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ــ�ر برنامــج مجلــس الصحــة الخليجــي لفحــص الوافديــن منــذ مــا يقــرب مــن 20 عامــًا. كان الهــدف الرئيســي هــو  ــّم تطوي ت

ضمــان خضــوع الوافديــن لفحــص طبــي فــي مراكــز معينــة فــي بلدانهــم قبــل الحصــول علــى تصريــ�ح للعمــل أو اإلقامــة 

فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي. كانــت أهــداف الربنامــج هــي الت�أكــد مــن أن الوافديــن الذيــن يهاجــرون إلــى دول 

مجلــس التعــاون الخليجــي يتمتعــون باللياقــة البدنيــة والنفســية الالزمــة وبالقــدرة علــى أداء الوظيفــة التــي تــم 

تعي�ينهــم لتوّليهــا، وأن يتــم اإلعــالن عــن خلــو الوافديــن مــن األمــراض وخاصــة األمــراض المعديــة التــي قــد تهــّدد األمــن 

 الصحي وسالمة المجتمع في الخليج. 

يوفــر الربنامــج التوجيــه بشــأن معايــ�ي اللياقــة الطبيــة، وأدوار مختلــف المرافــق الصحيــة فــي المنشــآت الخليجيــة، 

ومعاي�ي االعتماد وإجراءاته وأدوار المراكز الطبية المعتمدة.

حاليًا، تغّطي مظّلة برنامج مجلس الصحة الخليجي لفحص الوافدين 395 مركًزا طبيًا معتمدًا في 23 دولة.

وفــي العــام 2019، تــّم تســجيل مــا مجموعــه2,690,616  مرشــحًا وفحصهــم فــي المراكــز المعتمــدة مــن مجلــس الصحــة 

الخليجي في بلدانهم. ومن أصل هذا العدد، تبّي أّن 167,927 )6%( منهم ال يتمّتعون باللياقة الالزمة.

تشــي البيانــات إلــى أن النســبة المئويــة للمرشــحي غــي المتمّتعــي باللياقــة الالزمــة الذيــن تــم اإلبــالغ عنهــم مــن قبــل 

المراكز المعتمدة لمجلس الصحة الخليجي GHC ظلت ثابتة خالل السنوات الخمس الماضية )2015 إلى 2019(.

ومــن بــي2,522,689  وافــدًا وصلــوا إلــى دول مجلــس التعــاون الخليجــي، تــم اإلعــالن مــن قبــل وزارات الصحــة الخليجيــة 

عن عدم لياقة 171 )0.007٪( فقط من الوافدين من بعد إعادة الفحص.

وهــذا مــا يثبــت أنــه بــدون تنفيــذ برنامــج الفحــص الصحــي للوافديــن لمجلــس الصحــة الخليجــي، كان مــن الممكن أن يســافر 

هــؤالء المتقدمــون للعمــل إلــى دول مجلــس التعــاون الخليجــي، ممــا كان ســيتطلب منهــم بــذل جهــد كبــي للســفر مــن 

ناحيــة، وكانــوا سيشــّكلون خطــرًا علــى األمــن الصحــي لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي مــن ناحيــة أخــرى. وكانــت األمــراض 

األكــر شــيوًعا التــي تــم اإلبــالغ عنهــا هــي الســل )TB( 79 )0.0031%(، والتهــاب الكبــد B & C  64 )0.0025%(، وفــيوس نقــص 

المناعة البشرية )HIV( )%0.0001( 3  والمالريا 5 0.0002% واألمراض غي المعدية 20 %0.0008.

التعريف بربنامج مجلس الصحة الخليجي لفحص الوافدين
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يخطط  مجلس الصحة الخليجي إلى تحقيق ما يلي:

 توسيع مظّلة الربنامج ليشمل المزيد من البلدان. 	 

إطــالق التقي�يــم عــرب اإلنرتنــت للمراكــز الطبيــة المعتمــدة واالعتمــاد عــرب اإلنرتنــت للمراكــز الطبيــة الجديــدة. والهــدف 	 

مــن هــذه العمليــات، هــو االنتقــال مــن االجــراءات التقليديــة التــي تجريهــا اللجــان الفنيــة الخليجيــة، واللجنــة المعنيــة 

بإجــراء الزيــارات الميدانيــة لتفقــد مراكــز الفحــص الصحــي للوافديــن وتقي�يمهــا، إلــى إجــراءات أكــر اســتدامة تســتخدم 

الربنامج اإللكرتوني لمجلس الصحة الخليجي بهدف إصدار تقاري�ر زيارات ميدانية موحدة وسريعة.

الدكتور سمي الحداد ، مستشار فحص الوافدين ، مجلس الصحة لدول مجلس التعاون
المؤلف


