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الوقاية من العدوى ومكافحتها ألغراض التدبير المأمون   

 19 –لجثث الموتى في سياق عدوى كوفيد  

 

  

 إرشادات مبدئية 
  2020أيلول / سبتمبر   4

    

 معلومات أساسية  
اإلرش إلى  هذه  موجهة  المبدئية  جثث  ادات  بتدبير  المعنيين 

األشخاص الذين يتوفون بسبب إصابة مشتبهة أو مؤكدة بالمرض 
(. وتتضمن قائمة  19  –)كوفيد    2019  الذي يسببه فيروس كورونا

اإلرشادات لهذه  المحتملين  الرعاية   :المستخدمين  مرافق  مديري 
ومستودعات الد  حفظ  الصحية،  علماء  وكذلك  ين،  الجثث، 

إرشادات    حية العمومية. وتوفر هذه الوثيقة أيضا، والسلطات الص
في    ،19  –خاصة بتدبير جثث الموتى في سياق عدوى كوفيد  

 . ذات الدخل المنخفض والمتوسط والمرتفعاألماكن 
بينات جديدة في كلما توفرت    ،وتخضع اإلرشادات التالية للتنقيح

اإل المواقع  إلى  الرجوع  ويرجى  الشأن.  للمنظمةهذا   ،لكترونية 
اإلرشادات  و    آخر المستجدات بشأن هذا الفيروسلإلطالع على  

 . التقنية ذات الصلة
الصادرة في هذا   وهذه اإلرشادات عبارة عن تحديث لإلرشادات 

بتاريخ   مارس    24الشأن   / المحتوى 2020آذار  إلى  إضافة   ،  
 عدل: الجديد أو الم التالي
 إيضاحات بشأن المتطلبات الخاصة بأكياس الجثث؛ •

الشخصية   • الحماية  معدات  متطلبات  بشأن  إيضاحات 
 الالزمة أثناء القيام بتشريح الجثث؛

القيام   • التهوية الالزمة أثناء  تحديثات خاصة بمتطلبات 
 بتشريح الجثث؛ 

الجثث أو إحراقها، في  • إرشادات إضافية خاصة بدفن 
 .لمجتمع المحليا

كورونا   يسببه فيروس ،مرض تنفسي حاد هو 19 –كوفيد ض مر 
الذي يؤثر بشكل رئيسي على الرئتين، ويرتبط  2  - سارس    –  ،

نفسية وعصبية، من بين أعراض أخرى. ويتعرض معظم    بمظاهر
لإلصابة بالحمى، والسعال، والشعور بالتعب،   19  –مرضى كوفيد  

أخرى    ا(. غير أن هناك أعراض1وفقدان الشهية، وضيق التنفس)
األنف، والصداع،    نغير محددة، قد تتضمن التهاب الحلق، واحتقا

فيروس   ينتقل  أن  ويمكن  والقئ.  والغثيان،  -كوروناواإلسهال، 
المخالطة    2  –  سارس أو  لمباشرة  المباشرة أو غير اعن طريق 

واإلفرازاتل  اللصيقة  كاللعاب،  القطيرات   التنفسية،  إلفرازات،  أو 
(. كما يمكن 2مصاب بالعدوى )ال شخص يقرزها الالتي ، التنفسية

تحدث من ة التي  غير المباشر   جراء المخالطةأن ينتقل الفيروس  
- كورونا  يمكن أن ينتقل فيروسخالل األدوات المعدية. كذلك،  

أثناء القيام   ،هواء داخل مرافق الرعاية الصحيةعبر ال  2  –  سارس
)"اإلجراءات المول ِّدة للرذاذ"(؛    اباإلجراءات الطبية التي تولد رذاذ

الحصو 3) ويمكن  حول  (  المعلومات  من  مزيد  على  إدارة ل 
باإلجر  العناية  أثناء  للرذاذ  المولدة  القسم  اءات  في  الموتى  جثث 

المعارف الحالية المتعلقة   الخاص بإجراءات التشريح. واستنادا إلى 
، والطرق الرئيسية النتقالها )القطيرات 19  – بأعراض عدوى كوفيد  

المخالطة(، فإن احتمال انتقال العدوى عند التعامل مع الرفات    /
 (.4هو احتمال منخفض ) ية،البشر 

 اعتبارات أساسية 
في مرافق    19  –كوفيد  د يموت الناس بسبب اإلصابة بق •

 الرعاية الصحية، أو في المنازل، أو في أماكن أخرى. 

افتراض شائع بأنه ينبغي إحراق جثث األشخاص   • ثمة 
العدوى   انتشار  لمنع  معد  مرض  بسبب  يتوفون  الذين 

بينات توجد  ال  أنه  غير  المرض؛  ذلك.    بذلك  تدعم 
الموتى،   جثث  الثقافية فإحراق  باألبعاد  تتعلق  مسألة 

 (. 5متاحة )والموارد ال

ج  • بتجهيز  المعنيين  األشخاص  وعافية  سالمة  ثث  تعد 
حيويا. وينبغي، قبل الشروع في تجهيز جثة    الموتى أمرا

، أن يتأكد األشخاص القائمون بذلك من توافر  المتوفى

https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance
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المستلزمات والمرافق الخاصة بتنظيف األيدي، ومعدات  
الشخصي والتطهير  الحماية  التنظيف  ومستلزمات  ة، 

 ( 6(. )لملحقين األول والثانيانظر )ا

ينبغي الحرص، طوال الوقت، على صون واحترام كرامة   •
أسرهم.  وطقوسه  موتقاليده  المتوفَّين ورغبات  الدينية،  م 

(5  ،6 ) 

ينبغي الحرص، في جميع التدابير، على صون كرامة   •
ة في واحترامها، بما يشمل تفادي العجل  المتوفىالشخص  

 ( 7،    6)  .19  –بسبب عدوى كوفيد  تة  التخلص من جث

كل  الجثة على أساس  ينبغي أن تتعامل السلطات مع   •
أسرة   حقوق  بين  توازن  حدة، وأن  على  ، المتوفىحالة 

تقص ِّ  إلى  التعرض والحاجة  ومخاطر  الوفاة،  سبب  ي 
 ( 6للعدوى. )

األوضاع  • ظل  في  الموتى  جثث  بتدبير  يتعلق  ما  في 
ة الصادرة عن اللجنة  اإلنسانية، يرجى الرجوع إلى الوثيق

إرشادات الدائمة المشتركة بين الوكاالت، تحت عنوان:  
، بشأن تدبير الجثث في  19  –مبدئية حول عدوى كوفيد  

 ( 7). وضاع اإلنسانيةظل األ

تمهيدا لنقله من غرفة المريض في    المتوفىجثة    تجهيز وتغليف
الجثث، أو    حفظ  إلى وحدة التشريح، أو مستودع  ، المرفق الصحي

 محرقة الجثث، أو موقع الدفن 
  ينبغي التأكد من أن األشخاص الذين يتعاملون مع الجثة )سواء

 الجثث، أم  حفظ  موظفي مستودع  صحية، أمأكانوا موظفي رعاية  
للدفن أو اإلحراق( القائم بتجهيز الجثة  التدابير   ،الفريق  يطبقون 

(،  10،  8،  4االحترازية المعيارية للوقاية من العدوى ومكافحتها )
، والتعامل وبعد التعامل مع الجثة  بما يشمل: تنظيف األيدي قبل

المحيطة   البيئة  الشخصية  مع  الحماية  بالجثة، واستخدام معدات 
واقية، إضافة  النظارات  كدرع الوجه أو اللعينين،  ا  حمايةالمناسبة )

قفازات(، بحسب مستوى التعامل و   ، واق  رداء و   كمامة طبية،إلى  
 مع الجثة. 

القث اطير ويتم تجهيز الجثة تمهيدا لنقلها، بما يشمل إزالة جميع 
وإذا كان من المقرر إجراء تشريح    وغيرها من األجهزة المستقرة.

دات المحلية المعنية بتجهيز الجثث.  للجثة، فينبغي اتباع اإلرشا
 القيام بما يلي:  ،ينبغي للموظفين الطبييين المدربينو 

ا • أي  ضمان  تحتواء  جسمية  من  سوائل    فتحات تسرب 
 ؛ الجسم

 إلى أدنى حد ممكن؛ ،تقليل تحريك أو مناولة الجثة •

)مستودع حفظ    الجثة قبل نقلها إلى المشرحةعدم تطهير   •
 ، أو في أي وقت آخر؛ الجثث(

لف الجثة بالقماش، ونقلها في أسرع وقت ممكن، إلى   •
 ( 7المشرحة؛ )

عدم استخدام أكياس الجثث، ما لم يكن موصى بذلك  •
 لمشرحة:قا للممارسات المعيارية الخاصة باوف

 تسرب مفرط لسوائل الجسم عند وجود –

 لتالية للتشريح لإلجراءات ا –

منطقة  – خارج  وحفظها  الجثث  نقل  لتيسير 
 المشرحة

،  6ن )المتوفَّيللتعامل مع أعداد كبيرة من جثث   –
7 ،11 ) 

استخدام أكياس متينة يتم، بحسب االقتضاء،   –
أو وضع    ،ومانعة للتسرب وغير قابلة للتحلل

كيس مزدوج، إذا كان الكيس المتاح الجثة في  
ث تسرب، وذلك  قد يؤدي إلى حدو رقيقا بما  

خاص  كيس  استخدام  األمر  يستلزم  عندما 
 ( 7، 5بالجثث )

عدم استخدام معدات أو مركبات نقل خاصة، ألغراض   •
 نقل الجثث.

 متطلبات التشريح  
السالمة الخاصة بتدبير جثث األشخاص ينبغي أن تكون إجراءات  

، متسقة مع تلك اإلجراءات  19  –بعدوى كوفيد    المصابين  نالمتوفَّي
ن بسبب اإلصابة يالمتوفَّ األشخاص  جثث  تشريح  التي تنطبق على  

،  11  ،7بأمراض تنفسية حادة، أو غيرها من األمراض الُمعدية )
  – جراء اإلصابة بعدوى كوفيد    (. وإذا كان الشخص قد توفي 13
يظل الفيروس الحي  المعدية من المرض، فقد  ، خالل الفترة  19

 (.  11) .ا من أعضاء الجسممهلرئتين وغير في ا
مؤكدة  أو  مشتبهة  بعدوى  مصاب  شخص  جثة  اختيار  تم  وإذا 

الصحية    19  –بفيروس كوفيد   الرعاية  لمرافق  فينبغي  للتشريح، 
القائمين من أجل حماية أولئك    ،التأكد من تطبيق إجراءات السالمة

 بالتشريح، بما يشمل اآلتي:
ية الشخصية المناسبة، بما  معدات الحمافر  اتو التأكد من   •

زي   وجود  بأكمام  يشمل  ورداء    مانع طويلة  جراحي، 
للسوائل، وقفازات )إما زوجان أو زوج واحد من قفازات  

https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-07/Interagency%20COVID-19%20Guidance%20for%20the%20Management%20of%20the%20Dead%20in%20Humanitarian%20Settings%20%28July%202020%29.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-07/Interagency%20COVID-19%20Guidance%20for%20the%20Management%20of%20the%20Dead%20in%20Humanitarian%20Settings%20%28July%202020%29.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-07/Interagency%20COVID-19%20Guidance%20for%20the%20Management%20of%20the%20Dead%20in%20Humanitarian%20Settings%20%28July%202020%29.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-07/Interagency%20COVID-19%20Guidance%20for%20the%20Management%20of%20the%20Dead%20in%20Humanitarian%20Settings%20%28July%202020%29.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-07/Interagency%20COVID-19%20Guidance%20for%20the%20Management%20of%20the%20Dead%20in%20Humanitarian%20Settings%20%28July%202020%29.pdf
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للوجه    درع واق  لعينين )ل   وواق  ،  ةطبي  وكمامةالتشريح(،  
،  10،  9،  7. ) ة طويلة/واقيةأو نظارات واقية(، وأحذي

مات حول معدات الحماية  لمزيد من المعلو و   (14،  12
المنظمة بشأن  الشخصية، يرجى الرجوع إلى   إرشادات 

االستخدام الرشيد لمعدات الحماية الشخصية في مكافحة  
ال19  –مرض كوفيد   فترات  ، واالعتبارات  أثناء  الزمة 

 (  15؛ ) النقص الحاد: إرشادات مبدئية

أو    N95 من فئةجسيمائي )  قناع تنفسينبغي استخدام   •
FFP2 القيام بإجراءات مولدة    ة هما(، في حال ما يعادل  ، أو

ات  باء يحمل جزيئللرذاذ، مثال: اإلجراءات التي تولد ه 
المناشير اآللية، أو غسل   األمعاء؛ صغيرة، كاستخدام 

(3 ،10 ،12 ،14 ) 

إذا   • أنه  بمعنى  التهوية،  التشريح في غرفة جيدة  إجراء 
فينبغي  أماكن ذات تهوية طبيعية،    كان التشريح يتم في 

 ، بمعدل ال يقل عن ست هوائي محكوم  تدفقأن يتوفر  
بالنسبة للمباني القديمة،   اعة( تجديدات للهواء في الس6)

ب  12أو   الساعة  في  للهواء  للمنشآت تجديدة  النسبة 
ظلالجديدة.   في  أجري  ميكانيكية، انظ  وإذا  تهوية  م 

ينبغي إحداث ضغط سلبي من أجل التحكم في اتجاه  ف
لمزيد من التفصيل حول التهوية، يرجى و تدفق الهواء.  

الوقاية من  الرجوع إلى إرشادات المنظمة المبدئية بشأن 
االشتباه  الصحية عند  الرعاية  أثناء  العدوى ومكافحتها 
أو تأكيد اإلصابة بالمرض الذي يسببه فيروس كورونا 

 ( 3؛ ) (19 –)كوفيد 

عدد   • تقليل  عملية  الموظفين  ينبغي  في  المشاركين 
 ( 14 ، 12، 10؛ )إلى أدنى حد ممكن التشريح

 ( 14ضاءة كافية. )ينبغي أن تكون اإل •

 
 ئزور خدمات الجناالجثث / دُ  حفظ  نصائح لموظفي مستودعات

الصحية • الرعاية  العاملين في   ، ينبغي لموظفي  دور    أو 
الجثة؛  الجنائزخدمات   يجهزون  غسل   الذين  بمعنى 

الجثة، وتنسيق / حالقة الشعر، أو تقليم األظافر، أن 
يرتدوا معدات الحماية الشخصية المناسبة، وفقا للتدابير  
االحترازية المعيارية وتقييم المخاطر، بما يشمل ارتداء 

  مانعة مريلة  أو رداء فوقه  للسوائل،    مانعقفازات، ورداء  
درع  )  لعينينا  وحماية،  ةطبي  وكمامةللسوائل،     بواسطة 

  . طويلة أو واقيةواق للوجه أو نظارات واقية(، وأحذية  
(5 ،7  ،11 ) 

غير    جثة. لتفادي التحريك المفرط لل  ،تحنيطبالنصح  ال يُ  •
إذا تم إجراء التحنيط، فينبغي أن يقوم به موظفون    ،أنه

اتخاذ   بعد  وذلك  الالزمة،  بالخبرات  يتمتعون  مدربون 
العدوى   من  للوقاية  المعيارية  اإلحترازية  التدابير 

 ( 11، 7، 5ومكافحتها. )

لقاء نظرة على  إيرغبون في    المتوفىإذا كان أفراد أسرة   •
  عدم بضرورة    م، فلهم ذلك، لكن البد من تذكيرهالجثمان

لمس الجثة أو تقبيلها، مع حفظ مسافة ال تقل عن متر 
و  اآلخر،  والشخص  الشخص  بين  بين  واحد  أي  كذلك 

النظرة  إلقاء  أثناء  الموجودين،  الموظفين  من    موظف 
الجثمان أيديهم بعد األخيرة على  ، وأن يقوموا بتنظيف 

 ( 16،  7، 6) .ذلك

جثث في يمكن البحث عن بدائل محلية لتقبيل ولمس ال •
التي تكون   المخالطةاألماكن  جزءا من   فيها مثل هذه 

 ( 17، 7، 6اإلجراءات الجنائزية التقليدية. )

دُ األفي   فيها  تتوفر  التي  وتقتضي  الجنائزخدمات  لور  ماكن   ،
فيها   التقليدية  الجنائزية  المنزل  الطقوس  إلى  الجثمان  إحضار 

الصلوات إلق  ، ألغراض  النظراتأو  أو    األخيرة  اء  الدفن  قبل 
يمكن  والتي  أعاله،  الواردة  اإلرشادات  اتباع  فينبغي  اإلحراق، 

 مواءمتها على النحو التالي: 

المستشفى • في  أو  المشرحة  في  الجثث  تجهيز   ،ينبغي 
إلى  تسليمها  الصلة، قبل  ذات  التوجيهية  للمبادئ  وفقا 

 (17) .األسرة

للجثث أو أغطية بالستيكيُ  • ية أو نصح باستخدام كيس 
الموقع    ،تابوت إلى  المشرحة  المتوفى من  لنقل جثمان 

 ( 17) .األخيرة إلقاء النظرة فيه الذي سيتم

ينبغي، عند فتح كيس الجثة أو التابوت، استخدام قفازات  •
فتح ةطبي  وكمامة االنتهاء من  فور  القفازات  ، مع نزع 

 ( 17كيس الجثة أو التابوت، ومن ثم تنظيف اليدين. )

إخر  • ينبغي  أو ال  التابوت  من  أو  كيسها  من  الجثة  اج 
 ( 16الكفن. )

عما هو    على نحو يزيد  لجثة استلزم األمر مناولة اإذا   •
التالية   التوجيهية  المبادئ  اتباع  فينبغي  أعاله،  وارد 

 ( 1ن في المنزل. )المتوفَّيلتجهيز جثث 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331695/WHO-2019-nCov-IPC_PPE_use-2020.3-ara.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331695/WHO-2019-nCov-IPC_PPE_use-2020.3-ara.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331695/WHO-2019-nCov-IPC_PPE_use-2020.3-ara.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331695/WHO-2019-nCov-IPC_PPE_use-2020.3-ara.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331695/WHO-2019-nCov-IPC_PPE_use-2020.3-ara.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331695/WHO-2019-nCov-IPC_PPE_use-2020.3-ara.pdf
https://apps.who.int/iris/handle/10665/332879
https://apps.who.int/iris/handle/10665/332879
https://apps.who.int/iris/handle/10665/332879
https://apps.who.int/iris/handle/10665/332879
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 تنظيف البيئة 

لمدة تصل    تبقىأن    التي تصيب البشريمكن لفيروسات كورونا  
ت كإلى  الجامدة،  األسطح  على  أيام  أو  سعة  المعدنية  األسطح 

-كوروناقد اكُتشف وجود فيروس  و   (18)أو البالستيكية.    الزجاجية
في ظل ظروف    ،ساعة  72بعد مرور ما يصل إلى    2–ارس  س

غير القابل للصدأ.  والفوالذ    ،تجريبية، على أسطح مثل البالستيك
 . أمرا أساسيا  تنظيف األسطح في البيئة المحيطة  يعد  ولذلك،    (19)

 فيها،  دة التهويةالحفاظ على نظافة المشرحة وجو ينبغي   •
 (14،  12،  10) .في جميع األوقات

للعناية  • المستخدمة  واألدوات  األسطح  تكون  أن  ينبغي 
تنظيفها  المتوفَّيبجثث   يمكن  مواد  من  مصنوعة  ن 

 تشريحملية  بين كل ع  وتطهيرها وصيانتها بطريقة سهلة
 . وأخرى 

ينبغي تنظيف وتطهير األدوات المستخدمة خالل العناية   •
أو لدى    نائزالجفي المشرحة أو في دار  سواء  بالجثث  

في  وذلك  فور االنتهاء من استخدامها،  القيام بالتشريح،  
 ( 20، 8) .مكر س إطار إجراء روتيني

ي يجرى في المكان الذ  ينبغي تنظيف األسطح المحيطة •
بالفيه   الجثة،  والصابون  تجهيز  بمحلول ماء  أو  أوال، 

 ( 20،21). تجاري  تطهير

ر   تنظيفينبغي، بعد   • األسطح، استخدام مطهر محضَّ
  0.1هيبوكلوريت الصوديوم )سائل التبييض( بتركيز  من  

جزء في المليون( كحد أدنى، أو مسح    1000في المائة )
ب بنسبةاإليثانول  محلول  السطح  وتركه 70  المركز   %

 ( 21، 20). ال تقل عن دقيقة واحدةلى السطح لمدة ع

يمكن أيضا استخدام المطهرات الطبية المستخدمة في   •
المستشفيات إذا كانت من النوع الذي يحقق الوقاية من 

شرط   دهنية،  بأغشية  المغلفَّة  على  إالفيروسات  بقائها 
الشرك توصيات  مع  تتوافق  لمدة  .  المصن عة  ةاألسطح 

(21 ) 

الفضالتينبغي   • مع  طبية المصنَّ   التعامل  كنفايات  فة 
بطريقة صحيحة، بوصفها نفايات معدية،    والتخلص منها

 ( 20) . وفقا للمتطلبات القانونية ذات الصلة

 

 الدفن أو اإلحراق 

أو إحراقها،    19  –ن بسبب مرض كوفيد  المتوفَّييمكن دفن جثث  
 .وتفضيالت األسر المحلية لألعرافوفقا 

تحدد   • مع قد  التعامل  كيفية  والمحلية  الوطنية  اللوائح 
 الرفات والتخلص منها.

في إلقاء نظرة على الجثمان بعد الحق  واألصدقاء    لألسرة •
وينبغي   المحلية.  والتقاليد  للعادات  وفقا  للدفن،  تجهيزه 

لمس عن  أو  االمتناع  لهم    الجثة  ينبغي  كما  تقبيلها، 
النظرة  جيدا  أيديهم  تنظيف إلقاء  على   رةاألخي  بعد 
 ( 7،  6) .الجثمان

اإلرشادات   • يتبعوا  أن  أيضا  واألصدقاء  لألسرة  ينبغي 
يمكنهم   ،الوطنية الذين  األشخاص  بعدد  يختص  فيما 

األخيرة النظرة  إلقاء  مراسم  الجثمان  حضور  أو    على 
الصلة   ذات  المحلية  المتطلبات  وكذلك  الدفن،  مراسم 

 ( 22، 16،  7، 6). ةالطبي الكمامةبارتداء 

ل • المكلفيينبغي  أو  ألشخاص  القبر  في  الجثة  بوضع  ن 
قفازات أن يرتدوا العلى المحرقة الجنائزية أو غير ذلك،  

والص بالماء  أيديهم  يغسلوا  تلك وأن  نزع  بعد  ابون 
 ( 7، 6). بمجرد انتهاء مراسم الدفنالقفازات، 

أو    ،يمكن التعامل مع الجثة الموضوعة في كيس للجثث •
 ( 17،   6) . المحلية واألعراففي تابوت، وفقا للعادات 

إذا كان سيتم دفن الجثة أو إحراقها دون تابوت أو كيس  •
قفازات   أو  جراحية  قفازات  استخدام  فينبغي  للجثث، 

  ، مطاطية غير منفذة للماء عند وضع الجثة داخل القبر
القيا الجنائزية، مع  المحرقة  م بتنظيف األيدي  أو على 

 ( 8،  7)ك. بعد ذل

الدفن أو   • القائمين بعملية  ينبغي تقليل عدد األشخاص 
   (16، 7، 6)اإلحراق إلى أدنى حد ممكن 

 
مراسم الدفن التي يتوالها أفراد األسرة، أو الوفيات التي تحدث في  

 المنزل

لعناية بالموتى، نموذجية لخدمات    تتوفر فيهاالتي ال    في األحوال 
تقليدية، طقوس جنائزية    يلزم إجراء، أو عندما  تتوفر دوما  أو ال  

واألشخاص الذين يتولون مراسم الدفن    ةفيمكن تهيئة أفراد األسر 
للدفن  ،التقليدية الموتى  جثث  تجهيز  كيفية  على  أو    وتدريبهم 

 .إلحراقل
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الجثث • مع  للتعامل  المجتم  بالنسبة  مستوى  ع على 
لبها أو  ق   أو  حملهاة قبل  المحلي، تتم تغطية الجثة بمالء

كدحرجت إذا  بذلكها،  تسمح  األعراف  ويمكن، انت   .
ى  عل   ةقماشي  /كمامة غير طبيةلك، وضع  عن ذعوضا  

يمكن . كما  مناولتهال تحريك الجثة أو  المتوفى قبوجه  
و   اماستخد قماشية.  أو  بالستيكية   كذلك  يمكنأغطية 

  كان هذا األمراستخدام كيس للجثث بدال من ذلك، إذا  
،  7،  5)  .الكيس متوفرا  وكان  ،الثقافيةمن الناحية  مناسبا  

17 ) 

األسرة، أو رجل دين مثال(    ينبغي ألي شخص )أحد أفراد  •
تجهيز جثة المتوفى )من قبيل  ب   يتولى في السياق المجتمعي 
تهذيب الشعر    تكفينها أو   ها أو غسلها أو تنظيفها أو إلباس 

  لمس لتفادي أو تقليم األظافر أو الحالقة(، أن يرتدي قفازا 
القيام بأي نشاط قد ينطوي على  عند  ينصح،  و   . فعليا    الجثة 

بارتداء وسائل  أو انبعاث رذاذ أو هباء،    تناثر لسوائل الجسم 
نظارات واقية،  ال للوجه/    الدرع الواقي حماية للعين والفم، أي  

إذا كان هناك انبعاث للرذاذ  عن ذلك،  . فضال  ة طبي   وكمامة 
ارتداء   فينبغي  الهباء،  تنفس أو  أو    N95  فئة   )من   قناع 

FFP2    أو ما يعادلهما(. كما ينبغي نزع المالبس التي كان
  ، يرتديها الشخص أثناء تجهيز الجثة فور االنتهاء من ذلك 

ارتداء مئزر أو  وغسلها بعد هذا اإلجراء مباشرة، أو أن يتم  
القيام بهذا  أثناء    ، للسوائل   مانعا  ام طويلة يكون  رداء بأكم 

األشخاص   ( 20،  7،  6) اإلجراء.  ألولئك  الذين    وينبغي 
األسرة واألصدقاء بضرورة عدم    يقومون بتجهيز الجثة تذكير 

 تقبيل المتوفى أو لمسه. 

على كل شخص يكون قد ساعد في تجهيز الجثة، أن  •
االنتهاء من بعد    والصابون يغسل يديه بعناية تامة بالماء  

 ( 6،7) ذلك.

  ، والتأكد الثقافية  مبادئ مراعاة الحساسيةينبغي تطبيق   •
 .يقللون إلى الحد األدنى من تعرضهم  أفراد األسرةأن  من  

لمحليين أفراد األسرة والقادة ا  تقتضي األعراف مشاركةقد   •
مستوى   على  الدفن  مراسم  في  وغيرهم،  الدين  ورجال 

لالمجتمع   ينبغي  لذلك،  في جميع  المحلي.  المشاركين 
الذين تتجاوز   تلك المراسم التأكد من اتخاذ األشخاص 

ما  ،  كامنةأعمارهم الستين عاما، أو المصابين بأمراض  
تدابير ارتداء  احترازية    يلزم من  (  ةالطبي  الكمامة  )أي 

الدفن على نحو مأمون.  إتمام    ليتسنى ،  17) إجراءات 
تقتصر  (22 أن  التجهيز    وينبغي  أعمال  في  المشاركة 

 على أقل عدد ممكن من األشخاص.

 ، كلما كان ذلك ممكنا، يمكن ألفراد األسرة واألصدقاء •
إلقاء نظرة أخيرة على جثمان المتوفى بعد االنتهاء من  

،  6)فقا للتقاليد واألعراف السائدة.  ذلك  و   ،تجهيزه للدفن
من  الجثة أو أي    لهم عدم لمسغير أنه ينبغي    ( 17،  7

ة  متعلقات المتوفى أو غير ذلك من األغراض ذات الصل 
تنظيف أيديهم كما يتعين عليهم  ،  (16،  7،  6)بالمراسم  

عقب إلقاء النظرة األخيرة على الجثمان. ويتعين الحفاظ،  
ية التي ال تقل  على تدابير المباعدة البدن  ،بكل صرامة

 .كل شخص وآخرعن متر واحد بين 

المرض • مشاركة  عدم  األخيرة    ى ينبغي  النظرة  إلقاء  في 
المتوفى. فإن لم يكن ذلك ممكنا، ينبغي أن   جثمان  على

  وا ظ، وأن يحافكمامة طبية  ىاألشخاص المرضيرتدي  
على مسافة ال تقل عن متر واحد بينهم وبين األشخاص 

  بشكل متكرر   تنظيف أيديهمالحرص على  اآلخرين، مع  
 ( 22)إعداء األشخاص اآلخرين. في  وابحتى ال يتسب 

سراية مجتمعية للعدوى، ينبغي   تشهدفي األماكن التي   •
الجنازة يحضر  شخص  االعتبار    ألي  بعين  يأخذ  أن 

، تمشيا مع اإلرشادات المحلية ذات الصلة.  ارتداء كمامة
(22 ) 

على األشخاص المكلفين بوضع الجثة في القبر أو على   •
وا فينظقفازات و   وارتدن يغير ذلك، أ   وأالمحرقة الجنائزية  

 (7،  6).  أيديهم بمجرد انتهاء الدفن

يمكن  • التي  الشخصية  الحماية  معدات  تنظيف  ينبغي 
فيما   ،المصن عةفقا لتعليمات الشركة  و   ، إعادة استخدامها

)مثال  والتطهير  التنظيف  منتجات  بجميع  يختص 
التركيز التنظيف  ،معدالت  المادة   ،وطريقة  ترك  ومدة 

 (20)ا(. المطهرة عليه

المُ  • النفايات  من  التخلص  معدات ينبغي  وتطهير  عدية 
الشخصية   في  الحماية  استخدامها،  إعادة  يمكن  التي 

 ( 20، 17)إجراءات مخططة مسبقا. إطار 

الشخصية  ي • الحماية  معدات  جمع    وحيدة النبغي 
معدية  الناتجةوالنفايات    االستعمال تكون  قد  ، التي 

.  معل مة بشكل واضحة  مبطنيات  بطريقة مأمونة في حاو 
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ينبغي معالجة هذه النفايات، ويفضل أن يجرى ذلك  كما  
أما التخلص منها بطريقة مأمونة.    في الموقع، ومن ثم

المهم جدا  تنقل  النفايات  ت  كان  إذا الموقع، فمن  خارج 
والتخلص معالجة هذه النفايات  ستتم  أين وكيف  معرفة  
 (20)منها. 

ينبغي أن تجرى  أو المراسم الخاصة بها  رغم أن عملية الدفن   •
السرعة،   وجه  لألعراف  على  المراسم  المحلية،  ووفقا  فإن 

دفن الجثة، ينبغي تأجيلها  والطقوس األخرى، التي ال تشمل  
قدر اإلمكان، إلى أن ينتهي الوباء. وإذا تعين إجراء هذه  
المراسم، فينبغي الحد من عدد المشاركين فيها. كما ينبغي  

فيها على   أن يحرص  المباعدة ب   االلتزام   المشاركون    قواعد 
طوال الوقت، باإلضافة إلى مراعاة آداب النظافة    الجسدية 

والمتطلبا  الكمامة التنفسية،  بارتداء  الخاصة  المحلية  ،  ت 
 ( 17،  16،  7ونظافة األيدي. ) 

لكن  متعلقات المتوفى أو التخلص منها،    ال داعي إلحراق  •
  ، ، وتنظيفها بمادة منظفة ولتها تداء قفازات عند منا ينبغي ار 

ومن ثم تطهيرها بمحلول يحتوي على اإليثانول بتركيز ال  
في    0.1%، أو على سائل تبييض بتركيز  70يقل عن  

 ( 20،  16،  7) جزء في المليون(.    1000المائة ) 

 األخرى   القماشية  ل مالبس المتوفى ومتعلقاتهينبغي غس •
الغسيل آلة  بين    ،في  تتراوح درجة حرارته  بماء ساخن 

)  90و    60 فهرنهايت(   194  –  140مئوية  درجة 
وصابون غسل المالبس. وإذا لم تتوفر غسالة المالبس  

رميل كبير يحتوي على اآللية، فيمكن نقع البياضات في ب 
بعصاالماء   وتحريكها  تجن  ،والصابون،  حدوث  مع  ب 

البرميل ون تناثر. وينبغي، بعد ذلك إفرا  البياضات غ  قع 
دقيقة تقريبا.    30لمدة    ، %0.05في محلول كلور بتركيز  

النهاية ومن ثم    ،بماء نظيف  يتم شطف الغسيل  ، وفي 
 ( 20)جف تماما تحت أشعة الشمس. تركه لي
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 وتقدير شكر 

  ، تتقدم منظمة الصحة العالمية بالشكر والتقدير إلى التالية أسماؤهم
 مة في هذه الوثيقة:إلسهاماتهم القي ِّ 

منها، والوقاية  األمراض  مكافحة  مراكز  بانكروفت،   إليزابيث 
غوي األمريكية؛  المتحدة  الدولي  الواليات  االتحاد  إيمر،  ندولين 

األحم والهالل  األحمر  الصليب  أوران لجمعيات  سويسرا؛  ر، 
ليسا،    افينيغان، اللجنة الدولية للصليب األحمر، سويسرا؛ فيرناند

يات المتحدة األمريكية؛ مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها، الوال
الشبكة األفريقية لمكافحة العدوى، جنوب أفريقيا؛   ،ارشاهين مهت

ال التمريض بجامعة ساوباولو،  كلية  بادوفيز،  برازيل؛  ماريا كالرا 
وينغ هونغ سيتو، منطقة هونغ كونغ اإلدارية الخاصة، الصين؛  

 ز، اللجنة الدولية للصليب األحمر، سويسرا. بين –تيدبال موريس 
 من منظمة الصحة العالمية: 

 إخليف، بينيديتا أليغرانزي، جيرترود أفورتي ميكديم  –كمال آيت  
كانسيدا، أليساندرو كاسيني،   –إليزابيث باريرا  ، أبريل بولر،  أيانا

يت دينيس، يو ريشي، صوفي هارينا بوال كوتينجيورجيو كوميتو، آ
غارسيا، الندري كابيغو، بيير كالفر   –لوكا فونتانا، جناز غونسيث  

مون،  ماديسون  محمود،  رحمن  عابدي  لينسيتو،  أورنيال  كاريو، 
باردو، أليس   –تاكيشي نيشيجيما، كيفين أوسمان، بيالر رامون  

نو فالسكا ستمبليوك، مها طلعت إسماعيل، جواو باولو  سيمنيسيا 
فان ماريا  تويمان،  أنتوني  ويليت؛   توليدو،  فيكي   كيركوف، 

باسم زايد.  كوجي،ماساهيرو زا
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لمتابعة أي تغيرات يمكن أن تؤثر على هذه اإلرشادات المبدئية. وفي حال طرأ تواصل منظمة الصحة العالمية مراقبة الوضع عن كثب  
ثة. وبخالف ذلك رشادات فسوف تظل وثيقة اإل  ،تغيير على أي من العوامل ذات الصلة، فسوف تصدر المنظمة إرشادات إضافية محدَّ

 المبدئية هذه صالحة لمدة عامين من تاريخ إصدارها.
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   19 –تدبير جثث الموتى في سياق جائحة كوفيد : المعدات الالزمة ل األول الملحق

   19 –في سياق مرض كوفيد الموتى جثث : المعدات الالزمة إلجراءات تدبير 1الجدول  
 التفاصيل المعدات

 ة لتطهير األيدي كحوليماسحات  • نظافة اليدين 

 ماء جار •

 صابون  •

 )ورقية أو قماشية( يديمنشفة وحيدة االستعمال لتجفيف األ •

 معدات الحماية الشخصية 

 

 (وحيدة االستعمال قفازات متينةقفازات ) •

 واق طويل   حذاء •

 مريلة بالستيكية مقاومة للبلل •

 خاص بالعزل  رداء •

 لضباب ن اتكو  ة لنظارات واقية مانع •

 لوجه غطاء واق ل  •

 كمامة طبية  •

 أو ما يعادله )لإلجراءات المولدة للرذاذ فقط( N95من نوع  قناع تنفس •

 إدارة النفايات والتنظيف البيئي 

 

 كيس وحيد االستعمال للنفايات التي تنطوي على مخاطر بيولوجية •

 صابون أو سائل تنظيف ماء و  •

مطهر طبي يطابق    في المائة، أو  70إيثانول بمعدل تركيز  جزء في المليون( أو    1000مائة )في ال  0.1هيبوكلوريت بمعدل تركيز  محلول    –لألسطح    مطهر •
 ت المستخدمة في المستشفيات مواصفات المطهرا
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   الحماية الشخصية المطلوبةمعدات ملخص : الثانيالملحق 
 19 -سياق جائحة كوفيد استخدام معدات الحماية الشخصية في إجراءات تدبير جثث الموتى في : 2الجدول  

نظافة  اإلجراء 
 اليدين

قفازات وحيدة 
 االستعمال 

كمامة 
 طبية

 N95منفاس )من نوع 
 أو ما يعادله( 

 رداء بأكمام طويلة 
 )خاص بالعزل( 

األفضل( أو  لوجه )وهوغطاء واق ل 
 لضبابنظارات واقية مانعة لتكون ا

 مريلة قفازات مطاطية 

    نعم    نعم  نعم  تغليف ونقل الجثة

   نعم  نعم  نعم  نعم  نعم  نعم  تجهيز الجثة

 نعم  نعم  نعم  نعم  نعم   نعم  نعم  التشريح

   - المراسم الدينية

جانب من العناية بالجثة 
 أفراد األسرة

 نعم أو رداء   نعم أو مريلة   نعم  نعم 

 
في مرافق الرعاية الصحية الموجودة   19  – لعالجي لحاالت كوفيد  لإلطالع على المواصفات التقنية لمعدات الحماية الشخصية، يرجى الرجوع إلى المواصفات التقنية لألجهزة الطبية المستخدمة في التدبير ا

 3V  :https://apps.who.int/iris/handle/10665/332406في إطار الدعم التشغيلي واللوجستي، وحزم السلع الخاصة باألمراض، 
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