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  والثالثون السابعةالدورة  -الجمعية العمومية 
  اللجنة الفنية

استخدام أساليب غير كيميائية لتطهير مقصورة الركاب ومقصورة القيادة  :من جدول األعمال ٤٣البند رقم 
  في الرحالت الدولية

  منع تفشي األمراض المعدية باستخدام
  أساليب غير كيميائية

  )مجلس االيكاو مقدمة منورقة (

  التنفيذي الموجز
أوصت منظمة الصحة العالمية بأساليب تطهير الطائرات بغرض الحد من انتشار األمراض المنقولة من بلد الى 

  . وتعتمد تلك األساليب في الوقت الراهن على المبيدات الكيميائية للحشرات.  آخر
ير كيميائية لتطهير استخدام أساليب غالمعنون  ٢٤- ٣٦وقد طلبت الجمعية العمومية الى مجلس االيكاو في قرارها 

منظمة الصحة العالمية على عقد أن يحث  مقصورة الركاب ومقصورة القيادة في طائرات الرحالت الدولية
ويشجع على استكشاف األساليب غير الكيميائية في  ،القيادة ةمشاورات بشأن تطهير مقصورة الركاب ومقصور

  .تطهير الطائرات
فعالة  (air curtain)" الستار الجوي"وقد أثبتت البحوث أن أساليب التطهير غير الكيميائية للطائرات التي يطلق عليها 
  . على ما يبدو في منع البعوض وغيره من الحشرات الطائرة من دخول الطائرات

ن العمل ال يزال جاريا لهذا لك ،الكيميائيةالتوصية بأسلوب معين من أساليب التطهير غير  وال يمكن، حتى اآلن،
  .وفي انتظار ذلك، ينبغي استخدام المبيدات الكيميائية للحشرات استخداما أمثل.  الغرض
يرجى من الجمعية العمومية أن تستعرض التعديالت المقترحة وتعتمد القرار الوارد في التذييل بشأن :  االجراء

  .استخدام أساليب غير كيميائية في تطهير الطائرات
 األهداف

  :ةاالستراتيجي
التعاون مع المنظمات الدولية األخرى  – االستمرارية  E.ترتبط هذه الورقة بالهدف االستراتيجي 

  .لتفادي نقل المسافرين جوا لألمراض المعدية
هذه الموارد الالزمة لتنفيذ األنشطة المبينة في  ٢٠١٣-٢٠١١تتضمن الميزانية المقترحة للفترة   :اآلثار المالية

  .الورقة

 Doc 9902, Assembly Resolutions in Force (as of 28 September 2007)  :المراجع
WHO International Health Regulations (2005) 
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 المقدمة  -١

إذا استخدمت وفقا لتعليمات للبشر تعتبر منظمة الصحة العالمية أن المبيدات الكيميائية للحشرات غير مضرة  ١-١
للركاب أو تؤدي  إزعاجابيد أن بعض الدول يساورها القلق من كون هذه المبيدات قد تسبب، في حاالت معينة،  . الصانع

 .هذا األمر إزاءوقد أعرب االتحاد الدولي لعمال النقل أيضا عن انشغاله .  الى آثار سلبية على الصحة

 وعقد بعد ذلك.  ٢٤- ٣٦العمومية  ، أبلغت االيكاو منظمة الصحة العالمية بقرار الجمعية٢٠٠٨في مارس  ٢-١
كما أجرى اتحاد النقل الجوي الدولي مسحا .  ان حول استكشاف األساليب غير الكيميائية لتطهير الطائراتياجتماعان تشاور

وترد تفاصيل هذا .  بشأن الممارسات المتبعة في تطهير الطائرات والكبير شمل مشغلي الطائرات من الحجم المتوسط
 .المسح أدناه

 المناقشة -٢

في من اللوائح الصحية الدولية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية ) ٥(من المرفق  ٢تنص الفقرة  ١-٢
وصى بمكافحة منطقة ي نقطة دخول تقع في كل وسيلة من وسائل النقل تغادر الحشرات في إبادةينبغي "على أنه  ٢٠٠٥  عام

وتوصي منظمة الصحة العالمية حاليا بثالثة أساليب مختلفة  ."المرض خالية من نواقل إبقائهاعمل على النواقل فيها وي
  .مقصورة الركابلتطهير الطائرات تقوم كلها على استخدام مبيدات الحشرات لتطهير 

تحديد األساليب التي لبناء على طلب منظمة الصحة العالمية، مسحا  ،اتحاد النقل الجوي الدولي وأجرى ٢-٢
من  الحجم شركة كبيرة ومتوسطة ١٩وردت .  في تطهير الطائرات عضاء في االتحاداأل تستخدمها شركات الطيران

، )األيروسول( الرذاذشركة تستخدم  ١٥وتبين أن .  طيران شركة ٢٤القارات الخمس على االستبيان الذي أرسل الى 
ن ثمان شكاوى رفعها الركاب وأبلغ ع.  قوم شركتان بتطهير طائراتهماتوتستعمل شركتان المعالجة الموضعية في حين ال 

أن هناك مشاكل عملية من قبيل انعدام المعلومات عن الدول التي تفرض تطهير  ولوحظ). وثالث رفعها أفراد الطاقم(
عن  الزم لعملية التطهير الموضعي وكذلكالطائرات ومتى تفرض ذلك وعن طبيعة األساليب المقبولة ووقت الصيانة ال

 .الى الطائرة يروسوالتاالحاالت التأخر في وصول 

وأعرب اتحاد عمال النقل عن عدد من الشواغل المتصلة بالصحة والسالمة لدى رش مبيدات الحشرات داخل  ٣-٢
مقصورة الركاب ومقصورة القيادة حيث أشار الى قلة اللوائح الخاصة بتعريض الركاب والطاقم للضرر، حيث ال توجد 

ما عملوا في  إذاوقد يكون أفراد الطاقم، بخالف الركاب، أكثر عرضة   .ومراقبته قواعد قياسية لرصد منع التعرض
كما أن عدم استعمال مبيدات الحشرات بالطريقة المناسبة قد يعرض الركاب .  رحالت دولية معينة تستوجب إبادة الحشرات

يقومون برش المبيدات أجهزة الى ذلك، ال توفر لطاقم المقصورة الذين  إضافة.  وأفراد الطاقم لنسب عالية من المبيدات
  .واقية

لمعالجة الشواغل بشأن استخدام المبيدات الكيميائية للحشرات عقد اجتماع فريق عامل تحت رعاية منظمة  ٤-٢
استعراض تمهيدي لألساليب غير : وكان موضوع االجتماع هو.  ١٦/١٢/٢٠٠٨و  ١٥الصحة العالمية، في فلوريدا يومي 

ألغراض الطبية والبيطرية، التابع لونظم مركز دراسة الحشرات .  الطائرة من الحشراتالكيميائية ومتطلبات تطهير 
حيث عقد الجزء األول  في مدينة غينسفيل" الستار الجوي" حول إيضاحيافي الواليات المتحدة عرضا  الزراعةلوزارة 

  .الجتماع الفريق العامل
من الممكن منع الحشرات الطائرة، مثل البعوض، من دخول على مبدأ مفاده أنه " الستار الجوي"ويقوم مفهوم   ٥-٢

باب الدخول الى الطائرة  من محيط) أمتار في الثانية ٨ الى ٤من (الطائرة بواسطة ضخ الهواء بسرعة عن طريق مروحة 
الستار "دم ويستخ.  في المائة ٩٩و  ٩٥فعالية تتراوح بين  اوقد أثبتت هذه الطريقة أثناء اختباره.  جانبها وبعيدا عن

ولم .  ممت خصيصا لتناسب حيطان المقصورةفي مدخل الطائرة وتتم حماية المداخل األخرى باستخدام شبكات ص" الجوي
على رش هذه المنطقة بالمبيدات الكيميائية  لم يكن هناك اعتراض شديديتم النظر في موضوع مستودع البضائع ألنه 

  .ذ االحتياطات الالزمة لحماية األشخاص الذين قد يتعرضون لهذه المبيداتمع اتخا ،حسب االقتضاء ،المستخدمة حاليا
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حد كثيرا ي" الستار الجوي"تخدام تكنولوجيا فيل، بالفعل، أن اسفي مركز غينس اإليضاحيوإذا أثبت العرض   ٦-٢

البد  إذيزال يواجه تحديات نظام تطبيقي لهذه التكنولوجيا ال  إعدادن لطائرة التي تدخل الى الطائرة، فإامن عدد الحشرات 
وفي انتظار أن .  كبديل الستخدام المبيدات الكيميائية" بالستار الجوي" ىوصاالختبارات الميدانية الالزمة قبل أن ي إجراءمن 

 إدخال، يمكن كأسلوب عملي لتطهير الطائرات، الميكانيكيةالوسائل أو غير ذلك من " الستار الجوي"يوصى باستخدام 
  .للتطهير باستخدام المواد الكيميائية على الطرائق الموصى بها تحسينات

، ٧/٧/٢٠٠٩فريق العامل، في مونتريال يوم لفريق الفرعي التابع للوعقد تحت رعاية االيكاو اجتماع ل  ٧-٢
وأصدر الفريق الفرعي توصيات بشأن قاعدة قياسية .  لمعالجة بعض المسائل التي نشأت عن االجتماع السابق في فلوريدا

مختلف  في اختبار ، وكذلك")الستار الجوي"بما في ذلك (ية كي تستخدم في تقييم أساليب التطهير الكيميائية والميكانيك للكفاءة
منظمة وسوف تواصل  .الركاب والطواقموستار الشبكات المشبعة بمبيدات الحشرات على مداخل " الستار الجوي"أشكال 

مزيد من  إجراءاألمريكية على زارة الزراعة بالواليات المتحدة الصحة العالمية النظر في هذه التوصيات كما وافقت و
  .االختبارات

 خالصةال -٣

تزال هناك  لكن ال. الى الطائرة ،في منع دخول الحشرات، مثل البعوض" الستار الجوي"فعالية ت التجارب بينّ ١-٣
قبل أن  عاملة باستخدام طائرة الختبارات ميدانية ، وكذلكلمعالجة جوانب معينة التجارب المختبريةحاجة الى مزيد من 

 .الكيميائية للحشراتكبديل الستخدام المبيدات  األسلوب ابهذ توصي منظمة الصحة العالمية

وينبغي النظر في اإلجراءات الحالية الستعمال مبيدات الحشرات بغرض استخدام األساليب الراهنة على نحو  ٢-٣
 .التشغيل القياسية والمواد التدريبية وإجراءاتومن الممكن تحسين اختيار المبيد وطريقة وتوقيت استخدامه .  أمثل

للحفاظ على  اآلخرين اصلة العمل مع االيكاو وأصحاب المصلحةووافقت منظمة الصحة العالمية على مو ٣-٣
فعال وعملي لتطهير الطائرات ميكانيكيا مع النظر في أفضل السبل الستخدام  أسلوب بإيجادالزخم الحالي فيما يتصل 

 .المبيدات الكيميائية على نحو أمثل

وينبغي أن .  ينبغي أن تكفل الدول المتعاقدة توعية مشغلي الطائرات بالمتطلبات الخاصة بتطهير الطائرات ٤-٣
تشير المعلومات المقدمة الى ما اذا كانت الدولة تقتضي تطهير الطائرات أم ال، والى الطرق الجوية التي تستوجب ذلك 

  .وأساليب التطهير المقبولة

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ 
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  التذييل

  قرار تعتمده الجمعية العموميةمشروع 
  السابعة والثالثين تهافي دور

  الركاب ومقصورة القيادة في الرحالت الدوليةاستخدام أساليب غير كيميائية لتطهير مقصورة :  ٤٣/١القرار 
الجمعيات العمومية لإليكاو قد برهنت عن اهتمامها بنوعية الحياة والبيئة التي يعمل ويعيش فيها البشر، بما في  لما كانت

  المحركات، وطبقة األوزون، وضوضاء الطائرات، والتدخين واألنواع الغريبة الغازية؛ بانبعاثات ذلك المسائل المتصلة
حماية صحة الركاب وطواقم الطائرات على الرحالت "الدورة الخامسة والثالثون للجمعية العمومية قد أعلنت أن  ولما كانت

وط لضمان حمايتها بصورة موقوتة وفعالة ينبغي وضع شرأنه ، والسفر جواالجوية الدولية هي جزء ال يتجزأ من سالمة 
  ؛ "من حيث التكلفة

الصحية الدولية، التي تعزز أمن الصحة العامة أثناء السفر والنقل وتقلل األخطار  للوائح ٢٠٠٥تنقيحات سنة  ولما كانت
  قلة لألمراض؛على الصحة العامة إلى أدنى حد، قد وسعت نطاق تعريف التطهير بحيث يشمل مراقبة وقتل الحشرات النا

من دواعي االنشغال أن الممارسة الحالية التي تتبعها بعض الدول والتي تقتضي استخدام مبيدات الحشرات لتطهير  ولما كان
  ؛والركاب الطائرات يمكن أن تكون مصدر انزعاج وتنجم عنها آثار سلبية على صحة الطواقم

البحوث التي أجريت مؤخرا قد أثبتت أن أساليب التطهير غير الكيميائية فعالة في منع البعوض وغيره من بعض  ولما كانت
  الحشرات الطائرة من دخول الطائرات؛ 

  :فإن الجمعية العمومية
إلى المجلس أن يحث منظمة الصحة العالمية على عقد مشاورات بشأن تطهير مقصورة الركاب ومقصورة  تطلب  -١

  :يتم فيهاالقيادة 
  استعراض المعلومات المتعلقة بالتقدم الذي تحقق  في مجال التطهير غير الكيميائي؛  )أ

  مقارنة فعالية وأمان التطهير غير الكيميائي بفعالية وأمان التطهير القائم على استخدام مبيدات الحشرات؛  )ب
  تقديم توصيات بشأن ممارسات التطهير المقبولة؛  )ج

  س أن يشجع على استكشاف األساليب غير الكيميائية لتطهير مقصورة الركاب ومقصورة القيادة؛إلى المجل تطلب  -٢
  .إلى المجلس أن يقدم تقريرا عن تنفيذ هذا القرار إلى الدورة العادية المقبلة للجمعية العمومية تطلب  -٣
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وينبغي أن .  صة بتطهير الطائراتالدول المتعاقدة على أن تكفل توعية مشغلي الطائرات بالمتطلبات الخاتحث   -٤
تشير المعلومات المقدمة الى ما اذا كانت الدولة تقتضي تطهير الطائرات أم ال، والى الطرق الجوية التي تستوجب 

  ير المقبولة؛هذلك وأساليب التط
  .٢٤- ٣٦أن هذا القرار يحل محل القرار  تعلن  -٥

  ـ انتهـى ـ




