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وزارة ال�سحة

 قرار رقم )35( ل�سنة 2020 

 باعتماد دليل االإجراءات ال�سحية املوحدة 

يف املنافذ احلدودية لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية 

وزير ال�شحة:

وعلى   ،2018 ل�شنة  رقم )34(  بالقانون  ال�شادر  العامة  ال�شحة  قانون  على  الطالع  بعد 

الأخ�س املادة )83( منه،

وعلى قرار املجل�س الأعلى ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية يف دورته التا�شعة والثالثني 

دليل  باعتماد   ،2018 دي�شمرب   9 يوم  يف  ال�شعودية  العربية  باململكة  الريا�س  يف  عقدت  التي 

الإجراءات ال�شحية املوحدة يف املنافذ احلدودية لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية،

العربية يف  التعاون لدول اخلليج  ال�شحة بدول جمل�س  لوزراء  الوزارية  اللجنة  وعلى قرار 

اجتماعها الرابع الذي عقد يف دولة الكويت يف يوم 25 اأكتوبر 2018، باعتماد دليل الإجراءات 

ال�شحية املوحدة يف املنافذ احلدودية لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية، 

وبناًء على عر�س وكيل وزارة ال�شحة،

قرر االآتي:

مادة )1(

لدول  التعاون  لدول جمل�س  املنافذ احلدودية  املوحدة يف  ال�شحية  الإجراءات  دليل  ُيعتمد 

اخلليج العربية املرافق لهذا القرار، وُيعمل به يف مملكة البحرين.

مادة )2(

على وكيل وزارة ال�شحة واملعنيني – ُكٌل فيما يخ�شه- تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيعمل به 

من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

                                       وزير ال�سحة

فائقة بنت �سعيد ال�سالح

�شدر بتاريخ: 8 �شــوال 1441هـ

الـمــــوافــــــق:31 مـايـو 2020م
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دليل 
االجراءات الصحية املوحدة  يف املنافذ احلدودية

 لدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية 
حسب متطلبات اللوائح الصحية الدولية

2005

الطبعة الثانية

2019
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أ ت    مجلس التعاون لدول الخليج العربية. األمانة العامة
4 د إ   دليل اإلجراءات الصحية الموحدة في المنافذ الحدودية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 

حسب متطلبات اللوائح الصحية الدولية 2005
          . ـ الرياض : األمانة العامة؛ 2019م

الطبعة الثانية
72 ص ؛ 24 سم 

الرقم الموحد لمطبوعات المجلس: 0577 / 091 ــ ح ــ ك ــ 2019م. 
الصحة العامة // الخدمات الصحية // المنافذ البحرية // المواني // الجمارك // المنافذ الحدودية 

// المطارات // الرعاية الصحية // السياسة الصحية // األوبئة // الترصد الوبائي // توفير الرعاية 
الصحية // مرافق الرعاية الصحية // العمل الخليجي المشترك // االجراءات // اللوائح والقوانين // 

دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

6725 طريق جدة ــ حي الهدا
رقم الوحدة : 1

الرياض : 12324 ــ 3147

العنوان
الوطني
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المقدمة

تبــدي دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة اهتمامــا وحرصــا كبيــرا علــى تعزيــز وتطويــر 
التعــاون والتكامــل الخليجــي فــي المجــاالت الصحيــة، رغبــة منهــا فــي توفيــر الرعايــة والوقايــة الشــاملة 
والخدمــات الصحيــة المتكاملــة لإلنســان الخليجــي باعتبــاره هــدف التنميــة األساســي ووســيلتها الرئيســية. 
وبفضــل التوجيهــات الســامية ألصحــاب الجاللــة والســمو قــادة دول المجلــس، والــدور الفعــال الــذي يقــوم 
بــه مجلــس وزراء الصحــة لــدول مجلــس التعــاون، تــم وهلل الحمــد تحقيــق العديــد مــن المشــاريع والخطــط 

والبرامــج البنــاءة فــي هــذا المجــال المهــم.
ويأتــي انجــاز دليــل االجــراءات الصحيــة الموحــدة فــي المنافــذ الحدوديــة لــدول مجلــس التعــاون 
ليبرهــن علــى حــرص واهتمــام وزارات الصحــة بــدول المجلــس علــى تحقيــق التكامــل بيــن دول المجلــس 
فــي المجــال الصحــي، وزيــادة فــرص التنســيق المشــترك لتوفيــر الحمايــة الالزمــة للمواطنيــن فــي دول 
المجلــس مــن األمــراض المعديــة التــي تنتقــل عبــر المنافــذ الحدوديــة البريــة والبحريــة والجويــة نتيجــة 

التطــور الكبيــر والســريع فــي وســائل النقــل. 
كمــا أن صــدور هــذا الدليــل يجســد التــزام دول مجلــس التعــاون بالمبــادئ العامــة لألمــم المتحــدة 
واألهــداف الســامية لمنظمــة الصحــة العالميــة، واســتجابة منهــا لمتابعــة تنفيــذ اللوائــح الصحيــة الدوليــة 
لعام 2005م، والعمل على إعداد آليات عمل موحدة لإلجراءات الصحية الواجب تطبيقها في المنافذ 
الحدوديــة بيــن دول المجلــس، لتكــون أداة قانونيــة ملزمــة للــدول األعضــاء لتعزيــز قدراتهــا األساســية فــي 
الرصــد واالســتجابة لألحــداث الصحيــة الطارئــة كانتشــار األوبئــة، ومراقبــة األمــراض المعديــة الوافــدة مــن 

الخــارج، والتــي تشــكل خطــرا علــى الصحــة العامــة فــي دول مجلــس التعــاون. 
وال يســعني بمناســبة اعتمــاد هــذا الدليــل مــن قبــل المجلــس األعلــى لمجلــس التعــاون فــي دورتــه 
التاســعة والثالثيــن التــي عقــدت فــي الريــاض فــي 9 ديســمبر 2018م، إال أن أعبــر عــن بالــغ التقديــر 
واالمتنــان للجهــود التــي قــام بهــا المســؤولون المختصــون فــي وزارات الصحــة فــي دولــة االمــارات العربيــة 
المتحــدة ودولــة الكويــت وســلطنة عمــان، إلعــداد هــذا الدليــل، والشــكر موصــول لفريــق العمــل المختــص 
مــن دول المجلــس علــى هــذا االنجــاز المميــز الــذي يمثــل اضافــة مهمــة للتعــاون الخليجــي المشــترك فــي 

المجــال الصحــي.
واهلل ولي التوفيق والسداد ،،، 

د. عبداللطيف بن راشد الزياني

األمين العام لمجلس التعاون
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إن مبــادئ التنميــة المســتدامة هــو الحفــاظ علــى النظــام الصحــي فــي كل بلــد مواكبــًة لمســارات 
التنميــة المختلفــة وهــذا مــا تدعــو إليــه منظمــة الصحــة العالميــة مــن خــالل التزامهــا بمتابعــة األوضــاع 
الصحيــة العالميــة وتوجيــه النظــام الصحــي الدولــي ومكافحــة انتشــار األمــراض علــى الصعيــد العالمــي 
وعمــاًل بدســتور المنظمــة تتمتــع جمعيــة الصحــة العالميــة بصالحيــة إقــرار األنظمــة واللوائــح   التــي يــراد 

بهــا منــع انتشــار االمــراض واالحــداث الصحيــة علــى الصعيــد الدولــي 

إن ظهــور مخاطــر وتهديــدات مرضيــة علــى الصعيــد العالمــي وعــودة مخاطــر أخــرى للظهــور، 
دعــت جمعيــة الصحــة العالميــة الثامنــة واألربعــون عــام 1995 إلــى تنقيــح اللوائــح الصحيــة الدوليــة 
تنقيحــًا جوهريــًا. وقــد حثــت الــدول علــى المشــاركة الواســعة والتعــاون الكبيــر فــي هــذه العمليــة وفــي 23 
أيــار 2005، أقــرت اللوائــح الصحيــة الدوليــة 2005 فــي جمعيــة الصحــة العالميــة الثامنــة والخمســين 
بالتوافــق، علــى أن يبــدأ إنفــاذ اللوائــح الجديــدة فــي 15 حزيــران 2007   لجميــع الــدول األعضــاء التــي 

لــم ترفــض اللوائــح ولــم تتحفــظ عليهــا خــالل فتــرة محــددة  

اللوائــح 2005 ونطاقهــا واســعين للغايــة، حيــث تركــز علـــى كـــل المخاطــر  ُيعــد الغــرض مــن 
الصحيــة العموميــة الشــديدة التــي قــد تنتشــر عبــر الحــدود الدوليــة. ويتمثــل الغــرض مـــن اللوائــح ونطاقهــا، 
حســبما ورد فــي المــادة 2 فيمــا يلــي: “الحيلولــة دون انتشــار المــرض علــى الصعيــد الدولــي والحمايــة 
منــه ومكافحتــه ومواجهتــه باتخــاذ تدابيــر فــي مجــال الصحــة العموميــة علــى نحــو يتناســب مــع المخـــاطر 
المحتملـــة المحدقــة بالصحــة العموميــة ويقتصــر عليهــا مــع تجنــب التدخــل غيــر الـــضروري فـــي حركــة 

المــرور الدولــي والتجــارة الدوليــة.« 

إن مبــادرة دول الخليــج العربيــة فــي إعــداد دليــل االجــراءات الصحيــة الموحــدة فــي المنافــذ الحدوديــة 
لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة حســب متطلبــات اللوائــح الصحيــة الدوليــة2005 يعــد خطــوة 
متقدمــة فيمــا تدعــو اليــه منظمــة الصحــة العالميــة فــي ســبيل تنفيــذ متطلبــات اللوائــح الصحيــة الدوليــة 
2005 حســب مــا جــاء فــي المادتيــن 44 و57 مــن هــذه اللوائــح وذلــك توفيــر للجهــد والوقــت والمــال 
نســأل اهلل أن يوفق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مســاعيها ألجل بناء نظامها الصحي 

المتكامــل.

                                 الدكتور/احمد بن سالم المنظري

                                  المدير اإلقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية
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الهدف العام   

 يهــدف الدليــل الــى تطبيــق التدابيــر واالجــراءات الصحيــة  الطارئــة  وذلــك  بنــاء  علــى توصيــات  

منظمــة  الصحــة  العالميــة وفقــا للتطــورات  الوبائيــة والمخاطــر االقليميــة فــي المنافــذ الحدوديــة  البينيــة  

لــدول مجلــس التعــاون  للحيلولــة دون انتشــار المــرض او الخطــر علــى صعيــد دول الخليــج والحمايــة 

منــه ومكافحتــه ومواجهتــه باتخــاذ تدابيــر فــي مجــال الصحــة العموميــة علــى نحــو يتناســب مــع المخاطــر 

المحدقــة بالصحــة العموميــة مــع تجنــب التدخــل الغيــر ضــروري فــي حركــة المــرور والتجــارة ومراعــاة 

وحمايــة حقــوق االنســان الخاصــة باألفــراد والمســافرين وتتــم هــذه التدابيــر واالجــراءات الصحيــة بعــد 

التنســيق بيــن الجانبيــن عنــد المنفــذ البينــي لمنــع االزدواجيــة فــي اتخــاذ االجــراءات, اال اذا لــزم االمــر 

االهداف الخاصة

• الوصــول الــى اجــراءات صحيــة موحــدة فــي المنافــذ الحدوديــة لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج 	

العربيــة .

• تعزيــز األمــن الصحــي فــي  دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة  عــن طريــق تســهيل تنفيــذ 	

اللوائــح الصحيــة الدوليــة 2005 علــى المســتويين القطــري واإلقليمــي.

• الخليــج العربيــة لتعزيــز وصــون 	 لــدول  التعــاون  لمــوارد وقــدرات دول مجلــس  االســتغالل االمثــل 

العامــة. الصحــة 

• وتحديــد 	 االخــرى  الصحيــة  واالحــداث  المعديــة  االمــراض  اكتشــاف  علــى  القــدرة  وصــون  تعزيــز 

االســتجابة الالزمــة مــن خــالل تحقيــق نظــام تأهــب ورصــد واســتجابة وبائيــة فعــال عمــال بمتطلبــات 

اللوائــح الصحيــة الدوليــة .

• تبــادل المعلومــات بيــن دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة فيمــا يخــص االمــراض المعديــة 	

واالحــداث الصحيــة التــي تشــكل قلقــا محليــا و اقليميــا ودوليــا. 
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التعاريف:

	 اللوائــح الصحيــة الدوليــة2005: هــي صــك قانونــي دولــي ملــزم ل 196 بلــدا للعمــل ســويا مــن اجــل

تعزيــز االمــن العالمــي والغــرض منهــا مســاعدة المجتمــع الدولــي علــى توقــي ومواجهــة المخاطــر 

الصحيــة العموميــة القــادرة علــى االنتشــار عبــر الحــدود وتهديــد النــاس

	 المنافذ الحدودية: الممر المفتوح امام الدخول  او الخروج الدولي  للمسافرين واالمتعة والحاويات

والحمــوالت ووســائل النقــل والبضائــع والطــرود. وهــي الموانــئ البحريــة والمطــارات الجويــة والمعابــر 

البريــة المعتمدة

	  المؤسســات او الهيئــات المشــغلة للمنافــذ الحدوديــة : الجهــات التــي تقــوم بــإدارة المنافــذ الحدوديــة

ســواء   كانــت تتبــع القطــاع العــام أو القطــاع الخــاص

	 دول المجلس: تعنى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

	الحدث:  ظهور بوادر  المرض او واقعة  قد تؤدي الى حدوث المرض

	 االمــراض: أي علــة او حالــة مرضيــة بصــرف النظــر عــن منشــئها او مصدرهــا وتلحــق او يمكــن

ان تلحــق ضــررا بالغــا بصحــة االنســان

	وسائل النقل : الطائرات والسفن والقطارات والحافالت والشاحنات وجميع وسائل نقل المسافرين

	  المســافرين: جميــع الــركاب واطقــم وســائل النقــل المســافرين او القادميــن  او المغادريــن أو العابريــن

للموانــئ والمطــارات والمعابــر البريــة

	 مكافحــة العــدوى: اجــراء تتخــذ بموجبــه تدابيــر الوقايــة الصحيــة  الشــخصية للقضــاء علــى عامــل

معــد او ســام أو مــادة  معديــة أو ســامة علــى ســطح جســم االنســان  او علــى ســطح  االدوات 

واالثــاث المســتخدم لمعالجــة المــرض وســائل نقــل المرضــى )ســيارة االســعاف (.

	 الحجــر الصحــي : تقييــد أنشــطة أشــخاص ليســوا مرضــى يشــتبه فــي اصابتهــم أو أمتعــة أو 

حاويــات أو وســائل نقــل أو بضائــع يشــتبه فــي اصابتهــا  و أو فصــل هــؤالء األشــخاص عــن غيرهــم 

و / أو فصــل االمتعــة أو الحاويــات أو ســائل النقــل أو البضائــع عــن غيرهــا بطريقــة تــؤدي إلــى 

الحيلولــة دون إمكانيــة انتشــار  العــدوى أو التلــوث

	 مينــاء: أي مينــاء بحــري أو مينــاء يقــع علــى مجــرى مائــي داخلــي تصــل إليــه أو تغــادره ســفن تقــوم

برحلــة دوليــه
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	سفينة: أية سفينة بحرية أو سفينة تستخدم في المالحة الداخلية تقوم برحلة دولية

	.مسافر: أي شخص يقوم برحلة دولية

	 نواقــل :أي حشــرة أو أي حيــوان آخــر يحمــل عــادة عامــاًل معديــا يشــكل مخاطــر محتملــة محدقــة

بالصحــة العموميــة.

	 طارئــة صحيــة عموميــة  تســبب قلقــا دوليــا: هــو حدثــا اســتثنائيا يحــدد كمــا هــو منصــوص عليــه فــي

اللوائــح الصحيــة الدوليــة علــى انــه يشــكل خطــرا يحــدق بالصحــة العموميــة فــي الــدول االخــرى وذلــك 

بســبب انتشــار المرض دوليا ويقتضي اســتجابة دولية ســريعة ومنســقة

	 مركــز االتصــال الوطنــي المعنــي باللوائــح الصحيــة الدوليــة:   المركــز الوطنــي الــذي تعينــه كل

دولــة طــرف ويمكــن لنقــاط االتصــال التابعــة لمنظمــة الصحــة العالميــة والمعنيــة باللوائــح الصحيــة 

الدوليــة االتصــال بــه فــي جميــع االوقــات بموجــب هــذه اللوائــح.

	 المعبــر البــري: أي نقطــة دخــول أرضيــة فــي دولــة طــرف مــا بمــا فــي ذلــك النقطــة التــي تســتخدمها

مركبــات الطــرق والقطــارات.

	 المعابــر البينــة:  هــي المعابــر البريــة الحدوديــة التــي تربــط بيــن دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج

العربية

	الطائرة : أية طائرة تقوم برحلة دولية

	مطار: أي مطار تصل إليه او تغادره  رحالت جوية دولية

	 االمتعة: أمتعة المسافر الشخصية

	 .الحمولة: البضائع المحمولة على متن وسيلة نقل أو حاوية، وتشمل الحيوانات والطيور

	 الســلطة المختصــة: هــي ســلطة مســؤولة عــن تنفيــذ وتطبيــق التدابيــر الصحيــة بموانــي دول مجلــس

التعــاون لــدول الخليــج العربيــة

	 نقطــة الدخــول الُمعيَّنــة :ُيشــير مصطلــح نقطــة الدخــول إلــى مينــاء أو مطــار كمــا يحتمــل أن يشــير

إلــى معبــر بــري تــم تعيينــه   مــن ِقبــل الدولــة الطــرف لتعزيــز القــد ا رت األساســية الموضحــة فــي 

المرفــق 1 للوائــح الصحيــة الدوليــة وتطويرهــا وصونهــا

	 بإصــدار لــه  ُمصــرَّح  مينــاء  :هــو  للســفن  الصحيــة  الشــهادات  بإصــدار  لهــا  الُمصــرَّح  الموانــئ 

الشــهادات الصحيــة المعتــرف بهــا دوليــًا للســفن بموجــب اللوائــح  الصحيــة الدوليــة والتــي تطابــق 
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نمــوذج الشــهادة المدرجــة فــي المرفــق 3 باللوائــح، والتــي توضــح خدمــات التفتيــش والرقابــة ذات 

الصلــة والالزمــة للحصــول علــى هــذه الشــهادات.

	 التطهيــر :هــو االجــراء الــذي تتخــذ بموجبــه تدابيــر صحيــة لمكافحــة أو قتــل العوامــل المعديــة

مــن علــى ســطح جســم بشــري أو حيوانــي أو العوامــل المعديــة الموجــودة فــي أو العوامــل المعديــة 

الموجــودة فــي أو علــى األمتعــة أو الحمــوالت  أو الحيوانــات أو وســائل النقــل أو البضائــع أو 

الطــرود البريديــة نتيجــة للتعــرض المباشــر للعوامــل الكيمائيــة أو الفزيائيــة 

	 إبــادة  الحشــرات :االجــراء الــذي تتخــذ بموجبــه تدابيــر صحيــة لمكافحــة أو قتــل الحشــرات الناقلــة

لألمــراض البشــرية الموجــودة فــي األمتعــة والحمــوالت والحاويــات ووســائل النقــل والبضائــع والطــرود 

البريديــة.

	 البضائــع: المنتجــات الماديــة ومنهــا الحيوانــات والنباتــات المنقولــة فــي رحلــة دوليــة بمــا فيهــا تلــك

المعــدة لالســتهالك االدمــي علــى متــن وســائل النقــل.

	 التلــوث  وال تشــمل التدابيــر الصحيــة :االجــراءات المطبقــة للحيلولــة دون انتشــار المــرض أو 

التدابيــر الصحيــة تدابيــر إنفــاذ القوانيــن أو التدابيــر االمنيــة.

	 التفتيــش : القيــام بواســطة الســلطة المختصــة أو تحــت إشــرافها بمعاينــة  المناطــق أو األمتعــة أو

الحاويــات أو وســائل النقــل أو المرافــق أو البضائــع أو الطــرود البريديــة بمــا فــي ذلــك البيانــات 

والوثائــق ذات الصلــة بهــا لتحديــد مــا إذا كان يوجــد حطــر محتمــل علــى الصحــة العموميــة .

	 المخاطــر المحتملــة المحدقــة بالصحــة العموميــة :هــو احتمــال وقــوع حــدث قــد يضــر بصحة الســكان

اآلدمييــن مــع التركيــز علــى الحــدث الــذي قــد ينتشــر علــى الصعيــد الدولــي أو قــد يشــكل خطــرا 

بالغــا ومباشــرا.

	 مســتودع: أي حيــوان أو نبــات أو مــادة يعيــش فيــه أو فيهــا العامــل المعــدي عــادة وقــد يشــكل وجــوده

مخاطــر محتملــة محدقــة بالصحــة العموميــة .

	 تعنــى عبــارة مشــتبه فيهــم أو مشــتبه فيهــا: األشــخاص أو االمتعــة أو الحمــوالت أو الحاويــات أو

وســائل النقــل أو البضائــع أو الطــرود البريديــة ممــن تعتبــر الدولــة الطــرف أنهــم تعرضــوا أو يمكــن 

أن يكونــوا قــد تعرضــوا لمخاطــر محتملــة محدقــو بالصحــة العموميــة ويمكــن أن يصبحــوا مصــدرا 

محتمــال النتشــار االمــراض. 
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أواًل: المنافذ الجوية :  )المطارات(

 المتطلبات االساسية:

• توفيــر القــدرات االساســية الالزمــة فيمــا يتعلــق بالمطــارات والموانــئ والمعابــر البريــة المعينــة بنــاء 	
علــى اشــتراطات اللوائــح الصحيــة الدوليــة )2005( )انظــر المرفــق (.

• توفيــر الخدمــات الصحيــة  المالئمــة للمســافرين القادميــن  بمطــارات دول مجلــس التعــاون لــدول 	
الخليج العربية  في جميع االوقات وعلى مدار الســاعة  من أجل  ســرعة تقييم حالة المســافرين 
المرضــى وتوفيــر الرعايــة الصحيــة  حســب  دليــل  المتطلبــات االساســية للعيــادات الصحيــة 
الخاصــة بنقــاط الدخــول البريــة والبحريــة والجويــة بــدول مجلــس التعــاون بــدول الخليج)انظــر 

المرفــق (.
• أو 	 فيهــم  المشــتبه  األشــخاص  وتقييــم   اآلخريــن  المســافرين  عــن  للفصــل  مالئــم  حيــز  توفيــر 

فيهــا  المشــتبهة  الحــاالت  لعــزل  مناســبة  أماكــن  توفيــر  و  )ج(  وســؤالهم  المصابيــن 
• تدريــب العامليــن بالجهــات المقدمــة للخدمــات المختلفــة  علــى اســتخدام  ادوات الوقايــة الشــخصية 	

)PPE( وخاصــة لألشــخاص الذيــن يتواصلــون مــع الــركاب المســافرين بصفــة مســتمرة .
• توفير الموارد االدارية الالزمة  والضرورية  ووسائل االتصال الحديث  .	

المرفق رقم )1( :)1/ ب/ص 46 و47 اللوائح الصحية الدولية (
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التأهب لطوارئ الصحة العمومية في المطارات

وجــود فريــق عمــل مشــترك مــن الجهــات ذات العالقــة  العاملــة  بمطــارات  دول مجلــس التعــاون  أ-   

لــدول الخليــج العربيــة مثــل/ المشــغلين  / الســلطات الصحية/الجــوازات واالقامــة /الجمــارك /
االمــن العــام / هيئــات الطيران/الخدمــات االرضيــة / والجهــات االخــرى ذات المصلحــة وتختــص 
بالتعامــل مــع االحــداث الصحيــة الطارئــة  وســرعة االســتجابة لهــا    ) يكــون بمثابــة فريــق 

طــوارئ(.
اســتخدام المرفــق رقــم ) 1 (  االقــرار العــام للطائــرة  أو عنــد الحــاالت التــي تقتضــي ذلــك وهــي  ب-   

وثيقــة  وجــزء مــن اإلقــرار العــام للطائــرة الــذي اصدرتــه  منظمــة الطيــران المدنــي الدولــي ) الجــزء 
الصحــي مــن االقــرار العــام للطائــرة / المرفــق  (

تطبيــق آليــات العمــل والخطــط الخاصــة بالترصــد واالســتجابة والتبليــغ لألحــداث التــي تشــكل  ج-   

طارئــة مــن طــواري الصحــة العموميــة    ) أمــراض معديــة مشــتبهة / تســممات غذائيــة /أمــراض 
الكيمائيــة واالشــعاعية(. التعرضــات  مشــتركة/ 

وجــود خطــة للتأهــب للتعامــل مــع االمــراض الوبائيــة وطــواري الصحــة العامــة فــي مطــارات دول  د-   

مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة   تعمــل بكفــاءة عاليــة  ترتبــط مــع  جميــع الجهــات صاحبــة 
المصلحــة فــي المطــارات )وتشــمل الهيئــات المختصــة العاملــة فــي المطــارات ( وينبغــي للســلطات  
المختلفــة  أن تتعــاون لتنفيــذ هــذه الخطــة والتدريــب عليهــا بصفــة مســتمرة )2 أ ( ولتحقيــق ذلــك 

مــا يلــي:
إنشاء نقطة اتصال واضحة إلعداد السياسات وتنظيم التأهب من الناحية التشغيلية.  .1  

إنشــاء موقــع مســؤول عــن التنفيــذ العملــي لخطــة التأهــب فــي المطــار، يتمتــع باســتقاللية   .2  
ومرونــة معقولــة لصنــع السياســات والقــرارات بســرعة.كما ينبغــي إنشــاء روابــط لالتصــال 

المطــار داخــل وخــارج  المعنيــة  بالســلطات  
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 )آلية  اإلبالغ عن وجود أمراض معدية مشتبهه  أو غيرها من المخاطر  المهددة    للصحة 
العامة  على  متن إحدى الطائرات .(

أ/ يجــب علــى قائــد الطائــرة أو احــد اطقــم  القيــادة  فــي أي مرحلــة أثنــاء الطريــق، بعــد تحديــد حالــة أو 
حــاالت مشــتبه فيهــا لمــرض معــد أو غيرهــا مــن المخاطــر علــى الصحــة العامــة علــى متــن الطائــرة،أو 
إذا ظهــرت االعــراض المرضيــة التاليــة علــى أحــد الــركاب أو المســافرين أو اطقــم الطائــرة lمثــل: حمــى  
وارتفــاع فــي درجــة الحــرارة )درجــة الحــرارة 38 او اكثــر مــع وجــود واحــدة او اكثــر مــن االعــراض 

التاليــة:

االعيــاء الواضــح- الســعال المســتمر- صعوبــة التنفــس - اإلســهال المســتمر – القــيء المســتمر-
الضعــف ـ  طفــح جلــدي- أو ظهــور كدمــات أو نــزف بــدون اصابــة ســابقة او تشــوش الذهــن الحديــث 
تزيــد مــن احتمــاالت كــون هــذا الشــخص مصابــا بمــرض معديــا وحســب التوصيــات الصــادرة عــن 

منظمــة الطيــران المدنــي ) االيــكاو (. 

أن يبلغ على الفور وحدة خدمات الحركة الجوية التي يتصل بها الطيار بالمعلومات الواردة أدناه:

• هوية الطائرة. 	
•  مطار المغادرة.	
• مطار المقصد. 	
• وقت الوصول المقدر. 	
• رقم الرحلة.	
• عدد األشخاص الموجودين على متن الطائرة.	
• عدد الحالة )الحاالت( المشتبه فيها على متن الطائرة.	
• طبيعة الخطر على الصحة العامة، إذا كانت معروفة.	

ب/ تقــوم علــى وحــدة خدمــات الحركــة الجويــة، بعــد تلقيهــا للمعلومــات الصــادرة عــن الطيــار فيمــا 
يتعلــق بالحالــة أو الحــاالت المشــتبه فيهــا مــن األمــراض المعديــة أو غيرهــا مــن المخاطــر علــى 
الصحــة العامــة علــى متــن الطائــرة، بنقــل رســالة فــي أقــرب وقــت ممكــن، إلــى وحــدة خدمــات الحركــة 
الجويــة التــي تخــدم مقصــد  المغــادرة، إال إذا كانــت اإلجــراءات الموجــودة تنــص علــى إبــالغ الســلطة 

المختصــة التــي عينتهــا الدولــة والــى مشــغل الطائــرة أو ممثلــه المعيــن.
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ج/ عندمــا تتســلم وحــدة خدمــات الحركــة الجويــة التــي تخــدم مطــار المقصــد /مطــار المغــادرة تقريــرا عــن 
حالــة أو حــاالت مشــتبه فيهــا مــن األمــراض المعديــة أو غيرهــا مــن المخاطــر علــى الصحــة العامــة 
علــى متــن طائــرة مــن قبــل وحــدة أخــرى لخدمــات الحركــة الجويــة أو مــن طائــرة أو مشــغل طائــرة، 
يجــب ) علــى الوحــدة المعنيــة(  أن تنقــل رســالة فــي أقــرب وقــت ممكــن إلــى ســلطة الصحــة العامــة 
لــى ســلطة  أو الســلطة المختصــة التــي عينتهــا الدولــة وكذلــك إلــى مشــغل الطائــرة أو ممثلــه المعيــن واإ

المطــار.

د/ يقــوم قائــد الطائــرة أو مــن ينــوب عنــه باســتيفاء بطاقــة الصحــة العامــة لتحديــد موقــع الراكــب أو عندمــا 
تشــك الســلطات   المعنيــة بالصحــة فــي وجــود مــرض معــد وذلــك لمســاعدة الســلطات الصحيــة  علــى 
التعامــل مــع  أي حــدث يهــدد الصحــة العامــة ممــا يمكنهــا مــن تحديــد موقــع الــركاب الذيــن كانــوا 
عرضة لمرض معد. وســوف تحتفظ الســلطات الصحية   بالمعلومات المقدمة وفقا للقوانين الســارية 

ولــن تســتعمل إال ألغــراض الصحــة العامــة.

هـــ/ االســتمارة  المرفقــة المعتمــدة مــن منظمــة الطيــران المدنــي ) اإليــكاو  ( والتــي تشــتمل علــى البيانــات 
التالية:

	:معلومات الرحلة
• شركة الطيران	
•  رقم الرحلة 	
•  تاريخ الوصول 	
• رقم مقعد الجلوس	
• الفعلي على متن الطائرة	
• شركة الطيران رقم الرحلة يوم شهر سنة	
 المعلومات الشخصية:	
• االسم االول 	
•  االسم الثاني 	
• اللقب 	
• رقم الهاتف	
	:)عنوان المنزل الحالي )بما في ذاك الدولة
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• اسم ورقم الشارع المدينة الوالية أو المحافظة	
• الدولة، الرمز البريدي	
• رقم االتصال )منزل أو عمل أو هاتف محمول(	
• رقم الدولة، رقم المنطقة، رقم الهاتف، البريد االلكتروني. 	
• رقم جواز السفر أو وثيقة السفر، والدولة أو منظمة االصدار	
	:معلومات االتصال
• العنــوان ورقــم الهاتــف حيــث يمكــن االتصــال بكــم فــي أثنــاء اإلقامــة، أو رقــم الهاتــف المحمــول 	

فــي حالــة زيارتكــم عــدة مناطــق والعنــوان األول
• اسم ورقم الشارع المدينة الوالية أو المحافظة	
• الدولة الرمز البريدي رقم الهاتف )بما في ذلك رقم الدولة( أو رقم الهاتف المحمول	
• معلومــات االتصــال بالشــخص الــذي قــد يكــون علــى درايــة بمــكان تواجدكــم خــالل فتــرة الـــ31 يومــا 	

التاليــة، فــي حالــة الطــوارئ أو لتقديــم معلومــات هامــة عــن الصحــة اليكــم.
• الرجــاء تقديــم اســم شــخص قريــب منكــم أو زميــل فــي العمــل. ) يجــب أال تكــون البيانــات خاصــة 	

بكــم (.
• االسم	
• رقم الدولة، رقم المنطقة، رقم الهاتف، البريد االلكتروني	
• العنوان	
• )اســم الشـــخص )األشـــخاص( أو المجـــموعة(َ  -  هــــل أنــت مســــافر بصــــحبة شخــــص آخــــــر؟ 	

نعــم/ال .............. رجــاء وضــع دائــرة علــى اإلجابــة اذا كانــت اإلجابــة بنعــم، مــع مــن؟                                                                                   
المرفق رقم )2(: ) المرفق 9 و 13 وثائق اإليكو المتعلقة بالصحة( المرفقة
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الترصد الوبائي في المطارات

تطبيــق إجــراءات الترصــد الوبائــي لألمــراض واالحــداث الصحيــة  التــي قــد تحــدث فــي المطــارات  أ- 
أو علــى متــن الطائــرات مــن  خــالل  التبــادل الســريع للمعلومــات خــالل 24ســاعة  بيــن نقــاط 
االتصــال   بــدول المجلــس عــن الحــاالت واالحــداث الصحيــة المختلقــة والمســتجدة تطبيقــا لنظــام 

االنــذار الخليجــي المبكــر.
مراقبــة المســافرين القادميــن مــن خــارج اقليــم دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة   لتيســير ب- 

إجــراء تقييــم للمخاطــر علــى األفــراد المســافرين القادميــن باســتخدام أدوات ونظــام الفــرز الصحــي 
والتــي قــد  تشــمل االجــراءات  التاليــة بنــاء علــى التوصيــات  الدائمــة  والتوصيــات المؤقتــة  

لمنظمــة  الصحــة  العالميــة  والواضــع الوبائــي المحلــي واالقليمــي:- 
• المعاينة البصرية .	
• استيفاء االستبيانات.	
•  أية إجراءات أخرى تراها السلطات الصحية مناسبة   	

)وثائق اإليكو التأهب في المطارات(                                                                                                             
تفعيــل المراقبــة الصحيــة للمغادريــن  فــي الحــاالت التــي تقتضــي باســتخدام أدوات ونظــام الفــرز  ج- 
الصحــي بنــاء علــى التوصيــات  الدائمــة  والتوصيــات المؤقتــة  لمنظمــة  الصحــة  العالميــة  

والوضــع الوبائــي المحلــي واالقليمــي
جمــع العينــات الالزمــة مــن الــركاب والمســافرين القادميــن مــن المناطــق الموبــوءة فــي الحــاالت  د- 

ذلــك. تقتضــي  التــي 
القيام بإجراء  التحصينات والتطعيمات الالزمة عند الضرورة.  ذ- 

توفيــر الوســائل التثقيفيــة  الصحيــة المناســبة حســب  االوضــاع الصحيــة بحيــث تكــون متاحــة  ر- 
. العالميــة  الصحيــة  الظــروف  مقتضيــات  حســب  والمغادريــن  القادميــن  والــركاب  للمســافرين 

تثقيــف  العامليــن فــي  مطــارات وموانــي ومعابــر دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة  ز- 
الشــخصية الوقايــة  أدوات  اســتخدام  علــى  وتدريبهــم 

التعليــم المســتمر للعامليــن بمنافــذ دول المجلــس  لمواكبتهــم للمســتجدات العلميــة  فيمــا يخــص  س- 
االوضــاع  الصحيــة  وتبــادل الزيــارات  بيــن العامليــن بمنافــذ الحدوديــة لــدول مجلــس التعــاون 

لــدول الخليــج العربيــة. 
توثيــق البيانــات والمعلومــات الصحيــة  بالطــرق العلميــة  مــن اجــل االســتفادة منهــا عنــد زيــارة  ش- 

خبــراء المنظمــات الدوليــة أو عنــد الحاجــة.
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خدمات الصحة العامة في المطارات

إن احتــواء ومكافحــة  المخاطــر المحدقــة بالصحــة العموميــة همــا مــن أفضــل  الســبل الناجحــة لتحســين 
أألمــن الصحــي للــدول وذلــك ألن تلــك المخاطــر تشــكل الغالبيــة العظمــى مــن األحــداث التــي يمكــن أن 
ينتــج عنهــا  وقــوع طــوارئ الصحــة العموميــة والتــي تنــدرج فــي نطــاق اللوائــح الصحيــة الدوليــة )2005( 
كذلــك االجــراءات الوقائيــة فــي الموانــئ البريــة والبحريــة والجويــة مثــل صحــة وســالمة  االغذيــة والصحــة  
البيئيــة وصحــة وســالمة الميــاه ومكافحــة نواقــل االمــراض تســهم إســهامًا كبيــرًا فــي النظــام الصحــي لــدول 
مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة  إلــى جانــب كونهــا قــوة دافعــة لجهــود تعزيــز قــدرات دول المجلــس  

األساســية فــي مجــال الصحــة العموميــة.  مــن خــالل االجــراءات التاليــة :

• توفير الكوادر المتخصصة  في التفتيش الصحي على وسائل النقل )ج(	
•  توفيــر الكــوادر المتخصصــة والمدربــة  فــي إجــراءات تطهيــر  الطائــرات   باســتخدام االدوات 	

والمعــدات المعتمــدة مــن ســلطات الطيــران  فــي الحــاالت التــي تقتضــي ذلــك .
• تدريــب العامليــن علــى اجــراءات تطهيــر وســائل نقــل المرضــى المشــتبه فيهــم وتطهيــر األدوات 	

والمعــدات وأماكــن تواجــد الحــاالت المشــتبهة فــي المطــارات.
• تطبــق الجهــات المختصــة اإلجــراءات الموصــي  بهــا مــن أجــل إبــادة الحشــرات والفئــران والجــرذان 	

والتخلــص مــن العــدوى فــي االمتعــة أو الحمــوالت أو الحاويــات أو وســائل النقــل أو البضائــع أو 
الطــرود البريديــة أو ازالــة مــا بهــا مــن تلــوث أو التصــرف فــي أمرهــا بطريقــة أخــرى وذلــك عنــد 

االقتضــاء فــي اماكــن تحــدد وتجهــز خصيصــا لهــذا الغرض)هـــ( 
• تنفيــذ اجــراءات  المراقبــة الصحيــة  والتفتيــش علــى المرافــق العامــة  بالمطــارات و رصــد التقاريــر 	

ونواقــل  والقــوارض  للحشــرات  المكافحــة  واجــراءات  النظافــة  بعمليــات  تختــص  التــي  اليوميــة 
االمــراض التــي تتــم .

• المراقبــة الصحيــة لميــاه الشــرب فــي المطــارات وجمــع العينــات بصفــة دوريــة ورصــد التقاريــر 	
الخاصــة بذلــك .

• المراقبــة الصحيــة علــى  مرافــق تقديــم  االغذيــة واعــداد االطعمــة  وبيــع المأكــوالت والعامليــن  	
عــداد التقاريــر الدوريــة.  واإ

• عــداد  االطعمــة والمأكــوالت  مرخصــة مــن قبــل الجهــات 	  يجــب أن تكــون جميــع  أماكــن تقديــم واإ
المختصــة .
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• فحــص العامليــن فــي إعــداد وتقديــم االطعمــة والمأكــوالت بصفــة دوريــة وتقديــم مــا يثبــت مــن 	
الجهــات المختصــة وذلــك حســب المتبــع فــي التعامــل مــع ســالمة الغــذاء.

• تدريب العاملين  الصحيين على مكافحة العدوى و اســتخدام وســائل وأدوات الحماية الشــخصية 	
.)PPE(

• المراقبــة الصحيــة علــى الجثــث القادمــة مــن المناطــق الموبــوءة أو المتوفيــن بأمــراض معديــة 	
حســب توصيــات منظمــة الصحــة العالميــة ومنظمــة الطيــران المدنــي االيــكاو  واالتحــاد الدولــي 

للنقــل الجــوي) IATA(  أنظــر المرفــق
• التــزام المؤسســة الصحيــة العاملــة بالمطــارات  بالتخلــص مــن النفايــات الطبيــة  والخطــرة مــن 	

خــالل  مؤسســات متخصصــة فــي نقــل ومعالجــة النفايــات الطبيــة والنفايــات الخطــرة المعتمــدة. 
• تقييــم  الخدمــات الطبيــة والصحيــة المقدمــة فــي مطــارات دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج 	

العربيــة مــن قبــل الجهــات المختصــة  حســب متطلبــات دليــل العيــادة الطبيــة والصحيــة فــي المنافــذ 
الحدوديــة لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة .  مــع مالحظــة  أنــه يعتمــد وجــود هــذه 
العيــادات علــى قــرار كل دولــة فقــد تكتفــي بعــض الــدول بتوفيــر التدخــل الســريع وعــزل الحــاالت 

ونقلهــا  باإلســعاف ألقــرب مركــز صحــي
• ايــة إجــراءات صحيــة حســب المقتضيــات الصحيــة أو حســب مــا تســتدعي الظــروف الصحيــة 	

ذلــك.
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ثانيًا: المنافذ البحرية : الموانئ

المتطلبات االساسية

• توفيــر القــدرات االساســية الالزمــة فيمــا يتعلــق  بالموانــئ والمطــارات والمعابــر البريــة المعينــة بنــاء 	
علــى اشــتراطات اللوائــح الصحيــة الدوليــة )2005(     

• توفيــر الخدمــات الطبيــة والصحيــة  المالئمــة للمســافرين القادميــن  بموانــئ دول مجلــس التعــاون 	
لــدول الخليــج العربيــة  فــي جميــع االوقــات وعلــى مــدار الســاعة  مــن أجــل  ســرعة تقييــم حالــة 
المســافرين المرضــى وتوفيــر الرعايــة الطبيــة والصحيــة  حســب  دليــل  المتطلبــات األساســية 

للعيــادات الصحيــة الخاصــة بنقــاط الدخــول البريــة والبحريــة والجويــة.
• توفيــر مــا يكفــي مــن العامليــن المدربيــن لرعايــة المســافرين المرضــى والتعامــل مــع الحــاالت 	

فيهــا. المشــتبهة 
• توفير ما يكفي من  المعدات والمستلزمات الطبية الضرورية.	
• توفيــر المعــدات المناســبة والعامليــن المناســبين لنقــل المســافرين المرضــى إلــى المرافــق الطبيــة 	

المالئمــة  و توفيــر أماكــن مناســبة لعــزل الحــاالت المشــتبهة   .)1 .أ ب(
• أو 	 فيهــم  المشــتبه  األشــخاص  لمقابلــة  اآلخريــن  المســافرين  عــن  للفصــل  مالئــم  حيــز  توفيــر 

المطلوبــة. االســتبانات  واكمــال  وفحصهــم  ورعايتهــم  وســؤالهم  المصابيــن 
• توفيــر ســبل تقييــم المســافرين المشــتبه فيهــم وادخالهــم فــي مرافــق الحجــر الصحــي عنــد الضــرورة 	

ويفضــل أن يكــون ذلــك فــي أماكــن بعيــدة عــن نقــاط الدخــول)د(
• تدريــب العامليــن الصحييــن وغيرهــم، بالجهــات المقدمــة للخدمــات المختلفــة  علــى اســتخدام  	

ادوات الوقايــة الشــخصية )PPE( وخاصــة لألشــخاص الذيــن يتواصلــون مــع الــركاب المســافرين 
بصفــة مســتمرة .

• توفير الموارد االدارية الالزمة  والضرورية  ووسائل االتصال الحديث  .	

المرفق رقم )3(  :)1/ ب/ص 46 و47 اللوائح الصحية الدولية (
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التأهب لطواري الصحة العمومية في الموانئ البحرية

تأســيس فريــق عمــل مشــترك مــن الجهــات ذات العالقــة  العاملــة  بموانــي دول مجلــس التعــاون  أ-   
لدول الخليج العربية مثل/ المشــغلين  / الســلطات الصحية/الجوازات واالقامة /الجمارك /االمن 
العــام / هيئــات الموانــئ /الخدمــات االرضيــة / والجهــات االخــرى ذات المصلحــة )وتختــص 

بالتعامــل االحــداث الصحيــة الطارئــة  وســرعة االســتجابة لهــا(   ) فريــق طــوارئ ( .
علــى جميــع الســفن القادمــة لموانــي دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة أن تقــدم االقــرار   ب- 
الصحــي البحــري المرفــق باللوائــح الصحيــة الدوليــة 2005 المرفــق رقــم )8( الصفحــات) 61-
63(  مــع مراعــاة  تعبئــة االقــرار الصحــي المذكــور اعــاله قبــل دخــول الســفينة الــى المينــاء أو 

عنــد طلبهــا االتصــال بأقــرب مينــاء مــع الوثائــق التاليــة:
شــهادة إعفــاء الســفينة مــن المراقبــة اإلصحاحيــة / شــهادة مراقبــة اصحــاح الســفينة ســارية   •  

. المفعــول 
كشف بشهادات التطعيم حسب توصيات منظمة الصحة العالمية   •  

كشف بالموانئ التي زارتها السفينة خالل 30 يوما قبل وصول السفينة.   •  
كشف بعدد ركاب السفينة .  •  

كشف بعدد الطاقم المالحي للسفينة.  •  
ت-  توفيــر القــدرات الالزمــة بموانــي دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة إلصــدار  وتمديــد 
شــهادات إعفــاء الســفينة مــن المراقبــة اإلصحاحيــة / شــهادة مراقبــة اصحــاح الســفينة  باســتخدام 
الدليــل الموحــد الصــادر عــن منظمــة الصحــة العالميــة  ونمــوذج الشــهادة الموحــدة المرفقــة باللوائــح 

الصحيــة الدوليــة.
)Handbook for Inspection of Ships and Issuance of Ship Sanitation Certificates(

 يتم تحميله من الرابط :

)http://apps.who.int/iris/bitstram/10665/44594/1/9789241548199_eng.pdf(

تطبيــق آليــات العمــل والخطــط الخاصــة بالترصــد واالســتجابة والتبليــغ لألحــداث التــي تشــكل  ح- 
طارئــة مــن طــواري الصحــة العموميــة    ) أمــراض معديــة مشــتبهة / تســممات غذائيــة /أمــراض 

الكيمائيــة واالشــعاعية(. مشــتركة/ التعرضــات 
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ذ ـ   وجــود خطــة للتأهــب للتعامــل مــع االمــراض الوبائيــة وطــواري الصحــة العامــة فــي موانــئ  دول 
مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة   تعمــل بكفــاءة عاليــة  ترتبــط مــع  جميــع الجهــات صاحبــة 
المصلحــة فــي الموانــئ  )وتشــمل الهيئــات المختصــة العاملــة فــي المطــارات ( وينبغــي للســلطات  
المختلفــة  أن تتعــاون لتنفيــذ هــذه الخطــة والتدريــب عليهــا بصفــة مســتمرة )2 أ ( ولتحقيــق ذلــك 

يتــم اآلتــي: 

1-  إنشاء نقطة اتصال واضحة إلعداد السياسات وتنظيم التأهب من الناحية التشغيلية.
2-  إنشــاء موقــع مســؤول عــن التنفيــذ العملــي لخطــة التأهــب فــي المينــاء، يتمتــع باســتقاللية ومرونــة 
معقولــة لصنــع السياســات والقــرارات بســرعة.كما ينبغــي إنشــاء روابــط لالتصــال بالســلطات 

المعنيــة داخــل وخــارج الموانــئ 
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الية التعامل مع االمراض المعدية  والمخاطر الصحية  العمومية التي تحدث على متن السفن 
القادمة لمواني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 

عنــد االشــتباه بإصابــة احــد ركاب الســفن او طاقمهــا بأحــد االمــراض الســارية التــي قــد تشــكل خطــرا علــى 
الصحــة العامــة او حصــل وبــاء داخــل الســفينة أو أحــد ركابهــا أو اطقمهــا أو قــد ســبق أن زارت الســفينة 
ــدا موبــوء  فــي أقــل مــن  ) 30 ( يــوم قبــل وصولهــا الــى احــدى موانــي دول مجلــس التعــاون لــدول  بل
الخليــج العربيــة  أوقــد  ظهــرت علــى أحــد ركابهــا أو اطقمهــا  االعــراض  االتيــة: حمــى  وارتفــاع فــي 
درجــة الحــرارة - الضعــف ـ آالم فــي العضــالت-  الصــداع-  التهــاب الحلــق- التقيــؤ، -  اإلســهال- 
  imo طفــح جلــدي- النزيــف. أو حســب توصيــات منظمــة الصحــة العالميــة والمنظمــة البحريــة الدوليــة

تتبــع االجــراءات التاليــة:

يقوم طبيب السفينة  أو أحد أطقمها  بإبالغ قائد السفينة   -1
يقــوم  قائــد الســفينة أو مــن ينــوب عنــه بابــالغ بــرج المراقبــة أو غرفــة العمليــات  فــي مينــاء الوصــول   -2
وعليــه تعبئــة االقــرار الصحــي البحــري واالبــالغ عــن تفاصيــل الحالــة المرضيــة  داخــل الباخــرة 

وتشــمل البيانــات التاليــة:
اسم السفينة  . - 
علم السفينة. - 
ميناء القدوم . - 
عدد الحاالت المرضية . - 
اسماء المرضى.   - 
جنسياتهم . - 
ارقام جوازاتهم .  - 
البلــدان التــي زارتهــا الســفينة قبــل وصولهــا لموانــي دول المجلــس ويحــدد ذلــك حســب - 

طبيعــة كل حــدث وفتــرة حضانــة المــرض
وصف باألعراض المرضية  لكل حالة .  - 

PPE تطبيق   االحتياطات الوقاية من العدوى  -3
عزل الحاالت المرضية  فورا داخل السفينة  -4

IMO  اتباع المبادئ التوجيهية للمنظمة البحرية الدولية  -5
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مسؤوليات برج المراقبة أو غرفة العمليات بميناء الوصول

 - )Harbor Master( علــى  بــرج المراقبــة أو غرفــة العمليــات بالمينــاء ابــالغ مســؤول المينــاء
والجهــات التاليــة علــى الفــور: 

وكيل السفينة في الدولة- 
السلطات الصحية بالميناء- 
سلطة الجمارك- - 
الهجرة والجوازات  - 
أمن الموانئ إبالغ منسقة اإلسعاف. - 

مسؤول الميناء ) Harbor  Master ( باالتي :

 - )ERP( تفعيل خطة االستجابة للطوارئ
تنسيق اإلجراءات مع جميع الشركاء- 
السماح  برسو السفينة في الميناء بعد تقييم الوضع- 
التنســيق  لتطهيــر الســفينة بعــد االخــالء مــن الحالــة المشــتبه بهــا باتبــاع المبــادئ التوجيهيــة - 

)IMO (  للمنظمــة البحريــة الدوليــة

مسؤول  صحة الموانئ

علــى موظفــي صحــة الموانــئ البحريــة   التنســيق مــع الجهــات الحكوميــة المختصــة  بالمحافظــة 
التــي يقــع بهــا المينــاء مــن اجــل ســرعة االســتجابة والتواصــل مــع النقطــة المحوريــة فــي المحافظــة 
المعديــة واحــداث  باألمــراض  الخاصــة  المينــاء ونقطــة االتصــال  بهــا  يقــع  التــي  المدينــة  أو 

الصحــة العامــة.

تقوم نقطة االتصال الخاصة باألمراض المعدية  واالحداث الصحية  بالمحافظة أو المدينة:

إبالغ  نقطة  االتصال الوطنية  - 
ابالغ فريق العمل الخاص بالتقصي الوبائي - 
فريق االستجابة الطبية والصحة العامة  بالمحافظة أو المدينة - 
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يقوم فريق  إدارة الحاالت الطارئة باإلجراءات التالية:

تنسيق إدارة  الحالة والمتابعة مع الميناء والمستشفى المختص- 
تطبيق احتياطات الوقاية من العدوى- 
تقييــم الحالــة المرضيــة ومتابعــة نقــل الحالــة المرضيــة للمستشــفى المختــص فــي المحافظــة أو - 

المدينــة
إبالغ نقطة االتصال الوطنية )   NFP  للوائح الصحية الدولية 2005   (- 
 -) EOC( مركز عمليات الطوارئ الوطنية 
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الترصد الوبائي في الموانئ البحرية

تطبيــق إجــراءات الترصــد الوبائــي لألمــراض واالحــداث الصحيــة  التــي قــد تحــدث فــي الموانــئ   -1  
البحريــة  أو علــى متــن الســفن القادمــة لموانــي دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة  مــن  
خــالل  التبــادل الســريع للمعلومــات خــالل 24 ســاعة  بيــن نقــاط االتصــال   بــدول المجلــس 
عــن الحــاالت واالحــداث الصحيــة المختلقــة والمســتجدة تطبيقــا لنظــام االنــذار الخليجــي المبكــر.

لــدول الخليــج العربيــة    مراقبــة المســافرين القادميــن مــن خــارج  اقليــم دول مجلــس التعــاون   -2  
مــن أجــل تيســير إجــراء تقييــم للمخاطــر علــى األفــراد المســافرين القادميــن باســتخدام أدوات 
ونظــام الفــرز الصحــي والتــي قــد  تشــمل االجــراءات  التاليــة بنــاء علــى التوصيــات  الدائمــة  
المحلــي واالقليمــي: الوبائــي  العالميــة  والواضــع  المؤقتــة  لمنظمــة  الصحــة   والتوصيــات 

المعاينة البصرية .  •  
استيفاء االستبيانات  وثائق التطعيم حسب توصيات منظمة الصحة العالمية  •  

•  أية إجراءات أخرى تراها السلطات الصحية مناسبة   
تفعيــل المراقبــة الصحيــة للمغادريــن  فــي الحــاالت التــي تقتضــي باســتخدام أدوات ونظــام الفــرز   -3  

وتشــمل: الصحــي 
المعاينة البصرية   •  

استيفاء االستبيانات.  •  
أية إجراءات أخرى تراها السلطات الصحية مناسبة   •  

جمــع العينــات الالزمــة مــن الــركاب والمســافرين القادميــن مــن المناطــق الموبــوءة فــي الحــاالت   -4  
التــي تقتضــي ذلــك.

القيام بإجراء  التحصينات والتطعيمات الالزمة عند الضرورة.   -5  
توفيــر الوســائل التثقيفيــة  الصحيــة المناســبة حســب  االوضــاع الصحيــة   بحيــث تكــون متاحــة   -6  
للمســافرين والــركاب القادميــن والمغادريــن حســب مقتضيــات الظــروف الصحيــة العالميــة .

تثقيــف  العامليــن فــي موانــي  دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة وتدريبهــم علــى   -7  
الشــخصية. الوقايــة  أدوات  اســتخدام 

التعليــم المســتمر للعامليــن بمنافــذ دول المجلــس  لمواكبتهــم للمســتجدات العلميــة  فيمــا يخــص   -8  
االوضــاع  الصحيــة  وتبــادل الزيــارات  بيــن العامليــن بمنافــذ الحدوديــة لــدول مجلــس التعــاون 

لــدول الخليــج العربيــة. 
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تبــادل ســريع للمعلومــات خــالل 24 ســاعة بيــن نقــاط االتصــال بــدول المجلــس تطبيقــا لنظــام   -9  
المبكــر. االنــذار 

توثيــق البيانــات والمعلومــات الصحيــة  بالطــرق العلميــة  مــن اجــل االســتفادة منهــا عنــد زيــارة   -10 
خبــراء المنظمــات الدوليــة أو عنــد الحاجــة.
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خدمات الصحة العامة في الموانئ البحرية

إن احتــواء ومكافحــة  المخاطــر المحدقــة بالصحــة العموميــة همــا مــن أفضــل  الســبل الناجحــة لتحســين 
أألمــن الصحــي للــدول وذلــك ألن تلــك المخاطــر تشــكل الغالبيــة العظمــى مــن األحــداث التــي يمكــن أن 
ينتــج عنهــا  وقــوع طــوارئ الصحــة العموميــة والتــي تنــدرج فــي نطــاق اللوائــح الصحيــة الدوليــة )2005( 
كذلــك االجــراءات الوقائيــة فــي الموانــئ البريــة والبحريــة والجويــة مثــل صحــة وســالمة  االغذيــة والصحــة  
البيئيــة وصحــة وســالمة الميــاه ومكافحــة نواقــل االمــراض، تســهم إســهامًا كبيــرًا فــي النظــام الصحــي لــدول 
مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة  إلــى جانــب كونهــا قــوة دافعــة لجهــود تعزيــز قــدرات دول المجلــس  

األساســية فــي مجــال الصحــة العموميــة.  مــن خــالل االجــراءات التاليــة :

• توفير الكوادر المتخصصة  في التفتيش الصحي على وسائل النقل )ج(	
• باســتخدام االدوات 	 الســفن    إجــراءات تطهيــر   فــي  المتخصصــة والمدربــة   الكــوادر  توفيــر 

والمعــدات المعتمــدة مــن ســلطات الموانــئ و باتبــاع المبــادئ التوجيهيــة للمنظمــة البحريــة الدوليــة  
IMO فــي الحــاالت التــي تقتضــي 

• تدريــب العامليــن علــى اجــراءات تطهيــر وســائل نقــل المرضــى المشــتبه فيهــم وتطهيــر األدوات 	
والمعــدات وأماكــن تواجــد الحــاالت المشــتبهة فــي الموانــئ 

• تطبيــق اإلجــراءات الموصــي  بهــا مــن أجــل إبــادة الحشــرات والفئــران والجــرذان والتخلــص مــن 	
العــدوى فــي االمتعــة أو الحمــوالت أو الحاويــات أو ســائل النقــل أو البضائــع أو الطــرود البريديــة 
أو ازالــة مــا بهــا مــن تلــوث أو التصــرف فــي أمرهــا بطريقــة أخــرى وذلــك عنــد االقتضــاء فــي اماكــن 

تحــدد وتجهــز خصيصــا لهــذا الغرض)هـــ( 
• تنفيــذ اجــراءات  المراقبــة الصحيــة  والتفتيــش علــى المرافــق العامــة  الموانــئ  و رصــد التقاريــر 	

ونواقــل  والقــوارض  للحشــرات  المكافحــة  واجــراءات  النظافــة  بعمليــات  تختــص  التــي  اليوميــة 
االمــراض التــي تتــم .

• المراقبــة الصحيــة لميــاه الشــرب فــي الموانــئ  وجمــع العينــات بصفــة دوريــة ورصــد التقاريــر 	
الخاصــة بذلــك .

• المراقبــة الصحيــة علــى مرافــق تقديــم  االغذيــة واعــداد االطعمــة  وبيــع المأكــوالت والعامليــن  	
عــداد التقاريــر الدوريــة.  واإ

• عــداد  االطعمــة والمأكــوالت  مرخصــة مــن قبــل 	  يجــب  أن تكــون   جميــع  أماكــن تقديــم واإ
. المختصــة  الجهــات 
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• فحــص العامليــن فــي إعــداد وتقديــم االطعمــة والمأكــوالت بصفــة دوريــة وتقديــم مــا يثبــت مــن 	
الجهــات المختصــة. حســب االجــراءات المتبعــة فــي ســالمة الغــذاء.

• الحمايــة 	 وأدوات  وســائل  اســتخدام  و  العــدوى  مكافحــة  علــى  الصحييــن  العامليــن   تدريــب 
.)PPE لشــخصية) ا

• المراقبــة الصحيــة علــى الجثــث القادمــة مــن المناطــق الموبــوءة أو المتوفيــن بأمــراض معديــة 	
  )IMO( حســب توصيــات منظمــة الصحــة العالميــة المنظمــة البحريــة الدوليــة

• التــزام المؤسســة الصحيــة العاملــة بالموانــئ  البحريــة بالتخلــص مــن النفايــات الطبيــة  والخطــرة مــن 	
خــالل  مؤسســات متخصصــة فــي نقــل ومعالجــة النفايــات الطبيــة والنفايــات الخطــرة المعتمــدة. 

•   تقييــم الخدمــات الطبيــة والصحيــة المقدمــة فــي مطــارات دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج 	
العربيــة مــن قبــل الجهــات المختصــة  حســب متطلبــات دليــل العيــادة الطبيــة والصحيــة فــي المنافــذ 
الحدوديــة لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة .  مــع مالحظــة  أنــه يعتمــد وجــود هــذه 
العيــادات علــى قــرار كل دولــة فقــد تكتفــي بعــض الــدول بتوفيــر التدخــل الســريع وعــزل الحــاالت 

ونقلهــا  باإلســعاف ألقــرب مركــز صحــي.  
• اية إجراءات صحية حسب المقتضيات الصحية أو حسب تستدعي الظروف الصحية ذلك.	
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ثالثا: المنافذ البرية / المعابر البرية

• توفيــر القــدرات االساســية الالزمــة فيمــا يتعلــق بالمعابــر البريــة  والموانــئ و المطــارات المعينــة بنــاء 	
على اشتراطات اللوائح الصحية الدولية )2005( )انظر المرفق (.

• توفيــر الخدمــات الطبيــة والصحيــة  المالئمــة للمســافرين القادميــن بمنافــذ دول مجلــس التعــاون 	
لــدول الخليــج العربيــة فــي جميــع االوقــات وعلــى مــدار الســاعة  مــن أجــل  ســرعة تقييــم حالــة 
المســافرين المرضــى وتوفيــر الرعايــة الطبيــة والصحيــة  حســب  دليــل  المتطلبــات االساســية 

للعيــادات الصحيــة الخاصــة بنقــاط الدخــول البريــة والبحريــة والجوية)انظــر المرفــق (.
• توفيــر مــا يكفــي مــن العامليــن المدربيــن لرعايــة المســافرين المرضــى والتعامــل مــع الحــاالت 	

. المشــتبهة 
• توفير ما يكفي من  المعدات والمستلزمات الطبية الضرورية.	
• توفيــر المعــدات المناســبة وعامليــن مناســبين لنقــل المســافرين المرضــى الــى المرافــق الطبيــة 	

.أ ب(. المالئمــة .)1 
• توفيــر ســبل تقييــم المســافرين المشــتبه فيهــم وادخالهــم فــي مرافــق الحجــر الصحــي عنــد الضــرورة 	

ويفضــل أن يكــون ذلــك فــي أماكــن بعيــدة عــن نقــاط الدخــول)د( و توفيــر حيــز مالئــم للفصــل 
عــن المســافرين اآلخريــن لمقابلــة األشــخاص المشــتبه فيهــم أو المصابيــن وســؤالهم توفيــر أماكــن 

مناســبة لعــزل الحــاالت المشــتبهة يفضــل أن تكــون  ســالبة التهويــة . )ج(.
• تدريــب العامليــن علــى اجــراءات تطهيــر وســائل نقــل المرضــى المشــتبه فيهــم وتطهيــر األدوات 	

والمعــدات وأماكــن تواجــد الحــاالت المشــتبهة فــي المنافــذ.
• الحمايــة 	 وأدوات  وســائل  اســتخدام  و  العــدوى  مكافحــة  علــى  الصحييــن  العامليــن   تدريــب 

.)PPE لشــخصية) ا
• تدريــب العامليــن بالجهــات المقدمــة للخدمــات المختلفــة  علــى اســتخدام  ادوات الوقايــة الشــخصية 	

)PPE( وخاصــة لألشــخاص الذيــن يتواصلــون مــع الــركاب المســافرين بصفــة مســتمرة .
• المراقبــة الصحيــة  للمســافرين القادميــن عبــر المنافــذ البريــة   لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج 	

العربيــة .
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الترصد الوبائي في المنافذ البرية

تطبيــق إجــراءات الترصــد الوبائــي لألمــراض واالحــداث الصحيــة  التــي قــد تحــدث فــي المعابــر    -1
البريــة أو علــى متــن وســائل النقــل المختلفــة  مــن  خــالل  التبــادل الســريع للمعلومــات خــالل 
24ســاعة  بيــن نقــاط االتصــال   بــدول المجلــس عــن الحــاالت واالحــداث الصحيــة المختلقــة 

والمســتجدة تطبيقــا لنظــام االنــذار الخليجــي المبكــر.
مراقبــة المســافرين القادميــن مــن خــارج اقليــم دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة   لتيســير    -2
إجــراء تقييــم للمخاطــر علــى األفــراد المســافرين القادميــن باســتخدام أدوات ونظــام الفــرز الصحــي 
والتــي قــد  تشــمل االجــراءات  التاليــة بنــاء علــى التوصيــات  الدائمــة  والتوصيــات المؤقتــة  

لمنظمــة  الصحــة  العالميــة  والواضــع الوبائــي المحلــي واالقليمــي :
• المعاينة البصرية ..
• استيفاء االستبيانات.

• أية إجراءات أخرى تراها السلطات الصحية مناسبة 
تفعيــل المراقبــة الصحيــة للمغادريــن  فــي الحــاالت التــي تقتضــي باســتخدام أدوات ونظــام الفــرز   -3 

الصحــي وتشــمل:
•  المعاينة البصرية 

•  استيفاء االستبيانات.
•  أية إجراءات أخرى تراها السلطات الصحية مناسبة 

جمــع العينــات الالزمــة مــن الــركاب والمســافرين القادميــن مــن المناطــق الموبــوءة فــي الحــاالت   -4 
التــي تقتضــي ذلــك.

القيام بإجراء  التحصينات والتطعيمات الالزمة عند الضرورة.   -5 
متاحــة  تكــون  الصحيــة    االوضــاع  المناســبة حســب   الصحيــة  التثقيفيــة   الوســائل  توفيــر   -6 
العالميــة  الصحيــة  الظــروف  مقتضيــات  حســب  والمغادريــن  القادميــن  والــركاب  للمســافرين 
تثقيــف  العامليــن فــي المعابــر البريــة  لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخلــج العربيــة وتدريبهــم علــى   -7 

اســتخدام أدوات الوقايــة الشــخصية.
لتعليــم المســتمر للعامليــن بمنافــذ دول المجلــس  لمواكبتهــم للمســتجدات العلميــة  فيمــا يخــص   -8 
االوضــاع  الصحيــة  وتبــادل الزيــارات  بيــن العامليــن بالمنافــذ الحدوديــة لــدول مجلــس التعــاون 

لــدول الخليــج العربيــة.
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توثيــق البيانــات والمعلومــات الصحيــة  بالطــرق العلميــة  مــن اجــل االســتفادة منهــا عنــد زيــارة   -9 
الحاجــة. الدوليــة أو عنــد  المنظمــات  خبــراء 

تطبيــق اإلجــراءات الموصــي  بهــا مــن أجــل إبــادة الحشــرات والفئــران والجــرذان والتخلــص مــن   -10 
العــدوى فــي االمتعــة أو الحمــوالت أو الحاويــات أو ســائل النقــل أو البضائــع أو الطــرود البريديــة 
أو ازالــة مــا بهــا مــن تلــوث أو التصــرف فــي أمرهــا بطريقــة أخــرى وذلــك عنــد االقتضــاء فــي 

اماكــن تحــدد وتجهــز خصيصــا لهــذا الغرض)هـــ(. 
التــزام المؤسســة الصحيــة العاملــة بالمنافــذ البريــة  بالتخلــص مــن النفايــات الطبيــة  والخطــرة مــن   -11 
خــالل  مؤسســات متخصصــة فــي نقــل ومعالجــة النفايــات الطبيــة والنفايــات الخطــرة المعتمــدة. 
تطبيــق آليــات العمــل والخطــط الخاصــة بالترصــد واالســتجابة والتبليــغ لألحــداث التــي تشــكل   -12 
طارئــة مــن طــواري الصحــة العموميــة  ) أمــراض معديــة مشــتبهة / تســممات غذائيــة /أمــراض 

مشــتركة/ التعرضــات الكيمائيــة واالشــعاعية(.
 13-   تقييــم الخدمــات الطبيــة والصحيــة المقدمــة فــي مطــارات دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج 
العربيــة مــن قبــل الجهــات المختصــة  حســب متطلبــات دليــل العيــادة الطبيــة والصحيــة فــي المنافــذ 
الحدوديــة لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة .  مــع مالحظــة  أنــه يعتمــد وجــود هــذه 
العيــادات علــى قــرار كل دولــة فقــد تكتفــي بعــض الــدول بتوفيــر التدخــل الســريع وعــزل الحــاالت 

ونقلهــا  باإلســعاف ألقــرب مركــز صحــي.
اية إجراءات صحية حسب المقتضيات الصحية أو حسب تستدعي الظروف الصحية ذلك.  -14 
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المرفقات

مرفق رقم 1

دليل املتطلبات االساسية

للعيادات الصحية

اخلاصة

بنقاط الدخول

 الربية والبحرية واجلوية

بدول 

جملس التعاون لدول اخلليج العربية
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المقدمة

  إن دور واهــداف وزار ات الصحــة بــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة  فــي نقــاط الدخــول 
بالمنافذ البرية والبحرية والجوية    يأتي من التزامها بإدارة النظام الصحي على جميع المســتويات من 
أجــل تحقيــق  أدنــى معــدل مــن تفشــي االمــراض التــي تنتقــل عبــر الســفر مــن والــى دول المجلــس  نظــرا 
لزيــادة حركــة الســفر الدولــي والتجــارة العالميــة باإلضافــة الــى ظهــور وبــروز تهديــدات مرضيــة ومخاطــر 
صحية تؤثر على الصعيد االقليمي و الدولي ومن المســؤوليات االساســية والتاريخية لوزارات الصحة.

كمــا تجــدر االشــارة الــى أن دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة  جميعهــا أقــرت  اللوائــح الصحيــة 
الدوليــة ممــا يترتــب عليهــا التزامــات اتجــاه هــذه اللوائــح وتحديــدا فيمــا يخــص توفيــر القــدرات االساســية 
الالزمــة بالموانــئ والمطــارات والمعابــر البريــة المشــار  اليــه  بتلــك اللوائــح بالمرفــق :  ) 1 ( فــي )أ( 
و)ب(وهــو العمــود الفقــري ألنشــطة الترصــد واالســتجابة  التــي ينبغــي اعطائهــا االهتمــام البالــغ ألنهــا 
الركيــزة االساســية للمؤشــر الصحــي كمــا ان توفــر الخدمــات الطبيــة علــى مــدار الســاعة فــي نقــاط الدخــول 
بالمنافــذ البريــة والبحريــة والجويــة تأتــي ضمــن أولويــات اللوائــح الصحيــة الدوليــة )2005( كونهــا احــدى 
متطلباتهــا االســتراتيجية التــي تضمــن توفيــر االســتجابة الســريعة والطارئــة  والمأمونــة والتــي تتوفــر بهــا 
جميــع المكونــات والعناصــر الرئيســة المذكــور بهــذا الدليــل لمجابهــة تلــك المخاطــر  واالحــداث ووجــود 
العيــادات الطبيــة بهــذه المنافــذ يوفــر  ســرعة االســتجابة للحــاالت المرضيــة التــي تحــدث عبــر وســائل 
النقــل المختلفــة القادمــة  لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة  والعامليــن بهــا أو تلــك االحــداث 
الصحيــة والطبيــة التــي تحصــل بتلــك المنافــذ ومــن أجــل ذلــك تــم اعــداد هــذ الدليــل ليوفــر الحــد االدنــى 
مــن المتطلبــات االساســية بتلــك العيــادات. ويعتمــد وجــود هــذه العيــادات علــى قــرار كل دولــة فقــد تكتفــي 

بعــض الــدول بتوفيــر التدخــل الســريع وعــزل الحــاالت ونقلهــا باإلســعاف ألقــرب مركــز صحــي .

المتطلبات االساسية

يجــب علــى المؤسســات أو الهيئــات المشــغلة المنافــذ البريــة والبحريــة والجويــة أن تعتمــد علــى نفســها . 1
في توفير العيادات الخاصة الالزمة لتقديم الخدمات الطبية والصحية  للركاب المســافرين  واطقم 
وســائل النقــل المختلفــة  والعامليــن  بتلــك المنافــذ وال تعتمــد ا علــى عقــود مــع مؤسســات صحيــة 
خاصــة لتقديــم الخدمــات الطبيــة والصحيــة الالزمــة وذلــك مــن أجــل  ضمــان الجــودة وتطبيــق اللوائــح 

الدوليــة المطلوبــة 
ان يتــم الترخيــص لتلــك العيــادات مــن قبــل الجهــات المختصــة بــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج . 2
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العربيــة  و تخضــع تلــك المؤسســات لجميــع اشــتراطات وضوابــط التراخيــص والتقييــم  المســتمر مــن 
قبــل  الجهــات المختصــة   حســب النظــم المتبعــة بالقطــاع الصحــي الخــاص.

أن  تلتــزم الهيئــات والمؤسســات المشــغلة للمنافــذ الحدوديــة  بالتعاقــد مــع احــد المستشــفيات الخاصــة  . 3
بــدول المجلــس  و يفضــل أن يكــون  قريــب مــن لمنفــذ الحــدودي  لتقديــم  الخدمــات الصحيــة الطارئــة 
للمســافرين فــي حالــة الطــوارئ او عنــد تعــذر تقديمهــا بالعيــادات الموجــودة بالمطــارات والموانــئ 

والمعابــر البريــة.
توفيــر عــدد ا مــن ســيارات االســعاف  حســب الحاجــة الفعليــة لــكل منفــذ حــدودي وحســب  حركــة . 4

المســافرين عبــر ذلــك المنفــذ وذلــك بعــد الترخيــص لهــا مــن قبــل  الجهــات المختصــة بــدول المجلــس
توفير كادر صحي على مدار الساعة بتلك العيادات مع بيان االشتراطات التالية:. 5

• العمل على ثالث فترات عمل على مدار الساعة 	
•  العيادات الرئيســية : يجب أن  توفر طاقم طبي لكل مناوبة )على االقل عدد )2( طبيبين  	

-  وعــدد )2( ممرضيــن وعــدد )2( مضمديــن  وعدد)2(ســائقي ســيارتي اســعاف( أو حســب 
كثافــة المســافرين  عبــر كل منفــذ حــدودي

• العيــادات  الفرعيــة:  ان تطلــب وجــود أكثــر مــن عيــادة  بالمنفــذ الحــدودي  يجــب توفيرهــا 	
بالــكادر الطبــي والصحــي المناســب عــددا وكفــاءة   وحســب الصالحيــات المنصــوص عليهــا 

فــي الئحــة تقديــم الخدمــات الصحيــة المعتمــدة لتلــك العيــادات. 
• يتــم الترخيــص لتلــك الكــوادر مــن قبــل الجهــات المختصــة بــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج 	

العربية
• يجــب علــى الكــوادر ان يكونــوا حاصليــن علــى شــهادات االســعافات ســارية المفعــول قبــل 	

البــدء بالعمــل لألطبــاء شــهادة ACLS(( و شــهادة ) BLS( للممرضيــن والمضمديــن وتجــدد 
كل ســنتين.

• علــى الجهــات المختصــة بــوزارات الصحــة بــدول المجلــس أن  تقــوم بعمــل دورات متخصصــة  	
للكــوادر الصحيــة فيمــا يخــص متطلبــات  للوائــح الصحيــة الدوليــة )2005(

• علــى االطبــاء متابعــة تطويــر مهاراتهــم  فــي علــوم  طــب الطيــران لألطبــاء العامليــن بعيــادات 	
المطارات

• 	)PPE( تدريب  جميع الكوادر الطبية والصحية على مكافحة العدوى
• التزام الكوادر الطبية والصحية ببرامج  التعليم المستمر المتبعة بدول المجلس	
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•  عدم اصدار شــهادات صالحية مزاولة  المهن الخاصة   بالطيران أو ســائل النقل االخرى 	
ويقتصــر ذلــك علــى الجهــات المختصــة الرســمية فقــط

• تلتــزم المؤسســات الصحيــة  العاملــة فــي المنافــذ الحدوديــة بالتخلــص االمــن  مــن النفايــات 	
الطبيــة مــن خــالل ابــرام عقــود مــع شــركات نقــل ومعالجــة النفايــات الطبيــة المعتمــدة. 

• تطبيــق آليــات العمــل والخطــط الخاصــة بالترصــد واالســتجابة والتبليــغ لألحــداث التــي تشــكل 	
طارئــة مــن طــواري الصحــة العموميــة ) أمــراض معديــة مشــتبهة /تســممات غذائيــة /أمــراض 

مشــتركة/ التعرضــات الكيمائيــة واالشــعاعية.
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Part one: Clinic Requirements & Specifications

General SpecificationsItems
Easy accessible at common areas preferably at ground floor 
or at higher levels where there should be adequate elevators 
and handicapped access services and facilities.

Location

Proper day lighting and ventilation within the clinic premis-
es are obligatory, windows which can opened shall be fitted 
with a net.

Lighting & Venti-
lation

Walls shall be painted with easily washable paints (light 
colors is preferred), with no sharp edges in wall and Clinic 
floors shall be made of easily washable material e.g. ceramic 
tiles or special medical floors.

Walls

Corridors and Doors shall be wide and permits wheelchair 
and trolleys (at least 90 cm for doors and 120 cm for corri-
dors width)

Corridors & Doors

Floor and ceiling finishes shall be selected to suit the func-
tion of the space and promote a pleasant environment for 
patients, visitors and staff. The following factors shall be 
considered:
aesthetic appearance,  acoustic properties,  durability,  ease 
of cleaning, infection control,  movement of equipment

Floor & Ceiling

The minimum space for each of the following rooms is 12-
16 sqm

Space Area

this area must allow patients to move conveniently to and 
from the treatment areas and accommodate high volume of 
patients, support staff, and mobility aids.

Reception / Cleri-
cal  Area

Two rooms for male & female patients, each room should 
accommodate at least 8 persons.

Waiting Area

All room with washbasinConsultation room

All room with washbasinTreatment room
 All room with washbasin and accommodate  two bedsObservation room
All room with washbasin and one toilet Isolation room

الجداول التالية تشمل بعض االدوات االساسية الواجب توفرها في العيادات في المنافذ الحدودية 
وتحدد حسب حاجة كل منفذ
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Separate area to keep medicine with shelves and thermome-
ter at cold and dry atmosphere.

Space for Medicine

Two toilets (for Male & Female) with disabled facilitiesToilets

Part Two: Equipment & Tools
2.1- Reception Area & Medical Records

Item Comments
Desk and chair
Computer with 
Internet Facility
Printer
Telephone
Fax machine
Money keeper
Registration book
Appointment book
Wheelchair for 
disabled patients
Notice Board
Shelf with racks 
for patients’ files
Suggestions Box

2.2- Waiting areas (Male & Female)
Item Comments
Chairs for waiting 
patients and atten-
dances 
Small table
Shelfs for health ed-
ucational materials
Drinking water with 
disposable cups
Bin Pedal 
Weighing Scale 
with Height mea-
surement
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2.3- Consultation (Doctor) Room 

Item Comments

Doctor’s desk with 
chair
Patients and atten-
dants chairs
Telephone

Computer

Notice board 

Dispenser Medical 
Soap
Bin pedal

Dispenser Paper 
Towel
Washbasin and Soap.

Partition Curtin

Examination Lamp 
(mobile)
Torch

X-ray view box

Disposable examina-
tion Gloves.

Glucometer

Mobile Adjustable  
Couch with rail

Peak flow meter with 
mouth pieces
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2.4- Treatment Room

Item Comments

 Washbasin

Chairs

Notice Board

Wall shelf
Table
Refrigerator with lock 
(with thermometer)

Bin Pedal  
Dispenser Medical 
Soap
Dispenser Paper Towel

Instrument cupboard
Tourniquet

Ambu  Bag Resuscita-
tion  Set

Peak Flow  Meter  
Adult + Paeds 
Laryngoscope complete 

Nebulizer ( Adult  + 
Paeds)
Vital  Signs Monitor)   
with pulse oximetry 
facility )
BP Apparatus  with 
Adult/ Extra large  and 
paediatric cuffs 

Defibrillator
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Suction Apparatus  - 
Portable 
Mobile Adjustable  
Couch with rail
Stand  IV - 4 HOOKS

Trolley Instrument  
Dressing  2 Drawers

Trolley  Emergency 
Drug 

Oxygen cylinder  ( O2 
therapy)

 I.V set

Stethoscope  

Bed pans child
 oval shaped. SS.
Bowl with different 
sizes   

Glucometer 
ECG Machine 

Humidifier 
IV Stand Hook ( Wall 
Mounted) 
Angle Poise  Lamp  - 
Wall pointed

Cervical Collar 
Kidney shape bowel

Thomas Splint Adult
Thomas Splint Paedi-
atric
Glass Instrument Cup-
board
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Gastric lavage set( cur-
rently made by nurses 
in the HC)
Dressing set

Suturing set( comes 
with a cutter)
Suture removal set with 
cutter
Incision & drainage set

Respiratory intubation 
set( adult and peadiat-
ric)
Ear irrigation 

Plain tray without lid  
8’’

Pint measure 1 litre 

Digital Thermometer  

Autoclave type B class

Urinal   for male 

Urinal  for female 

Bed pans adults oval 
shaped.

 Protoscope  

Catheterization set
Instrument tray with lid 
10”x8”x2”

Tongue depressor jar
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2.5- Observation room

Item Comments

Washbasin

Chairs

Notice Board

IV Stand

Mobile Adjustable  
Couch with rail
Bin Pedal

Dispenser Medical 
Soap
Dispenser Paper 
Towel

2.6- Isolation Room

Item Comments

 Washbasin

Chairs

Notice Board

IV Stand

Mobile Adjustable  
Couches with rail
Bin Pedal  

Dispenser Medical 
Soap
Dispenser Paper 
Towel
PPE: Gloves, gown /
apron and standard 
surgical masks
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 68 

 في ما يختص بتطبيق اللوائح الصحية الدولية في المنافذ الحدودية لدول مجلس التعاون التبليغ آليات 

االمراض المشتركة االمراض البشرية

عند اشتباه الطبيب المعالج في الموانئ 
/المطارات /المعابر البرية بوجود 

حدث ينطوي على األمراض المبينه 
أدناه يجب أن يترتب عليه إتباع هذه 

األليه : 

 الكوليرا
 الطاعون الرئوي
 الحمى الصفراء
 الحمى

الفيروسية(األيبوال )
 حمى السا ومرض

ماربوغ  
  حمى غرب النيل
  حمى الدنك
  حمى وادي الصدع
 مرض المكورات

السحائيه  
 الجدري
 فيروس شلل األطفال)

النوع البري)
 األنفلونزا البشرية

الناجمة عن نمط جديد 
 متالزمة  االلتهاب

الرئوي الحاد الوخيم 
(سارس).

 متالزمة الشرق
االوسط فيروس 

كورونا.
........................
......................
.......................
.....................
.......................
......................

أي حدث يؤدي إلى نفوق أعداد -
كبيره من الحيوانات المستورده 
إلى الدولة  بإحدى وسائل النقل 

البحري /الجوي / البري الذي قد 
يشكل مخاطر على الصحه 

العموميه على المستوى الوطني أو 
اإلقليمي.

اي فحوصات ايجابية لإلمراض -
التالية : 

حمى الوادي المتصدع / حمى غرب 
النيل /انفلونزا الطيور/انفلونزا 

الخنازير/ فيروس الشرق المتوسط 
او اي  كورونا/ حمى الكونغو....)

فحوصات ايجابية المراض مستجدة لها 
.وقع على الصحة العامة 

أي حدث يؤدي إلى تسرب -
أو اندالق مواد خطره 

(بترولية ,كيمائية 
في  ,اشعاعية,نوويه )

الموانئ/ المطارات / المعابر 
البحرية. 

حدوث حرائق او إصابات -
ناتجة عن تلك المواد. 

المواد الخطرة 

ال توجد مخاطر محتملة من انتشار 
الخطر على الصعيد الخليجي 

واإلقليمي 

توجد مخاطر محتملة من انتشار 
الخطر على الصعيد الخليجي 

اواالقليمي . 

ال يخطر به في هذه المرحلة ويقيم 
من جديد في حال توفرمعلومات 

اضافية وتتم تبادل المعلومات بين 
ضباط االتصال فقط للعلم. 

تبليغ نقطة االتصال الوطنى.1
تقييم الحدث واتخاذ القرار  .2
.(RRT)استدعاء فريق االستجابة للطوارئ المحلي .3

تفعيل نظام االنذار الخليجي المبكر عن طريق ضباط 
االتصال الخليجين 

 14مرفق 

مرفق 14



العدد: 3474 – الخميس 4 يونيو 2020

90

-75-

مهام ضباط االتصال 
المعنين بتطبيق اللوائح الصحية في المنافذ الحدودية بدول المجلس 

 
إتاحة االتصال دائًما وفي جميع األوقات مع نقاط االتصال الخليجية المعنين باللوائح الصحية الدولية   .1

بالبريد اإللكتروني، و/أو الهاتف، و/أو الفاكس.
2.  القيام باإلخطار عن طريق توجيه الرسائل العاجلة إلى نقاط االتصال الخليجين وتعميم المعلومات 
عليهم ، بعد االنتهاء من تجميعها  واستكمال عملية التحقيق من الحدث والتأكد انه قد يشكل طارئه 

صحية عموميه قد تنتقل غبر المنافذ الحدودية الخليجية المشتركة . و يشمل نطاق االتصال األحداث 
المتصلة بالصحة البشرية والحيوانية  والبضائع الملوثة وجميع االحداث التي لها آثار محتملة على 

الصحة العمومية.
ضمان تبادل  المعلومات أثناء األحداث الصحية العمومية غير المتوقعة أو غير العادية  وتزويد   .3

ضباط  االتصال الخليجين بكل المعلومات ذات الصلة بالصحة العمومية إذا وجدت أية بينة تدل على 
حدث غير متوقع أو غير عادي داخل أراضي الدولة الطرف، يمكن أن يشكل طارئة صحية عمومية 

تثير قلًقا دوليًّا.
التشاور بشأن األحداث التي تقع داخل أراضي الدولة الطرف وال تتطلب اإلخطار بها، بشأن اتخاذ   .4

التدابير الصحية المناسبة.
التأكيد على التغذية المرتجعة من الطرف المستلم للبالغ واعالمه بشأن االجراءات التي اتبعت.  .5
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تصميم وتنفيذ مطبعة األمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية


