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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

https://shop.icrc.org/management-of-dead-bodies-after-disasters-a-field-manual-for-first-responders-pdf-fr
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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.

https://shop.icrc.org/covid-19-general-guidance-for-the-management-of-the-dead.html
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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
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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	 
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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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