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 لطيران المدني في منطقة الشرق األوسطااالجتماع األول لمدراء 
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 )2011مارس  24- 22أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة، (

 
 

 مسائل سالمة الطيران    : البند الخامس
  

 قطاع الطيران التخطيط االستعدادي للوبائيات في
 

  )مقدمة من السكرتارية( 
 

 موجز

مشروع الترتيب التعاوني لمنع انتشار األمراض المعدية بالسفر بدأ 
، آرد على وباء أنفلونزا الطيور 2006في عام ) CAPSCA(الجوي 
في منع وإدارة  CAPSCAوستناقش هذه الورقة دور مشروع . المحتمل

خطر انتشار األمراض المعدية الخطيرة على الصحة العامة بالسفر 
  .الجوي

  
  . 3ب من هذا االجتماع مبّين في الفقرة اإلجراء المطلو

 مراجع
 

- A37-WP/58 العامة الجمعية وقرار A37/13 
 للدول  إيكاومنظمة توجيهات  -
 )2005(اللوائح الصحية الدولية لمنظمة الصحة العالمية  -

  
  مقدمة 1.

 
في التخطيط لطوارئ الصحة العامة الدولية عند اندالع مرض  إيكاولقد تكثفت جهود منظمة  1.1

مشروع الترتيب التعاوني لمنع انتشار  2006ثم أطلق في عام . 2003السارس في عام 
  . ردًا على احتمال اندالع وباء أنفلونزا الطيور CAPSCAاألمراض المعدية بالسفر الجوي 

  
  المناقشة .2

 
. H1N1يعد السفر الجوي الوسيلة األساسية النتشار األمراض المعدية مثل السارس وأنفلونزا  2.1

من هذا النوع يمكن أن تحدث في ) PHEIC(آما إن طوارئ الصحة العامة التي تثير قلقًا دوليًا 
ويعد قطاع . أي جزء من العالم وتنتشر بسرعة في جميع أنحاء العالم دون احترام للحدود

ن دائمًا أول المتأثرين بهذه الطوارئ، وبالتالي، فإن استجابة هذا القطاع لحاالت التفشي الطيرا
 . يجب بالضرورة أن تكون منسقة ومتسقة وفي وقتها المناسب

 



DGCA-MID/1-WP/21 
-2- 

 
 

. H1N1يعد السفر الجوي الوسيلة األساسية النتشار األمراض المعدية مثل السارس وأنفلونزا  2.2
من هذا النوع يمكن أن تحدث في ) PHEIC(ير قلقًا دوليًا آما إن طوارئ الصحة العامة التي تث

ويعد قطاع . أي جزء من العالم وتنتشر بسرعة في جميع أنحاء العالم دون احترام للحدود
الطيران دائمًا أول المتأثرين بهذه الطوارئ، وبالتالي، فإن استجابة هذا القطاع لحاالت التفشي 

 .وفي وقتها المناسب يجب بالضرورة أن تكون منسقة ومتسقة
  

هو المشروع الوحيد من نوعه في العالم الذي يحاول تحويل هذا الهدف  CAPSCAإن مشروع  2.3
لحسن الحظ معتدًال إال أن التدابير التي ) H1N1(وقد آان وباء األنفلونزا . إلى واقع ملموس

تتناسب مع  ال) المطارات خصوصًا(اتخذتها العديد من الدول واإلدارات في نقاط الدخول 
ويعود ذلك في آثير من الحاالت إلى الخالفات بين قطاعي الطيران والصحة . خطورة هذا الوباء

 .العامة
 

إلى جمع جميع أصحاب الشأن معًا، وخاصة قطاعي الطيران  CAPSCAيهدف مشروع  2.4
 ذات إيكاومنظمة والصحة العامة، لتسهيل التعاون في مجال تطوير وتنفيذ معايير وممارسات 

وباإلضافة إلى ذلك، يمثل تنفيذ اللوائح الصحية . الصلة وما يرتبط بها من إجراءات وتوجيهات
في نقاط الدخول، والسيما في المطارات الدولية، أحد ) 2005(الدولية لمنظمة الصحة العالمية 
 . األهداف المهمة لهذا المشروع

 
، على الصعيد الدولي، مع منظمة إيكاولمنظمة آمشروع دولي  CAPSCAيتعاون مشروع  2.5

الصحة العالمية والمكاتب اإلقليمية التابعة لها ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية ومنظمة السياحة 
ويعد االتحاد الدولي للنقل الجوي والمجلس الدولي للمطارات . العالمية التابعة لألمم المتحدة
 . شرآاء في المشروع منذ بدايته

 
ب موظفي المنظمات الحكومية وغير الحكومية اإلقليمية والمحلية والوطنية يسهل المشروع تدري 2.6

عن طريق ورش العمل والحلقات الدراسية، وينفذ زيارات مساعدة إلى الدول لمساعدتها في تنفيذ 
وتشمل هذه المساعدة تقييم االستعداد في ). 2005(واللوائح الصحية الدولية  إيكاومنظمة أحكام 

 . يةالمطارات الدول
 

وامتد في وقت الحق إلى  2006في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في  CAPSCAبدأ مشروع  2.7
آانت . 2011وسيبدأ العمل به في الشرق األوسط في ). 2009(واألمريكتين ) 2007(أفريقيا 

- 20اإلقليمي في القاهرة بين  إيكاومنظمة أول ورشة عمل في الشرق األوسط مقررة في مكتب 
 CAPSCAومن المقرر التوصل إلى مشروع . ولكنها تأجلت بسبب أحداث مصرفبراير،  23

عالمي مع تخطيط وتنفيذ منسقين لحاالت التأهب لمواجهة الجائحات داخل شبكة الطيران العالمية 
 . عند حدوث طوارئ صحة عامة تثير قلقًا دوليًا

 
بأنه منصة جيدة  CAPSCAوبناء على تجربة آسيا والمحيط الهادئ واألمريكتين أثبت مشروع  2.8

لقد نوقش . لتخطيط وتنفيذ واقعيين وفعالين استعدادًا لطوارئ الصحة العامة التي تثير قلقًا دوليًا
واعتمدت الجمعية  إيكاولمنظمة منظمة المشروع في الدورة السابعة والثالثين للجمعية العامة 

 :ويحث القرار. A37-13القرار 
 
من تعاون قطاع الصحة العامة وقطاع الطيران لوضع خطة تأهب الدول المتعاقدة على التأآد   - أ

وطنية للطيران تعالج حاالت طوارئ الصحة العامة التي تثير قلقًا دوليًا وتتكامل مع خطة 
 . التأهب الوطنية العامة

الدول المتعاقدة على إشراك أصحاب الشأن مثل مشغلي المطارات والطائرات في وضع   - ب
 . الطيران خطة تأهب وطنية لقطاع



DGCA-MID/1-WP/21 
 

-3- 
 

 

الدول المتعاقدة على وضع خطة تأهب وطنية لقطاع الطيران وفقًا للوائح الصحية الدولية   - ت
على أن تقوم على أسس علمية وعلى المبادئ التوجيهية ) 2005(لمنظمة الصحة العالمية 

 . لمنظمة الطيران المدني الدولي ومنظمة الصحة العالمية
، حيثما آان ذلك متاحًا، CAPSCAشارآة في مشروع الدول المتعاقدة على االنضمام والم  - ث

  . لضمان تحقيق أهدافها
 

. وال يمكن التنبؤ بالمكان والزمان والعامل المعدي. مازال احتمال حدوث وباء آخر واقعيًا جدًا 2.9
وهنا يظل التخطيط . غير أن المؤآد هو تورط قطاع الطيران وآونه أول المتأثرين به

ويمكن لمشروع . في مكافحة قطاع الطيران ألي وباء آخر االستعدادي قضية رئيسية
CAPSCA وخصوصًا في صيغته العالمية المقترحة تحقيق هذا الهدف . 

 
 اإلجراء المطلوب من االجتماع  .3

 
 :االجتماع مدعو إلى 3.1

   
 . CAPSCAمالحظة أهداف مشروع   - أ
 . A37 – 13رقم  إيكاولمنظمة دعم وتنفيذ قرار الجمعية العامة   - ب
واالنضمام إلى  CAPSCAحث دول وإدارات الشرق األوسط على حضور أنشطة   - ت

 . المشروع
 
 
 
 

  
  -أنتهى -

  
 


