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 المعابر البر�ة  في 19-�وفید   عدوى   مكافحة تفشي

 

 

 إرشادات مبدئ�ة

 20 أ�ار/مایو 2020
  

    
 

 معلومات أساس�ة 
أص�ح ،  2007) حیز النفاذ في عام  2005منذ أن دخلت اللوائح الصح�ة الدول�ة ( 

، على عكس المطارات والموانئ، غال�ًا ما المعابر البر�ة  اعتراف متزاید �أن هناك
ه�كل مادي أو حواجز أو حدود.   ل�س لها، إذ  بلدینتشكل ممرات غیر رسم�ة بین  

أكثر من الدولي. و  انتشار األمراض على الصعیدفي  لمعابر البر�ة دور هامول
المسافرون واألشخاص الذین �ع�شون و�عملون على یتعّرض لهذا الخطر هم 

 الحدود وحولها. 

 في نقاط الدخول، ) على أهم�ة اتخاذ تدابیر  2005وتشدد اللوائح الصح�ة الدول�ة ( 

مثل المعابر البر�ة، لتعز�ز القدرات الوطن�ة على الوقا�ة من الطوارئ الصح�ة    1
و�شیر مصطلح  "نقطة الدخول"  إلى  الممر والتأهب لها واكتشافها واالستجا�ة لها.  

المفتوح للدخول أو الخروج الدولي للمسافر�ن واألمتعة والحاو�ات والحموالت 
ووسائل النقل وال�ضائع والطرود البر�د�ة، و�ذلك الو�االت والمناطق التي تقدم 

 لهم الخدمات. 

ن على أنه �جب على البلدان أن تعیّ ) 2005(  وتنص اللوائح الصح�ة الدول�ة
تقترح ال  ولكنها      2  "�القدرات األساس�ة"،   مطارات وموانئ معّینة �نقاط دخول تتمتع

 19" (المواد صح�ة عموم�ة تبرر ذلكتوجد أس�اب "حیثما  إال تعیین معابر بر�ة
). وتشجع هذه اللوائح البلدان المتجاورة على إبرام اتفاقات ثنائ�ة/متعددة 21و  20و

االشتراك و األطراف للتعاون في مجال الوقا�ة من األمراض المعد�ة ومكافحتها، 
للوائح الصح�ة ذات القدرات األساس�ة، التي تنص علیها ا  دخولالفي تعیین نقاط  

التخاذ تدابیر الوقا�ة والمكافحة الروتین�ة، واإلبالغ عن األحداث التي قد ، الدول�ة
 صح�ة عموم�ة تثیر قلقًا دول�ًا، واالستجا�ة لها. طوارئ تشكل 

وتطبق �عض البلدان تفت�شا منهج�ا صارما على المسافر�ن ووسائل النقل 
لمعابر البر�ة الرسم�ة، بینما تسمح بلدان أخرى �حر�ة ا مر عبرالتي توال�ضائع 

 االتفاقات الثنائ�ة أو اإلقل�م�ة.  وفقًا ألحكامالتنقل نسب�ا عبر الحدود، 

الحجم  من حیثة وحولها المعابر البر� عندالمجتمعات التي تع�ش  وتتفاوت
�النس�ة للعدید من األشخاص الذین �ع�شون في هذه المجتمعات، تمثل و والكثافة.  

 والمدارسالحر�ة عبر الحدود ضرورة یوم�ة للعمل والتجارة والز�ارات العائل�ة 
وخدمات الرعا�ة الصح�ة واألنشطة الدین�ة والترف�ه وغیرها من األس�اب. ومع 

رصد تدابیر  تطبیق التي تعجز فیها السلطات الوطن�ة عنذلك، ففي األماكن 
لمعابر البر�ة الرسم�ة وغیر الرسم�ة، قد �كون من الصعب تنفیذ على اشاملة 

 . العموم�ةالتدابیر الصح�ة لمكافحة مخاطر الصحة 
 

 األهداف 

-�وفید  عدوى ��ف�ة الحد من انتشار  عن  البلدان    المشورة إلى  هذه اإلرشادات  تقدم
 :ما یلي من خالل ، المعابر البر�ة وحولها عندالسفر والنقل والتجارة  بب�س 19

 ذات األولو�ة؛ المحل�ة تحدید المعابر البر�ة والمجتمعات -1

 في هذه المواقع.  والمكافحةتوس�ع نطاق تدابیر التأهب  -2

مع دلیل منظمة الصحة العالم�ة لبناء   على نحو یّتسق  ت هذه اإلرشاداتأُِعدوقد  
واسترات�ج�ة     3  في المعابر البر�ة والتعاون عبر الحدود،  العموم�ةالقدرات الصح�ة  
 .19-لجائحة �وفیدالستجا�ة �شأن االمنظمة العالم�ة 

  موجهة إلى الجهات التال�ة:  اإلرشادات وهذه

 ؛ االتصال الوطني المعني �اللوائح الصح�ة الدول�ة مر�ز •

 تنفیذ اللوائح الصح�ة الدول�ة عند المعابر البر�ة؛  سلطات •

ممثلو الحكومة والمنظمات غیر الحكوم�ة وشر�اؤهم عند المعابر  •
 البر�ة؛

د األمراض، المعنیون بترّص  العموم�ةالعاملون في مجال الصحة  •
واالتصاالت، والتأهُّب للطوارئ واالستجا�ة لها، وصحة الحیوان، 

 المعابر البر�ة والمجتمعات المجاورة.  فيوالصحة البیئ�ة 

إلى األقسام التال�ة: تحدید المعابر البر�ة ذات األولو�ة،  وتنقسم هذه اإلرشادات
وتغطي اورة. تلك المعابر والمجتمعات المجفي وأنشطة التأهب الرئ�س�ة 
د، و�جراء  إنفاذ القانون أنشطة  اإلرشادات أ�ضًا ما یلي: والتخط�ط، والترصُّ

المشت�ه في إصابتهم  المسافر�ن المرضى والتعامل معالمقابالت الشخص�ة، 
أثناء الحر�ة الجماع�ة عبر الحادة واالستجا�ة للطوارئ ، 19-�عدوى �وفید

مكافحة العدوى، واإلبالغ عن المخاطر،  وأجهزةالحدود، و�مدادات معدات 
والتعاون عبر الحدود، ورصد المخاطر وتكی�ف التدابیر الصح�ة عند تغیر 

 االتجاهات. 
 

 تحدید المعابر البر�ة والمجتمعات المحل�ة ذات األولو�ة 

السكان عبر الحدود قبل تحدید المعابر البر�ة یلزم إجراء تقی�م لدینام�ات حر�ة 
هذه المجتمعات المحل�ة معرضة فلها.    المتاخمة  المحل�ة  المجتمعاتو ذات األولو�ة  

إعطاؤها التجار�ة، ومن الضروري  والروا�طلسفر والنقل اأكبر نت�جة  لمخاطر
 في س�اق الموارد المحدودة. األولو�ة
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عبر الحدود بین البلد المعني  م�ة الحر�ةدینال وضع تصورو�تطلب هذا التقی�م 
وجیرانه. و�مكن الق�ام بذلك �أخذ خرائط المعابر البر�ة الرسم�ة وغیر الرسم�ة 

الخرائط   عكس هذه�جب أن تو .  البلد  حدود  امتدادوش�كة النقل والمواقع الهامة على  
لع�ادة المرافق الصح�ة والمعالجین التقلیدیین واألسواق ومراكز النقل وأماكن ا

والمدارس والمستوطنات غیر الرسم�ة وغیرها من األماكن التي تجذب الناس عبر 
من خالل ین�غي التحقق من صحة المعلومات المرئ�ة في الخرائط �ما الحدود. 

 في البلد المض�ف.  مصادر موثوق بها

في الخرائط. و�مكن أن  المدرجةو�لزم الق�ام �عمل�ة ثان�ة الستكمال المعلومات 
ة مصادر معلومات موثوقیتم ذلك من خالل مناقشات جماع�ة أو مقابالت مع 

 اً الرئ�س�ة أشخاص  المصادر�الس�اق المحلي. و�مكن أن تشمل هذه    لها إلمام جید
یر الصح�ة، مثل سلطات من القطاعات الرسم�ة وغیر الرسم�ة والصح�ة وغ

الهجرة وسلطات الجمارك والنقل؛ والمنظمات التي ترصد حر�ة السكان؛ ومقدمي 
المجتمعات المحل�ة  وق�اداتخدمات النقل؛ والتجار؛ والسلطات البلد�ة المحل�ة، 

هو الحصول على  من ذلك ثقاف�ة) وما إلى ذلك. والهدفالش�اب�ة و الدین�ة وال( 
 :ما یليمعلومات ع

وت�این المسافر�ن الذین �عبرون المعابر  تهووتیر حر�ة العبور  حجم -1
 البر�ة الرسم�ة وغیر الرسم�ة.

 المسافرون. �سلكهاالطرق واالتجاهات التي  -2

المالمح الد�مغراف�ة للمسافر�ن عبر الحدود وأصولهم ووجهاتهم  -3
 وأس�اب السفر.

�القرب مرافق الرعا�ة الصح�ة التي �ستخدمها المسافرون عبر الحدود   -4
 . األ�عد المحل�ة من الحدود وفي المجتمعات

�ما في ذلك  ، وسائل النقل عبر الحدودحر�ة وسائل النقل وحجم  -5
الس�ارات والقطارات والحافالت والقوارب الصغیرة وس�ارات األجرة 
 والدراجات) وعدد األشخاص الذین �عبرون الحدود سیرا على األقدام. 

مراكز النقل �القرب من الحدود الدولي و  للنقلالمحطة األولى  -6
 والوجهات النهائ�ة للنقل الدولي. 

 مشغلو وسائل النقل الدولي وتمثیلهم المحلي في البلد. -7

مواقع التجمعات الهامة حیث یتفاعل المسافرون مع �عضهم ال�عض  -8
 المجتمعات المحل�ة (مثل األسواق وأماكن الع�ادة، وما إلى ذلك). مع  و 

بلد/البلدان المجاورة، مثل العالقات بین منطقة أو آل�ات التنسیق مع ال -9
 نظیره عبر الحدود.و معبر بري 

و�جب تسجیل المعلومات التي یتم الحصول علیها من خالل هذه العمل�ة على 
 . نقاط التواصل مشهد الخرائط الستكمال

�الصورة  تم جمعهایالمتعلقة بتنقالت السكان التي  واألخ�ارو�استخدام الخرائط 
أعاله، سُ�طلب من مصادر المعلومات الرئ�س�ة المساهمة في تحدید  المبینة

وفود عدوى المعابر البر�ة والسكان والمجتمعات المحل�ة األكثر عرضة لخطر 
دة. السفر والنقل واالتصال التجاري السائ أنماطاستنادا إلى وتفشیها،  19-كوفید

على مثال لعمل�ة تحدید المعابر البر�ة والمجتمعات ذات األولو�ة   االطالع�مكن  و 
 :ةالتال� في المراجع

الوقا�ة من انتشار فیروس اإلیبوال على الصعید الدولي من خالل   •
تدابیر شاملة ومستنیرة في نقاط الدخول واالمتثال للوائح الصح�ة 

 )28(الصفحة  ) 2005الدول�ة ( 

لتأهب ألمراض في س�اق ا  رسم خرائط تنقل السكان  –جنوب السودان   •
  ) 2019فیروس اإلیبوال (كانون األول/د�سمبر 

أنماط الحر�ة السكان�ة بین جمهور�ة الكونغو الد�مقراط�ة ورواندا  •
وأوغندا أثناء تفشي مرض فیروس اإلیبوال: نتائج المشار�ة المجتمع�ة 

  2019أوغندا، مارس  –في مقاطعتین 
 

  البر�ة ئ�س�ة للمعابر أنشطة التأهب واالستجا�ة الر 
 والمجتمعات المحل�ة ذات األولو�ة  

�عد تحدید المعابر البر�ة والمجتمعات المحل�ة ذات األولو�ة، یلزم تنفیذ مجموعة 
 ألغراضوُتصنَّف هذه األماكن الخاصة �كل منها. من أنشطة الترصد والتأهب 

: المعابر البر�ة إلى المجموعتین التالیتین تخط�ط األنشطة الرئ�س�ة وتنفیذها
 تومراكز النقل عبر الحدود، والمجتمعات المحل�ة المعرضة لخطر استق�ال حاال

 وافدة من بلد مجاور.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/279701/WER9403.pdf?ua=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/279701/WER9403.pdf?ua=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/279701/WER9403.pdf?ua=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/279701/WER9403.pdf?ua=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/279701/WER9403.pdf?ua=1
https://displacement.iom.int/reports/south-sudan-%E2%80%94-population-mobility-mapping-ebola-virus-disease-preparedness-december-2019
https://displacement.iom.int/reports/south-sudan-%E2%80%94-population-mobility-mapping-ebola-virus-disease-preparedness-december-2019
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6901a3.htm
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6901a3.htm
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6901a3.htm
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6901a3.htm
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 إنفاذ القانون والتخط�ط 

 
مراكز العبور البري والنقل  األنشطة الرئ�س�ة المطلوب تنفیذها

 عبر الحدود

المجتمعات المحل�ة 
المعرضة للخطر على 

 جانبي الحدود

مراجعة المتطل�ات التشر�ع�ة الوطن�ة والمحل�ة لتنفیذ التدابیر الصح�ة الضرور�ة في المعابر البر�ة، �ما 
األساس�ة وتحدید  قدراتهالتطو�ر  ، �موجب اللوائح الصح�ة الدول�ةالمعابر، تلك حالة تعیین في ذلك 

 ب  1 المرفقمن اللوائح،  19وفقًا للمادة  ،بها المختصة اتالسلط

X 
 
 

 

 X X تحدید الو�االت والشر�اء الذین قد �شار�ون في تنفیذ التدابیر الصح�ة. 

من  1 المرفق أحكام ذات الصلة وتحسینها وتنفیذها �ما یتماشى مع العموم�ةإعداد خطة طوارئ الصحة 
في ذلك تعیین ، �ما نقاط الدخول�شأن متطل�ات القدرات األساس�ة ل) 2005اللوائح الصح�ة الدول�ة ( 

لمعابر البر�ة ف�ما �خص ا 19-، ومواءمتها مع خطة االستجا�ة لجائحة �وفیدمنسق أو نقاط اتصال
 والمناطق الحدود�ة المتاخمة.  

X X 

 

د:  الكشف الم�كر  الترصُّ

 

مراكز العبور البري والنقل  األنشطة الرئ�س�ة المطلوب تنفیذها
 عبر الحدود

المجتمعات المحل�ة 
المعرضة للخطر على 

 جانبي الحدود

-لجائحة �وفیدتحدید الموظفین الصحیین وغیر الصحیین الذین �مكن تعبئتهم لدعم أنشطة االستجا�ة 
موظفي الصحة على الحدود، وموظفي الهجرة والجمارك، والموظفین في محطات القطارات   ، من قبیل19

على متن القطارات والحافالت، واألفراد العسكر�ین، والموظفین في مرافق العاملین والحافالت، وطاقم 
 استق�ال المهاجر�ن �ما في ذلك المنظمات غیر الحكوم�ة، وموظفي األمن، وموظفي سلطات الهجرة، 

والمتطوعین في  ة والش�اب�ة والثقاف�ة في المجتمع المحلي، و�دارة السوق)،(الدین� ةغیر الرسم� والق�ادات
 مجال صحة المجتمع. 

X 
 

X 

 أصحاب المصلحة المحددین أعاله ل�كونوا قادر�ن على: وتدر�ب تثق�ف

، و�بالغ سلطات 19-فیروس �وفید� ترجح اإلصا�ةف على العالمات واألعراض التي التعرّ  −
 العموم�ة بذلكالصحة 

�المعلومات عن األفراد الذین تظهر علیهم   المعنیین إلبالغهمالتواصل مع العاملین الصحیین   −
 ، وفًقا لمتطل�ات حما�ة الب�اناتالتحري مز�د من الإلجراء  العدوى  عالمات وأعراض

 فاظ على مسافة متر واحد على األقل من المسافر�ن في جم�ع األوقاتالح −

تدابیر الوقا�ة من أمراض فیروس �ورونا، مثل نظافة األیدي، ونظافة الجهاز التنفسي،   تطبیق −
 نصائح منظمة الصحة العالم�ة ل وفقاً 

X 
 

X 

التي یتم عن الحاالت المشت�ه فیها  و�بالغهمع نظام الترّصد المحلي تحدید آل�ات/بروتو�والت للتنسیق 
 الحدود. امتدادالمعابر البر�ة وعلى  كشفها في

X X 

المعابر   فيخطوط اتصال ثنائ�ة االتجاه لإلبالغ عن المسافر�ن المرضى أو الذین لقوا حتفهم  و�دامة  إنشاء  
تأكید أحداث  عنالبر�ة ومراكز النقل والمجتمعات المحل�ة، ولتلقي المالحظات من نظام الترصد الوطني 

 . العموم�ةوالتوص�ات المتعلقة �الصحة  التحر�اتونتائج  العموم�ةالصحة 

X 
 

X 
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د : إجراء المقابالت و�دارة المسافر�ن المرضى المشت�ه في إصابتهم �فیروس �وفید-19  الترصُّ

 19-ید�وف جائحة في نقاط الدخول في س�اق اإلرشادات الخاصة �إدارة المسافر�ن المرضىراجع 

ara.pdf-2020.1-POEmgmt-nCoV-2019-https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331003/WHO 

 

نقل عبر مراكز العبور البري وال األنشطة الرئ�س�ة المطلوب تنفیذها
 الحدود

المجتمعات المحل�ة 
المعرضة للخطر على 

 جانبي الحدود

 :ما یلي الصحة على موظفيتحدید وتدر�ب 

 إجراء مقابالت الفحص الصحي؛  −

 الوطن�ة، التعل�ماتاستكمال استمارات اإلبالغ عن الحاالت حسب  −

 19-توفیر وسائل النقل إلى المرافق الطب�ة للمسافر�ن المشت�ه في إصابتهم �فیروس �وفید  −
 إحالتهم إلجراء مز�د من التقی�م أو المعالجة؛ تقررتالذین 

لس�اسة ل وفقاً إلى مرفق الحجر الصحي (  19-وفید�ك مخالطي المرضى المصابینإحالة  −
 المحل�ة).

X 
 

X 

 :  ما یلي �معلومات أو دورات تدر�ب�ة �شأن الصحةموظفي تزو�د 

 األیدي؛نظافة  −

 ؛في مجال الصحة النفس�ةاإلسعافات األول�ة  −
 ؛ولغو�اً شواغلهم �طرق مناس�ة ثقاف�ًا  ومعالجةتثق�ف المرضى وأسرهم ومرافقیهم في السفر  −
؛ وضع المسافر�ن تحت مالحظة الصحة العموم�ة –من اللوائح الصح�ة الدول�ة  30المادة  −

 المسافر�ن؛ معاملة – 32التدابیر الصح�ة المتعلقة بدخول المسافر�ن؛ والمادة  – 31والمادة 

متطل�ات الوقا�ة من العدوى ومكافحتها للعاملین والمسافر�ن، و��ف�ة فحص المسافر�ن،  −
واستخدام معدات  ،نظافة الیدین ممارسات ، وتصح�حزة ق�اس الحرارة عن �عدأجهواستخدام 

اإلرشادات المبدئ�ة للمنظمة عمل�ة المقابلة الشخص�ة، استناًدا إلى أثناء الشخص�ة  الحما�ة
  5 الشخص�ة؛ الحما�ةاالستخدام الرشید لمعدات  عن

 العامة  الم�اه واإلصحاح والنظافة  اإلرشادات المبدئ�ة للمنظمة �شأنإدارة النفا�ات استناًدا إلى   −
    6 ؛ 19-�وفید في س�اق جائحةو�دارة النفا�ات 

الذین تظهر طب�ة للمسافر�ن    �ماماتتوفیر    ، من قبیلالمصدر  العدوى من  الس�طرة علىأهم�ة   −
متر   1كل متكرر، والحفاظ على مسافة ال تقل عن  أعراض تنفس�ة، وتنظ�ف األیدي �ش  علیهم

 ؛هاو�عد هاوأثناء المقابلة عن اآلخر�ن قبل
 مندیل ورقي النظافة التنفس�ة (أي السعال أو العطس في آدابالمسافر�ن �شأن طرق توج�ه  −

 المرفق) وتنظ�ف األیدي. �طي أو

X 
 
 

X 

عند نقاط  مثالً ، المحصورة المناطقمسافر�ن في الجسدي بین التحدید مراكز السفر لضمان الت�اعد 
إتاحة حیز مادي للمسافر�ن لضمان    واتخاذ الترتی�ات الخاصة �المساحة واألمنالتفت�ش الخاصة �الهجرة،  

األولي عند الوصول إلى معبر لفحص اإلقرار المتعلقة �الصحة العموم�ة ألغراض اعند ملء استمارات 
 بري.

X 
 

X 

مسافة متر واحد بین على نحو �ضمن الت�اعد � لفحص/فرز للمسافر�ن المخصصة منطقةالتحدید 
 الخاضعین للفحص والمسافر�ن.

X X 

إلى  19-صا�ة �عدوى �وفیداإلتأمین مساحة مؤقتة لعزل األفراد والمسافر�ن الذین تظهر علیهم عالمات 
 إدارة النفا�ات.تطبیق تدابیر مز�د من التقی�م، مع استخدام مراح�ض منفصلة و الإجراء  حین

X X 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331003/WHO-2019-nCoV-POEmgmt-2020.1-ara.pdf
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المؤ�دة أو  19-المصابین �عدوى �وفید ألشخاصاتحدید مرافق الرعا�ة الصح�ة التي �مكنها تشخ�ص 
أعداد  طرأت ز�ادة مفاجئة في خطة لز�ادة القدرات في حالالمشت�ه فیها، وتقد�م الرعا�ة لهم. ووضع 

 المرضى. 

X 
 

X 

 X X  غیر الممتثلین. إلدارة الحشود أو المسافر�ن  الحفاظ على التدابیر األمن�ة الالزمة

 X X تحدید وسیلة النقل التي �مكن استخدامها لنقل الحاالت المشت�ه فیها إلى مرافق الرعا�ة الصح�ة.

ى مرافق إل  19-ترجح إصابتهم �عدوى �وفید  تظهر علیهم أعراضإلحالة المسافر�ن الذین    إجراءات  وضع
لمخالطین لالوطن�ة �شأن التدبیر العالجي    للتعل�مات  وفقاً مز�د من التقی�م والعالج،  الصح�ة إلجراء  الرعا�ة ال

   7 �شأن الحجر الصحي.  المنظمةو�رشادات 

X 
 

X 

تطبیق التدابیر الموصى بها لتنظ�ف المناطق وتطهیرها في نقطة الدخول  خدمات �مقدورهتحدید مقدم 
منظمة الرشادات  إل  وفقاً على النحو الصح�ح، إدارته النفا�ات الملوثة  وسائل النقل، والتأكد من  على متن  و 

 . 19-�وفید في س�اق جائحةو�دارة النفا�ات  العامة الم�اه واإلصحاح والنظافة �شأن

X 
 

X 

أثناء الدخول. یتم جمعها    السجالت التي  وحذفإعداد أو تنفیذ نظم ورق�ة و/أو إلكترون�ة لتخز�ن وتسجیل  
 عادل ومشروع مع احترام سر�ة المر�ض. الُنظم على نحو�جب تطبیق هذه و 

X 
 

X 

 

 عبر الحدود الجماع�ةالحر�ة  أثناءالحادة  للطوارئ االستجا�ة 

مراكز العبور البري والنقل عبر  المطلوب تنفیذهااألنشطة الرئ�س�ة 
 الحدود

المجتمعات المحل�ة 
المعرضة للخطر على 

 جانبي الحدود

عند وجود تحر�ات جماع�ة عبر الحدود،  19-الطارئة في س�اق �وفیدوضع وتفعیل خطة لالستجا�ة 
وفقًا ، 19-�وفید حجم مخاطر تفشي عدوى مثل النزوح أو الهجرة. و�ن�غي تكی�ف تدابیر االستجا�ة مع 

فتح المعابر الحدود�ة ونقاط تنسیق ساعات و . أو المنطقة التي قدموا منها المسافر�ند لحالة الو�ائ�ة لبلل
 .الطوابیرمن  إدارة الحشود والحد للتمكین منمع البلدان المجاورة  العبور

X 
 

 

، الجماهیر�ة لجم�ع المسافر�ن، عبر وسائل اإلعالم 19-فید�و  مرض توفیر المعلومات الرئ�س�ة عن
لطلب معلومات إضاف�ة أو اإلبالغ  الهواتف المخصصةأرقام  �اإلضافة إلى توز�ع �تی�ات تحتوي على

عن العالمات واألعراض. وقد تدعو الحاجة أ�ضا إلى اإلبالغ عن المخاطر، ال س�ما أثناء تنقالت 
 السكان الجماع�ة.

X 
 

X 

 ،و/أو الصابون والماء  �مطهرات �حول�ة للیدین، توفیر محطات لنظافة األیدي مزودة  عند اإلمكانین�غي،  
ومات عن آداب التنفس لجم�ع المسافر�ن. و�مكن إجراء فحص صحي فردي في منطقة مع توفیر معل
كأجهزة (  عن ُ�عدحرارة ال أجهزة ق�اسو�مكن أن �شمل: ق�اس درجة الحرارة �استخدام  ،الفحص/الفرز

مقابلة �شأن تار�خ �جراء حراري)؛ وتقی�م العالمات واألعراض؛ و التصو�ر الحراري أو �امیرات ال الومض
من بلد/منطقة متأثرة. (ات�ع النقاط أعاله عند إجراء المقابالت  المسافر قادماً إذا �ان للعدوى ض لتعرّ ا

منظمة الرشادات  إل  وفقاً )  و�دارتهم  19-�وفید  �عدوى الشخص�ة مع المسافر�ن المرضى المشت�ه في إصابتهم  
     8 لمسافر�ن المرضى في نقاط الدخول. �شأن إدارة ا

X 
 

 

التعاون مع سلطات الهجرة والشر�اء في جمع وتحلیل المعلومات عن الوجهات النهائ�ة للمسافر�ن، إلبالغ 
 –�فیروس �وفید المخاطر المحتملة المتعرض بوجود إصا�ات � الوجهةأفرقة االستجا�ة المحل�ة في نقاط 

 .�المرضأصیبوا و�بالغ المسافر�ن �التدابیر المتاحة لهم إذا  ،بین المسافر�ن 19

X 
 

 
 

مخالطیها وتت�عهم  التعاون مع السلطات المجتمع�ة/البلد�ة لعزل الحاالت المحتملة أو المؤ�دة ، وتحدید
 وتطبیق الحجر الصحي علیهم. 

 X 

 ذات الحدود  البلدان  بینتدابیر االستجا�ة الحادة هذه، استنادا إلى معاییر متفق علیها    وقفتخط�ط وتنفیذ  
 ما قبل الطوارئ). مستوى فترة�بیر في تدفقات الحر�ة عبر الحدود إلى عند حدوث تراجع المشتر�ة ( 

X 
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 لوقا�ة من العدوى ومكافحتهال  اإلمدادات الالزمة

 

مراكز العبور البري والنقل عبر  المطلوب تنفیذهااألنشطة الرئ�س�ة 
 الحدود

المجتمعات المحل�ة 
المعرضة للخطر على 

 جانبي الحدود

 ضمان إمدادات �اف�ة من: 

 أجهزة ق�اس الحرارة (ترمومتر)؛ −

، والملصقات وغیرها من المعلومات العامة حول المطهرات الكحول�ة للیدین أو الصابون والماء −
أعراض تنفس�ة استخدامها، �  المصابین�مكن للمسافر�ن  منادیل ورق�ة و�مامات  و نظافة األیدي  

 بلغات مختلفة؛ ، وملصقات وغیرها من المعلومات العامة حول آداب السعال

 كمامات الطب�ة والمنادیل الورق�ة؛ للتخلص من ال نفا�ات مغطاة وم�طنةصنادیق  −

 �ة المحتو�ة على اإلیثانول بنس�ة تر�یزالمنزل اتمنظفال�ما في ذلك مستلزمات التنظ�ف،  −
ء في جز  1000٪ أو 0,1التر�یز تكون نس�ةمحلول الكلور، �جب أن  اسُتخدم٪ (إذا 70

�جب أن یتم صنع المحلول �ل ص�اح وتخز�نه على مدار الیوم في حاو�ة مغلقة و  – الملیون 
�ن�غي و ي في نها�ة الیوم).  المت�ق  المحلول�جب التخلص من  و مظلمة �عیدا عن أشعة الشمس.  

�شكل   ،مثل الطاوالت وأجهزة الكمبیوتر ومقا�ض األبواب  یتكرر لمسها،تنظ�ف األسطح التي  
 %.70 المر�ز بنس�ة متكرر �استخدام اإلیثانول

 ،كراسي أو أسّرة مصنوعة من البالست�ك أو من مادة أخرى مقاومة للماءمناطق عزل مجهزة � −
أن تكون جیدة التهو�ة، أي بنوافذ مفتوحة و/أو ، والحرص على تنظ�فها ، ل�سهلإن أمكن

 أبواب مفتوحة؛ 

 . ودورات الم�اهالم�اه الصالحة للشرب  −

X 

 

X 

 X X إمدادات الوقا�ة من العدوى ومكافحتها  و�دارة تحدید الموظفین المسؤولین عن تت�ع

 

 

 المجتمع�ةاإلبالغ عن المخاطر والمشار�ة  
 

مراكز العبور البري والنقل عبر  األنشطة الرئ�س�ة المطلوب تنفیذها
 الحدود

المجتمعات المحل�ة 
المعرضة للخطر على 

 جانبي الحدود

 X X �السفر ضمن فر�ق اإلبالغ عن المخاطر. المتعلقةتحدید األدوار والمسؤول�ات 

في     الطرق العمل�ة إلشراك الجمهور المستهدف (المسافر�ن)تدر�ب موظفي االتصاالت والمتطوعین على  
  .فهم المخاطر والتدابیر الموصى بها، واتخاذ اإلجراءات الالزمة 

X 

 

X 

 

تحدید الجمهور المستهدف لإلبالغ عن المخاطر، أي األشخاص الذین من المرجح أن �عبروا الحدود أو 
 التر�یز على الفئات الضع�فة:یتفاعلوا مع المسافر�ن عبر الحدود، مع 

 ن و المسافر  −

  العموم�ةالصحة  موظفو −
 موظفو الرعا�ة الصح�ة  −

 موظفو الهجرة والحدود والجمارك −

 موظفو األمن −

X 

 

X 
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 المجتمعات المحل�ة −

 قطاعات السفر والنقل والس�احة  −

 الالجئون وملتمسو اللجوء −

 مهاجرون ال −

 مهمَّشة الفئات ال −

استنادا إلى من قبل المكلفین �مهام التواصل،    19-المتعلقة �كوفیدالمخاطر    التال�ة عن  المعلوماتإ�صال  
صمم الرسائل حسب ثقافة المجتمعات المحل�ة ولغتها على جانبي أن تُ  علىأسئلة الناس وردود أفعالهم، 

 :الحدود
 ؛19-من �وفیدالوقا�ة /الحما�ةتدابیر  −
االتصال وتسجیل ب�انات الصح�ة)،  قراراتالوصول والمغادرة (مثل اإلالتدابیر الصح�ة عند  −

 إذا لزم األمر؛  المخالطینمن أجل تقی�م المخاطر وتت�ع 

للمسافر�ن الحصول على الخدمات الصح�ة  الك�ف�ة والمكان اللذین �مكن من خاللهما −
 وتدابیر الوقا�ة أثناء السفر 

X X 

 

األكثر مالءمة استنادًا إلى تحلیل قنوات االتصال، مثل الوسائط الرقم�ة، أو المواد استخدام الوسائط 
التعرف على عالمات وأعراض �شأن  الملصقات، والالفتات، والكتی�ات، والمواد االستشار�ة) كالمطبوعة ( 

�اللغة  الق�ام بذلك. و�ن�غي من فیروس �ورونا الجدید، والتدابیر الوقائ�ة األساس�ة 19-�وفید مرض
و��صال المعلومات على نحو مالئم  مستوى اإللمام �القراءة والكتا�ةل إیالء االنت�اه(اللغات) المناس�ة، مع 

 ثقاف�ًا. 

X 

 

X 

 البر�ةاستخدام أنسب القنوات، مثل المواد المطبوعة (الملصقات والكتی�ات وما إلى ذلك) في المعابر 
أعداد �بیرة من المسافر�ن (مثل محطات الحافالت واألسواق وأماكن  تتوافد علیهاواألماكن المجاورة التي 

 ة.  الع�ادة)، أو استخدام البث اإلذاعي، �ما في ذلك إعالنات الخدمة العام

X 

 

 

�صعب الوصول   نالرسالة إلى أفراد المجتمع الذی  من أجل تبل�غ  في جهود التواصل  مختلف الشر�اءإشراك  
 و�شراكالمنظمات المجتمع�ة وقادتها وغیرهم من الجهات المؤثرة الرئ�س�ة، تعبئة  و�شمل ذلك. مإلیه

في الوصول إلى  للمساعدة المنظمات العاملة مع األطفال والمنظمات العاملة مع األشخاص ذوي اإلعاقة
أفراد المجتمع المتطوعین (عند االقتضاء) مع الزعماء الدینیین تضافر  األطفال واألشخاص ذوي اإلعاقة؛ و 

تكنولوج�ات االتصال  ؛ وتحدیدمعادوة تفشي المرضمنع یهدف إلى  حوار مجتمعي لخوضوالتقلیدیین 
 المناس�ة للوصول إلى الفئات المهمشة.

X 

 

X 

حالة والمشت�ه فیها، و�نشاء نظام على المستوى لحاالت الُمكتشفة والمُ اإلبالغ �شأن امتطل�ات  توض�ح
 ش�كة مراكز االتصال الوطن�ة المعن�ة �اللوائح الصح�ة الدول�ة.إلبالغ الوطني وعبر الحدود 

X 

 

X 

 

لتوج�ه  المالحظات) لتحسین إدراك المخاطر، واستخدام CFM( والمالحظاتإنشاء آل�ات للشكاوى 
 خط ساخن للمجموعات المستهدفة. تكر�سعلى سبیل المثال، �ما �شمل،  االستجا�ة التشغیل�ة،

X X 

 

 

 التعاون عبر الحدود

التعاون عبر الحدود � االعت�ارات المتعلقة )ب( المعابر البر�ة والتعاون عبر الحدود: الجزء  في العموم�ةراجع دلیل منظمة الصحة العالم�ة لبناء القدرات في مجال الصحة 
 المعابر البر�ة.  في

 

مراكز العبور البري والنقل عبر  األنشطة الرئ�س�ة المطلوب تنفیذها
 الحدود

المجتمعات المحل�ة 
المعرضة للخطر على 

 جانبي الحدود
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 X X عبر الحدود.   العموم�ةالمعلومات المتعلقة �الصحة   اإلخطارات �شأن  وتلقيتحدید نقاط االتصال لإلبالغ  

 :من قبیلتحدید العناصر الرئ�س�ة لت�ادل المعلومات والتنسیق عبر الحدود، 
 أحداث الصحة العموم�ة؛ −

 قد تؤثر على االستجا�ة للفاش�ة؛الشواغل األمن�ة المحتملة التي  −

الخبرة التقن�ة والموارد األخرى الالزمة للتخط�ط والتنفیذ المشَتَرك (�ما في ذلك اإلبالغ عن  −
 المخاطر والمشار�ة المجتمع�ة)؛ 

معلومات عن العمل�ات القانون�ة والتنظ�م�ة المتعلقة �النشر المحتمل لخبراء الصحة  −
 االستجا�ة؛ لدعمو/أو العاملین الطبیین عبر الحدود  العموم�ة

، �ما في ذلك الجماع�ة ات السكان�ةالحر� أثناءالتنسیق مع البلدان التي تشترك في الحدود  −
 �شملالحشود، �ما تنسیق ساعات فتح المعبر وأماكن عبور الحدود، للتمكین من إدارة 

 جهود التأهب واالستجا�ة.  لتوج�ه، بها تقیید السفر والفئات المستهدفة اتقرار 

X X 

 العموم�ةت�ادل المعلومات �شأن أحداث الصحة من أجل بر الحدود ع للتواصلمحل�ة وضع بروتو�والت 
 (من، و��ف، ومتى، وماذا).

X X 

 رصد المخاطر وتكی�ف التدابیر الصح�ة استنادًا إلى االتجاهات المتغیرة

 تنفیذ، �مجرد العموم�ةالمجتمعات المحل�ة �شأن تدابیر الصحة  ومالحظاترصد تطور الفاش�ة واالتجاهات المتغیرة لتحر�ات السكان والقدرات الصح�ة المحل�ة،  یتعین
تعدیالت  التي تطرأ إدخال التغییرات الهامة يوتقتضأنشطة الترصد والتأهب األخرى في المعابر البر�ة ذات األولو�ة ومراكز النقل والمجتمعات المحل�ة المعرضة للخطر. 

ت أزما وأاضطرا�ات س�اس�ة نشوب  وأ أو اندالع أعمال عنف�وارث طب�ع�ة  جراء حدوثأولو�ات المواقع والتدابیر القائمة. وقد تنتج تغیرات في حر�ة السكان  على
الفاش�ة  مرحلة م�كرة من اندالعفي  على الحدودفحوص التحري إجراء ، قد ترغب البلدان في على سبیل المثالو ین�غي تقی�م هذه األحداث �شكل دوري. لذلك و  .اقتصاد�ة

قد �كون و البلد.    داخل  للعدوى   تبّین حدوث انتقال مكثفالفحص الحدودي إذا    أنشطة  ، ولكنها قد تحتاج في وقت الحق إلى تحو�ل الموارد عنمن الخارج  المرض  وفودلمنع  
 المحدودة الموارد. األماكنهذا النوع من المفاضلة مهًما �شكل خاص في 
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 و�ذلك الو�االت والمناطق التي توفر لهم الخدمات عند الدخول أو الخروج. 
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 2020ن�سان/أبر�ل  23،  مبدئ�ةإرشادات ، جن�ف، منظمة الصحة العالم�ة،   19-في س�اق جائحة �وفیدالم�اه واإلصحاح والنظافة و�دارة النفا�ات   .6

آذار/مارس   19لم�ة،  تقن�ة، جن�ف، منظمة الصحة العا وث�قة،  )19-(كوفیدالحجر الصحي لألفراد في س�اق احتواء مرض فیروس �ورونا � االعت�ارات المتعلقة  .7
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جن�ف، منظمة  إرشادات مبدئ�ة،  ، 19-فاش�ة مرض �وفید في س�اق -المطارات الدول�ة والموانئ والمعابر البر�ة- إدارة المسافر�ن المرضى في نقاط الدخول  .8
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 شكر وتقدیر 

 الترتیب األ�جدي): � (من بینهم أعدَّ هذه الوث�قة برنامج المنظمة للطوارئ الصح�ة �ُمدخالت من خبراء دولیین، 

مم المتحدة للطفولة؛ دانا شنایدر، مراكز مكافحة األمراض  أل�س و�مر، المنظمة الدول�ة للهجرة؛ أندرو م�اال، المنظمة الدول�ة للهجرة؛ �ارال داهر، منظمة األ
، جورج�ا، الوال�ات المتحدة األمر�ك�ة؛ دام�ان ثور�و، المنظمة الدول�ة للهجرة؛ دومین�ك ز�نر، المنظمة الدول�ة للهجرة؛ هالي و�ست، أتالنتاوالوقا�ة منها، 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/246107/9789246580491-ara.pdf?sequence=8
https://apps.who.int/iris/handle/10665/331534
https://apps.who.int/iris/handle/10665/332019
https://apps.who.int/iris/handle/10665/332019
https://apps.who.int/iris/handle/10665/331498
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331299/WHO-2019-nCov-IHR_Quarantine-2020.1-ara.pdf
https://apps.who.int/iris/handle/10665/331512
https://apps.who.int/iris/handle/10665/331512
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أومبر�تا  ؛منظمة األمم المتحدة للطفولةهجرة؛ �یت لیونغ، المنظمة الدول�ة للهجرة؛ نور�ن نقفي، المنظمة الدول�ة للهجرة؛ �ي فو�اغاوا، المنظمة الدول�ة لل
 سحر حجازي،  ، جورج�ا، الوال�ات المتحدة األمر�ك�ة؛أتالنتار�ب�كا میر�ل، مراكز مكافحة األمراض والوقا�ة منها،  �اجیو، االتحاد الدولي للصلیب األحمر؛

 ة.  المنظمة الدول�ة للهجر 

 نتقّدم �الشكر إلى �ٍل من:ومن منظمة الصحة العالم�ة 

ل، االنی نو، دینا �یر� أبر�ل �الر، بن لیلي، دار�ل �ار�ت، إلیزابیث واغینسن، فرناندا ل�سا، هار�س هاجروالهوفیتش، ج�مس ه�فیلفینجر، ج�مي رانسي، م�كا �اوا
 .ان مونت�س، تیر�زا ز�ر�اغ، سارة �ارا س�فیروني، فونغ نام نغو�ن، سانتینو �موردینوإمونج مونج هت�كي، میلیندا فروست، نینغالن وانج، �المیرا 

 

ییر على أي من منظمة الصحة العالم�ة رصد الوضع عن �ثب لمتا�عة أي تغیرات �مكن أن تؤثر على هـــــذه اإلرشــــــادات المبدئیــــــة. و�ذا طرأ تغوتواصل 
تصدر المنظمة إرشادات محّدثة إضاف�ة. و�خالف ذلك، ت�قى وث�قة اإلرشادات المبدئ�ة هذه صالحة لمدة عامین من تار�خ العوامل ذات الصلة، فسوف 

 . إصدارها
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