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   املقدمة 

ال مراض املعدية.  تفيش  تمتتع حركة الصليب ال محر والهالل ال محر خبربة واسعة يف جمال دمع اال دارة السلمية لرفات املوىت يف حاالت  

.  النازات  الثث أ والتعامل مع  بعد الوفاة من خالل  ال مراض الوبئية  ويشمل ذكل اال جراءات والطرق املصممة للحيلوةل دون انتقال  

دارة رفات    رشاداتا ىل مساعدة امجلعيات الوطنية أ ثناء تنفيذ التوصيات الرئيس ية املقدمة يف اال   رشاداتال  وهتدف هذه ا  احلالية املتعلقة ب 

، وحتديداً التعامل مع الثث خالل تنفيذ ا جراءات الاس تعادة والنقل والتحضري والتخزين، فضاًل    19- املتصةل بكوفيد  االتاملوىت يف احل

قامة  و لثث  التعامل مع ااملأ مونة يف  ت  جراءاال  عن دمع   أ نفسها )أ نظر  توالاليت ت   تشييعال   مرامسا  ها السلطات احمللية أ و اجملمتعات احمللية 

 . املرافق(

صابهتم ب جثث اذلين توفوا بسبب  أ ن  عترب  ي ،  حاالت تفيش ال مراض  يف غالبية وأ ن ال خطار اليت تثريها    ،معدية ليست  أ مراض وبئية  ا 

ذا ما ا  ة طفيفتبقى   فريوس    هو مرض معد جديد يسببهف   19-مرض كوفيد أ ما  .  1العامة يف التعامل مع الثثالاحتياطات    ت س تخدم ا 

ينتقل بسهوةل بني ال حياء لكن خطر انتقاهل من خالل  هو  . و (SARS-CoV-2)املرتبط بملتالزمة التنفس ية احلادة الوخمية    2كوروان  

  تعاملون مع ال شخاص اذلين ي   ا يواهجهاطر اليت  ختاذ بعض الاحتياطات اخلاصة من أ جل احلد من اخملب جثث املوىت غري معروف. ويوىص  

دارة حاالت الن يف الرعاية الصحية ويف رعاية املوىت ومجيع اذلين يشاركون يف والثث والعامل   .  املوىت  التعامل معوفاة و ا 

. ويقدم الزء ال ول من الوثيقة املزيد من  19-الكوفيد  سبب ب  توفنيوالتعامل مع امل حاالت الوفاة ال دارة  تعرض هذه الوثيقة املبادئ العامة  

ويتضمن    .  19-كوفيد   احئةصةل جباملعلومات والتوصيات الرئيس ية املتعلقة مبشاركة امجلعيات الوطنية يف التعامل مع املوىت يف احلاالت املت 

لسلطات احمللية و/أ و  دعامً ل رك فهيا امجلعيات الوطنية  امتل أ ن تشرك فهيا أ و يُ االزء الثاين التوصيات املقابةل خملتلف السيناريوهات اليت تش

دارة  مع الثث   تعامل ال خصائيني العاملني يف الرعاية الصحية ويف رعاية املوىت، مهنا مثاًل  اجملمتعات احمللية ال عداد الكبرية من الوفيات  ، وا 

قامة و  هاأ و حرق دلفهنا حتضري الثث يف ف ، ودمع أ شاكل التكيّ 19-بسبب الكوفيد اجملمتعات احمللية. أ ما  توالهاالآمنة اليت ت  تشييعمرامس ال ا 

دارة الرفات  ة  والقدرات اخلاصاملنتظمة  الزء ال خري فيحتوي عىل معلومات تتعلق بحلفاظ عىل ال نشطة   - أ ثناء حاالت تفيش الكوفيد ب 

دارة الرفات  يف خمتلف أ نشطة  الاحتياطات وامحلاايت املطلوبة    ،معدات امحلاية الشخصيةبشأ ن  املصّورة    رشاداتوتعرض اال    .19 مبا ،  ا 

   . تشييعممارسات نقل الثث ومرامس ال وتكييف  ،أ و احلرق يف ذكل حتضري الثث لدلفن/

دارة الرفات شمل دامئًا  ت وجيب أ ن  . وتقع  وظروف حدوهثا وفاة مفاجئة أ و غري متوقعةحاةل التعرف ا ىل هوية  املتوفني وحتديد طبيعة أ ي ا 

  ،طلب من امجلعيات الوطنيةهذه املسؤولية عىل عاتق السلطات احمللية وليس عىل عاتق الصليب ال محر أ و الهالل ال محر. ولكن ميكن أ ن يُ 

اس تعادة الثث ونقلها وحفظها يف مس تودعات الثث،    ا جراءت  الثث ومهناالتعامل مع  أ ن تدمع أ نشطة    ،ظروف اس تثنائيةظل  يف  

جراءات ادلف  عىل مس توى اجملمتع احمليل.   ات املوىتفر نشطة اليت تدمع التعامل املأ مون مع أ و اال حراق أ و غريها من ال   نوا 

 املبادئ العامة   

ن   جيب أ ن تستند دامئًا   19-كوفيد  احئة ذات الصةل جب  ومعليات ادلفن او اال حراق الثث  عامل مع  بلت  علقةالتخطيط والتنفيذ املتأ نشطة  ا 

 ا ىل املبادئ التالية:  

 املوظفني وال رس واجملمتعات احمللية.   وعافية ال ولوية ال وىل يه سالمة •

عاملني يف اجملال الطيب خمولني  واحلفاظ علهيا. وجيب أ ن يأ يت تأ كيد الوفاة من قبل    رواحجيب أ ن تعطى دامئًا ال ولوية محلاية ال   •

 و/أ و وفقًا للمعايري احمللية. بذكل قانونيًا 

 
ماكنية     1 فريوس اال يدز أ و مرض الّسل أ و الهتاب الكبد اليت جيب أ ن تتخذ دامئا الاحتياطات بشأ هنا  اال صابة بمثل    ية ض معدامر من أ  الشخص املتويف  معاانة  ال ميكن أ بداً للمس تجيبني استبعاد ا 

 .   الوبءظروف بغض النظر عن 
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وتتبع املعلومات املتوفرة املستندات الالزمة تأ مني جيب أ ن تبذل السلطات لك الهود املمكنة لتأ كيد هوية املتويف مبا يف ذكل  •

 عن ماكن الثث.  

 ربه يف مجيع ال وقات.اأ قو جيب احرتام كرامة الشخص املتويف  •

دارة رفات املتوفني  كون  تجيب أ ال   • من السلطات    ة طلوباملالطب الرشعي يف الوفاة    اتعائقًا أ مام حتقيق   19-بسبب الكوفيدا 

 .  اخل...( حتجازالانتحار، والوفيات أ ثناء الا حاالت ، واحلوادث، و املفرسة غري أ و املشتبه هبا حاالت الوفاة  )مثل 

دارة   • واملادية مبا يف ذكل بناء  ، زايدة املوارد البرشية  19-كوفيد اال صابة بلكبرية من الوفيات بسبب  ال عداد  ال    قد تتطلب ا 

 القدرات احمللية وحتسيهنا أ و تكييفها، ودمع اجملمتعات احمللية. 

من التدخل. ممكن جيب أ ن يمتثل دامئًا هدف برامج دمع معليات ادلفن يف تقدمي  أ عىل مس توى من امحلاية مع أ دىن مس توى  •

واليت تبقى كفيةل  وتنظمي النازات  حتضري الثث  قليدية يف  لمامرسات الت ل قبوةل  امل تعديالت  ال وينبغي ا عطاء ال ولوية لتحديد  

 تلبية احلاجات الاجامتعية والثقافية وادلينية لل رس واجملمتعات احمللية املترضرة. ب 

قامة الثث و التعامل املأ مون مع مشاركة امجلعيات الوطنية يف     19-كوفيد صابت   ب  تصةل االت امل احليف     تشببعمرامس ال ا 

دارة الرفات ،  قبل تنفيذ أ ي أ نشطة تتعلق   • ، الترصف الهنايئ هبا )مثل ادلفن أ و احلرق(وحتضريها ا ىل  الثث  اس تعادة  من  ب 

 ينبغي للجمعيات الوطنية ا جراء تقدير متهيدي للوضع وتقيمي للمخاطر. 

عدم افرتاض حصول الوفاة بل    وجيب  .  لقانوناطبيب ممارس مؤهل عىل النحو احملدد يف  من قبل  جيب دامئًا تأ كيد الوفاة   •

 تأ كيدها.  

التعّرف بشلك أ فضل  من املهم ا جراء مناقشات مشرتكة مع السلطات الصحية والكياانت ال خرى املعنية بالس تجابة من أ جل   •

 ادلور احملمتل للجمعية الوطنية وأ فراد اجملمتع احمليل املعين.   ديدمدى انتشار الاحئة يف س ياق معنّي ، وحتا ىل 

أ مكن ذكل،  ، و عاجةلت ال خرى املعنية بالس تجابة ال بلتعاون مع السلطات الصحية والكياانجيب،   • ن  مع اجملمتعات احمللية ا 

قامة  ا جراء تقيمي للمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية، ومس تودعات الثث، واملقابر، وأ ماكن حرق الثث أ و دفهنا،   النائز وا 

 مليات املنفذة.  واملرامس ادلينية، هبدف حتديد الفجوات املمكنة يف القدرات واملوارد والع 

ومس توى اخلربات  أ عطت التلكيف،  لجهات اليت  تبعًا ل   ،الكياانت املشاركة يف الاس تجابةخملتلف  حتديد ال دوار واملسؤوليات   •

 واملوارد اليت متلكها ال جناز نشاطها بشلك همين.  

فريوس  بيف ا صابهتم  يشتبه  اذلين  املوظفون واملتطوعون اذلين يقومون ايس تعادة رفات ال شخاص املصابني أ و    لقىجيب أ ن يت •

يف ، تدريبًا خاصًا    19-اذلي يتسبب مبرض كوفيد  (SARS-CoV-2)املرتبط بملتالزمة التنفس ية احلادة الوخمية    2كوروان  

دارة الرفات   اية الشخصية املناس بة. واس تخدام معدات امحلاملهام املتعلقة ب 

العمل املشرتك مع اجملمتعات احمللية من أ جل ضامن مراعاة مجيع املامرسات الثقافية وادلينية وضامن تفهم احملمتعات احمللية وقبولها  •

ا جراءات فهم  ت الهود املمكنة لضامن لك نزاعات حممتةل ، جيب أ ن تبذل  وحني تربز بوادر بال جراءات املتخذة ملواهجة الاحئة.  

الاس مترار يف طرح تكييف وينبغي    ،وال قاربالوقاية والقبول هبا ودمعها من جانب اجملمتع احمليل والسلطات ادلينية املعنية  

 ا ىل حني التوصل ا ىل حل مناسب ومقبول.  للعمليات 

،  4)أ نظر املرفق  صابةالتعرض لال  حامتل فامي يتعلق بضامن ارتداء معدات امحلاية الشخصية واس تخداهما عىل النحو املطلوب  •

 (.  2و 1يف املرفقني  ذكورةمعدات امحلاية الشخصية املومعلومات عن  مصّورة ا رشادات  

عالمية أ خرى عىل الهيئات اال د توجهياتتوزيع ال  •  ارية، والعاملني يف امليدان، واجملمتعات احمللية.  وامللصقات وأ ي مواد ا 
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 ، رقمن أ جل حتضري الثة للنقل أ و لدلفن/أ و احل  19- جثث اذلين توفوا نتيجة ا صابهتم مبرض كوفيد التعامل مع  ينبغي أ ن يقترص   •

ء والقادة ادلينيون حتضري  عىل العاملني اذلين تلقوا التدريب املناسب وميلكون املواد املطلوبة ذلكل. وميكن أ ن يتوىل ال قرب

دارة  ا جراءات  اذلين تلقوا تدريبًا يف  أ فراد أ فرقة امجلعيات الوطنية  أ ما  الثة عىل أ ن ميلكوا التدريب/التوجيه واملعدات املناس بة.   ا 

ضافية بشأ ن  فيجب أ ن يتلقوا    ،اللجنة ادلوليةالرفات املوحدة اليت وضعهتا  هذا املرض  يف س ياق  ثث  التعامل مع ال توجهيات ا 

 املعدي.  

جراءات  للتوصيات    يقدم وصف مفصل   • يف    رشادات املقابةل من اال    جزاء يف ال  حتضري الثث  و / التعامل مع الثثالتقنية وا 

 .  2اجملمتعات احمللية فهيي متضمنة يف املرفق  اليت تتوالها  تشييع اخلاصة مبعالة الثث ومرامس ال   ال رشادات . أ ما ا 1املرفق  

 

 

دارة الرفات السيناريوهات املقرتحة ملشاركة امجلعيات الوطنية يف   ا 

   مع الثث   تعامل ال خصائيني يف الرعاية الصحية ورعاية املوىت -1

ا ىل   املتعامل مع الثث"  ال طباء  ، دون الاقتصار عليه،  ذكلشمل  ي لثث. و ا  مع  ادياملالتعامل  يشارك يف  أ ي فرد  يشري مصطلح" 

عمل ال مراض    وأ خصائي، و   ونوالعاملني يف رعاية املوىت ومهنم ال طباء الرشعي  ،الرعاية الصحيةجمال  يف  املامرسني والعاملني املساعدين  

بس تعادة الثث ونقلها، وال فراد ن  وعي امللكفرش الطب ال يف غري جمال  ن  و ترشحي ، والعامل وتقنيو ال   وغريمه من خرباء الطب الرشعي،

أ و  ملشاركون يف  ا أ و احلرق(  امجلعيات الوطنية  أ ما  أ و ال حداث التذاكرية ال خرى.  لجنازات  ل حتضري الثث للترصف الهنايئ هبا )ادلفن 

 ، أ و يف اس تعادة الثث ونقلها.    19-لكوفيداملصابني بمتل أ ن تشارك يف وحدات رعاية هيي امجلعيات اليت يُ ف  رشاداتملعنية هبذه اال  ا

دارة   -2  19- ال عداد الكبرية من الوفيات بسبب اال صابة بكوفيدا 

يف  تسبب  وي القدرات احمللية  ال مر اذلي يثقل اكهل    خالل فرتة قصرية جداً   صول زايدة خضمة يف عدد الوفياتحب  ةكبري   تاحامتالهناك  

ال خرى   والطب الرشعي وعىل الهات  الصحة  أ نظمة  ا ضافية عىل  الخدمات  املشاركة يف  ضعوط  دارة  عدد . ويف حال زايدة  رفات  ا 

التوجه ا ىل مرفق طيب فتقع الوفاة يف املزنل. ويف مجيع  يتعذر علهيم  عىل العناية الطبية الالزمة أ و  يصل مجيع املرىض  قد ال  الوفيات،  

وينبغي أ ن تطبق اجملمتعات احمللية هنجًا منسقًا لضامن سالمة التعامل مع الثث لتحضريها    ،تتأ ثر أ يضًا ا جراءات حتضري الثث س ال حوال،  

اجات اجملمتع الاجامتعية والثقافية وادلينية.  ح  يكون مالمئًا عىل املس توى الثقايف ويليب لدلفن أ و احلرق أ و أ ي شلك أآخر من الترصف بلثة  

يف حال ازدايد عدد الوفيات بسبب   هاوتنفيذللتعامل مع عدد كبري من الضحااي  ة لوضع خطة  ( التوصيات املقدم2  زء)ال  1ويتضمن املرفق  

 كيفية حتضري التخزين طويل ال مد ومعليات ادلفن يف حال زايدة الوفيات. رشادات حول اال   3. ويتضمن املرفق 19-الكوفيد

 اجملمتعات احملليةالثث ومرامس التشييع الآمنة اليت تتوالها التعامل املأ مون مع  دمع  -3

قامة و الثث التعامل مع ال جراءات الآمنة يف ال وىل لولوية ال  تمكن  اس تخدام أ قل الطرق يف اليت تتوالها اجملمتعات احمللية مرامس التشييع ا 

الفريوس    ،  اتتحضري الثث وتنظمي الناز تدخاًل وأ كرثها مالءمة عىل املس توى الثقايف، ل  انتقال  مع احلد يف الوقت نفسه من خطر 

و من خالل التجمعات الكبرية يف ماكن التشييع دون احرتام التباعد  أ  جبثة الشخص املتويف    من خالل الترصف  19-املسبب ملرض الكوفيد

أ ن تعطي ال ولولية دلمع ال رس   19-فيدالسدي. وينبغي للجمعيات الوطنية اليت تقدم ادلمع ا ىل اجملمتعات احمللية املترضرة من تفيش الكو 

للجثة وتأ مني    ةاحمللي  اتواجملمتع املأ مون  التحضري  اتحة  التشييع وا  املتبعة يف حتضري الثامني ومرامس  التقاليد  ادلينيني يف تكييف  والقادة 

 .  ضحاايلل  يضمن الاس مترار يف تلبية احلاجات الاجامتعية والثقافية وادلينيةاملباعدة السدية عىل حنو  

التشييع همام اكن سبب  مبناس بة  جيب أ ن تعّدل مجيع النازات والتجمعات    ،19-لعدوى الكوفيد   انتقااًل نشطاً تشهد  ويف اجملمتعات اليت  

 تظهر عليهعيني ، ل ن من املمكن أ ن يكون الفرد مصاًب بلفريوس ومعداًي دون أ ن عىل حنو يسهّل املباعدة السدية فامي بني املش يّ  ،الوفاة
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ال يف حال الوفاة بسبب ا صابة مؤكدة أ و مشتبه حت أ ية أ عراض. وال يتطلب   ضري الثث دلفهنا أ و حرقها اعامتد ا جراءات حامية ا ضافية ا 

 . وال رضورة لتكييف ا جراءت حتضري الثة بلنس بة ا ىل الشخص اذلي تأ كدت وفاته ل س باب أ خرى. 19-بأ هنا ا صابة مبرض كوفيد

ويه سيناريوهات تزداد تعقيداً  حتضري الثث ومرامس التشييع  معليات  ف  يتكي ادلمع يف  امجلعيات الوطنية  لتقدمي  يناريوهات  وهناك ثالثة س 

، علهيا أ ن تتعرف ا ىل املامرسات املتعلقة  نالوطنية دمع معليات ادلف  ة. وقبل أ ن تبارش امجلعيلها  قاومة اجملمتعات احملليةموتزداد فهيا احامتالت  

الثث ومرامس التشييع وتتعاون مع القادة احملليني لتحديد أ شاكل التكييف املقبوةل. ولهذا ينبغي أ ن تعطي امجلعية الوطنية ال ولوية  بتحضري 

جراءات ادلفن أ و ا رشاف العائةل أ و اجملمتع احمليل ، ر حلدلمع اذلين يشاركون أ صاًل أ و تقليداًي يف حتضري الثث وا  ق و/أ و مرامس التشييع ب 

  تتوىل مبارشة حتضري الثث ا ال يف حال غياب اخليارات ال خرى. وال

عادة معليات حتضري الثث    تولونا سداء النصح ل فراد العائةل والقادة التقليديني والقادة ادلينيني وال شخاص الآخرين اذلين ي  -1

 والترصف الهنايئ بلثامني ، وتزويدمه بملعدات الالزمة. ومرامس التشييع 

  ها توال نصح والزتويد بملعدات واال رشاف عىل معليات حتضري الثث ومرامس التشييع والترصف الهنايئ بلثامني اليت ي ا سداء ال  -2

 أ فراد العائةل أ و القادة ادلينيني أ و غريمه من املعنيني تقليداًي بذكل.  

قامة مرامس  ا جراء معليات حتضري الثث وادل -3 اتحة ا  ال يتواجد    مكيّفة )يف احلاالت النادرة اليت   تشييعفن/ احلرق بشلك مبارش وا 

 أ و دفن املوىت أ و حرق الثث(.   امنيحتضري الثلتويل  أ و السلطات نيالتقليدي شاركنيامل من  العائةل أ و من فهيا أ فراد 

رشادات ا لالطالع عىل   2انظر املرفق      19- جاحئة كوفيددلفن الآمن يف س ياق  ا 

دارة الرفات  قدرات ال و املنتظمة نشطة ال  احلفاظ عىل  -4  اخلاصة ب 

دارة ال كوارث وحاالت طوارئ    19-أ ثناء جاحئة الكوفيد  ُيمتل أ ن حتصل أ يضاً  عيات  تتطلب الاس تجابة من قبل مج و     ثث تتطلب خدمات ا 

ن التجهزيات  للسلطات  تقدمي ادلمع كجهات مساعدةب   لكفةوطنية جمهزة ومدربة وم  دارة الرفات و املطلوبة عادة يف  . ا  الهادفة ا ىل خدمات ا 

يف هذا الس ياق   والتوصيات القامئة املتعلقة مبعدات امحلاية الشخصية يه اكفية  ال رشاداتامحلاية من مجموعة متنوعة من اخملاطر الصحية ، وا 

دار املتطوعني والعاملني يف اطالع بعد الوفاة. غري أ نه ينبغي  19-للحد من خطر انتقال الكوفيد اال رشادات اخلاصة عىل الثث ة  خدمات ا 

ملاهمم بأ حدث من أ جل ضامن   19-كوفيدرض بدفن املصابني مب  .  يف هذا اجملال  املامرساتا 

الثانية(أ نظر   )الطبعة  ال ول  املس تجيب  ا ىل  موجه  ميداين  دليل   : الكوارث  وقوع  بعد  الثث  دارة  التنفيذ.    ا  ا رشادات  عىل  لالطالع 

Management of Dead Bodies after Disasters: A field manual for first responders (second edition)     

   19-كوفيدجاحئة الثث يف س ياق  التعامل معثناء أ  ادلليل املصّور ال جراءات امحلاية  -5

ا ىل معدات امحلاية الشخصية املوىص بس تخداهما يف خمتلف البيئات وال نشطة  بملعاينة  املصّورة من أ جل التعرف    رشاداتت اال  وضع

  مراض مسببات ال  اليت تطرهحا  ض لنفس ال خطار  يعرّ ال    19-كوفيدفريوس  خطر التعرض لال صابة. كام هتدف ا ىل التذكري بأ ن  ودرجات  

يبوال. وجيدر التذكري أ يضًا بأ ن معدات امحلاية الشخصية ليست  مثل  ال خرى   متوفرة حاليًا بأ عداد كبرية يف خمتلف أ حناء العامل. ولهذا من  ا 

 ،وجتنب نفاد هذه املعداتمربر  املس تجيبون معدات امحلاية الشخصية بشلك مسؤول لتجنب التسبب خبوف غري    س تخدماملهم جداً أ ن ي 

رة ه التوصيات املصوّ ذمتعات احمللية. وتشلك هال مر اذلي سزييد من اخلطر اذلي يتعرض هل أ ولئك اذلين يتولون معالة الثث داخل اجمل 

رة من التوصيات بشأ ن معدات امحلاية الشخصية  وتساعد يف توفري مجموعة مصوّ ،  ا ضافة ا ىل اال رشادات اليت قامت احلركة ادلولية بصياغهتا  

رتدا  ءها.  اليت جيب ا 

   4أ نظر املرفق  
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 الثث  ال دارة  توجيه عام    –   19- كوفيد   - 1املرفق  

  الزء ال ول .الثث ال دارة توجيه عام   19-كوفيد:   هبذه اال رشادات  مكرفق تُدرج الوثيقة التالية

Covid-19: General Guidance for the Management of the Dead. Part 1. 
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كوفيد- 19:
توجيه عام إلدارة الجثث

وحدة العلوم التقنية والطبية الرشعية 

باللجنة الدولية للصليب األحمر

تقدم هذه الوثيقة توجيهات بشأن إدارة أو التعامل مع جثث األشخاص الذين يُعتقد أو من املؤكد أنهم لقوا حتفهم من جرَّاء 
اإلصابة مبرض )كوفيد- 19( الذي يسببه فريوس كورونا. والغرض منها تقديم ملحة عامة عملية عن التوصيات الرئيسية إلدارة 
الرفات البرشية الحاملة للعدوى، للمامرسني واملديرين ومسؤويل التخطيط، ومن بينهم صانعو القرارت املشاركون يف االستجابة 
الشاملة لجائحة كوفيد- 19. فهي مكّملة لإلرشادات القامئة املعنية بإدارة الجثث يف الحاالت التي تتطلب املشورة والدعم من 

اللجنة الدولية للصليب األحمر )اللجنة الدولية(.

تنقسم هذه الوثيقة إىل جزأين:
إدارة الجثث املرتبطة بكوفيد- 19: توصيات فنية للعاملني يف مجال الرعاية الصحية ورعاية ما بعد الوفاة.. 1
االستجابة طويلة املدى لحاالت الوفاة املتزايدة من جرَّاء اإلصابة بكوفيد- 19: مبادئ توجيهية تحضريية لخطة التعامل . 	

مع عدد كبري من الضحايا.

وهذه الوثيقة موجهة إىل املشاركني بشكل مبارش أو غري مبارش يف إدارة الجثث يف أثناء الجائحة. الجزء األول يقدم توجيهات 
أثناء  الوفاة يف  لتزايد حاالت  الثاين يقدم توجيهات عامة ودعاًم للسلطات يف استجابتها  الجثث. والجزء  عامة ودعاًم إلدارة 

الجائحة.

ينبغي دامئًا إجراء تخطيط األنشطة املتعلقة بإدارة الجثث وتنفيذها ضمن إطار عدد من املبادئ األساسية، وجائحة كوفيد- 19 
ليست استثناًء من هذه القاعدة. وهذه املبادئ هي:

ينبغي إعطاء األولوية القصوى لسالمة وصالح املوظفني املشاركني يف إدارة الجثث التي تُويف أصحابها من جرَّاء كوفيد- 19. 	 
ولتحقيق هذه الغاية، ينبغي دوًما أن تسرتشد املامرسات الفضىل املطلوبة لهذه األنشطة مبشورة سلطات الصحة الوطنية 
ومنظامت الصحة الدولية، ال سيام منظمة الصحة العاملية، وأحدث توصياتها املوجهة إىل العاملني يف املجال الصحي الذين 

يتعاملون مع حاالت كوفيد- 19.
ال بد من صون كرامة املتوفَّني وأحبائهم يف جميع مراحل العملية. وميثل هذا واجبًا إنسانيًا ينبغي أن يوّجه عملية إدارة 	 

الجثث يف جميع الظروف.
ينبغي بذل كل الجهود لضامن تحديد هويات أصحاب الجثث عىل نحو موثوق به، وإذا ما تعذر األمر، يصبح من الالزم 	 

توثيق بيانات الرفات البرشية وتعقبها عىل نحو مالئم حتى ميكن انتشالها وجمعها وتحديد هويات أصحابها مستقباًل. 
وهذا من شأنه املساعدة يف الحيلولة دون دخول املتوفني يف عداد املفقودين.

يجب أن تراعي تدابري إدارة الجثث مصالح العائالت واملجتمعات املحلية وحقوقها، وأن تكفل للعائالت أقىص درجات 	 
االحرتام مبا يتامىش مع ثقافتها واحتياجاتها الدينية.

ينبغي أال تعوق عملية إدارة الجثث التي تُويف أصحابها من جرَّاء كوفيد- 19 إجراء التحقيقات الطبية الرشعية للوفاة 	 
حيثام تطلب السلطات ذلك )عىل سبيل املثال، حاالت الوفاة املريبة أو الوفاة أثناء االحتجاز(، لكن ينبغي اتخاذ املزيد 

من احتياطات الصحة والسالمة من أجل إجراءات ما بعد الوفاة الرضورية.

وبالنظر إىل التطور الرسيع لجائحة كوفيد- 19، والعوامل املستجدة للمرض، ورسعة توارد معلومات جديدة تظهر عن الفريوس 
اآلن،  حتى  املستخلصة  األدلة  إىل  تستند  الصلة،  وثيقة  ومراجع  عامة  توصيات  الوثيقة  هذه  تُوفّر  مكافحته،  وكيفية  وآثاره 

ث حسبام يلزم. وستُحدَّ

التي تُويف أصحابها من جرَّاء  الجثث  التدابري املطلوبة للمساعدة بفاعلية يف إدارة أعداد كبرية من  ومن املرجح أن تستلزم 
كوفيد- 19 زيادة املوارد البرشية واملادية، ألغراض من بينها بناء القدرات املحلية ودعم و/ أو إجراء عمليات انتشال وجمع 

الجثث وتحديد هوية أصحابها.
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نة يف “إدارة الجثث بعد وقوع الكوارث: دليـل ميدانـي  ينبغي قراءة هذا التوجيه مقرتنًا باإلرشادات العامة إلدارة الجثث املُضمَّ
الصليب  لجمعيات  الدويل  واالتحاد  العاملية  الصحة  ومنظمة  األحمر  للصليب  الدولية  )اللجنة  األول”  املستجيب  إىل  موجه 
األحمر والهالل األحمر )االتحاد الدويل(، 016	(. ويحتوي هذا الدليل اإلجراءات العامة الواجب اتباعها عند انتشال وجمع 
الرفات البرشية وتحديد هوية أصحابها املعروف أو املُشتبه يف وفاتهم من جرَّاء اإلصابة بكوفيد- 19 . كام تتوافر مراجع إضافية 

يف نهاية هذه الوثيقة.

الجزء األول
إدارة الجثث املرتبطة بكوفيد- 19

توصيات فنية للعاملني يف مجال الرعاية الصحية ورعاية ما بعد الوفاة

يقدم هذا الجزء توجيهات حول التدابري املطلوبة إلدارة أعداد كبرية من الجثث التي تُوىف أصحابها من جرّاء كوفيد- 19 عىل 
نحو فّعال. ومن املرجح أن تستلزم هذه التدابري زيادة املوارد البرشية واملادية، ألغراض من بينها بناء القدرات املحلية ودعم 

و/ أو إجراء عمليات انتشال الجثث وجمعها وتحديد هوية أصحابها.

اعتبارات مهمة تتعلق بكوفيد- 219
يُصنف كورونا 	 )سارس-كوف- 	( – فريوس املتالزمة التنفسية الحادة الوخيمة، وهو الفريوس الذي يسبب مرض كوفيد- 19– 
باعتباره من العوامل املسببة للمرض التي تنتمي إىل فئة الخطر 3، مثل فريوس نقص املناعة البرشية والسل. وقد يسبب عند 
بعض املصابني متالزمة تنفسية حادة وخيمة ميكن أن تكون مميتة، خاصًة لكبار السن. الجدير بالذكر أنه ال يوجد إىل اآلن لقاح 
أو عالج فعال ملرض كوفيد- 19، والعالج املتوافر هو لألعراض فقط. فليس مثة معلومات كثرية عن الفريوس. وتستند املعرفة 
املتوافرة حاليًا بدرجة كبرية عىل املعلومات املتاحة حول فريوسات كورونا املشابهة. وفريوسات كورونا هي مجموعة كبرية من 
الفريوسات الشائعة يف سالالت كثرية مختلفة من الحيوانات. ونادًرا ما تستطيع فريوسات كورونا حيوانية املصدر إصابة البرش 
ثم االنتشار بينهم، كام كان الحال مع فريوس كورونا املسبب ملتالزمة الرشق األوسط التنفسية )مريس(، وفريوس كورونا املسبب 

للمتالزمة التنفسية الحادة الوخيمة )سارس(، واآلن سارس-كوف- 	.

ومن املعروف أن الفريوس ينترش يف األساس من شخص آلخر:
بني األشخاص املوجودين عىل مقربة من بعضهم )عىل بُعد مرتين أو ستة أقدام(.	 
عرب القطريات أو الرذاذ الصادر من الجهاز التنفيس عندما يسعل الشخص املصاب بالفريوس أو يعطس.	 
من تطاير سوائل الجسم من شخص مصاب.	 

البيئات  نحو سليم يف  استُخدمت عىل  ما  إذا  املالمئة  الحامية  الوثيقة  بها يف هذه  املوىص  الشخصية  الحامية  معدات  تُوفر 
املزدحمة باألشخاص املصابني بسارس-كوف- 	 )مثل جمع الجثث من مرفق احتجاز مكتظ باألشخاص( التي متثل عامل خطورة.

ميكن اإلصابة بسارس-كوف- 	 عند مالمسة األسطح أو األشياء امللوثة بالفريوس ثم ملس الفم أو األنف أو العينني.

من املعروف أن الفريوس ال يعيش عادًة سوى بضعة ساعات خارج العائل، لكن تلك الساعات قد متتد إىل أيام يف الظروف 
الباردة والرطبة. وميكن إبطال مفعول الفريوس بسهولة باستخدام املطهرات العادية، مثل مواد التبييض ومحاليل اإليثانول3.

يرجى مالحظة أن امللحق 6 من الدليل )“التعامل مع جثث األشخاص الذين ماتوا بسبب وباء ناجم عن مرض معٍد”( قد ِصيغ للتعامل مع الجثث التي تُويف أصحابها بسبب . 1
العوامل املسببة للمرض من فئة الخطر 4، مثل اإليبوال، وهي أشد العوامل املسببة للمرض خطرًا. لذا، تُعد بعض من اإلرشادات املقدمة يف هذا امللحق زائدة عن الحاجة 
بالنسبة إىل كوفيد- 19، مبا فيها التوصيات املتعلقة مبعدات الحامية الشخصية وإجراءات التطهري املطلوبة، وبشأن حفظ الجثث بشكل نهايئ/ دفنها. منظمة الصحة للبلدان 
األمريكية ومنظمة الصحة العاملية واللجنة الدولية واالتحاد الدويل، “إدارة الجثث بعد وقوع الكوارث: دليـل ميدانـي موجه إىل املستجيب األول”، الطبعة الثانية، جنيف، 

016	، تم االطالع عىل جميع عناوين املواقع اإللكرتونية يف 7 أيار/ مايو 0	0	. 
 من:. 	

انظر:. 3

 

1

Centers for Disease Control and Prevention )CDC(, Collection and Submission of Postmortem Specimens from Deceased Persons with Known or 
Suspected COVID-19, March 2020 (Interim Guidance), CDC, Atlanta, 	5 March 	0	0; M. Osborn et al., Briefing on COVID-19: Autopsy Practic-
es relating to Possible Cases of COVID-19, The Royal College of Pathologists, London, February 	0	0.

G. Kampf et al., ”Persistence of coronaviruses on inanimate surfaces and their inactivation with biocidal agents“, Journal of Hospital Infection, 
Vol. 104, 6 February 	0	0, pp. 	46–	51, https://doi.org/10.1016/j.jhin.2020.01.022.

9

https://www.icrc.org/ar/publication/0880-management-dead-bodies-after-disasters-field-manual-first-responders
https://www.icrc.org/ar/publication/0880-management-dead-bodies-after-disasters-field-manual-first-responders
https://www.icrc.org/ar/publication/0880-management-dead-bodies-after-disasters-field-manual-first-responders
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/guidance-postmortem-specimens.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/guidance-postmortem-specimens.html
https://www.rcpath.org/uploads/assets/d5e28baf-5789-4b0f-acecfe370eee6223/fe8fa85a-f004-4a0c-81ee4b2b9cd12cbf/Briefing-on-COVID-19-autopsy-Feb-2020.pdf
https://www.rcpath.org/uploads/assets/d5e28baf-5789-4b0f-acecfe370eee6223/fe8fa85a-f004-4a0c-81ee4b2b9cd12cbf/Briefing-on-COVID-19-autopsy-Feb-2020.pdf
https://www.journalofhospitalinfection.com/article/S0195-6701(20)30046-3/fulltext
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عند إجراء أي أنشطة تتعلق بالجثث، مبا يف ذلك انتشالها وجمعها ونقلها وترشيحها وتسليمها إىل العائالت ودفنها، ينبغي 
)عىل  رذاذ  تطاير  املرجح  من  كان  وإذا  الجسم.  سوائل  وتناثر  رذاذ  خروج  عنها  ينتج  التي  اإلجراءات  تجنب  عىل  الرتكيز 
معدات  واستخدام  الهندسية  الضوابط  مراعاة  من  بد  فال  به(  يُنصح  ال  ما  وهو  اهتزاز،  منشار  استخدام  عند  املثال،  سبيل 
الحامية الشخصية املالمئة، وكذلك االلتزام بتطهري األسطح واملعدات امللوثة بانتظام، والتقيد الصارم بالنظافة الصحية الشخصية 
الشاملة، ال سيام غسل اليدين. ومن شأن هذه االحتياطات باإلضافة إىل االحتياطات املعيارية منع التامّس املبارش مع مواد 

حاملة للعدوى، واإلصابات الجلدية، واألخطار املتعلقة بنقل الرفات الثقيلة والتعامل مع مواد التحنيط الكيميائية.

املبادئ العامة إلدارة الرفات البرشية املصابة بسارس-كوف- 2
التي يُعرف أو يُشتبه يف 	  الوفاة  القيام بأي نشاط يف إطار إدارة حاالت  يجب إجراء تقييم أّويل وتقييم للمخاطر قبل 

حدوثها من جراء اإلصابة بكوفيد- 19. )انظر أيًضا الجزء الثاين أدناه(
يجب أن يخضع املوظفون املسؤولون عن انتشال وجمع الرفات البرشية التي يُعرف أو يُشتبه يف وفاتها من جرّاء كوفيد- 	 

19 وتحديد هوية أصحابها لتدريب خاص عىل إدارة الجثث واستخدام معدات الحامية الشخصية. كام ينبغي أن تخضع 
الطب الرشعي  تقدير مهنيون متخصصون يف مجال  أقل  تأهياًل مناسبًا؛ عىل  العمليات إلرشاف موظفني مؤهلني  هذه 

مدربون وذوو خربة يف إدارة الجثث يف الظروف املحفوفة بالتحديات.
يجب أن تسفر اإلجراءات املتبعة عن تقييد تعرُّض املوظفني لسارس-كوف- 	، وتجنب انتشاره - إىل أقىص حد ممكن - 	 

عىل نطاق أوسع، والسامح بانتشال وجمع الرفات البرشية وتحديد هوية أصحابها بدقة ويف الوقت املناسب، إىل جانب 
احرتام كرامة املوىت يف جميع األوقات.

حيثام ينشأ تعارضات محتملة بني املامرسات الثقافية السائدة والضامنات الالزمة ملنع زيادة التعرُّض للفريوس وتفشيه، 	 
يجب أن تحظى الضامنات باألولوية وأن تُبذل الجهود من أجل ضامن فهمها وقبولها ودعمها من جانب املجتمع املحيل 

والسلطات الدينية وأقارب املتوىف.

توصيات فنية للمتعاملني مع الجثث
يشري مصطلح “املتعامل مع الجثث” إىل أي فرد يشارك يف التعامل الجسدي مع الرفات البرشية. وهذا يشمل، من بني أفراد 
األطباء  ومنهم  الوفاة،  بعد  ما  رعاية  مجال  يف  والعاملني  الصحية  الرعاية  مجال  يف  العاملني  واملساعدين  املامرسني  آخرين، 
الرشعيون واختصاصيو علم األمراض وغريهم من خرباء الطب الرشعي، وفنيو الترشيح والعاملون يف غري مجال الطب الرشعي 
املكلفون بانتشال وجمع الرفات البرشية ونقلها، واألفراد املشاركون يف تجهيز الجثث لحفظها بشكل نهايئ/ دفنها أو للجنازات 
أو لألحداث التذكارية األخرى. ينبغي للمتعاملني مع الجثث اتخاذ احتياطات خاصة عند التعامل مع رفات األفراد الذين لقوا 

حتفهم من جرَّاء اإلصابة بكوفيد- 19، ومنها ما ييل:

استخدم معدات الحامية الشخصية املعيارية:	 

يوىص بارتداء واٍق لألحذية.	 
إذا كان هناك خطر من حدوث جروح قطعية أو عميقة أو إصابات أخرى تخدش الجلد، فارتِد قفازات متينة فوق قفازات 	 

النرتيل.
استخدم أكياس جثث متينة )عىل سبيل املثال أكياس بُسمك 50	 ميكرون عىل األقل، غري قابلة للتحلل البيولوجي وُمعززة 	 

ملقاومة الترسب(، أو ضع الجثة يف كيسني إذا كان الجراب/ الكيس رفيًعا وقد يحدث ترسب منه. ويجب إيالء عناية 
إضافية مع الحاالت التي تنطوي عىل معالجة متكررة مع الوقت يف أثناء املراحل املبكرة للتعامل مع الجثث.

طهِّر أي معدات غري أحادية االستعامل يجري استخدامها أثناء التعامل مع الرفات وفًقا للمامرسات املعيارية.	 
تخلص من معدات الحامية الشخصية املُستخَدمة: ينبغي التخلص من معدات الحامية الشخصية املستخَدمة عىل نحو 	 

مالئم، من أجل تجنب مالمستها لألشخاص أو الطعام أو الرشاب أو أدوات تناولهام. علاًم بأن إحراق النفايات البيولوجية 
الخطرة هو أفضل وسيلة للتخلص منها.

تجنب ملس وجهك وفمك، وكذلك الطعام أو الرشاب أو أدوات تناولهام عند التعامل مع الجثث.	 
اغسل يديك غساًل جيًدا عقب التعامل مع الجثث وقبل تناول الطعام أو الرشاب.	 
ال تشارك يف أي نشاط آخر يف أثناء التعامل مع الجثث أو تجهيزها.	 
الحاملة 	  الجثث  الجثث أو تجهيزها، اغسل يديك غساًل جيًدا وطهِّر أي أسطح رمبا المستها  التعامل مع  عقب عملية 

للعدوى.

قفازات - تأكد من أن القفازات خالية من الثقوب، ويُفضل استخدام قفازات النرتيل.  	
مرايل/ أثواب واقية بأكامم طويلة/ سرتات لكامل البدن لحامية البرشة واملالبس من التلوث باملواد الحاملة للعدوى.  	

معدات حامية العينني - النظارات الواقية أو واقي الوجه.  	
أقنعة الوجه - تُعد أقنعة 	FFP أو FFP3 أو قناع التنفس N95 حاليًا الخيار األفضل ملنع استنشاق الرذاذ وحامية   	

األنف والفم من السوائل املتطايرة يف أثناء عملية التعامل مع الجثث. انظر الجدول أدناه.

10



4

كوفيد- 19:
توجيه عام إلدارة الجثث
وحدة العلوم التقنية والطبية الرشعية 

باللجنة الدولية للصليب األحمر

م 
عا

ه 
جي

تو
 :1

9 
د-

في
كو

كن عىل معرفة بأي أخطار أخرى غري سارس-كوف- 	 رمبا تكون موجودة يف موقع ومحيط الجثة.	 
تظل الرفات البرشية املصابة بسارس-كوف- 	 تشكِّل خطرًا محتماًل النتقال التلوث لبعض الوقت بعد انتشالها وجمعها 	 

)لساعات ويُحتمل أليام(4.
تظل كذلك األمتعة الشخصية للمتوىفَّ تشكَّل خطرًا محتماًل النتقال التلوث. وإذا كان من املقرر إعادتها ألقاربه، فيجب 	 

النظر بعناية يف أفضل طريقة إلزالة التلوث عن هذه املقتنيات لتجنب تعريض صحة َمن سيتسلمها للخطر.
وباملثل، قد تتلوث بالفريوس الوثائق املنشأة يف أثناء عمليات انتشال وجمع الرفات ونقلها وفحصها وتخزينها ودفنها، 	 

وبالتايل ينبغي تطهريها.
ينتج عن عملية انتشال وجمع الرفات البرشية الحاملة للعدوى وتحديد هوية أصحابها نفايات يُحتمل أن تكون ملّوثة 	 

النفايات والتخلص منها، من أجل تجنب تعريض سالمة املشاركني يف  كذلك. ويجب إيالء عناية شديدة لكيفية إدارة 
العملية للخطر وتجنب انتشار سارس-كوف- 	.

انقل الجثث إىل مرفق حفظ الجثث )أو موقع التطهري إذا كان من غري املقرر إجراء فحص ما بعد الوفاة( بأرسع وقت 	 
ممكن.

االحتياطات املستندة إىل طرق انتقال العدوى: معدات الحامية الشخصية للعناية باملتوىف أثناء جائحة كوفيد- 19

* إذا كان من املرجح أن يتسبب اإلجراء يف حدوث متاّس مع قطريات، فاستخدم الربوتوكول املخصص لإلجراءات املتوسطة 
الخطورة.

** إذا كان من املرجح أن يتسبب اإلجراء يف خروج رذاذ، فاستخدم الربوتوكول املخصص لإلجراءات املرتفعة الخطورة.
*** يويص املركز األورويب للوقاية من األمراض ومكافحتها باستعامل أقنعة FFP3 عند تنفيذ اإلجراءات التي ينشأ عنها رذاذ. 
ويف حال وجود نقص يف األقنعة من الفئة 3، ميكن النظر يف استعامل األقنعة من الفئة 	 )أي قناع 	FFP( حسب كل حالة عىل 

حدة، وذلك بعد تقييم املخاطر املتعلقة باإلجراءات املطلوبة.

4 .Kampf et al .
لة من:. 5 الجدول نسخة معدَّ

Department of Health and Social Care et al., COVID-19: Guidance for Infection Prevention and Control in Healthcare Settings, GOV.UK, 	7 April 
	0	0.

اإلجراءات املنخفضة 
الخطورة*:

إدخال املتوىف	 
التحضري للرؤية	 
تسليم جثة املتوىف	 

إلجراءات املتوسطة 
الخطورة**:

دحرجة املتوىف	 
خلع مالبس املتوىف	 
معالجة يدوية مكثفة	 

اإلجراءات املرتفعة 
الخطورة:

الترشيح	 
إجراءات توغلية أخرى	 

نعمقفازات أحادية االستعامل

نعم

ال

نعم

ال

نعم

نعم

مريلة بالستيكية أحادية االستعامل

ثوب واٍق أحادي االستعامل

قناع جراحي مقاوم لترسب السوائل 
)IIR من النوع(

***)FFP( )ح )فلرت قناع تنفس مبرشِّ

واٍق للعني أحادي االستعامل

أحذية/ واٍق لألحذية )يُفضل 
استعامل حذاء برقبة طويلة »بوت« 

ميكن تطهريه بسهولة(

نعم

نعم

ال

ال

FFP3 أو FFP	

نعم

نعم

نعم

نعم

ال

ال

FFP3

نعم

نعم

5
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https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/COVID-19-guidance-wearing-and-removing-personal-protective-equipment-healthcare-settings-updated.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/893320/COVID-19_Infection_prevention_and_control_guidance_complete.pdf
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اعتبارات متعلقة بفحوصات ما بعد الوفاة
حاالت الوفاة التي يُعرف أن سبب حدوثها كان كوفيد- 19 هي حاالت وفاة طبيعية وال تتطلب عموًما إجراء فحص كامل 
للجثة. بيد أن الفحوصات قد تكون مطلوبة يف ظروف معيَّنة )مثل حاالت الوفاة أثناء االحتجاز( أو عند االشتباه يف وجود 
أسباب أخرى للوفاة )مثل وقوع حادثة أو انتحار أو جرمية قتل(، برصف النظر عاّم إذا كان املتوىف ُمصابًا بكوفيد- 19 أم ال. 
عادًة ما تقع مسؤولية اتخاذ قرار إجراء فحص كامل أو جزيئ للجثة عىل السلطات ذات االختصاص )عىل سبيل املثال، املحققني 

يف أسباب الوفاة أو املُّدعني العاّمني أو القضاة(6، أحيانًا عقب مناقشات مع املحققني واألطباء الرشعيني.

إلجراء عمليات الترشيح، يوىص باستخدام معدات الحامية الشخصية اإلضافية التالية: زوجان من القفازات الجراحية بينهام 
اذ، ومريلة مقاومة للمياه،  زوج من القفازات الشبكية االصطناعية املقاومة للقطع، وثوب واٍق مقاوم لترسب السوائل أو غري نفَّ
ونظارات واقية أو واٍق للوجه، وقناع FFP3، أو قناع تنفس أحادي االستعامل معتمد من املعهد الوطني للسالمة والصحة 

املهنية )N95 أو أعىل(. ملزيد من اإلرشادات، يُرجى الرجوع إىل:
 Briefing on COVID-19: Autopsy Practices relating to Possible Cases of COVID-19.

اعتبارات خاصة تتعلق بالجثث غري املحددة الهوية
ميكن تطبيق اإلجراءات الطبية الرشعية التي تويص بها اللجنة الدولية يف ما يخص تحديد هوية الجثث عىل املتوفني من جراء 

كوفيد- 19 عند االقتضاء. غري أن مثة محاذير ينبغي مراعاتها، هي:
قد تظل رفات األشخاص الذين تُوفّوا من جراء كوفيد- 19 حاملة للعدوى ومن ثّم متثل خطرًا عىل األشخاص غري املحميني، 	 

اتباع االحتياطات الالزمة،  النظري عىل الجثث من جانب األقارب لرقابة صارمة، فضاًل عن  التعرُّف  لذا ينبغي إخضاع 
مبا فيها استخدام معدات الحامية الشخصية. إىل جانب ذلك، نظرًا ألن عمليات انتشال وجمع الرفات قد تكون معقدة 

وبالتايل تستغرق وقتًا طوياًل، فقد تتحلل الرفات مبا ال يجعل التعرُّف النظري ممكًنا بحلول وقت انتشالها.
يتعني ارتداء معدات الحامية الشخصية املالمئة عىل جميع املشاركني يف عملية فحص الرفات البرشية التي يُعرف أو يُعتقد 	 

يف حملها فريوس سارس-كوف- 	 وتحديد هوية أصحابها. وهذه املعدات تؤثر عىل َمن يرتديها من حيث درجة إجادته 
العمل، وتعوق قدرته عىل أداء املهارات الحركية بدقة. باإلضافة إىل ذلك، قد يزيد استخدام األساليب التوغلية من خطر 

تعرُّض العاملني للفريوس. ولهذه األسباب، ينبغي تجنب األساليب التوغلية حيثام أمكن.
الهوية وإجراءات 	  لتحديد  املطلوب  الوقت  املصابة  الرفات  للتعامل مع  املطلوبة  الضامنات اإلضافية  تُطيل  أن  يُحتمل 

فحص الجثة، فضاًل عن العبء البدين امللقى عىل عاتق العاملني املكلفني بهذه العمليات.
حيثام يتوجب تحديد هوية أصحاب الرفات )وإخضاعها للفحص(، فإنه ينبغي إجراء ذلك يف منطقة الحفظ املؤقت. فمن 	 

شأن ذلك املساعدة عىل تفادي إثقال كاهل األقسام التي تُجرى فيها األعامل االعتيادية مبرافق حفظ الجثث وتلويثها 
وتعريض موظفيها للخطر، الذين من املتوقع أن يبارشوا عملهم عىل النحو املعتاد.

اعتبارات خاصة تتعلق مبناطق الحفظ املؤقت
عة املصابة بسارس- يكمن الغرض من منطقة الحفظ املؤقت يف توفري مكان ميكن فيه تخزين الرفات البرشية املُنتَشلة واملُجمَّ

كوف- 	 بأمان، لحني إعداد ترتيبات الحفظ النهايئ/ الدفن.

الحامية  معدات  ارتداء  يجب  فإنه  التلوث،  النتقال  محتماًل  خطرًا  تشكِّل  عة  واملُجمَّ املُنتَشلة  البرشية  الرفات  ظلت  حيثام 
الشخصية عىل الدوام للموظفني العاملني يف منطقة الحفظ املؤقت )ومن بينهم هؤالء املشاركون يف تحديد الهوية وعمليات 
ما بعد الوفاة(. كام يجب إيالء اهتامم خاص ملراقبة التلوث داخل منطقة الحفظ املؤقت. واعتامًدا عىل نوع وثبات العامل 
الذي تعرَّضت له الرفات، قد يكون من الرضوري اتخاذ بعض التدابري التالية أو كلها )يجري مواءمتها وفًقا لتطور معارفنا عن 

كوفيد- 19(:
تطهري أكياس الجثث عند وصولها إىل منطقة الحفظ املؤقت.	 
وضع أكياس الجثث التي تحوي الرفات داخل أكياس ثانية.	 
تطهري الكيس الخارجي عقب تحديد هوية صاحب الرفات أو بعد االنتهاء من إجراءات ما بعد الوفاة.	 
ارتداء طبقتني من القفازات )زوج القفازات الخارجية من النرتيل(. يجب أن يلتزم بذلك جميع العاملني عند التعامل مع 	 

أكياس الجثث أو الرفات بهدف الحد من انتقال التلوث.
االحتفاظ بسجالت لجميع تحركات الرفات البرشية داخل منطقة الحفظ املؤقت، وضامن االلتزام بربوتوكوالت الصحة 	 

جهة  من  املؤقت  الحفظ  منطقة  بني  مستمر  اتصال  توفري خط  يجب  كام  األوقات.  صارًما يف جميع  التزاًما  والسالمة 
والفريق املنسق للعملية بأرسها من جهة أخرى.

اللجنة الدولية للصليب األحمر، مبادئ توجيهية للتحقيق يف حاالت الوفاة أثناء االحتجاز، اللجنة الدولية، جنيف، 013	.. 6
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اعتبارات خاصة تتعلق بحفظ الرفات بشكل نهايئ/ دفنها أو تسليمها إىل األقارب
متى كانت هناك حاجة إىل نقل الجثة، فإنه ينبغي وضع كيس الجثث الذي يحوي الرفات داخل كيس جثث ثاٍن )يف 	 

حالة أن الرفات موضوعة داخل كيسني مسبًقا، فإنه ينبغي إزالة الكيس الخارجي واستعامل آخر جديد(. وينبغي تطهري 
الكيس الخارجي تطهريًا جيًدا قبل تسليم الرفات.

د هوية أصحابها، ويُعد دفنها يف مقابر فردية أفضل الطرق لحفظها 	  ينبغي تجنب إحراق الرفات البرشية التي مل تحدَّ
بشكل نهايئ. لكن يجب توخي العناية الالزمة لضامن عدم حدوث ترسب من مواقع املقابر التي تحوي رفاتًا متحللة، 
حتى ال تتسبب يف تلويث املياه الجوفية. وينبغي دفن الجثث يف أكياس الجثث الخاصة بها برصف النظر عاّم إذا كانت 
ستوضع يف أكفان. فمن شأن ذلك أن يساعد عىل انتشال وجمع الرفات وفحصها مستقباًل إذا لزم األمر )عىل سبيل املثال 

لتحديد هوية أصحابها(، إىل جانب التخلص من األكياس املستعملة للجثث بشكل آمن.
ملزيد من املعلومات حول هذا املوضوع، يُرجى الرجوع إىل امللحق 7 من إدارة الجثث بعد وقوع الكوارث: دليـل ميدانـي 	 

موجه إىل املستجيب األول .
قد متثل املقتنيات الشخصية للمتوىف من جراء كوفيد- 19 خطرًا محتماًل النتقال التلوث. وينبغي مراعاة إزالة التلوث 	 

عن هذه املقتنيات قبل تسليمها إىل أقارب املتوىف حتى يتسنى تجنب انتشار العدوى واملخاطر املرتبطة بها عىل الصحة. 
وحيثام يتعذر إزالة التلوث عن املقتنيات، يجب إمعان التفكري يف ما إذا كان يجب تسليم هذه املقتنيات إىل أقارب املتوىف 
أو تخزينها لتسليمها الحًقا بشكل آمن. وإذا ما تقرر التخلص من هذه األغراض باعتبارها نفايات ملوثة، فإنه ينبغي 

توثيقها وفق األصول مع ذكر سبب التخلص منها.

اعتبارات تتعلق بإجراءات التطهري
ميكن تقسيم إجراءات التطهري إىل فئتني: إجراءات خاصة باملوظفني املسؤولني عن إدارة الجثث )ومعداتهم(، وإجراءات 	 

خاصة بالرفات البرشية. واألهداف املنشودة من التطهري هي حامية صحة وسالمة املنوطني بالتعامل مع الجثث، ومنع 
انتشار التلوث.

يجب أن تحدد عملية التخطيط إجراءات التطهري األكرث فعالية، مبا يف ذلك عمليات إدارة النفايات الناجمة عن إزالة 	 
التلّوث.

النهج املوىص به هو وضع الرفات البرشية يف كييس جثث يف املوقع الذي تُنتَشل منه وتطهري الكيس الخارجي.	 
ال يُنصح بتطهري الجثة، ويرجع ذلك يف األساس إىل أن الفريوس قد ينبعث من الجثث عرب الرذاذ أو القطريات التي تخرج 	 

من الجهاز التنفيس أو السوائل األخرى(. وكذلك من املمكن أن يؤدي التطهري املكثف للجثث أو األشالء إىل تدمري األدلة 
الطبية الرشعية، أو طمس العالمات املميِّزة، ما من شأنه أن يُصّعب عملية تحديد الهوية.

ينبغي أن تتبع عملية تطهري أكياس الجثث اإلجراءات املعيارية ذات الصلة بكوفيد- 19، وينبغي استخدام املطهِّرات 	 
املوىص بها.

يجب أن تتبع إجراءات التطهري املُتبَعة للموظفني الطريقة املحددَّة ملعدات الحامية الشخصية التي يرتدونها.	 
قبل إخراج أي معدات من منطقة الحفظ املؤقت بعد إمتام عملية التطهري، يجب توخي الحذر من أجل ضامن أن هذه 	 

املعدات ال تشكِّل خطرًا محتماًل النتقال التلوث.
يجب التخلص من أي معدات ال ميكن تطهريها باعتبارها نفايات حاملة للعدوى، وذلك باتباع اإلجراءات املعيارية لألمن 	 

البيولوجي. ويتطلب هذا عادًة إخضاع إجراءات تخزين هذه املعدات ونقلها وإحراقها لرقابة.
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الجزء الثاين
جرَّاء  من  املتزايدة  الوفاة  لحاالت  املمتدة  االستجابة 

اإلصابة بكوفيد- 19
مبادئ توجيهية تحضريية لخطة التعامل مع عدد كبري من الضحايا

مثة مخاطر مرتفعة تنذر بحدوث زيادة كبرية ورسيعة يف الوفيات عىل نحو يتجاوز القدرات املحلية، بسبب الضغط اإلضايف 
إدارة  يف  املشاركني  اآلخرين  الخدمات  مقدمي  عىل  وكذلك  الرشعية،  الطبية  واألنظمة  الصحية  الرعاية  أنظمة  عىل  الواقع 
الجثث. فإذا أصيب عدد كبري من الناس بالعدوى فمن املمكن أال يحصل الجميع عىل عناية طبية، ما يؤدي إىل وقوع حاالت 
وفاة من دون تشخيص، وهو الوضع الذي يتطلب تدخاًل من مامريس الطب الرشعي. يقدم هذا الجزء توجيهات لصانعي 
القرارات والقادة يف الهيئات املعنية، يف سياق التخطيط لالستجابة لتزايد محتمل يف عدد الوفيات عىل نحو يتجاوز قدراتها 
العادية. وينبغي قراءته مع امللحقني 4 و5 من دليل إدارة الجثث بعد وقوع الكوارث: دليـل ميدانـي موجه إىل املستجيب 

األول.

يف ما ييل العنارص األساسية التي ينبغي مراعاتها من جانب رؤساء الحكومات، ومجالس الوزراء، ووزارات الصحة والعدل 
والداخلية والخارجية، ومن جانب مكاتب إدارة الكوارث حال وجودها، يف إطار تنفيذ خطة قامئة للتعامل مع عدد كبري من 
الضحايا )باعتبارها جزًءا من خطة وطنية إلدارة الكوارث(، أو يف حالة عدم وجود خطة من هذا النوع. ويف حال وجود مركز 
لتنسيق إدارة األزمات، فينبغي أن يتوىل تنسيق االستجابة لحاالت الطوارئ، ومن ذلك إدارة الجثث. أما يف حالة عدم وجود 
مركز لتنسيق إدارة األزمات، أو إذ مل تكن إدارة الجثث ضمن مهام االستجابة التي ينفذها املركز، فينبغي إنشاء فريق تنسيق 
يضم ممثيل االتصال الرئيسيني عن كل هيئة من الهيئات املعنية. ويتعني استشارة الخدمات الطبية الرشعية أو الخدمات 
التقنية والطبية الرشعية املتمرسة يف إدارة الجثث يف حاالت الطوارئ، مبا يف ذلك حاالت الجثث الحاملة للعدوى، التامًسا 
الظروف  الوثيقة تركز عىل  الرغم من أن هذه  التأهب وتنفيذها. وعىل  للتوجيه ويجب إرشاكها يف مراحل تصميم خطط 
الخاصة بحاالت وقوع عدد كبري من الضحايا بسبب أمراض معدية مثل كوفيد- 19، فينبغي أن تكون معظم التوصيات التالية 

جزًءا من أي خطة قامئة للتعامل مع عدد كبري من الضحايا.

ويف حالة عدم وجود خطة قامئة، ففي ما ييل توجيهات عامة حول العنارص األساسية لخطة التعامل مع عدد كبري من الضحايا. 
ويوىص أيًضا باتخاذ تدابري ملموسة تستند إىل الخطوات الواردة يف عملية إدارة الجثث، من أجل التعامل برسعة مع تزايد 

عدد الوفيات ويف إطار استجابة متكاملة وشاملة.

العنارص األساسية لخطة التعامل مع عدد كبري من الضحايا

ينبغي دامئًا تضمني خطة للتعامل مع عدد كبري من الضحايا يف خطة إدارة الكوارث الوطنية، عىل أن تُصاغ مبشاركة 	 
السلطات ذات الصلة، من أجل تنفيذ إدارة سليمة للجثث، وضامن صون كرامة املتوفَّني وعائالتهم واحرتامها، وإجراء 
وأدوارهم  الرئيسيني  واألفراد  الهيئات  يحدد  للتنسيق  إطاًرا  الخطة  متثل  أن  ويجب  املُقتىض.  حسب  التحقيقات 
تتعلق  تنفيذها  يلزم  محددة  إجراءات  تضم  تنفيذية  توجيهية  مبادئ  توفري  ينبغي  كام  بهم.  املنوطة  واملسؤوليات 

بالتحريات أوالتحقيقات القانونية حول الوفيات.
الهيئات تشمل جميع 	  تواصل وتنسيق متعددة  اسرتاتيجية  الضحايا  التعامل مع عدد كبري من  أن تضع خطة  ينبغي 

املشاركني يف االستجابة. إذ من شأن ذلك أن يتيح ملختلف األطراف فهم املسؤوليات املنوطة بها وإحاطتها باألنشطة 
واملامرسات املوّحدة والتكميلية املتفق عليها التي تحرتم مصالح جميع األطراف مبن يف ذلك عامة الناس.

ينبغي أن تراعي السياسة واملامرسات كرامة املوىت ويجب أن تبدي االحرتام للمتوفَّْي وعائالتهم.  	
ينبغي أن تأخذ عملية إدارة الجثث يف االعتبار رضورة العمل يف ظل الضغط الناجم عن كرثة الحاالت مع   	

الحفاظ يف الوقت نفسه عىل ما فيه صالح املوظفي واملجتمعات املترضرة.
، كام ينبغي ضامن توافر نهج إعالمي مناسب مع عاّمة  ينبغي توفري املعلومات ذات الصلة لعائالت املتوفَّ  	

الناس.
االتصال والتنسيق املستمر والفعال بي جميع الهيئات املشاركة ومقدمي الخدمات اآلخرين مهم جًدا.  	
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ويجب أن تحدد خطة التعامل مع عدد كبري من الضحايا كذلك معايري وآليات تنفيذ عملية إدارة عدد كبري من الضحايا. 	 
ويتضمن هذا الترشيع املتعلق باملسؤوليات املنوطة بالسلطات املختلفة، ومراحل االستجابة، وهيكل القيادة واملراقبة. 
وتساعد الخطة عىل ضامن االلتزام مبسارات اإلبالغ عىل جميع املستويات ومن جانب جميع املشاركني يف االستجابة، حتى 

يضطلع كل منهم باملسؤولية املنوطة به.
ينبغي أن تؤكد التحريات أو التحقيقات النمطية التي تُجرى بشأن حاالت الوفاة هوية املتوىف ومكان وتاريخ وكيفية وآلية 	 

وفاته. تُجرى هذه التحقيقات لكل حاالت الوفاة املفاجئة أو غري املتوقعة أو الغامضة، ومنها حاالت الوفاة غري املتوقعة 
من جرَّاء تفيش مرض معٍد مثل كوفيد- 19.

التدريب 	  تقديم  يجب  لذلك،  طبية.  مرافق  داخل   19 كوفيد-  جرَّاء  الوفاة من  تقع جميع حاالت  لن  الحال،  بطبيعة 
واإلرشاف املالمئني للمستجيبني األولني الذين قد يواجهون حاالت وفاة بسبب كوفيد- 19، بهدف ضامن اإلدارة اآلمنة 

ملواقع الوفاة.
اتباع املامرسات األساسية إلدارة الجثث أمر يف غاية األهمية، ويتعني اتباعها يف جميع الحاالت. وتتسم هذه املامرسات 	 

بأهمية خاصة حال حدوث زيادة كبرية مفاجئة يف الوفيات، عىل النحو الذي يشكِّل ضغطًا عىل كل من املوارد البرشية 
وقدرات املرافق.

 	. ويجب أن تتضمن االستجابة توفري االهتامم الكايف بعائالت املتوىفَّ
ذ من خالل مراكز اتصال معينة و/ أو شبكات ميكن الوصول إليها 	  ينبغي وضع اسرتاتيجية للتواصل العام واإلعالم، تُنفَّ

عىل نطاق واسع، وأن تطرح هذه االسرتاتيجية نهًجا إعالميًا عاًما منتظاًم يتسم باملوثوقية والشفافية. وينبغي استعراض 
م  الخطط والعمليات التي تضطلع بها الجهات املختلفة املشارِكة يف االستجابة عرب تقارير باملستجدات وتقارير مرحلية تقدَّ

دة لضامن االمتثال بالترشيعات املعنية بحامية املعلومات الشخصية. بشكل منتظم. ويتعني وضع إجراءات عمل موحَّ

شأنها حامية 	  من  التي  املهنية  والسالمة  الصحة  متطلبات  الضحايا  من  كبري  عدد  مع  التعامل  توّصف خطة  أن  يجب 
املستجيبني األولني واملامرسني. ويجب أن تحدد معايري تقييم املخاطر وتضع آلية لتثقيف املستجيبني األولني بشأن كيفية 
الحد من مخاطر إصابتهم بالعدوى يف أثناء حاالت تفيش األمراض املعدية. ويجب أن تنّص، بنفس القدر، عىل تدريب 
املستجيبني األولني والعاملني يف مرافق حفظ الجثث وفنيّي املختربات وغريهم من األفراد املشاركني يف التعامل مع الرفات 
البرشية يف مجال مراقبة التلوث ومعدات السالمة ومعدات الحامية الشخصية. كام ينبغي أن تؤكد عىل أهمية إطالع 
العائالت واملجتمعات املحلية، حيث جرى انتشال وجمع جثث حاملة للعدوى، عىل املعلومات الخاصة بالسالمة، بُغية 

الحد من انتشار التلوث.
ال يُنصح إطالقًا بالدفن يف مقابر جامعية. فهي غالبًا أحد مظاهر سوء التخطيط من جانب السلطات، وتُظهر تجاهاًل 	 

لرغبات العائالت واملجتمعات املحلية وعاداتها وطقوسها الدينية. أما القبور الفردية، فهي تحرتم وتصون كرامة األفراد، 
التعاوين بني السلطات واألطراف  وتيرس تحديد مكان الرفات البرشية. غري أن ذلك ال ميكن تحقيقه إال عرب التخطيط 
التنسيق مع  الجثث واملقابر، واألهم من ذلك كله:  الصلة، مثل مؤسسات دفن املوىت ومحارق  املختصة األخرى ذات 

العائالت.
غالبًا ما تتضمن األحداث التي تتسبب يف وقوع عدد كبري من الضحايا وفيات من األجانب. لذا من املهم اتباع املامرسات 	 

الفضىل واإلجراءات املقبولة دوليًا التي تشجع اإلدارة الكرمية واملهنية للجثث، والتعامل عىل نحو محرتم مع الناس من 
شتى الخلفيات والثقافات واألديان. فهذا من شأنه املساعدة يف اجتياز اإلجراءات اإلدارية والقانونية املعّقدة أحيانًا التي 
تتبعها الحكومات األجنبية عند السعي إىل إعادة الجثث إىل موطنها أو إبالغ األقارب الذين يعيشون بالخارج بوفاة أحد 
أحبائهم. ومن املمكن تأخري شحن الجثث عرب الحدود الدولية إىل أن تعترب العدوى غري سارية. وينبغي إرشاك رشكات 

الخطوط الجوية التي يُتوقع أن تقدم خدمات شحن الجثث يف عملية التخطيط.

ال يقترص هدف خطة التعامل مع عدد كبري من الضحايا عىل مجرد توجيه كيفية التعامل مع الجثث و/ أو حفظها   	
واللوجستية  واإلدارية  املالية  واألنظمة  التنفيذية،  املامرسات  تحديد  إىل  ذلك  تتجاوز  وإمنا  دفنها؛  نهايئ/  بشكل 
الداعمة التي تكفل تحقق عنرصّي املهنية وصون الكرامة يف جميع جوانب عملية إدارة الجثث: البحث، واالنتشال 
الهوية، والتخزين، والتسليم إىل العائالت للدفن. وينبغي توثيق كل خطوة بطريقة  والجمع، والفحص، وتحديد 
موحدة، وهذه الوثائق ستحتوي عىل املعلومات املهمة التي ينبغي حاميتها وجمعها مركزيًا ليس فقط ألغراض 
القانونية، وإمنا هي مطلوبة كذلك للتخطيط والعمليات واللوجستيات واألعامل اإلدارية  التحقيقات والتحريات 
التي  الجثث  بإدارة  املتعلقة  واإلجراءات  السياسات  كذلك  الخطة  تحدد  أن  يجب  كام  التقارير.  وتقديم  واملالية 
مل يُطالب بها أحد والتي مل يُتعرَّف عىل هوية أصحابها، واملتعلقة بتوثيق مكان الجثث والسامت املميِّزة لهوية 
واإلمكانات  للقدرات  كاماًل  فهاًم  الخطة  مراحل  من  مرحلة  كل  تتطلب  املستقبل.  يف  بها  يُستعان  ليك  أصحابها 

املتاحة، وكذلك رصد الجوانب التي تحتاج إىل حلول.
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اإلدارة والتنسيق. 1
تحديد الوزارة أو الدائرة التي تتوىل قيادة أعامل تنسيق استجابة الحكومة.	 
تحديد ممثل اتصال عن كل هيئة من الهيئات، مبا يف ذلك مقدمو الخدمات الطبية الرشعية والخدمات التقنية والطبية 	 

األدوار  وتوضيح  عائالتهم،  مع  والتواصل  املتوفني  جثث  إدارة  عن  املسؤولني  الخدمات  مقدمي  من  وغريهم  الرشعية 
األمر(،  لزم  )إذا  وفحصها  ونقلها،  وجمعها  انتشالها  وهي  الجثث؛  إدارة  لعملية  املختلفة  املراحل  بشأن  واملسؤوليات 
العائالت  وتزويد  الوفاة،  وتسجيل  ودفنها،  تسليمها  أو  نهايئ  بشكل  وحفظها  جثته  وتخزين  املتوىفَّ  هوية  وتحديد 

باملعلومات واالهتامم بها.
إنشاء فريق تنسيق باتباع نهج متعدد الجهات. ومن املهم إرشاك إداريي املستشفيات والسلطات الدينية والخدمات 	 

البلدية واملقابر ومحارق الجثث من أجل ضامن توفري استجابة متكاملة كام ينبغي. ورغم أن القطاع الخاص غري مشارك 
يف عملية التخطيط، فهو مورد رئييس وينبغي إرشاكه بالقدر املمكن مبوجب النظم املحلية.

ضامن وجود استجابة مالمئة تتناول جميع جوانب عملية إدارة الجثث، ومن ذلك مراعاة احتياجات هيئات إنفاذ القانون 	 
يف الحاالت التي تستدعي إجراء تحقيق.

ينبغي للسلطات املحلية ضامن أن أي مشاركة من جانب متطوعني أو جهات خاصة تتبع اإلجراءات املقررة.	 
من املهم تكوين فهم جيد للقدرات املحلية يف مجال إدارة الجثث؛ يف األساس يف ما يتعلق بنقل الجثث وتخزينها وحفظها 	 

بشكل نهايئ/ دفنها، إذ يشكل هذا الفهم القاعدة املرجعية لتحديد الخطوات التالية يف النهج املتعدد الجهات.
بهدف 	  الشخصية  الحامية  واملواد ومعدات  البرشية  واملوارد  التحتية  البنية  ما يخص  الكافية يف  القدرات  توافر  ضامن 

االستجابة لتزايد عدد الوفيات. فإذا مل تكن هذه القدرات متوافرة، فينبغي لفريق التنسيق اللجوء إىل بدائل للحصول 
عىل الدعم املطلوب.

ضامن تقديم موظفني من طاقم اإلدارة أو التنسيق يف مختلف الكيانات املعنية إجراءات وتوصيات واضحة للتعامل مع 	 
الجثث.

قد تنشأ من عملية إدارة الجثث، ال سيام نقلها، مشاكل إضافية تتعلق بالصحـة والسالمـة يواجهها العاملون؛ من قبيل 	 
الرضر البدين الذي يتسبب فيه التعامل املبارش مع الجثث، والناجم عن رفع أوزان ثقيلة بشكل متكرر، والعمل يف درجات 
حرارة منخفضة لفرتات طويلة، والتعامل مع مواد خطرة، والصدمات النفسية التي يكابدها العاملون. لذا ينبغي ضامن 

تلبية احتياجات العاملني يف ظل هذه الظروف وحصولهم عىل الدعم الكايف.
يجب أن يسبق أي نشاط يُجرى يف إطار إدارة حاالت الوفاة التي يُعرف أو يُشتبه يف حدوثها من جراء اإلصابة بكوفيد- 	 

19 إجراء تقييم أّويل وتقييم للمخاطر. وينبغي أن يتضمن التقييم األّويل تحديد عدد الجثث ومكانها وحالتها، مبا يف ذلك 
حالة إصابتها بكوفيد- 19.

انتشال وجمع جثث املتوفني ونقلها. 2
يف حالة تزايد الوفيات، يتطلب نقل الجثث بني املنازل واملستشفيات ومرافق حفظ الجثث وأماكن تخزينها واملقابر أعداًدا 
كبرية من العاملني للتعامل مع الجثث، وتوافر مركبات لنقلها. ينبغي وضع ترتيبات لنقل الجثث مع وضع األسئلة التالية يف 

الحسبان:
ما الترشيع والنظم املعمول بها، مبا يف ذلك تلك املتعلقة بالصحة والسالمة املهنية؟	 
ما الجهة املسؤولة عن نقل الجثث؟	 
هل متلك القدرات الالزمة؟	 
هل هناك أي مشاركة من جانب الرشطة أو السلطات القضائية؟	 
إىل أين ينبغي نقل الجثث التي تأكد أو يُشتبه يف حملها لعدوى كوفيد- 19؟ هل هناك مرشحة أو مرفق حفظ جثث 	 

معنيَّ يتعني نقلها إليها؟
متى يتجاوز عدد الضحايا القدرات الحالية لنقل الجثث؟ تحديد الدعم املطلوب يف ما يخص املركبات والبنية التحتية 	 

واملواد واملوارد البرشية.
ما مصادر الدعم البديلة املتوافرة إذا ما استُنزفت القدرات الحالية؟ ويجب التأكد من إدراك هذه املصادر أدوارها يف 	 

النطاق األوسع لالستجابة7. وهل تعلم هذه املصادر وتدرك تدابري السالمة أو التدابرياالحرتازية املطلوبة؟

تشمل مصادر الدعم البديلة مؤسسات دفن املوىت، ومركبات اإلسعاف الخاصة، واملستجيبني األولني، والدفاع املدين، والجمعيات الوطنية للصليب األحمر والهالل األحمر، . 7
وقوات الرشطة، والقوات املسلحة، ورشكات النقل التجاري، ورشكات تأجري املركبات عىل املدى القصري، وأماكن األحداث الرياضية، وما إىل ذلك.
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هل ستتوافر لدى مصادر الدعم البديلة هذه التغطية التأمينية الالزمة؟	 
لالطالع عىل اإلجراءات املوىص بها عند التعامل مع الجثث، انظر “توصيات فنية للمتعاملني مع الجثث”، ص 4.	 

شهادات الوفاة وتسجيل الوفيات. 	
ما الُنظُم املعمول بها؟ هل هناك أي توجيهات أو نُظُم خاصة ينبغي مراعاتها يف حاالت الجوائح؟ عىل سبيل املثال، عادًة 	 

ما يُصدر طبيب شهادة الوفاة، لكن من يصدر شهادة الوفاة حال عدم وجود شهود، كام هو الحال إذا تويف شخص يُشتبه 
يف إصابته بكوفيد- 19 مبنزله؟ هل إجراء ترشيح للجثة أمر إلزامي؟

يف حالة وقوع وفيات أثناء االحتجاز، ما اللوائح التي يتعني اتباعها؟ يجدر التفكري يف العمل مع سلطات إنفاذ القانون 	 
والسلطات األخرى من أجل مواءمة األوضاع يف حالة حدوث زيادة كبرية يف الوفيات.

من املسؤول عن إصدار شهادات الوفاة ومن املسؤول عن تسجيل الوفيات؟	 
هل متتلك هذه الجهات القدرات الالزمة يف حالة حدوث ارتفاع حاد يف الوفيات؟ هل توجد تدابري قامئة لضامن، عىل 	 

سبيل املثال، توافر عدد كاٍف من األطباء لتوقيع شهادات الوفاة، وعدد كاٍف من املوظفني املسؤولني لتسجيل الوفيات؟ 
يجب وضع احتامل توقف العمل باملكاتب الحكومية أو خفض أنشطتها يف االعتبار، وكذلك تدابري التباعد االجتامعي 

املُطبَّقة وما إىل ذلك.

فحوصات ما بعد الوفاة يف النظام العام ويف نظام التحقيقات الطبية الرشعية يف الوفيات )الحاالت املصابة بالعدوى . 	
والحاالت النمطية(

مراجعة الترشيع الحايل املعني باألمراض املعدية )اإلنفلونزا مثالً(.	 
ينبغي للسلطات املحلية اتخاذ تدابري تضمن استمرار تقديم الخدمات الطبية الرشعية. ينبغي وضع خطة طوارئ بهدف 	 

الناجمة عن كوفيد- 19 والوفيات األخرى، ال سيام عند نقل الجثث إىل  إدارة الجثث عىل نحو مالئم، سواء للوفيات 
املرافق ذاتها.

ينبغي عىل نحو مالئم تزويد عائالت املوىت مبعلومات بشأن أي تأخري والتدابري املتَخذة وما إىل ذلك، فضاًل عن وضع خطط 	 
للتواصل مع العائالت يف حاالت الوفاة الناجمة عن كوفيد- 19 وغريها من الحاالت.

ينبغي النظر يف كيفية االستفادة من املوارد واملستلزمات القضائية واملوارد الطبية الرشعية بفاعلية بغية تحسني عملية 	 
اتخاذ القرار يف الحاالت التي تتطلب اهتامًما يف مجال الطب الرشعي، وكذلك النظر يف املوارد الطبية الرشعية اإلضافية 

التي ميكنها املساعدة يف إدارة الجثث املرتبطة بالجائحة، وكيفية توزيع الحاالت إذا أمكن، وما إىل ذلك.

تخزين الجثث. 	
من املهم التمييز بني مرافق تخزين الجثث من جهة ومرافق حفظ الجثث املؤقتة من جهة أخرى، فكل منهام يؤدي غرًضا 	 

يختلف عن اآلخر. تلبي مرافق تخزين الجثث يف حاالت الطوارئ الحاجة إىل أماكن للتخزين املؤقت عندما يحدث ارتفاع 
مفاجئ يف الوفيات بسبب حاالت طوارئ مبا يستنزف قدرات التخزين الحالية. يف حني تلبي مرافق حفظ الجثث املؤقتة 
الترشيح  املثال(، وتشمل غرف  الطوارئ عىل سبيل  الرشعي )يف حاالت  للطب  إضافية  تحتية  بنية  إىل عنارص  الحاجة 
واملختربات. ومن املرّجح أن تتطلب الزيادة املفاجئة يف الوفيات الناجمة عن كوفيد- 19 قدرة تخزين إضافية للجثث 

وقد تتطلب كذلك مرافق حفظ جثث مؤقتة، حسب الظروف واالحتياجات. 
من املهم وضع آلية لتحديد املرافق املتاحة املناسبة لتخزين الجثث، وتنسيق شؤون املشرتيات، وتوظيف عاملني باملرافق، 	 

وإدارة عملية تخزين الجثث.
ينبغي إطالع فريق التنسيق عىل جميع مساحات تخزين الجثث املتاحة. وتشمل املرافق املتاحة مرافق املستشفيات، 	 

العسكرية يف  املرافق  الرشعية، وميكن كذلك وضع  الطبية  الخدمات  والخاصة، ومرافق  العامة  املوىت  ومؤسسات دفن 
االعتبار.

يف بعض الحاالت، قد تتوافر بالجامعات مساحات إضافية لتخزين الجثث، ويف بعض البلدات واملدن، تكون مساحات 	 
التخزين املتاحة يف مرافق حفظ الجثث العامة فقط.

حتى يف حالة اتخاذ قرار بدفن الجثث بأرسع وقت ممكن، فبال شك ستبقى الجثث قيد التخزين لبعض الوقت لحني 	 
استيفاء املتطلبات اإلدارية واللوجستية )عىل سبيل املثال يف انتظار إصدار شهادة الوفاة أو الترصيح بإحراق الجثة أو 

دفنها، أو انتهاء التحقيقات الجارية، أو إبالغ العائلة(. لذلك، يجب تحديد مساحات تخزين إضافية مسبًقا.
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قد تنطوي جميع مراحل عملية إدارة الجثث عىل تحديات إضافية يف أثناء الجائحة، حتى يف حالة زيادة القدرات، نظرًا 	 
ألن التعامل مع الجثث التي يُحتمل أنها حاملة للعدوى يتطلب تدابري احرتازية إضافية. ويف هذه الحاالت، متثل زيادة 

مساحات التخزين ضامنًا استباقيًا يكفل استمرار املراحل األخرى لعملية إدارة الجثث.
تشمل املعايري الدنيا إلعداد مرافق تخزين مؤقتة املتطلبات الالزمة ملرفق من طابق واحد أو بناية ذات مدخل مناسب 	 

مداخل ومخارج  اليوم، وذات  مدار  املركبات عىل  يستقبل  نة، ومجهزة مبدخل  مؤمَّ تكون  أن  والتفريغ، عىل  للتحميل 
بارتفاع  تكديس  وأرفف  والسباكة،  الكهرباء  إمدادات  بها  وتتوافر  الناس،  وعامة  اإلعالم  وسائل  عن  محجوبة  ونوافذ 
مناسب، ومكان مخصص لتحديد هوية أصحاب الجثث ورؤيتها، ومساحات للمكاتب، ووسائل لخدمة العاملني، ومرافق 
للراحة. وينبغي كذلك مراعاة تجهيزات مثل األرضيات املصنوعة من الخرسانة أو املغطاة مبطاط مانع لالنزالق ومانع 
لترسب املياه، واألسطح سهلة التنظيف، ومساحات مخصصة للتخلص من النفايات بشكل مالئم، إىل جانب مراعاة النظم 

املحلية وتقييامت املخاطر البيئية والتصاريح البيئية وغري ذلك.
إعداد قامئة باملعدات الالزمة ملرفق تخزين الجثث املؤقت.	 
يُجرى تحديد هوية أصحابها ووضع 	  أن  الجثث ونقلها  تخزين  املهم بصفة خاصة يف مرحلتي  الجثث، من  إدارة  عند 

بطاقات التعريف عليها باستخدام ثالثة معرّفات عىل األقل، من بينها ُمعرِّف مميّز )عىل سبيل املثال رقم الجثة وتاريخ 
ومكان انتشالها وجمعها(. وال بد من أن يتوافر يف مرافق التخزين نظام ترقيم مناسب لضامن إخراج الجثث الصحيحة 

وعدم حدوث تأخري ال داعي له.
يجب أن تتأكد السلطات املشاركة يف عملية التخزين من أن إجراءات عملها تتبع التوصيات املتعلقة بالتعامل مع الجثث 	 

املصابة بالعدوى. ملعلومات عن درجة الحرارة املناسبة لتخزين الجثث، انظر إدارة الجثث بعد وقوع الكوارث: دليـل 
ميدانـي موجه إىل املستجيب األول.

رؤية الجثث. 	
ينبغي توفري منطقة مخصصة لرؤية العائالت للجثث، ومراعاة لتدابري التباعد االجتامعي املعمول بها، ينبغي أال يُسمح سوى 
لعدد قليل من أقارب املتوىف بالدخول إىل املرفق لتعبئة الوثائق املطلوبة للدفن. لذا فمن املهم أيًضا تجهيز منطقة انتظار 
مالمئة ومريحة للعائالت، مبا يتامىش مع التوصيات العامة املتعلقة باألماكن العامة يف أثناء الجائحة. ويجب أن تضم هذه 
املرافق - كحد أدىن - حاممات )مجهزة مبراحيض وأحواض للغسل( تراعي احتياجات أقارب املُتوىفَّ ومعتقداتهم الدينية، وأن 

بون يرشفون عىل ترتيبات رؤية الجثث. يوجد بها مهنيون مدرَّ

حفظ الجثث بشكل نهايئ/ دفنها/ إحراقها. 	
ميتلك العاملون يف مؤسسات دفن املوىت خربة يف التعامل مع الجثث ونقلها، ورغم عدم وجود أي التزام قانوين يفرض 	 

عليهم االستجابة لحاالت الطوارئ، فيمكنهم تقديم دعم مفيد ويف الوقت املناسب إذا ما تجاوزت االحتياجات قدرات 
املرافق األخرى. إذ بإمكانهم املساعدة يف عملية تسجيل الوفيات، وإصدار تصاريح الدفن، وما إىل ذلك. هذا فضاًل عن أنه 

قد يكون مبقدورهم توفري مرافق مناسبة لتخزين الجثث يف مؤسساتهم إذا ما دعت الحاجة إىل ذلك.
املعنية 	  السلطة  إصدار  الجثث، وضامن  وبإحراق  الجثث  دفن  بتصاريح  الصلة  ذات  الحالية  النظم  مراجعة  املهم  من 

مرسوًما أو تعليامت تهدف إىل إرساع عملية الحصول عىل تصاريح الدفن قدر املستطاع.
ينبغي أن تتبع املقابر التوصيات املعنية بدفن الجثث يف حاالت الكوارث. ويجدر أخذ مسائل مثل عملية إصدار التصاريح 	 

وتوافر األرايض يف الحسبان. وقد يكون الدفـن املؤقت للجثث رضوريًا.
ملزيد من املعلومات حول هذا املوضوع، يُرجى الرجوع إىل امللحق 7 من إدارة الجثث بعد وقوع الكوارث: دليـل ميدانـي 	 

موجه إىل املستجيب األول.

إعادة الرفات البرشية إىل الوطن. 	
يف الحاالت التي يتعني فيها إعادة الرفات البرشية إىل الوطن األم، من املهم اإلملام بالنظم واإلجراءات املحلية، والسلطات املعنية 
مثل القنصليات وسلطات الحدود والسلطات املختصة يف البلد الذي سيتسلم الجثة. وينبغي أن يتوىل فريق تنسيق التواصل 
مع السلطات املسؤولة عن إصدار تصاريح اإلعادة إىل الوطن يف كال البلدين. عموًما، تكون شهادة “خلّو من العدوى” مطلوبة 
ويُصدرها عادًة املامرس يف مجال الطب الرشعي أو الطبيب املتابع لحالة املريض قبل الوفاة. وإذا كانت الجثة حاملة لعدوى 
كوفيد- 19، فمن املستحسن تقرير اإلجراءات التي ستُتبع إلعادة الرفات البرشية إىل الوطن مقدًما، وذلك إلرساع عملية اإلعادة 

ولتخفيف العبء الواقع عىل عائالت املتوفَّني يف البلدان األجنبية.
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مراجع ملزيد من االطالع
انقر بزر املاوس األمين لفتح الرابط يف عالمة تبويب جديدة.

CDC, Collection and Submission of Postmortem Specimens from Deceased Persons with Known or Sus    	 
pected COVID-19, March 2020 (Interim Guidance), CDC, Atlanta, 	5 March 	0	0.
CDC, Interim Health Recommendations for Workers Who Handle Human Remains after a Disaster,      	  
CDC, Atlanta, 15 September 	008.
European Centre for Disease Prevention and Control, Considerations Related to the Safe Handling of    	 
Bodies of Deceased Persons with Suspected or Confirmed COVID-19, Stockholm, 	0	0.
New South Wales Government, COVID-19 – Handling of Bodies by Funeral Directors, April 	0	0:     	 
https://www.health.nsw.gov.au/ Infectious/ factsheets/ Pages/ covid-19-funeral-directors.aspx.

العاملية واللجنة الدولية واالتحاد الدويل، “إدارة الجثث بعد وقوع  للبلدان األمريكية ومنظمة الصحة  منظمة الصحة   	
الكوارث: دليـل ميدانـي موجه إىل املستجيب األول، الطبعة الثانية، اللجنة الدولية للصليب األحمر، جنيف، 016	.

 منظمة الصحة العاملية، نصائح للجمهور بشأن مرض فريوس كورونا (كوفيد- 19)، منظمة الصحة العاملية، جنيف، 9	 	 
نيسان/ أبريل 0	0	.

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

باللغة اإلسبانية:
                                                                                                                                                            	

                                                                                                                                                            	

ملحق 
أسئلة عملية جوهرية للتقييم الرسيع لقدرة األنظمة الصحية واألنظمة الطبية الرشعية الحالية عىل االستجابة لتزايد حاالت 

الوفاة	
هل توجد خطة للتعامل مع عدد كبري من الضحايا أو أي توجيه آخر يتعلق بإدارة الجثث لتوجيه استجابة متعددة 	 

الجهات إزاء تزايد حاالت الوفاة من جرَّاء كوفيد- 19؟

ميكن استخدام هذه األسئلة كذلك يف تقييم االستجابة املتبعة مبراكز االحتجاز يف حالة حدوث زيادة مفاجئة يف الوفيات املرتبطة بالجائحة أثناء االحتجاز.. 8

WHO, Coronavirus Disease (COVID-19) Technical Guidance: Infection Prevention and Control / 
WASH, WHO, Geneva, accessed 1 May 	0	0.
WHO, Infection Prevention and Control during Health Care When Novel Coronavirus (nCoV) Infec-
tion is Suspected: Interim Guidance, WHO/	019-nCoV/IPC/	0	0.3, WHO, Geneva, 19 March 	0	0.
Barton, L. et al., ”COVID-19 autopsies, Oklahoma, USA“ American Journal of Clinical Pathology, 
Vol. 153, No. 6, 10 April 	0	0; pp. 7	5–733: https://doi.org/10.1093/ajcp/aqaa062.
Cattaneo, C., ”Forensic medicine in the time of COVID-19: An editorial from Milano, Italy“ Fo-
rensic Science International, Vol. 31	, 	7 April 	0	0: https://doi.org/10.1016/j.forsciint.2020.110308 
)in print(.
Finegan, O. et al., ”International Committee of the Red Cross )ICRC(: General guidance for the 
management of the dead related to COVID-19“, Forensic Science International: Synergy, Vol. 	, 	0	0, 
pp.1	9–137: https://doi.org/10.1016/j.fsisyn.2020.03.007.
Hanley, B. et al., ”Autopsy in suspected COVID-19 cases“, Journal of Clinical Pathology, Vol. 73, No. 
5, 	0 March 	0	0; pp. 	39–	4	: doi:10.1136/jclinpath-2020-206522.
Osborn, M. et al., Briefing on COVID-19: Autopsy Practice Relating to Possible Cases of COVID-19, 
Royal College of Pathologists, London, February 	0	0.
Xue, Y. et al. ”Perspectives on the death investigation during COVID-19 pandemic“, Forensic Sci-
ence International: Synergy, Vol. 	, 	0	0, pp. 1	6–1	8, https://doi.org/10.1016/j.fsisyn.2020.04.001.

Caja Costarricense de Seguro Social, Lineamientos para el manejo de cadáveres relacionados con 
la enfermedad COVID-19, 	3 marzo 	0	0 : https://www.ccss.sa.cr/web/coronavirus/personal-salud.
Gobierno de México, Lineamientos de manejo general y masivo de cadáveres por COVID-19 (SARS 
CoV-2) en México, 	1 abril 	0	0: https://www.aps.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/lineamien-
tos-de-manejo-general-y-masivo-de-cadaveres-por-covid-19-sars-cov-2-en-mexico.
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كوفيد- 19:
توجيه عام إلدارة الجثث
وحدة العلوم التقنية والطبية الرشعية 

باللجنة الدولية للصليب األحمر
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هل ستحصلون عىل دعم من رئيس الحكومة ومجلس الوزراء ووزارات الصحة والعدل والداخلية، ودائرة إدارة الكوارث 	 
لتفعيل الخطة الحالية للتعامل مع عدد كبري من الضحايا - باعتبارها جزًءا من خطة وطنية إلدارة الكوارث - أو لوضع 

خطة طوارئ؟
ما الجهات التي يُناط بها االستجابة الرتفاع مفاجئ يف حاالت الوفاة يف حادثة واسعة النطاق أو ممتدة، وما الجهة التي 	 

تتوىل زمام قيادة تنسيق جهود وضع خطة وتنفيذها؟
ما القدرات واإلمكانات الحالية لجميع الجهات املشاركة يف عملية إدارة حاالت الوفاة؟	 
ما النسبة املئوية التي ميكن أن تزيد بها حاالت الوفاة قبل أن تثقل كاهل القدرة الحالية للجهات وتستدعي بدء تنفيذ 	 

الخطة؟
هل العاملون الحاليون مدربون تدريبًا مالمئًا عىل اتخاذ احتياطات السالمة ومجهزون مبعدات الحامية الشخصية املالمئة 	 

للتعامل مع االرتفاع املفاجئ يف حاالت األمراض املعدية؟ هل يتمتعون بتغطية تأمينية ضد اإلصابة والوفاة؟
هل اتُخذت ترتيبات مع املجموعات غري الحكومية والقطاع الخاص من أجل تأمني دعم إضايف وكذلك تأمني معدات 	 

إضافية؟
هل تتمسك الخطة بإدارة شؤون املتوفني بطريقة كرمية ومهنية، وبالتفاعل مع رغبات العائالت واملجتمعات املحلية 	 

املتأثرة واالمتثال لها يف إطار من االحرتام؟
هل يتوافر لدى هيئات إنفاذ القانون ومامريس الطب الرشعي املوارد اإلضافية الالزمة لضامن التحقيق الدقيق يف جميع 	 

حاالت الوفاة غري املتوقعة، حتى يف أثناء تفيش مرض ُمعٍد؟
هل تقدم الخطة توجيهات بشأن كيفية االمتثال للترشيع والنظم املعنية بحامية املعلومات الشخصية؟	 
هل سيكون مبقدور العائالت واملجتمعات املحلية ووسائل اإلعالم توقع نهج إعالمي منتظم يتسم باملوثوقية والشفافية 	 

من مصادر مختصة متثل جميع الجهات واملجموعات املشاركة يف االستجابة؟ وما الجهة التي يلجؤون إليها للحصول عىل 
مستجدات وتقارير حالة عن االستجابة؟

من القامئون عىل انتشال وجمع جثث املتوفني من منازلهم، وما التدريب واملعدات التي سيحصلون عليها لحامية أنفسهم 	 
وعائالت املتوفَّني يف حالة تفيش مرض معٍد؟

ما املساحات التخزينية املربَّدة اإلضافية املتوافرة للتعامل مع ارتفاع مفاجئ يف حاالت الوفاة؟	 
مرافق حفظ 	  املرتاكمة يف  الجثث  من  كبرية  أعداد  إدارة  بهدف  وتعقبها  الجثث  لتعريف  ستُستَخدم  التي  الوسائل  ما 

الجثث؟
هل مثة عملية موّحدة إلدارة امللفات )مبا يف ذلك وجود استامرات موحدة( بغية ضامن عمل جميع املرافق والجهات 	 

املشارِكة عىل نحو مرتابط وتعاوين، باستخدام نظام واحد يتيح التعامل مع جميع البيانات املتصلة بإدارة الجثث مركزيًا؟
كيف ستُجرى إدارة املعلومات عن أعداد الحاالت مركزيًا للمساعدة عىل إجراء التخطيط الالزم والنرش املستهدف للموارد 	 

واملعدات اإلضافية؟
هل تتوافر للمقابر و/ أو مرافق حرق الجثث القدرات الكافية الستيعاب الزيادة يف أعداد الوفيات يف الوقت املناسب؟	 
د هوية أصحابها؟	  ماذا سيكون النهج القصري األمد والطويل األمد إلدارة الجثث التي مل يُطالب بها أحد والتي مل تحدَّ
ما العمليات اإلدارية والدعم اإلضايف الذي سيضمن تسلم العائالت لشهادات الوفاة، وتصاريح الدفن، وتقارير الترشيح، 	 

ِكات، وما إىل ذلك؟ وغريها من الوثائق املهمة لتسوية املسائل املالية والرتَّ
ما الجهة املنوطة بدفع تكاليف العاملني واملرافق واألنشطة اإلضافية الالزمة لالستجابة لحدث ممتد يتسبب يف وقوع 	 

عدد كبري من الضحايا؟

تساعد اللجنة الدولية للصليب األحمر املترضرين من النزاعات املسلحة وأعامل العنف األخرى يف جميع أنحاء العامل، باذلة 
كل ما يف وسعها لحامية أرواحهم وكرامتهم وتخفيف معاناتهم، وغالباً ما تفعل ذلك بالتعاون مع رشكائها يف الصليب األحمر 
والهالل األحمر.وتسعى املنظمة أيضاً للحيلولة دون تعرض الناس للمشقة، بنرش القانون اإلنساين وتعزيزه، ومبنارصة املبادئ 

اإلنسانية العاملية.
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رشادات   - 2املرفق      19- الكوفيد   مرامس التشييع اليت تتوالها اجملمتعات احمللية يف س ياق جاحئة و مع الثث  املأ مون لتعامل  ل ا 

عىل حنو يسهّل    ،همام اكن سبب الوفاة  ،، جيب أ ن تعّدل مجيع النازات والتجمعات خالل التشييع19-كوفيد جاحئة  تفيش  فرتات  أ ثناء  

 نتقال الفريوس فامي بني املش يّعني.  ال اً ، جتنب املباعدة السدية

- وجيب أ ن يُسمح فقط للعاملني اذلين تلقوا التدريب املناسب وميلكون املواد املطلوبة بلمس جثث اذلين توفوا نتيجة ا صابهتم مبرض كوفيد

أ جل حتضري الثة لدلفن/أ و احل  19 أ و  من  أآخر  رق  ال أ ي شلك  أ ن يتوىل ال قربء والقادة  هبا.  الهنايئ  ترصف  من  أ و  وميكن  الثقافيون 

 ادلينيون حتضري الثة عىل أ ن يتلقوا ادلمع والتجهزيات املناس بة.  

ايف،  اس تخدام أ قل الطرق تدخاًل وأ كرثها مالءمة عىل املس توى الثقاليت تتوالها اجملمتعات احمللية يف  للرفات  الآمنة  اال دارة  وتمكن أ ولوية  

وينبغي للجمعيات الوطنية    19-لتحضري الثث وتنظمي النازات ، مع احلد يف الوقت نفسه من خطر انتقال الفريوس املسبب ملرض كوفيد 

يف  أ ن تعطي ال ولولية دلمع ال رس واجملمتعات احمللية والقادة ادلينيني    19-اليت تقدم ادلمع ا ىل اجملمتعات احمللية املترضرة من تفيش الكوفيد

اتحة تكييف التقاليد املتبعة يف حتضري الثامني ومرامس التشييع    احرتام كرامة املوىت. و بشلك أآمن  الترصفوا 

يبوال  يف ادلفن الآمن والالئق اليت تنفذ  من قبيل خدمات  معليات  تنفيذ    19  -ومن غري الرضوري يف جاحئة كوفيد  حاالت اال صابة بفريوس ا 

أ و متاحة للجميع، قد يُطلب من امجلعيات الوطنية دمع العائالت والقادة  ويف ال ماكن اليت ال تتوافر فهيا خدمات دفن موحدة أ و ماربورغ. 

صابهتم مبرض كوفيدثث  املأ مون ل تحضري  ال ادلينيني واحملليني من أ جل   تبقى  دلفهنا أ و حرقها . و   اس تعداداً   19- ال شخاص اذلين يشتبه ب 

أ ن تركز يف املقام ال ول عىل ال شخاص املعنيني تقليداًي    يهذه ال نشطة أ ضيق نطاقًا وأ قل جحامً بكثري من برامج ادلفن الآمن والالئق وينبغ 

كة املبارشة يف معليات  لالطالع عىل اال جراءات بشأ ن املشار يك يس متروا يف ا جناز هماهمم بشلك أآمن.    تشييعيف حتضري الثث ومرامس ال 

. )مبادئ توجهيية حتضريية  19-جراء اال صابة بكوفيدالاس تجابة املمتدة حلاالت الوفاة املزتايدة    -التوجيه العام ال دارة الثث "  :  نظرأ  ادلفن،  

 ( عربيةللغة ال متاح أ يضًا ب)  1امللحق  خلطة التعامل مع عدد كبري من الضحااي("  

“General guidance for the management of the dead: Protracted response to increased deaths from 
COVID-19 (A preparatory guideline for mass fatality response plan)” (Annex 1). 
 

 

قامة مع الثث و   أ مونلتعامل املمبادئ توجهيية ل   19- جاحئة كوفيدأ ثناء فرتات تفيش مرامس التشييع اليت تتوالها اجملمتعات احمللية ا 

 التنس يق  

الفاعةل ال خرى ادلامعة لالس تجابة يف  جيب   • ومس توى    ،املس توايت )املس توى الوطين مجيع  التنس يق والتواصل مع الهات 

 وأ ين؟(.   ؟ومت  ؟وماذا  ؟الرد عىل الاس تفهام الربعي )مناملنطقة(.  البدلة أ و احلي، ومس توى 

اليت تتوالها اجملمتعات احمللية أ ن تكون شديدة احلرص   ينبغي للمنظمة املسؤوةل عن دمع التعامل الآمن مع الثث ومرامس التشييع •

، وادلمع النفيس والاجامتعي، مشاركة اجملمتع احمليلو واال بالغ عن اخملاطر  ،املراقبةأ نشطة عىل التواصل مع الهات املشاركة يف 

دارة اال صابت،   تواصل مع الهات الفاعةل ال خرى والوقاية من العدوى وماكحفهتا، فضاًل عن ال وتشخيص املرض )اخملتربات(، وا 

دارة الثث.    اليت تدمع معليات ا 

 حامية مقديم اخلدمات واجملمتع احمليل  

ماكنية انتقال عدوى كوفيد • من قبل خشص مصاب بلعدوى عندما يمت التعامل مع الثث عىل حنو يؤدي    19-ال ميكن جتاهل ا 

 ومن مث ا ىل خطر انتقال الفريوس.   ،جوي )أ يروسول( و/أ و قطرياتهباء ا ىل توليد 
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اخلطر  بعض  ملرض قد ينطوي عىل  ت ا صابته بأ و تأ كد  19-مع جثة خشص يشتبه بأ نه توىف بسبب ا صابته بكوفيدالتعامل   •

ادلفن بنتقال العدوى. ولكن من غري الرضوري ارتداء معدات امحلاية الشخصية بلاكمل أ و تشكيل أ فرقة خمتصة بعمليات  

يبوال وماربورغ.   الآمن والالئق  كام هو احلال يف تفيش فريويس ا 

أ فراد  ، من املهم تقدمي ادلمع واملعدات الالزمة ا ىل    اتوالناز سعيًا للحد من خطر انتقال العدوى املتصل بتحضري الثث   •

عىل  العائةل والزعامء التقليديني والقادة ادلينيني وال شخاص الآخرين اذلين يشاركون عادة يف حتضري الثث ومرامس التشييع  

ماكنية توليد  ا  من    ن أ جل احلدأ نشطهتم بشلك أآمن مبا يف ذكل تعديل ا جراءات حتضري الثث ميك ينفذوا    ،املس توى احمليل

 تسهياًل الحرتام التباعد السدي.   رامس التشييعديل اال عداد التقليدي ملع، وتهباء الويال 

املشاركني يف حتضري الثث. وينبغي توفري معدات امحلاية الشخصية مجليع اذلين يساعدون  تأ مني سالمة وعافية  احلرص عىل   •

   يف حتضري الثث أ و مرامس التشييع.

 ا رشاك اجملمتع احمليل  

اسرتاتيجية ا رشاك  درج مضن  يتطاب جناح أ ي اسرتاتيجية يف تكييف العمليات التقليدية لتحضري الثث ومرامس التشييع أ ن ت •

 أ سايس لتقبل اجملمتع احمليل وجناح التكييف املقرتح.   وهمعه تواصل الفعيل ال أ وسع للمجمتع احمليل ل ن  

جراءات ماكحفة الوبء ال  19-املعلومات املضلةل والتصورات اخلاطئة عن الكوفيدفضاًل عن  اخلوف وال ىس،    ؤديقد ي • ،  الزمةوا 

ضامن موافقة اجملمتع احمليل، . وسعيًا لالعمليات التقليدية لتحضري الثث ومرامس التشييعرفض أ فراد اجملمتع ل شاكل تكييف  ا ىل  

املرض واال جراءات الالزمة  تفاصيل  أ فراد اجملمتع احمليل وتفسري  ا ىل  تشمل التحدث    هيس تخدم املتطوعون اسرتاتيجية ال رشاك 

 ن يقدموا ا ىل العائالت وأ فراد اجملمتع معلومات موضوعية عن ال شاكل املكيفة لتحضري الثث وعن التباعد أ  للوقاية منه. وميكن 

 تساؤالهتم.  يقدموا ال جوبة ل ا ىل خماوفهم وتصوراهتم اخلاطئة عن التعامل مع الثث ، و يس متعوا السدي أ ثناء مرامس التشييع، و 

امل اليت تدعو اجملمتع احمليل ا ىل مقاومة التعديالت عىل الطقوس التقليدية  و لع معرفة اا ىل  يف هذا اجملال  املدربون  عندما يسعى   •

يف موقع أ فضل لتكييف معليات حتضري الثث التقليدية وطقوس التشييع وتطبيق هذه العمليات املكيّفة    ونيصبحأ و تقبلها ،  

 بلطرق اليت جتدها العائالت واجملمتعات احمللية املتأ ثرة مقبوةل.  

تكييف  التصورات املتعلقة ب بشأ ن  مبا يف ذكل املالحظات    ،حتليلها بشلك منتظميمت  مع مالحظات اجملمتع احمليل و ينبغي أ ن جتُ  •

 ، من أ جل توجيه الاس تجابة وتقدمي اخلدمات وتشجيع مشاركة اجملمتع احمليل. والنازاتمعليات حتضري الثث 

  التنفيذ   ذكل، قبل تقدمي أ ي دمع لعمليات حتضري الثث والنائز املكيّفة وأ ثناء ا رشاك اجملمتع احمليل والقادة ادلينيني لكام أ مكن   •

وبعده. وينبغي أ ن تعمل فروع امجلعيات الوطنية مع القادة ادلينيني والزعامء التقليدين اذلين ميكن أ ن يساعدوا يف دمع العائالت 

 وتنظمي مرامس بديةل عند الاقتضاء.  

 ترصف الهنايئ يف الثة  مرامس التشييع و/أ و ال أ ثناء 

ظهار التعاطف مع • جيب    .وتكرميهالغايل  الشخص  التعبري عن حزهنم لفقدان  أ هنم يس تطيعون  التأ كد من  ، و اذلين يبكون فقيدمه  ا 

 املتوفني وأ رسمه. دامئًا احرتام  

املشتبه هبا أ و املؤكدة،   19- صابت بكوفيدينبغي السامح ل فراد العائةل بملشاركة يف مرامس العزاء وادلفن واال حراق بلنس بة ا ىل اال   •

ماكنية احرتام التباعد السدي فامي بني احلارضين.    رشيطة أ ن تتيح املشاركة ا 

دارة   19-املعنية بكوفيد ختطيط ال نشطة    الثث اليت تتوالها اجملمتعات احمللية  وتنظميها من أ جل دمع ا 
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عداد الثث وتنظمي مرامس العزاء املكيفة   • جراءات ا  أ ن تدمج طرق تسهيل ا  مضن خطط التأ هب  ،    19- احئة كوفيدلينبغي 

 حلاالت الطوارئ ومواهجهتا من أ جل التعامل مع حاالت تفيش الوبء.   

 يشمل التأ هب والتخطيط ما ييل :   •

o   وادلمع النصح  س تقدم  اليت  الهات  ادلينيني، حتديد  والقادة  التقليديني  والزعامء  العائةل  ل فراد  الالزمة  والتجهزيات 

 مرامس التشييع املكيّفة.    تنظميخرى اليت تتوىل حتضري الثث و وال طراف ال  

o وسلسةل اال مداد الالزمة دلمعها.  حتديد الهة اليت ميكهنا توفري معدات امحلاية الشخصية عىل مس توى اجملمتع احمليل ، 

o مرة خرى.  الس تخداهما  وختزيهنا معدات امحلاية الشخصية فيه  عقمييد املاكن اذلي ميكن ت حتد 

o   ا رشاك اجملمتعات احمللية والسلطات يف حتديد ال شاكل املكيّفة لتحضري الثث وتنظمي مرامس التشييع بشلك أآمن مع

 احرتام احلاجات الاجامتعية والثقافية وادلينية.  

o  ض يوالتشييع واال جراءات اخلاصة بتقييد انتشار الوبء مثل تتبع خمالطي املر  ةبني حتضري الثحتديد الصالت احملمتةل

جراء الاختبارات.  ويف هذه احلال، كيف سيمت تبادل املعلومات بني السلطات الصحية والهات املعنية يف معليات   وا 

 اال عداد اليت يتوالها اجملمتع احمليل؟  

o   توزيع ادلمغرايفال بناء عىل عدد الساكن و   ،يف جمال التعامل مع الثث أ و أ فرقة ادلمع الالزمة  حتديد عدد املدربني ، 

 وجحم الوبء املتوقع.   

o نشاء دارة اخملزون ملعدات امحلاية الشخصية الالزمة )أ نظر يف  وضع  لوجس يت و ال توزيع  لل خط    ا  ترتيبات التخزين وا 

 حلاجة ا ىل معليات رشاء حملية أ و دولية ا ضافية(.   ا تاحامتالحدد مدى توفر خمزون جمهز مس بقًا و 

o   ا اجملمتعات احمللية. وقد يتطلب تتخذهالتأ كد من تقدمي التقارير الهادفة ا ىل اطالع السلطات عىل اال جراءات اليت

وعن  عدد معليات حتضري الثث املنفذة أ س بوعيًا واملعلومات عن ال فراد املتوفني    شملوي   ،ذكل دمع امجلعية الوطنية

 اترخي وماكن دفهنم أ و حرقهم.  

 الثث وتنظمي مرامس التشييع  التعامل املأ مون مع اجملمتع احمليل يف دمع مشاركة 

 ال هداف  

قامة وقبولها ودمعها الاكمل للتغيريات يف حتضري الثث قبل التعامل مع الثث و ال رس واجملمتعات احمللية  تفهم التأ كد من  -1 مرامس  ا 

 التشييع وأ ثناءها وبعد انهتاهئا.  

يف معليات حتضري الثث ومرامس التشييع املكيّفة، والتأ كد من أ هنا  ومشاركهتا  التأ كد من مراعاة مشاعر ال رس املفجعة واحرتاهما   -2

جياد رد  علهيا.  ودتس تطيع توجيه ال س ئةل والتعبري عن خماوفها وا 

 ات حتضري الثث ومرامس التشييع املكيّفة.  التخفيف من القلق واخملاوف أ مام  معلي -3

 . ما رشاك أ رس املتوفني واجملمتعات احمللية يف حتضري جثث أ قربهئم وتشييعه -4

ا ىل جانب مساعدة أ فراد ال رس واجملمتع احمليل يف   ،واحلد من الومصمساعدة اجملمتعات احمللية عىل مواهجة اخلسائر يف ال رواح   -5

 .  19- فهم خماطر كوفيد

فادة عهنا ا ىل السلطات   -6 حراقهم لال  ول غراض مراقبة احلاةل  ،  احلفاظ عىل جسل للمتوفني واترخي وفاهتم واملعلومات عن دفهنم أ و ا 

عداد  و  ،الصحية  املعامالت اال دارية واال حصائيات احليوية.  ا 

 نظرة عامة  
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ذا أ دجمت يف اسرتاتيجية أ وسع ال رشاك    19-فيدو ميكن أ ن تنجع برامج ك   ال • ال ا  دارة اجملمتع احمليل للجثث بشلك أآمن ، ا  دلمع ا 

 .  ةاحمللي اتاجملمتع 

تفيش   • بداية  منذ  الصحية  19-كوفيد جاحئة  العمل مبشاركة اجملمتع احمليل  للعمليات  تفهم اجملمتع احمليل ودمعه  . ويساعد ذكل يف 

 والتعقمي.  ،حتضري الثث ومرامس التشييع ، واس تخدام معدات امحلاية الشخصيةف يتكي ، مبا يف ذكل الرضورية

 ا رشاك قادة اجملمتع احمليل والزعامء ادلينيني قبل معليات حتضري الثث ومرامس التشييع املكيّفة وأ ثناءها وبعد انهتاهئا.  •

ظهار التعاطف مع مجيع اذلين فقدوا حبيبجيب دامئًا احرتام املتوفني وأ فراد العائةل  • ، ومساعدة الناس  اً أ و قريب اً الثلكى. كام جيب ا 

 يف التعبري عن حزهنم وتكرمي روح فقيدمه.  

لعائةل الفقيد قبل ارتداء معدات  أ ن يقدموا تعازهيم  حتضري الثث ومرامس التشييع املكيّفةدمع يتولون   نينبغي ل فراد الفريق اذلي •

 صية او البدء بأ ي ا جراءات مكيّفة يف حتضري الثث.  امحلاية الشخ 

عداد حماليل اللكورين لتعقمي املنازل حبضور أ فراد اجملمتع احمليل ،   • من أ جل تبدبد اخلرافات واخملاوف بشأ ن  عند الاقتضاء،  ينبغي ا 

 معلية التعقمي.  

ال  نبغيي  • املكيّفة حبيث  التشييع وادلفن/أ و احلرق  العائةل بملشاركة يف حتضري الثث ومرامس  ل فراد  تتعرض ماكحفة    السامح 

 .  العدوى للفشل

ذ  حتضري الثث وادلفن/ أ و احلرق.  املكيّفة يف  جراءات  اال  اختاذ اخلطوات الالزمة لضامن املوافقة عىل  جيب   • ميكن أ ن يؤدي  ا 

ماكنية  استياء اجامتعي و رفضها ا ىل   املامرسات الآمنة يف حتضري الثث والنازات.   دمعظامت اليت تنهمامجة أ فرقة ادلمع وامل ا 

 العمل مع اجملمتع احمليل  

املرض وال ىس لفقدان احباهئم.    . فعىل املس توى الفردي، يعاين الناس من أ مل19-ميكن أ ن تتأ ثر اجملمتعات احمللية تأ ثراً شديداً بتفيش كوفيد 

ويعاين اجملمتع احمليل بشلك عام من الضغط والتفكك اذلي يسببه الانتشار الواسع لال صابت واخلسائر يف ال رواح. ا ضافة ا ىل ذكل، ميكن  

اقتصادية واحامتل عدم توفر بعض السلع أ و    تبعاتأ ن تغلق املدارس واحملالت أ بواهبا وتتوقف ال نشطة العامة. وتربز يف حاالت كثرية  

واال جراءات الالزمة    19-والتصورات اخلاطئة عن مرض كوفيداملضلةل  ارتفاع أ سعارها. وقد يؤدي اخلوف وال ىس فضاًل عن املعلومات  

 صحية.  ع وغريها من اال جراءات ال ملاكحفته، ا ىل دفع اجملمتعات احمللية حنو رفض تكييف حتضري الثث ومرامس التش ي 

امل  املتطوعون  اخملاطر  بعنيون  ويؤدي  احمليل  ال بالغ عن  اجملمتع  وفقًا  ومشاركة  وتكييفها  الوبء  ا جراءات ماكحفة  توضيح  دوراً حيواًي يف 

من املهم  ساعدون أ فراد اجملمتع احمليل يف فهم طبيعة املرض وأ مهية اال جراءات الوقائية. و ي للحاجات احمللية. ويقدمون املعلومات املوضوعية و 

بشأ ن   أ ن يسجلوا مالحظات وتعليقات اجملمتع احمليل  أ ن يساعد    ،حتضري الثث والتشييعاملكيّفة يف  امرسات  املأ يضًا  ال مر اذلي ميكن 

 اال ساءة وتكييف خدماهتم بلشلك املناسب.  نب جت العاملني املعنيني يف 

طالع اجملمتع احمليل  ومشاركة اجملمتع احمليل  يف جمال اال بالغ عن اخملاطر  يقوم املوظفون واملتطوعون   )ما يسمى أ حيااًن بلتعبئة الاجامتعية( ب 

وعوارضه، وتقدمي النصح لل فراد بشأ ن ما ميكن أ ن يفعلوه محلاية أ نفسهم وجممتعاهتم. ويشمل نشاطهم تقدمي املعلومات    19-كوفيدمرض  عىل  

التشييع. وتتص  ومرامس  تعديل معليات حتضري الثث  اال ذاعة وامللصقات واال عالانت والزايرات عن  بأ فراد اجملمتع عرب  املعنية  ال فرقة  ل 

لمجمتع واهامتماته وتساعد يف تكييف اخلدمات وفقًا للتطلعات  ل   هامع املعلومات اليت تعزز فهم أ ن جتأ يضًا  وينبغي  املبارشة والاجامتعات احمللية.  

أ ن تنجح يف هماهما    احمللية وحتضري الثث ومرامس ادلفن/ أ و احلرق والتشييع بشلك أآمن   احمللية. وال ميكن لل فرقة اليت تدمع التكييفات

 بدون احلصول عىل دمع اجملمتع احمليل وقبوهل. 

 املساعدة العوامل 
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 ضري احلثث ومرامس التشييع : اخلطوات اليت ميكن أ ن تساعد اجملمتع احمليل يف قبول املامرسات املعدةل يف حت

ولكن للحد من خطر انتشار املرض، من القامش يتوجب عىل مقديم ادلمع لتحضري الثث أ ن يرتدوا يف لك ال وقات أ قنعة  •

ذ  ال ينبغي أ بداً أ ن يصلوا ا ىل املاكن ومه يرتدون معدات امحلاية الشخصية الاكمةل.   اجملمتع احمليل ا ىل رؤية  و يتاج أ فراد العائةل  ا 

حتضري الثث ومرامس  يف  مع  ادلل فراد فريق  ينبغي  و بأ هنم مستبعدون.  يك ال يشعروا    ،اية الشخص نفسه وليس معدات امحل

معدات امحلاية الشخصية قبل مث يفرسوا الهدف من اس تخدام  تعازي لعائةل الفقيد  فور وصوهلم ال التشييع املكيّفة أ ن يقدموا  

 هئا. وجيب أ ن تتوافق تفسرياهتم مع ما قاهل هلم املتطوعون املعنيون مبشاركة اجملمتع احمليل.  ارتدا 

ال قربء وأ فراد اجملمتع احمليل من أ جل فهم ما ميكن وما ال ميكن تعديهل يف معليات حتضري الثث والتشييع  ينبغي التحدث ا ىل   •

ظهار الاحرتام.    التقليدية. كام جيب اال صغاء ا ىل خماوف العائةل واحلرص دامئا عىل ا 

جراء، ينبغي مناقشة تكييف حتضري الثث ومرامس التشييع واالتفاق ب  • العائةل واجملمتع احمليل أ فراد  شأ هنا مع  قبل البدء بأ ي ا 

بالغ ذكل أ ن سعيًا ا ىل ضامن دمعهم وقبوهلم.   . م بتباعها العائةل مبا تتطلبه اال جراءات قد يؤدي ا ىل رفضهجمرد ا 

  احامتل رضورة  س يحصل بعد حتضري الثة لدلفن أ و احلرق )عىل سبيل املثال،اذلي للعائةل واجملمتع احمليل ما  وحضيجيب أ ن   •

صابته بكوفيد  ا  ذا اكنت  ا  الشخص املتويف  أ و مشتبه هبا(.    19-تتبع خمالطي  املعلومات كام جيب  مؤكدة  عطاء  ا  التأ كد من 

 .  وجود أ ي تساؤالت دلى العائةليف حال بفريق ادلمع الالزمة لالتصال 

 التعامل مع اال شاعات واملعلومات املضلةل 

نشاء اتصاالت متبادةل مع قادة اجملمتع  ض ة عن تكييف حت التعرف ا ىل اال شاعات غري الصحيح ري الثث ومرامس التشييع ودحضها. ومن املهم ا 

ومعرفة خماوف اجملمتع احمليل وحاجاته. ومن املهم عدم  ،احمليل وأ فراده عىل ال قل من أ جل معرفة اال شاعات واخلرافات والتصورات اخلاطئة

 دمي معلومات واحضة وحصيحة. دحضها بتقبل جتاهل التصورات اخلاطئة 

 التنس يق  

دماج مجيع عنارص الاس تجابة مبا يف ذكل اال جراءات اخلاصة  19-كوفيد مرض  تفيش  عن  كشف  فور ال    19-كوفيد   جباحئة، من املهم جداً ا 

دارة اال  بلنس بة ا ىل   ، ومشاركة اجملمتع احمليل    اخملاطراال بالغ عن  و ،  صابتحتضري الثث وتعديل مرامس التشييع ، وتنس يق املراقبة، وا 

 وغريها من ال سس املكونة لالس تجابة، وذكل من خالل هيلك حمدد للتنس يق وبلتعاون الوثيق مع السلطات. 

و  غالبًا ما تقوم امجلعيات الوطنية للصليب ال محر والهالل ال محر، بدمع من الاحتاد ادلويل، بدور هام يف حتضري الثث ومعليات ادلفن أ  

  ادلمع. ويف بعض احلاالت، ميكن أ ن يُطلبتقدمي  ب من السلطات  احلرق أ ثناء تفيش ال مراض املعدية. وجيب أ ن يمت ذكل بناء عىل طلب  

حتضري الثة بشلك أآمن وتكييف يف  تويل دور القيادة. وقد يتطلب ذكل، بال ضافة ا ىل دمع أ فراد العائةل واجملمتع احمليل  من امجلعيات الوطنية  

دارة الثث  ساس ية  ال  جامتعات  التشييع التقليدية، أ ن تتوىل امجلعية الوطنية رئاسة الامرامس   وتنس يقها، ووضع اسرتاتيجيات  ل نشطة ا 

متفق علهيا ال دارة رفات املوىت، ورمس خريطة الاس تجابة، وحتديد الفجوات، واملوافقة عىل الربوتوكوالت واملامرسات السلمية، وتقدمي  

دارة ال ذا ُطلب من امجلعية الوطنية تويلرفاتاال رشادات، وادلفاع عن املواقف، وضامن اال دارة الفعاةل ل نشطة ا  دارة  . وا   دور القيادة يف ا 

موجودة  . وحني تكون اللجنة ادلولية املتاحةاملوارد البرشية يف و ها براجم يف تنفيذ هذه العوامل وأ ثرها  أ خذ يف الاعتبار ، جيب أ ن ت ثث ال 

   التقيمي. يف البدل وتدمع برامج الطب الرشعي، ميكن أ ن توفر ادلمع للجمعية الوطنية يف تنفيذها لهذه ال نشطة ويف معليات 

 التنس يق الفعال  

 ما ينبغي أ ن تفعهل الواكةل املسؤوةل عن تنس يق حتضري الثث ومرامس التشييع املكيّفة:  
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نشاء ما يكفي من ال فرقة امللكفة بتحضري الثث و/أ و أ فرقة التدريب   • وادلعوة ا ىل تأ مني املزيد  ،  تلبية الاحتياجات  ل التأ كد من ا 

 من املوارد يف حال وجود جفوات 

دارة ال  •  بني مجيع الهات الفاعةل ال ساس ية  رفاتتنظمي اجامتعات منتظمة لتنس يق أ نشطة ا 

التأ كد من أ ن أ نشطة اال بالغ عن اخملاطر ومشاركة اجملمتع احمليل تصف بدقة التعديالت يف حتضري الثث والنازات، والتشديد   •

 عىل دورها احملمتل يف وقف انتقال املرض

لتصورات واال شاعات واخلرافات يولون الانتباه ا ىل ايل  التأ كد من أ ن اذلين جيمعون املالحظات والتعليقات الواردة من اجملمتع احمل  •

التعديالت يف حتضري الثث والنازات، وأ ن هذه املعلومات ختضع للتحليل وتُس تخدم يف وضع الرسائل املوهجة  واخملاوف بشأ ن  

 للجمهور 

دارة املعلومات جتمع بدقة   •  ياانت عن املوىت والترصف بلثثالب ما يكفي من التأ كد من أ ن تقدمي التقارير فعال وأ ن أ نظمة ا 

العمل بشلك وثيق مع السلطات احمللية والزعامء ادلينيني وقادة اجملمتع احمليل من أ جل حتديد أ ماكن ادلفن أ و احلرق اليت ميكن أ ن   •

 تس تخدم يف مجيع الانامتءات ادلينية  

 وىت واترخي وماكن دفهنم أ وحرقهم.  اال فادة بنتظام عن اس تجابة الفريق وتقدمي املعلومات املتعلقة هبوية امل •

 لطقوس ادلينية وا تشييعتكييف ا جراءات ال 

بعض التكييف  ومرامس التشييع  وغريها من الطقوس  النازات  ا ضافة ا ىل التغيريات يف ممارسات حتضري الثث لدلفن او احلرق، قد تتطلب  

 .  19-جاحئة كوفيديك جتري بشلك أآمن عىل مس توى اجملمتع احمليل يف س ياق تفيش 

لقاء نظرة عىل الامثن  جيوز لل رسة وال صدقاء   •  هاس الثة أ و تقبيل مل حتضريه لدلفن أ و احلرق، وفقًا للتقاليد. لكن ينبغي عدم  بعد  ا 

خشصني  )مسافة مرتين بني    الصارمالتباعد السدي  احلفاظ عىل  كام ينبغي  ذكل .  اًل بلصابون واملاء بعد  غسل ال يدي مطوّ و 

 أ و وفقًا ال رشادات التباعد السدي احمللية(.  

قامة املرامس أ ن  ةاحملليعراف  وفقًا لل  و يف الوقت املناسب  جيب أ ن جتري  ادلفن أ و احلرق  مك أ ن معلية  بلرمغ   • ، جيب يف حال ا 

أآداب مراعاة  ت بال ضافة ا ىل  طوال الوقلسدي  التباعد افهيا بقواعد  املشاركون  يلزتم  يكون عدد املشاركني حمدوداً. وجيب أ ن  

 السعال والتنفس ونظافة اليدين.  

لقاء النظرة عىل الامثن /ويف النازة ،  تنفس ية  اذلين تظهر علهيم عوارض    شخاصأ ال يشارك ال    نبغيي  • يرتدوا  علهيم أ ن  أ و  يف ا 

 لتفادي انتقال الفريوس ا ىل الآخرين.   ةطبيكاممة عىل ال قل 

امس  ر ميف تقليداًي عرفًا يف اجملمتعات احمللية اليت يشلك فهيا التفاعل السدي مع امليت )عىل سبيل املثال تقبيل الشخص املتويف أ و ملسه( 

مه من الهات املعنية الهامة ، ا ىل حتديد طرق  النازة، جيب السعي مع أ فراد اجملمتع احمليل، والزعامء ادلينيني والثقافيني والتقليديني وغري

تضمن احرتام احلاجات الاجامتعية والثقافية وادلينية ل رسة املتويف واجملمتع احمليل مع    –التقليدي رف  مبا يف ذكل متثيالت رمزية للع  –بديةل  

 رق.  احلفاظ عىل التباعد الاجامتعي املطلوب وعدم ملس جثة امليت بعد حتضريها لدلفن أ و احل

   للتعامل مع الثث ومرامس التشييع وفقًا للس ياق احمليلتكييف اال رشادات املوحدة 

اخلطوات الالزمة ملعرفة السامت ادلميغرافية للساكن والطقوس ادلينية واملعتقدات الثقافية ذات الصةل بعمليات حتضري الثث    تباعاينبغي  

يتعنّي عىل الواكةل ادلامعة لتحضري الثث ومرامس التشييع اليت يتوالها اجملمتع احمليل أ ن تدعو ا ىل ا جراء    ،والنازات. وحتقيقًا لهذا الهدف

أ وبئة  يف السابق  خاصة يف املناطق اليت مل تشهد  ،  أ و تقوم بذكل بنفسها  ،ملواقف واملامرساتللمعارف وااس تطالع    وأ  قايف رسيع   تقيمي ث
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جراء تغيريات يف طقوس الناز فرضت   تكييف معليات دمعها لتحضري الثث    علهياصورة واحضة للوضع،  امتالكها  وبعد  التقليدية.    اتا 

(. ويف حال وجود علامء يف  1لتقاليد الثقافية احمللية وذكل بلتشاور مع اجملمتع احمليل والزعامء ادلينيني )أ نظر التذييل  ومرامس التشييع وفقًا ل 

 (.  2ال نرثوبولوجيا ميكن أ ن تشلك مشاركهتم يف العملية مسامهة مثينة )أ نظر التذييل 

 اعتبارات عامة :  

واملامرسات من أ جل فهم  للمعارف واملواقف  سابقة  اس تخدام املعلومات املسجةل يف بياانت ا حصائية سابقة أ و اس تطالعات   •

زاء معتقدات اجملمتع احمليل الثقافية وادلينية ومواقفه    تعديل حتضري الثث ومرامس التشييع.  ا 

ذا مل تتوفر اس تطالعات للمعارف واملواقف واملامرسات أ و دراسا • ت ثقافية، ميكن للمتطوعني يف جمال مشاركة اجملمتع احمليل  ا 

ا جراء اس تقصاء رسيع يف هذا املوضوع. وميكن اس تخدام املعلومات ال ساس ية املس تخلصة لتكييف املامرسات التقليدية يف  

برزين يف اجملمتع احمليل ل املعلومات الواردة من مجموعات النقاش أ و املقابالت الشخصية مع أ فراد  س تكامكام ميكن ا  النازات.

 (.  2)أ نظر التذييل 

قامة مرامس   • لجثة. ولكن جيب يف هذه احلاةل أ ن يرتدي الشخص  ل   ةمبارش مالمسة    نطوي عىلت يُسمح لبعض الزعامء ادلينيني ا 

 املعين معدات امحلاية الشخصية املناس بة بعد خضوعه لتدريب من جانب فريق ادلمع .  

 السيناريوهات املطروحة والعوامل املؤثرة  

يزتايد فهيا التعقيد واحامتالت مقاومهتا  حتضري الثث مرامس التشييع املكيّفة اليت يتوالها اجملمتع احمليل،  اك ثالثة سيناريوهات عامة دلمع  نه 

يف التعامل مع الثث  الشائعة  لتحديد املامرسات  اجملمتع احمليل.  وجيب، قبل البدء بأ ي معلية دمع من هذا النوع، ا جراء تقيمي    من جانب

  ت تدخالال أ خف اختيار "اختيار احد السيناريوهات الثالثة املعروضة أ دانه. وينبغي  قبل    ،ودراسة ظروف انتشار الوبء  ،وتشييع املوىت  

   فقيدها.  املش يّعة ل من أ جل احلد من الآاثر عىل ال رس واجملمتعات احمللية  ة"مكنامل 

جراءات التشييع   -1  توعية وجتهزي الزعامء التقليديني والقادة ادلينيني اذلين يتولون عادة قيادة حتضري الثث وا 

مثل كبار السن، أ و القادة الثقافيون، أ و الكهنة، أ و ال مئة   –يف اجملمتعات احمللية اليت يشارك فهيا بشلك مهنجي أ فراد معينون  

ا ىل  الزتاهمم  ن يؤدي التدريب الرسيع لهؤالء ال فراد و أ  يف حتضري رفات املوىت دلفهنا أ و حرقها، ميكن    –أ و زعامء دينيون أآخرون  

فريق  املتطفل ل ضور  احل لتقاليد وبدون  بهام  ا خالل  بدون    ،واخلطر املتصل بلنازاتاحلد من خطر انتقال الفريوس بعد الوفاة  

عدات امحلاية الشخصية  مب  ث مع الثتقليداًي  ن  وملتعامل أ ن يّزود اادلمع أ ثناء فرتة حداد ال رسة واجملمتع احمليل. ويتطلب هذا السيناريو  

ادلنيا للوقاية من  عايري  بملوفاء اال جراءات املس تخدمة  اس مترار  املس متر وجتديد التدريب لضامن  ا ىل جانب تلقهيم ادلمع التقين  

عادة  و العدوى وماكحفهتا.   يتضمن دور فروع الصليب ال محر والهالل ال محر ومتطوعهيا يف هذا الس ياق توفري التدريب ، وا 

 .  جملمتع احمليلومشاركة ا اال بالغ عن اخملاطرخدمات تقدمي التدريب، وتوفري معدات امحلاية الشخصية عند الاقتضاء، و 

 : تشكيل الفريق  1السيناريو  •

o  مدير خمزن معدات امحلاية الشخصية 

o   )التعامل مع الثث:  املعلّمون/ املدّربون )يعمتد عددمه عىل الس ياق 

o ومشاركة اجملمتع احمليل اال بالغ عن اخملاطر 

التوعية والتجهزي  واال رشاف عىل معليات حتضري الثث ومرامس التشييع اليت يتوالها أ فراد ال رسة أ و أ شخاص أآخرون يشاركون   -2

دارة   احلرق/ والترصف يف الثة( أ و ثث )حتضري الثة لدلفن /  ال تقليداًي يف ا 
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ذا اكنت ال رس تتوىل عادة حتضري جثة فقيدها لدلفن أ و احلرق بنفسها أ و ب ، قد يتعنّي  من املنفذين  متنوعة  دمع من مجموعة  ا 

توىل فريق ادلمع  ي تقدمي ادلمع املبارش والتجهزيات واال رشاف ا ىل ال رس اليت تقوم بتحضري الثث. وميكن يف هذا السيناريو، أ ن  

أ و احلرق   أ فراد ال رسة يك يمت بتحضري الثة لدلفن  أآمن، واال رشاف عىل ممارسات  احمليل تقدمي تقنيات حتضري الثة بشلك 

دور فروع الصليب  بشلك أآمن ، وتقدمي النصح بشأ ن املباعدة الاجامتعية وغريها من جوانب مرامس التشييع الآمنة.  ويكون  

اهزين لال رشاف املبارش  الدربني و امل تطوعني  مجموعة من امل ، مع ا ضافة    1ر ومتطوعهيا كام هو يف السيناريو  ال محر والهالل ال مح 

 عىل معليات حتضري الثث وعىل النازات، وفقًا للحاجة.  

 

 : تشكيل الفريق 2السيناريو •

o  مدير خمزن معدات امحلاية الشخصية 

o   دارة فرع امجلعية الوطنية أ و اجملمتع  بلنس بة ا ىل  عدد الوفيات املتوقعة يوميًا    عىلالثث:  املعلّمون )يعمتد عددمه  ا 

 (  احمليل املعين

o مشاركة اجملمتع احمليل  و اال بالغ عن اخملاطر . 

ثث  ال مع    نيتعامل امل الزعامء التقليديني والقادة ادلينيني وغريمه من  مبشاركة  املعلمون املدربون يف التعامل مع الثث     عملي،  2  يف السيناريو

ماكن  من الالزمة  معدات امحلاية الشخصية  يقدمون هلم  و بشلك أآمن،  ث ومرامس التشييع  حتضري الث الطالعهم عىل طريقة ا جراء معليات 

ات والتدريبات الالزمة، لكهنم ال يشاركون مبارشة يف جل توفري التجهزيات والتوجهي أ  مركزي. ويرض املدربون معليات حتضري الثث من 

 لون عىل مسافة مرتين من الثة(.  ظ التحضري )أ ي ي

 ارش  بالتنفيذ امل  -3

قد يضطر فريق ادلمع، يف حاالت اندرة، ا ىل القيام مبارشة بتحضري الثة لدلفن أ و احلرق حبضور القادة التقليديني أ و أ فراد  

أ مهية قصوى يف الس ياقات اليت تشهد   ذا رغبوا يف ذكل. ويرتدي ذكل  أ و يف حاةل وفاة  يف ال رواح  كبرية  خسائر  ال رسة  ا 

مات مس تودعات الثث غري متوفرة أ و مستنفدة. ويف هذا السيناريو ، ينبغي اتباع  أ شخاص جمهويل الهوية وحني تكون خد

من جانب السلطات ومن أ جل تنفيذ  الثة صاحب  لهوية مس تقباًل التحديد القانوين من أ جل التوجهيات بشأ ن مجع املعلومات 

ن صاحب الثة وماكن دفهنا / أ و حرقها ،  فضاًل عن اخلطوات الهادفة ا ىل تعقب املعلومات ع   ،املعامالت القانونية ال خرى

 manual for Management of Dead Bodies After Disasters: A field:وثيقةال عىل غرار اال رشادات الواردة يف 

first responders       : دارة الثث بعد الكوارث: دليل ميداين موجه ا ىل املس تجيب ال ول  )متوفر بللغة العربية بعنوان (.  ا 

دارة اخلسائر الكبرية يف ال رواح )امللحق رمق   ( . 2، الفقرة  1يرىج الاطالع عىل جزء الوثيقة املتعلق ب 

 : تشكيل الفريق 3السيناريو •

o  مدير خمزن معدات امحلاية الشخصية 

o   دارة املعلومات  التوزيع وا 

o دارة الثث  أ فرقة ا 

 قيادة الفريق/مشاركة اجملمتع احمليل   ▪

 املتعاملون مع الثث )اثنان يف لك فريق(  ▪

 السائقون  ▪

o  : أ دوار أ خرى ممكنة حسب الس ياق 
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دارة م ▪  الثث اكن حفظا 

فهيا  ا ىل حد كبري معليات حتضري    فوميكن أ ن ختتل   ة،  ثقافيال و   ةجامتعي الاو   ةينييف الانامتءات ادل يمتزي الكثري من اجملمتعات احمللية بتنوع كبري  

ال شخاص املعنيون بذكل. ويف مثل هذه احلاالت، ميكن أ ن يتطلب ادلمع املقدم يف التعامل مع  وخيتلف أ يضًا  الثث ومرامس التشييع و 

 ا ىل ضامن حصول سعياً  2والسيناريو  1، مزجيًا من السيناريو  19- الثث وحتضري النازات من أ جل احلد من خطر انتقال فريوس كوفيد 

مجيع ال رس عىل نفس مس توى امحلاية وادلمع. وينبغي أ ن هتدف دامئًا برامج دمع حتضري الثث ومرامس التشييع ا ىل تقدمي أ عىل مس توى من  

صابت كوفيدامحلاية مع أ دىن مس توى ممكن من التدخل املتطفل. وميكن أ ن تضطلع املنظامت ادلامعة لهذه ال نشطة   دور  ب  19-اخلاصة ب 

ال رس  عاتق  املنارصة دلى السلطات احمللية يك تظل معليات حتضري الثث ومرامس التشييع متوافقة مع التوجهيات املقرتحة وال تلقي عىل  

 واجملمتعات احمللية واملنظامت ادلامعة أ عباء غري رضورية.  

 وعامل ادلمع  اس تقطاب وتدريب اخصائيني يف التعامل مع الثث 

مؤكدة أ و   تا صابحتديد عدد أ خصائيي التعامل مع الثث وعامل ادلمع الالزم دلمع اجملمتع احمليل املترضر ، وعدد الوفيات املتوقع بسبب  

، واس تقطاب و/أ و تدريب املتطوعني وفقًا ذلكل. وتعمتد املوارد البرشية الالزمة دلمع حتضري الثث ومرامس    19-مشتبه هبا مبرض كوفيد

عداد الربامج كام جرى توضيحه يف السيناريوهات الثالثة أ عاله.   التشييع  بشلك أآمن عىل الهنج املعمتد يف ا 

 اعتبارات عامة  

النظر يف نوع النس والسامت ادلينية والثقافية لعامل ادلمع املعنيني بتحضري الثث ومرامس التشييع للتأ كد من أ هنا   •

يتّعني أ يضُا تقيمي معر أ فراد فريق ادلمع وجنسهم . بعض اجملمتعات احمللية عىل سبيل مالمئة عىل املس توى الثقايف. وقد  

 مرامس ادلفن.   أ داءاملثال ال تسمح للش باب ب

أ ن مج  • تلقوا التدريب املناسب يف جمال هماهمم ويفهمون جيداً دورمه  حتضري الثث  العاملني يف دمع    يعالتأ كد من 

 ومسؤولياهتم.  

حتضري الثث تلقوا التدريب يف خدمات اال بالغ عن اخملاطر ومشاركة اجملمتع  العاملني يف دمع    التأ كد من أ ن مجيع •

 احمليل، ويف اال سعافات ال ولية النفس ية.  

الودة.   للتدريب. والتأ كد من أ ن أ فراد الفريق يتلقون التدريب واال رشاد عاليي     الوقت واملوارد ما يكفي من  تكريس    •

جراءات التشغيل  املعلومات بس مترار والتدرّ توفري التدريب لتجديد   ب عىل تطبيق السيناريوهات لضامن الالزتام ب 

 .  ةيعال مس توايت أ داء املوحدة، وحمافظة الفريق عىل  

ضهم خلطر أ كرب بالصابة بملرض  طبية اكمنة أ و مه يف ّسن يعرّ   مشألك ادلمع ال يعانون من أ ي  عامل  التأ كد من أ ن    •

أ و الوفاة يف حال ا صابهتم بلعدوى )أ ي فوق الس تني س نة أ و وفقًا لتوجهيات وزارة الصحة بشأ ن فئات العمر املعرضة  

 خلطر شديد(.  

 معليات حتضري الثث لدلفن أ و احلرق اليت تتوالها اجملمتعات احمللية 

 قبل حتضري الثة/النازة  

   وتضمن أ حرتام مجيع أ فراد ال رسة لها : راءات التاليةجال  ااجملمتع احمليل  وأ  ة جيب أ ن حترتم ال رس 

 وبعد ذكل غسل اليديني بملاء والصابون قبل الاشرتاك يف حتضري الثة والنازة  •
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 احلفاظ عىل مسافة مرتين عىل ال قل بني خشصني ال يعيشون يف نفس املزنل •

اال خالل   • التعبري عن حزهناال رسة  بحتياجات  حتديد عدد ال شخاص اذلين يرضون النازة بلقدر املعقول وبدون  ، مع  يف 

 احرتام العدد ال قىص اذلي حتدده توجهيات احلكومة بشأ ن التجمعات احلرص عىل 

 احلد من انتشار الفريوس اء احرتازي يف اك جر اس تخدام أ قنعة القامش مجليع اذلين يرضون معليات حتضري الثث والنازات ،  •

عدم املشاركة يف النازات    19- أ و عوارض أ خرى من اال صابة بكوفيد  تنفس يةيعانون من مشألك  ل شخاص اذلين  يتعنّي عىل ا •

 ويف أ ي جتمعات أ خرى .

 لدلفن أ و احلرق    حتضري الثة 

 ثة  املتعاملني مع ال حتديد 

الزعامء التقليديني وادلينيني، ذكل  اذلين سيساعدون بشلك مبارش يف حتضري الثة . وميكن أ ن يشمل    فرادحتدد ال رسة ال   •

 وأ فراد من اال رسة، أ و غريمه وفقًا للتقليد أ و املتطلبات ادلينية أ و الاجامتعية أ و الثقافية. 

بمليت وبشلك خاص أ ولئك اذلين اكنوا  ق وثي من ال فضل أ ن يشارك يف معلية حتضري الثة ال شخاص اذلين اكنوا عىل اتصال  •

من أ فراد ال رسة اذلين ال يقميون يف نفس املزنل أ و مل يكونوا عىل اتصال وثيق بلشخص املتويف    مقميني يف نفس املزنل ، بدالً 

 حني اكن مريضًا.  

ومهنم ال فراد اذلين  ،  تال صاب ل معوماً املعرضة  والفئات    19- ال صابة خطرية بكوفيدا ىل حد كبري    نيال فراد املعرض يتعنّي عىل   •

أ و السكري ، أ و من ضعف يف    الرئةجتاوزوا الس تني س نة، وال فراد اذلين يعانون من أ مراض مزمنة مثل أ مراض القلب أ و  

 هجاز املناعة.  

الثة مبعدات امحلاية الشخصية وفقًا لدول املعدات املقرر، ويس تحسن أ ن يرتدوا مقيصًا    تعاملون مع جيب تزويد مجيع اذلين ي  •

عادة اس تخداهما    مريةلأ و  ثوب  خالف ذكل اس تخدام  أ و  الرأ س ،  من    حسهبا   عها دوننز أ مامية ميكن  بأ زرار   حتمي من  ميكن ا 

 رشات ممكنة من الرذاذ.  

صابت كوفيدعندما يتوىف الشخص يف مرفق حصي أ و مركز    • ، يتعنّي عىل العاملني يف الرعاية الصحية املعنيني  19-عزل خاص ب 

أ ن يسهلوا جتهزي الثة ا ىل حني تسلميها ا ىل العائةل دلفهنا أ و حرقها. وينبغي أ ن يس تخدم العاملون معدات امحلاية الشخصية  

 .  لعامة الناسيف هذا املاكن خصية احملددة وعىل ال قل مراعاة التوصيات اخلاصة مبعدات امحلاية الش  ،املناس بة للوضع

 املعدةل    طقوسحتضري الثة وفقًا لل 

تعاملون مع الثة ملس الوجه والفم ، وأ ي طعام أ و رشاب أ و ال وعية اليت تس تخدم يف ال لك أ و الرشب، امل جيب أ ن يتجنب   •

 خالل تعاملهم مع الثة. 

أ ش ياء خشصية )مبا يف ذكل الهواتف النقاةل( قبل تعقمي أ نفسهم خارج املساحة  تعاملون مع الثة ملس أ ي  ال جيب أ ن يتجنب   •

 املبارشة اليت جيري فهيا التعامل مع الثة أ و حتضريها دلفهنا أ و حرقها.  

 تعاملون مع الثة يف أ ي أ نشطة أ خرى أ ثناء معلية التعامل مع الثث أ و جتهزيها.  امل جيب أ ال يشارك  •

 قد تكون موجودة يف البيئة احمليطة ويف ماكن حتضري الثة.  19-ل خطار من غري كوفيد مسببة  الانتباه ا ىل أ ية عوامل جيب  •

هتذيب الشعر أ و تقلمي  غسلها أ و تنظيفها أ و تكفيهنا أ و    يتوىل حتضري الثة )من قبيلفرد من أ فراد اجملمتع احمليل   أ ييتعنّي عىل   •

 قفازات وكاممة قبل أ ي مالمسة للجثة )أ نظر القسم املتعلق مبعدات امحلاية الشخصية(.  ارتداء ال ظافر أ و احلالقة( 
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أ و  ،ل الثة(بأ ي نشاط ينطوي عىل انبعاث رذاذ من سوائل السم ميكن أ ن يؤدي ا ىل انتقال السوائل )مثل غس معند القيا •

 والكاممة الطبية(.   واقيةجيب حامية العينني وال نف والفم )برتداء وايق الوجه أ و النظارات ال ،لجثةل  يكحتر أ ي 

 ينبغي لذلين يتولون حتضري الثة عدم ملس وجه امليت أ و تقبيهل.  و جتنب أ ي مالمسة بني وجه امليت وأ وجه ال حياء. جيب  •

 ،حتريكها أ و أ ي مالمسات هامة للجثةلفها أ و  استبدال الطقوس اليت تنطوي عىل غسل الثة أ و  ينبغي  حيامث يكون ذكل ممكنًا،   •

 (. 2ال شاكل الرمزية )أ نظر التذييل وطرح خيارات أ خرى مناس بة للتقاليد الثقافية مبا يف ذكل 

واق يغطي  ثوب  لية، أ و ارتداء مريةل أ و  ينبغي نزع أ ي مالبس يرتدهيا الشخص أ ثناء حتضري الثة وغسلها فور الانهتاء من العم  •

 املالبس.  

 يف أ ي وقت من ال وقات.   توغلية ينبغي عدم ا خضاع جثة امليت ا ىل أ ي ا جراءات  •

 الوضع يف النعش أ و التكفني  

ذا اكن ذكل مالمئًا ثقافياً تغطية الثة بغطاء قبل حتريكها أ و قلهبا أ و لفها • .  قامشغطاء من ال أ و    يكي. ميكن اس تخدام غطاء بالست ، ا 

ذا اكنت متوفرة واكن ذكل مالمئًا ثقافيًا.وميكن اس تخدام أ كياس الثث    ا 

 . اتابوت أ و تكفيهنال وضع الثة يف دلى  ذرتويخ احل •

( أ و بملاء  املائةيف    2برتكزي    يف حال اس تخدام اتبوت، تنظيف الزء اخلاريج من التابوت املغلق مبادة معقمة )حملول اللكور •

 والصابون.   

 بعد حتضري الثة  

صابة  بعد التعامل مع جثة خشص توىف بسبب ا صابة مؤكدة أ و   • حتضري    اتأ و بعد الانهتاء من معلي ،  19-بكوفيدالاشتباه ب 

 سطح اليت المست رفات امليت.  الثة، جيب تعقمي ال  

 غسل اليدين املغطاة بلقفازات بملاء والصابون.  •

ّ اية الشخصية بنزع معدات امحل  • الرشوط  ووضع املعدات الوحيدة الاس تخدام يف أ كياس بالستيكية منفصةل حلرقها أ و اتباع  ،    ةروي

 .  اخلطرة  الطبيةالبيولوجية لتخلص من النفاايت املناس بة يف ا

أ و نزع الرداء اذلي يغطي املالبس ووضعه    ،والصابونالساخن  نزع املالبس املس تخدمة أ ثناء التعامل مع الثة وغسلها بملاء   •

عادة اس تخداهما امحل  تمع معدا  تعقميها. من أ جل اية الشخصية اليت ميكن ا 

 ل يدي واذلراع العارية بملاء والصابون.  اتكرار معلية غسل اكمل  •

عادة ارتداء •  املالبس العادية.  ا 

أ قنعة القامش اليت اس تخدهما املراقبون أ و وضعت عىل وجه امليت يف املاء الساخن وغسلها بلصابون أ و مبحلول تنظيف  مغر   •

ذا اكن ذكل مقبواًل ثقافيًا.   هاةل قناعز الشمس. ميكن أ يضًا دفن امليت أ و حرقه بدون ا  حتت أ شعة وجتفيفها   ا 

 خالل ادلفن  

قامة الصلوات واملرامس طاملا تتقيّد العائةل واجملمتع احمليل   • فة مرتين أ و وفقًا ملا حتدده  ا)مس  فرادلتباعد بني ال  تقيّداً صارمًا بيسمح ب 

 السلطات احمللية(.  
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صابته بكوفيد  يتعنّي عىل   • سواء يف املزنل أ و يف مرفق حصي  الالزتام بحلجر الصحي   ،19أ ي خشص تأ كدت ا صابته أ و يشتبه ب 

 يرض التشييع.  ينبغي أ ال  وفقًا للتوجهيات احمللية ، و 

ذا اكن حضوره رضوراًي  ارتداء  املزنل أ و  البقاء يف    ،أ ي خشص يعاين من مشألك تنفس يةيتعنّي عىل   •  فخمالوغري  كاممة طبية ا 

 للتوجهيات احمللية.  

من القامش يغطي الوجه أ و قناع من القامش من أ جل حامية الآخرين  غطاء  ظهرزن أ ية عوارض عىل ارتداء  يشجع مجيع اذلين ال ي  •

 عدم ظهور عوارض اال صابة بعد.  من رمغ بلبعدوى الفريوس  ماحامتل ا صابهت يف حال 

 ها أ و تقبيلها أ و غسلها(.  عناق  أ و الثة من جانب أ خصائيي التعامل مع الثث )عدم ملسهزيها الثة بعد جت مناوةل  ظر  يُ  •

ذا اك • أ و يف أ ي   احملرقةمت تعقميه يف ماكن جتهزي الثة ، ال يتطلب محل التابوت أ و وضعه يف املقربة أ و يف  نعش داخل    الامثن  نا 

ضافية. أ ن تس تخدم مثوى أ خري   معدات حامية خشصية خاصة ، علامً بأ ن القفازات الراحية توفر دامئًا حامية ا 

ذا اك • ثث ، ينبغي اس تخدام قفازات جراحية أ و مانعة خاص بل رق بدون نعش أ و كيس  يدفن أ و  يوسوف    اً مكفن   ن ن الامث ا 

 للامء لوضع الثة يف املقربة أ و احملرقة.  

 ذكل طاملا ال يقوم املشاركون يف النازة بلمس امليت.  تطبيق يوز لل رس اليت ترغب يف جنازة يبقى فهيا النعش مفتوحًا  •

 تنظيف غرفة املريض وأ متعته وتعقميها 

 والقسم املتعلق بعملية التعقمي   2أ نظر ا رشادات منظمة الصحة العاملية  •

 أ ماكن ادلفن أ و احلرق  

  للتقاليد والطقوس احمللية ، مبا يف ذكل يفوفقًا    19-ميكن وينبغي دفن أ و حرق ال شخاص اذلين توفوا بسبب اال صابة بكوفيد •

 مدفن العائةل ويف املدافن واملقابر الرمسية. وال رضورة الختاذ احتياطات خاصة بلنس بة ا ىل موقع ادلفن أ و املقربة. 

، وذكل  ادلفن أ و احلرق أ و أ ي طرق تقليدية أ خرىمن خالل    ث الثيف    رصفميكن تكييف مجيع اال جراءات التقليدية للت •

  بس تخدام التجهزيات والتوجهيات املناس بة املتعلقة بملامرسات الآمنة. 

ذا مل يكن ممارسة تقل ا حراق الثة ليس رضوراًي يف ماكحفة العدوى  • ذا اكن خمالفًا لرغبات العائةل.  يوليس مناس بًا ا   دية و/أ و ا 

 حتديداً.    19-ال ينبغي اللجوء ا ىل معليات دفن جامعي يف حال اال صابت بكوفيد  •

يف حال ازدايد الثث رصف يف لالطالع عىل اال رشادات بشأ ن حتضري الثث للتخزين طويل ال مد والت  3أ نظر أ يضًا املرفق   •

 عدد الوفيات.  

 

 معدات امحلاية الشخصية  

مس توايت هذه املعدات  تبقى مبادئ اس تخدام معدات امحلاية الشخصية يه نفسها مجليع ال مراض، علامً أ ن متطلبات خمتلف   •

 العدوى ومس توى خطر العدوى النامجة عن ال نشطة املعنية.   اتأ و احلواجز الواقية حتدد بناء عىل مسبب

 
   19- تنظيف وتعقيم أألسطح البيئية في سياق جائحة كوفيد 2

https://www.who.int/publications/i/item/cleaning-and-disinfection-of-environmental-surfaces-inthe-context-of-covid-19 
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  لمعدات امحلاية الشخصية يه املالبس واملعدات اليت يرتدهيا ال فراد محلاية أ نفسهم من املواد املعدية أ و مسببات ال مراض مث •

يبوال أ و  أ  الّسل   فريوس اال يدز. ويه تشلك حاجزاً واقيًا مينع انتقال سوائل جثة الشخص املصاب بلعدوى ا ىل  و فريوس ا 

 خشص سلمي أ ثناء التعامل مع الثة وحتضريها.   

معدات امحلاية الشخصية ، بس تثناء  وحدمه ارتداء  امللكفني بلتعامل مع الثة  يتعنّي عىل أ فراد الفريق أ و أ فراد اجملمتع احمليل   •

رتداهئا يوىص الآخرون عندما أ قنعة الوجه   .  ما خيتارونهأ و حسب  ب 

 أ و وفقًا ال جراءات التشغيل املوحدة احملددة للمرض املعين.  دقيق جيب ارتداء معدات امحلاية الشخصية وخلعها حتت ا رشاف  •

ا أ و خلعها.  هئ ارتدا دلى  سلمية  ة قبل اس تخداهما وجيب أ ن تبقى  معدات امحلاية الشخصية سلميعنارص  جيب أ ن تكون مجيع   •

 )مثل القفازات اليت حتتوي عىل ثقوب( واستبدالها.   عطوبةمعدات امحلاية الشخصية املوجيب التخلص بشلك أآمن من  

عادة اس تخداهما والتحقق • فهيا  ثقوب  من عدم وجود    بعد لك اس تخدام  جيب تطهري مجيع معدات امحلاية الشخصية اليت ميكن ا 

 ق.  أ و متزّ  وجيب استبدال القطع اليت حتتوي عىل ثقب أ و شّق ، ق أ و شقوق أ و متزّ 

 ا ىل أ فراد أ رسة املتويف أ و جممتعه احمليل. بلشلك املالمئ  معدات امحلاية الشخصية جيب تفسري هدف اس تخدام  •

وفقًا للواحئ املتعلقة بلتخلص من النفاايت الطبية البيولوجية واملواد    المئالشخصية بلشلك امل جيب التخلص من معدات امحلاية   •

 اخلطرة . وينبغي عدم ترك معدات امحلاية الشخصية يف املاكن بل مجعها والتخلص مهنا بلشلك الصحيح.  

 

 الانتباه ا ىل ما ييل :  جيب 

تأ كد من أ ن الكاممات والنظارات الواقية ، حني تكون جيب ال .  الفم  ال نف و العينان و يه    أ كرث أ جزاء السم عرضة للخطر •

 لغرض املطلوب.  تناسب بلشلك الصحيح ا رضورية، 

ميكن ان تشلك الرطوبة مشلكة رئيس ية دلى وضع النظارات الواقية. وميكن أ ن تضعف رؤية حاملها وتزيد من خطر التلوث   •

ذا مل تكن مركزة بلشلك الصحيح   ذا أ  ا  م البخاخ املضاد للغباش  ااس تخدجيب  عيد مثاًل تركزيها أ ثناء التعامل مع جثة املتويف(.  )ا 

نتاج البخاخ املضاد للغباش مبزج مكية صغرية من سائل غسل ال واين مع املاء.  تاكثفلتفادي ال   . وميكن ا 

ح ، أ ال ينفّذ اال جراءات اليت تتطلب  واقية بلشلك الصحيال نظارات  ال قناع أ و  ال تركزي  اذلي يتعذر عليه  الشخص  يتعنّي عىل   •

 هذا املس توى من امحلاية.  

 

 معدات امحلاية الشخصية 

( ، يوىص بس تخدام 2والسيناريو    1اذلين يتولون حتضري جثث أ قربهئم )السيناريووغريمه من    نيادلينالقادة  بلنس بة ا ىل أ فراد ال رسة و 

ا ال يف غياب أ ي بديل أآخر أ كرث أ منًا ، ويس تحسن    رضر  احلد من اليف  ال خري  تدابري املالذ  معدات امحلاية الشخصية التالية. وال تس تخدم  

أ ن واهجوا مثل   أ شخاص س بق هلم  للفري أ ن يقوم هبا  التعرض  أ مضوا وقتًا طوياًل مع  وس ، اكهذا  أ و  الرعاية الصحية  تقدمي  تولوا  ذلين 

، ينبغي  19-الشخص املتويف داخل أ ماكن مغلقة. وكام هو احلال بلنس بة ا ىل مجيع ال شخاص املتعاملني مع الثث يف س ياق جاحئة كوفيد

شخاص اخلطرية ، وال    19-مام ا صابت كوفيدأ  يفي املناعة  يتعامل مبارشة مع الثة ال شخاص اذلين يعانون من مشألك طبية جتعلهم ضع أ ال  

 س نة.   60اذلين تزيد أ عامرمه عن 

 

33



 تحضري الثث عىل مس توى اجملمتع احمليل  ل   هذه املعدات  مواصفات معدات امحلاية الشخصية ومس تخدمو 

تدابري املالذ ال خري يف احلد من   املس تخدم   املواصفات  نوع معدات امحلاية الشخصية

معدات امحلاية  يف غياب    لرضر ا

 الشخصية املوىص هبا  

الطبية )تس تعمل مرة   اتالكامم

 واحدة( 

مقاوم   جرايح  أ و  طيب  قناع 

  توي عىل للسوائل. ميكن أ ن ي 

تنفس   هجاز  أ و  )فيلرت(  مرّّش 

 . ولكن ذكل غري مطلوب

م يتعامل  خشص  الثة    عأ ي 

يوجد   وحني  مبارش  بشلك 

جوي  خطر   هباء  توليد 

 . أ و رذاذ )أ يروسول( 

الطبية   الكاممات  تكن  مل  ذا  ا 

 أ قنعة غطي  تمتوفرة ، ينبغي أ ن  

مجيع  أ وجه  املتويف و القامش وجه  

 . اذلين يتولون حتضري الثة

أ و   الواقية    يات واق النظارات 

 الوجه 

أ ن   مالمئة  كون  تجيب 

أآمن.  و   مرحي  بشلك  س تخدموت 

مضادة   تكون  أ ن  وجيب 

ي   ضباب،لل  اس تخدام  أ و  نبغي 

خباخ مضاد للغباش قبل ارتداء  

بعد   تطهريها  النظارات. وجيب 

   لك اس تخدام.  

يطبق   اذلي  الثة  مع  املتعامل 

ا ىل  تؤدي  أ ن  ميكن  ا جراءات 

تطاير الهواء من رئيت الشخص  

   .( الثةقلب  املتويف )مثل 

النظارات  توفر  عدم  حال  يف 

جيب الوجه ،    اتالواقية أ و واقي

أ و للمتويف  جتنب وضع مالبس  

أ ي  هاخلع  أ خرى    مناوةل    أ و 

جتنب   ميكن  ال  ذا  وا   . للجثة 

عىل ذكل قناع  وضع  جيب   ،

وجه املتويف )قناع طيب أ و قناع  

ثناء  أ  من القامش( وارتداء قناع  

   املطلوب. اال جراء نفيذت 

أ و   طبية  )قفازات  القفازات 

مطاطية   ميكن    متينةقفازات 

عادة اس تخداهما   (  ا 

الالتكس،   أ و  النرتيل  قفازات 

ء  أ و قفازات مطاطية مقاومة للام

والترّسب . مطلوب زوج واحد  

 فقط من القفازات.  

خشص   الثة  أ ي  س يلمس 

 . بشلك مبارش

القفازات،  توفر  عدم  حال  يف 

ينبغي للمتعاملني مع الثة التقيّد  

نظافة  بقواعد  صارم  بشلك 

اليدين  جيب  اليدين.   غسل 

)مدة والصابون  بملاء    20جيداً 

اثنية أ و أ كرث( ، قبل  ملس الثة  

بعد الانهتاء   وأ ثناء ذكل وفوراً 

و  ملسها.  ا ىل  من  الانتباه  ينبغي 

عدم ملس أ ي متعامل مع الثة  

حتضري و  معليات  أ ثناء  هجه 

 . الثة

عادة   ا  ميكن  مراييل  أ و  أ ثواب 

 اس تخداهما  

تلّ  السم  أ ثواب  حول  ف 

النظيفة   العمل  مالبس  لتغطية 

و  أ ثناء  )القميص  الرسوال( 

 طبية أ و جراحية.  تنفيذ أ نشطة  

 

    hereأ نظر املعايري املفضةل هنا  

الثة   مع  يتعامل  خشص  أ ي 

بشلك مبارش حني يكون تطاير  

القطرات متوقعًا كام يدث أ ثناء  

 غسل الثة.  

أ و يف   توفر ال ثواب  حال عدم 

املراييل ، جيب تغيري املالبس  

مقيص  وارتداء  ،بعد تأ مني الثة

أ مامية ميكن نزعها دون   بأ زرار 

والوجه.  الرأ س  فوق  حسهبا 

الرضورة،   عند  وميكن، 

أ و غطاء   كبري  كيس  اس تخدام 

للرقبة  ثقوب  مع  بالستييك 

واليدين من أ جل حامية املتعامل  

 مع الثة .   
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)مثل  أ قنعة   الطبية  غري  الوجه 

 قناع القامش( 

الغرفة   hereأ نظر املعايري املفضةل هنا   يف  يتواجد  خشص  أ ي 

عىل  ويراقب   ولكن  التحضري 

من  ال قل  عىل  مرتين  مسافة 

 جثة املتويف 

 

 

نتاج   تتسبب يف انتقال    قد  أ و قطراتهباء جوي )أ يروسول( و/مبا أ ن الهواء ميكن أ ن خيرج من الرئتني بسبب حتريك الثة، يبقى خطر  ا 

كون حيامث يولكن    ،بقدر ما هو ممكن عىل املس توى الثقايفالهباء الوي  الثة اليت تنتج  أ شاكل مناوةل  الفريوس ضعيفًا . وينبغي جتنب  

 لتغطية مف امليت وأ نفه يف معليات حتضري الثة التالية:   ةطبيكاممة ينبغي وضع قناع من القامش أ و ، ذكل رضوراًي 

 الثة قلب  •

 وضع مالبس هل  خلع مالبس الشخص املتويف أ و  •

 معليات أ خرى هامة من معالة الثة  •

 

زاةل مواد مهنا   توغلية وينبغي استبدال اال جراءات ال  اس تخدام خيارات بديةل مقبوةل ثقافيًا. أ نظر  و ،  اليت تتضمن وضع مواد داخل الثة أ و ا 

 فامي يتعلق بلطرق املقرتحة لتحديد هذه اال جراءات الشديدة اخلطورة وبدائلها.  2و  1املرفقني 

 

دارة النفاايت   ا 

أآمن و  التخلص بشلك  أ و مؤكدة جيب  فهيا  صابة مشتبه  ا  بيئة الشخص املتويف بسبب  امللوثة املوجودة يف  النفاايت  مسؤول من مجيع 

من اخملاطر اليت يتعرض لها ا ىل أ قىص حد ممكن  ،  والنفاايت الناجتة عن حتضري الثة. وجيب بذل لك الهود املمكنة للتخفيف  19-بكوفيد

هري معدات امحلاية الشخصية  يتناولون هذه النفاايت. جيب حرق معدات امحلاية الشخصية الوحيدة الاس تعامل وتط   ناجملمتع احمليل ومجيع اذلي

عادة اس تخداهما بلشلك ال   قبل نقلها.  غالف مزدوج . وتوضع معدات امحلاية الشخصية امللوثة يف صحيحاليت ميكن ا 

أ و احملرق للتخلص من  وجيوز يف ماكن املثوى ال خري )املقربة مثاًل  أآخر داخل اجملمتع احمليل، حفر خندق واس تخدامه  أ و يف ماكن  ة( ، 

مواد احلرق املس تخدمة ، ومعدات امحلاية الشخصية املطهرة واملغلفة يف ال كياس ومجيع النفاايت اجملموعة من مزنل الشخص النفاايت، أ ي  

آمنة بعيداً عن ال ماكن املبنية أ و نقلها ا ىل مركز  املتويف. وميكن بداًل من ذكل، حرق معدات امحلاية الشخصية املس تخ  دمة بطريقة مسؤوةل وأ

معدات    جيب تنظيفو   (.  3العمليات أ و املرفق الصحي حلرقها. )مالحظة: جيب أ ن يوافق املركز الصحي املعين مس بقًا عىل هذا اال جراء 

عادة  امحلاية الشخصية اليت مي ، مجيع مواد التنظيف والتعقمي )عىل سبيل املثال، معدل الرتكزين  املصنّع بشأ  اس تخداهما وفقًا لتعلاميت  كن ا 

   ذكل(.  ريم علهيا وغوطريقة التنظبف ومدة ترك املعقّ 

 تنظيف مزنل الشخص املتويف 

. 4ميكن أ ن تبقى فاعةل عىل ال سطح لعدة أ ايم   -عرب السعال مثالً   – عندما تنبعث من الشخص املريض قطريات صادرة عن الهاز التنفيس  

صابة مؤكدة أ و مشتبه فهيا(، من أ جل    19-توىف فهيا ال شخاص بسبب اال صابة مبرض كوفيد وذلكل من املهم تنظيف وتعقمي ال ماكن اليت   )ا 

ذا تويف الشخص يف مرفق حصي أ و غرفة خمصصة للحجرو   ر عىل ال شخاص الآخرين القامئني يف هذا املاكن.  احلد من اخلط ، الصحي  ا 

 
 المكان.تأكد دائماً من أن النار التي أشعلت لحرق النفايات انطفأت تماماً قبل مغادرة ال  3
4  G. Kampf et al., “Persistence of coronaviruses on inanimate surfaces and their inactivation with biocidal   

jhin.2020.01.022https://doi.org/10.1016/j.251, –agents”, Journal of Hospital Infection, Vol. 104, 6 February 2020, pp. 246 
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زاةل التلوث  يف ولني عن التنظيف.  وعندما يتوىف املريض يف املزنل، ميكن أ ن تساعد امجلعيات الوطنية ال رس ؤ يكون موظفو املرفق مس ا 

 وتنظيف ال ماكن اليت أ قام فهيا املتويف أ ثناء فرتة مرضه.  

زاةل   • م  ا س بقت مبارشة وفاته. اس تخدمجيع املس تلزمات املزنلية اليت اس تخدهما الشخص املتويف يف ال ايم اليت  عن  تلوث  ال تعقمي وا 

 5ل ي ترّسبت من سوائل السم. يف املائة  0،5 يف املائة للك ال سطح، وحملول مبعدل   0،1حملول اللكورين مبعدل تركزي 

حبدوث تلوث  يف الرفات البرشية يشلك خطراً حممتاًل    املسبب للمتالزمة التنفس ية احلادة الوخمية  2كوروان  احامتل وجود فريوس   •

 عارض لفرتة معينة )بضع ساعات أ و حت بضعة أ ايم( بعد نقل الرفات من ماكن الوفاة.  

وتنظيفها بواسطة  ،  ال داعي ال حراق مقتنيات الشخص املتويف أ و التخلص مهنا . ولكن ينبغي اس تخدام قفازات دلى مناولهتا   •

يف املائة   0،1أ و سائل تبييض برتكزي     ،يف املائة عىل ال قل  70حملول يتوي عىل اال يتانول برتكزي  واسطة  منظف مث تعقميها ب

 جزء من املليون(.  1000)

درجة   90و  60ينبغي غسل مالبس املتويف ومتعلقاته ال خرى القامش ية يف غساةل مالبس أ لية مباء ساخن ترتاوح حرارته ما بني   •

يف  البياضات  ةل مالبس أ لية، ميكن نقع  اتوفر غسدم  ويف حال ع وصابون غسل املالبس.    درجة فهرهنايت(  194- 140مئوية )

يتوي عىل املاء احلر والصابون وحتريكها بعصا مع جتنب الرذاذ. مث ينبغي تفريغ احلوض ونقع الغس يل يف حملول    حوض كبري  

ف حتت أ شعة  جيّ  وتركه بملاء النظيف  شطف الغس يل  دقيقة تقريبًا. وأ خرياً ينبغي    30يف املائة ملدة    0،05اللكور املركز بنس بة  

 الشمس.  

قفازات ونظارات واقية   ة امحلامفغر املتويف و نوم  ينبغي أ ن يرتدي أ فراد ال رسة أ و املتعاملون مع الثة امللكفني بتنظيف غرفة   •

 محلاية املالبس النظيفة.  ويس تحسن أ ن يرتدوا ثوًب  ،وكاممات

أ و   • انب الرسير  جبمقابض ال بواب والطاوةل  وتنظيف  معقّم )حملول اللكورين(  بواسطة  ينبغي تنظيف الغرفة بملاء والصابون 

   وغريها من التجهزيات املوجودة يف الغرفة وامحلام واملرحاض. 

ناشف...( يف املاء الساخن ويغسلها  ينبغي أ ن يضع أ حد أ فراد العائةل أ و املتعامل مع الثة لوازم الفراش )ال غطية والرشاشف وامل  •

بلصابون . وينبغي للشخص اذلي يتوىل هذه املهمة أ ن يرتدي قفازات مجلع لوازم الفراش ويغسل يديه بملاء والصابون بعد  

 ف حتت أ شعة الشمس.  الانهتاء من هممته. ويب ترك البياضات النظيفة جتّ 

 أ ن يغسلوا أ يدهيم بملاء والصابون بعد الانهتاء من معلهم.   ينبغي مجليع ال شخاص اذلين يشاركون يف التنظيف •

 يف جتهزي الثة املالمئة البديةل هادفة ا ىل حتديد الطقوس ال  ئيةالاس تقصاادلراسات   -1التذييل 

التقيمي الثقايف الرسيعة،  ج معليات  مراءات التشغيل املوحدة واليت تد جادلراسات الاس تقصائية الهادفة ا ىل حتديد الطقوس البديةل يف ا  

 . وحتديد املعارف واملواقف واملامرسات، وادلروس املس تفادة

 ادلراسة املكتبية  -1

وادلينية   1-1 والاجامتعية  ادلمغرافية  ال ساسة  البياانت  حتليل 

 والثقافية 

حتديد السامت ال ساس ية ، عدد الساكن ، والانامتءات العرقية، 

الثقافية،   وجودها، واملامرسات  وأ ماكن  ادلايانت  خمتلف  وممارسة 

و  والكتابة،  بلقرأ ة  اال ملام  ومعدالت  والنس،  طرق والعمر، 

 
البيئة المحيطة وتطهيرها في سياق جائحة كوفيديرجى العودة إلى إرشادات منظمة الصحة ا   5 للتعرف إلى    19-لعالمية بشأن تنظيف أسطح   ،

 مواصفات معدالت التركيز وطرق التنفيذ في مختلف السياقات:  
91-covid-of-context-inthe-surfaces-environmental-of-disinfection-and-detail/cleaning-https://www.who.int/publications 
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احمليل   اجملمتع  يس تخدهما  اليت  والقنوات  املعلومات،  عىل  احلصول 

 . ويثق هبا

الثث،   اس تعراض ال حباث املتوفرة   1-2 ال دارة  املتاحة  واملوارد   ، السابقة  ال وبئة  تفيش  حتديد 

أ و اس تقصاءات اللواحئ ذات الصةل، والاس تقصاءات  و  الثقافية/ 

 املعارف واملواقف واملامرسات اليت أ جريت سابقًا يف املنطقة. 

 العملية الاستشارية  -2

احل حتديد الهات املعنية احملمتةل   2-1 عىل  ينبغي  الثة  صول  حتضري  جرءات  ب  املتعلقة  املعلومات 

التشييع   و  ال فراد  ومرامس    اعات خمتلف امجل  مندلى مجموعة من 

قادة   ومهنم  ووسطاء  يونادلين   زعامءالو امجلاعة  احمللية  والنساء،   ،

التغيري، وكبار الّسن، واملعالون التقليديون ، والسلطات احمللية  

 . (2)أ نظر التذييل 

ادلينية   املامرسات  مع  تتوافق  بديةل  ا جراءات  أ و  طقوس  ا جياد 

ماكحفة العدوى. ميكن اس تخداهما عندما  تعيق  الثقافية ولكهنا ال  و 

  التقليدية.  مرامس التشييع يتعّذر تنفيذ 

ختطيط الاستشارات حبرص شدبد. مراعاة احلساس يات ادلينية   االتصال بلهات املعنية واستشارهتا   2-2

  ة احملليامجلاعات  ، وخماوف  تيب الهريم داخل امجلاعةوالثقافية، والرت 

 ، واال شاعات املنترشة.  اواهامتماهت

 مجع الواثئق  -3

رسيع أ و اس تقصاء املعارف  ال ثقايف  ال   التقيمي   وصف الغرض من  3-1

 واملواقف واملامرسات 

بالغ الهات املعنية بأ ن الهدف هو فهم مرامس ا احمللية،    لتشييعا 

أ جل  لتنظمي  وا  ،واملعتقدات ادلينية مراعاهتا  الاجامتعي احمليل من 

الاحئة  ماكحفة  اسرتاتيجية  من  كجزء  بديةل  طقوس  اعامتد  دلى 

 ها .  وتطويق 

بملامرسات الثقافية الرئيس ية للمجمتع احمليل وتقدمي    وضع قامئة  3-2

 وصف لها

الطلب من الهات املعنية بوصف القمي املرتبطة بملامرسات الثقافية  

الزواج  بلنس بة ا ىل أ ثناء النازات )عىل سبيل املثال دلى الوفاة و 

دراهجا يف  حقوق  و  ا  التحري عن املامرسات اليت ميكن  السالةل(. 

رجاءها   ا  ينبغي  اليت  واملامرسات  البديةل  انهتاء    ا ىل حنيالطقوس 

أ ن القمي وملامرسات الثقافية قد ختتلف الانتباه ا ىل   بغين الاحئة. وي 

 احمللية داخل املنطقة الواحدة.   امجلاعات يف خمتلف 

املايض طقوس   تلخيص الاس تنتاجات الرئيس ية  3-3 اعمتدت يف  املهمة؟ هل  القمي  ما يه  التلخيص. 

ن مل يدث ذكل،   طقوس بديةل س تكون مقبوةل؟   أ يبديةل؟ وا 
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تقدمي  لمجمتع احمليل و ل مئة بملامرسات ادلينية الرئيس ية  وضع قا  3-4

 ها ل  وصف

حتضري  جراءات  الطلب من الهات املعنية بوصف القمي املرتبطة ب  

. التحري عن الطقوس البديةل املقبوةل يف   تشييعالثة ومرامس ال 

 اجملمتع احمليل والطقوس غري املقبوةل.  

ذا مت يف املايض استبدال بعض املامرسات ادلينية اثناء  التلخيص.   تلخيص الاس تنتاجات الرئيس ية 3-5 ا 

ن مل  هل اكنت هذه املامرسات البديةل مقبوةل؟    ،النازات تكن  وا 

ميكن أ ن حتظى بقبول أ كرب يف اجملمتع    بديةلممارسات  أ ي  مقبوةل،  

 احمليل؟  

الواثئق   نسخ الواثئق ادلامعة   3-6 من  نسخ  الصةل،جتهزي  وال فالم    ،والتسجيالت  ذات 

 الفيديو وغريها . 

 اال جراءات  -4

ذا عاىن  توثيق الاس تنتاجات .   ثناء تفيش الاحئة أ  بلقبول  التوصية بطقوس بديةل س تحظى 4-1 اجملمتع احمليل يف املايض من تفيش  ا 

أ و    ت مراض معدية تطلب أ   مرامس  تكييف معليات حتضري الثث 

طرح اقرتاحات عن طريقة حتسني الطقوس البديةل  ميكن  ،  تشييعال 

ما يه ادلروس اليت  و . والنازات وتكييف معليات حتضري الثث 

انتشار وبء يف تشهد  مل    أ ما يف ال ماكن اليت ميكن اس تخالصها؟  

ميكن اقرتاح طقوس بديةل يُعتقد أ ن اجملمتع احمليل س يقبل  ، ف املايض

 هبا.  

العودة ا ىل معليات حتضري الثث ومرامس العزاء التقليدية بعد    4-2

 اال عالن الرمسي بنهتاء الوبء 

جتميع املعلومات اليت مت تسجيلها خالل تفيش ال وبئة السابقة واليت  

)عىل سبيل ومناس بات العزاء  اس تلزمت تكييف حتضري الثث  

يبوال أ و ماربورغ(. ادلروس املس تفادة،   املثال تفيش الكولريا أ و ا 

اال حاةل  طرق  وطرق دفن املوىت، وطرق اال فادة عن الوفيات/ و 

ادل عىل  احلصول  أ جل  الثث،  يف    معمن  مع  ومعايري  التعامل 

  التشغيل املوحدة، وخمتلف اال رشادات. 

 

 6ة : أ س ئةل مفتوحة لي معليات حتضري الثث ومرامس العزاء احمل   -2التذييل 

 مقدمة ] جيب أ ن تقرأ  عىل اجمليب بصوت عال[ 

ذ  مسأ ةل حساسة  تك يف "أ ود مناقش   أ ذكرك بأ ن ال جوبة رسية وأ ن ليس هناك أ جوبة  و الوضع هنا ]ماكن تفيش الوبء[.  هيمنا كثرياً فهم    ا 

ذا كنت تود أ ن تتوقف برهة  أ و  جأ    وأ  جيدة   ذا مل ترغب يف اال جابة عن أ ي من هذه ال س ئةل، فال مشلكة أ بداً يف ذكل. وا  وبة سيئة. ا 

جابتك عن هذه ال س ئةل" . المثينة ساعدتك تسرتحي يف أ ي وقت اكن، أ رجوك أ ن ختربين بذكل. أ شكرك جزيل الشكر مل   وا 

 
 UNICEF, IDS and Ended Questions -Local Burial and Mourning Practices: Open –Bedford, J., SSHAP)من المرجع التالي:  قتبسةم  6

Anthrologica, 2018. 
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 ال س ئةل  

عالمه عندما يتوىف خشص، من اذلي يمت تبليغه بلوفاة؟ من اذلي جيب   -1  يف املقام ال ول؟  بذكل ا 

   من اذلي يؤكد الوفاة )عامل طيب، أ و طبيب، أ و مسؤول طيب(؟ -2

 ادلفن/ احلرق أ و النازة؟  موعد الوفاة و ساعة هل جيب دعوة سلطات ال من للتحقيق يف الوفاة؟ ما يه الفرتة اليت تفصل بني  -3

 فظ الرفات قبل جتهزيها للجنازة؟ )يف املزنل ، أ و يف دار للجنائز، أ و يف املستشفى أ و املركز الصحي( أ ين حتُ  -4

الغس يل، ارتداء املالبس، التجميل، خب العطر،  )زة؟ من اذلي يقوم بتحضري الثة؟  ان كيف يمت حتضري الثة لدلفن/احلرق أ و ال  -5

 املالمسة(  

نازة ؟ )ما اذلي يدث قبل أ ن يرقد الامثن يف مثواه ال خري وأ ثناء ذكل ال رق أ و احلفن/ عادية لدل ما اذلي يدث أ ثناء معلية  -6

 وبعد الانهتاء من املرامس؟( 

 احلرق أ و النازة؟ كيف جيري التعامل مع الثة أ ثناء معلية ادلفن/ احلرق أ و النازة؟   ادلفن/مرامس  من اذلي يرض   -7

 من اذلي يتعامل مع الثة؟ )يشمل ذكل املالمسة السدية ، ما يه عالقاته بلشخص املتويف؟(  -8

 )حاليًا من خالل مسحة من ال نف والبلعوم( من الشخص املتويف؟   19-من كوفيد عينة أ ن تؤخذ قبول س يكون من امل هل  -9

 اتبوت، كفن، أ وراق، بقااي من كوخ امليت(.  ما اذلي تُدفن فيه الثة ؟ ) -10

ادلفن/ احلرق أ و النازة بلنس بة ا ىل خمتلف ال شخاص؟ ويف هذه احلال كيف؟ )رجال/نساء، أ طفال،  مرامس  تلف  خت هل   -11

 اجامتعية ، مجموعات عرقية أ و دينية خمتلفة، نساء حوامل(.  مباكنة  أ شخاص يمتتعون

ذا اكنت قرية أ و مدينة خمتلفة( املوطن ال صيل ل أ ين يدفن عادة الناس؟ ملاذا؟ )  -12 قامته ا   لشخص أ و بدلة ا 

ذا اكن من الرضوري نقل الثة ا ىل ماكن أآخر دلفهنا/أ و حرقها، كيف يُنقل الامثن؟ -13 ، من يقوم بذكل، بأ ي وس يةل  نقليُ   )مت   ا 

 نقل، ما اذلي يدث عىل طول الطريق؟( 

قامة طقوس أ و مرامس عزاء خاصة؟ ما يه؟ من يتبعها؟    -14 مك من  يف ما عدا مرامس ادلفن/احلرق أ و النازة ، هل من املهم ا 

 ( ؟ ةالسدي المسة الوقت تدوم؟ )هل تشمل امل

 ماذا يدث ملمتلاكت املتويف؟   -15

 هل توضع أ ش ياء ذات قمية عاطفية أ و ثقافية داخل التابوت دلفهنا مع امليت؟   -16

  الناس الطعام أ ثناء ادلفن/احلرق أ و النازة؟ هل يتقامس -17

 هل يقوم أ فراد ال رسة وال صدقاء بأ ي احتاكك جسدي بمليت أ ثناء ادلفن/احلرق أ و النازة؟   -18

 أ فراد ال رسة وال صدقاء بأ ي احتاكك جسدي فامي بيهنم أ ثناء ادلفن/احلرق أ و النازة؟ )عناق، مصاحفة، تقبيل(  هل يقوم أ   -19

العواقب املتوقعة يف حال عدم اتباع مرامس ادلفن/احلرق أ و النازة بلشلك الصحيح؟ )عواقب عىل املس توى الرويح  ما يه   -20

 أ و الاجامتعي أ و الاقتصادي أ و القانوين أ و عواقب متصةل بتوزيع ال رايض( 

اال جابة بنعم يف أ ي ظروف   هل من املقبول أ ن تعّدل أ و تؤجل مرامس ادلفن/احلرق أ و النازة يف حاالت معينة؟ )يف حال -21

 وكيف تُغرّي املرامس؟( 

جراءات حتضري الثة املكيّفة يف أ وضاع الكوفيد -22 ؟  عّدةلماذا تعمل عن هذه العمليات امل؟ يف حال اال جابة بنعم  19- هل تعمل ب 

تع أ و  تعتقد  ذا مل يكن اجمليب يعمل ما يه مع   رفماذا  أ ثناء مثل هذا التحضري لدلفن/احلرق؟ )ا  لية حتضري الثة أ نه يدث 

  املكيّفة، جيب توضيح ذكل(. 

يبوال أ و ماربورغ  هذا النوع من ادلفن مقبوالً اكن هل  -23  وملا ال؟  ،؟ ملاذادليك أ و دلى جامعتك أ ثناء تفيش وبء ا 

ن اذلي  ة أ و تعليقها ل ي سبب ، كيف ينبغي اختاذ قرار بذكل أ و التفاوض بشأ نه؟ معتاديف حال توجب تعديل مرامس ادلفن امل   -24

 جيب أ ن يشارك يف اختاذ القرار؟  

حتضري الثة/ادلفن/ احلرق/النازة مقبوةل أ و أ كرث قبواًل دليك أ و دلى  يف    أ مونةبرأ يك ، ما اذلي جيب تغيريه لعل العمليات امل  -25

 )من اذلي جيب أ ن يشارك فهيا؟ ما هو دور لك فرد من ال فراد املعنيني؟( جامعتك؟ 
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 العريق ، القبيل، ادليين؟ ما هو انامتؤك  -26

 احمليل دلهيم مرامس مماثةل يف حتضري الثث ومرامس العزاء؟  كجممتعالآخرين يف فراد ل  اهل تعتقد أ ن  -27

بالغ السلطات بلوفاة حبيث   -28 وتس تطيع املساعدة يف اعامتد ا جراءات من    19-كوفيد  تفيش ب تكون عىل عمل  من اذلي يتوىل ا 

 من انتشار العدوى؟    دشأ هنا احل

ذا ارتفع عدد املوىت ا ىل حد هل    -29  املقابر الفردية؟ يتعذر فيه ادلفن يف ميكن السامح بدلفن يف خنادق ا 

 هل تود تقدمي أ ية تعليقات ؟ هل دليك أ س ئةل تطرهحا؟   -30

 تقدمي الشكر للمجيب عىل مشاركته وتكريس وقته لهذه اال جابت. 

  

40



 دليل رسيع لعمليات دفن سلمية وكرمية يف ظل تزايد عدد الوفيات   - 3املرفق  

  

41



:1
9-

يد
وف

 ك
مة

أز
ل 

 ظ
يف

ر 
قاب

امل
رة 

دا
إ

التخطيط للمقابر وتجهيزها 
وإدارتها يف ظل أزمة كوفيد-19:

دليل رسيع إىل توثيق الجثث 
والترصف فيها بشكل مالئم

مقدمة
تشمل عملية إدارة الجثث التوثيق والترصف يف جثث املوىت عىل نحو مالئم، مبا يف ذلك حاالت الدفن املؤقت.1 وإذا 
ما حدثت زيادة مفاجئة وكبرية يف عدد الوفيات، فقد ال مير وقت طويل قبل أن تقف القدرات املحلية عاجزة عن 

أداء هذه العملية.

ومن ثّم فمن املهم وضع سياسات ولوائح تتناول اإلجراءات الفنية اإلدارية واملوحدة الالزمة لكفالة حامية املوىت، 
وتضمن تحقيق مصالح أقاربهم عىل أفضل وجه. وفوائد تنفيذ السياسات واإلجراءات متعددة؛ فهذا يكفل صون 
كرامة امليت عرب الترصف يف الجثة عىل نحو الئق، )عىل سبيل املثال بالحرق أو غريه من أشكال الترصف يف الجثث 
التي تتفق مع املامرسات الثقافية ألقارب املتوىف ومعتقداتهم الدينية(. وهذا ييرس الجهود الالحقة لتحديد هوية 
الجثث وتتبع أماكنها، يف حاالت الوفاة الفردية ويف الحوادث التي ينجم عنها عدد كبري من الوفيات أو األحداث التي 

تسبب ارتفاًعا كبريًا يف الوفيات مبرور الوقت.

وعادة ما تكون السلطات واملوظفون املسؤولون عن إدارة املقابر ومواقع الدفن طرفًا مشاركًا يف اإلجراءات التالية:2 

الدفن والتوثيق. 1

صيانة أماكن الدفن. 	

استخراج الجثث ونقلها. 	

يقدم هذا الدليل الرسيع توصيات عملية بشأن إدارة عملية الدفن وتوثيقها، ويشمل ذلك الدفن املؤقت، مع الرتكيز 
عىل جائحة كوفيد-19. ميكن تطبيق هذا الدليل عىل أي حادثة يقع فيها عدد كبري من الوفيات عندما تُنهك قدرة 

الجهات املحلية عىل توفري دفن آمن ومالئم يصون كرامة املوىت، نتيجة الضغوط.

القبور واملسافات  الوثيقة كيفية تخطيط مقربة وتجهيزها وإدارتها، وتقدم كذلك توصيفات ملقاسات  توضح هذه 
الفاصلة وعمق الحفر، كام تقدم معلومات تتعلق باعتبارات مهمة أخرى. وتستعرض الوثيقة أيًضا إجراءات تسلم 
الجثث، والتدابري التي تكفل صحة وسالمة أقارب املوىت واألفراد العاملني يف املقربة. وتضم كذلك توصيات إضافية 
بشأن كيفية تخطيط القبور بشكل صحيح، وقامئة باإلجراءات الرامية إىل ضامن إمكانية تتبع أماكن الجثث وإدارتها 

عىل نحو سليم داخل املقربة.

منظمة الصحة للبلدان األمريكية، ومنظمة الصحة العاملية، واللجنة الدولية، واالتحاد الدويل، إدارة الجثث بعد وقوع الكوارث: دليـل ميدانـي موجه إىل املستجيب األول، . 1
الطبعة الثانية، 2016، ص 27-28 وامللحق 7

https://shop.icrc.org/gestion-des-depouilles-mortelles-lors-de-catastrophes-manuel-pratique-a-l-usage-des-premiers-intervenants-669.html، 
          تم االطالع عليه يف 12 حزيران/ يونيو 2020.

هذه الوثيقة تتناول النقطة األوىل فقط، وال يغطي هذا الدليل األشكال األخرى للترصف املؤقت أو النهايئ يف الجثث )الحرق عىل سبيل املثال(.. 2
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التخطيط للمقابر وتجهيزها وإدارتها يف ظل أزمة كوفيد-19:
دليل رسيع إىل توثيق الجثث والترصف فيها بشكل مالئم

تعرّف عىل املزيد

نرشت اللجنة الدولية للصليب األحمر )اللجنة الدولية(، إىل جانب هذا الدليل الرسيع، مجموعة شاملة من التوصيات3 
الطبيعية  الكوارث  أثناء  العامل، مبا يف ذلك يف  املستقاة من خربتها يف مجال إدارة الجثث يف حاالت الطوارئ حول 
الوفيات بسبب  املفاجئ يف  االرتفاع  التخطيط لحاالت  السلطات واملديرين يف  التوصيات  والجوائح. وتساعد هذه 
جائحة كوفيد-19، وتقدم توجيًها بشأن كيفية االستجابة عىل نحو مالئم. وقد استوفت هذه التوصيات أشكال أخرى 

من الترصف النهايئ يف الجثث، مع أخذ املامرسات الثقافية واملعتقدات الدينية ألقارب املتوفني يف االعتبار.

وتشمل التوصيات كذلك اعتبارات خاصة بشأن مناطق التخزين املؤقت والترصف النهايئ يف الجثث وتسليمها إىل 
األقارب. وتضمنت كذلك توصيات للتعامل مع ذوي املوىت والوثائق املطلوبة وتسجيل الوفيات.

املبادئ الرئيسية

الحامية 	  معدات  توفري  ينبغي  قصوى.  أولوية  الجثث  إدارة  عملية  يف  يشارك  كل شخص  وسالمة  متثل صحة 
البنية التحتية الالزمة لدفن الجثث وتجهيزها وإدارتها  الشخصية والتدريب املالمئنَي، وينبغي كذلك تخطيط 

عىل نحو مالئم.
يجب أن تكفل جميع التدابري، مبا يف ذلك السياسات واللوائح واملامرسات، حامية جثث املوىت وصون كرامتهم، 	 

مبامرساتهم  الخاصة  االعتبارات  مراعاة  ذلك  ويشمل  املتأثرة،  واملجتمعات  أقاربهم  تجاه  االحرتام  تُظهر  وأن 
وطقوسهم الثقافية والدينية.

الوقت 	  يف  أماكنها  وتتبّع  وتوثيقها  الجثث  أصحاب  هوية  تحديد  أجل ضامن  من  الجهود  بذل جميع  ينبغي 
املناسب وعىل نحو موثوق. وينبغي يف هذا السياق مساعدة ذوي املوىت يف الحصول عىل جميع الوثائق ذات 

الصلة؛ مثل شهادات الوفاة والوثائق الالزمة لتسجيل الوفاة وتصاريح الدفن.

األهداف

يتيح دفن الجثث عىل نحو سليم والتوثيق املالئم للمقابر تحقيق األهداف التالية:

إمكانية تتبّع أماكن جميع الجثث ومعرفة مصري أصحابها. ويكتيس هذا أهمية خاصة يف حاالت الوفيات بأعداد . 1
كبرية ويف حاالت الجثث التي مل تُحدد هوية أصحابها أو مل يطالب بها أحد.4

الحفاظ عىل القدرة عىل إجراء تحقيق طبي رشعي يف وفاة، وكذلك القدرة عىل تحديد هوية جثة يف وقت . 	
الحق، إذا كانت هناك حاجة لذلك ومتى دعت الحاجة.

استطاعة األقارب زيارة مثوى أحبائهم.. 	
التعامل مع الجثث والترصف فيها عىل نحو آمن. وهذا يعني إعطاء أولوية لتدابري الصحـة والسالمـة للعاملني . 	

يف املقربة وزوارها.

اعتبارات عامة

إجراء مشاورات مجتمعية: تختلف طريقة العناية باملوىت تبًعا للمامرسات املحلية والثقافية والدينية. ولذا يوىص 
بإجراء مشاورات مع األطراف املعنية - ال سيام الزعامء الدينيني وأعيان املجتمع املحيل وأقارب املتوىف - من أجل 
ضامن فهم هذه األطراف وتقبلها أي تغيري يحدث يف املامرسات املعتادة ألسباب تتعلق بالصحة والسالمة. عالوة عىل 
هذا، فاملناقشات الرصيحة والشفافة مع األطراف املعنية تبني الثقة بني السلطات واملجتمع املحيل. ونويص يف هذا 

الصدد بوضع اسرتاتيجية إعالمية يف إطار خطة االستجابة يف حاالت الطوارئ.

إدارة الجثث عىل نحو دائم: يجب وضع بطاقات تعريف عىل جميع الجثث املخزّنة مؤقتًا أو إىل أمد أطول، مبا يف 
ذلك الجثث التي مل تُحدد هوية أصحابها أو مل يطالب بها أحد، ويجب تتبّعها وتحديد مصريها عىل نحو دائم.

كوفيد-19: توجيه عام إلدارة الجثث، وحدة العلوم التقنية والطبية الرشعية، اللجنة الدولية للصليب األحمر، جنيف، 2020. 	
https://shop.icrc.org/covid-19-general-guidance-management-of-the-dead-3320.html,

          تم االطالع عليه يف 12 حزيران/ يونيو 2020.
يف سياقات معينة، غالبًا ما ينتمي املتوىف إىل مجتمعات ضعيفة، ممن يعيشون يف مراكز إيواء أو يف الشوارع. وقد يكون املتوىف من املهاجرين أو النازحني أو الالجئني، أو قد . 	

يكون شخًصا انفصل عن ذويه )مبن يف ذلك املحرومون من حريتهم(، األمر الذي يحول دون تعرّف ذويه عىل جثته أو املطالبة بها فور وفاته. ومن الرضوري ضامن تخزين 
الجثث أو دفنها عىل نحو مالئم.
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التخطيط للمقابر وتجهيزها وإدارتها يف ظل أزمة كوفيد-19:
دليل رسيع إىل توثيق الجثث والترصف فيها بشكل مالئم

العالمات املميِّزة للقبور: ينبغي تسجيل جميع عمليات الدفن ووضع عالمات مادية مميِّزة للقبور تتضمن إشارة 
محددة لكل جثة تحمل بطاقة تعريف.

مصادر املياه: يجب توخي العناية الالزمة لضامن التعامل مع الترسب الناجم عن التحلل الطبيعي للرفات البرشية 
املدفونة، حتى ال يؤدي ذلك إىل تلويث املياه الجوفية.

اإلعادة إىل الوطن: إذا كان املتوىف مهاجرًا أو أجنبيًا، فينبغي إجراء ترتيبات إلعادة الجثة إىل موطنها األم. وقد ينطوي 
ذلك عىل التشاور مع السفارات والقنصليات، ودوائر الهجرة ومراقبة الحدود، والسلطات الصحية، وهيئات الطريان 
التي  املقيِّدة  التدابري  ظل  ويف  الحكومية.  الدوائر  من  غريها  أو  املوىت،  دفن  ومؤسسات  الجوية،  والخطوط  املدين 
تنفذها العديد من الدول وإغالق الحدود ملنع انتشار كوفيد-19، ينبغي التشاور مع وزارات الخارجية أو مكاتب 
حكام الواليات أو املحافظات أو األقاليم ذات الصلة بشأن ترتيباتهم السارية إلعادة جثث األشخاص الذين توفوا من 
جراء اإلصابة بكوفيد-19 أو ألسباب أخرى إىل موطنهم.5 ويتطلب هذا من البلدان التي تويف رعاياها إصدار التصاريح 
وتعليامت اإلعادة إىل الوطن، مع وضع ترتيبات للتعامل مع الجثث املحتمل إصابتها بالعدوى عند وصولها. وال بد 
من احرتام احتياجات أقارب املوىت )الثقافية والدينية(، رشيطة إمكانية الحفاظ عىل الصحة والسالمة. ومن األمثلة 
عىل ذلك إطالع ذوي املوىت عىل أي قرار تتخذه إما بلد اإلقامة أو املوطن األصيل من أجل إعادة الجثة، أو الحاالت 

التي تقرر فيها السلطات دفن الجثة مؤقتًا لحني إعادتها إىل موطنها الحًقا.

ع السلطات املسؤولة عن إدارة مخيامت الالجئني والنازحني داخليًا عىل إنشاء مقربة  إدارة الوفيات يف املخيامت: تُشجَّ
بجوار املخيم، إذا سمحت بذلك الظروف. فهذا ييرس ألقارب املوىت زيارة مثوى أحبائهم ويساعد عىل منع حاالت 

االختفاء. 

التخطيط

مراجعة اللوائح: يلزم مراجعة اللوائح القامئة الستخراج تصاريح الدفن وضامن إصدار السلطات مرسوًما أو تعليامت 
بهدف تيسري إصدار تصاريح الدفن حال وقوع عدد كبري من الوفيات، أو حينام تتجاوز احتياجات الدفن القدرات 
املتاحة. ويجب أخذ مسائل مثل التصاريح وإتاحة األرض الالزمة للدفن يف االعتبار، بغض النظر عام إذا كانت املقربة 

معدة لدفن الجثث بشكل مؤقت أو دائم.

إرشاك أطراف خارجية: ينبغي تحديد األطراف الخارجية التي بإمكانها املساهمة يف عملية التخطيط. وقد تشمل تلك 
األطراف منظامت أخرى أو الجهات املشاركة يف عملية إدارة الجثث؛ مثل املؤسسات املختصة بدفن املوىت، ومحارق 

الجثث، واملقابر الخاصة أو العامة.

القبور الجامعية: ال يوىص إطالقًا بالدفن يف قبور جامعية، وهي ال تتامىش مع املامرسات الفضىل الدولية يف مجال 
إدارة الجثث. فهي غالبًا نتيجة لسوء التخطيط، وتنطوي عىل استخفاف برغبات ذوي املوىت واملجتمعات املحلية 

ومامرساتهم الثقافية ومعتقداتهم الدينية. أما القبور الفردية فتيرس إمكانية تتبع مكان الجثث بدقة أكرب.

الدفن يف خنادق: قد يكون الدفن يف خنادق رضوريًا يف ظروف استثنائية؛ وتوضع الجثث عليها بطاقات تعريف يف 
س الجثث فوق بعضها سواء كانت داخل توابيت أو ال. ومن  مستوى واحد بالخندق، ويف وضع متواٍز. وينبغي أال تكدَّ
املمكن أن يكون الدفن يف خنادق مقبواًل إذا جرى توثيقها وإدارتها بشكل مالئم، وإذا أُبلغ ذوو املوىت واملجتمعات 

املحلية املتأثرة باملربر الذي دفع إىل استخدام طريقة الدفن هذه.

أكياس الجثث: ينبغي دفن الجثث التي يحتمل أن تكون مصابة بالعدوى يف أكياس جثث فردية، بغض النظر عام 
إذا كانت موضوعة يف تابوت أو ال.

البيئة املحيطة  التتحلل، وال ينبعث منها إىل  التوابيت، ينبغي أن تكون من مواد رسيعة  حال استخدام  التوابيت: 
منتجات ثانوية كيميائية ثابتة.

قد يتطلب هذا أيًضا التشاور مع السلطات يف البلد الذي تويف فيه امليت.. 	
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التخطيط للمقابر وتجهيزها وإدارتها يف ظل أزمة كوفيد-19:
دليل رسيع إىل توثيق الجثث والترصف فيها بشكل مالئم

A

C

B

E

موقع املقربة وتصميمها

املواقع املناسبة: ينبغي أن تكون األرض التي من املقرر أن تشيد عليها املقربة بعيدة عن خطر الفيضانات. وقد تكون 
املنحدرات والتالل معرضة لحدوث انهيارات أرضية وقد يصعب البناء عليها. ولذا فمن املهم التامس آراء الخرباء 
الجيولوجيني والهيدرولوجيني قبل املوافقة عىل املوقع املناسب لتشييد مقربة جديدة واالستقرار عليه. واستناًدا إىل 
النتائج، قد تكون هناك حاجة إىل زيادة املسافات الدنيا املوضحة يف هذا الفصل، كام هو موضح يف الحاشيتني 6 و7.

عملية  إطار  يف  مسبًقا،  للمقابر  األرض  من  إضافية  مساحات  إىل  الحاجة  تقييم  يجب  للدفن:  املخصصة  املساحة 
التخطيط للحاالت التي تنطوي عىل عدد كبري من الوفيات، واستناًدا إىل حسابات املساحة القامئة املخصصة للدفن. 
وإذا كان من املتوقع أال تكفي املقربة الستيعاب تدفق مفاجئ يف الجثث التي بحاجة إىل دفن، فينبغي للسلطات 
تحديد وتخطيط مقابر بديلة أو تخصيص أرض ميكن استخدامها كمقربة. ويجب تدبري هذه األمور قبل وقوع تدفق 

يف الجثث لتجنب حدوث خالف مع املجتمعات املحلية.

الجنائز: من االعتبارات املهمة التي يجب مراعاتها عند التخطيط للعمليات املتعلقة باملقابر معدل تكرار الجنائز. 
لتلبية  اللوجستية، وتنسيق العمل وتدفق حركة املرور بقدر كاٍف  العوامل  فهناك حاجة إىل مراعاة مجموعة من 
الحاجة املتزايدة إىل إقامة جنائز آمنة والئقة. وهذا يتطلب دراسة متأنية إلمكانية الوصول من مناطق معينة وإليها، 

ويشمل ذلك عىل سبيل املثال إدارة املداخل والرقابة املنسقة عىل الطرق املارّة داخل املقربة.

مصادر املياه: من املهم تحديد مصادر املياه قبل اختيار موقع املقربة. ولتجنب تلوث مصادر املياه القريبة، يجب أن 
تكون مواقع الدفن عىل مسافة معقولة وآمنة من هذه املصادر، عىل النحو املوىص به يف هذا الدليل.

الشكل 1: املقربة واملسافات الدنيا
A   = موقع الدفن

B   = منطقة عازلة تُزرع فيها نباتات عميقة الجذور ولعزل املوقع عن املناطق املأهولة = 10 م عىل األقل
6C  = املسافة بني موقع الدفن ومنافذ الترصيف = 10 م عىل األقل

D   = املسافة بني موقع الدفن وآبار مياه الرشب والُحَفر واآلبار األخرى = 250 م عىل األقل
E   = املسافة بني موقع الدفن والعيون واملجاري املائية = 30 م عىل األقل

الرسم التوضيحي من تنفيذ إيغور مالغرايت ومرينا نعامن/ اللجنة الدولية

قد تكون هناك حاجة إىل زيادة الِقيم الدنيا املحددة للمسافات C وD وE حسب ظروف الرتبة.. 6
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التخطيط للمقابر وتجهيزها وإدارتها يف ظل أزمة كوفيد-19:
دليل رسيع إىل توثيق الجثث والترصف فيها بشكل مالئم

دفن يف خندق قرب فردي

WT

A

B

CC

A = Profondeur = 1,5 m à 3 m 
B = Distance du fond de la tombe à la nappe phréatique = 1,2 m minimum (1,5 m si les sépultures sont dans le sable) 
C = Distance entre les corps dans un enterrement en tranchée = 0,4 m
D = Largeur de la tombe individuelle = 0,75 m à 1,2 m (1 m pour les urnes)
WT = niveau de la nappe phréatique (à son niveau le plus élevé) 

َحفر القبور: إن حفر القبور بطريقة صحيحة وبالعمق املناسب يحميها ويحول دون تلّوث مصادر املياه املحيطة. 
كام يساعد ذلك عىل حفظ الجثث التي مل يُتعرف عليها حتى يتسنى تحديد هوية أصحابها الحًقا، ويسهم يف صون 

كرامة املتوىف يف نهاية املطاف.

الرسم التوضيحي من تنفيذ إيغور مالغرايت ومرينا نعامن/ اللجنة الدولية

Architect’s Data, Third Edition, page 587 املصدر: مقتبس بترصف من

الشكل 	: قطاع من القرب موضح فيه املقاسات واملسافات
             )القبور الفردية والخنادق(

7A      = العمق = 1.5 م إىل 3 م
B       = املسافة من قاع القرب إىل منسوب املياه الجوفية = 1.2 م عىل األقل )1.5 م إذا كان الدفن يف الرمال(

C       = املسافة بني الجثث يف حفرة الخندق = 0.4 م
D       = عرض القرب الفردي = 0.75 م إىل 1.2 م )1 م لجرة حفظ رماد املوىت(

WT   = منسوب املياه الجوفية )عند أعىل مستوى له(

املقاس: عادة ما تنظَّم القبور يف صفوف عىل النحو املبني يف الشكل 3. تكون سعة القبور قياسية يف معظم األماكن، 
وعادة ما تكون مبقاسني إما للبالغني أو لألطفال، حسب ما هو مبني يف الجدول 1.

املقاس )باألمتار( - 	D1 x Dنوع القرب

صف )للبالغني( 

صف )لألطفال من عمر 4 إىل 10 سنوات( 

صف )لألطفال حتى عمر 3 سنوات( 

2.5 x 1.2     2.1 x 0.75 إىل

1.5 x 0.75     1.5 x 0.6 

1 x 0.6 

إىل

الجدول 1: مقاس القرب حسب نوعه

قد تكون هناك حاجة إىل زيادة العمق األدىن املحدد للمسافتني A وB، حسب ظروف الرتبة.. 7
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التخطيط للمقابر وتجهيزها وإدارتها يف ظل أزمة كوفيد-19:
دليل رسيع إىل توثيق الجثث والترصف فيها بشكل مالئم

D1

D2

Architect’s Data, Third Edition, page 587 املصدر: مقتبس بترصف من

الشكل 	: تنظيم القبور )يف صفوف(

تسلم الجثث

أن كل جثة  والتأكد من  املقربة،  الجثث مبجرد دخولها  املقربة تسجيل جميع  يتعني عىل مسؤول  الجثث:  تسجيل 
تتبع أماكن  الرامية إىل ضامن إمكانية  الالزمة لدفنها. وهذا اإلجراء جزء من سلسلة املسؤولية  بالوثائق  مصحوبة 

الجثث. فهو يضمن أن الجثة املدفونة يف موضع معني هي ذاتها الجثة املسجلة يف سجالت املقربة.

تفاصيل تسليم الجثث: يجب تسجيل املعلومات املتعلقة مبَن سلم الجثة، ومن تسلمها، ووجود أي أقارب وقت 
التسليم. وال بد كذلك من تسجيل تاريخ ووقت تسلّم الجثة يف السجل.

الجثث التي مل تُحدد هوية أصحابها: يتعني توخي الحذر عند التعامل مع الجثث التي مل تُحدد هوية أصحابها أو 
الجثث التي يتم تسلمها دون وجود أقارب، وأن يُسجل مكان دفنها عىل نحو مالئم حتى يتسنى تحديد أماكنها 
بسهولة يف املقربة. فقد ترغب العائالت يف زيارة أقاربها املتوفني عندما يُسمح لها بذلك، أو قد تربز حاجة إىل استخراج 

الجثث وإعادتها إىل ذويها الحًقا.

السجالت الفردية: ينبغي أن تُعرّف كل جثة تُدفن يف املقربة برقم متتابع مميز خاص بها، وأن يُسجل هذا الرقم 
بشكل رسمي. وال يجوز أبًدا استخدام الرقم مرة ثانية أو تكراره.

وينبغي أن يتأكد املسؤولون عن إدخال البيانات يف السجالت من أن جميع البيانات املدونة عىل التابوت أو بداخله 
أو عىل بطاقة كيس الجثث مرتبطة ارتباطًا واضًحا بالرقم املميز للقرب الذي يوضع فيه رفات امليت أو الجرة التي 

يُحفظ فيها رماده.

التحقق من الوثائق: يجب التأكد من أن جميع الوثائق املطلوبة للدفن مرفقة بالجثة، وتشمل هذه الوثائق تصاريح 
الدفن القانونية وغريها من الوثائق التي تتامىش مع أي ترشيعات منطبقة.

املتعلقات الشخصية: يجب التأكد من وجود أي مقتنيات شخصية يلزم تسليمها إىل ذوي امليت قبل دفنه. ويجب 
أيًضا سؤال أقارب امليت قبل البدء يف تنفيذ املراسم أو الدفن عام إذا كانت هناك أي أشياء يرغبون يف دفنها مع 

الجثة.
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التخطيط للمقابر وتجهيزها وإدارتها يف ظل أزمة كوفيد-19:
دليل رسيع إىل توثيق الجثث والترصف فيها بشكل مالئم

الصحة والسالمة يف املقابر

البلدية االضطالع باملسؤولية عن 	  املسؤولية الدامئة عن جثث املوىت: يتعني عىل مسؤول املقربة أو الخدمات 
الجثث وأماكن وجودها عىل نحو دائم. ويجب صيانة املقربة عىل نحو مالئم حتى ال يستعيص التعرف عىل 

القبور أو تعقبها، إما بسبب كثافة النباتات أو ضياع أو تلف شواهد القبور أو العالمات املميِّزة للقرب.

مكافحة العدوى: تقع عىل عاتق مسؤول املقربة، بدعم من السلطات املحلية، التقيد بتدابري الصحة والسالمة 	 
املتعلقة بكوفيد-19 وإلزام ذوي امليت وغريهم من األشخاص الذين يحرضون الجنائز بااللتزام بها. ويشمل هذا 
تطبيق التباعد االجتامعي عىل نحو مسؤول، وارتداء أقنعة الوجه إذا لزم األمر، وتعامل ذوي امليت مع الجثة 

عىل نحو يكفل السالمة، وغري ذلك.

وصول الجثث املصابة بالعدوى: من املهم يف ظل جائحة كوفيد-19 أن يعرف مسؤولو املقابر الجثث املشتبه 	 
يف إصابتها بعدوى كوفيد-19 وتلك املؤكد إصابتها بالعدوى من بني الجثث التي ستصل إىل املقربة. فهذا يتيح 
للمديرين ضامن توافر جميع تدابري السالمة الالزمة للحفاظ عىل صحة األفراد العاملني والزوار وحسن حالهم.

الصحة والسالمة: تنطوي إجراءات الصحة والسالمة يف املقربة عىل أكرث من تنفيذ إجراءات التعامل اآلمن مع 	 
الجثث للوقاية من اإلصابة بالعدوى من الجثث الحاملة لها. إذ يجب أن تتضمن عملية حفر القبور، وال سيام 
الخنادق، تنفيذ تدابري سالمة تكفل منع جدران القرب من االنهيار. ومن املهم أيًضا ارتداء معدات السالمة املالمئة 
اآلمنة لدى تشغيل اآلالت  العمل  االلتزام مبامرسات  العاكسة، وكذلك  السالمة  األمان وسرتة  قبيل خوذة  من 

الثقيلة، مثل الحفارات.

القبور 	  إىل  الوصول  كيفية  إدارة  أيًضا  الدفن  السالمة يف مواقع  تدابري  أن تشمل  القبور: يجب  السالمة حول 
والتحرك حولها. فمن املهم اتخاذ تدابري تحول دون سقوط الناس داخل القبور، وضامن عدم انهيار جدران القرب 

تحت ضغط الناس.

وضع العالمات والتخطيط

من املهم تحديد مواقع القبور أو مستودعات جرار حفظ رماد املوىت عىل نحو مالئم عىل خريطة املقربة، وهي 	 
الخريطة التي يحتفظ بها مسؤول املقربة ويتوىل تحديثها.

ينبغي تعيني حدود واضحة لكل قرب ومتييز كل منها برقم مميز.	 

تُحدد القبور وفًقا لألقسام أو الصفوف أو األعمدة. ويشار إىل هذه التقسيامت عادة بـ "حصص" و"قطع".	 

وينبغي أن يطابق رقم القرب الرقم املسجل يف الوثائق والسجالت التي يحتفظ بها مسؤول املقربة.	 

ينبغي توفري عدد كاٍف من العالمات املميزة للقبور تحسبًا ألي ارتفاع مفاجئ محتمل يف حاالت الدفن. 	 

ينبغي تثبيت العالمة املميزة لكل قرب بحيث ال ميكن إزالتها بسهولة. يجب التأكد من قدرة العالمة املميزة للقرب 	 
عىل الصمود يف وجه األحوال الجوية السيئة والزمن، وأن البيانات املذكورة عىل القرب تظل واضحة ميكن قراءتها.

يجب ترسيم حدود كامل محيط جميع القبور ترسياًم واضًحا تجنبًا لكشف القبور املوجودة أو الرفات البرشية 	 
املدفونة أو اإلرضار بها.

يجب صيانة املقابر وحاميتها توخيًا لصون كرامة املوىت، وكذلك لضامن كون املقربة آمنة للزوار. ويتعني عىل 	 
املسؤولني وذوي املوىت الحًقا تعرف أماكن الدفن التي ينشدونها.

ينبغي ترسيم حدود محيط املقربة وأن يكون واضًحا للعيان. ويتعني كذلك نصب سياج أو جدار للحامية مينع 	 
العبث بالقبور أو اإلرضار بها.
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التخطيط للمقابر وتجهيزها وإدارتها يف ظل أزمة كوفيد-19:
دليل رسيع إىل توثيق الجثث والترصف فيها بشكل مالئم

C1C3 C2D1D2

C املنطقة

A املنطقة

B املنطقة

D املنطقة

A1

B1B2B5

B3

B4

B6B7

A2 القطاعA3 القطاع

A2-4.1

B1-1.1

1

4

3

2

1

23456

B1 القسم

األعمدة

1

4

3

2

1

234

ف
فو

ص
ال

A املنطقة 
A2 القطاع 

الرسم التوضيحي من تنفيذ مرينا نعامن/ اللجنة الدولية

الرسم التوضيحي من تنفيذ مرينا نعامن/ اللجنة الدولية

الشكل 	: مثال ملخطط مقربة موضح فيه املناطق والقطاعات

الشكل 	: أمثلة عىل كيفية متييز القبور، مع ذكر املناطق والقطاعات
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التخطيط للمقابر وتجهيزها وإدارتها يف ظل أزمة كوفيد-19:
دليل رسيع إىل توثيق الجثث والترصف فيها بشكل مالئم

محظورات

دفن جثة مل يوضع عليها بطاقة تعريف أو ال تتوفر لها الوثائق الالزمة.	 

دفن جثة من الجثث التي مل تُحدد هوية أصحابها من دون أن تُثبّت عليها بطاقة مرقّمة تستخدم كمرجع.	 

تعطيل استمرارية العمليات أو تحديث السجالت يف ما يتعلق بالجثث التي مل يُطالب بها أحد أو التي مل تُحدد 	 
هوية أصحابها.

دفن جثة مل تُحدد هوية صاحبها أو مل يُطالب بها أحد مع رفات أخرى يف قرب جامعي أو يف غرفة حفظ عظام 	 
املوىت.

نقل الجثث من قرب إىل آخر أو من مكان إىل آخر من دون أمر قانوين من السلطات.	 

حرق الجثث من دون ترصيح خاص من ذوي املوىت وموافقتهم. 	 

حرق الجثث التي مل تُحدد هوية أصحابها أو مل يُطالب بها أحد.	 

استخراج جثة من دون أمر وترصيح من السلطات.8	 
 

مراجع

منظمة الصحة للبلدان األمريكية، ومنظمة الصحة العاملية، واللجنة الدولية، واالتحاد الدويل، إدارة الجثث بعد وقوع 
الكوارث: دليـل ميدانـي موجه إىل املستجيب األول، الطبعة الثانية، 2016:

https://shop.icrc.org/gestion-des-depouilles-mortelles-lors-de-catastrophes-manuel-pratique-a-l-us-
age-des-premiers-intervenants-669.html، 

تم االطالع عليه يف 12 حزيران/ يونيو 2020.

كوفيد-19: توجيه عام إلدارة الجثث، وحدة العلوم التقنية والطبية الرشعية، اللجنة الدولية للصليب األحمر، جنيف، 
:2020

https://shop.icrc.org/covid-19-general-guidance-management-of-the-dead-3320.html، 
تم االطالع عليه يف 12 حزيران/ يونيو 2020.

Neufert, Ernst and Peter, Architects’ Data, 3rd ed., pp. 586–587, Wiley-Blackwell Publishing, 
2000.

ينبغي حال إخراج جثة أو نقلها إىل مكان آخر التأكد من تسجيل جميع املعلومات ذات الصلة عىل نحو مالئم يف سجل املقربة أو يف نظام إدارة املعلومات باملقربة.. 8

تساعد اللجنة الدولية للصليب األحمر املترضرين من النزاعات املسلحة وأعامل العنف األخرى يف جميع أنحاء العامل، باذلة 
كل ما يف وسعها لحامية أرواحهم وكرامتهم وتخفيف معاناتهم، وغالبًا ما تفعل ذلك بالتعاون مع رشكائها يف الصليب األحمر 
والهالل األحمر. وتسعى املنظمة أيًضا للحيلولة دون تعرض الناس للمشقة، بنرش القانون اإلنساين وتعزيزه، ومبنارصة املبادئ 

اإلنسانية العاملية.
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 رة للجمعيات الوطنية واجلهات املس تجيبة احمللية من أ جل التعامل مع اجلثث يف اجملمتعات احمللية   توصيات مصو    –   4املرفق  

ذن حتظى  ابلصور من أ جل دمع اجلهات املس تجيبة ال وىل يف اجملمتع احمليل وغريها من اجلهات اليت  بشلك حمدد  صياغة هذه التوصيات وتوضيحها    متت  ابإ

. وقد تعاون الاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب ال محر والهالل ال محر  19-ناول جثث ال شخاص اذلين توفوا بسبب جاحئة كوفيد ت السلطات والقادة احملليني ل 

ادلويل(   والكوارث )الاحتاد  الزناعات  أ ثناء  الرفات  دارة  اإ جمال  يف  كبرية  وخربات  معارف  ميلاكن  الذلان  ادلولية(  )اللجنة  ال محر  للصليب  ادلولية  واللجنة 

اجز  حلحتديد السامت البيئية وال نشطة ومس توايت التعرض للخطر ومعدات امحلاية الشخصية املوىص ابس تخداهما اليت من شأ هنا تأ مني امن أ جل    ،وال وبئة

ىل جممتعاهتم احمللية   ض ل يعر    19-مع ضامن الإدارة الآمنة والكرمية للموىت. وتذك ر أ يضًا هذه التوصيات بأ ن مرض كوفيد الوايق الالزم لذلين يقدمون ادلمع اإ

يبول.  ال  لنفس اخملاطر اليت تسبهبا مسببات ال مراض   ىل أ ن العامل يعاين من نقص  كام  خرى مثل اإ يف معدت امحلاية الشخصية، ولهذا من  جتدر الإشارة اإ

ال مر اذلي    ،دات امحلاية الشخصيةع وتفادي نفاد مخوف ل داعي هل  من أ جل جتنب  حبرص ومسؤولية  املهم  جداً أ ن يس تخدم املس تجيبون هذه املعدات  

ىل زايدة اخلطر اذلي يتعرض هل املتعاملون مع اجلثث يف خمتلف اجملمتعات احمللية. وتمك ل   رة الإرشادات احلالية اليت قامت  هذه التوصيات املصو  يؤدي اإ

وميكن أ ن تساعد هذه الوثيقة يف توفري مجموعة من التوصيات التوضيحية بشأ ن معدات امحلاية    بدياًل لها.   تشلك  احلركة ادلولية بصياغهتا حىت الآن ول

 اس تخداهما.    نبغيالشخصية اليت ي 

ىل سالمة املس تجيبني وامجل احمللية ابعتبارها أ وىل ال ولوايت للحد من انتشار العدوى. وجيب عدم التغايض أ بداً عن احلفاظ عىل كرامة   اتاعجيب النظر اإ

 الثلكى واحرتام حزهنا.   لعائالتامواساة املوىت و 

 اجملمتعات احمللية رة للجمعيات الوطنية واجلهات املس تجيبة احمللية من أ جل التعامل مع اجلثث يف  توصيات مصو    –  4املرفق  

 لصور ل يةتوضيح عناوين 

 أ جنحة املستشفى/ال ماكن العامة  

 مس تودع اجلثث

 مجلعية الوطنية( من قبل امزنل خاص داخل اجملمتع احمليل )الاس تجابة املبارشة  

   19-خسائر كبرية يف ال رواح بسبب حادث غري متصل بكوفيد

 19-لفريوس كوفيد اً نشط  اً انتشار تشهد يف مناطق 
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 عناوين توضيحية للصور 

/  مستجيب من الجمعية الوطنية   أحد مستجيب من المجتمع المحلي
ائلة عأفراد ال  

تستعمل مرة واحدة قفازات طبية   قفازات مطاطية يمكن إعادة   
 استخدامها 

  

 
 

 قناع للتنفس  كمامة طبية/جراحية  قناع من القماش 
(FFP2/N95   أوFFP3/N99) 

 جزمة مطاطية 
   ألحذية أو واق ل 

 
 

  
 واق للعيني    بخاخ لمادة التعقيم 

 ( للوجه أو نظارات واقية واق قناع   ) 
)يستعمل مرة واحدة أو  ثوب واق 

 يمكن إعادة استخدامه( 
 مريلة يمكن إعادة استخدامها 

 

 

 

 
 

 مرفق صحي  

 

 مستودع الجثث 

 

 وسيلة نقل خاص 

 
 

)سيارة أجرة   وسيلة نقل عام 
 )
ً
 مثال

 

 

ل خاص  ة أو   من   أو مكان مكان حرق الجثث مقنر
 التشييع

فرع الصليب األحمر أو الهالل األحمر  
مرفق تابع له أو   

 مرسح الوفاة/استعادة الجثة 
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حادث أو كارثة بعدد كبن  من  
تتطلب إدارة الرفات   اإلصابات  

 
 توضيح/تشديد 

 
 خيار أو حل بديل 

 
 مستوى الخطر 

 
 

  

 مرتفع 

 متوسط 

 منخفض 

  
ً
 منخفض جدا

 

 قرأ  هذه اجلداول ت  جيب أ ن  كيف  

ىل  مجيع  هذه اجلداول    قابلاملعقول أ ن تمن غري   السيناريوهات اليت حيمتل أ ن يواهجها املس تجيبون أ و تشمل مجيع ال نشطة اليت قد يضطرون اإ

د الاحتياطات جه اختاذ القرارات وحتد  و ت ينبغي أ ن  يت أ خذ النقاط التالية يف الاعتبار كجزء من هنج الاس تجابة املطلوبة ال يرىج  ذلا  تنفيذها.  

جر   الواجب اعامتدها: اءات السالمة واإ

 ،القيام دامئًا بتقيمي للمخاطر  يتيح فهم اخملاطر املتصةل ابلبيئة احمليطة وال نشطة املنفذة -

هذا املرفق أ و هذه    الاطالع دامئًا عىل س ياسات السالمة والاحتياطات اليت يعمتدها املرفق أ و املؤسسة والالزتام هبا قبل دخول -

   املؤسسة،

ذا مل يتضمن هذا اجلدول النشاط   - لهيا أ و دلى قيادتك، جيب البحث عن  اذلي تؤديهاإ  ،الإرشادات دلى املنظمة اليت تنمتي اإ

 ،املالمئة عداتعدم دخول أ ي بيئة حيمتل أ ن تكون غري مأ مونة بدون امتالك التدريب وامل -

ذا توجب عليك تأ  عدم دخول ال ماكن اليت تنطوي عىل خماطر حممتةل  - ل اإ  ، معني  دور دية اإ

   .جيب أ ن تبقى السالمة أ ولويتك ومسؤوليتك -

 

 

XYZ XYZ 
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/األماكن العامة    أجنحة المستشف 

 
ي يجب أن يستخدمها المستجيب الذي يؤدي نشاط

 معدات الحماية الشخصية الت 
ً
ي المستشف     ا
 
ي    جراءات اإل سياسات المستشف  و تحددها  ف

الت 
الم المحددة من   لألماكن 

ً
تبعا ي  سيعتمدها 

الخاصة الت  له، واألنشطة  الذي يتعرضون  الخطر  المستجيبون داخلها ، ومستوى  ي يعمل 
الت  تشف  

ي نفس  
 
ي تقديم الرعاية لألحياء  ف

 
ي التعامل مع جثث الموت  وف

 
ي استخدام نفس المستوى من معدات الحماية الشخصية ف

يضطلعون بها. وينبغ 
ي نفس  ناح/  الج

 
 لسياسات المستشف   قبل دخولالمطلوب  معدات الحماية الشخصية  التأكد من  السياق. ويجب  وف

ً
.  المستشف    استخدامها وفقا

اميجب االكما     . ها جراءات االمتعلقة بارتداء هذه المعدات ونزعها والتخلص منإل با    لن  
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 مستودع الجثث 

 

ي يجب  
الت  الشخصية  الحماية  يمعدات  الجثث تحددها  ستخدمها  أن  يدخل مستودع  الذي  الجثث،  المستجيب  /مستودع  المستشف  سياسة 

ي يمكن أن تشكل مصدر خطر هام. ويوىص   وترتيب مستودع  
ي المستودع والت 

 
ة الوجود ف ي تنفذ أثناء فن 

الجثث، والفحوصات واإلجراءات الت 
ي أي حال من األحوال . المستجيبون بشدة عدم دخو 

 
ي    ح أثناء الفحوصات ف ي منطقة  و ل قاعة الترسر

 
ي حال وجود مستودع الجثث ف

 
 ، ف

ً
ي أيضا

ينبغ 
ي    ح، امتناع المستجيبي   عن دخولها أثناء أي فحوصات خارجية أو داخلية للرفا   ت. مفتوحة تحتوي عل أماكن االستقبال والتخزين وطاوالت الترسر

ي غياب أي
ي ما عدا ذلك وف 

ي اإلرشادات    ف 
ي اتباع التوصيات الواردة ف 

، ينبغ  للتعامل مع الجثث الموجهة  سياسات أو إجراءات خاصة للمستشف 
ي هذه التو 

 عما هو وارد ف 
ً
   التوضيحية.  جيهاتإىل الجمعيات الوطنية والمجتمعات المحلية فضال

ً
ويمكن تحديد مستوى الحماية المطلوبة وفقا

واألنشط  للخطر  التعرض  لسيلمستوى   
ً
وفقا استخدامها  المطلوب  الشخصية  الحماية  معدات  من  التأكد  ويجب  المنفذة.  الخاصة    اتسا ة 

  . /مستودع الجثث قبل دخول المستشف  ام باإلجراءات المحددة الكما  المستشف      . ها رتداء هذه المعدات ونزعها والتخلص منيجب االلن  

الحماية  معدات  األنشطة البيئة المحيطة/الموقع 
الشخصية الموىص  
باستخدامها ومستوى  

 الخطر 

 توضيحات مصورة  

 
  - مستودع الجثث

 االستقبال/التسليم 

استقبال  
 الجثث/تسليمها 

 قناع  •

 قفازات •

 مريلة  •

واق   • أو  جزمة 
 لألحذية 

 
 

 خطر متوسط المستوى 

 
 المستجيب 

  - مستودع الجثث
 االستقبال/الخروج 

↓ 

 قناع  ● عائلة إىل ال ةتسليم الجث
 قفازات ●
توفر    مريلة  ● )إذا 

 ذلك( 
ال  جب ي عائلة  اطالع 

جائحة   مخاطر  عل 
ومعدات    19-كوفيد

الشخصية   الحماية 
الجثة   لمناولة  الالزمة 
بشكل   ودفنها  ونقلها 

 آمن 
 

مستوى الخطر  
 متوسط 

 

 
 

 عائلة أحد أفراد ال
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جميع   - مستودع الجثث
 األماكن 

 

تحريك الجثث  
وتخزينها/التخلص من  

معدات الحماية  
 الشخصية  

 قناع  •

 قفازات •

 مريلة  •

واق   • أو  جزمة 
 لألحذية 

 
 

  مستوى الخطر متوسط 

غرفة   - مستودع الجثث
ي    ح  الترسر

 

استثنائية،   ظروف  ي 
 
ف

دخول مستودع الجثث  
ي    ح عملية  أثناء   الترسر

ذلك   )يشمل 
الخارجية   الفحوصات 

الجارية  و/أو   الداخلية( 
ي المكان نفسه 

 ف 

للتنفس •    قناع 
(FFP3 ) 

 قفازات •

 واق للعيني    •

 ومريلة واق  ثوب   •

واق   • أو  جزمة 
 لألحذية 

 
  رتفع مستوى الخطر م

غرفة   - مستودع الجثث
ي    ح/الت حضن  الترسر  

 

الجثة لتسليمها  حضن  ت
)عل سبيل المثال 
ي كيس  

وضعها ف 
ي تابوت( 

 للجثث أو ف 

للتنفس •    قناع 
(FFP2     أو

FFP3 ) 

 قفازات •

 واق للعيني    •

  و أواق  ثوب   •
 مريلة 

مطاطية   • جزمة 
 أو واق لألحذية 

 
 توسط مستوى الخطر م

 

غرفة    –مستودع الجثث 
الجثمان رؤية 

 

مع  رؤية   الجثمان 
اف المستجيب عل   إشر

يشمل   نقل  العملية. 
نظرة   إللقاء  الجثمان 
عليه، وفتح كيس الجثة  

الجثة    حضن  وت
 لمشاهدتها 

 قناع  •

 قفازات •

أو   • واق  ثوب 
 مريلة 

مطاطية   • جزمة 
 أو واق لألحذية 

 
 

 مستوى الخطر متوسط 

 
ف    المستجيب المرسر
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غرفة    –مستودع الجثث 
الجثمانرؤية    

 

إلقاء نظرة عل  
أحد أفراد   -الجثمان

 العائلة 

 قناع  •

 قفازات •
 

 منخفض   مستوى الخطر 

 
 أحد أفراد العائلة  
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 التعامل مع الجثث الذي تتواله المجتمعات المحلية  

 
ي األ 

 
ي ماكن ال ف

العائالت والقادة المحليي   من أجل  الوطنية دعم  دفن موحدة أو متاحة للجميع، قد ُيطلب من الجمعيات  فيها خدمات    فر  ال تتوا ت 
 لدفنها أو حرقها .    19-األشخاص الذين يشتبه بإصابتهم بمرض كوفيدالتحضن  المأمون لجثث  

ً
ل مراسم الدفن  استعدادا

ّ
عل  ومن المهم أن تعد

وس يمكن أن ينترسر  المشّيعيي   ، ألن  و   خدمات الرعاية   مقدمي   نحو يسّهل المباعدة الجسدية بي    خالل اتصال عن قرب بشخص مصاب   من الفن 
)
ً
ين مثال وس )عل مسافة من  أو من    مكن وي.    يمكن أن ينقل العدوى إىل اآلخرين قبل أن يعلم بنفسه أنه مصاب  مصاب ال  شخصالوألن    بالفن 

ي تقدم الدعم إىل المجتمعا 
ي كوفيدللجمعيات الوطنية الت 

رة من تفشر األولولية لدعم األش والمجتمعات المحلية    أن تعطي   19- ت المحلية المتض 
ي  
ي تكييف التقاليد المتبعة ف 

 عن تكييف مراسم التشييع    ،بشكل آمن كي تجري    الجثث لدفن أو الحرق أو أي تضف أخن  با والقادة الدينيي   ف 
ً
فضال

ي  . ويجب أن  االجتماعية والثقافية والدينيةعل نحو يضمن تلبية الحاجات  
ي جميع السياقات الت 

يصار إىل تكييف طقوس الدفن والتشييع ف 
وس كوفيد شار تشهد انت .  المباعدة الجسدية   بحيث تؤمن   19-فن   بي   المشّيعي  

 األدوار المحددة 

 

ي التعامل مع الجثث 
 
 المدّرب ف

  
األحمر   الهالل  أو  األحمر  الصليب  ي 

الموظف ف  أو  الذي سيتوىل دعم  المتطوع 
يشاركو   عائالت ال الذين  )أي  التقليديي    الجثث  مع  تحضن     ن والمتعاملي    ي 

ف 
للجثامي     المأمون   التحضن   ي 

ف  مساعدتهم  أجل  من  الحرق(  أو  للدفن  الجثة 
  . ي بشكل مباشر

وتنفيذ مراسم التشييع اآلمنة. هذا الشخص ال يلمس جثة المتوف 
    

 

 المتعامل مع الجثة 
 

الجثة  حد القادة الدينيي   أو المحليي   أو أي متعامل آخر مع  أأحد أفراد العائلة أو   
ي بشكل مباشر . 

 يتوىل تحضن  الجثة للدفن أو الحرق ويلمس جثة المتوف 

البيئة المحيطة  
ي 
 والدور/الشخص المعن 

 معدات الحماية الشخصية الموىص باستخدامها األنشطة

58



9 
 

 

مكتب الفرع

 
 

ي التعامل مع  
ب ف  المدرّ

 الجثث 

 تقرير عن الوفاة 
 جمع الوثائق 

وتقييم    تحضن  المعدات
 المخاطر  

قناع من   •
 –القماش 

التعامل مع  
 األحياء 

 
 مستوى الخطر منخفض 

 

 

ساحة  االقامة/الم كانم
العامة 

 
 

ي التعامل مع  
ب ف  المدرّ

ث ثالج  

مكان   -1 إىل  الوصول 
 اإلقامة

العائلة   -2 مع  التعامل 
 والسلطات 

   جمع الوثائق -3
المحيط   -4 دخول 

ي  
 
المباشر  لجثة المتوف

عل   مسافة  )الحفاظ 
ين وعدم لمس  أي   من 

 شخص( 

قناع من   •
 –القماش 

التعامل مع  
 األحياء 

 
 مستوى الخطر منخفض 

 

 

االقامة/المساحة   كانم
الخاصة

 
 

المتعامل )المتعاملون(  
 مع الجثة 

األغطية   -1 جميع  إزالة 
( الجثة  لوازم  عن 
ها(   الفراش وغن 

أمتعة  إزالة   -2 أية 
)عدا   شخصية 

إزالة  المالبس   لكن   ،
ها(   المجوهرات وغن 

 قناع   •
 واق للعيني    •

 قفازات •

أو   • واق  ثوب 
 مريلة 

 
 :  أخرى اتخيار 

من   • قناع 
 القماش 

قفازات  •
 مطاطية 

 
 مستوى الخطر متوسط 

 
 

  
االقامة/المساحة   كانم

 الخاصة

 
 
)المتعاملون(  المتعامل 

 مع الجثة 

الميت   -1 مالبس  نزع 
إلباسها  وغسل الجثة و  

المطلوبة   الثياب 
)الحد من العملية قدر  

 اإلمكان( 
حيثما  تكفي   الجثمان ) -2

 ل 
ً
 ليد( ا لتقيكون موافقا

ي   -3
ف  الجثمان  وضع 

تابوت أو كيس للجثث  
استخدام   غطاء  أو 
  
ً
لترّسب  بالستيكي تجنبا
 سوائل الجسم 

 قناع   •
   فازات ق •
 واق للعيني    •

أو   • واق  ثوب 
 مريلة 

 
 اختياري:  

يغطي   • قناع  
 وجه الميت 

 
 مستوى الخطر متوسط 
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يفضل كيس الجثث  
ي حال

 
استخدام   ف

وسيلة نقل عام )مثل  
ي  
 
سيارة األجرة( و/أو ف
حال عدم استعمال  

 تابوت 
 

 
 
 
 

  

االقامة/المساحة   كانم
 الخاصة

 
 

المتعامل )المتعاملون(  
 مع الجثة 

الجزء   -1 تعقيم/تنظيف 
كيس   من  ي  الخارجر

 الجثث أو التابوت  
ي المتعلقات  تعقيم   -2

 
  متوف
العائلة   تريد  ي 

الت 
 االحتفاظ بها 

تعقيم مكان اإلقامة و/أو   -3
التعليمات   إعطاء 
إىل  بالتعقيم  المتعلقة 

 األقارب 
  

 قناع  •

 قفازات  •
 

ي حال خطر انبعاث رذاذ 
 
 ف
 

واقية   • نظارات 
واق قناع  أو  

 للوجه  
 
 

 مستوى الخطر متوسط 

  
االقامة/المساحة   كانم

 العامة

 
 

المتعامل )المتعاملون(  
 مع الجثة 

الحماية   -1 معدات  نزع 
 الشخصية  

الحماية  تخزين   -2 معدات 
يمكن   ي 

الت  الشخصية 
استخدامها  إعادة 

 
ً
 لتعقيمها الحقا

المواد  -3 تغليف 
من   الخطرة  البيولوجية 
الحماية   معدات 
للتخلص   الشخصية 

 منها بشكل مأمون 
 غسل اليدين  -4

ً
 جيدا

 قناع   •

 قفازات  •
 

 مستوى الخطر متوسط 

 
 

 سيارة نقل الجثة 

 

 
 

ك   سيارة نقل عام أو مشتر
( أو  

ً
)سيارة أجرة مثال
 سيارة العائلة  

ة  أو  من   كانقل الجثة إىل المقنر
 حرق الجثث 

 
 
ُ
ت الجثة  سيارة  إذا كانت  ي 

ف  نقل 
أو  نقل   يُ   عام  ك  نصح  مشن 

كيس   أو لباستخدام    لجثث 
أي   توفر  عدم  حال  ي 

وف  تابوت. 
ي غطاء  

منهما، يمكن لّف الجثة ف 
ي  و  أبالستيكي  

ف  من  لفها  غطاء 
.  أ  خيار القماش ك  خن 

 

قناع من   •
 –القماش 

التعامل مع  
 األحياء 

 
 مستوى الخطر منخفض 
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ة أو مكان حرق   المقنر
 الجثث 

 

 
 

ة   ي المقتر
العاملون ف 

ة الجثث محرق/   

      لدفنل حفر مكان  ●
ّ
وسد

 الحفرة 
 أو   

المحرقة أو حجرة  تجهن    ●
 حرق الجثث 

قناع من   ●
 –القماش 

التعامل مع  
 األحياء 

 
  مستوى الخطر منخفض 

 جدا 

 

 

ة أو مكان حرق   المقنر
 الجثث 

 
ة   ي المقتر

العاملون ف 
ث،  ة الجث محرق/ 

  ةوالمتعاملون مع الجث
  
ً
أو أفراد العائلة وفقا

 للتقاليد 

تعليمات إىل العائلة   -1
بشأن تكييف مراسم  

ها التشييع   وغن 
إخراج الجثة من   -2

 السيارة 
الجثة إىل  )حمل( نقل  -3

ة أو   حرقة المالمقنر
أ( إنزال الكفن أو   -4

التابوت أو كيس  
ة  ي المقنر

 الجثة ف 
ب( وضع الجثة عل  
ي حجرة  

المحرقة أو ف 
 الحرق

 

قناع من   •
 –القماش 

التعامل مع  
 األحياء 

 قفازات •
 

مستوى الخطر  
   منخفض

 
 

سيارة النقل  

 
 

المتعامل )المتعاملون(  
 مع الجثة 

ي   -1
الت  السيارة  تنظيف 

 استعملت لنقل الجثة  
من  تعقيم   -2 الجزء 

نقلت  ي  ذالالسيارة  
 فيه الجثة  

 

قناع من   •
 –القماش 

التعامل مع  
 األحياء 

 
 مستوى الخطر منخفض 

 
 
 

 

 

ة أو مكان حرق   المقنر
 الجثث 

 

القفازات   -1 كل  نزع 
االستعمال   الوحيدة 
كيس   ي 

ف  ووضعها 
( ق  غالإ للنفايات 
 الكيس بإحكام( 

  تعق -2
ً
أيضا األحذية  يم 

 حيثما أمكن ذلك  
غسل الجميع  أيديهم   -3

 
ً
 جيدا

ً
 غسال

قناع من   •
 –القماش 

التعامل مع  
 األحياء 

 
 مستوى الخطر منخفض 
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المتعامل )المتعاملون(  

ة مع الجث  

مكتب الفرع

 
 

مدير مخزن معدات  
 الحماية الشخصية 

التخلص من النفايات /إحراق  
 النفايات 

 قناع  •

 قفازات  •
 

 مستوى الخطر منخفض 
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ل خاص داخل المجتمع المحلي ) ة الستجابة ال مت    لجمعية الوطنية(من قبل امباشر

 

 

   
ً
ة جدا ة قصن 

ي عدد الوفيات خالل فن 
 
ة بحصول زيادة ضخمة ف  علاألمر الذي  ،  هناك احتماالت كبن 

ً
 ثقيال

ً
القدرات المحلية ويتسبب   يشكل عبئا

ي خدمات إدارة الرفات . و 
عي وعل الجهات األخرى المشاركة ف 

ي ضعوط إضافية عل أنظمة الصحة والطب الرسر
ي    منف 

حال المحتمل  أن نشهد ف 
ي  عجزهم عن  جميع المرىص  عل العناية الطبية الالزمة أو  عدم حصول  زيادة عدد الوفيات،   ل  ولحص ومن ثم  التوجه إىل مرفق طتر ي المن  

. الوفاة ف 

ة   ي مثل هذه الحاالت أن ُيطلب من الجمعية الوطنية االضطالع مباشر
 .   لدفن أو الحرق ونقل الجثثبتحضن  الجثامي   لويمكن ف 

البيئة المحيطة  
الموقع/   

 معدات الحماية الشخصية الموىص باستخدامها األنشطة
ومستوى الخطر     

مكتب فرع الجمعية  
الوطنية 

 
السيارة 

 

 تقرير الوفاة
تحضن  الفريق و/أو المعدات  

 الالزمة النتشاره 
 تقييم المخاطر وانتشار الفريق 

قناع من   •
 –القماش 

التعامل مع  
 األحياء 

 
 مستوى الخطر منخفض 
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مكان االقامة/المساحة  
 العامة

 

 الوصول إىل مكان اإلقامة  -1
العائلة   -2 مع  التعامل 

 والسلطات 
توثيق الوفاة )عل سبيل   -3

مقابلة   أفراد المثال، 
العائلة مع عدم لمس أي  

 شخص( 
المباشر    -4 المحيط  دخول 

)عدم   ي 
 
المتوف لجثة 

االكتفاء    ها،  لمس
 (  بمشاهدة الوضع 

قناع من   •
 –القماش 

التعامل مع  
 األحياء 

 
 مستوى الخطر منخفض 

 

  
مكان االقامة/المساحة  

 الخاصة

 

جميع   الجثة إزالة  عن  األغطية 
ها(   )لوازم الفراش وغن 

 

 قناع   •
 واق للعيني    •

 قفازات •

أو   • واق  ثوب 
 مريلة 

مطاطية   • جزمة 
 أو واق لألحذية 

 
 اختياري:  

ت • غطي  كمامة 
الميت   وجه 

أو    ة)قماشي
 ( ةطبي

 
 مستوى الخطر متوسط 

 
 

 

 

مكان االقامة/المساحة  
 الخاصة

 

عل   -1 كمامة  وجه  وضع 
 الميت )اختياري( 

العائلة،   -2 طلب  عل  بناء 
المتعلقات   كل  نزع 
)المجوهرات   الشخصية 

 )
ً
 مثال

ي  قد يرغب أفراد العائلة  -3
ف 

المتعلقات   نزع 
بأنفسهم   الشخصية 
ي السماح لهم بذلك  

وينبغ 
معدات   ارتداء  مع 
المالئمة    الحماية 
والقفازات،   )الكمامة، 

ي 
(  وواف   العيني  

المتعلقات   -4 تعقيم 
تسليمها  الشخصية   قبل 
 إىل األقارب 

 قناع   •
 واق للعيني    •

 قفازات •

أو   • واق  ثوب 
 مريلة 

مطاطية   • جزمة 
 أو واق لألحذية 

 
 اختياري:  

قناع يغطي وجه   •
ي  
)قماشر الميت 

 ) ي  أو طتر
 

 مستوى الخطر متوسط 
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مكان االقامة/المساحة  
 الخاصة

 

 
وضع عالمة تعريف عل   -1

 الجثة 
2-  

ً
 وشماال

ً
إمالة الجثة يمينا

كيس   ي 
 
ف بتأن  لوضعها 

 ( يستخدم  حي    للجثث 
 كيس الجثث( 

التعريف   -3 عالمة  وضع 
سّحاب   فتحة  عل 
إغالقه   بعد  الكيس 

كتابة  و/أو  )يفضل ذلك(  
كيس   عل  التفاصيل 
دائم   حنر  بقلم  الجثة 

( )أقل  
ً
 تفضيال

نزع القناع االختياري عن   -4
  ، ي 

 
المتوف عند  وجه 

 ذلك الطلب ب
 

ي وضع  
 
قد يرغب أفراد العائلة ف

بأنفسهم   الكيس  ي 
 
ف فقيدهم 

اف   اإلشر إىل  يحتاجون  وقد 
معدات   نفس  وإىل  والتوجيه 

الشخصية   ي    الحماية 
الت 

 يرتديها المستجيب.  
 

  
ً
متوفرا الجثث  كيس  كان  إذا 

 
ً
استعماله    ،ومقبوال يفضل 

والتعرض    للترسب   
ً
تجنبا

 المحتمل للخطر  

 قناع   •
 واق للعيني    •

 ازاتقف •

أو   • واق  ثوب 
 مريلة 

مطاطية   • جزمة 
 أو واق لألحذية 

 
 

 مستوى الخطر متوسط 
 

 

 

 

 

 
مكان االقامة/المساحة  

 الخاصة

 

ي من الكيس أو  تعقيم الجزء الخارجر
 التابوت 

 قناع  •

 قفازات •

 بخاخ   •
 

 مستوى الخطر متوسط 

 

 
االقامة/المساحة  مكان 

 الخاصة

 

عل   الجثمان  ونقله وضع  الحّمالة 
 من مكان اإلقامة إىل السيارة 

 
نقل  ي 

ف  العائلة  أفراد  يرغب  قد 
إىل  وحمله  بأنفسهم  الجثمان 

 عل األ 
ً
ا ة سن   ما قدالمقنر

 قناع  •

 قفازات •
 
 
 

 مستوى الخطر منخفض 
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مكان االقامة/المساحة  

 الخاصة

 

إعطاء تعقيم   و/أو  اإلقامة  مكان 
طر  بشأن  العائلة  إىل   ة قيتعليمات 

 التعقيم  

 قناع  •

 قفازات •

 بخاخ   •
 

 نخفض مستوى الخطر م

  

مكان االقامة/المساحة  
 العامة

 

الشخصية  الحماية  معدات  نزع 
وحيدة  المعدات  من  والتخلص 
للنفايات  كيس  ي 

 
ف االستعمال 

 بإحكام الكيس قغالإ و 
 

الشخصية  الحماية  معدات  تعقيم 
ي يمكن إعادة استخدامها  

 الت 
 

المعدات  نزع  قبل  األيدي  غسل 
 وبعد ذلك  

 
ووضع  المستخدم  القناع  استبدال 
سبيل  عل  القماش  من  قناع 

 االحتياط  

 قناع  •

 قفازات •
 

 نخفض مستوى الخطر م

 

 

سيارة الخدمة 

 

ة/مكان   نقل الجثمان إىل المقنر
 حرق الجثث 

 
نقل يُ  العائلة  تتوىل  أن  فضل 

حرق  ة/مكان  المقنر إىل  الجثمان 
إذا   إال  عل  الجثث،  الجمعية تعي ّ  

منها  الوطنية   لب 
ُ
ط    أو 

ً
تحديدا

 ذلك القيام ب
 

قناع من   •
 –القماش 

التعامل مع  
 األحياء 

 
 مستوى الخطر منخفض 

 

 
 

ة أو مكان حرق   المقنر
 الجثث 

 

التسجيل للدفن / استقبال الجثمان 
ة أو   أو الحرق لدى إدارة المقنر

 محرقة الجثث 

قناع من   •
 –القماش 

التعامل مع  
 األحياء 

 
 مستوى الخطر منخفض 
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ة أو مكان حرق   المقنر

 الجثث 

 

 

      حفر مكان للدفن ●
ّ
وسد

 الحفرة 
 أو   
المحرقة أو حجرة  تجهن     ●

 حرق الجثث 

قناع من   ●
 –القماش 

التعامل مع  
 األحياء 

 
 مستوى الخطر منخفض 

 

 
 

 

ة أو مكان حرق   المقنر
 الجثث 

 

 

 إخراج الجثمان من السيارة ونقله  
ة  أو مكان حرق الجثث   / إىل المقنر

 
ي  
قد تعرب العائلة عن رغبتها ف 

 إجراء ذلك بنفسها 
 

قناع من   •
 –القماش 

التعامل مع  
 األحياء 

 قفازات •
 

  الخطر منخفض مستوى 
 
ً
 جدا

 

  

 
ة أو مكان حرق   المقنر

 الجثث 

 

وضع الكفن أو التابوت أو كيس  
ة أو المحرقة   ي المقنر

 الجثة ف 
 

 

قناع من   •
 –القماش 

التعامل مع  
 األحياء 

 قفازات •
 

  مستوى الخطر منخفض 
 
ً
 جدا
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ة أو مكان حرق   المقنر
 الجثث 

 

 

الحماية  معدات  جميع  نزع 
االستعمال  وحيدة  الشخصية 

منها   كيس بوضعها  والتخلص  ي 
 
ف

 بإحكام الكيس قغالإ للنفايات و 
 

الشخصية  الحماية  معدات  تعقيم 
إعادة استخدامها   ي يمكن 

ي الت 
 
بما ف

 ذلك الجزم المطاطية 
 

 

 
قناع من   ●

 –القماش 
التعامل مع  

 األحياء 
 

 مستوى الخطر منخفض 
 

 

 

العودة إىل الفرع

 

الجمعية  فرع  مكتب  إىل  العودة 
 الوطنية 

قناع من   ●
 –القماش 

التعامل مع  
 األحياء 

 
 مستوى الخطر منخفض 

 

 

 

 مكتب الفرع

 

 قناع   ● تعقيم السيارة 
 قفازات ●

 
 مستوى الخطر منخفض 
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مكتب الفرع  

 

 
ً
وفقا النفايات  من  التخلص 
بالنفايات  الخاصة  لإلجراءات 

 البيولوجية الخطرة  

 قناع   ●
 قفازات ●

 
 مستوى الخطر منخفض 
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ي األرواح بسبب حادث غتر متصل بكوفيد
 
ة ف  19-خسائر كبتر
ي مناطق 

 
 انت تشهد ف

ً
 نشط  شارا

ً
وس كوفيد ا  19-لفتر

 
 أثناء  

ً
ي جائحة كوفيديمكن أن تحصل أيضا

تتطلب استجابة من قبل  يمكن أن كوارث وحاالت طوارئ تتطلب خدمات إدارة الجثث و   19-تفشر
ات   التجهن   إن  للسلطات.  مساعدة  الدعم كجهات  بتقديم  ومكلفة  ومدربة  مجهزة  وطنية  الرفات  ا جمعيات  إدارة  ي خدمات 

 
ف عادة  لمطلوبة 

طر الصحية ، واإلرشادات والتوصيات القائمة المتعلقة بمعدات الحماية الشخصية هي  والهادفة إىل الحماية من مجموعة متنوعة من المخا 
ي هذا السياق للحد من خطر انتقال  

 
وس  كافية ف ي خدمات إدارة الجثث   19-كوفيدفن 

 
ي اطالع المتطوعي   والعاملي   ف

بعد الوفاة. غن  أنه ينبغ 
ي هذا المجال. من أ  19-عل اإلرشادات الخاصة بدفن المصابي   بمرض كوفيد

 
 جل ضمان إلمامهم بأحدث الممارسات ف

 معدات الحماية الشخصية الموىص باستخدامها األنشطة البيئة المحيطة /الموقع
ومستوى الخطر     

مكتب الفرع

 
السيارة 

 

الستعادة   الطلب  م 
ّ
تسل

 الجثث،  
 تجهن    الفريق،  

والمعدات   الوثائق  تحضن  
 الالزمة لالنتشار، 

 المخاطر، تقييم 
 االنتشار 

 
 

  – قناع من القماش  ●
 التعامل مع األحياء 

 
 مستوى الخطر منخفض 

 

 

 

الحادث رسح م  
 

 

الحادث   موقع  إىل  الوصول 
 والتعامل مع السلطات 

  
)تقييم   الحادث  مرسح  تقييم 
حاجات   وتحديد  المخاطر 

 الموقع(

  – قناع من القماش  ●
 التعامل مع األحياء 

 
 مستوى الخطر منخفض 
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 مرسح الحادث 
 

 

 توثيق ال -1
 تصوير ال -2
عل   -3 عالمة  وضع 

كيس   وعل  الجثة 
 الجثة 

السلطات   -4 مساعدة 
ي  

 
ي  ف

 
ف التفتيش 

 الجيوب 
ونقلها  -5 الجثة  مناولة 

 لجثث ا كيس إىل  

 قناع   •
 قفازات  •
 واق للعيني    •

مريلة   • أو  واقية  بدلة 
 تستعمل مرة واحدة 

واق  • أو  مطاطية  جزمة 
 لألحذية 

 
 

 مستوى الخطر متوسط 
 

 

 

 مرسح الحادث 
 

 

  – قناع من القماش  ● نقل كيس الجثة إىل السيارة 
 التعامل مع األحياء 

 قفازات ●
 

توسط مستوى الخطر م  
 

  
 مرسح الحادث 

 

 

الحماية   -1 نزع معدات 
 الشخصية  

ي   -2
تعقيم المعدات الت 
 يعاد استعمالها  

التخلص من معدات   -3
الشخصية   الحماية 
االستعمال   وحيدة 
للنفايات   كيس  ي 

ف 
الكيس  غالإ و  ق 

 بإحكام

 قناع   •

 قفازات •
 

 
توسط مستوى الخطر م  

 
 

 مرسح الحادث 
 

 

 
ً
  – قناع من القماش  ● غسل اليدين جيدا

 التعامل مع األحياء 
 

منخفض مستوى الخطر    
 

  
 السيارة 

 

نقل الجثة إىل مستودع  
 الجثث 

  – قناع من القماش  ●
 التعامل مع األحياء 

 
 مستوى الخطر منخفض 

 

  
ي    ح   مستودع الجثث  ي نفس الغرفة : إذا لم يكن أي ترسر

 ف 
ً
جاريا  
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مستودع   -1 دخول 
وتسجيل   الجثث 
لدى   الجثة 
ي المستودع 

 موظف 
ي   -2

 
ف الجثة  وضع 
ي منطقة  

 
اد أو ف ّ النر
 التخزين 

 

 قناع  •

 قفازات •
 
 

 مستوى الخطر منخفض 
 

 

 

ي نفس الغرفة    
 
ي    ح جارية ف  عندما تكون عملية ترسر

   

    قناع للتنفس •
 قفازات •

 واق للعيني    •

 ثوب واق أو مريلة  •

واق مطاطية  جزمة   • أو 
 لألحذية 

 
 رتفع مستوى الخطر م

 
 

مستودع الجثث  
الدخول/الخروج 

 

الحماية   -1 نزع معدات 
الشخصية  

من   والتخلص 
معدات  عنارص  

الشخصية   الحماية 
االستعمال   وحيدة 

ي  
المناسب    ف  الوعاء 

 إلحراقها 
الجزم   -2 تعقيم 

والعنارص   المطاطية 
يعاد  ي 

الت  األخرى 
 استعمالها. 

 

 قناع  .1
 قفازات .2

 
 

 مستوى الخطر منخفض 
 

 
 

مستودع الجثث 

 

 غسل 
ً
  – قناع من القماش  ● اليدين جيدا

 التعامل مع األحياء 
 

 مستوى الخطر منخفض 
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السيارة 

 

 قناع  • تعقيم السيارة والحّمالة 

 قفازات •

 بخاح  •
 
 

 مستوى الخطر منخفض 
 

 
 

السيارة 

 

الحماية   -1 نزع معدات 
الشخصية  

بشكل  والتخلص  
معدات  آمن   من 

الشخصية   الحماية 
االستعمال   وحيدة 

وعاء   ي  
 
النفايات  ف

 المناسب إلحراقها 
2-  

ً
 غسل اليدين جيدا

 قناع  -3
 قفازات -4

 
 

 مستوى الخطر منخفض 
 

 

 

السيارة 

 

تنظيف قناع القماش  ● العودة إىل الفرع  
 التعامل مع األحياء  –

 
 مستوى الخطر منخفض 
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