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١١/٢/٢٠١٦ EB 2016/10 

 الطيرانو فيروس زيكا 

تفيـد . و دوليـاً  قلقـاً  تسببمية عمو  صحية فيروس زيكا طارئةً  الصحة العالمية داءَ  ، أعلنت منظمةُ ١/٢/٢٠١٦في  -١
 فـي اً الفيروس محلّيـاإلصـابة بـ نتشـاراإلـى غير مباشرة  دالئل شير. وتدولةً  ٣٣محلّيا في  التقارير بانتشار اإلصابة بفيروس زيكا

 دول أخرى. ٦

فـــي  الفيـــروس عــادةً  يتســببو . الحامــل للفيـــروس الـــزاعجالبعــوض  ةلســـعض لنتيجـــة التعــرّ  وينتقــل الفيـــروس أساســاً  -٢
ارتباط بين  ُعوين. وقد المصابينفي المائة من  ٨٠ علىال تظهر  عراضأن هذه األبالبالغين، علمًا  على خفيفةأعراض ظهور 

 .لم تثبت بعدُ  بينهماالعالقة السببية بالرغم من أن ، ةعصبي اضطراباتلقية و خِ  تشوهاتاإلصابة بفيروس زيكا وظهور 

التقليــل إلــى الحــد فــي دعــم جهــود قطــاع الطيــران  مســاهمةوتتعــاون اإليكــاو مــع منظمــة الصــحة العالميــة لضــمان  -٣
مـن ي قـد يكـن الئـال المسـافراتبه والسيما لإلصابة المسافرين  تعّرضمن األدنى من خطر انتشار الوباء على المستوى الدولي و 

لوائح الالمعنيـــة بـــالوطنيـــة جهـــات االتصـــال بوثيـــق ال االتصـــالالمواظبـــة علـــى شـــجع الســـلطات التنظيميـــة علـــى نُ بـــذلك و  .حوامـــلال
لمواكبــة  المســتوى الـوطنيعلـى  موميــةمعلومــات عـن المخــاطر التـي تحــدق بالصـحة العأحـدث الة الدوليــة للحصـول علــى يالصـح

تزويـــد الجهــات المعنيـــة . وينبغــي العموميـــةتعـــاوني بــين قطـــاعي الطيــران والصــحة  نهــج تطبيــق الوبـــاء، ممــا ســـيكفلتطــور هــذا 
 فيروس زيكا.ب اإلصابة مخاطر عن العموميةمعلومات الصحة بالطيران في الدول ب

د ُنشرت على موقع منظمة الصحة العالمية اإللكتروني مواد إرشادية عن تنظيف الطائرات من الحشرات (إزالـة وق -٤
طبـق المطـارات ت ،)٢٠٠٥لصـحية الدوليـة (لعـام الملحـق الخـامس مـن اللـوائح ا الحشـرات). وبموجـب اتالحشرات باستخدام مبيـد

المنــاطق التــي قــد يتواجــد بهــا متــر مــن  ٤٠٠مســافة ال تقــل عــن  ضــمن) "النواقــل" (مثــل البعــوض الــزاعج كافحــةالدوليــة بــرامج لم
قـد ُتسـَجل فيهـا حـاالت  التـي الـدولبفيـروس زيكـا أو  ابةإصـحـاالت فيهـا ع الدول التي ُسجلت شجّ المسافرون وبضائع الشحن. ونُ 

 من هذا النوع.فّعالة برامج  المختصة اتلسلطتكون لدى ا أنالحرص على على  إصابة بهذا الفيروس

 .المرفق بهذه النشرة، ُترجى زيارة المواقع اإللكترونية الواردة في حصول على المزيد من المعلوماتولل -٥

 

 :  المرفق
 المراجع 

 ةالعام ةألميناصدرت بموجب سلطة 



 

 

 EB 2016/10 بالنشرة اإللكترونية المرفق

 فيروس زيكا والطيران
 

 :المراجع

 كافحة البعوضالتي أعدتها منظمة الصحة العالمية بشأن تنظيف الطائرات من فيروس زيكا لمالمواد اإلرشادية  )أ 

disinsection/en/-aircraft-http://www.who.int/ihr/ports_airports/zika  

 وباء زيكاشار انتالتقرير عن حالة  )ب 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/204348/1/zikasitrep_5Feb2016_eng.pdf?ua=1 

 ال الطيران النظافة والمرافق الصحية في مجمنظمة الصحة العالمية بشأن دليل  )ج 

http://www.who.int/water_sanitation_health/publications/aviation_guide/en/ 

 من الحشرات واستخدام المبيدات المواد اإلرشادية التي أعدتها منظمة الصحة العالمية بشأن تنظيف الطائرات )د 

١- http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44836/1/9789241503235_eng.pdf 

٢- http://www.who.int/ipcs/publications/ehc/ehc243.pdf?ua=1&ua=1 

 

 

 -انتهى-
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