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 (IHRs)  الصحية الدوليةاللوائح :٦البند 
، )األمانة (WP/3 : أال وهياألعمالعرضت ورقات العمل التالية ضمن هذا البند من بنود جدول  ١-٦
الصين  (WP/67، و)الواليات المتحدة (WP/61، و)األمانة (WP/29، و)األمانة (WP/18و) األمانة (WP/33و

، )االتحاد الدولي لعمال النقل (WP/70، و)االتحاد الدولي لعمال النقل (WP/69، و)األياتا (WP/85، و)وسنغافورة
تطهير  (IP6: ثالث من ورقات المعلومات أال وهيبدورها وكانت هنالك ).  مجلس المطارات الدولي (WP/88و

لمس بعد احتمال التعرض لمرض متابعة عملية انتقال العدوى بال (IP29، و)األمانةالطائرات من الحشرات، مقدمة من 
تطهير الطائرات من الحشرات  (IP/34و) ، مقدمة من الواليات المتحدةله أهمية بالنسبة للصحة العامة على متن طائرة

 ). من الواليات المتحدةة، مقدمبدون استخدام المبيدات الحشرية
 االيكاو أجرتهة محددة العمل الذي بصور وأبصفة عمومية سواء  WP/32 في ورقة العمل األمانةأبرزت  ١-١-٦

ولقد تضمن ذلك العمل جهود االيكاو .  امراض المعدية من خالل النقل جومؤخرا في اعداد اجراءات لمنع انتشار األ
وقائية جرى وأبرزت الورقة ثمانية اجراءات .  منظمة الصحة العالمية وعدد من الدول المتعاقدةللتعاون باالشتراك مع 

أحيطت الشعبة و.  مالحظاتما لها من برزت الورقة أ مطارات دولية كما ةن تقييم خمس عمل المنظمة بشأبحثها أثناء
منظمة التجارة العالمية واألياتا ومجلس مع  رئيسية يجري تقييمها في الوقت الحالي باالشتراك ةنشطأعلما كذلك بأربعة 

الى عالوة على ذلك، دعيت الشعبة  و. بتلك النشاطاتدعيت الى الموافقة على ضرورة القيام و ،الدوليالمطارات 
ومشروع  (SARS)مرض االلتهاب الرئوي الحاد اجراءات الحماية من ضمن مواد االيكاو االرشادية  تنشر أنالتوصية ب

 .خطة الطوارئ التي ينتظر اعدادها
ن تناقش الى جانب ورقة أ ينبغي WP/32ن ورقة العمل أفي المناقشات التي تلت ذلك رأت بعض الوفود  ٢-١-٦

 وافقت الشعبة على WP/85وفيما يتصل بورقة العمل .  ينتمجتمع وبالتالي بحثت الشعبة ورقتي العمل WP/85العمل 
تلك الصيغة المرفق بورقة العمل نموذج يضا أياتا والتي اقترحتها األ) PLC(الراكب تحديد مكان ن بطاقة أالقول ب

مسائل سوف تكتنفها  الراكب تحديد مكانن بطاقة أن بعض الوفود طرحت شواغل تفيد أغير .  يعتبران مبادرة نشطة
.  ائل القانونيةتخزين المعلومات وغير ذلك من المسوتتعلق بالتكلفة وخصوصية الشخص موضوع البيانات واستخدام 

 ةطابسكثر  لجعلها أ،البطاقةتحسين ب ،خرى ذات الصلةتعاون مع المنظمات األ، بالن تقومأياتا على وشجعت الشعبة األ
 . من البحثدلجنة النقل الجوي التابعة لاليكاو الجراء المزيالى ياتا النهائي عمل األسوف يقدم و.  االستعمالفي  يسراو

وتحقيق المزيد من  رأت الشعبة أن النشاطات المقترحة ينبغي تشجيعها WP/32ورقة العمل بوفيما يتعلق  ٣-١-٦
أمر ) ب-١-٥الفقرة ضمن متناسقة الطوارئ اللخطة نمطي  اعداد اطار من الواضح أننه أير غ.  االستمرار فيها

 الذي ن االقتراحأيضا أوالحظت الشعبة .  ولية جهة تشغيل المطار بل مسئولية الدولة المعنيةؤمسضمن يكون أال يجب 
 ةياعدت تحت رعأوالتي سارز لمتالزمة  اجراءات الوقاية الثمانية الموصى بها والمضادة هو عن احدى الدول وقدمته

على جرت الموافقة نه أبيد . )دليل خدمات المطارات( Doc 9137 من الوثيقة ٧االيكاو يجب تناوله ضمن الجزء رقم 
 .ن تنشر في مواد االيكاو االرشادية بشان التسهيالتأن تلك االجراءات يجب أ

تخص مزايا تطهير الطائرات من يمية هانظر مفوجهة  عرضت الواليات المتحدة WP/61في ورقة العمل  ٤-١-٦
ودعت الشعبة  ،تقوم على استخدام حائل من الهواءتقنية مبرزة في الورقة  ،الحشرات بدون استخدام المبيدات الحشرية

ن أن بحث هذا االقتراح يجب أت معظم الوفود أور.  الى بحث اعتماد قاعدة قياسية جديدة الدراجها في الملحق التاسع
ن على أ مقترحا في هذا الشاوبحثت الشعبة نص.  قاعدة قياسيةال ب توصيةاقتراحا بن يكون أساس ضرورة أيكون على 

ن تسمح الدولة المتعاقدة، رهنا بقواعدها التنظيمية الوطنية أضرورة يقضي ب Flimsy No 5الورقة ما ورد في نحو 
ل في فعاليتها أنها مماثلة على األقطهير الطائرات من الحشرات ثبت تتجاه نهج بديلة بوافقة منظمة الصحة العالمية موب
ساليب والمعالجات التي وافقت منظمة الصحة هير الكيميائي من الحشرات وهي األاليب والمعالجات الخاصة بالتطسلأل

 وقررت ٢٤-٢اسية  النص المقترح اشتملت عليها بالفعل وبصورة كافية القاعدة القيىن فحوأورأت الشعبة .  العالمية
 .تكفي مع تنقيحات طفيفةالقائمة حكام ن األأ



  FAL/12-WP/103 
 مشروع 
 2-6  من جدول األعمال  ٦التقرير عن البند     

 

 : على النحو التالي٢٤-٢اء بعض النقاش وافقت الشعبة على تنقيح القاعدة القياسية روبعد اج ٥-١-٦

 /A التوصية ـ

تقبل سوى طرائق  وأالدولة المتعاقدة صرح  أال تجبي ،مر اجراء التطهير من الحشراتحينما يتطلب األ
 بها منظمة الصحة توصيالتي ، سواء أكانت كيميائية أو غير كيميائية، المبيدات الحشريةلتطهير وا

 .العالمية

 في منظمة الصحة العالميةتوافق عليها خرى  أائقتجربة واختبار طرحكم هذا الستبعد ـ ال ي:مالحظة
 .النهاية

منع أداؤه للعمل الذي جرى مجريات اعلى الشعبة الصين وسنغافورة عرضت  WP/67في ورقة العمل  ٦-١-٦
من خالل السفر جوا واسترعتا االنتباه الى ضرورة تقديم ارشادات للدول  (SARS)مرض االلتهاب الرئوي الحاد انتشار 

وفي هذا .  (SARS)مرض االلتهاب الرئوي الحاد بما فيها اندالع أمراض معدية مستقبال، المتعاقدة للتعامل مع 
 .في العمل المتصل باعداد السياسة التنظيميةأخذ زمام المبادرة يكاو الى دعيت االخصوص، ال
بأخذ زمام  ووافقت الشعبة على ضرورة أن تقوم االيكاو . اتد عام من الشعبة لتلك الطلبتأييكان هناك  ٧-١-٦

 مثل مجلس المطارات الدولي واألياتا ، مع الهيئات ذات الصلة، بالتعاون الوثيقفي اعداد المواد االرشاديةالمبادرة 
رشادية لتنفيذ خطة االخطوط وضع الاألمراض المعدية وللحماية من في وضع اجراءات وومنظمة الصحة العالمية، 

وبهذا . سفر جوالستجابة على مراحل للطوارئ لمنع انتشار األمراض المعدية من خالل امن أجل المطارات لالمتناسقة 
 . على نحو وثيقWP/67 وWP/32ن االعتبار ورقتي العمل ستأخذ االيكاو بعي

 وتنقيحات الورقتين والتي ورد االقتراح بادخالها في الورقة WP/70 و WP/69لدى بحث ورقتي العمل  ٨-١-٦
Fimsy No.6 المقدمة من اتحاد عمال النقل الجوي الدولي، الحظت الشعبة أن الورقتين اقترحتا نصا من أجل ،

لذلك  رأت الشعبة أن محتواها طبيعته فنية للغاية وليس له WP/70وفيما يتصل بورقة العمل . النوع باءالتوصيات من 
 سوف تحال الى مجلس منظمة االيكاو مع طلب WP/70ولذلك اتفق على أن ورقة العمل . ارتباط مباشر بالتسهيالت

 .بأن يحليها المجلس الى لجنة المالحة الجوية لبحثها
 : اعتمدت الشعبة التوصيات التاليةWP/69تصل بورقة العمل وفيما ي ٩-١-٦

 /B التوصية ـ

بشأن تطهير الطائرات من التي يتضمنها الملحق التاسع على تنفيذ القواعد القياسية بقوة لدول تُشجع ا
) ٢٢-٢( تهديدا شكلاجراء التطهير على عمليات الطائرات التي تمطلب  حصر  والسيما،الحشرات

 ).٢٣-٢(يمكن اثباتها على أساس حاجة تعدلها ات وتطلبستعرض ما لديها من مأن تعلى و
 B/XX التوصية ـ

 هاالدول المتعاقدة ومنظمة الصحة العالمية وغيروالعمل مع طالع بدور قيادي، ضااليكاو الى االنُدعى 
القواعد اء ور على ايضاح النية من ،عمال النقل الجويالدولي لتحاد االمن أصحاب المصلحة ومنهم 

محددة ومالئمة مواد ارشادية اعداد والى القياسية القائمة حاليا فيما يخص تطهير الطائرات من الحشرات، 
 . الركاب والقيادةللمبيدات الحشرية في مقصورتيمن التعرض ل يتقلوالى الألغراض الطائرات التجارية، 
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  B/XXXالتوصية ـ
تقييم من أجل مع الدول المتعاقدة ومنظمة الصحة العالمية لة على أن تنسق بصورة عاجاليكاو تُشجع ا

 في احاليالمعتمدة الكيميائية الطرائق تكلفة بدائل وفعالية وقابلية تنفيذ فاعلية لتقييم لمدى اوتوثيق عمليات 
 . كلما كان ذلك مالئما عليهاالموافقةمن أجل لتطهير من الحشرات وأيضا مجال ا

 المقدمة من اتحاد المطارات الدولي جرى استرعاء انتباه الشعبة الى الصلة بين WP/88في ورقة العمل  ١٠-١-٦
وقالت الورقة بأن جهات تشغيل المطارات .  الصحية الدولية لمنظمة الصحة العالميةاللوائحالمطارات وبين عملية تنقيح 

وفي هذا الشأن تواجد مجلس . نفسهاتلقاء من يجب أال يتوقع منها تنفيذ اجراءات الحماية المضادة لألمراض المعدية 
. المطارات الدولي للعمل الى جانب كل من منظمة الصحة العالمية وااليكاو لوضع خطوط ارشادية منسقة ومتفق عليها

 ودعت الشعبة الى اعتماد المبادئ العامة المتضمنة فيها األمانة المقدمة من WP/33ولقد أشارت الورقة الى ورقة العمل 
 .استجابة على مراحلذات متناسقة من أجل المطارات طوارئ جل خطة من أ
وافقت الشعبة على أنه ال ينبغي أن تدعى جهات تشغيل المطارات الى تحمل المسؤولية وحدها فيما يخص  ١١-١-٦

لسالمة ا عامة يجب أن ينظر اليها باعتبار أنها تنحو منحىلألمراض المعدية وأن الصحة الالحماية المضادة اجراءات 
 .العامة واألمن

 بشأن المسؤولية القانونية للدول وشركات األمانة المقدمة من WP/18نظرت الشعبة في ورقة العمل  ١٢-١-٦
ولقد أبرزت الورقة االجراء الذي اتخذته االيكاو استجابة النتشار متالزمة . الطيران عن منع انتشار األمراض المعدية

لدول بموجب اتفاقية تترتب بالنسبة ل وعلقت على المسؤولية التي (SARS) الشديدة أعراض الجهاز التنفسي الحادة
 .شركات الطيران بموجب المبادئ العامة لقانون العمومبالنسبة لالطيران المدني الدولي و

االجتهاد الواجب من جهة الدول وشركات عنوان رأت الشعبة أن تلك الورقة يجب أن ينظر فيها تحت  ١٣-١-٦
والحظت الشعبة أن شركات . الجوانب القانونية للمسؤولية: فكرةران لمنع انتشار األمراض المعدية ال تحت الطي

صحية ومتفقة مع الهياكل الصحية وذلك من أجل جميع آمنة والطيران يجب أن تضمن أن النقل يتم انجازه بصورة 
شركات الطيران الهواء تعرضها لتسهيالت التي وفضال عن ذلك يجب أال تتضمن الخدمات وا. الركاب وأفراد الطواقم

النقي في المقصورة وحسب، بل يجب أن تتضمن أيضا األجهزة المالئمة ونظافة المقصورات والمراحيض حسنة 
 .التجهيز ومجموعات االسعاف الطبي ووجود طاقم مدرب على النحو المالئم لمساعدة الركاب

استعراض باللجنة القانونية تقوم أن بوع الى مجلس االيكاو مع طلب وافقت الشعبة على احالة هذا الموض ١٤-١-٦
التسهيالت بهدف ادراج مواد ب أن ينظر فريق خبراء التسهيالت في الجوانب المتعلقة يمكنو. الجوانب القانونية المعنية

 .لها عالقة بالموضوع في دليل التسهيالت
ت عن خطة منسقة ذات مراحل للطوارئ في المطارات ، قدمت األمانة معلوماWP/33في ورقة العمل  ١٥-١-٦

 (SARS)ظهور مرض االلتهاب الرئوي الحاد تحتوي على ارشادات الهدف منها مساعدة المطارات في حالة احتمال 
 . يشكل خطرا على الصحة العامة ذلك من حاالت اندالع أي مرض معدمن جديد وغير

خطة الطوارئ المنسقة جميع حاالت األمراض المعدية والحظت كان هناك تأييد واسع لفكرة أن تغطي  ١٦-١-٦
 .الطارئة لكي تغطي خطر أي مرض معدمواءمة خططها لالشعبة أن الورقة منحت الدول مرونة كافية 
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وافقت الشعبة على أن مسؤولية تخطيط وتنفيذ مثل هذه الخطة ال تعود الى سلطات المطارات وبالرغم من  ١٧-١-٦
لية يمكن أن تقوم بها هذه السلطات واللجان ذات الصلة، فان المسؤولية النهائية تقع على عاتق الدول أن األعمال األو

 .لتنفيذ مثل هذه الخطط

 ـ انتهـى ـ


