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  .قدمت الهيئة العربية للطيران المدني النص باللغة العربية  1

  الدورة السابعة والثالثون –ومية الجمعية العم
  اللجنة الفنية

  مسائل أخرى مقدمة للجنة الفنية لتنظر فيها  : من جدول األعمال ٤٦البند 

  ة ضمن األطقم الجوية للطائراتيباستحداث عناصر ط

  ليبية الشعبية االشتراكية العظمىالجماهيرية العربية المة من مقدعمل ورقة (
  )ء بالهيئة العربية للطيران المدنيوالدول األعضا

  التنفيذي موجزال
تعزيز الدعم للجهود الهادفة لحماية المسافرين بالنقل الجوي والعمل على الحد من انتشار األمراض السارية من 

لتكرار تسجيل حاالت الوفاة على متن الطائرات لعدد من الرحالت الجوية الدولية  اخالل السفر الجوي، ونظر
أزم الحالة الصحية لبعض المسافرين وعدم قدرة األطقم الجوية على التعامل معها في غياب وجود عناصر ت ألسباب

لزيادة عدد المسافرين جوا من كبار السن واألكثر عرضة للمشاكل  اطبية مؤهلة ضمن أعضاء األطقم الجوية ونظر
  .الرعاية الصحية للمسافرين جواالصحية، وفق منشورات جمعية طب الفضاء، التي تشير إلى أهمية توفير 

تشغيل من الجزء األول من الملحق السادس ـ ) ١٢(تعديل الفصل تُدعى الجمعية العمومية الى :  االجراء
، بإضافة فقرة جديدة تنص على وجود طبيب ضمن أعضاء األطقم الجوية لطائرات الرحالت الجوية تالطائرا

  .الدولية وتنفيذ ذلك

األهداف 
  :يةاالستراتيج

  .Aبالهدف االستراتيجي العمل هذه مرتبطة ورقة 
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  لنظر في القضايا المعروضةا  - ١
 بية لحاالت الهبوط االضطراري للرحالت الجوية تشير إلىوبناء على إحصائيات وكالة السالمة األور  ١- ١

منها كان ألسباب طبية  ٪٧٠مسيحي  ٢٠٠٩بي خالل العام وداخل دول االتحاد األور يحالة هبوط اضطرار ١٦٦٩ وقوع
) ١٧ ٠٠٠(إلى  )MEDAIR(تتعلق بصحة المسافرين، وباإلضافة إلى وصول الحاالت المرضية التي تعاملت معها شركة 

  .حالة في الجو خالل العام الماضي
وبالنظر إلى أن النقل الجوي قد ساهم خالل السنوات الماضية في زيادة نقل ونشر بعض األمراض واألوبئة   ٢- ١
معدية بين القارات والدول وبالتالي فإن المقتضيات اإلنسانية لرعاية حقوق اإلنسان الصحية تبدو ملحة للنظر في آلية ال

تكليف عناصر طبية للعمل ضمن األطقم الجوية للطائرات للتعامل مع الحاالت المرضية بالجو خاصة للرحالت الدولية 
، وإنقاذ الحاالت المهددة بالموت، تي يتعذر خاللها الهبوط االضطراريطويلة المدى فوق المسطحات المائية الواسعة ال

  .وتقديم الخدمات العالجية الالزمة لها فضال عن مكافحة نقل األمراض واألوبئة المعدية في مهدها

  لخالصةا  - ٢
يوفر خدمة إنسانية لرحالت الدولية بما ليتطلب األمر تبعا لما تقدم استخدام عناصر طبية ضمن األطقم الجوية   ١- ٢

  .، وكذلك انتقال األمراضالزيادة الصحية لحماية المسافرينهامة لحاالت التأزم الصحية على متن الطائرات، ويحقق 

  ـ انتهـى ـ


