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منظمة و  االيكاوالمشتركة بين العالمية ندوة ال: لموضوعا

الترتيبات التعاونية لمنع انتشار الصحة العالمية بشأن 
)، CAPSCAي (السارية من خالل السفر الجو مراض األ

 ٣٠/٤/٢٠١٥إلى  ٢٨مونتريـال، من 

ا الندوة؛ ب) تعميم هذالتخطيط لحضور أ) : اإلجراء المطلوب
 ٤حسبما هو وارد في الفقرة  الكتاب

 تحية طيبة وبعد،

الترتيبات التعاونية لمنع انتشار  م للمشاركة في الندوة العالمية بشأن برنامجكؤسستتوجيه الدعوة إلى إدارتكم/مأتشرف ب -١ 
) بالتعاون االيكاومنظمة الطيران المدني الدولي ( اي تعقدهت) الCAPSCAبرنامج األمراض السارية من خالل السفر الجوي (

 كندا.بفي مونتريـال  االيكاومقر في  ٣٠/٤/٢٠١٥إلى  ٢٨مع منظمة الصحة العالمية من 

بين منظمات دولية تشمل  ٢٠٠٦من الترتيبات التعاونية العالمية التي ُأنشئت في عام واحد  CASCPA برنامجو  -٢
االتحاد الدولي للنقل الجوي (األياتا) والمجلس و لألمم المتحدة التابعة ة العالمية سياحومنظمة الصحة العالمية ومنظمة ال االيكاو

ة بالصحة العمومية في قطاع الطيران قترنت الطوارئ المهدف تحسين مستوى تخطيط التأهب لحاالب، وذلك الدولي للمطارات
األمراض المعدية مثل مرض فيروس اإليبوال. ويمكن االطالع في الدول أو حاالت الطوارئ المحتملة التي قد تنجم عن حاالت 

   www.capsca.orgفي موقع البرنامج على العنوان التالي:  CAPSCAبرنامج على مزيد من المعلومات عن أهداف 

الندوة ستجري باللغة اإلنجليزية فقط. . وتجدر اإلشارة إلى أن كتابال افي المرفق بهذ الندوة هبرنامج هذخطة رد تو  -۳
 :التاليعلى العنوان  على موقع الندوةيمكن االطالع عليها ف ،اإلقامةبما فيها فيما يخص الترتيبات اإلدارية، و 

http://www.icao.int/Meetings/CAPSCA2015/Pages/default.aspx. في هذه الندوة  ينتسجيل المشارك وينبغي إجراء عملية
 .عبر هذا الموقع

لديها اهتمام بالمشاركة في الندوة، بما في قد يكون دولتكم  فية ؤسسي مأُيرجى التفضل بتعميم هذه المعلومات على و  -٤ 
الطائرات  وومشغل المطارات ولصحة وسلطت الصحة العمومية وسلطات السياحة وسلطات الطيران المدني ومشغلاوزارة ذلك 
 خدمات المالحة الجوية. وومقدم
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رجى االتصال بالدكتور أنتوني إيفانس، رئيس قسم طب الطيران في إدارة أي معلومات أخرى، يُ للحصول على و  -٥
  .aevans@icao.int ني التالي:رو يكاو على العنوان اإللكتالمالحة الجوية باال

 

 ،،،االحترام وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق 
 

 ريمون بنجامان 
 األمين العام

 المرفق:
 CAPSCAبرنامج برنامج الندوة العالمية بشأن خطة 
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 AN 5/25-15/14 بكتاب المنظمة رقم(أ) المرفق 

 ،CAPSCAبرنامج منظمة الصحة العالمية بشأن يكاو و االالندوة العالمية المشتركة بين 
 ٣٠/٤/٢٠١٥إلى  ٢٨من مونتريـال، 

 البرنامجخطة 
 اإليبواللمحة عن مرض فيروس 

 االيكاومنظور  •
 منظور منظمة الصحة العالمية •
 ياتا)االتحاد الدولي للنقل الجوي (األ منظمةمنظور  •
 منظور المجلس الدولي للمطارات •
 عدية األخرىــيبوال في سياق األمراض المُ مرض فيروس اإل •
 مرض فيروس اإليبوال لمكافحةخطة عمل الطيران  •
 مرض فيروس اإليبواللمكافحة فرقة عمل النقل الجوي والسفر  •
 المشبوهة وٕاجراءات االتصال) تالحاالالوقوف على  (بما في ذلك المتأثرةلطائرات الوصول بالنسبة ل لدى جراءاتاإل •
 الدخول) عند ، الكشف الصحيالخروج عندي ات (الكشف الصحفي المطار  الكشف الصحي •
 اإليبوالخدمات اإلسعاف الجوي المقدمة للمصابين بمرض فيروس  •
 شركات الطيرانو  من منظور األياتا –ًا ٕالى أكثر الدول تضرر و  منعمليات شركات الطيران  •
 مشغلي المطاراتو  من منظور المجلس الدولي للمطارات –المرض  ظهورعمليات المطارات خالل  •
 تنظيف الطائرات •
 الطائرات نظافة بعمالالمعدات الوقائية الشخصية الخاصة  •
 المقصورةالشخصية الخاصة بأطقم المعدات الوقائية  •
 لإلبالغ عن وجود حالة مشبوهة على متن الطائرة إجراءات االتصال •
 التحديات المطروحة –(من كانوا على اتصال باألشخاص الُمصابين بالعدوى) اقتفاء الُمالمسين  •
التحديات أبرز و  ،والمسائل المتعلقة باالتصاالت ،الدخول عند بشأن الكشف الصحيارات ر الق مثالً  ،تجارب الدول •

 المطروحة
 إطار اللوائح الصحية الدولية  فيالمطارات الممنوحة من منظمة الصحة العالمية  ةشهاد

 أمانة منظمة الصحة العالمية المعلومات المقدمة من – )PAGNet( شبكة الموانئ والمطارات وعمليات العبور األرضية
 )AIRSAN(مشروع التهديدات ضد الصحة العمومية  في قطاع الطيران لمواجهة ةالمنسق اتإلجراءامشروع 

  تدريب موظفي الصحة العمومية والطيران على تطبيق اللوائح الصحية الدولية عند نقاط الدخول
 االيكاوالذي تقوم به دور الو  ،الدول ومشغلي الطائرات والمطارات اربتج –أفرقة المناقشة العامة 

 لحاالت الطوارئ "التسهيالت" في مجال تخطيط التأهب
 ومنظمة الصحة العالمية في المستقبل االيكاوالتعاون بين 

 - انتهى-
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