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 19-مرض كوفيدجائحة عيد األضحى في سياق أثناء  المأمونةممارسات ال
 

 إرشادات مبدئية
 2020تموز/ يوليو  25

 

 

 معلومات أساسية

أداء لغرض واألصدقاء المسلمون  ةاألسر أفراد يلتقي اجتماعي وديني حيث ذات طابع تجمعات ُتنّظم خالله  حفلهو  1عيد األضحى
 2يضّحون بها.لحوم الحيوانات التي التي تتمثل خاصة في ، إعطاء الصدقةو  معا  لصالة ا

عندما  الشخص المصابيفرزها سي التي التنفّ الجهاز رات ياللعاب وقطعن طريق  اأساس بين البشر 19-مرض كوفيد ينتشر فيروسو 
ا عندما يلمس  تنتقليمكن أن و ي. يسعل أو يعطس أو يتحدث أو يغنّ  أو  هأو أنفيلمس عينيه ثة ثم ملوّ  اأسطحفرد ما العدوى أيض 

 3.ديهقبل تنظيف ي هفم

ا ثّمة و   األشخاصأن ب احاليالبّينات المتوفرة  وتوحي اإلنسان والحيوان.التفاعل بين نتيجة  19-مرض كوفيد انتقالبّينات على أيض 
الثدييات يتسببوا في إعداء يمكن أن ( SARS-CoV-2) المسبب للمتالزمة التنفسية الحادة الوخيمة 2فيروس كورونا عدوى المصابين ب

ال يزال من غير الواضح ما إذا كانت هذه الثدييات المصابة تشكل خطر ا  غير أنه. المستولدالكالب والقطط والمنك  هااألخرى، بما في
  4.أمراض فاشياتالماشية وتسببت في مرتبطة بحيوانية المصدر أخرى  اأمراضبيد أّن هناك . إلى البشرالعدوى  انتقال فيكبير ا 

، األشخاصالحد من التفاعل بين من خالل  العدوى  وقف انتقالالرامية إلى جتماعي التباعد الجسدي واالتدابير  ةعديدبلدان  توقد طّبق
هذه وتعد . على سبيل المثال وغيرها من القيود المفروضة على الحركة والتجمعات الجماهيريةالتجمعات  ورصدإغالق المساجد ب

في و . الكبيرةتجمعات التي تنجم عن ال، ةتنفسيال السيما حاالت العدوى انتشار األمراض المعدية، لمكافحة التدابير آليات أساسية 
الحقا  في بعض الحاالت لوحظ  غير أنه، هذه التدابير تدريجيا  يجري تخفيف ، على الفيروسفيها السيطرة تمت معظم البلدان التي 

                                                           

 الُقربان".ُيطلق عليه أيضا "عيد  1

 .(أو خروف أو بقرة أو جمل ماعز)العالم حيوان ا  حولن مسلمو اليذبح ، بمناسبة عيد األضحى  2
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هذا ل رمضانبشهر  المرتبطةاألنشطة نتيجة  19-مرض كوفيداإلصابة ب عدد حاالتفي تزايد وقد لوحظ  5.الحاالتعدد في  تزايد
 .بلدان إقليم شرق المتوسطفي والتجمعات وأداء الصالة بشكل جماعي  الزيارات العائلية أثناء، السيما معها وبالموازاة العام 

الضروري ه من ، فإنعيد األضحى. ومن ثمّ ل الرئيسية المظاهرمن االجتماعي والديني وذبح الحيوانات ذات الطابع التجمعات وتعد 
األفراد واألسر والمجتمعات التي تستهدف ي المحل المجتمعإشراك و استراتيجيات اإلبالغ عن المخاطر ها تدابير الوقاية، بما في تطبيق

والحد  انتشار العدوى  لتوّقيوتشجيع اعتماد تدابير رئيسية  يات الواجب تبّنيهاالسلوكبخصوص رسائل  توجيه، بغية والحكوماتالمحلية 
 .منها

 الغرض

االجتماعي ذات الطابع لممارسات والتجمعات باوالمتعلقة العمومية الصحة في مجال نصائح مجموعة من ال هذه الوثيقة تعرض
 .وطنيةالسياقات مختلف العيد األضحى والتي يمكن تطبيقها في  أثناءوالديني 

 جتماعي والدينياالذات الطابع تجمعات ال تنظيماتخاذ قرارات مستنيرة بشأن 

تقييد بقرار ي أل ينبغي توصي منظمة الصحة العالمية بأنّ و االجتماعي والديني.  ذات الطابع النظر بجدية في إلغاء التجمعات ينبغي
االتجاهات ، مع مراعاة مخاطرالتقييم ل موحدةأن يستند إلى عملية اإلبقاء عليه أو ئه أو إلغاه أو تأجيله أو تعديل حاشدع تجمّ  تنظيم

 الجائحة.السلطات الوطنية لمواجهة  تعتمدهنهج شامل في إطار هذه القرارات تندرج وينبغي أن  6.الوبائية والقدرات والموارد الحالية

لبدائل االفتراضية التي تستخدم منصات مثل التلفزيون االستعانة با، يمكن االجتماعي والديني ذات الطابعالتجمعات  ُألغيتإذا وفي حال ما 
 الحدتدابير  تطبيقعيد األضحى، فينبغي  بمناسبةتجمعات  وفي حال السماح بتنظيمحيثما أمكن ذلك.  ،والوسائط الرقمية واالجتماعية والراديو

 .أدناه المبّينة، مثل تلك 19-مرض كوفيدل من خطر انتقا

لتوضيح الدوافع ضروري المحلي  المجتمعوإشراك اإلبالغ عن المخاطر في مجال  متينة استراتيجيةتطبيق  فإنذلك، وعالوة على 
بعيد  المتصلةلسياسات أو التدابير الوطنية با اللتزاموإلعطاء توجيهات واضحة من أجل ا ،لسكانلالكامنة وراء اتخاذ هذه التدابير 

ومبتكرة ورسائل لغرض ا محددة ُنهجمع المجتمعات المحلية من خالل العمل بنشاط االستراتيجية شمل أن تكما ينبغي . األضحى
 الجائحة.السلوكيات الصحية أثناء تبّني الجسدي و  التباعدأهمية ممارسة وتتناول  منصات إعالمية متنوعة عبر تصدر استباقية

 

 اعتبارات شاملة
 الجسدي نصائح بشأن التباعد

 .في جميع األوقاتواحد بين األشخاص متر ال تقل عن  الحفاظ على مسافةضمان الجسدي من خالل  التباعدممارسة  •

                                                           

 /https://covid19.who.int .)باإلنكليزية( (19-مرض فيروس كورونا )مرض كوفيد متابعةمنظمة الصحة العالمية. لوحة   5

منشور، أداة  - 19-كوفيدجائحة مرض الدينية في سياق  والمجتمعاتمنظمة الصحة العالمية. اعتبارات عملية وتوصيات للقادة الدينيين   6
technical-coronavirus-https://www.who.int/emergencies/diseases/novel/2019- .)باإلنكليزية( 2020لقرارات، مخطط تسلسل اتقييم المخاطر، 
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اتباع أفضل للغاية من المهم و قماش. كمامة مصنوعة من الالتباعد الجسدي، يوصى بارتداء ما إذا تعّذر ممارسة  في حال •
 7.نزع الكمامةنظافة اليدين بعد ممارسة ا، و والتخلص منه ونزعها الكماماتكيفية ارتداء  بشأنالممارسات 

 .، مثل التلويح أو اإليماء أو وضع اليد على القلبةجسديال تنطوي على المخالطة الثقافيا  ودينيا  والتي الجائزة ات م التحيّ ااستخد •
أنشطة العيد، مثل األسواق والمحالت التجارية والمساجد.  سياقفي في األماكن العامة  ةد كبير اعدبأ األشخاصات عمنع تجمّ  •

 .سمح بذلككانت القوانين تإذا ، اتعتجمّ الوضع آلية لتنظيم مثل هذه األنشطة وتجنب وينبغي 
لمقابلة  ةالتكنولوجيالوسائل وتشجيع استخدام  خاصة، وأعامة سواء كانت االجتماعي، ذات الطابع التجمعات  فرض قيود على •

 .العدوى الحد من انتقال بهدف تهم، وذلك وتحيّ  الناس
 التجمعات الجماهيرية.العيد لتجنب فترة األماكن المغلقة، خالل السيما النظر في إغالق أماكن الترفيه،  •

 نصائح موّجهة إلى الفئات المعرضة لخطر شديد

على االلتزام ب حضور األحداث و تجنّ على 19-كوفيدمرض  أعراض تظهر عليهمالذين يشعرون بتوعك أو  األشخاص حثّ  •
 وتدبيرها عالجيا . 19-مرض كوفيدبها إصابت اإلرشادات الوطنية بشأن متابعة الحاالت المشتبه فيب

 وفرط)مثل السكري  من قبلموجودة  مرضيةمن حاالت  ون يعاناألفراد الذين عام ا أو أكثر و  60األفراد البالغين من العمر  حثّ  •
( 8والسرطان يالمناعالكبت وأمراض الكلى المزمنة و الدماغية الوعائية مراض األوأمراض الرئة المزمنة و  يةمراض القلباألضغط الدم و 

 .19-مرض كوفيدة وللوفاة بسبب وخيم بأمراضإلصابة بشكل أكبر لخطر اسيتعّرضون ألنهم  على عدم حضور التجمعات

 عات لتجم  آثار امن تدابير التخفيف 

 .الجماعية أو المآدب والوجبات ةالصالفترات مثل  ،عيد األضحى ُينّظم بمناسبةع التالية على أي تجمّ  التدابيرتطبيق  ينبغي

 ةمكان الصال

 المغلق كافيان.المكان  داخلتهوية وتدفق الهواء الد من أن تأكّ ال وأمكن، الحدث في الهواء الطلق إن أ تنظيم النظر في •

 .المحتمل للفيروساألشخاص تعّرض من مدة الحدث قدر اإلمكان للحد  تقليص •

 .كبيرةالتجمعات البدال  من  ،من األشخاصقليلة  داعدأ حضور وبعلى نحو أكثر تواترا خدمات إعطاء األفضلية لتنظيم  •

أماكن ثابتة، وتخصيص ، من خالل إنشاء سواء الجالسين منهم أو الواقفينالجسدي بين الحاضرين،  التباعدااللتزام بتدابير  •
 . األحذية لحفظالمخصصة  واألماكن الجماعيالصالة والوضوء في مرافق الغسل  أثناءبما في ذلك 

التباعد ضمان من أجل  هويغادرون صالتهميؤدون و ماكن وغيره من األالعبادة  إلى مكانعدد األشخاص الذين يدخلون  تنظيم •
 ودائم.الجسدي بشكل مأمون 

                                                           

 .2020يونيو حزيران/  5، يةإرشادات مبدئ. 19-في سياق جائحة كوفيد الكماماتبشأن استخدام  نصائحمنظمة الصحة العالمية.   7
ara.pdf-2020.4-IPC_Masks-nCov-2019-https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332293/WHO 

 .2020 أيار/ مايو 27، . إرشادات مبدئية19-التدبير العالجي السريري لمرض كوفيد العالمية.منظمة الصحة  8
ara.pdf-2020.5-clinical-nCoV-0192-https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332196/WHO 
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مصاب  الحاضرين في الحدثما إذا اكُتشف أن أحد  في حال المخالطينع تتبّ ترمي إلى تيسير تدابير تطبيق نظر في لا •
 بالعدوى.

 النظافة الصحية تعزيز

بتركيز ال يقل ) ي لليدينكحولمطهر ، فضال عن توفير األيديمرافق غسل  بكميات كافية فيالصابون والماء ضمان توافر  •
 .عند مدخل المسجد وداخله (من الكحول ٪70عن 

ن التخلص من ا، وضمأكياس ُتستعمل مرة واحدةمصحوبة بو مغلقة الغطاء نفايات وصناديق  مناديل ورقيةتوافر ن اضم •
 بشكل مأمون. النفايات

 المسجد. سجادفوق  اوضعهمع  ةشخصي صالة ةسجاد استعمال تشجيع •

 الوقاية من بشأنورسائل عامة  9والعطسآداب السعال و الجسدي ونظافة اليدين  التباعدبشأن نصائح وضع الفتات تتضمن  •
 . 19-مرض كوفيد

 متكرر بشكللعبادة المخصصة لماكن والمواقع والمباني األتنظيف 

 .راتفات والمطهّ المنظّ  باستعمال، بشكل متكرر هوبعدالناس قبل كل حدث  فيها يتجمعالتي ألماكن تنظيف ا •

 واإلصحاح.النظافة العامة ، فضال عن المباني والمرافقنظافة  الحرص على ضمان •

 ،الدرج ودرابزينمثل مقابض األبواب ومفاتيح اإلضاءة تتعرض لّلمس بشكل متكرر، األشياء التي  المواظبة في تنظيف •
 10.المنظفات والمطهرات باستعمال

 األضاحي الحيوان واإلنسان وذبحبين  التفاعل

األنواع الحيوانية األكثر  معرفةإّن  .للمتالزمة التنفسية الحادة الوخيمة المسبب 2فيروس كورونا مصدر على  حتى اآلن يتم التعرفلم 
 ل.في المستقبحدوث فاشيات من انتقال العدوى و الحد للعدوى من أجل المحتملة  يةالحيوان المستودعاتالكتشاف  مهمّ عرضة للفيروس 

الحيوانات وتوزيع بيع وذبح فيما يتعلق بصارمة  تتخذ تدابير نينبغي للبلدان أاللحوم، مناولة الشائعة عند  المأمونةوفق ا للممارسات و 
 .األغذيةوصحة سالمة المتعلقة بمع ضمان تطبيق اللوائح الوطنية  ،اللحوم

 اتالحيوان إدارة

                                                           

ب تجنّ و على الفور واغسل يديك. عمل المست المنديلص من ثم تخلّ . عند السعال أو العطسل ورقي أو مندي المثني فمك وأنفك بمرفقك "غطّ    9
 ك."وفم كوأنف يكلمس عين

. 2020، 19-كوفيدتنظيف أسطح البيئة المحيطة وتطهيرها في سياق جائحة  منظمة الصحة العالمية.  10
ara.pdf-2020.1-Disinfection-nCoV-2019-https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332096/WHO 
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 .استيراد الماشيةالسيما فيما يتعلق باللتزام بمعايير السالمة، ا من أجلالشراء السليم للحيوانات ممارسات  تطبيقو  تشجيع •
قبل ب االكتظاظ غير الصحي وتجنّ ها بأمان منمتزايد  عدد استقبالمن أجل  الحيواناتحظائر مساحة كافية في  تخصيص •

 .ذبحها
الحيوانات المشتبه في وضع ُتخّصص لمساحة  تهيئة والنظر في، عليها عالمات المرضبح الحيوانات التي تبدو عدم ذ •

 ها.لحجر الصحي وعزلفي ا المرضب إصابتها
 األخرى. العدوى حاالت و  المصدراألمراض الحيوانية الحد من  من أجلللماشية  الالزمةبيطرية الفحوصات ال إجراء •
 .دائما إجراء رسمي موثوق باتباع شراء الحيوانات  •

 المسالخ

معايير  إرساء تشجيع أفضل الممارسات وضمانأو قدراتها بغية  المسالخعدد  وزيادةفي المنزل  الحيوانات ذبح الحيلولة دون  •
 على السواء. لجمهور والموظفينبالنسبة ل الجسدي والتباعدالسالمة 

 للمسالخدورية تفتيش وينبغي إجراء عمليات  11.بشكل مناسبوالحفاظ على نظافتها ومعدات الذبح  المسالخصيانة  ينبغي •
 .لمعاييرامتثالها ل للتحقق من

تدابير أنهم يطبقون المناسبة و  والعطسالجسدي ونظافة اليدين وآداب السعال  التباعديمارسون  المسالخد من أن موظفي تأكّ ال •
 ه.وأعراض 19-مرض كوفيدعالمات ب على درايةن و لموظف. وينبغي أن يكون االحيوانات مناولةمناسبة أثناء الوقاية ال

 خطة طوارئ في حال المسالخأن يكون لدى  وينبغي، عملةغير المستالحيوانية  الجانبيةإدارة نفايات المنتجات ضمان  ينبغي •
 فاشية. ث أو تلوّ  حدوث

 12السوق 

إمدادات ضمان و  ،غسل اليدينفق امر ض و حي، مثل المراخدمات اإلصحاحلتعزيز الالزمة توفير البنية التحتية األساسية  •
 .الصحيالصرف توفير قابلة للتنظيف، و  رضياتاألو جدران ضمان أن تكون الو المأمونة، المياه 

 .اتوالمعدّ  إصحاح االصطبالتضمان  •
 . النفايات الصلبة والسائلةها ضمان جمع جميع النفايات، بما في •
 . على األقل يومفي المرة واحدة  ُيستحسن أن يتم ذلكو ، منتظمبشكل  السوق  النفايات في التخلص من •
 .الحيواناتغيرها من والشمس والغبار والحشرات والقوارض و المطر ها حماية السوق واألغذية من المخاطر البيئية، بما في •

 

                                                           

11http://www.fao.org/3/t0279e/T0279E00.htm ., meat cutting and further processing, 1991teringslaughGuidelines for FAO.   

)باإلنكليزية(.  2006، ةالصحي األغذيةدليل أسواق . منظمة الصحة العالمية  12
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/43393/9241593938_eng.pdf?sequence=1 

http://www.fao.org/3/t0279e/T0279E00.htm
http://www.fao.org/3/t0279e/T0279E00.htm
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/43393/9241593938_eng.pdf?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/43393/9241593938_eng.pdf?sequence=1
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 الصدقة

ليتولى تقديم الطلب أحد أفراد األسرة  تعيينع يشجتالمعمول بها و التباعد الجسدي تدابير يرجى مراعاة المؤمنون اللحم،  يوّزععندما 
 أعداد كبيرة من األشخاصع لتجنب تجمّ و  .وكاالت أو خدمات مركزية بواسطةل أن يكون ذلك فّض ، ويُ أو ذبحها بنفسه األضحيةبذبح 
طوال بالتباعد الجسدي تلتزم أن  ينبغيالتي ، و كيانات ووكاالت ومؤسسات مركزيةيرجى النظر في االستعانة بتوزيع اللحوم، أثناء 

 .الدورة بأكملها )الجمع والتعبئة والتخزين والتوزيع(

 كلمة شكر وتقدير
 إعداد هذه اإلرشادات.قيادة جهود على  العالميةالمكتب اإلقليمي لشرق المتوسط التابع لمنظمة الصحة نتوّجه بالشكر إلى 

 

المبدئية. وإذا طرأ مكن أن تؤثر على هـــذه اإلرشـــادات ي تغيراتعة أي بثب لمتاكتواصل منظمة الصحة العالمة رصد الوضع عن 
شادات ثة إضافية. وبخالف ذلك، تبقى وثيقة اإلر محدّ  إرشادات المنظمة تصدر فسوف الصلة، ذات العوامل من أي على تغيير
 .إصدارها خيتار  من عامين لمدة صالحة هذه ةيالمبدئ
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