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 4102العالمية  الصحة ظمةمن ©

 .محفوظة الحقوق جميع

 كةان مهمةا رأي أي عةن التعبيةر تعنة  ال المنشةور  هةه  فة  المةواد عةر  وطريقةة المستخدمة التسميات نإ
 أو منطقةةةةة أو مدينةةةةة أو إقلةةةةي  أو بلةةةةد ألي القةةةةانون  الوضةةةة  بشةةةة ن العالميةةةةة الصةةةةحة منظمةةةةة جانةةةة  مةةةةن

 حدوديةة خطوطةا   الخةراطط علة  المنقوطةة والخطوط. تخومها أو حدودها تعيين بش ن أو منها، أي لسلطات
 .  عليها كامل اتفاق بعد يوجد ال قد تقريبية

 قبةةةل مةةةن بهةةةا موصةةة  أو معتمةةةد  أنهةةةا معينةةةة صةةةانعة جهةةةات منتجةةةات أو بعينهةةةا شةةةركات هكةةةر يعنةةة  وال
 والسةةهو، الخطةة  وباسةةتثنا . هكةةر  يةةرد ولةة  يماثلهةةا ممةةا سةةواها علةة  لهةةا تفضةةي    العالميةةة، الصةةحة منظمةةة

 .ف  النص اإلنكليزي باألحرف االسته لية األول  المسجلة المنتجات تتميز أسما 

 هةةه  فةة  الةةوارد  المعلومةةات مةةن للتحقةةق العالميةةة الصةةحة لمنظمةةة المعقولةةة االحتياطةةات جميةة  اتخةةاه وتةة 
سةةوا  صةةري  أو ضةةمن .  نةةو ، أي مةةن ضةةمان أي دون المنشةةور  المةةواد توزيةة  يةةت  هلةة ، ومةة . المنشةةور 

مسةؤولة عةن  األحةوال. ولن تكون المنظمة ب ي حةال مةن القارئوتق  مسؤولية تفسير واستخدا  الماد  عل  
   عل  استخدا  هه  الماد . تترت أية أضرار 

 

 

 

 وتقدير شكر
 

 ومةة  العالميةة الصةحة منظمةة مةن خبةرا  مة  بالتعةاون هةه  اإلرشةادات العالميةة الصةحة منظمةة أعةدت وقةد
 والوقايةة األمةرا  لمكافحةة األمريكيةة والمراكةز الةدول  الجةوي النقةل واتحةاد الةدول ، المدن  الطيران منظمة
 .األمريكية المتحد  الواليات  نتا،طأ منها،
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 مقدمة -1
 

 انتقالة  أدى أفريقيةا، غةر  فة  الصةحية الةنظ  علة  والضةطط األرواح فة  حصةد اإليبةوالمر  فيةرو   م  استمرار
علة  أن يةت   1الةدخول. نقةاط فة  المشةتب  فيهةا للحةاالت إل  توفير التدبير الع جة  ظهور الحاجةإل   الحدود عبر
مةن  طةةنق لكةل الفريةد  وبمةا يتةوا   مة  الخصةاطص مخةاطر،لل هةاوتقييم العالميةة الصةحة منظمةة لتوصةيات وفقا   هل 

 القياسةةةةية التشةةةةطيلية واإلجةةةةرا ات الدوليةةةة الممارسةةةةات أفضةةةةل مةةة  اتسةةةةاق هةةةةه  التةةةةدابير ينبطةةة  كمةةةةا. دخولنقةةةاط الةةةة
فينبطةة  أن تتوافةةق مةة  الممارسةةات واإلجةةرا ات الموضةةوعة مةةن  ،الجويةةة الةةدخول نقةةاطل بالنسةةبة المثةةال سةةبيل علةة )

 .(الدول  الجوي النقل واتحاد الدول  المدن  الطيران منظمة قبل
 

لمراكةز االتصةال الوطنيةة المعنيةة بةاللواط  الصةحية  خصيصةا  وقد أعدت هه  الوثيقة الخاصة باإلرشادات المرحليةة 
 فةةةرادألو  النقةةةل، وسةةةاطل مشةةةطل لنقةةةاط الةةةدخول، و سةةةلطات المعنيةةةة بالصةةةحة العموميةةةة فةةة  لل، و (0)(4112الدوليةةةة )
 الع ج  لألحداث المرتبطة بالصحة العمومية.بتوفير التدبير  المعنيين المصلحة أصحا  من وغيره  الطاق 

 
 للطةوارئ التخطيطالخاصةة بة العالميةة الصةحة منظمة إل  جان  منشورات كمرج  اتوينبط  استخدا  هه  اإلرشاد

ويوصة  بموا مةة محتويةات هةه  الوثيقةة لتتماشة   .الطةوارئ وخطةط المتوطةد ، المحليةة والقةدرات الةدخول،نقاط ف  
 م  الوض  الحال  والمتطلبات المحلية والممارسة العامة.

 
 وفقةةا   فةة  نقةةاط الةةدخول المعينةةة القياسةةية التشةةطيلية واإلجةةرا ات الصةةحة العموميةةة طةةوارئ وينبطةة  وضةة  خطةةط

عةن  المبكةر الكشةف تةوفير سةبل هةو والهةدف. الدولية الصحية واللواط  واالتفاقات، الدولية، الممارسات ألفضل
 المتعلقةةةةة العالميةةةة الصةةةةحة منظمةةةة توصةةةةيات تنفيةةةه فةةةة  والمسةةةاعد . المحتمةةةةل إصةةةابته  بالعةةةةدوى األشةةةخاص

مةةة  تمكةةةين السةةةلطات فةةة  نقةةةاط  للمةةةر  الةةةدول  االنتشةةةار والحيلولةةةة دون. لحةةةاالت اإليبةةةوال بالتةةةدبير الع جةةة 
 والت خيرات.غير الضرورية  الدخول من تفادي القيود

 
والحةد مةن  النقةل، مةن وسةاطلالمسةافرين المصةابين بالعةدوى علة  مةتن الطةاطرات وغيرهةا  تنقةل خطةر مةن تخفيفولل

 .التالية التدابير اتخاه ينبط  الدخول،التدخل ف  العمليات ف  نقاط 
 

 :اإليبوالالدول التي تعاني من انتقال مرض فيروس 
 

 الرطيسةةية البريةةة والمعةةابر والمةةوان  الدوليةةة المطةةاراتمةةن  خةةرو لجميةة  األشةةخاص عنةةد ال إجةةرا  فةةرز 
 .اإليبوالالمحتملة ب عدوىالنطبق عل  والت  ت عروفة السب الم غير الحمويةلعلل ا الكتشاف

اسةةةتبيان، وقيةةةا  درجةةةة الحةةةرار ، وفةةة  حالةةةة علةةة  ، كحةةةد أدنةةة ، فةةةرز الخةةةرو ويجةة  أن يشةةةمل  -
 .  اإليبوالأن تكون هه  الحم  ناجمة عن مر  فيرو   مخاطرتقيي  يت  وجود حم  

 
 جميع نقاط الدخول:بالنسبة ل

 
 نقةةاط الةةدخول  مةةن طةةةنق فةة  كةةلالعموميةةة  الصةةحة طةةوارئ لمواجهةةة احتياطيةةة خطةةة الت كةةد مةةن وجةةود

 للصةةةةةحة عنصةةةةةرا   المطةةةةةار طةةةةةوارئ خطةةةةةة تشةةةةةمل أن ينبطةةةةة  الدوليةةةةةة، وبالنسةةةةةبة للمطةةةةةارات. المعينةةةةةة
 .بالصحة المتعلقة المدن  الطيران منظمة لمتطلبات وفقا   العمومية،

                                                             
والحاويةةات والحمةةوالت ووسةةاطل النقةةةل نقطةةة الةةدخولن تعنةة  الممةةر المفتةةةوح أمةةا  الةةدخول أو الخةةرو  الةةدول  للمسةةةافرين واألمتعةةة    1

 البريدية، وكهل  الوكاالت والمناطق الت  توفر له  الخدمات الخاصة بالدخول أو الخرو . والبضاط  والطرود
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 أي حالةةةة اكتشةةةاف علةةة مشةةةتب  بهةةةا لةةةدي  فةةة  لتقيةةةي  الحالةةةة الصةةحية، نقةةاط الةةةدخول فةةة  مكةةةان تخصةةيص
 مسافر.

 
  تحديةةد هلةة  فةة  بمةةا معينةةة، مستشةةفيات إلةة  المعتلةةين المسةةافرين إلحالةةة القياسةةية التشةةطيل إجةةرا ات وضةة 

 .الكافية اإلسعاف خدمات
 
 الشخصةةةةةية الحمايةةةةةة والمةةةةةزودين بمعةةةةةدات المةةةةةدربين، المةةةةةوظفين مةةةةةن كةةةةةاف عةةةةةدد وجةةةةةود ضةةةةةمان (PPE )

 الكافيةالمناسبة و والمطهرات 
 
  وقبلللفةة  نقةةاط الةةدخول علةة  الفةةور  الصةةحية السةةلطات إبةة   بضةةرور  النقةةل وسةةاطل مشةةطل  إهكةةا  وعةة 

 الطةةةاطرات مةةةتن المسةةةافرين علةةة مواقةة  تواجةةةد نمةةةاه  تحديةةةد  مةةن والت كةةةد. هةةةافي مشةةةتب  حةةاالت أي وصلللول
علةة  تةةوفير التةةدبير الع جةة   الطةةاطر  وطةةاق  علة  األر  المطةةار فةة  العةةاملين ومةةن تةةدري  المطةةار، وفة 

 .البيطية والتعامل م  الملوثات اإليبواللحاالت مر  فيرو  
 
 الصةةحة ترصةةد  ونظةةا  ،فةة  نقةةاط الةةدخول الصةةحية السةةلطات بةةين والسةةري  الفعةةال التواصةةل علةة  الحفةةاظ

 الوطنية.
 
  سةلطةال ممثلة  مثةل ،بةدون تةوان النقةل قطةا  ن فة مسةؤوليالو  موميةالع الصحة بين االتصال خطوط إنشا 

هكةةةا  الةةةوع  بمةةةر  فيةةةرو  . الطةةةاطرات ومشةةةطل  المطةةةارات ومشةةةطل  المةةةدن  لطيةةةرانالوطنيةةةة ل  اإليبةةةوالوا 
 الدخول.نقاط  ف  المعنيين المصلحة أصحا  جمي  بين المعلومات ونشر
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 إدارة األحداث -2
 (  1 )الشكل .ووع  مختلف األطراف العالمية تنبيهاتالعل  طبيعة التعر ، ووض   ستجابة المناسبةالاعتمد وتحالة محتملة ف  نقاط مختلفة.  اكتشافيمكن  السفر،أثنا  

 أو اإلب   عنها الت  تهدد الصحة العمومية خطارالكتشاف األالنقاط المحتملة  -1شكلال
 

 

 

 

 

  (1نظر الشكل ا) السفرباتخاهها ف  مراحل معينة من  اإلجرا ات الموص  االستجابة القياسية األولية ف  نقاط الدخولن

 الخطوات األسطلة مصادر المعلومات لعمللتوصيات 
 بالتنسةيق مسةبقة ترتيبةات اتخةاه فة  النظةر ف  نقاط الةدخول الصحية السلطة عل  نبط ي

فة  نقةاط أصةحا  المصةلحة سةاطر و  النقل، وسيلة ومشطل الدخول،المشطل ف  نقاط  م 
المعتلةةةين ممةةةن  األشةةةخاص عةةةن المبكةةةر للكشةةةف والسةةةلطات الصةةةحية الوطنيةةةة الةةةدخول،
 وتقةةةةةةةةةدي  ،هبةةةةةةةةوطال مةةةةةةةةةن ومةةةةةةةةنعه  اإليبةةةةةةةةوالمةةةةةةةةن أعةةةةةةةةةرا  مةةةةةةةةر  فيةةةةةةةةةرو   يعةةةةةةةةانون
مةر  فيةرو  إلصةابة بل المحتملةة المخةاطر عةن الةدخول نقاط عند للمسافرين معلومات
 اإليبوال 
 تقدي  معلومات عن المسؤولين اإلقليميين أو الوطنيين عن الصحة العمومية  -أ

مةر  فيةرو   ينطبق مة  مر  من يعان  شخص عد  السماح ألي ضمان - 
 المناسةةة ، الطبةة  اإلخةة   مةةن مةةا لةة  يكةةن هةةةها السةةفر جةةز ا   بالسةةفر اإليبةةوال
مةةن انتقةةال مةةر  فيةةرو   يعةةان بلةةد فةة  تقةة  الةةدخول  نقةةاطكانةةت  إها وهلةة 
 اإليبوال

 .تحديد المترجمين الفوريين إها لز  األمر - 
 
 
 

 
 
 
 

 وسةاطر السلطات الصحية ف  نقاط الةدخول
 ،الجمةار  مثةل) فة  نقةاط الةدخولالعاملين 

 األر ،علةةةةةة   عةةةةةاملينوال الحةةةةةةدود، وأمةةةةةن
 (هل  إل  وما

 
 

 ؟المسافر معتل الصحة يبدو هل 
 مة  أعةرا  االشةتبا  فة   عرا األ طبقتن هل

ن األعةرا  تتضةمن قةد ؟اإليبةوالمر  فيرو  
 ،والصدا  ،العض ت وآال  والضعف، الحم ،
 والطفةةةة  ،واإلسةةةةهال ،والقةةةة   ،الحلةةةةق والتهةةةةا 
  النزيف أو الجلدي،

 ناإليبوالل  يتضرر من  البلد كان إها 
 شةةخص أيمخالطةة  مسةةافرلل سةبقهةل  -أ

 ؟اإليبوالدت إصابت  بت ك أو يشتب 
 بلد يشةهد إل  خرا  ؤ السفر م  سبق ل هل - 

 ؟اإليبوالمر  فيرو  ل فاشية
 

 
 
 
 

االكتشللللللان انللللللد نقللللللاط 
 الدخول في مكان المغادرة

أثنا  الترانزيت بين الطاطرات  بعد السفر
التوقف أثنا  السفر أو  

 

 أثنا  الهبوط
 

الدخول نقاط عند 
الهبوط(للمقصد )  
 

 عل  متن وسيلة النقل
 

 نقاط الدخول للمطادر 
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 وظهرت اإليبوالأحد المناطق المتضرر  بمر  فيرو   إل  مؤخرا   المسافر توج  إها ،
 الصةةةةحية لسةةةةلطةعلةةةة  ا فينبطةةةة  ،اإليبةةةةوالمةةةةر  فيةةةةرو   علةةةة  تةةةةدل عليةةةة  أعةةةةرا 
 نالتالية اإلجرا ات اتخاهف   النظر الدخول نقاطالموجود  ف  

 تفعيل خطة طوارئ الصحة العمومية ف  نقاط الدخول -أ

 الترتي  إلجرا  الفحص الطب  - 

 ترتي  نقل الحاالت المشتب  فيها إل  مستشفيات معينة - 

  الترتي  لجم  العينات السريرية أو العينات البيطية -د

 معامل م طمة الترتي  لنقل العينات السريرية وتوصيلها إل  -هة

 تعزيز الترصد وتدابير الصحة العمومية ف  نقاط الدخول  -و

الحفةةاظ علةة  االتصةةال الفعةةال والسةةري  بةةين السةةلطات الصةةحية فةة  نقةةاط  -ز
 .ترصد الصحة الوطنية ونظا الدخول، 

، ينبط  إجرا  فرز البلد الهى يشهد حاالت انتقال لمر  فيرو  اإليبوال ف ف  نقاط الدخول 
الرطيسية الكتشاف  البريةعند خرو  جمي  األشخاص ف  المطارات الدولية والموان  والمعابر 
المحتملةةة بمةةر  فيةةرو   العلةةل الحمويةةة غيةةر المعروفةةة األسةةبا  والتةة  تنطبةةق مةة  العةةدوى

الفرز عند الخرو  إجةرا  اسةتبيان وقيةا  درجةة الحةرار ،  أدن ، ينبط  أن يشمل كحداإليبوال و 
. والت كةد مةن تةوافر مر  فيةرو  اإليبةوال ترتبها عل وف  حالة وجود حم  يت  تقيي  مخاطر 

محاليةةل فةةر  ومنتجةةات العنايةةة بنظافةةة األيةةدي )معةةدات الحمايةةة الشخصةةية وتةةوافر ممارسةةات 
والصابون، والمناشف الت  تستخد  مر  واحد (. األيدي المعتمد  عل  الكحول، والميا  الجارية 

وينبط  تدري  العاملين الهين يقومون بإجرا  الفرز عنةد الخةرو  علة  كيفيةة اسةتخدا  معةدات 
 الحماية الشخصية ومكافحة العدوى بصور  صحيحة عند التعامل م  الحاالت المشتب  فيها.

 

 ،بةةةنع  أعةةة   األسةةةطلة مةةةن أي علةةة  اإلجابةةةة إها كانةةت
الخاصةةةةةةة بالتةةةةةةدبير  توصةةةةةةياتال إلةةةةةة  الرجةةةةةةو  يرجةةةةةة 

بلد المنشة  لف  نقاط الدخول،  اإليبوالالع ج  لحاالت 
التةة  تشةةهد حةةاالت انتقةةال لمةةر  فيةةرو   البلةةدان فةة 

 اإليبوال 

 اإليبةةوالاالت انتقةةال لمةةر  فيةةرو  الةةدخول فةة  البلةةدان التةة  تشةهد حةة بالنسةبة لنقةةاط ،
تنطبةةةق علةةة  مةةةر  فيةةةرو  اإليبةةةوال بالسةةةفر  ةيسةةةم  ألى شةةةخص يعةةةان  مةةةن علةةة ال
 يكن هها السفر جز ا  من إخ   طب  مناس . ل  ما

 

 الطاطر ن /السفر الجوي 

أو  أحد أفراد طاق  الطاطر  أعرا  ترتبط بمر  فيرو  اإليبوال /إها ظهر لدى مسافر
)أو غير  من اعتبر من المخالطين بشكل وثيق ألحد المصابين بمر  فيرو  اإليبوال 

 األمرا  السارية(

 طوط الجوية تصري  الس مة الصحيةتطل  الخ -أ

إها لةةة  يقةةة  المسةةةافر بتقةةةدي  تصةةةري  السةةة مة الصةةةحية للخطةةةوط الجويةةةة  - 
صةعود  ورف  ت خير سفر ، فقد تمار  الخطوط الجوية حقها ف  رف  

 متن الطاطر  ف  حالة السفر جوا   عل 
الت كةةةةةد مةةةةةن وجةةةةةود نمةةةةةاه  الصةةةةةحة العموميةةةةةة الخاصةةةةةة بتحديةةةةةد مواقةةةةة   - 

  http://www.capsca.org/CAPSCARefs.htmlنظر االمسافرين. 

 
 
 
 
 

 أو الةةةةةةةةةةوك   أو مشةةةةةةةةةةطلو وسةةةةةةةةةةاطل النقةةةةةةةةةةل
األفراد ف  نقةاط  أو المسافرون أو العاملون

  الدخول أو السلطات األخرى

 

 

 

 /طاق  الطاطر  من ظهور  هل يعان  المسافر
الطةةةةةةاق   أعةةةةةرا  )عةةةةةةدد المسةةةةةةافرين/ أفةةةةةةراد

 المتضررين؟ 

 ما هو توقيت/ تاريخ بداية ظهور العلة؟ 

  هةةةةل تشةةةةةير سةةةةةابقة سةةةةفر  إلةةةةة  مخالطةةةةةة أي
صةةابت  بمةةر  فيةةرو  إشةةخص يشةةتب  فةة  

نةةةةةاطق اإليبةةةةةوال أو سةةةةةبق لةةةةة  السةةةةةفر إلةةةةة  م
 ؟متضرر  بمر  فيرو  اإليبوال

 هل وقعت أية وفيات؟ 

 مةةةةةةةةةةا هةةةةةةةةةة  الحالةةةةةةةةةةة الصةةةةةةةةةةحية للمسةةةةةةةةةةافر؟ 

 
 

االجللللللللللراةا  اال للللللللللافية 
المتعلقلللللللللة بالمسلللللللللافرين 

صلللللابت   إالمشلللللتب  فلللللي 
ال فلي بمرض فيروس اإليبو 
 اإلقلل  نقللاط الللدخول قبللل 

 مكتل  التسلجيل فيسواة )
أو فللي صللالة الركللا  قبللل 
الصلعود اللم ملتن الطلا رة 
أو اند الصعود اللم ملتن 

   الطا رة(.

 

http://www.capsca.org/CAPSCARefs.html
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 للمقصد.وه  متاحة عل  متن الطاطر  أو ف  نقاط الدخول 
  السفينةن /السفر الم ح 

، أو اإليبةوالطاق  السفينة أعرا  ترتبط بمةر  فيةرو   /إها ظهر لدي المسافر -أ
، فيجةة  لمصةةا  بمةةر  فيةةرو  اإليبةةوالإها اعتبةر مةةن المخةةالطين بشةةكل وثيةةق 

الصةةةحة العموميةةة مةةة  الترتيةةة  إلجةةةرا   ةنةةزال المسةةةافر ووضةةةع  تحةةت م حظةةةإ
  فحص طب  ل .

 نيل  القيا  بماالدخول ينبط  عل  السلطات الصحية ف  نقاط  - 

دراسة تفعيل خطة الطةوارئ فة  نقةاط الةدخول بمةا فة  هلة  تةوفير الحمايةة   --
 الكافية للعاملين المخالطين للحاالت المشتب  فيها والبيطة المحيطة 

 المشتب  فيها إل  مستشفيات معينةترتي  نقل الحاالت   --
 سريرية أو العينات الملوثة بيطيا  لجم  العينات الالترتي    --
 الترتي  لنقل وتسلي  العينات السريرية إل  المختبر الم ط  --
 تعزيز الترصد وتدابير الصحة العمومية ف  نقاط الدخول   --

الحفةةاظ علةة  االتصةةال الفعةةال والسةةري  بةةين السةةلطات الصةةحية فةة  نقةةاط   --
 الوطنيةترصد الصحة  ونظا الدخول، 

  فةة  حالةةة حةةدوث وفةةا  تةةرتبط بهةةها الحةةدث، فينبطةة  علةة  السةةلطات الصةةحية فةة  نقةةاط
 نالقيا  بما يل الدخول 

 االتصال بالخدمات الطبية وقطا  األمن لتقص  أسبا  الوفا ؛ -أ

 ؛الت كد من الحاجة إل  تتب  المخالطين - 

 .الت كد من تسجيل الوفا  - 

أعةةرا ؟ هةةل مخةةاطر التعةةر   توجةةد )هةةل
 (اإليبوال عالية؟لمر  فيرو  

 

   ينبطةة  علةةة  السةةةلطة الصةةةحية فةةة  نقةةةاط الةةدخول إعةةةداد ترتيبةةةات مسةةةبقة بالتنسةةةيق مةةة
نقةةاط  فة سةةاطر أصةحا  المصةةلحة النقةل، و اط الةدخول، ومشةةطل وسةيلة مشةطل فة  نقةةال

 السلطة الوطنية الصحية من أجلنالدخول و 

 إعداد المعلومات الصحية األساسية عن األمرا  مسبقا  بالعديد من اللطات  -أ

 عن الصحة العمومية اإلقليميين أو الوطنيينلومات عن المسؤولين توفير المع - 

ال سلك  إها لز  االمر )للطاطر  بالتعاون م  ل  الدع  الطب  إضمان الوصول  - 
  .الوكالة المسؤولة عن تشطيل الطاطر (

  ل  إحدى المناطق المتضرر  بمر  فيرو  إإها كان المسافر قد سبق ل  مؤخرا  السفر
اإليبوال وظهرت لدي  أعرا  تشير إل  االصابة بمر  فيرو  اإليبةوال، فينبطة  علة  

 ا يل نالسلطة الصحية النظر ف  م

  ( مسةةاعدةأيةةبمةةا فيهةةا إها كةةان قةةد تةة  تقةةدي  ) تجميةة  المعلومةةات مةةن الطةةاق  -أ
 طبية قبل الوصول

البريةةة  المركبةةة/  السةةفينة/  الطةةاطر  وصةةول فةةور إلجةةرا  تقيةةي  طبةة  الترتيةة  - 
 طريق رحلتها ف  السفينة متن عل  طبي  إيفاد أو إل  نقاط الدخول

 
 

 الطاطر ن
الجةةةز  الصةةةح  مةةةن االعةةة ن العةةةا   -

 ؛للطاطر 
 .بطاقة تحديد مواق  المسافرين -
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   هةةةةةل األعةةةةةةرا  تتطةةةةةةابق مةةةةةة  مةةةةةةر  فيةةةةةةرو

ن األعةةةةةةرا  الحمةةةةةة  او اإليبةةةةةةوال؟ وقةةةةةةد تتضةةةةةةم
الضةةةةةةةةعف أو ات  العضةةةةةةةةة ت أو الصةةةةةةةةةدا  أو 
التهةةةا  الحلةةةةق أو القةةة  أو االسةةةةهال أو الطفةةةة  

 الجلدي أو النزيف.
  أو  ث محةةةيط الطةةةاطر / السةةةفينة )بةةةالق  هةةةل تلةةةو

 الد  المراق أو غيرها من سواطل الجس (؟

  عةدد المسةافرين والعةاملين الةهين تعرضةوا ما هو
 للمخاطر؟

  ؟أو السفينة هل يوجد طبي  عل  متن الطاطر 

   بالنسةةةةةبة للطةةةةةاطر ، هةةةةةل يمكةةةةةن لمشةةةةةطل الطةةةةةاطر
الوصةةةةةةول الةةةةةة  الةةةةةةدع  الطبةةةةةة  الموجةةةةةةود علةةةةةة  

 ؟األر 

 
 
 
 
 
 

 الطا رة/ السفينةالم متن 
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إلجةةةةرا   القةةةةادمين الةةةةدخول بالنسةةةةبة للمسةةةافريننقةةةاط  حيةةةةز متطلبةةةةات تحديةةةد - 
 إلةةةةة  الوصةةةةول تيسةةةةةير سةةةةبل مةةةة  الحةةةةوار معهةةةة  وتقيةةةةي  حةةةةةالته  الصةةةةحية،

 وأماكن الجلو  المرحا 
 لز  إها الوطنية، للممارسة وفقا   البيطية العينات أو/ و السريرية العينات جم  -د

  األمر
 ن الطاطر / ا  بالنسبة للسفر جو  -ه

 الطةاطرات مشةطل  مة  التنسةيق العموميةة الصةحة سلطاتعل   ينبط   --
 متن عل  المسافرين والت كد من توافر نماه  تحديد مواق  والمطارات،

 بالمطةار وينبط  تدري  العاملين. المقصد مطاراتف   أو/ و الطاطر 
 الطبيةةة االحتياطةةات مةة  تةةوفير عتاطةةد مناسةة ، بشةةكل الطةةاطر  وطةةاق 

ال زمةةةةة لتةةةةوفير التةةةةدبير الع جةةةة  للحةةةةاالت ( أدنةةةةا  نظةةةةرا) الشةةةةاملة
أو  الطاطر  متن المصابة بمر  فيرو  اإليبوال والمخالطين لها عل 

الةةدول  وفةة  مكةةان  المةةدن  الطيةةران منظمةةة إلرشةةادات وفقةةا   ،السةةفينة
 الدخول.

 العمةةةةةةةةةةةةةةل إجةةةةةةةةةةةةةةرا ات ويجةةةةةةةةةةةةةة  علةةةةةةةةةةةةةة  طةةةةةةةةةةةةةةاق  الطةةةةةةةةةةةةةةاطر  اتبةةةةةةةةةةةةةةا   --
المتعلقةةةةةةةةةةةة بالتةةةةةةةةةةةدبير  الجةةةةةةةةةةةوي الةةةةةةةةةةةدول  النقةةةةةةةةةةةل تحةةةةةةةةةةةادال الموحةةةةةةةةةةةد 

 مةةةةةةةةةةةةةةةةةةتن الطةةةةةةةةةةةةةةةةةةاطر  السةةةةةةةةةةةةةةةةةةارية علةةةةةةةةةةةةةةةةةة  لألمةةةةةةةةةةةةةةةةةةرا  الع جةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
http://www.iata.org/whatwedo/safety/health/Pages/dise

ases.aspx رشادات منظمة المتعلقة  4112 العالمية لعا  الصحة وا 
ن والنقةةةةل تقيةةةةي  مخةةةةاطر السةةةةفر –اإليبةةةةوال فةةةة  غةةةةر  أفريقيةةةةا بفاشةةةةية 

 2-4-3اإلرشادات المؤقتة لسلطات الصحة العموميةة وقطةا  النقةل 
  الدول ، الجوي النقل إرشادات

n/http://www.who.int/csr/disease/ebola/e  
 . المخالطين تحديد --

 انظةةةةةر) الت كةةةةد مةةةةةن وجةةةةود نمةةةةةاه  التعةةةةرف علةةةةة  مواقةةةة  المسةةةةةافرين 
http://www.capsca.org/CAPSCARefs.html) 

 نقاط الدخول للمقصد. ف  أو/ و الطاطر  متن عل  المتاحة
 المعلومةةةةةات وتخةةةةةزين واسةةةةةتخدا  جمةةةةة  علةةةةة  القةةةةةدر  ضةةةةةمان  -أ

 الموجود  ف  نماه  تحديد مواق  المسافرين الشخصية
 المعرضةةةةين األشةةةةخاص أو التعةةةرف علةةةة  المخةةةةالطين الةةةوثيقين - 

 التةةةدابير حةةةول المعلومةةةات علةةة  حصةةةوله  وضةةةمانللمخةةةاطر 
  الصحية

مقصةةد المخةةالطين بلةةدان  فةة  الصةةحية السةةلطات مةة  التواصةةل - 

 
 السفينةن

 ؛اإلع ن الصح  البحري -
 
 ؛شهاد  إصحاح السفينة -
 
دفتةر السةةجل الطبةة  بمةةا فيةة  المعلومةةات  -

الخاصة بالوض  الصح  للمسافرين/ أفراد 
وتدابير المكافحة الصحية بما فيهةا  ،الطاق 

 ؛إعطا  الع   الوقاط / الطب  ف  الطريق
 
األدويةةةةةةةة وفقةةةةةةةا  للةةةةةةةواط  الوطنيةةةةةةةة  قاطمةةةةةةةة -
 خ ف .و 

   هةةل حصةةل المسةةافر علةةة  مسةةاعد  طبيةةة أثنةةةا
 ؟الرحلة

 ىسةةةةةافر الةةةةة  عنايةةةةةة طبيةةةةةة لةةةةةدهةةةةةل احتةةةةةا  الم 
 ىعةةةةرا  لةةةةدألاريرية و الع مةةةةات السةةةةوصةةةةول  )

 المسافرين ووخامتها(؟

  / القبطةةةةةةةةةانهةةةةةةةةل تةةةةةةةة  إخطةةةةةةةةار ربةةةةةةةةان الطةةةةةةةةاطر 
وهةةةةةةةةل تةةةةةةةة  إخطةةةةةةةةار السةةةةةةةةلطات فةةةةةةةة   بالحادثةةةةةةةةة

الةةةةةةةةدخول بالحادثةةةةةةةةة؟ )بالنسةةةةةةةةبة للطةةةةةةةةاطر   نقةةةةةةةةاط
الرجةةةةةةةةةو  إلةةةةةةةةة  اإلجةةةةةةةةةرا ات الخاصةةةةةةةةةة  يمكةةةةةةةةةن
الطيةةران المةةدن  الةةدول  بشةة ن خةةدمات  بمنظمةةة

إدار  الحركةةةة الجويةةةةن وثةةةاطق  -الم حةةةة الجويةةةة
منظمة الطيران المدن  الدول  المتعلقة بالصحة 

(http://www.capsca.org/CAPSCARefs.html) 

 احتياطةةةةةات هنالةةةةة  حاجةةةةةة إلةةةةة  اتخةةةةةاه أي هةةةةةل 
 واألصحا ؟ المرض  المسافرين إلنزال معزز 

 الطاطرات/ الجوي السفر 

مواقة   تحديةد نمةاه  توزية  هل يعتبةر -أ
 المخالطين؟ لتتب  مبررا  المسافرين 

مةةن المتوقةة  قيةةا  المسةةافر بسةةفر  هةةل - 
مرحلةةة  فةة  ا  نةة  حاليةةإحيةةث ) إضةةاف 
  ؟(الترانزيت

 الشخصةية للحمايةة هل يوجةد معةدات - 
 مةتن عتاطد احتياطات شاملة علة  أو

هةةةةةل  اسةةةةةتخدامها؟ هةةةةةل تةةةةة  الطةةةةةاطر ؟
متاحةةةة وتةةة   الطبيةةة اإلمةةةدادات كانةةت

 استخدامها؟

http://www.iata.org/whatwedo/safety/health/Pages/diseases.aspx
http://www.iata.org/whatwedo/safety/health/Pages/diseases.aspx
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 الوثيقين
 نالسفينة/ البحري بالنسبة للنقل -و

 السلطة إخطار بضرور  البحري النقل شركات بين الوع  مستوى رف   --
فة   االشةتبا فة  حالةة  الوصةول المينا  عل  الفةور وقبةل ف  ةيالصح

 السفينة متن عل  انتقال العدوى بمر  فيرو  اإليبوال إل  شخص
المكلفةةةةين  أفةةةةراد الطةةةاق  أو أو الطبيةةة  الت كةةةد مةةةن أن ربةةةةان السةةةفينة،  --

عل  عل  تا  ووع  كامةل بمخةاطر  باألمور الطبية عل  متن السفينة
والتةدابير االحترازيةة والوقاطيةة التة  يجة  علةة   يبةوالإلمةر  فيةرو  ا
 هها للوقاية من اإلصابة بالفيرو أفراد الطاق  اتخا

العالميةةة  الصةةحة ويتعةةين علةة  طةةاق  السةةفينة اتبةةا  إرشةةادات منظمةةة  --
تقيةةي  مخةةاطر  – أفريقيةةا غةةر  حةةول انةةدال  الفاشةةية فةة  4112لعةةا  
 وقطةا  العموميةة لصةحةا اإلرشادات المبدطيةة لسةلطاتن والنقل رالسف
  الشحن وشركات بالسفن اإلرشادات الخاصة 2-4-2 النقل

http://www.who.int/csr/disease/ebola/en/ 
  مةة  بالتنسةةيق مسةةبقة ترتيبةةات اتخةةاه الصةةحية فةة  نقةةاط الةةدخول السةةلطة علةة  ينبطةة 

وساطر أصةحا  المصةلحة فة  نقةاط  النقل، وسيلة ومشطل المشطل ف  نقاط الدخول،
 والسلطة الصحية الوطنية من أجلن الدخول،

، والمطهرات للمستجيبينعدات الحماية الشخصية مو  الت كد من توافر العاملين، -أ
 ف  نقاط الدخول بشكل كاف  

 تقدي  معلومات عن المسؤولين اإلقليميين أو الوطنيين عن الصحة العمومية - 

 .تحديد المترجمين الفوريين إها لز  األمر - 
 أحد أفراد طاق  السفينة أعةرا  تةرتبط بمةر  فيةرو  اإليبةوال /إها ظهر لدى مسافر 

، فينبط  حد المصابين بمر  فيرو  اإليبوالأو اعتبر من المخالطين بشكل وثيق أل
 عل  السلطة الصحية ف  نقاط الدخول النظر ف  اتخاه التدابير التاليةن

تحديةد متطلبةةات الحيةةز المكةان  الةة ز  إلجةةرا  الحةوار وتقيةةي  الوضةة  الصةةح   -أ
 لمراحي  وأماكن للجلو ل  مرافق اعل  أن يتي  هها الحيز سبل الوصول ا

طق لة  إحةدى المنةاإإجرا  تحريات عن ما إها كان المسافر قد سبق لة  السةفر  - 
 .المتضرر  بمر  فيرو  اإليبوال

تفتةي  وسةةيلة النقةل للوقةةوف علة  أي حالةةة تلةوث للبيطةةة واإلشةراف علةة  التةةزا   - 
والتطهيةةةةر إزالةةةةة التلةةةةوث بتطبيةةةةق تةةةةدابير الصةةةةحة العموميةةةةة ) عةةةةامل  النظافةةةةة

 وخ ف (

 الت كد من سبل الوصول إل  الدع  الطب  إها لز  األمر -د

الت كد من ت شيرات الدخول والتصاري  الجمركية ف  حالةة الحاجةة إلة  اإلنةزال  -ه
 للحصول عل  الدع  الطب 

 الطاطر ن
عةةة ن العةةةا  إلالجةةةز  الصةةةح  مةةةن ا  -

 للطاطر 
 نموه  تحديد مواق  المسافرين.  -
 
 
 
 
 
 
 

 السفينةن
 اإلع ن الصح  البحري  -
 شهاد  إصحاح السفينة   -
 دفتر السجل الطب    -
للةةةةواط  الوطنيةةةةة  ا  األدويةةةةة وفقةةةةقاطمةةةة  -

 .وخ ف 
 

 
 
 
 
  هل ت  اتخاه التدابير المناسبة عل  متن وسيلة

 النقل؟

 هل تتعر  حيا  اإلنسان للخطر؟ 

 طبيةةةةة لةةةةدى  هةةةةل يحتةةةةا  المسةةةةافر إلةةةة  عنايةةةةة
الع مةةات السةةريرية ) وصةةول  فةة  نقةةاط الةةدخول

 واألعرا  لدى المسافرين ووخامتها(؟

  أيةةةة احتياطيةةةات هةةةل هنالةةة  حاجةةةة إلةةة  اتخةةةاه
علة  حةد   إلنزال المسافرين المعتلين واألصحا

 سوا ؟

 
 
 
 
 

اكتشللللان الحللللاال  أ نللللاة 
المنللللاطق  مللللن) الترانزيلللل 

المت للللررة إلللللم المنللللاطق 
 مللللن أو غيللللر المت للللررة 

 المنلللاطق غيلللر المت للللررة
 المت لللررة  المنلللاطق إللللم
لللللللم مللللللن أو  المنللللللاطق وا 

 المت ررة(

 

http://www.who.int/csr/disease/ebola/en/
http://www.who.int/csr/disease/ebola/en/
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الت كد من تواجد نماه  تحديد مواق  المري  ف  الوحد  الصحية بالمطار  -و
 الحصول عل  النموه  من الموق  التال  يمكنو  ف  بلد المقصد

(http://www.capsca.org/CAPSCARefs.html) 
  مةة  بالتنسةةيق مسةةبقة ترتيبةةات اتخةةاه الةةدخول الصةةحية فةة  نقةةاط السةةلطة علةة  ينبطةة 

وسةاطر أصةحا  المصةلحة فة  نقةاط  النقةل، وسةيلة ومشةطل المشطل ف  نقاط الدخول،
 والسلطة الصحية الوطنية من أجلن الدخول،

من العاملين الصحيين ف  المينةا  ومعةدات الحمايةة  لت كد من توافر عدد كاف  ا -أ
 الشخصية والمطهرات.

ومةةن غيةةر المقبةةول . الطةةاطر  مشةةطل باالتفةةاق مةة  للتطهيةةر مناسةة  منةةت  تحديةةد - 
 . الطاطر  متن عل  كمطهر( المبي ) الصوديو  استخدا  هيبوكلوريت

 بمةا نقاط الةدخول، ف  والعاملين المصلحة المعنيين لدى أصحا  الوع  إهكا  - 
 الطةةةرود بضةةرور  االمتنةةةا  عةةن تنةةاول مةةن يقومةةةون بتةةداول البضةةاط ، هلةة  فةة 

 .الجس  سواطل أو بالد  المتسخة بشكل واض 

 . األمر لز  إها الفوريين المترجمين تحديد -د
 أحةةد أفةةراد الطةةاق  أعةةرا  تةةرتبط بمةةر  فيةةرو  اإليبةةوال أو  /إها ظهةةرت لةةدى مسةةافر

، فينبطةة  حةةد المصةةابين بمةةر  فيةةرو  اإليبةةوالاعتبةةر مةةن المخةةالطين بشةةكل وثيةةق أل
 التاليةن الدخول اتخاه التدابيرعل  السلطة الصحية ف  نقاط 

 تتضةةمن أن وينبطة . األمةةر لةز  إها نقةاط الةةدخول فةة  االحتياطيةة الخطةةة تفعيةل -أ
 . العمومية الصحة عل  عنصر بالمطار الطوارئ خطة

 الحمايةةة معةدات مثةل) إليهةةا النقةل وسةيلة تحتةةا  قةد التة  اللةةواز  لتسةلي  الترتية  - 
  .(النفايات من والتخلص والتطهير التنظيفولواز   واألدوية، الشخصية،

 وحمايةة المخةاطر لتقيةي  االقتضةا ، عنةد الخبةرا ،/ السلطات م  ساطر التواصل - 
 .فعاليتها وتقيي  ال زمة الرقابة تدابير وتحديد العمومية الصحة

يشةتب  فة  إصةابته  بمةر   إنزال المسافرين الهين ال يعانون من علةل أو إجاز  -د
جرا  اإليبوالفيرو    .االقتضا  حس  للمسافرين طبية متابعة وا 

 أو المعتلين والمسافرين الموظفين العاملين عل  األر  االخت ط بين الحد من -ه
 .الملوثة البيطة

 .عن الملوثات البيطية بحثا   أو الطاطر  وساطل النقل عل  متن السفينة تفتي   -و

 إها الوطنيةةة، للممارسةةة وفقةةا   بيطيةةة عينةةات أو السةةريرية العينةةات لتجميةة  الترتية  -ز
 .األمر لز 

 االقتضا  حس  العمومية، الصحة تدابير لتطبيق النظافة عمال عل  اإلشراف -ح
زالةةة التلةةوث، التطهيةةر،)  الصةةحة منظمةةةإرشةةادات  إلةة  الرجةةو  يرجةة (. لةةخإ وا 

 أفريقيا غر  ف  حول اندال  فاشية مر  فيرو  اإليبوال 4112العالمية لعا  

 
 
 
 
 

 الطاطر ن
عةةة ن العةةةا  إلالجةةةز  الصةةةح  مةةةن ا -

 للطاطر 
 تحديد مواق  المسافرين.نموه   -
 
 
 
 
 
 
 

 السفينةن
 اإلع ن الصح  البحريأ. 

 للسفن الصحية الشهادات . 
 دفتر السجل الطب  . 
األدويةةةةةةة وفقةةةةةةةا  للةةةةةةواط  الوطنيةةةةةةةة  قاطمةةةةةةةد. 
 .خ ف و 

 
 
 
 
 
 
 
 
  البيطة؟ وتلوث العدوى لنشر احتمال هل هنا  
 هل هنال  حاجة إل  اتخاه تدابير خاصةة عنةد 

 الدخول؟ نقاط إل  الوصول
 أية إمدادات؟ النقل وسيلة تحتا  هل 

 الصةحية السةلطات إشةرا  الوضة  يتطل  هل /
فةة   واألخصةةاطيين األطبةةا  السةةريريين) الخبةةرا 
 فةةةة  والخبةةةةرا  وعلمةةةةا  البيطةةةةة، األوبطةةةةة، مجةةةةال

 أو الكيمياطيةةةةةةةةةة لألحةةةةةةةةداث مجةةةةةةةةال االسةةةةةةةةتجابة
 ؟اإلشعاعية(

 متضةةةرر   منطقةةةة مةةةن قادمةةةة وسةةةيلة النقةةةل هةةةل
 ؟تنطبق عليها توصيات المنظمة

 بيطية عينات أو السريرية ت  تجمي  العينات هل 
المسةؤولون فة  السةلطة الصةحية  أو هل يحتا 

 المسؤولة إل  تجميعها؟

 مطادر  وسيلة النقل؟ ما هو الموعد المنتظر 

  هةةل يوجةةد عةةدد كبيةةر مةةن نقةةاط الةةربط للوصةةول
 إل  نقاط الوصول الدولية أو المحلية؟

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حيلللث المقصلللد بللللدان فلللي
 السلللللفينة/ توجلللللد الطلللللا رة
العلللللللابرة / القادملللللللة ملللللللن

لمنطقلللة مت لللررة بمللللرض 
 فيروس اإليبوال
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 العموميةةة الصةحة اإلرشةةادات المبدطيةة لسةةلطاتن والنقةل تقيةي  مخةاطر السةةفر –
 النقل وقطا 

http://www.who.int/csr/disease/ebola/en/; 
http://www.iata.org/whatwedo/safety/health/ Documents/ 

health-guidelines-cleaning-crew.pdf and 
 الدولية الصحية االتصال الوطنية المعنية باللواط مراكز  إل  الحدث عن اإلب   -ط

خطار التقيي  من إلجرا  المزيد ،ا  مناسب هل  كان مت   العالمية الصحة منظمة وا 
 األمر. لز  إها والبروتوكوالت للخطط وفقا  

الترتي  إلجرا  الحوار وتقيي  الوض  الصح  عل  أن يتي  الحيز المكان  سةبل  -ي
 .للطسل ومرافق المراحي  وأماكن للجلو  والميا الوصول ال  مرافق 

 .معينة مستشفيات إل  فيها المشتب  الحاالت سبل نقل ترتي  - 
 مناس  لمختبر السريرية العينات وتسلي  نقل ترتي  -ل
 الترتي  للفرز للحد من تعطيل الطاطر  - 
 نإل  االهتما إي   المزيد من  ينبط  السفينة،/ البحريةت حالة الرح  ف  -ن

 الطبة  فة  السةفينة الطةاق  السةفينة، ربةان م ( مقابلة/  استشار ) المناقشات - -
ها لز  األمر مة  المسةافرين وقةد يكونةون بالفعةل  مةر  مةن يعةانون الةهين وا 

 عزل أو  ف  حالة حجر صح
 عل  متن الطاطر 

 مثل) عن البينات الموجود  والم حظات االحتفاظ بسج ت لتدوين النتاط   --
/ ل متثال) المتخه  والتدابير (المحدد  المخاطر/ متن السفينة عل  العدوى

مةةن  5-33 للمةةاد  وفقةا   السةةنة، إصةحاح مراقبةةة شةةهاد  فة ( الموصة  بهةةا
 الدولية الصحية اللواط 

 السةةةةةلطات علةةةةة  الصةةةةةعيد الةةةةةوطن  أو الةةةةةدول  مةةةةة  توطيةةةةةد االتصةةةةةاالت،  --
علة  الفةور  سةلفا  إلخطةار السةفينة التةال  والمعةروف المينةا  ف  المختصة

 ف  حالة تعهر إجرا  تدابير المكافحة المطلوبة ف  المينا .
 

   

 والمركبةات والسةفن الطيةران شةركات) النقةل وساطل مشطل  م  المستمر التواصل عل  الحفاظ
 .وسلطات الموان  البحرية والسلطات الجوية، الحركة وخدمات والمطار( البرية

بالصةةةحة  المتعلقةةةة المةةدن  الطيةةةران إجةةةرا ات حةةول التفاصةةةيل يمكةةن الرجةةةو  إلةةة  المزيةةد مةةةن -
 عل  الرابط التال  ةالعمومي

- http://www.capsca.org/Documentation/ICAOHealthRelatedSARPsandg

uidelines.pdf 
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  المستشف  ف  والرعاية الطب  التقيي  التما  المري  الشخص عل  ينبط 
 
 إصةةابت  بمةةةر   فةةة  يشةةتب  شةةةخص أي إلةةة  مخالطةةة ا  أشةةارت سةةابقة سةةةفر  مةةؤخر  إها

 تتبةة  فينبطةة  إلةة  منطقةةة متضةةرر  بةةاإليبوال ا  لةة  السةةفر مةةؤخر سةةبق  أو فيةةرو  اإليبةةوال،
 ُبعةدعلة   أفةراد الطةاق / المسةافرين مثةل) المخةالطين الةوثيقين عل  المخالطين للتعرف

 (. الرحلة نف  عل  المعتل من المسافر واحد مقعد
 عةود  لتسهيل ال زمة الترتيبات اتخاه ف  نقاط الدخول الصحية ينبط  عل  السلطات 

 . العينات ونقل الحاالت
 نظ  ترصد الصحة الوطنية ونقاط الدخول بين التواصل تعزيز. 

  االشةةتبا  فةة   مةة  أعةةرا  األعةةرا  تنطبةةق هةةل
ن األعةةةرا  تتضةةمن قةةد ؟مةةر  فيةةرو  اإليبةةوال

 والصةةدا ، العضةة ت، وآال  والضةةعف، الحمةة ،
 والطفةةةةة  واإلسةةةةةهال، والقةةةةة  ، الحلةةةةةق، والتهةةةةةا 
  النزيف أو الجلدي،

  أو يشةتب  شةخص مخالطةة أي للمسةافر سبقهل 
 ؟ت كدت إصابت  بفيرو  اإليبوال

 ضةةرر مةةن بلةةد ت إلةة  سةةبق لةة  السةةفر مةةؤخرا   هةةل
 ؟فاشية مر  فيرو  اإليبوال

 اق  السفر
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