
 

 بيان مشترك عن مرض فيروس اإليبوال
نتشر المرض ا. و 3102لقد بدأ ظهور مرض فيرس اإليبوال في غينيا في شهر ديسمبر من عام  – 81/1/4182 مونتريال

في نقل العدوى إلى عدد ًا مريض مؤخر وسا  في غينيا وليبيريا وسيراليون  مما تسب  مسافر عدد من األبعد ذلك لينتقل إلى 
  أعلنت منظمة الصحة العالمية أن 8/8/3102. وفي بهم مان على اتصال مباشرحيث قليل من األشخاص في نيجيريا 
للوائح الصحية الدولية لعام ًا وفقًا دوليًا ا الغربية يشمل حالة  وارئ صحية عامة تثير قلقفريقيأظهور مرض فيروس اإليبوال في 

3112. 
بالنسبة لق اعي السفر ًا بصورة منسقة دوليلتداعياته ومن أجل المساهمة في الجهود الدولية الحتواء المرض واالستجابة 

ان المدني الدولي ومنظمة السياحة العالمية والمجلس الدولي والسياحة  قرر رؤساء منظمة الصحة العالمية ومنظمة ال ير 
السفر والنقل لمي  مّملفة ببحث شؤونللم ارات واالتحاد الدولي للنقل الجوي والمجلس العالمي للسفر والسياحة تفعيل فرقة عمل 

 المسافرين. عن وتوفر المعلومات في الوقت المناس  لق اعي السفر والسياحة فضلً السائدة ترصد الحالة 
أثناء السفر الجوي منخفضة في الوقت الحالي. فعلى عمس يبوال إلى أن مخا ر انتقال مرض فيروس اإلاإلشارة وتجدر 

التي يحملها معه   ال ينتشر مرض اإليبوال عن  ريق استنشاق الهواء )والجسيمات السلأمراض معدية أخرى مثل األنفلونزا أو 
بالعدوى. فاالنتقال يقتضي االتصال المباشر بالدم أو اإلفرازات أو األعضاء أو غير ذلك من في الجو( من شخص مصا  

للمسافر العادي.  الحدوثنادرة  تسوائل الجسم أو األشخاص أو الحيوانات الحية أو الميتة المصابة بالعدوى  وملها حاال
ال من هذا النوع ومراعاة اعتبارات اإلصحاح الروتينية االتصأشمال في أي حال من األحوال بتفادي جميع ن و نصح المسافر وي  

 مثل غسل اليدين.
بدرجة من ألن األشخاص المرضى عادة ما يشعرون ًا نظر ًا اإلصابة أثناء التواجد على متن ال ائرة منخفضة أيض واحتماالت
لجسم من شخص مصا  بالمرض. وتحتاج العدوى إلى االتصال المباشر بسوائل ا يقدرون في ظلها على السفر ال اإلعياء 

ًا ومعظم حاالت اإلصابة في ليبيريا وغينيا وسيراليون تقع في أوسا  يمون فيها أفراد األسرة واألصدقاء هم الذين يرعون شخص
أو في حالة التحضير لمراسم الجنازات أو الدفن وعدم مراعاة اإلجراءات الصارمة اللزمة للوقاية من المرض أو ًا مريض
 .هالحتوائ
من األمامن التي تتوفر فيها  هاالعيادات أو غير تشمل المنا ق األخرى الهامة التي ينتقل فيها المرض المعروف أن ومن 

خدمات الرعاية الصحية عندما يمون العاملون الصحيون أو المرضى واألشخاص اآلخرون على اتصال بشخص مصا  بدون 
نوا على اتصال مباشر بمسافر واحد  ومن ودة هي حاالت أشخاص ماجلمو ن الحاالت اإالحماية اللزمة. وفي نيجيريا  ف

 الغوس.إلى وصوله فور قل إلى المستشفى ن  المعروف أنه 
بعد أن تمون األعراض قد بدأت إال خرين اآللشخص المصا  أن ينقل الفيروس إلى ل ه ال يممنومن األهمية بممان مراعاة أن

(. وتشمل الحضانة)فترة ًا يوم 30وشخص لفترة تصل إلى ما بين يومين العراض على األ. وعادة ال تظهر يهفي الظهور عل
والتها  صداع والتها  الحلق. وعادة ما تأتي بعد ذلك حاالت القيئ واإلسهال الى والوهن وآالم العضلت و األعراض الحمّ 
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 الجلد وفي بعض الحاالت النزيف.
المرض بعد العودة منخفضة للغاية حتى إذا وتقدم أثناء زيارة أحد البلدان المتأثرة  وتعد مخا ر إصابة المسافر بفيروس اإليبوال

 الشخص إلى المنا ق التي تم اإلبلغ فيها عن وجود بعض الحاالت.سافر 
ذا ظلّ   فوراً   في منا ق تم اإلبلغ فيها عن وجود حاالت اإليبوال  فعليه أن يحصل ينمسافر أحد الفي ذلك  نبم شخص ما  وا 

ى أو الصداع أو آالم الجسد أو التها  الحلق أو اإلسهال أو القيئ ل علمات المرض )الحمّ على الرعاية ال بية لدى ظهور أو 
أو آالم المعدة أو التها  الجلد أو احمرار العين أو في بعض الحاالت النزيف(. ومما الشك فيه أن العلج في وقت مبمر 

 .ةفرص الت ور اإليجابي للحال من يحسن
الفيروس  الحتواءاإلجراءات اللزمة اتخاذ  يساهم ذلك فيوينبغي أن المجال  ومن الضروري تعزيز التعاون الدولي في هذا 

 ألشخاص المتأثرين به.بالنسبة لاآلثار  حدة إلى البلدان األخرى والتخفيف من االنتقالووقف 
قبل السفر لجميع األشخاص في الم ارات الدولية والموانئ  ي عمليات فرزجر من الدول المتأثرة بالمرض أن ت   اآلن وي  ل 

الرئيسية للمشف عن حاالت المرض والوهن التي ال يممن تفسيرها والتي قد تشير إلى بري اللبحرية الدولية ونقا  العبور ا
ا إلى أنه قد يمون هي شخص مصا  بحالة صحية تشير أعراض  بالسفر أللسماح ااحتمال اإلصابة بعدوى اإليبوال. وال ينبغي 

 من عمليات إخلء المن قة ألسبا   بية.ًا بمرض فيروس اإليبوال إاّل إذا مان هذا السفر جزء اً مصاب
حاالت جديدة أي  ظهور عنفورا توسيع ن اق قدراتها للمشف ًا أيضالتي ال يوجد بها أشخاص مصابون لبلدان وينبغي ل

. وال ت وصي منظمة ةلسفر أو التجارة الدوليأي تأثير ال داعي له على حرمة اي واحتواءها  مع تفادي أي إجراءات قد تتسب  ف
لجنة ال وارئ  للرأي االستشاري الصادر عنًا الصحة العالمية بفرض أي حظر على السفر أو التجارة على المستوى الدولي وفق

 لفة بمتابعة مرض اإليبوال.التابعة لها والممّ 
إجراء فرز فعلى للرما  لدى الوصول في الموانئ أو ببفرض أي قيود على السفر ًا مية أيضوال ت وصي منظمة الصحة العال

 .به التي ليس لها حدود مشترمة مع البلدان المتأثرةبالمرض و البحرية والم ارات أو نقا  العبور البري في البلدان غير المتأثرة 
بمرض اإليبوال بما يلزم من بها حاالت إصابة افرون إلى بلدان وفي العالم أجمع  ينبغي أن توفر الدول لموا نيها الذين يس

 تعرضهم له.مدى مرض واإلجراءات اللزمة للتخفيف من المعلومات دقيقة عن 
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 فريقيا الغربية:أوللحصول على مزيد من المعلومات عن مرض اإليبوال في 
http://who.int/ith/updates/20140421/en/ 

 

 

 
 

لتعزيز الت ور اآلمن والمنظم لل يران  4411( هي إحدى الوماالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة  وقد أ نشئت في عام يماومنظمة ال يران المدني الدولي )اال
واألنظمة اللزمة لسلمة ال يران وأمنه ومفاءته وسعته وحماية البيئة  وذلك ضمن العديد من وتتولى المنظمة وضع القواعد  المدني الدولي في شتى أنحاء العالم.

 .دولة في جميع مجاالت ال يران المدني 444وهي بمثابة محفل التعاون بين دولها المتعاقدة البالغ عددها  األولويات األخرى.

 
 

 االتصال: جهة
communications@icao.int  

 

http://who.int/ith/updates/20140421/en/
mailto:communications@icao.int
mailto:communications@icao.int

