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  والثالثون الثامنةالدورة  - الجمعیة العمومیة 
  الفنیةاللجنة 

  دعم التنفیذ–المالحة الجویة   :من جدول األعمال ٣٥البند رقم 

الترتیبات التعاونیة لمنع وٕادارة أحداث  وضع التقدم المحرز في
  الصحة العامة

  )الجمهوریة الدومینیكیة مة منمقدَّ ورقة (

  التنفیذي الموجز    
 .التـي قـد تشـكل تهدیـدا خطیـرا للصـحة العامـة المعدیـةألمـراض لحرز في إعداد خطة المالحة الوطنیـة مـن أجـل التصـدي قدم المُ التّ تعرض هذه الورقة 

وتیرة انتشــار هــذه األمــراض، ویقلــل بــذلك مــن الوقــت المتــاح للتحــرك مــن أجــل وقــف انتشــار العــدوى، فــإّن التأّهــب بــ یعّجــلوبمــا أّن النقــل الجــوي قــد 
  ضروري إلدارة هذه الحاالت في الوقت المناسب وبشكل فعال.

  :أنالجمعیة العمومیة  ُیرجى من: إلجراءا
  ؛ُتحیط علما بالمعلومات الواردة في هذه الورقة (أ) 

منــع وٕادارة أحــداث و فــي وضــع خطــط لمواجهــة حــاالت الطــوارئ الصــحیة  التعــاون والمســاهمةُتشــجِّع الــدول والمنظمــات الدولیــة علــى (ب) 
  الصحة العامة في الطیران المدني.  

  .تیجیةابكل األهداف االستر ترتبط ورقة العمل هذه   :االستراتیجیة

  المالیة والعینیة. المساهمات الطوعیة  اآلثار المالیة:

  )؛Doc 7300من اتفاقیة الطیران المدني الدولي (الوثیقة  ١٤المادة   المراجع:
  )؛Doc 9958) (الوثیقة ٢٠١٠أكتوبر  ٨القرارات الساریة المفعول الصادرة عن الجمعیة العمومیة (في 

  ؛٢٠٠٥) IHRاللوائح الصحیة الدولیة (
  تشغیل الطائرات؛-الملحق السادس
  التسهیالت؛-الملحق التاسع

  خدمات الحركة الجویة؛-الملحق الحادي عشر
  المطارات؛- الملحق الرابعة عشر

  )؛Doc 4444إدارة الحركة الجویة (الوثیقة -إجراءات خدمات المالحة الجویة
Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air  (Doc 9284) 
Final Report of the Thirteenth Meeting of Central Caribbean Civil Aviation Directors 
(C/CAR/DCA/13) 
www.capsca.org. 

  

_________________  

  قدمت الجمهوریة الدومینیكیة النسخة اإلسبانیة من هذه الورقة. ١ 
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  مقدمةال - ١
على الصحة العامة، كاإلنفلوانزا، تعمل  تشكل خطراالمعدیة التي حتى تكون قادرة على التصدي لألمراض  ١- ١

طوارئ في مجال الطیران المدني من أجل مواجهة حاالت الطوارئ الصحیة ذات للالجمهوریة الدومینیكیة على وضع خطة 
عن منظمة  االهتمام الدولي، وذلك عمال بتوجیهات منظمة الطیران المدني الدوي (اإلیكاو) وباللوائح الصحیة الدولیة الصادرة

  الصحة العالمیة. 

  الهدف - ٢
 عملیة تهدف الخطة إلى ضمان توافر خدمات النقل الجوي الحرجة واستمرارها واستدامتها؛ وتنسیق وتیسیر ١- ٢

من انتشار  ؛ والحدّ والجمهور عامةتنفیذ التدابیر الصحیة وغیر الصحیة الهادفة إلى حمایة صحة ورفاه الركاب والموظفین 
 ن طریق الجو.األمراض المعدیة ع

 األنشطة - ٣
، مطار الس أمیریكاس الدولي قامقید باللوائح الصحیة الدولیة، ومن أجل التّ  بفعالیةسعیا إلى تنفیذ الخطة  ١- ٣

 كنقطة دخول معیَّنة. ترخیصهللحصول على  ضمن المرحلة التحضیریة، بتقدیم طلب
لسلطات المعنیة بالصحة العامة ومع جمیع وتحقیقا لهذه الغایة، یعمل المعهد الدومینیكي للطیران المدني مع ا ٢- ٣

األطراف المعنیة من القطاعین العام والخاص، كهیئات الجمارك والهجرة ودوائر أمن المطار وأقسام الطوارئ واإلنقاذ ومشغلو 
 الطائرات وٕادارات المطارات واألطراف المقدمة للخدمات األرضیة، من أجل وضع خطة تتیح الحصول على الترخیص بحلول

 .٢٠١٣شهر دیسمبر 
وشملت األنشطة المنفذة تنظیم حلقة عمل لوضع خطة لمواجهة الطوارئ الصحیة عند نقطة الدخول. وُعقدت  ٣- ٣

 وحضرتها كل األطراف المعنیة. ٢٠١٣یولیو  ٣إلى  ١هذه الحلقة في الفترة من 
قسم المطارات والطرق ، موظف من ، قام بزیارتنا السید خایمي كالدیرونحلقة العملومباشرة بعد تنظیم هذه  ٤- ٣

. والسید وأمریكا الوسطى ومنطقة الكاریبيالتابع لمكتب اإلیكاو اإلقلیمي ألمریكا الشمالیة  ساعدات األرضیةالجویة والمُ 
كالدیرون هو من المختصین في مجال المطارات والمساعدات األرضیة ویشغل منصب جهة االتصال لألمریكیتین فیما یتعلق 

ول زیارة مراقبة في اإلقلیم یقوم بها هذه الزیارة أ دّ عَ . وتُ بات التعاونیة لمنع انتشار األمراض الساریة من خالل السفر الجويالترتیب
لمكتب اإلقلیمي. وبعض العروض المقدمة خالل هذه الزیارة یمكن االطالع علیها في اإلنترنت االسید كالدیرون خارج بلد مقر 

 . aerea-navegacion-manuales/cat_view/78-aerea-http://www.idac.gob.do/index.php/navegacionعلى الموقع التالي:
واط األخیرة في الحصول على وبإتمام هذه المهمة األخیرة، تكون الجمهوریة الدومینیكیة قد قطعت األش ٥- ٣

 االستجابة ضمن قطاع الطیران ألحد الطوارئ الصحیة. عندالترخیص األولي لمطار الس أمیریكاس الدولي كنقطة دخول 
الخطة، وذلك بحسب النتائج التي توصلت إلیها زیارة المراقبة األخیرة. أما وضع  ما تحقق حتى الیوم بشأنوُیظهر الجدول أدناه 

  .٢٠١٣الحصول على الترخیص لمطار الس أمیریكاس الدولي بحلول شهر دیسمبر  الهدف فهو
  

  مجموعة من مجموعات القدرات األساسیة في إنجاز كلالتقدم المحرز 
  %٩٤  التنسیق واالتصاالت

  %٦٥  القدرات األساسیة في كل األوقات
ذات حاالت الطوارئ الصحیة القدرات األساسیة الالزمة لالستجابة لحالة من 

  االهتمام الدولي
٦٠%  

  % ٧٣  النسبة اإلجمالیة
 

  –انتهى  –

http://www.idac.gob.do/index.php/navegacion

