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  الدورة الثامنة والثالثون –جمعیة العمومیة ال
  اللجنة الفنیة

  على نظر اللجنة الفنیةالمسائل األخرى المعروضة   : ٣٨الموضوع رقم 

  ملخص األعمال المنجزة منذ انعقاد الدورة السابعة والثالثین للجمعیة العمومیة 
   القیادة ة الركاب ومقصورةمقصور في مجال استخدام األسالیب غیر الكیمیائیة لتطهیر 

  في الرحالت الدولیة من الحشرات
 (ورقة مقدمة من مجلس االیكاو)

  الموجز التنفیذي
للحد من خطر انتشار األمراض التي  من الحشرات باستخدام أسالیب تطهیر الطائراتتوصي منظمة الصحة العالمیة 

التسهیالت، عملیة تطهیر الطائرات  –وتجیز القواعد الواردة في الملحق التاسع   تنقلها الحشرات من دولة إلى أخرى.
  .فقط التي أوصت بها منظمة الصحة العالمیةباستخدام الطرائق 

من مجلس االیكاو أن یحث منظمة الصحة العالمیة على مواصلة  ١٤- ٣٧ومیة بموجب قرارها وطلبت الجمعیة العم
استكشاف أسالیب التطهیر الكیمیائیة وغیر الكیمیائیة؛ وٕاجراء مقارنة بین فعالیة وسالمة أسالیب التطهیر غیر 

  لمقبولة.الكیمیائیة وأسالیب التطهیر الكیمیائیة؛ وٕاصدار توصیات بشأن ممارسات التطهیر ا
 ٕاصدارئیة، و ومنذ انعقاد دورة الجمعیة العمومیة األخیرة، ُأحِرز تقدم فیما یخص أسالیب واختبارات التطهیر الكیمیا

  .قید اإلعداد أسالیب التطهیر غیر الكیمیائیةال تزال في الوقت الراهن و  استخدامها. المتعلقة ب الحدیثةالتوصیات 
  القیام بما یلي:الجمعیة العمومیة یرجى من  اإلجراء:

  للجمعیة العمومیة. ٣٧االحاطة علما باألعمال المنجزة منذ انعقاد الدورة   أ)
  .ال یزال یحظى باألهمیة في هذا الشأن ١٤- ٣٧االحاطة علما بأن قرار الجمعیة العمومیة   )ب
أبحاث ب وثیقةوالموافقة على أنه ینبغي ابالغ االیكاو و/أو منظمة الصحة العالمیة بأي نتائج ذات صلة   ج)

  جدیدة بشأن الطرائق غیر الكیمیائیة.
األهداف 

  االستراتیجیة:
  وحمایة البیئة وتنمیة النقل الجوي المستدام. بالسالمة ةالخاص ةاالستراتیجیباألهداف ورقة العمل هذه مرتبطة 

-٢٠١٤نفذ األنشطة المشار الیها في هذه الورقة رهنا بالموارد المتوفرة في میزانیة البرنامج العادي للفترة ستُ   اآلثار المالیة:
   و/أو من مساهمات من خارج المیزانیة. ٢٠١٦
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 المقدمة  - ١

ان تطهیر الطائرة صحیا هو ممارسة شائعة تنفذها بعض الدول للتقلیل من انتشار األمراض المنقولة جوا.  وتجّیز   ١- ١
طرائق  ،فقط ،وتلزم الدول بإجازة أو قبولتطهیر الطائرات التسهیالت  –القواعد الواردة في الفصل الثاني من الملحق التاسع 

  التطهیر تلك التي أوصت بها منظمة الصحة العالمیة والتي ترى الدولة المعنیة أنها طرائق فعالة.
الكیمیائیة  اتدعم الفرضیة القائلة بأن مبیدات الحشر ما یكفي من األدلة لوجد یترى منظمة الصحة العالمیة أنه ال و   ٢- ١

هذه المواد قد تكون  من أن یساورها القلقبعض الدول غیر أن المصنعة؛  جهاتوفقا لتعلیمات ال هاماستخدا دضارة باإلنسان عن
 .(ITF)االتحاد الدولي لعمال النقل عنه أعرب ، وهو القلق نفسه الذي صحةتضر بالآثار أحیانًا مصدر إزعاج وقد تنجم عنها 

اإلیكاو ووزارة الزراعة في الوالیات المتحدة ومركز علم الحشرات  وَتعتبر منظمة الصحة العالمیة، بالتعاون مع  ٣- ١
والبیطریة في مدینة غینزفیل بوالیة فلوریدا أن "الستار الهوائي" أسلوب یمكن أن یحل محل مبیدات الحشرات والزراعیة الطبیة 

 منعًا النتشار األمراض عن طریق الحشرات (ناقالت األمراض) على متن الطائرات.

ویتمثل مبدأ الستار الهوائي في أنه یمكن منع الحشرات التي تطیر، مثل البعوض، من دخول الطائرة وذلك من   ٤- ١
خالل التدفق القوي للهواء باستخدام مروحة حول باب دخول الطائرة وخارجها. وأثبتت االختبارات التجریبیة فعالیة هذا األسلوب 

 لك یلزم المضي في اجراء البحوث إلثبات فعالیتها في ظل ظروف التشغیل.ومع ذ  في المائة. ٩٩و ٩٥بنسبة تتراوح بین 

 المناقشة  - ٢

ثالث مبادرات لمنع انتشار األمراض عن طریق الحشرات  ٢٠١٠اتخذت منظمة الصحة العالمیة منذ عام   ١- ٢
  في قطاع النقل الجوي.

مبیدات الحشرات المستخدمة على متن  الخطوط اإلرشادیة الختبار فعالیة منتجات، ُاعّدت "٢٠١٢وفي عام   ٢- ٢
 .منظمة الصحة العالمیةاالنترنت لبعد استعراضها فیما بین المختصین واستشارة الخبراء، ثم ُنشرت على موقع  الطائرات"

 وترمي هذه الخطوط اإلرشادیة إلى تقدیم إجراءات ومعاییر قیاسیة محددة الختبار فعالیة المنتجات المخصصة تحدیدًا للقضاء
على الحشرات على متن الطائرات ومساعدة الدول على اتباع تدابیر مراقبة الصحة وفقا للوائح الصحیة الدولیة الصادرة عن 

یّسر اتساق اجراءات االختبار المستخدمة في مختلف المختبرات والمؤسسات من وهي ستُ   .)٢٠٠٥( منظمة الصحة العالمیة
  هذه المنتجات بواسطة الهیئات التنظیمیة الوطنیة. وتصنیفأجل تولید بیانات مقارنة لتسجیل 

نموذج عام لتقییم المخاطر فیما یخص أسالیب وقد تناولت وثیقة صادرة عن منظمة الصحة العالمیة بعنوان "   ٣- ٢
لحشرات " الخطوط اإلرشادیة بشأن سالمة اإلنسان فیما یتعلق بمبیدات اتطهیر الطائرات باستخدام مبیدات الحشرات الكیمیائیة

لع علیها الجمهور وُتستعرض فیما وهذه الوثیقة متاحة حالیًا في شكل مشروع على موقع منظمة الصحة العالمیة كي یطّ  .الكیمیائیة
وعند االنتهاء من وضع هذه الوثیقة   .٢٠١٣بین المختصین. ومن المتوقع أن توضع اللمسات النهائیة على هذه الوثیقة خالل عام 

نماذج عامة یمكن استخدامها لتقییم مخاطر التعرض لمنتجات المبیدات الحشریة لتطهیر الطائرات وستنسق عملیات وفر فهي ستُ 
  تقییم المخاطر التي تقوم بها الهیئات التنظیمیة الوطنیة.

وتطرقت منظمة الصحة العالمیة أیضا إلى موضوع مكافحة ناقالت األمراض داخل المطارات وحولها، على   ٤- ٢
أن النجاح في مكافحتها سوف یقلل الحاجة إلى تطهیر الطائرات من الحشرات. ومن المنتظر أن تقدم منظمة الصحة أساس 

 العالمیة معلومات إضافیة عن هذا الموضوع.
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 الخالصة  - ٣

ات حشر مبیدات ال فعالیةتوحید اختبارات في ز تقدم حرِ عة والثالثین للجمعیة العمومیة، اُ منذ انعقاد الدورة الساب  ١- ٣
 .وسالمتها

أو طرائق أخرى ر الهوائي" تااستخدام "السبخصوص  من المنتظر الحصول على نتائج مواصلة األبحاث  ٢- ٣
  .للتطهیر غیر الكیمیائي

التاسعة ومن المنتظر توفر المزید من المعلومات عن التطهیر الكیمیائي وغیر الكیمیائي بحلول انعقاد الدورة   ٣- ٣
 في ذلك الحین.هذه المعلومات ، وستعرض ٢٠١٦للجمعیة العمومیة، المقررة في عام  والثالثین

 - انتهـى -


