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  السابعة والثالثونلدورة ا — الجمعية العمومية 
  فنيةلجنة اللا

 من خالل السفر الجوي المعديةالترتيبات التعاونية لمنع انتشار األمراض :  من جدول األعمال ٤٢البند 

 في قطاع الطيران من خالل التعاون متعدد القطاعات المعديةتحسين تدبير األمراض 

  )االيكاومجلس ورقة مقدمة من (

  التنفيذي الموجز
 وجائحة أنفلونزا ،ورـزا الطيـوأنفلوناب الرئوي الحاد الشديد، ـرة النتشار مرض االلتهـأبرزت الحاالت األخي

A (H1N1)  الحاجة الى اجراءات منسقة من طرف المجتمع الدولي للمساعدة على الوقاية من ٢٠٠٩في عام ،
ودرء خطر  غاال دوليا في مجال الصحة العامة،من خالل السفر الجوي، والتي تمثل انش المعديةاألمراض 
أن في المطارات الدولية في العديد من الدول  تقييم خطط التأهب للصحة العامة وتظهر تجربة األمانة في .انتشارها

  .الى مزيد من اإلجراءات لتحسين التخطيط للتأهب في قطاع الطيران هناك حاجة
ومنذ الدورة السادسة والثالثين .  من االتفاقية ١٤المادة  الى ،صحة العامةبشأن مسائل ال ،عمل االيكاو ويستند

 ،تعاون وثيق مع المنظمات الدولية األخرى، وال سيما منظمة الصحة العالميةالعمومية، عملت األمانة بجمعية لل
  .الصلة اتعلى اعداد الخطوط االرشادية وتعديل أحكام الملحق ذ

بغية حماية لتحسين خطط التأهب  وشركائهافي التذييل الدول على دعم جهود االيكاو  وتحث مسودة القرار المقترح
  . والمساعدة على التخفيف من اآلثار االقتصادية السلبية العامة على الصعيد العالميصحة ال

الطارئة التي تثير  بالحاالتالمتصل الوارد في التذييل والقرار أن تعتمد يرجى من الجمعية العمومية  :اإلجراء
  .في مجال الصحة العامة انشغاال دوليا

األهداف 
  :اإلستراتيجية

 عمليـات الحفاظ على اسـتمرارية   —االستمرارية : :Eستراتيجي إلبالهدف اورقة العمل هذه مرتبطة 
البشرية  وأبسرعة وايجابية للتخفيف من ُآثار األحداث الطبيعية  االستجابةلمساعدة الدول على  الطيران

 نقـل رى لتفـادي  التعاون مع منظمات دولية أخعلى التي يمكن أن تتسبب في خلل للمالحة الجوية، و
  .لألمراض المعدية المسافرين جوا

الموارد الالزمة لتنفيذ األنشطة المبينة فـي   ٢٠١٣الى  ٢٠١١تتضمن الميزانية المقترحة للفترة   :اآلثار المالية
  .هذه الورقة

 A36-WP/22  :المراجع
Doc 4444, Procedures for Air Navigation Services — Air Traffic Management 
(PANS-ATM) 
Doc 9902, Assembly Resolutions in Force (as of 28 September 2007)  
Special Africa-Indian Ocean Regional Air Navigation Meeting (AFI RAN 2008) 
World Health Organization (WHO) International Health Regulations (2005) 
ICAO Guidelines for States: http://www.icao.int/icao/en/med/guidelines.htm 

http://www.icao.int/icao/en/med/guidelines.htm
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 المقدمة -١
، لتحسين تأهـب قطـاع   العالميةااليكاو مع عدد من المنظمات الدولية، ال سيما منها منظمة الصحة  تعاونت ١-١

ومنذ الدورة السادسة والثالثـين للجمعيـة   .  العامة على الصعيد الدوليالطوارئ في مجال الصحة خطر  لمواجهةالطيران 
، كمـا  عدد من الملحقـات  الىوالتوصيات الدولية ذات الصلة  العديد من القواعد أضيف، ٢٠٠٧في عام المنعقدة العمومية 

 وظلـت .  ات الصـلة ذمواقـع  العلـى   إرشادية موادوأطراف معنية أخرى،  العالميةمع منظمة الصحة  نشرت، بالتعاون
نشـرا مـواد    اللـذين  )IATA(واتحاد النقل الجوي الدولي  )ACI( مع المجلس الدولي للمطاراتوثيق المنظمة على اتصال 

 .يتم تحقيق اتساقها مع المعلومات المتاحة على موقعي االيكاو ومنظمة الصحة العالمية إرشادية

 المناقشة -٢
 بـأنفلونزا وخطر حدوث جائحـة مرتبطـة    ٢٠٠٣لشديد في عام أدى انتشار مرض االلتهاب الرئوي الحاد ا ١-٢

.  االيكاو الخاصة بخـدمات المالحـة الجويـة    وإجراءاتتعديالت على عدد من مالحق  إدخالالى  ٢٠٠٥الطيور في عام 
تطلب من الـدول وضـع خطـة وطنيـة      قياسية ليشمل قاعدة ٢٠٠٧في عام  التسهيالت —وجرى تعديل الملحق التاسع 
في مجـال   طوارئ ذات البعد الدوليالحاالت لأو  ،مرض معد يشكل خطرا على الصحة العامةللمالحة الجوية تحسبا ألي 

  ).١٦-٨الفقرة ( الصحة العامة
أن يبلـغ   مسافر يشتبه في اصابته بمرض معـد، طائرة على متنها  قائدوفقا للملحق التاسع، يتعين كذلك على  ٢-٢

وترد ).  ١٥-٨الفقرة ( فورا سلطات الصحة العامة في بلد الوصول بغرض اخطارالجوية  الحركة يعن تلك الحالة مراقب
 إعـالن  ، كما تم تعـديل حالة المرض المعدي المشتبه فيها تحديدمساعدة أفراد الطاقم على في مذكرة االجراءات الالزمة ل

بسيطا ومتسـقا للتعـرف    أسلوبا اإلرشاداته هذ وتوفر.  ما جاء في المذكرة ليعكس ،)١المرفق (العام  اإلقرارالصحة في 
 بغـرض  التصاللوأضيفت بطاقة الصحة العامة الخاصة بتحديد موقع الراكب حتى تستعمل .  على وجود حالة مرض معد

 ).١٣المرفق (تتبع مسافر قد يكون معرضا لمرض معد 
يصـف   إجـراء  أدرجحدث يهم الصحة العامة، عن سلطات الصحة العامة في بلد الوصول  إبالغ إطارفي  ٣-٢

 إجـراءات  وثيقة من قائد الطائرة، في البالغالعملية التي ينبغي أن يتبعها قائد الطائرة، ومراقب الحركة الجوية الذي يتلقى 
 في حيز التطبيقوالتي دخلت ) ٦-١٦الفقرة ) (PANS-ATM, Doc 4444( الحركة الجوية إدارة —خدمات المالحة الجوية 

 .٢٠٠٩عام 
أثـر   يأخـذ حتـى   خـدمات الحركـة الجويـة    —وفي الوقت ذاته، جرى تعديل الملحق الحـادي عشـر    ٤-٢

المرفـق ج  ( للطـوارئ فـي التخطـيط    مستقبالاالعتبار العامة على خدمات الحركة الجوية في الطارئة للصحة  الحاالت
حيـث  : على نحو مشابه ،اتالمطار وتشغيل تصميم ـ  األول المجلد، المطارات —١٤وعدل الملحق .  ))ب ٢-٤ الفقرة
 — ٦تعديل الملحق وجرى ). ١-٩الفقرة (خطط طوارئ المطارات  ضمنصحة العامة الطوارئ في مجال ال إدراج ينص

 الملحقان يشيران تحديـدا اآلن الـى ادارة  الطبية على متن الطائرة، بحيث أصبح  اللوازمحمل  فيما يخصتشغيل الطائرات 
 . المعدية حاالت األمراض

خدمات المالحة الجوية  وإجراءاتن تنفيذ القواعد والتوصيات الدولية التوجيهية بشأ المواد االرشاديةوضعت  ٥-٢
الحركة الجوية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية واتحاد النقل الجوي الدولي والمجلس الدولي للمطارات، وهـي   إدارة –

: الشبكي هاذات صلة على موقع مواد ارشاديةمنظمة الصحة العالمية  نشرتكما .  العام لاليكاو الشبكيموقع المتاحة على 
http://www.who.int/csr/resources/publicatons/swineflu/en/)( ،جـوي الـدولي،   بالنسبة التحـاد النقـل ال  الشأن كذلك و

 .والمجلس الدولي للمطارات
الجوانب ذات الصـلة مـن لـوائح     وموادها االرشادية وكذلكتوصيات االيكاو ووجرى تسهيل تنفيذ قواعد  ٦-٢

من خالل تنظيم عدد من ورشات العمل والندوات وعمليات تقييم المطـارات فـي    منظمة الصحة العالمية، في المقام األول
عمليـات التقيـيم   عـدد مـن    أنجزكما .  من خالل السفر الجوي المعديةانتشار األمراض  ة لمنعاطار الترتيبات التعاوني

الترتيبات التعاونية لمنـع انتشـار    أتاحتإضافة الى ذلك، . بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، بعضها للمطارات الدولية

http://www.who.int/csr/resources/publicatons/swineflu/en/
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المسـتوى الـوطني   مثلي األطراف المعنية علـى  من خالل السفر الجوي فرصة للتفاعل بين الخبراء م المعديةاألمراض 
 .متعدد القطاعات في التخطيط للتأهبعالمي مما يسر اعتماد نهج  واالقليمي والدولي،

بين ادارة المالحـة  من خالل السفر الجوي مشروعا مشتركا  المعديةتعتبر الترتيبات التعاونية لمنع انتشار األمراض  ٧- ٢
مـن دول   بمسـاعدة ، األنفلـونزا المركزي لمكافحـة  األمم المتحدة ن صندوق يمول بشكل رئيسي ملفني، االجوية وادارة التعاون 

هـي   :مشروع حاليا في ثالثـة أقـاليم  ال بينما ينفذ، اإلنمائيويدار هذا الصندوق من طرف برنامج األمم المتحدة .  ومنظمات دولية
 المعديةقريبا في تنفيذ الترتيبات التعاونية لمنع انتشار األمراض  شروعالومن المزمع .  محيط الهادي، وأفريقيا واألمريكتانآسيا وال

 .من خالل السفر الجوي في الشرق األوسط
وبينما اتسم التعاون بين وكاالت األمم المتحدة ومنظمات أخرى بالفعالية، لم يكن من السهل تحقيق تعاون مماثل بين  ٨- ٢

ـا    صحة العامةيهدف االتصال بين سلطات ال.  ميواإلقلياألطراف المعنية على المستويين الوطني   إلـى وقطاعات الطيـران أساس
القضايا المرتبطة بالنقـل  تولي  ال قد العامةالسلطات  بالرغم من أنالصحة العامة، في مجال طوارئ ال إلدارةوضع واختبار خطط 

تكتسي أهمية، إال أن تركيزهـا ينصـب   السلطات التنظيمية في قطاع الطيران قضايا الصحة العامة فقد ترى ، وبالمثل.  لياعأولوية 
 .، واألمن والبيئة)لمتصلة بالصحةالسالمة ا عوضالوقاية من الحوادث ب وتهتم أكثر(بشكل خاص على السالمة 

أن العديد من الدول لم  اتضح، ٢٠٠٩في أبريل  A (H1N1)عندما أعلنت منظمة الصحة العالمية عن تفشي أنفلونزا  ٩- ٢
، في حين اإلجراءاتل من ولم تتخذ بعض الدول إال القلي.  هذا النوع من األحداث في قطاع الطيران إلدارةتنظر في أفضل طريقة 

المسافرين القادمين من مناطق معينـة عنـد    علىكشف والبعض الرحالت،  ذلك وقفأخرى تدابير متنوعة بما في دول اعتمدت 
ـد معـين تـؤثر علـى      اإلجراءاتويالحظ أن .  ووضع آخرين في الحجر الصحي أو الوصول/ادرة والمغ المتخذة من طرف بل

ولذلك يعتبر اعتماد نهج منسق عالميا، يتناسب مـع حجـم   .  المسافرين بين دول مختلفة لتنقلالمخاطر الصحية في بلد آخر، نظرا 
 .الى حد بعيدالخطر ويقوم على مبادئ علمية، أمر مرغوب فيه 

 مع مستوى الخطر على الصـحة، اعتمـد   االستجابة للطوارئباألهمية الحاسمة لتناسب  وإقرارا، ٢٠٠٩في مايو  ١٠- ٢
توصية منظمة الصحة العالميـة بـأن    مما يعززعلى الصحة،  A (H1N1)  حول الخطر الذي تمثله أنفلونزا إعالناااليكاو مجلس 

فان االستجابة غيـر المنسـقة   لذلك وبشكل عام  حادة A (H1N1)  أنفلونزا لم تكنالحظ،  لحسنو. القيود على السفر لم تكن مبررة
ولو كان المـرض أكثـر   .  على أغلب الدول سلبية كبيرةآثارا لم تكن لها  ،الجائحة إزاءوالحقا  ،انتشار الوباء إزاءلقطاع الطيران 

 .واقتصاد الدول على حد سواءلكان من المحتمل أن تلحق آثاره أضرارا أكبر بصحة حدة، 
ومـن  .  ذات البعد الدوليلطوارئ الصحية للتحسين تأهب قطاع الطيران  العملمزيد من  وهذا ما يبين الحاجة الى ١١- ٢

تحلي  وهذا ما يستدعية جائحة في المستقبل، وال سيما في المراحل األولى، يالمحتمل أن يكون الطيران الوسيلة الرئيسية النتشار أ
 بالطوارئ في مجـال مسائل ذات صلة  إدماجتنفيذ خطط التأهب، تنوي االيكاو  وبغية رصد.  مزيد من اليقظةب لطيران هذاالقطاع ا

 .للبرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية المستمرالمقترح لنهج الرصد  االستحداث إلى إضافة ،لصحة العامةا
أرضية لتحسين وتحقيق االتساق بين خطط التأهـب   المعديةمشروع الترتيبات التعاونية لمنع انتشار األمراض  ويتيح ١٢- ٢

ـيط الهنـدي     اإلقليميوأوصى االجتماع   .المستقبلللطوارئ في مجال الصحة العامة في  ـا والمح الخاص للمالحة الجوية ألفريقي
ـاع الطيـران   — ٦/٢٧التوصية (المشروع  بأن تنضم الى اإلقليمدول  ٢٠٠٨المنعقد في   ودعيـت ).  التخطيط للجائحات في قط
بـأن   المعدية في األقاليم التي استحدث فيها المشـروع تلتحق بعد بمشروع الترتيبات التعاونية لمنع انتشار األمراض  لمالدول التي 

 .في أقرب اآلجال إليهتنضم 
 الخالصة - ٣
أخرى لوضع مجموعة من القواعد والتوصـيات   معينةة العالمية وأطراف تواصل االيكاو تعاونها مع منظمة الصح ١- ٣

ويبقى التحـدي  .  )٢٠٠٥(ذات الصلة تكون متسقة مع لوائح الصحة العامة الصادرة عن منظمة الصحة العالمية  اإلرشاديةوالمواد 
 .واإلرشاداتكامنا في تنفيذ هذه األحكام 

فرصة  وأصحاب المصلحةللدول والمنظمات الدولية  المعديةار األمراض يتيح مشروع الترتيبات التعاونية لمنع انتش ٢-٣
 .نشجع الدول على االلتحاق بالمشروعو. من أجل وضع واختبار خطط التأهبللتعاون 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
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  التذييل
  لجمعية العموميةمشروع قرار تعتمده ا

  السابعة والثالثين تهافي دور

  جواانتشار األمراض المعدية من خالل السفر منع :  ٤٢/١القرار 

توافق كل دولة متعاقدة على اتخاذ التدابير الفعالة لمنع "على أن  اتفاقية الطيران المدني الدولي تنصمن  ١٤المادة  لما كانت
ري والحمى الصفراء والطاعون وغيرها من األمراض الكوليرا والتيفوس والجد: الجويةاألمراض اآلتية بواسطة المالحة 

المعدية التي تقرر الدول المتعاقدة تحديدها من وقت آلخر، وتحقيقا لهذا الغرض، تحافظ الدول المتعاقدة على االستمرار في 
  .الدولية المتعلقة باالجراءات الصحية التي تطبق على الطائرات الوكاالتالتشاور الوثيق مع 

تتعاون "تنص على أن ) ٢٠٠٥(عن منظمة الصحة العالمية من اللوائح الدولية للصحة الصادرة ) ١( ١٤مادة ال لما كانت
منظمة الصحة العالمية، حسب االقتضاء، مع المنظمات الحكومية الدولية أو الهيئات الدولية المختصة األخرى وتتولى 

  ؛ "لك ابرام االتفاقات وغير ذلك من الترتيبات المماثلةتنسيق أنشطتها معها فيما يخص تنفيذ هذه اللوائح، بما في ذ

الدولية جزء  الجوية على الرحالت وطواقم الطائرات الركابحماية صحة "ينص على أن  ١٢- ٣٥قرار االيكاو  ولما كان
  ؛"من الضروري وضع شروط لحماية الصحة بصورة موقوته واقتصاديةوأنه  اآلمن من السفر الجوي يتجزأال 

 هي العمل على تطويرغايات وأهداف المنظمة "أن  اتفاقية الطيران المدني الدولي تنص علىمن  ٤٤المادة  انتولما ك
تلبية احتياجات شعوب ...  من أجللنقل الجوي الدولي وتطوير اوتعزيز تخطيط مبادئ وتقنيات المالحة الجوية الدولية 

  ؛"ة واالقتصادالى نقل جوي يتسم باألمان واالنتظام والفعالي العالم

، خدمات الحركة الجوية — ١١، والملحق التسهيالت — ٩، والملحق تشغيل الطائرات — ٦الملحق  ولما كان
خدمات  وإجراءات، الدولي تفاقية الطيران المدنيإبالمطارات  وتشغيل تصميم — ١، المجلد المطارات — ١٤  والملحق

المتصلة واالجراءات تحتوي على العديد من القواعد والتوصيات ) ٤٤٤٤الوثيقة ( الحركة الجوية إدارة —المالحة الجوية 
، في مجال الصحة العامة الحاالت الطارئة ذات البعد الدولي إلدارةبتدابير الصحة التي ينبغي أن تتخذها الدول المتعاقدة 

  عبر النقل الجوي؛ المعديةوتفادي انتشار األمراض 

من خالل السفر الجوي أداة مناسبة لتحسين  المعديةانتشار األمراض  لمنعالتعاونية  االيكاو للترتيباتمشروع  ولما كان
  وتنسيق خطط التأهب؛

  :فان الجمعية العمومية

تعاون قطاع الصحة العامة وقطاع الطيران لوضع خطة وطنية للتأهب خاصة  ضمانالدول المتعاقدة على  تحث - ١
تتكامل مع الخطة الوطنية على أن ، في مجال الصحة العامة الحاالت الطارئة ذات البعد الدولي لمواجهة ،بالطيران
 ؛للتأهب
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الدول المتعاقدة على وضع خطة وطنية للتأهب خاصة بالطيران تمتثل للوائح الصحة الصادرة عن منظمة  تحث -٢
 لاليكاو ومنظمة الصحة العالمية؛ ةاإلرشادي الموادوتقوم على مبادئ علمية وعلى ) ٢٠٠٥( العالميةالصحة 

الدول المتعاقدة على إشراك األطراف المعنية كمشغلي المطارات والطائرات ومقدمي خدمات المالحة الجوية  تحث -٣
 في وضع الخطة الوطنية للتأهب الخاصة بالطيران؛

من خالل  المعديةانتشار األمراض  لمنعمشروع الترتيبات التعاونية  االنضمام الىالدول المتعاقدة على  تحث -٤
 .، حيثما يكون ذلك متاحا، لضمان تحقيق أهدافهوالمشاركة فيه الجوي السفر

  ـ انتهـى ـ

 




