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  والثالثون ةبعالساالدورة  -الجمعیة العمومیة 

 الفنیةاللجنة 

  دعم التنفیذ —سالمة الطیران   :٣٠البند رقم 

  الترتیب التعاوني لمنع وادارة أحداث الصحة العامة 
   )CAPSCA(في مجال الطیران المدني 

 (ورقة مقدمة من مجلس االیكاو)

  الموجز التنفیذي
التخفیض البسیط  فإنًا قطاع الصحة وألن عدد المتضررین یمكن أن یكون كبیر ًا یدیرها أساس العامةرغم أن أحداث الصحة 

 وباءتشار انفقي حالة  في مجال الصحة.ًا كبیر ًا في المخاطر نتیجة االدارة الفعالة في قطاع الطیران یمكن أن یؤثر تأثیر 
شخص، وذلك  ١٠٠٠إنقاذ  إلى المخاطر قد یؤدي تقلیلشخص، فإن مساهمة قطاع الطیران في  ١٠٠ ٠٠٠یقتل 

عن عواقب اقتصادیة ًا وقد تسفر أحداث الصحة العامة أیض الجسیمة للطائرات.بالمقارنة بالوفیات الناجمة عن الحوادث 
   وخیمة.

عقد اجتماعات  (CAPSCA)ویتیح برنامج "الترتیب التعاوني لمنع وٕادارة أحداث الصحة العامة في مجال الطیران المدني" 
على المستویات الصحة العامة خطط تأهب  مما یعززإقلیمیة ودورات تدریبیة وزیارات المساعدة للمطارات الدولیة والدول 

مع منظمة الصحة العالمیة والمجلس الدولي  االیكاوتعاون تهذا الغرض، لًا وتحقیق. العالمیة واإلقلیمیة والوطنیة والتشغیلیة
التي شجعت و للمطارات واتحاد النقل الجوي الدولي والجهات المعنیة األخرى. ومنذ انعقاد دورة الجمعیة العمومیة األخیرة، 

اآلن في جمیع أقالیم ًا أصبح نشطو  والشرق األوسطلیشمل أوروبا الدول على االنضمام إلى هذا البرنامج، تم توسیع نطاقه 
  االیكاو.

غلق هذا ولقد أُ  تحدة المركزي لمكافحة األنفلونزا،من صندوق األمم المًا أساسیأتي  CAPSCA برنامجولقد كان تمویل 
بات دون المستوى ، فقد تزداد التأثیرات الصحیة واالقتصادیة السیئة نتیجة االستجاCAPSCA برنامجوبدون  الصندوق اآلن.

  األفضل من جانب قطاع الطیران عند وقوع األحداث الدولیة للصحة العامة.
والمنظمات الدولیة لدول ا وأن تشجع CAPSCA لبرنامجیرجى من الجمعیة العمومیة أن تبین دعمها المستمر  اإلجراء:

  و/أو بصورة عینیة.ًا لدعمه مالی

  .األهداف االستراتیجیةجمیع العمل هذه بترتبط ورقة   :االستراتیجیةاألهداف 
  بصفة طوعیة.  CAPSCAلبرنامج شجع الدول والمنظمات الدولیة لتقدیم الدعم المالي و/أو العیني تُ   اآلثار المالیة:

  اتفاقیة الطیران المدني الدولي — Doc 7300من ١٤المادة   :المراجع
Doc 9958 — ٨/١٠/٢٠١٠في (الصادرة عن الجمعیة العمومیة قرارات الساریة المفعول ال(  
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 مقدمةال - ١

عام على الطیران: ًا سلبیًا ، أّثرت ثالثة أحداث هامة حدثت في مجال الصحة العامة تأثیر ٢٠٠٣منذ عام  ١- ١
 – ٢٠١١وعام ، A (H1N1)وباء أنفلونزا  – ٢٠٠٩وعام  ،)SARS - (سارسمرض االلتهاب الرئوي الحاد الشدید  – ٢٠٠٣

ویمكن توقع مزید من أحداث الصحة العامة الرئیسیة في  .بسبب زلزال الیابان حادث محطة الطاقة النوویة في فوكوشیما
الذین سیتضررون جّراء أحداث ًا لى أنه في المستقبل سیزداد عدد المسافرین جو إ ویشیر تزاید عدد المسافرین جواً  المستقبل.

یمكن أن تنتشر بواسطته األوبئة في ًا هامًا عنصر  الساریةأن یشكل انتشار األمراض  دبشكل متزایالصحة العامة ومن المرجح 
 البدایة.

من سكان العالم قد یكونوا مشاركین في أحداث تتعلق بالصحة العامة تتراوح وفیاتها ًا كبیر ًا وحیث أن عدد ٢- ١
نسمة في ثالث أوبئة خالل السنوات الستین األخیرة، فمن المتوقع  ملیوني إلى ١٨ ٠٠٠على سبیل المثال من بصورة تقدیریة 

احداث تأثیر كبیر في العدد المتضرر جّراء  إلى أن یؤدي تخفیض بسیط في المخاطر نتیجة االدارة الفّعالة في قطاع الطیران
الدارة الجیدة في قطاع الطیران في المائة في الوفیات نتیجة ا ١مجرد تخفیض بنسبة  فإنوفي هذه األحداث،  .اعتالل الصحة

من خالل أنشطة مثل فحص المسافرین الصحي بالمطارات وتحدید وادارة الحاالت على متن الطائرات واالخطار المناسب 
إذا أصبحوا لهیئات الصحة العامة في وجهة المقصد واجراءات االتصال الفّعالة إلبالغ المسافرین بشأن االجراء الواجب اتخاذه 

 وفاة. ٢٠ ٠٠٠ إلى ١٨٠قد یخفض العدد االجمالي للوفیات بمقدار یتراوح من مرضى، 

على عملیات الطائرات كما تبین ذلك من خالل انخفاض ًا خطیر ًا ویمكن أن تؤثر أحداث الصحة العامة تأثیر  ٣- ١
ع مرض االلتهاب في المائة إلى هونغ كونغ ومدینة مكسیكو في بدایة اندال ٤٠في المائة وبنسبة  ٨٠عدد الركاب بنسبة 
 في الثانیة. A (H1N1)ووباء أنفلونزا  السارس في األولى

فرصة  )CAPSCA(یوفر برنامج الترتیب التعاوني لمنع وادارة أحداث الصحة العامة في مجال الطیران  ٤- ١
في مجال  لموظفي الصحة العمومیة للعمل بصورة مباشرة مع موظفي الطیران من أجل وضع خطط تأهب فّعالة للصحة العامة

 الطیران.

 على الدول ما یلي: CAPSCAوتشمل الفوائد التي یعود بها برنامج  ٥- ١

  بین الدول وبین المنظمات الدولیة.ة و الدول ضمنالتعاون متعدد القطاعات   أ)
  وتحسین االتصال والتنسیق والتعاون بین جمیع الجهات المعنیة.  ب)
منظمة الطیران المدني بین التطویر المتآزر والمتسق لإلرشادات بواسطة المنظمات الدولیة، وخاصة و   ج)

  الدولي (االیكاو) ومنظمة الصحة العالمیة واتحاد النقل الجوي الدولي ومجلس المطارات الدولي.
  في مجال الصحة العامة بالطیران.في حاالت الطوارئ الوقایة واالستجابة  نتحسیو   د)
التخفیف من اآلثار الناجمة عن حاالت الطوارئ في مجال الصحة العامة على صحة الناس من خالل و   )ه

  التأثیرات الصحیة المخفضة و/أو المؤجلة و/أو المخففة.
 إلى والعودة السریعة تخفیف اآلثار االقتصادیة واالجتماعیة الناجمة على أحداث الصحة العامة.و   و)

  حسار األخطار التي تتهدد الصحة.العملیات العادیة عند ان
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ومقدمي الخدمات والعاملین في مجال ًا الجمهور والمسافرین جو  لعمومتحسن ادارة منظور المخاطر و   ز)
  الطیران.

  ما یلي: CAPSCAوتشمل االنجازات الرئیسیة لبرنامج   ٦- ١
اقلیمیة منفصلة ولكن متسقة  مشاریعخمسة لقد وضعت منذ الدورة السابعة والثالثین للجمعیة العمومیة   أ)

ًا برنامج CAPSCAللشرق األوسط، مما جعل برنامج  CAPSCAألوروبا وبرنامج  CAPSCAفي برنامج 
  .عالمیاً 

  .واقلیمدولة عضو  ٩٣االقلیمیة  CAPSCAمشاریع  إلى انضمتو   ب)
  .اقلیملة/دو  ٥٤الدول والمطارات الدولیة في  إلى كملت زیارات المساعدة بشأن المطاراتأُ و   ج)
  .اً فنیًا مستشار  ٢٠لــ ًا تدریب CAPSCAقدمت الدول لمشاریع و   د)
الكثیر من المنظمات الشریكة (وكاالت األمم المتحدة والرابطات التجاریة التابعة لقطاع الطیران) تشارك و   )ه

  .CAPSCAفي أنشطة برنامج 
  الصحة العالمیة مع االیكاو بشأن االجتماعات والتدریب والزیارات الخاصة بالمساعدة. وتتعاون منظمة  و)
  بالتمویل في المستقبل).ًا (رهن الساریةلیتجاوز األمراض  CAPSCAتوسیع نطاق برنامج و   ز)
  .CAPSCAارشادات وقوائم فحص ونموذج للتقاریر لزیارات المساعدة التابعة لبرنامج و   ح)
  لطوارئ الصحة العامة. ةطیران وطنی ع خطةونموذج لوض  ط)
الصحة العالمیة ومجلس المطارات الدولي واتحاد النقل الجوي  ةارشادات اضافیة جدیدة من منظمو   ي)

  الدولي (ایاتا) (مثل استمراریة العمل).
  .)capsca.org.www( CAPSCAانشاء موقع شبكي لبرنامج و   ك)

 المناقشة - ٢

األخیرة، تم إعداد القواعد القیاسیة والتوصیات الدولیة واإلجراءات ذات الصلة بالتخطیط  السبعخالل السنوات  ١- ٢
 للتأهب لمواجهة الطوارئ في مجال الصحة العامة والرد علیها في مجال الطیران على النحو التالي:

 تشغیل الطائرات –الملحق السادس 
 التسهیالت –الملحق التاسع 

  خدمات الحركة الجویة –الملحق الحادي عشر 
  المطارات –رابع عشر الملحق ال

  اآلمن للبضائع الخطرة عن طریق الجو لنقلالتعلیمات الفنیة ل – Doc 9284الوثیقة 
  إدارة الحركة الجویة –إجراءات خدمات المالحة الجویة  - Doc 4444الوثیقة 
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الرصد المستمر في إطار البرنامج العالمي لتدقیق مراقبة السالمة  ، سیشمل نهج٢٠١٣وابتداء من عام  ٢- ٢
ومع ذلك ال یدرك الكثیر في قطاع الطیران بعد  مسائل متعلقة بالقواعد القیاسیة والتوصیات الدولیة ذات صلة بتخطیط التأهب.

  أهمیة هذه التغییرات.

قائمة المتعددة القطاعات والمستعدة مزایا هذه الشبكة ال ٢٠١١وأثبت حادث فوكوشیما الذي وقع عام  ٣- ٢
لالستجابة لحاالت الطوارئ في مجال الصحة العامة. وبالرغم من أن البرنامج قد ُأعد لمواجهة التهدیدات الناتجة عن األمراض 

ء فرقة من الجهات المعنیة الدولیة البارزة. وتم إنشاًا مجدیة إذ إنها جمعت بسرعة عدد CAPSCAالساریة، كانت شبكة برنامج 
عمل لمسألة التعاون في مجال النقل واشترك فیها من لدیه المعرفة واالطالع على الصناعة النوویة أو لدیه اهتمام خاص 

وفي بحادث فوكوشیما. وكانت هذه الفرقة وعلى رأسها االیكاو واشتركت فیها سبع وكاالت متخصصة تابعة لألمم المتحدة 
للطیران المدني هي التي قدمت إرشادات للدول ولمشغلي الطائرات. وأصدرت االیكاو ثالث نشرات إخباریة باسم فرقة  منظمتین

الیابان ومنه مما ساعد بدوره  إلى العمل التي ساعدت على طمأنة الركاب واألطقم فیما یتعلق بانخفاض مستوى خطورة السفر
 في التقلیل من تعطل النقل الجوي.

حادث النووي في الیابان أن أحداث الصحة العامة التي تنطوي على أمراض ساریة لیست هي الوحیدة وبّین ال ٤- ٢
واسمه بالتالي ألخذ هذه  CAPSCA. وعّدل نطاق عمل برنامج النقل الجويعلى عملیات ًا ضار ًا التي یمكن أن تؤثر تأثیر 

الترتیب  ١/١/٢٠١٣في  الجوي السفربواسطة الساریة راض الترتیب التعاوني لمنع انتشار األموأصبح  .المسألة في االعتبار
وعلى . CAPSCAالتعاوني لمنع وٕادارة أحداث الصحة العامة في مجال الطیران المدني مع نفس االسم المختصر أي برنامج 

، بما وكیمیائیاً ًا ویونو ًا توسیع نطاق البرنامج لمعالجة جمیع أنواع أحداث الصحة العامة بیولوجی افتراض توفر التمویل سیستمر
 ع ذات الصلة باألعمال اإلرهابیة.في ذلك الوقائ

لكل إقلیم في السنة الواحدة إذا لم تمّول  دوالر ٢٥ ٠٠٠إذ تقدر بحوالي  تكلفة متواضعةوٕان تكلفة البرنامج  ٥- ٢
دوالر في السنة إذا كانت ممولة من  ٥٠ ٠٠٠زیارات تقدیم المساعدة إلى فرادى الدول والمطارات من المشروع، وحوالي 

ًا كانت أنشطة البرنامج بما في ذلك زیارات تقدیم المساعدة ممولة أساس ٢٠١٢حتى عام  ٢٠٠٦الفترة من عام  وفيالمشروع. 
. وقد تم اآلن إقفال (UNDP)وهو صندوق یدیره برنامج األمم المتحدة للتنمیة  (CFIA)األنفلونزا  لمكافحةمن الصندوق المركزي 

زیارات تقدیم المساعدة إلى الدول تمویل ًا حالی ویتعین هذا الصندوق وهكذا تبذل مساعي للحصول على مصادر دخل أخرى.
ومن  .بتمویل االجتماعات والدورات التدریبیةًا حالی الدول المضیفة واالیكاو تقومتكالیف بینما والمطارات على أساس استرداد ال

التمویل الذي خاصة زیارات تقدیم المساعدة، بدون تمویل اضافي لالستعاضة عن ، و CAPSCAالمرجح أن تقل أنشطة برنامج 
 ).CFIA( األنفلونزاالصندوق المركزي لمكافحة  كان یقدمه

 الخالصة - ٣

تنتشر من خالله وبصفة أولیة األوبئة. وٕاضافة إلى ذلك، یتأثر ًا هامًا عنصر رجح أن یصبح النقل الجوي یُ  ١- ٣
الطیران بشكل سلبي وخطیر بمثل هذه األحداث، كما هو الشأن بالنسبة القتصادیات الدول والشركات التي تعتمد على الطیران. 

الصحیة واالقتصادیة نتیجة استجابات قطاع الطیران دون المستوى األمثل ازاء قد تتضاعف اآلثار ، CAPSCAوبدون برنامج 
 األحداث الدولیة للصحة العامة.
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بین القطاعات المتعددة والجهات المعنیة المتعددة، ًا مشتركًا ویتطلب تخطیط التأهب في قطاع الطیران تعاون ٢- ٣
إذ إنه ینطوي على ضرورة التغلب على عوائق ًا صعب وخاصة بین قطاع الصحة العامة وقطاع الطیران. وقد یكون ذلك

 امكانیة تیسیره الفّعال لهذا التعاون.، CAPSCAأثبت برنامج ولقد  قطاعیة.

بالنسبة لالیكاو للحفاظ على التأثیر مع القدرة على إقناع ًا فرصة غیر مكلفة نسبی CAPSCAویتیح برنامج  ٣- ٣
في هذا المیدان، من وتوسیع نطاقها منظمة الصحة العالمیة. وبمواصلة األنشطة  الجهات المعنیة البارزة األخرى برأیها، خاصة
جوانب الطیران أثناء إعداد خططها للتأهب العام والمشاركة في إعداد مراعاة تامة األرجح أن تراعي سلطات الصحة العامة 

 خطط طوارئ المطارات لمواجهة أحداث الصحة العامة. خطط محددة للطیران، مثالً 

 .CAPSCAبرنامج ونمو بأموال لالیكاو من أجل مواصلة تنفیذ  التبرعالدول والمنظمات الدولیة  وُیرجى من ٤- ٣

 

   انتـــهى —

  

  

 


