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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.

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.
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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

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

https://www.rcpath.org/uploads/assets/d5e28baf-5789-4b0f-acecfe370eee6223/fe8fa85a-f004-4a0c-81ee4b2b9cd12cbf/Briefing-on-COVID-19-autopsy-Feb-2020.pdf
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/publication/p4126.htm
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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.

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
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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.  	

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
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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.

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.icrc.org/ar/publication/0880-management-dead-bodies-after-disasters-field-manual-first-responders
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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؟
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كوفيد- 19:
توجيه عام إلدارة الجثث
وحدة العلوم التقنية والطبية الرشعية 

باللجنة الدولية للصليب األحمر
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تو
 :1

9 
د-

في
كو

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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