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 ألمراض المعديةصحة الركاب والطواقم ومنع انتشار ا:  من جدول األعمال١٨البند 

في الجلسة الخامسة، نظرت اللجنة في موضوع صحة الركاب والطواقم ومنع انتشار األمـراض المعديـة                ١:١٨
 ١٢-٣٥ عن اإلجراءات المتخذة لتنفيذ قراري الجمعية العموميـة          )WP/22(استنادا إلى التقرير المرحلي الذي أعده المجلس        

 واالتحـاد   )WP/199( والواليات المتحدة وكندا     )WP/186( وسنغافورة   )WP/196(ن الصين   م والورقات المقدمة    ١٣-٣٥ و
وإضافة إلى ذلك، قُدمت لغرض العلـم فقـط ثـالث             .)WP/197( ومنظمة السياحة العالمية     )WP/247(الدولي لعمال النقل    
  .(WP/302) وورقة من الواليات المتحدة )WP/61  وWP/59  وWP/57(طيران المشتركة ورقات من لجنة ال

وُأبلغت اللجنة بأن اإليكاو وضعت خالل السنوات الثالث الماضية مبادئ توجيهية بشأن التأهـب لألوبئـة                  ٢:١٨
الدول وكذلك مشغلي الطائرات والمطارات، وتم نشرها على موقع اإليكاو علـى اإلنترنـت وعلـى        لالستفادة منها من قبل     

ولوضع هذه المبادئ التوجيهية، أقيمت عالقات عمل جيدة         . لنقل الجوي االتحاد الدولي ل  موقعي المجلس الدولي للمطارات و    
مع عدد من المنظمات الوطنية والدولية، بما في ذلك منظمة الصحة العالمية ومراكز الواليات المتحدة لمراقبـة األمـراض            

ا مشروع مشترك يـضم مكتـب       واستُهل في آسي   . االتحاد الدولي للنقل الجوي   والوقاية منها، والمجلس الدولي للمطارات و     
 مـن  كبيـرة ، تم تلقي منحـة  يوليوالمالحة الجوية ومكتب التعاون الفني لتيسير تنفيذ المبادئ التوجيهية لإليكاو، وفي شهر        

ـ            األنفلونزاصندوق األمم المتحدة المركزي لمكافحة       صل إلـى    ستمكن هذا المشروع من أن يتطور في آسيا ويمتد نطاقه لي
  . أفريقيا
وفيما يتصل باستخدام األساليب غير الكيميائية لتطهير الطائرات، شكلت منظمة الـصحة العالميـة فريقـا                  ٣:١٨

وكانت اإليكاو ممثلة في    .  في مجال النقل بهدف تقديم المشورة حول المسائل المتصلة بالسفر والصحة           اإلستراتيجيةللمشورة  
. أشير إلى أن مسألة تطهير الطائرات موضـوع جـدير بـالنظر           هذا الفريق خالل اجتماعه األول في السنة الماضية حيث          

 بـشأن أسـاليب   اتوتلقت اإليكاو مؤخرا معلومات من منظمة الصحة العالمية تفيد بأن هذه األخيرة مستعدة  لعقد مـشاور          
 . تطهير الطائرات

يكاو بشأن مسائل االهتمام    وُأبلغت اللجنة بأن منظمة الصحة العالمية أكدت استعدادها لتكثيف تعاونها مع اإل             ٤:١٨
وقد عقد اجتماع مع صانعي الطائرات األربعة الرئيسيين ومنظمة الصحة العالمية وجهات معنية        . المشترك المتصلة بالصحة  

 . أخرى قصد الشروع في تحديد أساليب متسقة لتطهير الطائرات

ذتها هـذه األخيـرة لمنـع انتـشار      التي قدمتها الصين اإلجراءات التي اتخWP/196ووصفت ورقة العمل    ٥:١٨
 ودعت الـصين الجمعيـة       . اللوائح والهيكل التنظيمي والرقابة والتنفيذ      فيما يخص  األمراض المعدية عن طريق السفر جوا     

. العمومية إلى اإلحاطة علما بالتدابير التي اتخذتها الحكومة الصينية لمنع انتشار األمراض المعدية عن طريق الـسفر جـوا         
الصين من الجمعية العمومية أن تدعم تنفيذ تدابير اإليكاو المتعلقة بمنع انتشار األمراض المعديـة عـن طريـق           كما رجت   
 . وأحاطت اللجنة علما بورقة العمل. السفر جوا

األمـراض المعديـة   أثير  التي قدمتها سنغافورة، ُأعرب عن القلق إزاء احتمال ت     WP/186وفي ورقة العمل      ٦:١٨
  إلـى مـشروع    باسـتمرار صناعة الطيران العالمية، وأشير إلى الدعم الذي تقدمه سنغافورة          إلى وباء على    تي قد تتحول    ال

ودعت ورقة العمل الجمعية العموميـة   . الجوي الترتيبات التعاونية الالزمة لمنع انتشار األمراض المعدية من خالل السفر
للتأهب لألوبئة خاصة بقطاع الطيران، وحثـت الـدول، وال          إلى تأييد هدف هذا المشروع المتمثل في وضع خطة متناسقة           
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 االقتراحـات وأحاطت اللجنة علما بهـذه       . سيما في منطقتي آسيا والمحيط الهادئ وأفريقيا إلى االنضمام إلى هذا المشروع           
 .ووافقت على عرضها على الجمعية العمومية

ة وكندا إعرابا عـن القلـق مـن أن تطهيـر             المقدمة من الواليات المتحد    WP/199 العمل   ةوتضمنت ورق   ٧:١٨
وأشارت ورقة العمـل   . الطائرات بواسطة مبيدات الحشرات يمكن أن يكون مصدر انزعاج ويخلف أثرا سلبيا على الصحة         

 يمكـن  مبشر بـالخير إلى أن البحوث التي تجريها حكومة الواليات المتحدة أثبتت أن التطهير غير الكيميائي للطائرات بديل       
وكان مرفقا بالورقة مشروع قرار لتعتمده الجمعية العمومية، يطلـب إلـى             . االستعاضة به عن استخدام مبيدات الحشرات     

 . بشأن تطهير مقصورة الركاب ومقصورة القيادةاتالمجلس أن يحث منظمة الصحة العالمية على عقد مشاور

ولي لعمال النقل تتعلق أيضا بتطهير مقصورة الركـاب  االتحاد الدمن  المقدمة   WP/247وكانت ورقة العمل      ٨:١٨
وتضمنت رأي االتحاد الذي مفاده أنه تم مؤخرا استحداث أساليب تطهير غير كيميائيـة، تتـيح للـدول                  . ومقصورة القيادة 

يـتم  المتعاقدة وسيلة لتنفيذ لوائحها في هذا الخصوص دون تعريض ركاب الطائرات والطواقم إلى مبيدات الحشرات التـي                
 وهو يعتقد أن عمليات الرش تلك نجمت عنها أثار ضارة بصحة الركاب والطواقم، وطلب إلى اللجنة أن تؤيد طلبـا          .رشها

كما رجا االتحـاد   . مقدما إلى منظمة الصحة العالمية لكي تعقد ندوة علمية دولية حول هذا الموضوع، بالتشاور مع اإليكاو               
أن تُخطر شركات الطيران ركاب الطـائرات بممارسـات رش          بضي  لدول المتعاقدة تق  قواعد ل من اإليكاو النظر في إصدار      

 . وأحاطت اللجنة علما بورقة العمل هذه . مبيدات الحشرات قبل شرائهم لتذاكر السفر

قـدرة  ال التي قدمتها منظمة السياحة العالمية البعض من جهود المنظمة لبناء WP/197ووصفت ورقة العمل      ٩:١٨
ة أثر األوبئة في قطاع السياحة من خالل إجراءات شتى، منها تعزيز االتصاالت ورفع مستوى الوعي، باستخدام               على مقاوم 

 وحثت المنظمة على زيادة التعاون الوثيق بينهـا وبـين            .سيناريوهات من جهات معنية متعددة تقوم على عمليات المحاكاة        
وأحاطـت  . فلونزا البشرية خاصة، وبإدارة المخاطر واألزمـات عمومـا  اإليكاو في المسائل المتصلة بأنفلونزا الطيور واألن  

 .اللجنة علما بورقة العمل

 :WP/199ووافقت اللجنة على أن توصي الجمعية العمومية باعتماد القرار التالي المقدم في ورقة العمل   ١٠:١٨

  استخدام أساليب غير كيميائية لتطهير مقصورة الركاب :١٨/١القرار 
  القيادة في طائرات الرحالت الدوليةومقصورة   

 الجمعيات العمومية لإليكاو قد برهنت عن اهتمامها بنوعية الحياة والبيئة التي يعمل ويعيش فيها البـشر،          لما كانت   
  ؛غازيةبة الي بانبعاثات المحركات، وطبقة األوزون، وضوضاء الطائرات، والتدخين واألنواع الغربما في ذلك المسائل المتصلة

حماية صحة الركاب وطواقم الطائرات على      " للجمعية العمومية قد أعلنت أن       والثالثون الدورة الخامسة    ولما كانت   
الرحالت الجوية الدولية، هي جزء ال يتجزأ من سالمة الطيران، وينبغي وضع شروط لضمان حمايتها بـصورة موقوتـة                   

  ؛ "وفعالة من حيث التكلفة
لألنظمة الصحية الدولية، التي تعزز أمن الصحة العامة أثناء السفر والنقل وتقلـل          ٢٠٠٥ تنقيحات سنة    ولما كانت   

األخطار على الصحة العامة إلى أدنى حد، قد وسعت نطاق تعريف التطهير بحيث يشمل مراقبة وقتـل الحـشرات الناقلـة             
  لألمراض؛



A36-WP/338 
EX/109 

١٨تقرير عن البند  18-3   
 

ل والتـي تقتـضي اسـتخدام مبيـدات         من دواعي االنشغال أن الممارسة الحالية التي تتبعها بعض الدو          ولما كان   
  الحشرات لتطهير الطائرات يمكن أن تكون مصدر انزعاج وتنجم عنها آثار سلبية على صحة الركاب والطواقم؛

 البحوث التي أجريت مؤخرا قد أثبتت أن أساليب التطهير غير الكيميائية فعالة في منع البعوض وغيره                 ولما كانت   
  لطائرات؛ من الحشرات الطائرة من دخول ا
  :فإن الجمعية العمومية

 بشأن تطهير مقصورة الركـاب      ات المجلس أن يحث منظمة الصحة العالمية على عقد مشاور         تطلب إلى   -١
  :ومقصورة القيادة يتم فيها

  استعراض المعلومات المتعلقة بالتقدم الذي تحقق  في مجال التطهير غير الكيميائي؛  )أ(
  ير غير الكيميائي بفعالية وأمان التطهير القائم على مبيدات الحشرات؛مقارنة فعالية وأمان التطه  )ب(
  تقديم توصيات بشأن ممارسات التطهير المقبولة؛  )ج(

 المجلس أن يشجع على استكشاف األساليب غير الكيميائية لتطهير مقصورة الركاب ومقصورة             تطلب إلى   -٢
  القيادة؛

  .ذ هذا القرار إلى الدورة العادية المقبلة للجمعية العمومية المجلس أن يقدم تقريرا عن تنفيتطلب إلى  -٣

  — انتهى —




