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  والثالثونالخامسة الدورة -الجمعية العمومية 
 التنفيذيةة جنالل

 وراحتهم البدنيةصحة الركاب وطواقم الطائرات  :١٩ البند

 المسائل الصحية المتعلقة بالنقل الجوي

 ملخص
تقدم هذه الورقة عرضا عاما لألعمال المنفذة بالعالقة الى مسائل صحة الركاب وتقترح 

ات وقواعد وتوصيات دولية موافقة للتقليل الى أقصى حد من وضع خطة طوارئ للمطار
وتقترح فضال عن ذلك، وضع .  خطر انتشار األمراض المعدية عن طريق النقل الجوي

 وطواقم الركاب الجويينالتدابير الممكنة والقواعد والتوصيات الدولية الموافقة لحماية صحة 
للجمعية العمومية حول حماية صحة  وقد أرفق بهذه الورقة مشروع قرار . الطائرات

 .الركاب وطواقم الطائرات على الرحالت الجوية الدولية
 .٦ويرد االجراء المعروض على الجمعية العمومية في الفقرة 

 المراجع

 اتفاقية الطيران المدني ،(Doc 7300) الوثيقة
 الدولي

شعبة تسهيالت لالدورة الثانية عشرة تقرير  *
 )الغالف األصفر(، (FAL/12) النقل الجوي 

 FAL/12-WP/33 الوثيقة* 

 A33-WP/64الوثيقة 
 التسهيالت –الملحق التاسع * 
كتاب المنظمة الى الدول رقم * 

AN 5/17-02/12 

   المراجع الرئيسية* 

 المقدمة -١

 بوصفها  توطواقم الطائرا الركاب  صحة  اعطاء قدر أكبر من األهمية لمسألة       يمكن أن نتوقع في السنوات القادمة        ١-١
حـاالت  بوفي السنوات األخيرة، ظهر في بعض الدول المتعاقدة اهتمام اعالمي مكثـف            .  جزءا ال يتجزأ من السالمة الجوية     

بوجود ارتباط بين السفر جوا ومشكالت طبية خطيرة، وأدى ذلك الى بروز قدر كبير من مخاوف الجمهـور        فيها  يمكن الشك   
) البرنامج االطاري الخـامس للمفوضـية األوروبيـة       نطاق  في  (المفوضية األوروبية   وبدأت  .  ومطالبة عامة بتدخل حكومي   

أما فـي الواليـات     .   الركاب ، بما في ذلك أثر بيئة مقصورة الركاب على صحة         الركاب الجويين يركز على حماية    مشروعا  
من مجلس البحـوث القـومي اجـراء     بأن تطلب (FAA)المتحدة، فقد أصدر الكونجرس تعليماته الى ادارة الطيران االتحادية          
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بيئة مقصورة الركاب في     " بعنوان   ٢٠٠١حول جودة الهواء في مقصورة الركاب، ونشرت الدراسة في شهر ديسمبر            دراسة  
، أدى االنتشار السريع عن طريـق السـفر جـوا    ٢٠٠٣  وفي عام ."الطائرات التجارية وصحة المسافرين وطواقم الطائرات    

الى تأكيد حاجة المطارات وشركات الطيران الـى  عروفا في ذلك الحين، نشأ في جنوب شرق آسيا،  سي لم يكن م   لمرض فيرو 
 .االستعداد وأهمية توفر خطة طوارئ مناسبة للتنفيذ في المطارات في المناطق المتضررة

 أنشطة االيكاو -٢

االنسـداد التجلطـي    واحتمال وجود عالقة بين السـفر جـوا         في السنوات األخيرة مسألة     اهتمام متزايد   ب تحظي ١-٢
).   واالنسـداد الرئـوي    (DVT)وبصورة رئيسية التجلط في األوردة العميقة أو        (الوريدي الذي يحتمل أن يهدد الحياة بالخطر        

 WHOالتي استضافتها منظمة الصحة العالمية      ووفي أعقاب المشاورات بشأن السفر جوا ومرض االنسداد التجلطي الوريدي،           
 وحضرتها االيكاو، تم وضع اقتراح اجراء بحث يهدف الى التحقق من وجود أو عدم وجود          ٢٠٠١في جنيف في شهر مارس      

 تدشين مشروع بحوث رئيسي تحـت       ٢٠٠٢وتم في شهر مايو من عام       .  ارتباط بين االنسداد التجلطي الوريدي والسفر جوا      
يرية النقل في المملكة المتحدة، يعـرف باسـم         رعاية منظمة الصحة العالمية وااليكاو، وبتمويل من المفوضية األوروبية ومد         

ر وويتوقـع صـد   .  (WRIGHT) مبادرة منظمة الصحة العالمية لألبحاث المتعلقة باألخطار العالمية للسـفر          "رايت"مشروع  
 .٢٠٠٥/٢٠٠٦في للمشروع النتائج الختامية 

معنية بجوانب مختارة من صـحة      في السنوات األخيرة في الندوة ال     الركاب  ظهر االهتمام المتزايد بمسائل صحة       ٢-٢
، وحضـرتها  ٢٠٠٢في دبروفنيك بكرواتيا في أكتوبر ) ايكاك( والتي عقدتها اللجنة األوروبية للطيران المدني    ،المسافرين جوا 

في شهر   (APHI) الركاب الجويين    معنية بمسائل صحة  تابعة لاليكاك   وتم في أعقاب تلك الندوة انشاء مجموعة عمل         .  االيكاو
 .٢٠٠٣مارس 

تقديم المعلومـات   اليها  طلب  ي AN 5/17-02/12 كتاب المنظمة رقم     ٣١/١/٢٠٠٢أرسل الى الدول المتعاقدة في      و ٣-٢
المتوفرة بشأن احتمال تأثير السفر جوا على صحة الركاب وتقديم التعليقات بشأن خبرات الدول فيما يتعلق بالحـاالت الطبيـة       

وقد أجمعت الردود والتعليقات التـي وردت مـن الـدول      .  هافيلجوي قد تسبب    المعتقد أن السفر ا   من  المعروف أو   التي من   
ولكنهـا رأت أن مـن      .  المتعاقدة على أن السفر جوا ال يمثل أي خطر ذي أهمية على صحة الغالبية العظمى من المسافرين                

حـاالت  أن تتسبب في حدوث الضروري اجراء مزيد من البحوث للتحقق مما اذا كانت عناصر معينة في بيئة الطيران يمكن                
 ). أي مدىفإلى النتيجة بااليجاب تواذا كان(وأعضاء طواقم الطائرات الركاب مرضية معينة لدى بعض 

معنـي بمواضـيع صـحة    تابع لاليكاو التخصصات  انشاء فريق عمل متعدد ، تم٢٠٠٣في الربع الثاني من عام    ٤-٢
المالحة الجوية، وادارة النقل الجوي، واالدارة القانونيـة، علـى أن           ، ويتكون الفريق من مسؤولين من ادارة        الركاب الجويين 

وكلفت المجموعة باستطالع الجوانب الطبيـة والقانونيـة والتشـغيلية    .  ضابط االتصالبمهمة  رئيس قسم طب الطيران    قومي
االيكـاو فيمـا يتعلـق    أثناء السفر جوا ووقت العبور المصاحب لذلك في المطارات، وتحديـد دور  في لحماية صحة الركاب    

 بشـأن صـحة    للجمعية العمومية  باألعمال التي بدأتها بالفعل في هذا المجال اللجنة األوروبية للطيران المدني، وصياغة قرار            
وستواصل المجموعة أعمالهـا التـي        .يعرض على الدورة الخامسة والثالثين للجمعية العمومية      كي  وراحتهم البدنية   الركاب  

" االقرار العـام  "من  استعراض القسم الصحي    ذات الصلة و  قواعد والتوصيات الدولية    سية حول موضوع ال   ستدور بصورة رئي  
لكن أيضا بهدف الحفاظ علـى طيـب التنسـيق بـين االيكـاو        و،التسهيالت –الخاص بالطائرات الوارد في الملحق التاسع     

  .وااليكاك
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 "سارز"مشروع  -٣

فـي  الدول المتعاقـدة    يكاو اجراءات عاجلة لمساعدة     ال، اتخذت ا  ٢٠٠٣ في أوائل عام     "سارز" مرض   انتشارمع   ١-٣
 للحيلولة دون استمرار انتشار هذا المرض المعدي، وللوفاء بمقتضيات المادة الرابعة عشرة             "سارز"مرض  المناطق المصابة ب  

 .  من اتفاقية الطيران المدني الدولي

لي النقـل الجـوي والصـحة،    ثـة أيـام لمسـؤو    اجتماع لمـدة ثال ٢٠٠٣في أوائل شهر يونيو    عقد بسنغافورة    ٢-٣
 نـتج عنـه   ، رعاية االيكاو، ممثلـة بـادارة التعـاون الفنـي، وبمشـاركة مـن منظمـة الصـحة العالميـة                    تحت وذلك
تـدابير تحـت عنـوان      وقد نشرت تلـك ال    .  "سارز"يوصى بها للمطارات لمكافحة مرض      تدابير  ثمانية   من مجموعة اعداد
، وهـي تتـوفر علـى موقـع االيكـاو علـى شـبكة االنترنـت                 "سـارز "مكافحـة مـرض     موصى بهـا ل    وقائية تدابير

(http://www.icao.int/cgi/goto_m.pl?/icao/en/med/aviomed.htm)  . 

 نتيجة أخرى تمثلت في وضع مجموعة من االرشادات لتفتيش المطارات وتقييمها فيما يخص       الى االجتماع   توصل ٣-٣
 فريق  "سارز"وأرسل الى المناطق الموبوءة بمرض      .   واألمراض المعدية األخرى   "سارز" التدابير المنفذة لوقف انتشار مرض    

تفتيش يتكون من خبير في طب الطيران واختصاصي في تخليص معامالت الركاب في المحطة األرضية، في أوائـل شـهر                    
 .فني تابع لاليكاوالتعاون لل كجزء من مشروع ٢٠٠٣يوليو 

 "سـارز " دولة تحليال متعمقا للتشريعات الوطنية ذات الصلة ووثائق مكافحة مرض شملت عملية تفتيش وتقييم كل   ٤-٣
.  الموجودة، فضال عن اجراء مقابالت مع المسؤولين في هيئة الطيران المدني وادارة المطارات ومسؤولي الصـحة العامـة                 

بعـد  تم و.  م تقييم الى السلطات المحلية بشأنه ، كان فريق االيكاو يقوم بانهاء التقييم وتقدي       جهيزاتوبعد اجراء التفتيش على الت    
 .ل الى ادارة المطار الذي تم تفتيشهيحأ") بيان التقييم("اصدار تقرير ذلك 

أثناء العمل لمفتشي الصحة الوطنيين والعـاملين فـي مجـال الصـحة، فـي               في  كان فريق االيكاو يوفر تدريبا       ٥-٣
 ."سارز"الوقائية الموصى بها لمكافحة مرض المطارات الدولية المشاركة، بشأن تطبيق التدابير 

هـذا  الى تحقيق هدفين همـا وقـف انتشـار         "سارز"مرض  يكاو لمكافحة   التهدف المرحلة األولى من مشروع ا      ٦-٣
 .مرض عن طريق السفر جوا، واعادة ثقة جمهور المسافرين في سالمة السفر جواال

، باجراء زيارات متابعة    "سارز"يكاو لمكافحة مرض    التدشين المرحلة الثانية من مشروع ا     تم   ،٢٠٠٣في نوفمبر    ٧-٣
لى المطارات في المناطق المتأثرة، وعقد اجتماع ثان في سنغافورة، يهدف بالدرجة األساسية الى مناقشة ما يمكن وما ينبغي                   ا

 العامة عـن   أمراض جديدة مشابهة ذات أهمية بالنسبة للصحة انتشار في المستقبل أو     "سارز"عمله لمنع تكرار حدوث مرض      
طريق النقل الجوي، ومنع حدوث عواقب ضارة بالنسبة لصناعة شركات الطيران، والمطارات الدولية، واقتصـادات البلـدان     

 .المتأثرة بتلك األمراض

المرحلة الثانية مـن مشـروع      قد كانت   على نطاق عالمي، ف    "سارز" مرض   انتشاروحيث أنه تمت السيطرة على       ٨-٣
ركزت على وضع اطار عمل قياسي لخطة طوارئ منسقة تسمح بالرد على مراحل بصورة متكافئـة                 استباقيةمرحلة  االيكاو  

ويماثل هذا النهج النظامي تحليل خطر وقوع وبـاء  .  مع خطر تكرار الحدوث، بالصورة التي تحددها منظمة الصحة العالمية         
 ."سارز"مرض فحة لمكامع مستوى الجاهزية لتنفيذ التدابير الوقائية الثمانية الموصى بها 

تتوفر اآلن االرشادات التي تمت صياغتها بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، واالتحاد الدولي للنقـل الجـوي،                  ٩-٣
، لمساعدة المطارات على وضع خطة      )FAL/12-WP/33في ورقة العمل     (والهيئات الوطنية المعنية  الدولي  ومجلس المطارات   
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 لمرض معد ذي أهمية مشابهة      انتشار أو أي    "سارز" مرض   انتشارل تكرار   كافحة احتما لطوارئ لم لالستجابة ل منسقة  مرحلية  
 .بالنسبة للصحة العامة

، الخطـوط العامـة     )٢/٤/٢٠٠٤الـى   / ٢٢/٣القاهرة، مصر،   (أيدت شعبة التسهيالت في دورتها الثانية عشرة         ١٠-٣
ة مواصلة تطويرهـا ونشـرها بوصـفها مـادة         لطوارئ ووافقت على ضرور   لالستجابة  للخطة المرحلية المنسقة ل   النموذجية  

 .ارشادية من االيكاو

تقييم مكثفة، بناء على طلبها، لتقيـيم       / اجراء زيارات تفتيش    المتعاقدة على الدول االيكاو  وفضال عن ذلك، تعرض      ١١-٣
 .مواردها البشرية والفنية على الرد السريع على األوضاع الوبائية المتغيرة أو الموسميةقدرات 

 عد والتوصيات الدولية ذات الصلةوضع القوا -٤

ال بد من وضع القواعد والتوصيات الدولية ذات الصلة، بغرض تحقيق التطور الكامل وتيسير تنفيذ خطة مرحلية                  ١-٤
وقد وافق المجلس فـي الجلسـة التـي         .  ١٠-٣لمطارات الدولية بالصورة المبينة في الفقرة       في ا لطوارئ  لالستجابة ل منسقة  

على ضرورة وضع قواعد وتوصيات دولية تتعلق بصحة الركاب         ) ١٧٢ من الدورة    ١٨ الجلسة (٢١/٦/٢٠٠٤ عقدها بتاريخ 
فـي  لطـوارئ   لالسـتجابة ل  خطة المرحلية المنسـقة     العلى أن تشمل القواعد والتوصيات الدولية       الجويين وطواقم الطائرات    

والخـدمات الطبيـة   ) ١٠-٣ الـى   ٨-٣ت مـن    الفقرا، انظر   "سارز"المرحلة الثانية من مشروع االيكاو لمرض       (لمطارات  ا
وفضال عن ذلك، اعتبر المجلس أن من الضروري استعراض أو تحديث القسـم            .  المرغوبة أو الالزمة في المطارات الدولية     

  وفضال عن ذلك فقد صاغ المجلس قـرارا    .التسهيالت –الخاص بالطائرات الوارد في الملحق التاسع       " االقرار العام "الصحي  
 .  الركاب وطواقم الطائرات صحة بخصوص

 اآلثار المالية لالجراء المقترح -٥

لمـوارد المتاحـة فـي اطـار         ضـمن ا   ١-٤ و ٤-٢ عمال المقترحة الواردة في الفقـرتين     سيتم االضطالع باأل   ١-٥
 .٢٠٠٧-٢٠٠٥، التسهيالت، من مشروع الميزانية البرنامجية للفترة ٨-٣ البرنامج

ويمكـن  . بأربعة أسابيع عمل من الفئة التخصصية     ١٠-٣رة  ـلواردة في الفق  ة ا ـال المقترح ـاألعم تقدر تكاليف  ٢-٥
 .حال توفير األموال٢٠٠٧-٢٠٠٥  الثالثيةة للفترةـة البرنامجيـضمن الميزانيتنفيذها 

 االجراء المعروض على الجمعية العمومية -٦

 :يرجى من الجمعية العمومية اتخاذ ما يلي ١-٦

التابعة لاليكاو المعنية بمسائل صـحة الركـاب        التخصصات  عددة  بأعمال مجموعة العمل مت   االحاطة علما    )أ 
، وبأهمية تحسين االتصاالت بين االيكاو ومنظمة       "سارز"مكافحة مرض   بالنتائج الناجحة لمشروع    والجويين  

 .الصحة العالمية

 .الركاب وطواقم الطائراتالموافقة على ضرورة وضع قواعد وتوصيات دولية تتعلق بصحة  )ب 
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 –الخاص بالطائرات الوارد في الملحق التاسع       " االقرار العام "س باستعراض القسم الصحي من      تكليف المجل  )ج 
 التسهيالت

ذات الصلة   باالتفاقية   المالحقوضع قواعد وتوصيات دولية في      ، كمسألة تتصف باألولوية، ب     المجلس تكليف )د 
 يجـو النقل ال عن طريق بغرض معالجة خطط الطوارئ للحيلولة دون انتشار األمراض المعديةبالموضوع  

 .ولمعالجة مقتضيات التسهيالت والخدمات الطبية التي قد تلزم في المطارات

 .التوصية بضرورة اعداد مادة ارشادية موافقة )ه

التوصية بضرورة اعتماد الدول المتعاقدة للخطة المرحلية المنسقة لالستجابة للطوارئ لمعالجة أي انتشـار               )و 
 . أو انتشار ألي مرض معد ذي أهمية مشابهة بالنسبة للصحة العامة"ارزس"جديد في المستقبل لمرض 

 .اعتماد مشروع القرار المرفق )ز 

 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ





A35-WP/34 
EX/7 
Appendix 

 

 المرفق

 مشروع قرار للجمعية العمومية

قرار صاغته اللجنة التنفيذية وأوصت باعتماده 
 من قبل الجمعية العمومية

 X/١٩القرار رقم 

  على الرحالت الجوية الدوليةراتوطواقم الطائالركاب حماية صحة 

أن غايات وأهداف المنظمة هي العمل "تنص على اتفاقية الطيران المدني الدولي  المادة الرابعة واألربعين من حيث أن
تلبية : ... على تطوير مبادئ وتقنيات المالحة الجوية الدولية وعلى تعزيز تخطيط وتطوير النقل الجوي الدولي من أجل ما يلي

 ".ياجات شعوب العالم الى نقل جوي يتسم باألمان واالنتظام والفعالية واالقتصاداحت

توافق كل دولة متعاقدة على اتخاذ  " تنص على أناتفاقية الطيران المدني الدولي المادة الرابعة عشرة من وحيث أن
، والجدري، والحمى )الوبائي( والتيفوس الكوليرا،: التدابير الفعالة لمنع انتشار األمراض اآلتية بواسطة المالحة الجوية
عاقدة تحديدها من وقت آلخر، وتحقيقا لهذا الغرض، تالصفراء، والطاعون، وغيرها من األمراض المعدية التي تقرر الدول الم

ات الصحية التي تحافظ الدول المتعاقدة على االستمرار في التشاور الوثيق مع الهيئات المعنية باألنظمة الدولية المتعلقة باالجراء
 ".تطبق على الطائرات

 . وخطر ذلك، قد تزايد في السنوات الماضيةالنقل الجوي النقل العالمي لألمراض المعدية عن طريق وحيث أن

أن تتخذ التدابير الالزمة لتقييد التدخين على  يحث جميع الدول المتعاقدة A29-15 قرار الجمعية العمومية وحيث أن
 .١/٧/١٩٩٦حالت الركاب الدولية بهدف تنفيذ حظر تام على التدخين بحلول تدريجيا على جميع ر

 وزيادة مدد الرحالت األعداد المتزايدة من كبار السن واألشخاص المعوقين الذين يسافرون عن طريق الجو وحيث أن
ت الطوارئ الطبية على وقد تؤدي الى بروز عدد أكبر من حاالالركاب الجوية الدولية قد تشكل أخطارا اضافية على صحة 

 .متن الطائرات

في المستقبل المنظور، وبالتالي احتمال الركاب في المائة في عدد خمسة  قدرها االيكاو تتنبأ بزيادة سنوية وحيث أن
 .زيادة حدوث الطوارئ الطبية أثناء السفر جوا

رحلة من قبل أطباء يعملون في أثناء الالركاب تكنولوجيات االتصاالت جعلت من الممكن تشخيص وعالج وحيث أن 
 . أرضيةمرافق
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بالسفر جوا أو عدمه، هم قرارا الصحة صارت أمرا يأخذه البعض في االعتبار عند اتخاذالمسائل المتعلقة ب وحيث أن
 . والمطارات على اقتصاد شركات الطيرانضار للغايةتأثير أن يكون لذلك احتمال و

وبعض االيكاو، التي قامت بها  بالصحة ة المهماتالتطبيق العالمي للنشاط هناك حاجة الى التنسيق من أجل وحيث أن
، ومنظمات دولية مثل اتحاد طب (WHO)، ومنظمة الصحة العالمية )ايكاك(لجنة األوروبية للطيران المدني الالدول المتعاقدة، و

) اياتا(التحاد الدولي للنقل الجوي ، وا(IAASM) واألكاديمية الدولية لطب الطيران والفضاء (AsMA)الطيران والفضاء 
 .   وما أحرز من تقدم في المسائل المتعلقة بالصحة(ACI)والمجلس الدولي للمطارات 

 :فان الجمعية العمومية

 جزء ال يتجزأ من سالمة الطيران،       ي، ه وطواقم الطائرات على الرحالت الجوية الدولية     أن حماية صحة الركاب     تعلن   -١
 .ن حمايتها بصورة موقوتة وفعالة من حيث التكلفةوينبغي وضع شروط لضما

 ووضـع   الركاب وطواقم الطائرات  القائمة المتعلقة بصحة    الدولية  مجلس االيكاو باستعراض القواعد والتوصيات      تكلف   -٢
لحديثـة  قواعد وتوصيات دولية جديدة حيثما يكون ذلك مناسبا مع ايالء االعتبار المناسب لقضايا الصحة العالمية والتطـورات ا   

 .في عمليات النقل الجوي

المناسبة لالتفاقية  المالحق  بوضع قواعد قياسية وتوصيات وادراجها في       ، كمسألة تحظى باألولوية،      مجلس االيكاو  تكلف -٣
 .عن طريق النقل الجوي األمراض المعدية انتشاربغرض معالجة خطط الطوارئ لمنع 

 .الركاب وطواقم الطائرات بشأن عواقب النقل الجوي على صحة لمواصلة األبحاث مجلس االيكاو بتقديم الدعم تكلف -٤

تنسيق الجهود التي تقوم بها الدول المتعاقدة واألعضاء اآلخـرين          لانشاء ترتيبات تنظيمية مناسبة     ب مجلس االيكاو    تكلف -٥
 .الركاب وطواقم الطائراتفي مجتمع الطيران المدني الدولي الهادفة الى حماية صحة 

 المتعاقدة، في الوقت الحاضر، على ضمان تنفيذ القواعد والتوصيات الدولية القائمة المتعلقة بصـحة                جميع الدول  تحث -٦
 .الركاب وطواقم الطائرات

 . مجلس االيكاو بتقديم تقرير حول تنفيذ هذا القرار بجميع جوانبه الى الدورة العادية القادمة للجمعية العموميةتكلف -٧

  انتهـى ــ


