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 ،وزراء الصحة والوزراء المسؤولون عن الطيرانأصحاب المعالي 

 تحية طيبة وبعد،

مـرض فيـروس اإليبـوال غيـر مسـبوق ذلـك أن  ،الصحة العموميـة مجال فيتثير قلقًا دوليًا نحن نواجه حالة طوارئ  
ومـن الضـروري  .الحتوائـهيقتضـي اتخـاذ إجـراءات اسـتثنائية لـذا و  ،. وهذا المرض استثنائيهتعقيددرجة و  تهوشد همن حيث حجم

 إجراء عملية تعبئة واسعة النطاق وشاملة للمجتمع الدولي لمساعدة الدول المتأثرة في التصدي لهذا المرض.

تعزيـز قـدرة فـي مـع الـدول المتـأثرة لهـا أهميـة قصـوى ومتاحـة مفتوحـة  اتصـالبقنـوات  االحتفـاظومن المعـروف أن  
 ات الوطنيـة، بمـا يشـمل أنشـطة السـفر والتجـارة والسـياحة.يـة االقتصـادقطاع الصـحة العموميـة علـى التصـدي لهـذا المـرض وحما

والبد أن تكون أي إجراءات متخذة من جانب السلطات الوطنية إجراءات مدروسة بناء على طبيعة المرض ذاته وتستند إلـى هـو 
ة الدوليـة والقواعـد القياسـية الـواردة فـي تقـع علـى عـاتق الـدول بموجـب اللـوائح الصـحيالتـي لتزامـات االو السـارية دولية االتفاقيات ال

  .مالحق اتفاقية الطيران المدني الدولي

ال توصـي منظمـة  لما صدر عن لجنة الطوارئ من مشـورة وتوصـيات اسـتنادا إلـى اللـوائح الصـحية الدوليـة،ووفقا  
 .الصحة العالمية بفرض أي حظر على السفر أو التجارة على المستوى الدولي

لعــدم نظــرا  مبــرراآلن دون  هنــاك مــن يلقــون حـتفهم غيـر أن ،مفهــومأمـر والتخـوف الـذي يحــيط بمـرض اإليبــوال  
األمــاكن المرضــى والعينــات إلــى عــدم وصــول قــدرة العــاملين فــي مجــال الرعايــة الصــحية علــى الوصــول إلــى الــدول المتــأثرة و 

مـن التـأخير  ابتـداءً الحـاالت، العديـد مـن وهنـاك . د مـن األرواحتسليم المعدات التي يمكن أن تنقـذ العديـفي تأخر الو المقصودة 
الطيـران ألغـراض وحتـى مجـرد  ، بـلد المفـروض علـى الـرحالت والركـابو في تسليم التصاريح والرخص الالزمة ووصوال إلى القي

عـــدد ارتفـــاع وقـــد تـــؤدي فـــي نهايـــة المطـــاف إلـــى زيـــادة اآلالم و  ،العــابر، التـــي تعطـــل بشـــدة عمليـــات اإلغاثـــة وتقلـــل مـــن فعاليتهـــا
 األشخاص الذين يلقون مصرعهم في البلدان المتأثرة.
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مـا هـي اإلجـراءات الفعالـة التـي يمكـن مـن نعلـم اآلن ومن المعروف أن اإليبـوال ال ينتقـل عـن طريـق الجـو، ونحـن  
ــه إلــى ب علــى احتمــال إصــابته تــدلأي شــخص لديــه أعــراض اكتشــاف خاللهــا  مــرض فيــروس اإليببــوال وكيفيــة الوقايــة مــن انتقال

 للوائح الصحية الدولية وتنفذها حاليا العديد من البلدان.مطابقة اإلجراءات الجدير بالذكر أن هذه خرين. و اآل

 

أي إجــراءات حاليــة أو إجــراءات تتخــذ فــي المســتقبل فــي دولــتكم يــتم بموجبهــا أن تكــون ونحــن نحــثكم علــى ضــمان  
تكون محصورة في كما أنه ينبغي أن  ،الصحة العموميةالخطر في مجال مستوى متناسبة مع قيود على السفر أو التجارة فرض 

سـتعداد لمسـاعدتكم فـي التصـدي اال. وتقف منظمة الصـحة العالميـة ومنظمـة الطيـران المـدني الـدولي علـى أتـم نطاق هذا الخطر
 ئيسية هذه في مجال الصحة العمومية.لهذه التحديات التي تثيرها حالة الطوارئ الر 

 
 .لوا سيادتكم بقبول فائق االحتراموتفض

 

 

 

 

 الدكتورة مارجريت شان

 المديرة العامة

 منظمة الصحة العالمية

 بنجامان ريمون

 األمين العام

 الطيران المدني الدوليمنظمة 
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