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بيان بشأن السفر والنقل على خلفية تفشّي مرض فيروس اإليبوال
ظهر فيروس اإليبوال الحالي للمرّة األولى كما يُعتقد من غينيا في كانون األول/ديسمبر .3102 ،ويتف ّشى هذا
المرض اليوم في عد ٍد من المجتمعات المحلية في غينيا وليبريا وسيراليون .ومؤخراً ،قام أحد المسافرين ال ُمصابين
من ليبيريا بنقل المرض إلى مجموع ٍة صغيرة من األشخاص في نيجيريا كان له اتصال مباشر معهم.
في  8آب/أغسطس  ،3102أعلنت منظمة الصحة العالمية رسميا ً أن انتشار مرض فيروس اإليبوال في غرب أفريقيا
يش ِّكل حالة طوارئ في مجال الصحة العامة ذات اهتمام دولي ) (PHEICوفقا ً للوائح الصحية الدولية (.)3112
وفي سبيل دعم الجهود الدولية الرامية إلى احتواء انتشار المرض وتوفير استجابة دولية منسقة لقطاع السفر
والسياحة ،قرر المسؤولون في منظمة الصحة العالمية ،ومنظمة الطيران المدني الدولي ،ومنظمة السياحة العالمية،
عمل
والمجلس الدولي للمطارات ،واتحاد النقل الجوي الدولي ،والمجلس العالمي للسفر والسياحة تشكيل فرقة
ٍ
ناشطة معنية بالسفر والنقل ،تعمل على رصد ومراقبة الوضع وتوفير المعلومات اآلنية لقطاع السفر والسياحة
وكذلك للمسافرين.
في حقيقة الوضع ،يُعتبر خطر انتقال مرض فيروس اإليبوال عبر السفر الجوي خطراً متدنيا ً .فعلى عكس األمراض
األخرى مثل اإلنفلونزا والسلّ  ،ال ينتشر فيروس اإليبوال عن طريق تن ّشق الهواء (والجزيئات التي يحملها) من
شخص ُمصاب بالعدوى .وإنّما انتقال المرض يتطلّب اتصاالً مباشراً بالدم أو اإلفرازات أو األعضاء أو سوائل
شخص أو الحيوان ال ُمصاب أحيا ً كان أم ميتا ً؛ وجميعها حاالت يُستبعد أن يتعرض لها المسافر
الجسم األخرى لدى ال
ٍ
صح المسافرون بتفادي كل هذه األشكال من االتصال وبتطبيق ممارسات النظافة الشخصية
العادي .بأي حال ،يُن َ
بشك ٍل جيّ ٍد وروتيني ،كغسل اليدين على سبيل المثال.
كذلك ،فإن احتمال التقاط العدوى على متن طائرة هو احتمال ضئيل ،حيث أن الشخص المريض يكون في العادة
متو ّعك جداً لدرج ٍة يعجز فيها عن السفر ،وانتقال العدوى يتطلب اتصاالً مباشراً بسوائل الجسم لدى الشخص
ال ُمصاب.
إن معظم حاالت التقاط الفيروس في ليبريا وغينيا وسيراليون تحصل في المجتمعات عادةً عندما يعتني أفراد العائلة
بشخص مصاب أو عندما ال يت ّم التقيُّد باإلجراءات الصارمة لمكافحة العدوى والوقاية منها أثناء
أو األصدقاء
ٍ
التحضيرات للجنازة ومراسم الدفن.
أما ثاني أهم األماكن التي تش ِّكل تربة خصبة النتقال العدوى فهي العيادات ومراكز الرعاية الصحية األخرى.
بشكل خاص عندما يتصل العاملون في مجال الرعاية الصحية والمرضى وغيرهم من
وتصبح هذه األخيرة خطرة
ٍ
ً
شخص مصاب .ففي نيجيريا مثل ،يتبين أن الحاالت التي ُس ِّجلت تعود فقط
األشخاص اتصاالً غير آم ٍن أو محم ّي ب
ٍ
ألشخاص كان لهم اتصال مباشر بمسافر واحد تم إدخاله إلى المستشفى لدى وصوله إلى الغوس.
يُشار في هذا السياق إلى أن الشخص ال ُمصاب ال يمكنه نقل الفيروس إلى اآلخرين إال بعد أن تبدأ األعراض
بالظهور عليه .وفي العادة ،ال تبدأ أعراض المرض بالظهور إال قبل يومين إلى  30يوماً (هي "فترة الكمون").
وتشمل األعراض الحمى ،والوهن ،وألم العضلت ،والصداع ،والتهاب الحلق .يلي ذلك القيء واإلسهال والطفح
الجلدي ،وفي بعض الحاالت النزيف.

والجدير بالذكر أيضاً أن نسبة الخطر بأن يتعرض مسافر اللتقاط فيروس اإليبوال خلل زيارته إلى أحد البلدان
المتأثرة وإصابته بالمرض بعد عودته إلى دياره هي نسبة متدنية جداً ،حتى ولو قصد خلل زيارته مناطق ُسجِّ لت
فيها إصابات بالمرض.
ْ
ولكن ،يتعين على األشخاص ،بما في ذلك المسافرين ،الذين مكثوا في مناطق تم اإلبلغ فيها حديثا ً عن حاالت
إيبوال ،التماس الرعاية الطبية لدى ظهور أول علمة للمرض (ح ّمى ،صداع ،آالم ،التهاب في الحلق ،إسهال ،قيء،
آالم في المعدة ،طفح جلدي ،احمرار في العينين ،وفي بعض الحاالت نزيف) .العلج المبكر من شأنه أن يحسِّن
إمكانية التنبؤ بتطور الحالة.
إن التعاون الدولي المعزز في هذا المجال هو حاجة ضرورية يجب أن تدعم الجهود الرامية إلى احتواء الفيروس
ووقف انتقاله إلى بلدان أخرى والتخفيف من آثاره في البلدان المصابة به.
ومن هذا المنطلق ،يُطلب من البلدان المتأثرة بالمرض أن تجري فحوصات مغادرة لجميع األشخاص في المطارات
الدولية والمرافئ البحرية والمعابر البرية الرئيسية عند ظهور أي مرض ُح َموي غير مبرر تتطابق أعراضه مع
شخص يظهر أعراضا ً َم َرضية تتشابه مع
أعراض عدوى اإليبوال المحتملة .كذلك ،يجب عدم السماح بالسفر ألي
ٍ
أعراض مرض فيروس اإليبوال ،إال إذا كان السفر جزءاً من عملية إجلء طبي ضرورية .وعلى نح ٍو مماثل ،يجب
عدم السماح بالسفر الدولي لألشخاص ال ُمصابين بفيروس األيبوال أو ل َم ْن كان لهم اتصال بهم ،ما لم يكن السفر جزءاً
من عملية إجلء طبي ضرورية.
أما بالنسبة إلى البلدان غير المتأثرة بالفيروس ،فيتعين عليها تعزيز قدرتها على اكتشاف الحاالت الجديدة واحتوائها
على الفور ،والعمل في الوقت نفسه على تجنب اإلجراءات التي من شأنها أن تع ِّوق أو تتداخل على نح ٍو غير
ضروري مع السفر الدولي أو التجارة الدولية.
حظر على السفر الدولي أو التجارة الدولية ،وفقاً للتحذير
وفي هذا اإلطار ،ال توصي منظمة الصحة العالمية بأي
ٍ
الصادر عن لجنة الطوارئ المعنية بفيروس اإليبوال.
ت ناشطة للمسافرين لدى
كما ال توصي المنظمة حاليا ً بفرض قيو ٍد على السفر وباعتماد إلزامية إجراء فحوصا ٍ
ً
الوصول إلى المرافئ البحرية أو المطارات أو المعابر البرية في البلدان غير المتأثرة التي ال تتشارك حدودا مع
البلدان ال ُمصابة بالمرض.
وعلى مستوى العالم ،يتعين على جميع الدول أن تز ِّود مواطنيها الذين ينوون السفر إلى بلدان متأثرة بفيروس
اإليبوال بمعلومات دقيقة وذات صلة بشأن تفشي اإليبوال والتدابير الضرورية للتخفيف من خطر التع ّرض له.
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