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 (IHRs)  الصحية الدوليةاللوائح :٦البند 
، )األمانة (WP/3 : أال وهياألعمالدول عرضت ورقات العمل التالية ضمن هذا البند من بنود ج 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 الطائرات من الحشرات،  (IP6: معلوماتثالث ورقات  هناكوكانت ).   الدوليمجلس المطارات (WP/88و

متابعة عملية انتقال العدوى باللمس بعد احتمال التعرض لمرض له أهمية بالنسبة للصحة  (IP29، و)األمانةمقدمة من 
لحشرات بدون استخدام المبيدات تطهير الطائرات من ا (IP/34و) ، مقدمة من الواليات المتحدةالعامة على متن طائرة

عرضا عن أعمالها المتعلقة بالصحة العامة، وقدمت منظمة الصحة العالمية   ). من الواليات المتحدةة، مقدمالحشرية
وأحاطت الشعبة علما باألعمال المفيدة التي تنجزها منظمة الصحية .  مع التركيز بصفة خاصة على األمراض المعدية

 .صددالعالمية في هذا ال
 االيكاو أجرتهبصورة محددة العمل الذي  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 .  الدول المتعاقدةمنظمة الصحة العالمية وعدد من للتعاون باالشتراك مع 

أحيطت الشعبة و.  مالحظاتما لها من برزت الورقة أ مطارات دولية كما ةن تقييم خمسبحثها أثناء عمل المنظمة بشأ
األياتا ومجلس  العالمية والصحةمنظمة مع  رئيسية يجري تقييمها في الوقت الحالي باالشتراك ةنشطأعلما كذلك بأربعة 

الى عالوة على ذلك، دعيت الشعبة  و. دعيت الى الموافقة على ضرورة القيام بتلك النشاطاتو ،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
ن أياتا على وشجعت الشعبة األتخزين المعلومات وتتعلق بالتكلفة وخصوصية الشخص موضوع البيانات واستخدام 

واقرارا .  االستعمالفي  يسرا وةطابسكثر  لجعلها أ،تحسين البطاقةب ،خرى ذات الصلة المنظمات األتعاون مع، بالتقوم
لجنة النقل الجوي الى في أقرب وقت ممكن ياتا النهائي عمل األسوف يقدم بحساسية هذه المسألة من حيث الزمن، 

 . والموافقة عليه وتنفيذه من البحثدالتابعة لاليكاو الجراء المزي

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 أغير .  االستمرار فيها

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

واقترح أن تقوم أعمال . )دليل خدمات المطارات( Doc 9137 من الوثيقة ٧االيكاو يجب تناوله ضمن الجزء رقم 
لتدابير الوقائية واجراءات أخذ زمام المبادرة للتعامل لأو منهجية /و في هذا الصدد على أساس الدروس المستفادة وااليكا

ن تنشر في مواد االيكاو االرشادية بشان أن تلك االجراءات يجب أعلى جرت الموافقة نه أبيد .  مع األمراض المعدية
 .التسهيالت

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

ن أ االقتراح يجب ن بحث هذاأت 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 
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ن تسمح الدولة المتعاقدة، رهنا بقواعدها التنظيمية الوطنية أضرورة يقضي ب Flimsy No 5الورقة ما ورد في نحو 
ل في فعاليتها أنها مماثلة على األقتطهير الطائرات من الحشرات ثبت تجاه ج بديلة نهبوافقة منظمة الصحة العالمية موب
ساليب والمعالجات التي وافقت منظمة الصحة هير الكيميائي من الحشرات وهي األاليب والمعالجات الخاصة بالتطسلأل

 وقررت ٢٤-٢ة القاعدة القياسية  النص المقترح اشتملت عليها بالفعل وبصورة كافيىن فحوأورأت الشعبة .  العالمية
 :بصيغتها المعدلة في الفقرة التاليةتكفي القائمة حكام ن األأ

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

 —/ أالتوصية

أساليب تقبل سوى  وأ المتعاقدة الدولةصرح  أال تجبي ،مر اجراء التطهير من الحشراتحينما يتطلب األ
 بها منظمة الصحة توصيالتي أو المبيدات الحشرية /و، سواء أكانت كيميائية أو غير كيميائية، التطهير
 .العالمية

 في منظمة الصحة العالميةتوافق عليها خرى أأساليب تجربة واختبار حكم هذا الستبعد ـ ال ي:مالحظة
 .النهاية

منع أداؤه للعمل الذي جرى على الشعبة مجريات االصين 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)اد مرض االلتهاب الرئوي الحبما فيها اندالع أمراض معدية مستقبال، المتعاقدة للتعامل مع 
 .في العمل المتصل باعداد السياسة التنظيميةأخذ زمام المبادرة دعيت االيكاو الى خصوص، 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/32ستأخذ االيكاو بعين االعتبار ورقتي العمل 

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

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

 .حة الجوية لبحثهابأن يحليها المجلس الى لجنة المال
 : اعتمدت الشعبة التوصيات التاليةWP/69وفيما يتصل بورقة العمل  ٩-١-٦

 —/بالتوصية 
بشأن تطهير الطائرات من التي يتضمنها الملحق التاسع على تنفيذ القواعد القياسية بقوة لدول تُشجع ا
) ٢٢-٢( تهديدا شكلتي تاجراء التطهير على عمليات الطائرات المطلب  حصر  والسيما،الحشرات

 ).٢٣-٢(يمكن اثباتها على أساس حاجة تعدلها ات وتطلبأن تستعرض ما لديها من معلى و
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 XX ـ/ بالتوصية 

 هاالدول المتعاقدة ومنظمة الصحة العالمية وغيروالعمل مع طالع بدور قيادي، ضالى االمدعوة االيكاو 
القواعد وراء  على ايضاح النية من ،لنقل الجويعمال االدولي 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، 

  XXXـ/ بالتوصية 
تقييم من أجل مع الدول المتعاقدة ومنظمة الصحة العالمية على أن تنسق بصورة عاجلة اليكاو ع اتُشج

 في احاليالمعتمدة الكيميائية األساليب تكلفة بدائل وفعالية وقابلية تنفيذ فاعلية لتقييم لمدى اوتوثيق عمليات 
 .كلما كان ذلك مالئما على مثل هذه البدائل الموافقةل يوتسج ،لتطهير من الحشراتمجال ا

المطارات الدولي جرى استرعاء انتباه الشعبة الى الصلة بين مجلس  المقدمة من 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 . نفسهامن تلقاء جراءات الحماية المضادة لألمراض المعدية يجب أال يتوقع منها تنفيذ ا

. المطارات الدولي للعمل الى جانب كل من منظمة الصحة العالمية وااليكاو لوضع خطوط ارشادية منسقة ومتفق عليها
ى اعتماد المبادئ العامة المتضمنة فيها  ودعت الشعبة الاألمانة المقدمة من WP/33ولقد أشارت الورقة الى ورقة العمل 

 .استجابة على مراحلذات متناسقة من أجل المطارات طوارئ من أجل خطة 
الى تحمل المسؤولية فيما يخص وحدها وافقت الشعبة على أنه ال ينبغي أن تدعى جهات تشغيل المطارات  ١١-١-٦

لسالمة ا ة يجب أن ينظر اليها باعتبار أنها تنحو منحىعاملألمراض 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
نتشار متالزمة ولقد أبرزت الورقة االجراء الذي اتخذته االيكاو استجابة ال. الطيران عن منع انتشار األمراض المعدية
لدول بموجب اتفاقية تترتب بالنسبة ل وعلقت على المسؤولية التي (SARS)أعراض الجهاز التنفسي الحادة الشديدة 

 .شركات الطيران بموجب المبادئ العامة لقانون العمومبالنسبة لالطيران المدني الدولي و
االجتهاد الواجب من جهة الدول وشركات ن عنوارأت الشعبة أن تلك الورقة يجب أن ينظر فيها تحت  ١٣-١-٦

والحظت الشعبة أن شركات . الجوانب القانونية للمسؤولية: فكرةالطيران لمنع انتشار األمراض المعدية ال تحت 
صحية ومتفقة مع الهياكل الصحية وذلك من أجل جميع آمنة والطيران يجب أن تضمن أن النقل يتم انجازه بصورة 

شركات الطيران الهواء تعرضها وفضال عن ذلك يجب أال تتضمن الخدمات والتسهيالت التي . اقمالركاب وأفراد الطو
النقي في المقصورة وحسب، بل يجب أن تتضمن أيضا األجهزة المالئمة ونظافة المقصورات والمراحيض حسنة 

 .بالتجهيز ومجموعات االسعاف الطبي ووجود طاقم مدرب على النحو المالئم لمساعدة الركا
استعراض باللجنة القانونية تقوم أن بوافقت الشعبة على احالة هذا الموضوع الى مجلس االيكاو مع طلب  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
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، قدمت األمانة معلومات عن خطة منسقة ذات مراحل للطوارئ في المطارات WP/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
سقة لالستجابة للطوارئ على ، وافقت الشعبة على أن نموذج الخطة المتناWP/33فيما يتعلق بالوثيقة  ١٦-١-٦

واقترح أن مسببات تنفيذ مثل هذه الخطة .  المعروض في الوثيقة، مفيد ومالئم وينبغي المضي في تطويرهمراحل، 
 .ض معد على متن طائرة متجهة الى المطاريمكن أن تشمل أيضا االبالغ عن حالة مشتبه فيها لالصابة بمر

تم ايضاح أن المسؤولية عن أي خطة للطوارئ تقع بصفة رئيسية على عاتق سلطات الصحة العامة، مع  ١٧-١-٦
 .أن القائمين على االدارة في المطار يؤدون دورا تنسيقيا مهما في تنفيذ الخطة

) ب ١-٢-٥رض السارز، المذكورة في الفقرتين تم أيضا ايضاح أن تطبيق التدابير المضادة لم ١٨-١-٦
وستحدد منظمة الصحة العالمية .  ، لن يكون مالئما اال في حالة ظهور مرض السارز من جديد)ب ٢-٢-٥و

 .االجراءات التي يتعين اتخاذها في حالة تفشي مرض معد آخر
.  د االرشادية الصادرة عن االيكاوالمواجرت الموافقة على أنه ينبغي نشر البيان الموجز للنموذج في  ١٩-١-٦

وريثما يتم ذلك، يمكن نشر كتاب دوري مخصص لهذا .  وسيبحث امكان ادراجه في دليل تخطيط المطارات
 .الموضوع

 ـ انتهـى ـ


