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الموضوع :اإلعالنات للطيارين (النوتام) المرتبطة بمرض فيروس اإليبوال
اإلجراء المطلوب :استعراض أحدث المعلوماات عان مارض فياروس اإليباوال
وتعديل إعالنات النوتام وفقاً لذلك
تحية طيبة وبعد،
أتشرف باإلشارة إلى االجتماع التاسع الذي عقدته لجنة الطوارئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية في
-1
بناء على دعوة المديرة العامة للمنظمة .وبموجب التوصية الصادرة عن ذلك االجتماع ،تم رفع "حالة
ً 2016/3/29
الطوارئ الصحية العمومية التي تسبب قلقاً دولياً" ) (PHEICالمرتبطة بمرض اإليبوال في غرب أفريقيا في نفس ذلك التاريخ.
ونظ اًر للمخاطر الناتجة عن احتمال انتقال مرض اإليبوال في فترة نشاط هذا الفيروس في غرب أفريقيا ،أصدر
-2
عدد من الدول إعالنات النوتام بشأن فرض قيود على العمليات الجوية من والى الدول المتأثرة باإليبوال.
وفي  ،2016/6/1أعلنت منظمة الصحة العالمية عن انتهاء نقل فيروس اإليبوال في غينيا .وفي ،2016/6/9
-3
أعلنت المنظمة عن انتهاء آخر حاالت اندالع فيروس اإليبوال التي ظهرت في ليبيريا.
وانخفض عدد إعالنات النوتام التي تتضمن قيوداً على وصول الرحالت والركاب من المناطق المتضررة
-4
بفيروس اإليبوال من  26اعالناً في نوفمبر  2014إلى  7إعالنات في  .2016/6/19ولكن مازال عدد من هذه اإلعالنات
التي تتضمن قيوداً قائمة حتى اآلن وهو أمر غير متوافق مع أحدث المعلومات التي قدمتها منظمة الصحة العالمية عن
هذا المرض.
ووفقاً آلخر المعلومات التي صدرت بشأن تقييم المخاطر بتاريخ  2016/6/10من جانب منظمة الصحة
-5
العالمية عن مرض اإليبوال (انظر  ،)http://www.who.int/csr/disease/ebola/ar/مازالت ثالثة بلدان فقط في غرب أفريقيا
(غينيا وليبيريا وسيراليون) تستدعي استمرار اإلجراءات المتخذة.
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 -6ويطلب من الدول أن تطلع على موقع منظمة الصحة العالمية للحصول على أحدث المعلومات بشأن التوصيات الخاصاة
باندالع فيروس اإليبوال في غرب أفريقياا ( )http://www.who.int/csr/disease/ebola/ar/وتعاديل إعالناات النوتاام التاي تصادرها
وفقاً لذلك.
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق االحترام،،،

فانغ ليو

األمينة العامة

