
-1- 

   

 19- الممارسات الرمضان�ة اآلمنة في س�اق جائحة �وفید  
 

 

 

 إرشادات مبدئ�ة 

 2021ن�سان/أبر�ل    7
  

    

 مقدمة

أحدث  المستجدة  وتعكس المعلومات    )1(  . 2020ن�سان/أبر�ل    15هذه الوث�قة ع�ارة عن تحدیث لما نشرته المنظمة �العنوان نفسه في  
- التي نشرتها المنظمة منذ ذلك الحین، مع التر�یز على مجاالت انتقال مرض فیروس �ورونا  19-اإلرشادات �شأن جائحة �وفید 

، وتدابیر الصحة العامة والتدابیر االجتماع�ة/التدابیر االحتراز�ة، والتهو�ة، والفئات الضع�فة المعرضة  له ، والتأهب الحاسم 2-ارسس
 خص�صًا لتناسب الس�اق الرمضاني. ه الوث�قة  النصائح الواردة في هذ  ، واستخدام الكمامات. وقد ُصممتتطع�م �شدة للخطر، وال 

 رسائل أساس�ة 

 الس�اسات:   لمقرري 

الطا�ع   • ذات  التجمعات  إلغاء  في  �جد�ة  النظر  ین�غي 
 إدخال تعدیالت �بیرة علیها االجتماعي والدیني أو 

ین�غي تشج�ع الممارسات اآلمنة في المساجد وأماكن الع�ادة   •
 واألماكن األخرى، إذا ُنظمت أي فعال�ات 

 األفراد المؤهلین خالل رمضان  تطع�م�جب التشج�ع على  •

ین�غي إشراك المجتمعات المحل�ة في تعز�ز التقید �التدابیر   •
 19-االحتراز�ة وأخذ لقاح �وفید

والتدابیر   • العامة  الصحة  تدابیر  تنفیذ  ین�غي 
و� ورصدها  االحتراز�ة  حسب  االجتماع�ة/التدابیر  نفاذها 

 الحاجة واستنادًا إلى تقی�م للمخاطر

فرض فیها قیود على الحر�ة، ین�غي توخي  في األماكن التي تُ  •
 ال�قظة إزاء حوادث العنف المنزلي

 

 لعامة الناس 

حافظ على سالمتك في شهر رمضان الجاري بتوخي نمط   •
ح�اة صحي وات�اع التدابیر االحتراز�ة العامة الخمسة �شأن  

 له  وجود أمر ال ؛ تذ�ر أن انعدام الخطر 19-كوفید

ال یوجد أي دلیل على أن الص�ام �مكن أن یز�د من خطر   •
�وفید �عدوى  أعراض  ف  .19-اإلصا�ة  عل�ك  ظهرت  إذا 

�عد اإلصا�ة �العدوى، فلك أن تفكر    لمدة طو�لة 19-كوفید
 في الحصول على فتوى �اإلفطار

�نت    الفعال�ات امتنع عن حضور   • أو  �التوعك  إذا شعرت 
 شدید  لخطرمعرضة تنتمي إلى فئات 

معهم   • والتفاعل  اآلخر�ن  لمساعدة  جدیدة  ا�حث عن طرق 
 �استخدام أدوات ومنصات التواصل الرقمي

واصل االلتزام  و للحصول عل�ه.    ، إذا �نت مؤهالً اللقاح خذ   •
 ك تطع�محتى لو تم االحتراز�ة �التدابیر  

 س�ة سامعلومات أ

أسرهم وأصدقائهم إما لإلفطار معًا �عد غروب الشمس  �المسلمون  یلتقي  بتجمعاته االجتماع�ة والدین�ة حیث    الكر�م یتمیز شهر رمضان  
أو للسحور قبل طلوع الفجر لبدء الص�ام. �ما �كثف الكثیر من المسلمین حضورهم في المساجد خالل شهر رمضان و�جتمعون ألداء  
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التراو�ح الق�ام  iصالة  المساجد خالiiوصالة  في  متتال�ة  ول�الي  أ�امًا  أ�ًضا  المسلمین  و�عتكف �عض  األواخر من شهر  .  العشر  ل 
 هذه الممارسات التقلید�ة والدین�ة �انتظام طوال الشهر. وُتت�ع رمضان تفرغًا للع�ادة. 

 لعامها الثاني.   19-في ظل استمرار جائحة �وفید  2021�حل شهر رمضان هذا العام بین منتصف ن�سان/أبر�ل ومنتصف أ�ار/مایو  

عن طر�ق جس�مات سائلة صغیرة �فرزها الشخص المصاب من فمه أو أنفه عند السعال أو العطس    2-سارس-و�نتشر فیروس �ورونا
رضة لإلصا�ة أو أنفه أو فمه، إما  أو الغناء أو الكالم أو التنفس �قوة. وتحدث العدوى عندما تصل هذه الجس�مات إلى أعین فرد عُ 

من خالل االتصال الجسدي مع األسطح الخاملة الملوثة    شخص مصاب أو �شكل غیر م�اشر��شكل م�اشر من خالل االتصال  
،  معینة. و�اإلضافة إلى ذلك، قد �حدث انتقال لله�اء الجوي على مسافة أطول في أماكن ) 2،3(�اإلفرازات التنفس�ة (أدوات العدوى)  

المصابون �العدوى فترات طو�لة من   األشخاص�قضي حیث  فر فیها تهو�ة �اف�ة، اال س�ما في األماكن المغلقة والمكتّظة التي ال تتو 
 . )2،3(  الوقت مع �عضهم �عضاً 

قبل البلدان على تنفیذ تدابیر الصحة العامة والتدابیر االجتماع�ة بهدف  على الصحة العامة، تُ   19-وللتخف�ف من أثر و�اء �وفید 
تدابیر على مستوى السكان (كفرض قیود  �الحد من التفاعل بین الناس. و�مكن تطبیق هذه ال  2-سارس- خفض انتقال فیروس �ورونا

أقدام)، واإلكثار    3.3( �مسافة ال تقل عن متر واحد    الجسديعلى الحر�ة و�غالق األماكن)، و�ذلك على مستوى األفراد (كالت�اعد  
 . ) 5، 4() ، وارتداء الكمامات، وضمان التهو�ة المناس�ة في األماكن المغلقةiiiمن غسل الیدین، وااللتزام �اآلداب التنفس�ة

 من سمات رمضان. أساس�ةوستكون لهذه التدابیر آثار م�اشرة على التجمعات ذات الطا�ع االجتماعي والدیني التي تعّد سمة 

، وما تجل�ه  2020األنشطة المرت�طة �شهر رمضان التي لوحظت في عام  المترت�ة على    19-ونظرًا للز�ادة الحادة في حاالت �وفید
من حاالت عدم �قین، �اإلضافة إلى العوامل األخرى التي تسهم في ز�ادة انتقال    2-سارس-فیروس �ورونامن  السالالت المتحورة  

وااللتزام بها �استمرار    ، ذ التدابیر االحتراز�ةتنفیو�كتسي  العید. وعلى وجه الخصوص،  في فترة  العدوى، ال بد من توخي الحذر والعنا�ة  
لتجنب  أهم�ة  على مستوى األفراد، والرصد واإلنفاذ الصارمین من قبل السلطات المختصة لتدابیر الصحة العامة والتدابیر االجتماع�ة،  

 ز�ادة انتقال العدوى. 

 الغرض من اإلرشادات والجمهور المستهدف

الدیني  ذات الطا�ع تقدم هذه الوث�قة نصائح �شأن الصحة العامة �مكن تطب�قها في مختلف الس�اقات الوطن�ة ف�ما یتصل �التجمعات 
واالجتماعي التي تعقد خالل شهر رمضان. و�شمل الجمهور المستهدف السلطات الصح�ة والمؤسسات الدین�ة المشار�ة في تنظ�م  

 . فیها المقترحةالنصائح استخدام  عامة الجمهور والمجتمعات المحل�ة لان، و�ن �ان �مكن أ�ضًا المتعلقة �شهر رمض  فعال�اتال

 الدیني واالجتماعي ذات الطا�ع  اتخاذ قرارات مستنیرة �شأن إقامة التجمعات 

صي منظمة الصحة  ، وتو إدخال تعدیالت �بیرة علیهاأو  االجتماعي  و ین�غي النظر �جد�ة في إلغاء التجمعات ذات الطا�ع الدیني  
تقی�م  العالم�ة �أنه ین�غي ألي قرار بتقیید تنظ�م تجّمع حاشد أو تعدیله أو تأجیله أو إلغائه أو اإل�قاء عل�ه أن �ستند إلى عمل�ة دق�قة ل

 
i  .فلة يؤديها املسلمون ليًال بعد صالة العشاء خالل الثلث األول من الليل. وتُقام هذه الصالة مجاعًة خالل شهر رمضان املبارك� 

ii .فلة يؤديها املسلمون ليًال بعد صالة العشاء خالل الثلث األخري من الليل. وتُقام هذه الصالة مجاعًة خالل شهر رمضان املبارك� 

iii نفك بثين مرفقك أو مبنديل ورقي عند السعال أو العطس. وجتّنب ملس العينني واألنف والفم. غِط فمك وأ 
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في    المخاطر ترتكز على ثالث خطوات: تقی�م المخاطر، وتخف�ف المخاطر، واإلبالغ عن المخاطر. و�ن�غي أن تندرج هذه القرارات 
 . ) 7( 2020إطار نهج شامل تعتمده السلطات الوطن�ة لمواجهة الجائحة، مثلما حدث �شأن الحج والعمرة في عام 

و�ذا تقرر إلغاء التجمعات الدین�ة واالجتماع�ة، ف�مكن النظر في تعو�ضها �البدائل االفتراض�ة على منصات مثل التلفز�ون واإلذاعة  
االجتماعي. أما إذا ُسمح �إقامة التجمعات الرمضان�ة، فین�غي تنفیذ االجراءات االحتراز�ة �صرامة للتخف�ف  واإلنترنت ووسائل التواصل  

 .  )6( 2-سارس-من خطر انتقال فیروس �ورونا

ألخرى  والتدابیر ا  الجسديو�ن�غي اعت�ار السلطات الصح�ة الوطن�ة والمحل�ة المصدر األساسي للمعلومات والنصائح المتعلقة �الت�اعد  
 .  ) 6(في س�اق شهر رمضان وطقوسه. و�تعین الحرص على ضمان االمتثال للتدابیر المط�قة   19-المتصلة �كوفید

على المشار�ة في صنع القرار في مرحلة م�كرة من التخط�ط،    ینالدینی  الزعماءكما ین�غي تشج�ع أصحاب المصلحة الرئ�سیین مثل  
أي قرار یؤثر على األنشطة والفعال�ات المرت�طة �شهر رمضان. و�مكنهم    اإلبالغ عن  لكي یتمكنوا من المشار�ة �صورة نشطة في

ومن    .19- االضطالع بدور مهم في ت�ادل المعلومات الواردة من سلطات الصحة العامة وفي التصدي للمعلومات الخاطئة عن �وفید
الحد من الخوف    فيتثال للتدابیر االحتراز�ة، بل أ�ضًا  أن �ساعد ال في مكافحة انتشار المرض فحسب عن طر�ق ز�ادة االم  شأن ذلك 

 . )8(والوصم، وتوفیر الطمأنینة للمجتمعات المحل�ة 

. و�ن�غي إعطاء تعل�مات واضحة وتعز�ز  للسكان  توض�ح أس�اب اتخاذ القراراتمن أجل  استرات�ج�ة اتصال قو�ة    ات�اعالضروري  ومن  
أهم�ة ات�اع الس�اسات الوطن�ة. و�جب أن تتضمن استرات�ج�ة االتصال رسائل است�اق�ة عن السلو��ات الصح�ة أثناء الجائحة واستخدام  

على المشار�ة،  . و�ن�غي أن تتضمن أ�ضًا عناصر من المشار�ة المجتمع�ة لضمان ات�اع نُهج قائمة  )6(منصات إعالم�ة مختلفة  
و�ناء الثقة والتماسك االجتماعي، والتوصل إلى فهم أفضل لوجهات نظر المجتمعات المحل�ة، �حیث �مكن تكی�ف التدخالت على  

 . )9( مةالق�ّ  أساس تلك األفكار

الحال في �عض البلدان، ُتنفذ تدابیر الصحة العامة والتدابیر االجتماع�ة منذ عدة أشهر، ومن المهم ضمان أن تعالج    يو�ما ه
 استرات�ج�ات اإلبالغ عن المخاطر المسائل المتصلة �حالة السأم من الجائحة والخطر الناجم عن قلة االمتثال. 

 االعت�ارات الشاملة والتدابیر االحتراز�ة 

 ) 10ˇ 8ˇ  6ˇ 3(  التدابیر االحتراز�ة العامة

أقدام) بین األشخاص في جم�ع   3.3( عن طر�ق االلتزام الصارم بترك مسافة ال تقل عن متر واحد   الجسدي على الت�اعد تدرب  •
�ماء أو وضع الید  استخدم التحّ�ات الجائزة ثقاف�ًا ودین�ًا والتي ال تنطوي على المخالطة الجسد�ة، مثل التلو�ح أو اإل و األوقات.  

 على القلب. 

 غِط فمك وأنفك بثني مرفقك أو �مندیل ورقي عند السعال أو العطس. وتجّنب لمس العینین واألنف والفم.  •

٪  75٪ من اإلیثانول أو  80اغسل ید�ك �انتظام �الماء والصابون، أو نظفهما �مطهر �حتوي على الكحول (على األقل بنس�ة   •
 . ) 10(من �حول االیزو�رو�یل) 

�ذا �نت في مكان مغلق، فتأكد من وجود تهو�ة طب�ع�ة أو م�كان�ك�ة جیدة لمنع  و فّضل األماكن المفتوحة على األماكن المغلقة؛  •
 من االنتشار بین الناس.  2-سارس-فیروس �ورونا

 ات�ع النصائح المتعلقة �استخدام الكمامات. •
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 ) 11ˇ 6األشد عرضة للخطر (نصائح موّجهة إلى الفئات  
أنها لمرض �وفیدال   • ُ�ظن  الذین �شعرون بتوعك أو تظهر علیهم أعراض  الفعال�ات  19-ین�غي لألشخاص    ، أن �شار�وا في 

 و�ن�غي أن یت�عوا اإلرشادات الوطن�ة �شأن المتا�عة والتدبیر العالجي للحاالت المشت�ه فیها. 

  الدم،   ضغط   وفرط   السكري، (   سار�ة   غیر   أمراض  من   �عاني  شخص  وأي)  عاما  60  ≥��ار السن (الذین تبلغ أعمارهم  ُینصح   •
 المزمنة،  الكلى  وأمراض  النفس�ة،   واالضطرا�ات  والخرف،  الوعائ�ة،  الدماغ�ة   واألمراض  المزمنة،  الرئة  وأمراض  القلب�ة،  واألمراض

السكان�ة عرضة لإلصا�ة  ت، حیث تعتبر هذه الفئات  تجمعا  أي  حضور  عن  �االمتناع)  والسرطان  والسمنة،  المناعي،   والكبت
وفي حالة حضورهم لها، ین�غي تشج�ع األشخاص المنتمین إلى هذه الفئات على ات�اع    .19-�أمراض وخ�مة والوفاة �سبب �وفید

التجمع   أماكن  في  لهم  المخصصة  المناطق  مثل  لهم،  خاصة  ترتی�ات  في وضع  النظر  و�مكن  �صرامة.  االحتراز�ة  التدابیر 
 ة في طوابیر االنتظار. والمعاملة التفضیل�

 تقد�م المشورة لألفراد الُمطّعمین 

إلى   • العدوى  النتقال  �بیرًا  األرجح خطرًا  على  �شكلون  ال  الُمطّعمین  األفراد  أن  إلى  تشیر  األول�ة  البّینات  أن  من  الرغم  على 
على مسافة ال   الجسديك الت�اعد  األشخاص غیر الُمطّعمین، فمن المستحسن أن یواصلوا اتخاذ التدابیر االحتراز�ة، �ما في ذل

�استخدام    3.3(تقل عن متر واحد   المتعلقة  ات�اع اإلرشادات  أ�ضًا  و�ن�غي  الیدین.  التنفس�ة ونظافة  �اآلداب  أقدام)، وااللتزام 
 الكمامات (كما هي مبینة أدناه). 

 خالل شهر رمضان  تطع�مال

ماء الدینیین أن  ین�غي تشج�ع األفراد المؤهلین على أخذ اللقاح خالل شهر رمضان لحما�ة أنفسهم ومجتمعاتهم المحل�ة، و�ن�غي للزع
 دون انقطاع.  تطع�م�شجعوا على أخذ اللقاح و�دعوا إلى مواصلة حمالت ال

ال ی�طل   19- . وقد ذ�رت السلطات اإلسالم�ة في عدة بلدان أن أخذ لقاح �وفید) 12(�موجب الشر�عة  19- وُ�سمح �أخذ لقاح �وفید
 ivال�ًا ألخذ اللقاح.الصوم ألنه حقنة في العضل، وهذه هي الطر�قة الوحیدة المتاحة ح

 ) 13ˇ 11ˇ 3(استخدام عموم السكان للكمامات  

ین�غي اّت�اع اإلرشادات الصادرة عن السلطات الوطن�ة/ المحل�ة المعن�ة في هذا الصدد. وفي غ�اب مثل هذه اإلرشادات، ین�غي  
 الرجوع إلى توص�ات المنظمة التال�ة: 

 حاالت العدوى:  بؤرًا منأو  2-سارس-لفیروس �ورونا مجتمع�ًا معروفًا أو متشبهًا ف�ه انتقاًال  في المناطق التي تشهد  

 أقدام).   3,3�مسافة متر واحد على األقل (  الجسديفي األماكن الخارج�ة ین�غي ل�س الكمامات حیثما تعذر الت�اعد  •

�مسافة متر   الجسدي�س الكمامات إذا تعذر الت�اعد  ین�غي ل)  3(�اف�ة  على أنها  التهو�ة فیها  تم تقی�م  في األماكن الُمغلقة التي   •
 أقدام).   3,3واحد على األقل ( 

 
iv ،احلقن حتت اجللد، أو حتت البشرة، أو يف العضل، أو احلقن يف النخاع أو يف املفصل ألغراض غري غذائية يف أثناء الصيام ال يبطل الصوم  

 ميكنها إبطال الصوم. اجلوف  إىل  كمنافذة الدموية؛ وليست هذه القنوات مصنفة  بغض النظر عن احملتوى احملقون الذي يدخل الدور 
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في األماكن الُمغلقة التي یتعذر فیها تقی�م التهو�ة أو التي ُ�عرف أنها غیر جیدة التهو�ة، أو التي ال �خضع فیها نظام التهو�ة   •
�متر واحد على    الجسديعن إمكان�ة الحفاظ على الت�اعد  للص�انة الجیدة، ین�غي ل�س الكمامات من ِقبل الجم�ع �صرف النظر 

 أقدام).  3,3األقل (

 أو التي لم یوّثق فیها انتقاله:  2-سارس-ف�ه لفیروس �ورونا انتقاًال متقطعًا أو مشتبهاً في المناطق التي تشهد  

أو التي لم یوّثق فیها انتقاله، ین�غي    2-سارس- لفیروس �ورونا  انتقاًال متقطعًا معروفًا أو مشتبهًا ف�هفي المناطق التي تشهد   •
اتخاذ القرار �شأن ل�س الكمامات من ِقبل عامة الجمهور وفقًا للنهج القائم على المخاطر. و�تطلب ذلك تقی�م مخاطر التعّرض 

ر االحت�اط�ة (�ما في ذلك إتاحة الم�اه  ، وسرعة تأثر الفرد، و�ثافة السكان، و�مكان�ة تنفیذ سائر التدابی2-سارس- لفیروس �ورونا
النظ�فة لغسل الكمامات المصنوعة من القماش)، وضرورة إعطاء أولو�ة استخدام الكمامات الطب�ة للعاملین الصحیین واألشخاص  

ة، ومدى توافر  المعّرضین للمخاطر. وفضًال عن ذلك، ین�غي أن تراعي الم�ادئ التوجیه�ة الوطن�ة الس�اق المحلي، والثقافة السائد
 الكمامات، والموارد الالزمة. 

 أنواع الكمامات التي ین�غي ل�سها:

عامًا أو أكثر من العمر والمصابین    60(ال�الغین    19-ین�غي لألشخاص األشد تعرضًا لإلصا�ة �المرض الوخ�م الناجم عن �وفید •
 �الحاالت الطب�ة األساس�ة) ل�س الكمامات الطب�ة. 

أن یل�سوا الكمامات غیر الطب�ة/ المصنوعة من القماش، مع مالحظة ضرورة تصن�عها وفقًا لل�ارامترات  و�مكن لسائر األشخاص   •
الترش�ح  لمستو�ات  األساس�ة التي یوصى بها (بن�ة مكونة من ثالث ط�قات �النس�ة إلى الكمامات المصّنعة منزل�ًا؛ واالمتثال  

 . ) 13) ( لكمامات التي تنتجها المصانع و�مكان�ة التنفس من خاللها واإلحكام �النس�ة إلى ا 

 ) 8ˇ 6ˇ  3( �أماكن الفعال�ات التدابیر االحت�اط�ة المتعلقة 

 ین�غي اتخاذ التدابیر التال�ة في جم�ع التجمعات التي تقام خالل شهر رمضان، مثل الصالة والعمرة والمآدب الجماع�ة والوالئم: 

كن؛ و�ن تعذر ذلك، ضمان أن یتسع مكان الحدث للمشار�ین مع حفاظهم  النظر في إقامة الحدث في األماكن الخارج�ة إذا أم •
 المالئم وأن �كون المكان مزودًا �التهو�ة الكاف�ة والتدفق المالئم للهواء.  الجسدي على الت�اعد  

 . 2-سارس-تقل�ص مدة الحدث قدر اإلمكان للحد من إمكان�ة التعّرض لفیروس �ورونا •

 الصغیرة التي تضم عددًا أقل من الحضور بدًال من استضافة التجمعات الكبیرة، في معظم األح�ان. تفضیل إقامة األحداث  •

 النظر في إقامة األحداث مثل وج�ات اإلفطار والسحور على نحو �قتصر على أفراد األسرة المقر�ین فقط.  •

 ة �األنشطة الرمضان�ة، مثل أماكن الترف�ه واألسواق والمتاجر. اتخاذ التدابیر الفّعالة لمنع تجمع أعداد �بیرة من الناس في األماكن المرت�ط  •

أقدام)، عند جلوسهم وعند وقوفهم، بتحدید أماكن محددة    3,3�مسافة متر واحد على األقل (  الجسدي إنفاذ التزام الحضور �الت�اعد   •
 كن المخّصصة لحفظ األحذ�ة. وتعیینها، �ما في ذلك أثناء الصالة والوضوء في مرافق االغتسال الجماع�ة، وفي األما

تنظ�م أعداد األشخاص وتدفقهم عند اقترابهم من أماكن الع�ادة أو مناسك العمرة أو غیرها من أماكن األحداث االجتماع�ة أو   •
 vالدین�ة، ودخولهم إلیها وحضورهم فیها ومغادرتهم لها، من أجل تالفي االزدحام وضمان الت�اعد المأمون في جم�ع األوقات.

 
v  ُوحواجز   ،والعالمات على األرض�ات ،مةرقّ النظر في ز�ادة تواتر رحالت النقل العام، ووصول األشخاص على مراحل، واستخدام المداخل الم

 والمسارات والممرات ذات االتجاه الواحد.  ،والمداخل والمخارج المنفصلة ،منع الدخول
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نظر في تخص�ص موظفین لیتولوا الس�طرة على الحشود ومشرفین لیتولوا اإلشراف على مداخل أماكن األحداث ومراق�ة االلتزام  ال •
 �التدابیر االحت�اط�ة المقّررة. 

 النظر في اتخاذ تدابیر لت�سیر تت�ع المخالطین في حال اكتشاف شخص مر�ض بین األشخاص الحاضر�ن للحدث.  •

 ) 3(�ة في األماكن المغلقة  ضمان التهو�ة الكاف 

�كوفید  • اإلصا�ة  مخاطر  األشخاص    19-تزداد  فیها  �قضي  التي  الجیدة  التهو�ة  إلى  تفتقر  التي  وتلك  المزدحمة  األماكن  في 
المصابون فترات طو�لة من الوقت مع اآلخر�ن �القرب من �عضهم ال�عض. وهذه البیئات هي التي یبدو أن الفیروس ینتشر فیها  

 لكفاءة عن طر�ق قطیرات الجهاز التنفسي أو اله�اء الجوي، لذا فإن اتخاذ االحت�اطات فیها ُ�عد أشد أهم�ة. �مز�د من ا

َفْهم سبل التهو�ة في الم�اني والتحكم فیها من شأنه أن ُ�حّسن جودة الهواء الذي نتنفسه وأن �حد من مخاطر المشكالت الصح�ة   •
 في تلك األماكن. 2-سارس-ة من انتشار فیروس �وروناداخل األماكن الُمغلقة �ما في ذلك الوقا�

ین�غي تشج�ع منظمي األحداث ومدیري الم�اني على ضمان المعالجة الكاف�ة لالعت�ارات الرئ�س�ة الخاصة �التهو�ة التي توصي   •
 بها المنظمة. 

 التشج�ع على النظافة الصح�ة

 النظافة الصح�ة. و�ن�غي النظر في اتخاذ التدابیر اإلضاف�ة التال�ة: یتوضأ المسلمون قبل الصالة، و�ساعد ذلك على الحفاظ على 

 التشج�ع على الوضوء في المنزل حیثما أمكن.  •

% �حول) على  80- 60ضمان تزو�د مرافق غسل الیدین �ما �كفي من الماء والصابون، وتوفیر محلول �حولي لتدل�ك الیدین ( •
 مداخل المساجد وفي داخلها. 

المنادیل التي ُتستخدم مرة واحدة وصنادیق القمامة الم�ّطنة �أك�اس ُتستخدم مرة واحدة والمزودة �األغط�ة، وضمان  ضمان توافر  •
 التخلص من النفا�ات على نحو مأمون.

 التشج�ع على استخدام سجاجید الصالة الشخص�ة بوضعها فوق سجاجید المسجد.  •

ونظافة الیدین وآداب التنفس ول�س الكمامات والرسائل العامة   لجسدياتقد�م عروض مرئ�ة توضح النصائح الخاصة �الت�اعد   •
 . 19- �شأن الوقا�ة من �وفید

 ماكن والم�اني المخّصصة للع�ادة مساحات واألالتنظ�ف المستمر لل

�استخدام    إنفاذ التنظ�ف الروتیني الكامل ألماكن األحداث التي یتجّمع فیها الناس وجم�ع المرافق المشتر�ة قبل �ل حدث و�عده  •
 المنظفات والمطهرات. 

 الحفاظ في المساجد على نظافة مرافق الوضوء وعلى النظافة الصح�ة العامة واإلصحاح.  •

 المداومة على تنظ�ف األش�اء التي یتكّرر لمسها مثل مقا�ض األبواب ومفات�ح اإلضاءة ودرابز�نات الساللم �المنظفات والمطهرات.  •
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 األعمال الخیر�ة 

 المعمول بها على الدوام عند توز�ع الصدقات أو الز�اة في شهر رمضان.   الجسديابیر الت�اعد الحفاظ على تد •

تجنب التجمعات المزدحمة المرت�طة �مآدب اإلفطار والنظر في استخدام علب أو وج�ات األغذ�ة الُمغّلفة مس�قًا. و�مكن أن   •
والنظافة الصح�ة وسائر التدابیر االحت�اط�ة    الجسدي�الت�اعد  تتولى ��انات أو مؤسسات مر�ز�ة تنظ�م هذا األمر، مع االلتزام  

 على مدار العمل�ة �أكملها (الجمع والتغل�ف والتخز�ن والتوز�ع). 

 ُ�شجع على استخدام التكنولوج�ا الرقم�ة في ترتیب توز�ع الصدقات أو الز�اة.  •

 . )12(لشر�عة ُ�سمح �إنفاق �عض أموال الز�اة على دعم حمالت اللقاح وفقًا ألحكام ا •

 العاف�ة 

 الص�ام 

. وس�كون األشخاص األصحاء قادر�ن على ص�ام  19-ال یوجد من البّینات ما �شیر إلى أن الص�ام یز�د من احتماالت العدوى �كوفید
في األخذ �الرخصة الشرع�ة التي تب�ح اإلفطار    19-شهر رمضان �عادتهم �ل عام، في حین قد یرغب المرضى المصابون �كوفید

 ال عند اإلصا�ة �أي مرض آخر. الطبیب، �ما هو الح  استشارة �عد  

 الجسديالنشاط 

للقیود المفروضة على الحر�ة �موجب تدابیر الصحة العامة والتدابیر االجتماع�ة    19-�خضع العدید من األشخاص أثناء جائحة �وفید
یدین وسائر التدابیر االحت�اط�ة  ونظافة ال  الجسدي ین�غي االلتزام �الت�اعد    الجسدي المتخذة؛ ولكن إذا سمحت هذه القیود �ممارسة النشاط  

في األماكن الخارج�ة؛ ومع ذلك ففي حال ممارسته في أماكن مغلقة   الجسديحتى أثناء ممارسة هذا النشاط. وُ�فضل ممارسة النشاط  
 اإللكترون�ة.  الجسديین�غي أن �كون ذلك في المنزل، في غرف جیدة التهو�ة. وُ�شجع على حضور جلسات النشاط 

 النظام الغذائي الصحي والتغذ�ة الصح�ة 

تكتسي التغذ�ة السل�مة واإلماهة الجیدة أهم�ة حیو�ة خالل شهر رمضان. فین�غي عند اإلفطار أن یتناول األشخاص مختلف أنواع  
 األغذ�ة الطازجة وغیر المصّنعة یوم�ًا وأن �شر�وا �م�ات �بیرة من الماء. 

 تعاطي الت�غ 

. فقد �كون المدخنون الشرهون  19-في جم�ع األحوال، والس�ما خالل شهر رمضان وفي ظل جائحة �وفید ُینصح �عدم تعاطي الت�غ
- مصابین �الفعل �أمراض الرئة أو بتراجع قدرات الرئة، ما یز�د �قدر �بیر من مخاطر اإلصا�ة �المرض الوخ�م الناجم عن �وفید

، فعند تدخین السجائر ین�غي عدم مالمسة  2-سارس-تقال فیروس �ورونا. و�ن�غي للمدخنین توخي الحرص الشدید للوقا�ة من ان19
األصا�ع (والسجائر التي قد تكون ملوثة) للشفتین، ألن ذلك یز�د من احتماالت دخول الفیروس إلى الجهاز التنفسي. وعند تدخین  

 األرجیلة، ین�غي عدم استخدام الم�سم والخراط�م على نحو مشترك. 
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 الصحة النفس�ة والصحة النفس�ة االجتماع�ة تعز�ز 

على الرغم من اختالف الطرق المّت�عة في تنفیذ الممارسات هذا العام، ین�غي طمأنة المسلمین إلى أنهم مازالوا �ستط�عون التدبر  
ن استمرار مشار�ة وتحسین الذات والصالة والمشار�ة مع اآلخر�ن واالهتمام بهم من مسافة مالئمة للصحة. و�لزم النظر في ضما

، و�كتسي التشج�ع على استخدام أدوات ومنّصات التواصل الرقم�ة في التفاعل  الجسدي األسرة واألصدقاء و��ار السن في ظل الت�اعد  
أهم�ة قصوى. وُ�عد الدعاء للمرضى إلى جانب �عث رسائل األمل والعزاء من األسالیب التي �مكن اّت�اعها عند ممارسة الشعائر  

 ن�ة مع الحفاظ على الصحة العامة.الرمضا

 لحاالت العنف المنزلي   التصدي

غال�ًا ما تزداد أحداث عنف العشیر والعنف ضد المرأة واألطفال واألشخاص الُمهمشین في األماكن التي ُتفرض فیها القیود على  
الدین�ة أن تعمل بنشاط على شجب العنف وأن تدعم الضحا�ا أو ت  التماس المساعدة. وقد  الحر�ة. و�مكن للق�ادات  شجعهم على 

 . ) 15، 14(أصدرت المنظمة إرشادات مسّندة �البّینات �شأن اإلجراءات المالئمة التي ین�غي اّت�اعها  

 ) 11(  19-ما �عد �وفید ةحال

التي تت�ح اإلفطار  لمدة طو�لة �عد العدوى أن یلتمسوا الرخصة الشرع�ة    19-�مكن لألشخاص الذین �عانون من استمرار أعراض �وفید
 �عد مشاورة األط�اء. 
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 شكر وتقدیر  

ث�قة �التشاور مع برنامج المنظمة للطوارئ الصح�ة  توّلى المكتب اإلقل�مي لشرق المتوسط التا�ع لمنظمة الصحة العالم�ة وضع هذه الو 
في المقر الرئ�سي، وسائر المكاتب اإلقل�م�ة، والمراكز المتعاونة مع المنظمة، والخبراء الخارجیین. وقد أُعدت مسّودة أولى للوث�قة  

رشادات الصادرة عن المنظمة. وُعممت و�لى أحدث اإل  2020ن�سان/ أبر�ل    15�االستناد إلى النسخة السا�قة التي نشرتها المنظمة في  
المسّودة �عد ذلك داخل المنظمة (المقر الرئ�سي والمكاتب اإلقل�م�ة)، وفي المراكز المتعاونة مع المنظمة، وعلى الخبراء الخارجیین  

على استمارة إعالن  وأصحاب المصلحة، التماسًا لمدخالتهم، قبل التجم�ع. وقد طولب جم�ع المشار�ین من خارج المنظمة �التوق�ع  
المصالح واستمارة التعهد �الحفاظ على السر�ة. وتولى الفر�ق االستشاري اإلسالمي في المكتب اإلقل�مي لشرق المتوسط التا�ع للمنظمة 

 التحقق من امتثال المشورة الصح�ة الموصى بها ألحكام الدین. 

 

الصحة  و  منظمة  هذه  تواصل  على  تؤثر  قد  أي عوامل  تغیُّر  حال  وفي  �ثب.  الوضع عن  الدول�ة رصد  العمل  ومنظمة  العالم�ة 
اإلرشادات المبدئ�ة، ستصدر منظمة الصحة العالم�ة ومنظمة العمل الدول�ة تحدیثًا آخر. و�خالف ذلك، ت�قى هذه الوث�قة هذه صالحة  

ار�خ إصدارها.   لمّدة عامین من ت
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