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  الدورة الخامسة والثالثونـالجمعية العمومية 
 اللجنة التنفيذية

 صحة الركاب وطاقم الطائرة ورفاههم :١٩البند 

  لألمراض السارية بالنسبةللطوارئ على مراحلالستجابة ل  المنسقةخطةال

 )سنغافورةمقدمة من (

 ملخص
 ٢٠٠٣ في عام  الذي ظهر)SARS ( الحاد أو سارس التنفسيالتهاب الجهازانتشر مرض 
 آثار اجتماعية واقتصادية جو وأدى الىال  عن طريقلسفرالدولية لخطوط البسرعة عبر 

االقتصادي الناجم و  االجتماعيم سنغافورة بضرورة تقليل الدماروتسلّ. ما في آسيامدمرة سي
السفر جوا ودعم اعتماد  من خالل األخرى المعديةعن انتشار مرض سارس واألمراض 

 . لاليكاو ذات صلة ووضع مواد ارشادية للطوارئ على مراحلسقةابة منخطة استج

 ةـمقدم -١

الدوليـة  خطـوط  ال وانتشر بسرعة عبـر  ٢٠٠٣ الشديد عام  الحادي التنفسالتهاب الجهازظهر مرض سارس أو   ١-١
عرضـة    يكون  دولي  منظمة الصحة العالمية أن كل بلد له مطار        اعتبرتالمعدية  مرض سارس   لطبيعة  وبالنظر  . لسفر الجوي ل

 منظمة الصحة العالمية مشورة سفر بشأن سارس        أصدرتومن أجل احتواء انتشار مرض سارس       .  فيه  المرض تفشي الحتمال
 سارس والـذين   مرضراضأن تظهر عليهم أع  يحتملوأوصت باجراءات جديدة بما فيها اجراءات فحص لتحديد الركاب الذين   

وضـع  على   )األياتا(اتحاد النقل الجوي الدولي     نت منظمة الصحة العالمية مع االيكاو و      وتعاو.  بالمرض متأثريغادرون من بلد    
 .تدابير جديدة تهدف الى الوقاية من انتشار مرض سارس من خالل السفر جوا

 شخصا ٨ ٠٩٨ بلدا وأصاب ٢٩ انتشر الفيروس الى    ٢٠٠٣ يوليو   ٥عندما تفشى انتشار المرض بين البشر في        و ٢-١
وتبين التقديرات المنشورة بـأن التكلفـة االقتصـادية    . اقتصادياو  اجتماعياوقد عانت آسيا من تأثيره المدمر .  وفية ٧٧٤وسبب  

 القطاعـات   كان قطاعا السياحة والطيران المدني أكثـر       بليون دوالر أمريكي و    ١٤٠ الى   ٣٠لتفشي مرض سارس تتراوح بين      
 . من جرائهتضررا
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 ارئ في المطاراتطولل  على مراحلخطة استجابة االيكاو -٢

 وضمت ممثلين من االيكاو واألياتا ومنظمـة الصـحة   ٢٠٠٣ مجموعة عمل دولية في يونيو   في سنغافورة  التقت ١-٢
 اضـطلعت بـه   وتلى ذلك تدقيق    . العالمية وسنغافورة وأوصت بتدابير حمائية لمكافحة مرض سارس بالنسبة للمطارات الدولية          

 نغي في سنغافورة ومطارات الصين الدولية في بيجين وشنغهاي وغوانغزو وهونغ          ا بشأن مطار ش   ٢٠٠٣يو عام   االيكاو في يول  
 .مكافحة مرض سارس التي أوصت بها االيكاول  الحمائية الثمانيةتدابيرال وتبين أن جميع المطارات قد نفذت. كونغ

التقت مجموعة عمل دولية أخرى تضم ممثلين مـن االيكـاو واألياتـا              ، مرض سارس  حالةبعد السيطرة على    و ٢-٢
لوضع اطار موحـد لخطـة       ٢٠٠٣في سنغافورة في نوفمبر     واتحاد الخطوط الجوية للمحيط الهادئ وآسيا والصين وسنغافورة         

رى التي قد تتطور  األخالمعديةالمطارات لمرض السارس واألمراض     تكون استجابة   استجابة منسقة للطوارئ على مراحل كيما       
 منظمـة  الخطر الـذي حددتـه   مستوى متسقة ومتناسبة مع تثير الشواغل الدولية حالة طارئة من حاالت الصحة العامة  وتشكل

 غطـت  مرض سارس التي أوصت بها االيكاو بالنسبة للمطارات لمكافحة يةواستنادا الى التدابير الحمائية الثمان  . الصحة العالمية 
 المسببة  المحددة شتى من نظام االستجابة على مراحل بما في ذلك العوامل     أطوارمنسقة للطوارئ على مراحل     خطة االستجابة ال  

 .ونفذت الخطة المطارات الدولية للصين في سنغافورة. السيطرة واالتصاالتهياكل للمرض وتمارين التدريب والقيادة و

ل في اجتماع االيكاو ومنظمـة الصـحة العالميـة          قدمت االيكاو خطة االستجابة للطوارئ المنسقة وعلى مراح       و ٣-٢
ودعم االجتماع تفتيش االيكاو لقدرات الطوارئ الصحية العامة في المطارات فـي المنـاطق   . ٢٠٠٣جنيف في نوفمبر    بالمنعقد  

 القاهرة، مصر، ( التسهيالت الثاني عشر      شعبة وقدمت أيضا خطة االستجابة على مراحل في مؤتمر       . المتضررة بمرض سارس  
ووافقت الشعبة على ضرورة وضع خطة استجابة       . من قبل أمانة الشعبة فضال عن الصين وسنغافورة       ) ٢/٤/٢٠٠٤ الى   ٢٢/٣

 . هذه الخطة تنشر بوصفها من المواد االرشادية لاليكاو تنقحمنسقة للطوارئ على مراحل ضد األمراض المعدية وأن

ن انتشار مرض سارس أو أي أمراض معدية أخـرى عبـر   وبغية تفادي الدمار االجتماعي واالقتصادي الناجم ع  ٤-٢
 لخطة االستجابة المنسقة للطـوارئ وعلـى   وتوصيات سنغافورة دعما قويا مبادرة االيكاو لوضع قواعد قياسية تدعمالسفر جوا   

 التـي تقترحهـا   تعلى دعم االجراءا الدول المتعاقدة جميعا  حثتم  لذا  .  مواد ارشادية مماثلة لاليكاو    والنتاجمراحل للمطارات   
 .A35-WP/34األمانة الواردة في ورقة العمل أي 

 االجراء المعروض على الجمعية العمومية -٣

 :تدعى الجمعية العمومية الى القيام بما يلي ١-٣

 . األخرى عبر السفر جواالمعدية لمنع انتشار مرض سارس واألمراض المنجزاالحاطة علما بالعمل  )أ
 .A35-WP/34ألمانة في ورقة العمل أي دعم االجراء الذي تقترحه ا )ب

 ـ انتهـى ـ


