
  مؤتمر المندوبين المفوضين لالتحاد الدولي لالتصاالت وفيروس إيبوال
 بيان من األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت

ويعرب االحتاد كسائر  (EVD) تفشي مرض فريوس إيبواليتابع االحتاد الدويل لالتصاالت مع اجملتمع الدويل ومنظومة األمم املتحدة 
 العامل عن التضامن الكامل مع شعوب البلدان اليت ضرهبا املرض.

بعثة األمم  - التنسيق مبنظومة األمم املتحدة بالبلدان املنكوبة وكذلك مع هيئةويتواصل االحتاد باستمرار مع السلطات الوطنية 
، ومع سلطات مدينة بوسان اليت لديها اسرتاتيجية للعمل هبا عند تفشي (UNMEER)يبوال املتحدة للتصدي العاجل لفريوس إ

 وهو أمر مستبعد. ،املرض
واالحتاد الذي يعمل يف إطار منظومة األمم املتحدة يتبع بدقة التوجيهات الصادرة عن منظمة الصحة العاملية ويود أن يؤكد حتديداً، 

 هورية كوريا من املناطق املنكوبة، أن التهه  أمر أساسي ملنع اتتشار املرض.بالنسبة للمندوبني القادمني إىل مج
ويتمثل األمر األساسي يف وجود أتظمة قوية يف كل بلد لتحديد احلاالت املشتبه فيها. وجي  أن يكون مبقدور املوظفني الصحيني 

 .يتعني عمله ملنع إصابة أتاس آخرين يف كل مكان التعرف على أعراض املرض وطل  تاريخ سفريات الشخص ومعرفة ما
ذلك الوصول إىل  يف ، مبامعها وينبغي جلميع البلدان أن تعد العدة الكتشاف احلاالت املشتبه بإصابتها باملرض ودراستها والتعامل

باملرض  اتشخيص مؤهل الكتشاف مرض فريوس إيبوال؛ والقدرة على حتديد املسافرين القادمني من مناطق معروف إصابتهخمترب 
 عند وصوهلم إىل املطارات الدولية أو لنقاط عبور برية رئيسية وظهور أعراض غري مربرة للحمى وأعراض أخرى، مع العناية هبم.

تار منذ عدة سنوات، تعمل بكد من وراء السفهي البلد املضيف ملؤمتر املندوبني املفوضني الوشيك لالحتاد،  وبصفة مجهورية كوريا
إىل مناقشات هامة رفيعة املستوى وبرتامج جملموعة من األحداث اهلامة اليت ستضع أسس  حنن تتطلع أماتة االحتادمع و واآلن، 
 املعرفة يف املستقبل. جمتمع

وبصفيت أمني عام االحتاد، يسعدين أيضًا أن أتقل أي مناشدة من إدارة مجهورية كوريا إىل البلدان املنكوبة مبرض إيبوال، سرياليون 
مة وصحة مجيع يلزم من إجراءات لكفالة سال يا وليربيا للتعامل مع هذا األمر وفقاً للمبادئ التوجيهية لألمم املتحدة واختاذ ماوغين

 املشاركني يف املؤمتر ومواطين البلد املضيف.
وليربيا  رض يف غينياامليكافحون من أجل كسر سلسلة اتتقال  ناالحتاد تفاين والتزام املتطوعني والعاملني الصحيني الذي وحييي

وسرياليون، البلدان الثالثة اليت تتسم باالتتقال املستمر والواسع للفريوس، وترى أن هذا هو التدخل الوحيد األكثر أمهية املطلوب 
 للحماية من زيادة اتتشار املرض يف مناطق خالف املناطق احلالية يف غرب إفريقيا.

بوسان.   ملة يف قدرات مستضيفينا من الكوريني على تنظيم مؤمتر ذي طابع عاملي يفوبصفيت أمني عام االحتاد، لدى ثقة كا
 االطمئنان خلطة العمل املوضوعة من جات  وزارة الصحة الكورية وسلطات مدينة بوسان.ب أشعر كما

ات الكورية تتخذها السلطوأود أيضاً أن أطل  من مجيع املندوبني إبداء كامل تفهمهم وتعاوهنم، وإدراك أن أي تدابري خاصة قد 
 ستكون حلمايتنا ولصاحلنا مجيعاً.
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