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١٤/٨/٢٠١٤ EB 2014/54 

منظمة الصحة العالمية تعلن عن وجود حالة طارئة من طوارئ الصحة العمومية  –يبوال اإلمرض فيروس 
 التي تثير قلقا دوليا بموجب اللوائح الصحية الدولية

يبوال، وأعلنت الدكتورة مرض فيروس اإللمتابعة خاصة  لجنة طوارئ (WHO) العالميةشكلت منظمة الصحة  -١
فريقيا الغربية أيبوال في أن ظهور مرض فيروس اإل ٨/٨/٢٠١٤مارجريت شان، المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية، في 

 :الصحية الدوليةيشكل "حالة طارئة من طوارئ الصحة العمومية التي تثير قلقا دوليا" بموجب اللوائح 
http://www.who.int/ihr/publications/9789241596664/en/ . 

، ٤/٨/٢٠١٤وشملت حاالت اإلصابة بمرض فيروس اإليبوال كال من غينيا وليبريا ونيجيريا وسيراليون. وحتى  -٢
حاالت مشتبه فيها) وأدت إلى وفاة  ٢٠٥حالة محتملة و ٤٣٦حالة مؤكدة و ١٠٧٠حالة ( ١٧١١ن وجود أبلغت البلدان ع

 شخصًا. ويمثل ذلك أكبر حالة انتشار لمرض فيروس اإليبوال حتى اآلن. ٩٣٢
وباإلضافة ذلك، ما إذا كان ينبغي اإلعالن عن وجود حالة طوارئ من هذا النوع،  وقامت لجنة الطوارئ ببحث -٣

  ، وبعضها يؤثر على قطاع الطيران:المرض في المستقبل احتواءسبل  قدمت توصياتها بشأن

20140808/en/-http://www.who.int/mediacentre/news/statements/2014/ebola . 
لمجلس او  (األياتا) جويواالتحاد الدولي للنقل ال (WHO) منظمة الصحة العالميةباآلن اتصاالت وتجري االيكاو  ٤

 لجنة الطوارئ. الصادرة عن توصياتالوغير ذلك من الجهات المعنية للمساعدة في تنفيذ  (ACI) الدولي للمطارات
 د المفروض على السفر والتجارة:و القي -٥
حظر عام  فرضال ينبغي هو أنه  على السفر أو التجارةقيود بشأن ال منظمة الصحة العالميةالراهن لموقف الو  

على السفر أو التجارة على المستوى الدولي. وقد أصدرت بعض الدول نشراتها الخاصة بالسفر والتي توصي فيها بتفادي السفر 
 : المتأثرة: وهي غينيا وليبيريا وسيراليونالرئيسية غير الضروري للدول الثالث 

guinea-http://wwwnc.cdc.gov/travel/notices/warning/ebola.  
قد أوقفت بعض شركات الطيران عملياتها إلى هذه الدول الثالث سواء بموجب قرار من جانبها أو بناء على و  

 نية الوطنية التي تتبعها.تعليمات من هيئات الطيران المد
 وفيما يلي بعض التوصيات األخرى المتعلقة بالطيران الصادرة عن لجنة الطوارئ: -٦

 يبوال:الدول التي يتنقل فيها مرض اإل

 السفرالفرز قبل 
لجميـع األشـخاص فـي المطـارات والمـوانئ البحريـة الدوليـة ومنـاطق العبـور البـري السـفر "ينبغي للدول أن تجري عمليـة فـرز قبـل 

والتي قد تشـير إلـى احتمـال اإلصـابة بعـدوى اإليبـوال. وينبغـي  يمكن تفسيرهاالتي ال الرئيسية للكشف عن حاالت المرض والوهن 
وقيـاس درجـة الحـرارة، وفـي خـاص ي اسـتبيان الرد على مجموعة من األسـئلة فـ هذه كحد أدنىالسفر أن تشمل عملية الفرز قبل 

مصـاب مرض فيروس اإليبوال. وال ينبغي السـماح ألي شـخص ناتجة عن ى ى، تقييم مدى احتمال أن تكون الحمّ حالة وجود حمّ 
إلـى أنـه قـد يكـون مصـاب بمـرض فيـروس اإليبـوال بالسـفر إال إذا كـان هـذا السـفر جـزءا مـن عمليـة  اتشـير أعراضـه بحالة صحية

 ألسباب طبية". المنطقة ءإخال

http://www.who.int/ihr/publications/9789241596664/en/
http://www.who.int/ihr/publications/9789241596664/en/
http://www.who.int/mediacentre/news/statements/2014/ebola-20140808/en/
http://www.who.int/mediacentre/news/statements/2014/ebola-20140808/en/
http://wwwnc.cdc.gov/travel/notices/warning/ebola-guinea
http://wwwnc.cdc.gov/travel/notices/warning/ebola-guinea
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 السفر الدولي 

ال ينبغي السماح بالسفر الدولي ألشخاص تعرضوا لمرض اإليبوال أو أشخاص مصـابين بمـرض اإليبـوال إال إذا كـان هـذا السـفر "
ينبغـي ، . وللتقليل من مخاطر انتشار مـرض فيـروس اإليبـوال علـى المسـتوى الـدوليالمنطقة ألسباب طبية ءمن عملية إخال اجزء

 :القيام بما يلي
o علــى المســتوى  عــزل جميــع الحــاالت المؤكــدة فــورا ومعالجتهــا فــي أحــد مراكــز معالجــة اإليبــوال وعــدم الســماح بالســفر

يبــوال ســاعة مــن اختبــارات تشــخيص اإل ٤٨تفصــل بينهمــا فتــرة  اختبــارينالــوطني أو الــدولي حتــى التأكــد عــن طريــق 
 المرض؛ن الشخص المعني غير مصاب بأبصفة محددة 

o  العـاملين فـي مجـال  ذلـك أشـخاص مصـابين بـالمرض (ال يشـملكـانوا علـى اتصـال بمن حالة كل يوميا ينبغي رصد
)، مـع تقييـد سـفرهم علـى ولكـن لـديهم سـبل الحمايـة الالزمـةلـه الصحة والعاملين في المختبرات ممن كـانوا معرضـين 

 ؛هتعرضهم لعلى يوما  ٢١ انقضاءالمستوى الوطني وحظر سفرهم على المستوى الدولي حتى 
o  ينبغي عزل الحاالت المحتملة والحـاالت المشـتبه فيهـا فـورا وتقييـد سـفرهم وفقـا لتصـنيفهم حسـب مـا إذا كـانوا مـن فئـة

 ."أشخاص مصابينب كانوا على اتصالالحاالت المؤكدة أو 

 الرعاية الطبية ألعضاء طواقم شركات الطيران والعاملين في الدول المتأثرة 

"ينبغـي للـدول أن تضـمن تـوافر الرعايـة الطبيـة المالئمـة ألعضــاء الطـواقم ومـوظفي شـركات الطيـران التـي تعمـل فـي الدولــة، وأن 
تعمل مع شركات الطيران لتسهيل وتنسيق االتصاالت واإلجراءات اإلدارية فيما يتعلق بالركاب الذين تبـدو علـيهم األعـراض وفقـا 

مـــن تعرضـــوا  للحصـــول علـــى المعلومـــات الالزمـــة عـــن أمـــاكن تواجـــد كـــلووضـــع اآلليـــات  ٢٠٠٥للـــوائح الصـــحية الدوليـــة لعـــام 
 ألشخاص مصابين بالمرض إذا لزم األمر، واستخدام سجالت تحديد مواقع الركاب في الحاالت المالئمة."

 جميع الدول:

 للمسافرينالمعلومات الحيوية تقديم 

الالزمــة للمســافرين إلــى المنــاطق المتــأثرة بمــرض اإليبــوال والمنــاطق المعرضــة للخطــر المعلومــات الحيويــة ينبغــي للــدول أن تــوفر "
 عن المخاطر المحتملة وكيفية الحد من هذه المخاطر والمشورة عن كيفية احتواء مدى التعرض لها".

 احتواء حاالت اإليبوال

هـا بشــأنها واحتوائهـا؛ وينبغــي أن تال وٕاجــراء تحريالكشــف عـن حــاالت اإليبـو لقيــام بعمليـات ا"ينبغـي أن تكــون الـدول علــى اسـتعداد ل
مؤكـــدة الســـتخدام مختبـــرات التشـــخيص المؤهلـــة للكشـــف عـــن مـــرض فيـــروس اإليبـــوال، وفـــي الحـــاالت ال وجـــود القـــدرةيشـــمل ذلـــك 

 عـن طريـقالـذين أتـوا مـن يعـرف عنهـا أنهـا مصـابة بـاإليبوال منـاطق القادمين من المسافرين معالجة حاالت المناسبة القدرة على 
 ".يمكن تفسيرها التي المرض والوهن الرئيسية وتظهر عليهم عالمات ال بريةالعبور الدولية أو بوابات المطارات ال

 اإلخالء والعودة إلى الوطنعمليات 

(مـثًال بلـدانهم إلـى ممـن تعرضـوا لمـرض اإليبـوال ينبغي أن تكون الدول على اسـتعداد لتسـهيل عمليـات اإلخـالء وعـودة مواطنيهـا "
 ين في مجال الصحة)."ملالعا
 طاعي الطيران والصحة العمومية التعاون بين ق -٧

أن تكون  الطيران قطاع في لها واالستجابة العمومية الصحة لحاالت للتأهب فعالة خطة لوجود األساسية الشروط من
 الوطنيون المنسقون يتصل بأن ُيوصى اآلن، حتى ذلك يحدث لم وٕان. القطاعين بين بالكفاءة تتسم اتصال خطوط هناك

 الوطنيين والمنسقين) المطارات( المنافذ في المختصة بالسلطات بالطيران المتعلقة الطوارئ حاالت احتواء عن المسؤولون
 قادرة الوطنية الصحة وزارة تكون أن وينبغي. العالمية الصحة منظمة في إطار) ٢٠٠٥( الدولية الصحة لوائح عن المسؤولين

 .الجهتين هاتين عن الالزمة المعلومات توفير ىعل
 مرفق:

 مصادر المعلومات 
 صدرت بموجب السلطة المفوضة لألمين العام
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 الطيران قطاع في ستجابةواال التأهب خطط وضع عن معلومات

 مصادر المعلومات
للطــوارئ فــي قطــاع الطيــران مــن أجــل  واالســتجابةتأهــب العلــى المزيــد مــن المعلومــات عــن كيفيــة وضــع خطــط  االطــالعيمكــن 

 ياتا والمجلس الدولي للمطارات.واأل احتواء األمراض السارية من المواقع اإللكترونية الخاصة بااليكاو

: بااليكاومن الصفحة اإللكترونية المرجعية لبرنامج التأهب لألمراض السارية الخاص 
http://www.capsca.org/CAPSCARefs.html . 

رشــادات عـن كيفيــة وضــع إ"الخطـة النموذجيــة للتأهـب لحــاالت الطـوارئ الصــحة العموميـة فــي قطـاع الطيــران" تقـدم إن  •
 التأهب في قطاع الطيران. طخط

وسـيلة بسـيطة لمعرفـة مـا إذا كانـت هنـاك  ،التسـهيالت –فـي الملحـق التاسـع  ١٥-٨لفقرة ابعد  ١ل المالحظة رقم كتش •
يسـتخدمها أعضـاء كـي ، بمـا فـي ذلـك مـرض فيـروس اإليبـوال، لعلـى مـتن الطـائرات حالة من حاالت األمراض السـارية

الطـائرة" (والملحـق التاسـع الطاقم. وترد هذه المالحظة مـرة أخـرى فـي الجـزء الخـاص بالمعلومـات الصـحية مـن "إعـالن 
 .نظر أيضا "وثائق االيكاو المتعلقة بالصحة"ا ).٢٠٠٥باللوائح الصحية الدولية لعام 

قائــد الطــائرة ومراقبــي الحركــة الجويــة بــين  تتصــاالالالالزمــة لجــراءات مــن الملحــق التاســع اإل ١٥-٨تــرد فــي الفقــرة  •
إجــراءات خــدمات د فــي الفصــل الســادس عشــر مــن وثيقــة "كمــا تــر ، بلــد المقصــدالصــحة العموميــة فــي  اتإلبــالغ ســلط

 .نظر أيضا "وثائق االيكاو المتعلقة بالصحة"ا. "إدارة الحركة الجوية –المالحة الجوية 

و"إرشــادات عــن مــلء نمــوذج تحديــد موقــع الركــاب  (PLF) "نمــوذج تحديــد موقــع الركــاب ألغــراض الصــحة العموميــة " •
 لمسافرين الذين قد يكونوا قد تعرضوا ألمراض معينة.لمتابعة األغراض الصحة العمومية" 

 :ياتااإللكترونية الخاصة بالنقل الجوي واألمراض السارية التابعة لأل الصفحة من
tp://www.iata.org/whatwedo/safety/health/Pages/diseases.aspxht . 

، بمــا فــي ذلــك مــرض اتمشــتبه فيهــا مــن األمــراض الســارية علــى مــتن الطــائر الحــاالت الإرشــادات عــن كيفيــة احتــواء  •
 .فيروس اإليبوال وغيره من المواضيع على هذه الصفحة اإللكترونية

: الوثائق المتعلقة بالصحة الخاصةللمجلس الدولي للمطارات التي تتضمن  من الصفحة اإللكترونية
nACI/Priorities/Health/Documentatio-http://www.aci.aero/About . 

ظهور األمراض السارية وٕارشادات عن كيفية ضمان استمرارية  لحاالتإرشادات عن كيفية التأهب في المطارات توجد  •
 .العمل

قتضــاء وحســبما تقــرر منظمــة لتطبيقهــا علــى مــرض فيــروس اإليبــوال حســب االالمــذكورة أعــاله ويمكــن تعــديل المعلومــات العامــة 
األمـراض والوقايـة منهـا  للسـيطرة علـىالصحة العالمية وغيرها من وكاالت الصحة العمومية الدولية مثل مركـز الواليـات المتحـدة 

)/p://www.cdc.govhtt(  والمركــــــــــــــــــــــــــــــز األوروبـــــــــــــــــــــــــــــــي للوقايـــــــــــــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــــــــــــن األمـــــــــــــــــــــــــــــــراض والســـــــــــــــــــــــــــــــيطرة عليهـــــــــــــــــــــــــــــــا
)xhttp://www.ecdc.europa.eu/en/Pages/home.asp( طات الصحة العمومية الوطنية.أو سل 

 على الموقع اإللكتروني لمنظمة الصحة العالمية ةمعلومات متوفر 

 ين:تترد معلومات عامة عن اإليبوال ومجموعة من األسئلة واألجوبة بشأنها على الصفحتين اإللكترونيتين التالي
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs103/en/ 

ebola/en/-http://www.who.int/csr/disease/ebola/faq 
والمناف�ذ  والمط�ارات الم�وانئ ف�ي ۲۰۰٥ لع�ام الدولي�ة الص�حة ل�وائح تطبي�ق ع�ن أيض�ا إرشاداتوتوفر منظمة الصحة العالمية 

 البرية على العنوان التالي: 
http://www.who.int/ihr/ports_airports/en/ 

 -انتهى-
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