها الدولة ،يجوز ُ
الجوي أن يتخذ الترتيبات الالزمة إلعادة هذا الفرد إلى صفوف العمل.



إذا اشــتبه الدولة في إصــابة أحد أفراد الطاقم ،أو تأكدت من إصــابته ،بفيروس كورونا .ولم تكن هذه الدولة تفرض العزل ،فيمكن حينئذ إعادة هذا
الطاقم طبيا إلى وطنه بوسائل نقل مالئمة؛ إذا كان هناك اتفاق بشأن إعادة فرد الطاقم إلى وطنه.

الموحَّد
سبل ضمان التنفيذ
َّ


تأكد من أن هذه االعتبارات مدعومة بالكامل من قبل كل مما يلي:
o
o
o

الوكاالت غير الحكومية المعنية
وكاالت الصحة العامة والجوازات والجمارك
هيئات الطيران المدني.



تحقيق درجة عالية من التعاون بين م ِّ
شغلي المطارات وأوسا الجهات المعنية المرتبطين بهم.
ُ



إعداد السياسات واإلجراءات وبرامج التدريب المرتبطة بذلك لزيادة االهتمام بهذه االعتبارات.



استخدام "بطاقة الحالة الصحية للطاقم فيما يتعلق بفيروس كورونا " ( )PHC 1أو أي بطاقة مماثلة عند االقتضاء.

————————
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الوحدة َ

البضائع

الجمهور المستهدف:
شركات الطيران ووكالء الشحن وسائقو الشاحنات ِّ
ومقدمو الخدمات األرضية (م ِّ
شغلو مطارات شحن البضائع).
ُ

العنصر

الطريق المغذي لمركز تسليم واستالم البضائع

وصف موجز (الهدف)
حماية العاملين في مجال مناولة البضائع وسائقي الشاحنات أثناء وجودهم في نقا مناولة البضائع (في المستودع) ووثائق الشحن (غالبا ما يكون في المكتب).
اعتبارات يجب مراعاتها َ


مبادئ السالمة البيولوجية في الموقع:
 oيجب التقليل إلى أدنى حد من التقارب من أجل مناولة الوثائق ،وينبغي وض ـ ـ ــع عالمات أرض ـ ـ ــية لتحديد المس ـ ـ ــافات اآلمنة للتباعد ويجب
o
o
o
o



مناولة البضائع (تفريغ الشاحنة):
o
o
o



يجب على السائقين البقاء في مقصورة المركبة حتى صدور تعليمات إليهم (وفقا لإلجراءات ذات الصلة).
يجب الحفا على مسافة آمنة بين سائق المركبة والعاملين في المرفق حيثما أمكن ذلك.
يجب الحد من المخالطة الوثيقة بين العاملين ويجب ارتداء معدات الوقاية الشخصية المناسبة عند االقتضاء.

مناولة الوثائق (في المكتب):
 oيجب تنفيذ ُنظم الوثائق الرقمية وتبادل البيانات كلما أمكن ذلك.
 oيجب الحفا على التباعد البدني بمســافة ال تقل عن المتر الواحد بين جميع األطراف حيثما أمكن ،أو اســتخدام عالمات التباعد األرضــية
o
o
o



ارتداء معدات الوقاية الشخصية المناسبة.
حيثما أمكن ،ينبغي وضع مرافق غسل اليدين أو تطهير اليدين بم ِّ
طهر كحولي عند المدخل.
ُ
يجب تنظيف األسط وتطهيرها بانتظام (مثل المقابض واألكشاك).
يجب إتاحة م ِّ
طهر يدين كحولي لمستخدمي األكشاك ،وما إلى ذلك.
ُ
يجب تحديد منطقة (مناطق) الرتداء ونزع معدات الوقاية الشخصية المناسبة حسب الحاجة.

أو ارتداء معدات الوقاية الشخصية المناسبة.
في الحاالت التي يلزم فيها التوقيع على صكوك الوثائق ،فينبغي لكل ِّ
موقع أن يفعل ذلك مستخدما قلمه الخاص.
يجب تركيب حواجز مادية (شفافة) عند مكاتب التسجيل واالستقبال.
يجب توفير م ِّ
طهر يدين كحولي عند الدخول إلى المناطق المشتركة أو الخروج منها.
ُ

استخدام معدات مناولة المواد (( )MHEمثل الرافعات الشوكية وعربات اليد):
o
o
o

لتجنب التلوث ،يجب تنظيف معدات مناولة المواد وتطهيرها بعد االستخدام.
يجب توعية جميع العاملين من أجل وجوب ممارسة مبادئ النظافة الشخصية.
يجب ارتداء معدات الوقاية الشخصية المناسبة عند الضرورة.

A-44
الموحَّد
سبل ضمان التنفيذ
َّ


الملصـ ـ ـ ــقات الجدارية ،والنش ـ ـ ـ ـرات ،والمواد القابلة للتنزيل من الموقع اإللكتروني للناقل الجوي ووكيل الخدمات األرضـ ـ ـ ــيةُ .يرجى االطالع على نماذج
لملصقات يمكن تعليقها في أماكن استراحة العاملين.

العنصر

داخل منشأة الشحن (المنشأ/الوجهة/العبور)

وصف موجز (الهدف)
حماية موظفي مرفق الشحن (المستودع) أثناء العمليات مثل التخزين والفرز وتغيير موضع المخزونات ومناولة الوثائق.

اعتبارات يجب مراعاتها


مبادئ السالمة البيولوجية في الموقع:
o
o
o
o
o
o



يجب الحد إلى أدنى قدر ممكن من التقارب عند المناولة (مثل مناطق اإلنزال) أو يجب ارتداء معدات الوقاية الشخصية المناسبة.
تناوب طاقم الخدمات األرضية ينبغي أن يتم بطريقة تراعي الحاجة لتجنب نقل العدوى فيما بين أفراد الطاقم.
يجب وضع م ِّ
طهر يدين كحولي عند المداخل إلى المناطق المشتركة.
ُ
يجب تنظيف األسط وتطهيرها بانتظام (مثل المقابض واألجهزة المحمولة واألكشاك).
يجب إتاحة م ِّ
طهر يدين كحولي لمستخدمي األكشاك واألجهزة المحمولة المشتركة واألجهزة المشتركة األخرى.
ُ

مناولة البضائع:
o

o


يجب الحفا على التباعد البدني في جميع األوقات دون المساس بالسالمة التشغيلية.

يجب الحفا على مسافة التباعد البدني دون المساس بالسالمة التشغيلية؛
الحمالين لرفع بض ـ ــائع ثقيلة) ينبغي ارتداء معدات الوقاية الش ـ ــخص ـ ــية
 عند تعذر ذلك (على س ـ ــبيل المثال ،االحتياج إلى اثنين من َّ
المناسبة.
يجب ارتداء معدات الوقاية الشخصية المناسبة عند الضرورة.

استخدام معدات مناولة المواد/معدات المساندة األرضية:
o
o
o

لتجنب التلوث يجب تنظيف معدات مناولة المواد ومعدات المساندة األرضية وتطهيرها بين االستخدامات.
يجب توعية جميع العاملين من أجل وجوب ممارسة مبادئ النظافة الشخصية.
يجب ارتداء معدات الوقاية الشخصية المناسبة عند الضرورة.

الموحَّد َ
سبل ضمان التنفيذ
َّ


وضع الملصقات في مرافق الشحن وأماكن استراحة الموظفين.

A-45
العنصر

من مرفق البضائع إلى ساحة وقوف الطائرات (المنشأ/العبور/الوجهة)

وصف موجز (الهدف)
حماية العاملين خالل المناولة في مرفق الشحن (إلى/من) طواقم ساحة وقوف الطائرات استعدادا لتحميل الطائرة وتفريغها.
اعتبارات يجب مراعاتها


مبادئ السالمة البيولوجية في الموقع
o
o
o
o
o



يجب تنظيف األسط وتطهيرها بانتظام (مثل المقابض واألكشاك).
يجب إتاحة م ِّ
طهر يدين كحولي لمستخدمي األكشاك واألجهزة المحمولة المشتركة وما إلى ذلك.
ُ
يجب الحد إلى أدنى قدر ممكن من التقارب عند المناولة (مثل مناطق اإلنزال) أو يجب ارتداء معدات الوقاية الشخصية المناسبة.
تناوب طاقم الخدمات األرضية ينبغي أن يتم بطريقة تراعي الحاجة لتجنب نقل العدوى فيما بين أفراد الطاقم.

التسليم المادي للبضائع
o
o



يجب الحفا على التباعد البدني في جميع األوقات دون المسـ ـ ـ ــاس بالسـ ـ ـ ــالمة التشـ ـ ـ ــغيلية أو يجب ارتداء معدات الوقاية الشـ ـ ـ ــخصـ ـ ـ ــية
المناسبة.

يجب الحفا على مسافة التباعد البدني ،واستخدام مناطق إنزال البضائع حيثما أمكن ذلك.
يجب الحد من المخالطة الوثيقة بين العاملين ويجب ارتداء معدات الوقاية الشخصية المناسبة عند الضرورة.

استخدام معدات المساندة األرضية
o
o
o

لتجنب التلوث يجب تنظيف معدات المساندة األرضية وتطهيرها بين االستخدامات.
يجب توعية جميع العاملين من أجل وجوب ممارسة مبادئ النظافة الشخصية.
يجب ارتداء معدات الوقاية الشخصية المناسبة عند الضرورة.

الموحَّد
سبل ضمان التنفيذ
َّ


وضع الملصقات في أماكن استراحة الموظفين.

A-46
العنصر

تحميل وتفريغ الطائرات

وصف موجز (الهدف)
حماية عاملي المناولة في سـ ـ ـ ـ ــاحة وقوف الطائرات أثناء تحميل الطائرة وتفريغها ،تلك العمليات التي عادة ما يضـ ـ ـ ـ ــطلع بها طواقم متعددة تتألف من  3إلى 4
أشخاص بحسب العملية.
ضمان زيادة السالمة الصحية العامة عندما يرتفع عدد العاملين المخال بعضهم لبعض أثناء التحميل اليدوي لمقصورة َّ
الركاب.
اعتبارات يجب مراعاتها


مبادئ السالمة البيولوجية في الموقع
o

يجب الحفا على التباعد البدني في جميع األوقات دون المسـ ـ ـ ــاس بالسـ ـ ـ ــالمة التشـ ـ ـ ــغيلية أو يجب ارتداء معدات الوقاية الشـ ـ ـ ــخصـ ـ ـ ــية
المناسبة.
يجب وضع م ِّ
طهر يدين كحولي عند المداخل إلى المناطق المشتركة.
ُ

o

تناوب طاقم الخدمات األرضية ينبغي أن يتم بطريقة تراعي الحاجة لتجنب نقل العدوى فيما بين أفراد الطاقم.

o
o
o
o



يجب تنظيف األسط وتطهيرها بانتظام (مثل المقابض واألجهزة المحمولة واألكشاك).
يجب إتاحة م ِّ
طهر يدين كحولي لمستخدمي األكشاك واألجهزة المحمولة المشتركة وما إلى ذلك.
ُ
يجب الحد إلى أدنى قدر ممكن من تقارب العاملين من أجل التحميل أو يجب ارتداء معدات الوقاية الشــخصــية المناســبة ،ال ســيما من
أجل تحميل مقصورة َّ
الركاب

التحميل المادي للبضائع
o
o
o

يجب الحفا على مسافة التباعد البدني دون المساس بالسالمة التشغيلية (تشجيع العمليات التي تؤدى بفرد واحد).
يجب الحد من المخالطة الوثيقة بين العاملين ويجب ارتداء معدات الوقاية الشخصية المناسبة عند الضرورة.
فيما يتعلق "بالسلسلة البشرية" للتحميل ،يجب استخدام معدات الوقاية الشخصية المناسبة (الكمامات والقفازات القابلة إلعادة االستعمال)
كما يجب تطبيق مبادئ النظافة الصحية بين العمليات.



استخدام معدات مناولة المواد/معدات المساندة األرضية:
 oلتجنب التلوث يجب تنظيف معدات مناولة المواد ومعدات المساندة األرضية وتطهيرها بين االستخدامات.
o
o

يجب توعية جميع العاملين من أجل وجوب ممارسة مبادئ النظافة الشخصية.
يجب ارتداء معدات الوقاية الشخصية المناسبة عند الضرورة.

الموحَّد
سبل ضمان التنفيذ
َّ



وضع الملصقات في أماكن استراحة الموظفين.

اس ـ ـ ـ ـ ــتخدم "بيان متابعة أعمال التنظيف والتطهير في مطار  XYZلمكافحة فيروس كورونا " (نموذج  )PHC 3أو أي ص ـ ـ ـ ـ ــحيفة مماثلة حس ـ ـ ـ ـ ــب
االقتضاء.

A-47

 -3النماذج والملصقات

A- 48

بطاقة الحالة الصحية للطاقم فيما يتعلق بفيروس كورونا

الغرض من هذه البطاقة:
المعلومات التي يتعين على الطاقم تسـ ـ ـ ــجيلها قبل المغادرة لتأكيد حالتهم الصـ ـ ـ ــحية فيما يتعلق بفيروس كورونا .ولتسـ ـ ـ ــهيل المعالجة من قبل
سلطات الصحة العامة لدى الدولة.
وبالرغم من تعبئة هذه البطاقة ،فقد يظل فرد الطاقم خاضـ ـ ــعا لفحص إضـ ـ ــافي تجريه سـ ـ ــلطات الصـ ـ ــحة العامة في إطار نهج الوقاية متعدد
الطبقات ،على سبيل المثال عندما تكون درجة ح اررة الجسم المسجلة  °38مئوية ( 100.4فهرنهي ) أو أكثر.
 -1خالل األيام األربعة عشححر الماضححية ،هل كان لديكم اتصححال وثيق (اتصححال مباشححر على مسححافة ال تزيد على المتر الواحد لمدة ال
تقل عن  15دقيقة أو اتصحححححححال بدني مباشحححححححر) مع شحححححححخ ُيشحححححححتب بأن ُمصحححححححاب بفيروس كورونا ( )COVID-19أو أفادت
التشخيصات الطبية أن يعاني من فيروس كورونا؟

نعم

 -2هل كان لديك أي من األعراض التالية خالل األيام األربعة عشر الماضية:
الحمى
السعال
صعوبات في التنفس
الفقدان المفاجئ لحاسة التذوق أو الشم

نعم
نعم
نعم
نعم

ال

ال
ال
ال
ال

 -3درجة حرارة الجسم عند بدء مناوبة العمل:
سجل درجة ح اررة الجسم نتيجة لعدم شعور الفرد بالحمى أو لعدم ظهور عالمات الحمى عليه
لم تُ َّ
درجة ح اررة الجسم ُمقاسة بالمقياس المئوي ()C°
التاريخ____________ :
األذن
طريقة التسجيل :الجبهة

________ :
 /الفهرنهاي ()F°
الوق ____________ :
غير ذلك ____________ :

 -4هل أجريتم فحصا للكشف عن اإلصابة بفيروس كورونا ( )COVID-19خالل األيام الثالثة الماضية وكانت نتيجت إيجابية؟
ُيرجى إرفاق التقرير إذا كان متاحا
ضد فيروس كورونا ()COVID-19؟
 -5هل تلقيت لقاحا ّ

نعم
نعم

ال
ال

تاريخ أحدث تلقي :
هل تلقيتم التلقي بالكامل ؟
22

هوية عضو الطاقم:
االسم:

شركة الطيران/م ِّ
شغل الطائرات:
ُ
الجنسية ورقم جواز السفر:

التوقيع:
التاريخ:

النموذج  – 1ممر الصحة العامة ()PHC

نعم

ال

A-49
بيان متابعة أعمال تطهير الطائرات لمكافحة فيروس كورونا
رقم تسجيل الطائرة______________ :

التاريخ

يجري تطهير الطححائرة وفقححا لتوصحححححححححيححة منظمححة الصححححححححححححة العححالميححة ،بوتيرة تحححددهححا الهيئححة الوطنيححة للصححححححححححححة العموميححة ووفقححا للمنتجححات المعتمححدة
المصِّّنعة للطائرة.
وتعليمات االستخدام التي تحددها الشركة ُ

(يوم/شهر/سنة)

الوق

(بص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـغ ـ ـ ــة  24س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع ـ ـ ــة -
بالتوقي العالمي المنسق)

المطار

(رمز اإليكاو)

المواد الم ِّ
طهرة المستخدمة
ُ

المعاَلجة
مناطق الطائرة ُ
مقصورة القيادة
مقصورة َّ
الركاب
مقصورة البضائع

مالحظات

اسم القائم بعملية التطهير

التعليقات

توقيع القائم بعملية التطهير

□
□
□

غير ذلك_____________ :
التاريخ

(يوم/شهر/سنة)

الوق

(بص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـغ ـ ـ ــة  24س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع ـ ـ ــة -
بالتوقي العالمي المنسق)

المطار

(رمز اإليكاو)

المواد الم ِّ
طهرة المستخدمة
ُ

المعاَلجة
مناطق الطائرة ُ
مقصورة القيادة
مقصورة َّ
الركاب
مقصورة البضائع

مالحظات

اسم القائم بعملية التطهير

التعليقات

توقيع القائم بعملية التطهير

□
□
□

غير ذلك_____________ :
التاريخ

(يوم/شهر/سنة)

الوق

(بص ـ ـ ـ ـ ــيغة  24س ـ ـ ـ ـ ــاعة  -بالتوقي
العالمي المنسق)

المواد الم ِّ
طهرة المستخدمة
ُ

المعاَلجة
مناطق الطائرة ُ
مقصورة القيادة
مقصورة َّ
الركاب
مقصورة البضائع

المطار

□
□
□

غير ذلك_____________ :
النموذج  – 2نموذج ممر الصحة العامة َ(َ)PHC

(رمز اإليكاو)

مالحظات

اسم القائم بعملية التطهير

التعليقات

توقيع القائم بعملية التطهير

A-50
بيان متابعة أعمال التنظيف والتطهير في مطار  XYZلمكافحة فيروس كورونا
مناطق المطار______________ :
تم تطهير هذه المناطق داخل المطار وفقا لتوصحححية منظمة الصححححة العالمية ،بوتيرة تحددها الهيئة الوطنية للصححححة العمومية ووفقا للمنتجات المعتمدة وتعليمات

االستخدام.
التاريخ

(يوم/شهر/سنة)

الوقت

(بصيغة  24ساعة)

منتجات التنظيف/التطهير المستخدمة

المناطق
األرضية
المقاعد

مكتب التسجيل
معدات الكشف األمني
سيور نقل األمتعة
الكراسي المتحركة َّ
للركاب
الدرابزين
المصاعد
عربات نقل األمتعة
دورات المياه
مكتب االستعالمات

اسحححححححححم القائم بعملية التطهير
وتوقيع

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

مالحظات

منطقة الصعود إلى الطائرة
(وتشـ ــمل جسـ ــور َّ
الركاب والحافالت في
□
منطقة التحركات المراقبة)
□
حواجز تنظيم طوابير االنتظار
□
أكشاك الخدمة الذاتية
□
محطات التطهير
□
غير ذلك
التاريخ

(يوم/شهر/سنة)

الوقت

(بصيغة  24ساعة)

المناطق
األرضية
المقاعد
مكتب التسجيل
معدات الكشف األمني

منتجات التنظيف/التطهير المستخدمة
□
□
□
□

سيور نقل األمتعة
الكراسي المتحركة َّ
للركاب
الدرابزين
المصاعد
عربات نقل األمتعة
دورات المياه
مكتب االستعالمات
منطقة الصعود إلى الطائرة
(وتشـ ــمل جسـ ــور َّ
الركاب والحافالت في
منطقة التحركات المراقبة)
□
حواجز تنظيم طوابير االنتظار
□
أكشاك الخدمة الذاتية
□
محطات التطهير
□
غير ذلك
□
□
□
□
□
□
□
□

مالحظات

اسحححححححححم القححائم بعمليححة التطهير
وتوقيع

A-51
النموذج  – 3نموذج ممر الصحة العامة َ()َPHC

النموذج  – 4نموذج ممر الصحة العامة َ()َPHC

A-52

وصححححححى بها لإلبالغ عن نتائج اختبار فيروس كورونا
الم َ
مجموعة البيانات ُ
(النموذج  – 5نموذج ممر الصحة العامة ())PHC
فيما يلي الحد األدنى من المعلومات التي ينبغي تسجيلها في الشهادة:
()1

المعلومات الشخصية عن موضوع االختبار:
أ) االسم الكامل (االسم العائلي ،االسم الشخصي)
ب) تاريخ الميالد (اليوم/الشهر/السنة)
ج) نوع وثيقة الهوية

23

23

د) رقم وثيقة الهوية
()2

(إلزامي)
(إلزامي)

مقدم الخدمة:
أ) اسم الجهة المعنية باالختبار أو مقدم الخدمة (إلزامي)
ب) بلد االختبار (إلزامي)
ج) تفاصيل االتصال (إلزامي)

()3

تاريخ ووق

االختبار والتقرير:

أ) تاريخ ووق

جمع العينات (إلزامي)

ب) تاريخ ووق

()4

إصدار التقرير (إلزامي)

نتيجة االختبار:
أ) نوع االختبار الذي تم إجراؤه :كتلة ُجزئية ()PCR؛ كتلة ُجزئية (أخرى)؛ مولد المضاد؛ جسم مضاد (إلزامي)
ب) نتيجة االختبار (طبيعي/غير طبيعي أو إيجابي/سلبي) (إلزامي)
الفموية البلعومية ،من خالل اللُعاب ،الدم وغير ذلك
ج) أسلوب أخذ العينات (عبر القنوات األنفية البلعوميةَ ،

()5

حقل بيانات اختياري :يصدر وفقا لتقدير سلطة اإلصدار

 23أي نوع من وثائق إثبات الهوية ،ما لم تكن هناك حاجة إلى وثيقة سفر محددة.

(اختياري)

A-53

وصى بها لإلبالغ عن التعافي من فيروس كورونا
الم َ
مجموعة البيانات ُ
(النموذج  – 6نموذج ممر الصحة العامة ())PHC
فيما يلي الحد األدنى من المعلومات التي ينبغي تسجيلها في الشهادة:
()1

المعلومات الشخصية عن موضوع االختبار:
أ) االسم الكامل (االسم العائلي ،االسم الشخصي)
ب) تاريخ الميالد (اليوم/الشهر/السنة)
ج) نوع وثيقة الهوية (إلزامي)
د) رقم وثيقة الهوية (إلزامي)

()2

نتيجة االختبار:
أ) الدولة التي أُُجري االختبار فيها؛
ب) تاريخ َّأول نتيجة اختبار إيجابية (إلزامي)

()3

المصدرة للشهادة
مقدم الرعاية الصحية/الجهة ُ

A-54

وصحححححححححى بها لإلبالغ عن تلّقي لقاح فيروس كورونا
الم َ
مجموعة البيانات ُ
(النموذج  – 7نموذج ممر الصحة العامة ())PHC
يتعيَّن تسجيلها في شهادة التحصين ما يلي:
تتضمن المعلومات التي َّ
( )1م ِّ
عرف أوحد للشهادة (مطلوب)
ُ
( )2تاريخ بداية صالحية الشهادة (اختياري)
( )3تاريخ نهاية صالحية الشهادة (اختياري)
( )4الهوية الشخصية
( )5االسم (مطلوب)
أ) م ِّ
عرف أوحد (مستصوب)
ُ
ب) م ِّ
عرف إضافي (اختياري)
ُ
ج) نوع الجنس (مستصوب)
د) تاريخ الميالد (مشرو ُب ِّ
معرف أوحد)
( )0عملية التحصين
أ) لقاح أو اتقاء (مطلوب)
ب) اسم اللقاح (مطلوب)
ج) الشركة المنتجة للقاح (مشروطة بحائز لتصري التسويق)
د) حائز تصري التسويق (مشرو )
ه) المرض أو العامل المستهدف (مستصوب)
و) تاريخ تلقي التحصين (مطلوب)
ز) رقم الجرعة (مطلوب)
ح) البلد التي أُُجري التحصين فيها (مطلوب)
) المركز المشرف على التحصين (مطلوب)
ي) رقم دفعة اللقاح (مطلوب)
ك) تاريخ استحقاق الجرعة التالية (اختياري)
مالحظات:
"مطلوب"

شر مطلق.
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"مستصوب"

معيَّن ،ولكن يجب فهم اآلثار الكاملة وزنتها بعناية قبل اختيار مسار مختلف.
قد توجد أسباب وجيهة في ظروف معينة لتجاهل بند َّ

"اختياري"

معيَّن َّ
يتطلب ذلك ،أو ألنه يشعر أنه ِّ
يعزز التطبيق ،بينما قد يحذف
البند اختياري .فقد يختار أحد المستخدمين إدراج البند ا
نظر لوجود تطبيق َّ
مستخدم آخر نفس البند.

"مشرو "

يعتمد استخدام البند على استخدام بنود أخرى .ولذلك فإنه مؤهل كذلك في ظل الظروف التي يكون فيها البند "مطلوب" أو "مستصوب".
مثال على ذلك :مجال حائز تصري تسويق اللقاح مشرو  ،بحيث إذا لم يكن معروفا ،تكون الشركة المنتجة "مطلوبة".
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أمثلة عن الملصقات في أماكن استراحة الموظفين

تعليمات للموظفين أثناء فيروس كورونا

اغسل يديك بانتظام

طهر

استخدم الماء والصابون
السائل لغسل يديك لمدة ال
تقل عن  20ثانية (عند كل
مرة تدخل فيها إلى المبنى)

عند تعذر غسل اليدين ،قم
بتطهير يديك بفركها بمطهر
كحولي.

تجنب المصافحة باليد

التزم بالتباعد البدني

ال تنس أن الفيروس ينتشر
بالسعال والعطس من خالل
تطاير القطيرات في الهواء
فضال عن المخالطة والمالمسة
المباشرة.

التزم بالبقاء على مسافة آمنة من
الغير باتباع عالمات التباعد األرضية
أو أي وسيلة أخرى .ويجب على
سائقي المركبات البقاء داخل
مركباتهم إلى أن تصدر إليهم تعليمات
أخرى ،مع اتباع اإلجراءات المحلية.

نظف بانتظام
قم بتطهير جميع األسطح
التي تالمسها األيدي بوتيرة
عالية ،وكذلك المعدات بين
االستخدامات.

استخدم قلمك الخاص
تأكد من عدم مالمستك ألقالم
اآلخرين عند قيامك بالتوقيع
على وثائق.

تصرف بمسؤولية
توخ السالمة

التزم بالتباعد
تجنب الدخول إلى غرف مقفلة
يتواجد بداخلها أشخاص ،أو ارتد
معدات الوقاية الشخصية المناسبة.

اتبع أي إرشادات أو لوائح أو
تعليمات تصدرها الشركة أو
السلطة المحلية أو الوطنية ،ال
سيما عند ظهور أعراض اإلصابة
عليكم.
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Aviation multi-layered strategy: based on the James Reason Swiss Cheese Model

—

— انتهى

