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 )FAL/12( تسهيالت النقل الجوي لشعبةالدورة الثانية عشرة 
 ٢/٤/٢٠٠٤ الى ٢٢/٣القاهرة، مصر، 

 (IHRs) الصحية الدولية الالئحة :٦رقم  البند

 تطهير الطائرات من الحشرات بوسائل غير المبيدات الحشرية

 )الواليات المتحدة من ةمقدم(

 خلفية الموضوع -١

تطهير الطائرات من الحشـرات بوسـائل       عملية  لى دراسة نهج بديلة ل    ت حكومة الواليات المتحدة ع    كفع ١-١
قائمة على المبيدات الحشرية وذلك لمنع الحشرات الطائرة التي يمكن أن تشكل تهديدا للصحة العامـة أو الزراعـة أو          

اسـتخدام  وهناك قلق من أن الممارسة الحالية في بعض البلدان وتقضي بطلـب     .  البيئة من دخول مقصورات الطائرة    
المبيدات الحشرية لتطهير الطائرات من الحشرات يمكن أن تؤدي الى مضايقات وتطرح تسـاؤالت حـول التـأثيرات      

 .الصحية السلبية المحتملة على أطقم وركاب الطائرات

تشغيل انبعاث حائـل مـن      ركز البحث على تقنية، طورها مختبر حكومي بالواليات المتحدة، تتكون من             ٢-١
 .  البعوض وغير ذلك من الحشرات الطائرة من دخول مقصورة الطائرةمنع  باب الطائرة لفي مدخلالهواء 

االختبارات التي أجريت في المختبر، والتي ترد مناقشتها في ورقـة المعلومـات التـي               نتائج  ولقد بينت    ١-٢-١
 :الحشرية لألسباب التالية، أن تلك التقنية تتفوق على النهج القائمة على استخدام المبيدات الحوائل الهوائيةتتناول 

تعد تلك التقنية مماثلة على األقل في كفاءتها لعملية تطهير الطـائرات مـن الحشـرات باسـتخدام              )أ 
 .المبيدات الحشرية

في تلك التقنية   احتمال  ثمة  باستخدام المبيدات الحشرية، ليس     من الحشرات   التطهير  على العكس من     )ب 
 .الذي قد ينتج عنه خطر محتمل على البشر أو  على البيئةحشرية اللمبيدات لستخدام االسوء ل

من التعرض لتيارات الهواء المتحركة وهـي السـمة       ليس ثمة دليل على أية تأثيرات صحية سلبية          )ج 
 .للحوائل الهوائيةالمميزة 

لـك  ، قد يثبـت أن ت للرقابةوبالنسبة للدول المتعاقدة التي يخضع فيها تسجيل واستخدام المبيدات الحشرية           ٣-١
 .من منظور الفعالية من حيث التكاليف وتقليل األخطارأكثر جدوى التقنية أيضا 

وعلى أساس هذا البحث يجب حث الدول المتعاقدة على السماح بـنهج غيـر كيميائيـة للتطهيـر مـن                     ٤-١
 . الحشرات
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 االجراء المعروض على الشعبة -٢

 قاعدة قياسية جديدة تدرج في الملحق  ان الشعبة مدعوة الى النظر في االقتراح الوارد في الضميمة بوضع           ١-٢
 .التاسع

 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
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 مرفق

 قاعدة قياسية مقترحة الدراجها بالفصل الثاني من الملحق التاسع

تسمح الدول المتعاقدة بنهج غير قائمة على استخدام المبيدات الحشرية لتطهير الطائرات من الحشرات ثبت 
ألساليب والمعالجات القائمة على التطهير كيميائيا من الحشرات وهي على األقل أنها مماثلة في كفاءتها ل

 .األساليب والمعالجات التي وافقت عليها منظمة الصحة العالمية

 ـ انتهـى ـ


