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 تمهيدأوآل: 

الركيزتان  (Biosecurity) األمن الحيويو (Biosafety) السالمة الحيويةتعتبر 
ويهدفان الي  (Biorisk management) المخاطر البيولوجيةاداة  إلاألساسيتان 

سالمة العاملين بالمختبرات وتأمين الموااد الحيوية والمنشآت والعاملين بها ، وذلك 
وفق نظام امني محكم لغرض الحماية والمحافظة على أةواح عامة البشر والنظام 

ةء التي توفير بيئة العمل اآلمنة لدالضروةية البيئي من خالل تطبيق اجراءات التخفيف 
إلى أادنى حد ممكن. واالهتمام المستمر بإاداة  المخاطر البيولوجية حدوث المخاطر 

ووضع الخطط والبرامج المتعداد  للرفع من مستوى السالمة واألمن الحيوي 
يستدعى التزام الجميع على كافة المستويات بالمباادئ والتعليمات وتنفيذها وفقاً 

ج والخطط والتعليمات التي تضعها المؤسسة المعنية. إن الفكر اإلنساني للبرام
السليم يحثنا علي وقاية انفسنا واآلخرين من الحواادث والمخاطر االخالقي الحضاةي 

التقدم  .مهما كانت صغير  أو كبير  حفاظا على األةواح وصونا لكرامة االنسان
ه العلوم ذلتي لها عالقة بطبيعة هالعديد من المصطلحات االزمته العلمي الحديث 

ةبطة ( Biosafety) الحيوية السالمةفمثال مصطلح وما ينتج عنها من مخاطر. 
المباادئ والتقنيات والمماةسات المستخدمة لمنع والحتواء التلوث غير عالقته ب

 األمن الحيويمصطلح بينما ،  المقصواد واالنتشاة غير المتعمد للجراثيم والسموم
(Biosecurity )علي أنه مجموعة االجراءات الوقائية المصممة للتخفيف من  عرف

مخاطر النقل أو السرقة أو النشر للموااد البيولوجية ذات قيمة في إحداث ضرة 
ساسي في الط  منذ بروز الطبي  اليوناني االجزء ال ألخالقياتاوظلت  لآلخرين

ير ، غ ابتكر مفهوم االخالقيات الطبيةأبوقراط في القرن الخامس قبل الميالاد الذي 
 .االخالقيات بتطوة مفهوم حقوق االنسانمباادئ حديث تأثرت الالمعرفة  رفي عصأنه 

 ناجعل من تقاليد، مما نعيش في عالم متعداد الثقافات والمفاهيم وبما أننا 
 راالتفاقيات الدولية قاعد  لتطوي، حتى أصبحت االخالقية ان تكون متعداد  ومختلفة 

ي العموم ف .متباينةالتقاليد الجتماعية واالدينية واليم القتناس   ألخالقياتلمباادئ 
تقدةاالخالقيات بقيمة القراة المتخذ انطالقا من سلوك انساني يراعي الحقوق 

 والمسؤوليات والخصال الحميد .

غرض تعزيز اإلجراءات الوقائية واالحترازية التي يج  اتخاذها تم وضع هذه الضوابط  ب
-COVIDالمسب  لمرض المستجد لمواجهة الفيروسات الفتاكة كفيروس كوةونا 

بشكل أساسي عن طريق استنشاق الرذاذ بسرعة فائقة ينتشر الذي و 19
)قطرات( الناتجة من السعال أو عطس شخص مصاب على غراة الفيروسات 
المسببات اللتهاب الجهاز التنفسي ومن الممكن أن ينتقل الفيروس عن طريق 
لمس سطح أو شيء يحتوي على الفيروس ثم بعد ذلك لمس الفم أو األنف أو 
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أن خبراء المركز كله األخطر من ذلك اآلن و .ىيصبح سب  في نقل العدو نوالعي
تقل هذا الفيروس بين يتحدثون عن امكانية ان (CDC)االمريكي لمكافحة االمراض 

    .مما قد يكون سببا في سرعة انتشاةه التنفسوالكالم البشر اثناء 

 الضوابط اإلداريةثانيا: 
 

الضوابط االاداةية واحد  من العناصر المهمة التي تستخدم في التخفيف من 
المخاطر البيولوجية وهي عباة  عن السياسات والمعايير والمباادئ التوجيهية 
المستخدمة للحد من المخاطر. وهي ضروةية لتحديد وتخطيط وتنفيذ العديد من 

 ي المؤسسة. المجاالت الوظيفية لنظام إاداة  المخاطر البيولوجية ف
يج  وضع برامج إلجراء تقييم ادوةي للمخاطر البيولوجية بالمستشفيات المعد   .1

ووضع ما يناس  من  (COVID-19)الستقبال مرضى فيروس كوةونا التاجي 
 لوائح وقوانين إاداةية تضبط و تؤمن آليات الدخول والخروج.

 حجر الصحييج  وضع برامج ادوةية لتطهير وتعقيم كذلك األماكن المخصصة لل .2
 يوما.  14وتأمينها جيدا ومنع الخروج والدخول لحين انقضا مد  

يج  وضع برامج ادوةية لتطهير وتعقيم جميع األماكن التي يتراداد عليها عامة  .3
الناس كالمستوصف والمدةسة والسوق والصاالت والمالع  والمالهي 

 والمطاةات ووسائل النقل العام.
يج  التواصل مع االعالم يوميا وتقديم االحصائيات والمعلومات والتوجيه  .4

واإلةشااد بكل شفافية لتوعية الناس وتوضيح الرؤية لهم مما يخفف من الهلع 
 والفزع ويزةع الطمأنينة والثقة في الخدمات الطبية التي تقدم. 

م يتم   تعميم الضوابط واإلجراءات واإلةشاادات في شكل منشوة أو تعميجي .5
 تحديثه ادوةيا حس  المعايير الوطنية والدولية.

وااد الملمقدمي الخدمات الطبية والمتعاملين مع وتأهيل تدةي   يج  وضع برامج .6
السالمة الحيوية إاداة  المخاطر البيولوجية )على ضوابط وإجراءات البيولوجية 

ون مع بالتعا وكذلك ضوابط األخالقيات البيولوجية والطبية (واألمن الحيوي
 .المؤسسات المتخصصة الدولية

يج  تعيين افرااد مدةبين ومؤهلين علي إاداة  المخاطر البيولوجية )السالمة  .7
الحيوية واألمن الحيوي( واألخالقيات البيولوجية والطبية بجميع المؤسسات 
العامة كالمستشفيات والمراكز الصحية والجامعات لإلشراف علي الصحة 

 قيات بهذه المؤسسات.  والسالمة العامة واألخال
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 ضوابط السالمة الحيويةثالثا: 

 

العمليات بما في ذلك الموااد هي االجراءات التي يج  اتخاذها وتتناول جميع 

المتعلقة بالموااد البيولوجية ووالمعدات واألنشطة التي تجري في المؤسسة 

 والسامة المسببة لألمراض.   

 :الوقاية الشخصية 

بعد كل  %70غسل اليدين بالماء والصابون جيدا أو استخدام مطهر الكحول  .1

اختالط والمصافحة او مالمسة لألادوات واألجهز  واألسطح المختلفة وخصوصا 

 ق.اسوفي اال السالتعربات والخاةج البيت مثل الطاوالت والكراسي و

بل ة قعند غسل اليدين في االماكن العامة يج  البدء بغسل مقابض الحنفي .2

 غسل اليدين.

 تحضير الطعام.عند غسل اليدين بالماء والصابون قبل االكل و  .3

تجن  لمس مقابض االبواب والمفاتيح في االماكن العامة وإذا حدث ذلك  .4

يتوج  بعدها غسل اليدين قبل استعمالها في االكل او الشرب او لمس 

 الوجه.

 التقبيل واالحتضان.االكتفاء بالسالم باليد اذا كان ذلك ضروةيا وتجن   .5

غسل المالبس الملوثة بالماء والصابون ويفضل اضافة البوطاس )الوةكينا( او  .6

 ان امكن.، الكلوةوكس 

عدم استعمال اادوات االخرين مثل فرش االسنان وأادوات الحالقة والمشط  .7

والقفازات والكمامات والنظاةات واألوشحة وحتى الساعات واآلالت الحاسبة 

 ات االذن إال بعد التأكد من تعقيمها بصوة  صحيحة.والهواتف وسماع

عدم لمس الوجه وباألخص العيون واألنف والفم باليدين إال وهي نظيفة وبعد  .8

 التأكد من عدم تلوثا أو استخدام ظاهر اليد اذا لزم االمر.

االبتعااد مسافة مناسبة عند الحديث مع االخرين سواء في العمل او االسواق  .9

  او مع الضيوف.

 ممن تظهر عليهمع التقليل قدة االمكان من االختالط وخصوصا مع الغرباء و .10

المركز االمريكي خبراء وال تنسى إن  .العطس اعراض الحمى والسعال و

عن احتمالية انتقال الفيروس اُثناء ون اخيرا يتحد (CDC)لمكافحة االمراض 

وينصحون الجميع باةتداء الكمامات )تغطيت الوجه(  التنفس والتحدثتي عملي

  .في االماكن العامة وتغييرها باستمراة

تجن  عد النقواد الوةقية يدويا وتجن  وضع االصابع في الفم وترطيبها  .11

 باللعاب.

وضع النقواد الوةقية والمعدنية ادائما في المحفظة وعدم وضعها في جيوب  .12

 البناطيل والقمصان.

 قلم الكتابة في الفم.تجن  عااد  وضع  .13
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يتوج  على المدخنين استعمال السجائر من العل  الخاصة بهم وتجن   .14

 طل  سجائر أو الوالعات من االخرين.

 مع االخرين.وتباادلها  الناةجيلةتجن  استعمال  .15

استعمال المنااديل الوةقية لمر  واحد  اثناء مسح االنف وتغطية الوجه بها  .16

اثناء العطس والكحة وتجن  حدوث ذلك في وجه االخرين وللضروة  يمكن 

 و الكحة المفاجئة.أاستعمال اليدين والمرافق لثناء العطس 

غسل المعلبات بكافة انواعها بالماء والصابون قبل اادخالها وتخزينها في  .17

 بيت.ال

 غسل الخضروات والفواكه جيدا بالماء قبل استهالكها. .18

 تجن  االكل والشرب في المطاعم اثناء انتشاة االمراض. .19

 تجن  االماكن المزادحمة والمغلقة وقليلة التهوية قدة االمكان. .20

 

  المعجنات والحلويات والمخابز والمجازر والموالت:بيع محالت 

 تطبيق اجراءات الوقاية الشخصية المذكوة  اعاله.  .1

تطهير االسطح بالبوطاس )الوةكينا( او الكلوةوكس بصوة  ادوةية ال تقل عن  .2

 مر  في اليوم وخصوصا طاولة أو مكت  االستقبال والبيع.

تطهير االةضيات بالصابون والبوطاس )الوةكينا( او الكلوةوكس بصوة  ادوةية ال  .3

 وم.تقل عن مر  في الي

 تطهير مقابض عربات وَسالَّت التسوق بعد كل استعمال. .4

 لبس القفازات والكمامات. .5

تغطية الموااد الغذائية بوةق السيلوفان او وضعها اداخل المبرادات او الخزانات  .6

 المغلقة الخاصة بالعرض وتجن  تعرضها للمس او الرذاذ.

ا طنين لها خصوصيقوم العامل بتوزيع الموااد الغذائية بنفسه ومنع لمس الموا .7

 الخبز واللحوم بأنواعها.

 توفير سالت للقمامة أمام المحالت. .8

 

 :الموظفين بالدوائر الحكومية 

 تطبيق اجراءات الوقاية الشخصية المذكوة  اعاله. .1

تجن  االتصال المباشر مع المواطنين وتكون المعامالت من خالل شباك أو  .2

 من فتحات في االبواب والنوافذ.

 اداخل المكات  حتى من العاملين انفسهم. تجن  االزادحام .3

 تهوية االماكن المغلقة بالهواء المتجداد قدة االمكان. .4

 ةمي المنااديل والنفايات في سالت للنفايات المتوفر  في المكات  والممرات. .5

 

 :المختبرات الطبية 

 تطبيق اجراءات الوقاية الشخصية المذكوة  اعاله. .1
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وينصح بشد   (N95)ينصح بشد  باةتداء القفازات وباستعمال الكمامات نوع  .2

حماية العين )اةتداء نظاةات / أو قناع الوجه( عند التعامل مع العينات 

 المشتبهة.

يج  أن يتم تنفيذ جميع اإلجراءات على أساس تقييم المخاطر وفقط من  .3

 وكوالت ذات صلة في جميعقبل أفرااد لديهم القدة ، مع التقيد الصاةم بأي بروت

 2 األوقات.

يج  أن تتم المعالجة األولية لجميع العينات في خزانة سالمة بيولوجية  .4

  ( أو جهاز احتواء أولي.BSCمعتمد  )

في  (PCRمثل تحليل )يج  إجراء العمل المخبري التشخيصي غير التكاثري  .5

 (BSL-2) 2-منشأ  باستخدام إجراءات معاادلة لمستوى السالمة البيولوجية

  على االقل.

يج  القيام بالعمل التكاثري )مثل زةاعة الفيروسات( في مختبر االحتواء مع  .6

  على االقل. (BSL-3)تدفق الهواء باتجاه الداخل 

تطهير االسطح واالةضيات والحوائط واالجهز  والمعدات باستخدام المطهرات  .7

ت )مثل الهيبوكلوةي المناسبة التي أثبتت فعاليتها ضد الفيروسات المغلفة

]الوةكينا أو البوطاس[ ، الكحول ، بيروكسيد الهيدةوجين ، مركبات األمونيوم 

 الرباعية ومركبات الفينول(.

ينبغي نقل عينات المرضى من الحاالت المشتبه فيها أو المؤكد  برقم األمم  .8

ية . يج  نقل المزاةع الفيروسB، "الموااد البيولوجية من الفئة  3373المتحد  

الموااد المعدية التي تؤثر على  A،  UN2814أو العزالت باعتباةها الفئة 

  .البشر"

 

 :المستشفيات والعيادات 

يعتمد ذلك بشكل اساسي على االحتياطات الالزم اتخاذها للحفاظ على 

االطقم الطبية والموظفين في أمان حتى يتمكنوا من ةعاية المرضى بشكل 

السيطر  على األمراض والوقاية منها كلما تم مناس . تتغير إةشاادات مراكز 

فهم المزيد على المرض لذلك يتوج  أن تتبع المستشفيات إةشاادات المركز 

الوطني لمكافحة االمراض وتنفيذ تعليماته بدقة. في كل االحوال ينصح بإتباع 

 : التدابير التالية

 تطبيق اجراءات الوقاية الشخصية المذكورة اعاله. .1

والمعدات باستخدام المطهرات  واألجهز والحوائط  واألةضياتتطهير االسطح  .2

الهيبوكلوةيت كالمناسبة التي أثبتت فعاليتها ضد الفيروسات المغلفة 

، الكحول ، بيروكسيد الهيدةوجين ، مركبات األمونيوم  (الوةكينا أو البوطاس)

 الرباعية ومركبات الفينول.

والتركيز على تعقيم اليدين بعد كل عملية كشف تغيير القفازات بين المرضى  .3

 على مريض.
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ينصح بشد  باستعمال الكمامات الخاصة بالتعامل مع المرضى المحتمل  .4

 .(N95)اصابتهم بالمرض 

قناع الوجه( عند التعامل مع  أوينصح بشد  حماية العين )اةتداء نظاةات  .5

 ين بالمرض.المرضى المحتمل اصابتهم أو في اماكن عزل المرضى المصاب

الموصى بها  PPE))ينصح بشد  باستعمال كافة معدات الحماية الشخصية  .6

 للحماية من االخطاة البيولوجية.

 

 :تغليف ونقل العينات المرضية لغرض التشخيص 

يج  تغليف ونقل العينات المرضية بطريقة صحيحة تمنع انتشاة المرض في  .1

بالمرض وذلك بأن تعين أو تسمي البيئة المحيطة وحماية الناقل من االصابة 

كل مؤسسة )مستشفى أو عيااد  أو مختبر( شخص ما قاادةا على أن يقوم 

بذلك وفق المعايير الصحيحة وفي حالة عدم تطبيق تلك المعايير يمنع اةسال 

العينات بأي حال من االحوال ويتوج  حفظها أو التخلص منها بالطريقة 

  المناسبة.

 .COVD-19)) كوةونافيروس يج  تصميم نموذج خاص لطل  تحليل عينات  .2

 

 :نقل العينات وتغليفها 

 :التعبئة والتغليف 

 تطبيق اجراءات الوقاية الشخصية المذكوة  اعاله. .1

 .تأكد من أن الحاويات لها أغطية محكمة االغالقال .2

بل وضع ق لبيانات عليهاالبالستيكية ووضع ا واألكياسترقيم انابي  العينات  .3

 .العينات

 تطهير األنابي  من الخاةج. .4

  لف العينة بمااد  ماصة )قطن أو منااديل وةقية( بكمية كافية. .5

 وضع العينات بشكل فرادي في اكياس بالستيكية ذات قفل سحاب. .6

  بعد اقفال الكيس على العينة يتم تغيير القفازات. .7

تيكي س بالسأضف جميع العينات بعد لفها باألكياس البالستيكية في كي .8

  .(Zip lock bags) ثاني ذو قفل سحاب

  .(bottle-ioB)وضع الكيس الذي به العينات بعد لفه في عبو  حيوية  .9

  أغلق غطاء العبو  الحيوية بإحكام. .10

تأكد من أن نماذج طل  التحليل خاةج العبو  الحيوية )نموذج واحد لكل  .11

  عينة(.

في علبة النقل وضع  Bio-bottleضع نماذج طل  التحليل والعبو  حيوية  .12

  عليها ختم األمان.
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  إةسال جميع العينات إلى مختبر المركز الوطني لمكافحة األمراض. .13

 

 :العاملين بمحطات الوقود 

 تطبيق اجراءات الوقاية الشخصية المذكوة  اعاله. .1

أن يقوم العامل بتعبئة الوقواد وعدم السماح للمواطنين بلمس واستعمال  .2

 بأنفسهم.ماكينة التعبئة 

 

 :المنافذ الجوية والبرية والبحرية 

 تطبيق اجراءات الوقاية الشخصية المذكوة  اعاله. .1

توفير مطهرات اليدين عند نقاط ادخول وخروج المسافرين وإةشاادهم الى  .2

 (.%70استعمالها )يفضل جل الكحول 

والحوائط  واألةضيات واألسطحتطهير كراسي المسافرين بصاالت االنتظاة  .3

والمعدات باستخدام المطهرات المناسبة التي أثبتت فعاليتها ضد  واألجهز 

يرو بالفيروسات المغلفة )مثل الهيبوكلوةيت ]الوةكينا أو البوطاس[ ، الكحول ، 

الهيدةوجين ، مركبات األمونيوم الرباعية ومركبات الفينول( وكذلك  كسيد

استخدام المطهر المناس  منها وتطهير ما يمكن تطهيره بالطائر  بعد كل 

 ةحلة.

 التقليل من فترات االنتظاة بصاالت االنتظاة قدة االمكان. .4

 ضوابط األمن الحيويرابعا: 

 

ذها للتخفيف من مخاطر االنتشاة هي تلك االجراءات الوقائية التي يج  اتخا

 المتعمد للموااد البيولوجية والسامة المسببة لألمراض.   

 :القادمون من السفر 
يج  علي الجهات المسئولة تعزيز الرقابة علي جميع القاادمين من الخاةج  .1

الي البالاد )برا أو بحرا أو جوا( ، ان كانوا ليبين أو غير ليبيين ، واستعمال أحدث 
 .(COVID-19)ما هو موجواد للكشف عن فيروس كوةونا التاجي 

ليبيين(  يج  فحص ادةجات حراة  جميع القاادمين الي البالاد )ليبين أو غير .2
عند الوصول واستعمال مطهرات اليد لمكافحة انتشاة الفيروس وحماية 

 الجميع.
يج  علي جميع القاادمين من السفر )ليبين أو غير ليبيين( العزل الذاتي  .3

 يوما للمساعد  على حماية اآلخرين. 14لمد  
 يج  اتباع الخطوات التالية لتنفيذ العزل الذاتي فعلياً: .4

i. منزل.عدم الخروج من ال 
ii. .عدم الذهاب الي العمل والمداةس واألماكن العامة 
iii. . عدم استعمال وسائل النقل العام وسياةات األجر 
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iv.  الحصول من العائلة واألصدقاء علي الطعام و األادوية وغيرها بدالً الذهاب
 إلى المتاجر لشراء الحاجيات.

 يج  التوقف عن زياة  المرضى بالمستشفيات والمناسبات االجتماعية .5
 والرياضية وكذلك التوقف عن الذهاب للمساجد لحضوة الصلوات.

يج  علي جميع القاادمين من السفر الي البالاد )ليبين أو غير ليبيين( االفصاح  .6
 عن المناطق واألماكن التي كانوا متواجدين بها قبل القدوم.

يج  علي القاادمين من السفر الي البالاد )ليبين أو غير ليبيين( االفصاح عن  .7
كوةونا التاجي  ما إذا كانوا على اتصال وثيق بأشخاص مصابين بفيروس

(COVID-19). 
يج  علي جميع القاادمين من السفر الي البالاد )ليبين أو غير ليبيين(  .8

ز الوطني لمكافحة التواصل بوجه السرعة مع االةقام التي خصصها المرك
 االمراض خاصة عند ظهوة األعراض عليهم.

يج  علي الجهات المسئولة إلزام تنفيذ الحجر الصحي طول فتر  حضانة  .9
يوم( علي جميع القاادمين من السفر من الليبيين وغير  14المرض المعدية )

الليبيين خاصة الذين كانوا على اتصال وثيق مع شخص او أشخاص مصابين 
وبعيد  قدة في أماكن تحت الحماية  (COVID-19)وةونا التاجي ك بفيروس

اإلمكان عن المستشفيات العامة وأماكن االزادحام السكاني والتجاةي مع 
 والتوعية في السالمة الحيوية.  توفير الدعم النفسي المناس  لهم

 

 :المواطنون واألجانب الغير مسافرين 
يج  علي جميع كباة السن والذين يعانون من امراض طبية مزمنة كاةتفاع ضغط  .1

الدم والقل  والرئة ومرضى السكري عليهم طل  المساعد  الطبية علي وجه 
 السرعة والبقاء في البيوت وعدم الخروج لحماية انفسهم واآلخرين. 

يروس الفيج  علي الذين يعيشون بمفرادهم ويشتبهون في احتمالية اصابتهم ب .2
القيام بالعزل الذاتي بالبقاء في بيوتهم وطل  المساعد  من افرااد العائلة أو 
االصحاب أو األصدقاء في الحصول على احتياجاتهم من الطعام والدواء بدون 

 االحتكاك بهم.
يج  علي الذين يعيشون مع اآلخرين ويشتبهون في احتمالية اصابتهم  .3

ى األقل من اآلخرين والنوم بمفرادهم ، كلما بالفيروس البقاء على بعد مترين عل
أمكن ذلك ، ويج  االبتعااد عن األفرااد مثل كباة السن وذوي الحاالت الصحية 

 المزمنة واألفضل اللجوء للعزل الذاتي لحماية اآلخرين.
يج  علي الذين يشتبهون في احتمالية اصابتهم بفيروس كوةونا التاجي  .4

(COVID-19)  القيام بحماية نفسهم واآلخرين وال يذهبوا إلى طبي  عام أو
فقد يصيبوا اآلخرين بل عليهم االتصال علي وجه السرعة  صيدلية أو مستشفى

باألةقام التي خصصها المركز الوطني لمكافحة االمراض خاصة عند ظهوة 
 األعراض وعليهم االستماع وتطبيق النصائح ومعرفة ما الذي يج  القيام به

 لحماية انفسهم واآلخرين.
يج  اتباع الخطوات التالية لتنفيذ العزل الذاتي فعلياً عند االعتقااد باإلصابة  .5

 :  (COVID-19)كوةونا التاجي  بفيروس
i. .عدم الخروج من المنزل 
ii. .عدم الذهاب الي العمل والمداةس واألماكن العامة 
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iii. . عدم استعمال وسائل النقل العام وسياةات األجر 
iv. من العائلة واألصدقاء علي الطعام واألادوية بدل من الذهاب  الحصول

 إلى المتاجر لشراء الحاجيات.
v.  يج  التوقف عن زياة  المرضى بالمستشفيات والمناسبات

االجتماعية والرياضية وكذلك التوقف عن الذهاب للمساجد لحضوة 
 الصلوات. 

 والميكروبات لذا يج  تعتبر نظافة اليدين خط الدفاع األول واألهم ضد الفيروسات .6
البراد و  ينتشر مثل فيروسات (COVID-19)كوةونا التاجي  االنتباه ألن فيروس

األنفلونزا ، عبر الرذاذ )قطرات( عند السعال أو العطس فتهبط على األسطح 
عندما  ويمكن التقاطها على أيدي اآلخرين وتنتشر أكثر وُيصاب الناس بالفيروس

فواههم أو أنوفهم أو عيونهم ، عليه يج  المحافظة يلمسوا بأيديهم المصابة أ
على نظافة اليدين عن طريق غسلهما بشكل متكرة بالماء والصابون أو معقم 
 )جلي( ويج  تجن  لمس الفم واألنف والعيون بأيدي غير مغسولة أو نظيفة. 

يج  الحذة بشكل خاص عند لمس األشياء ثم لمس الوجه في االماكن العامة   .7
ت واألسواق والمستشفيات والمطاةات ووسائل النقل العام المزادحمة كالصاال

 وغير المزادحمة.
يج  تنظيف اليدين بانتظام وكذلك تنظيف األسطح واألجهز  ذات االستخدام  .8

المشترك التي يتم لمسها أو التعامل معها ، ألنه يمكن أن تعيش الجراثيم على 
 األسطح لعد  ساعات.

اسالي  وتقاليد جديد  تضمن التخفيف من انتقال يج  علي الجميع تعلم  .9
العدوى بالفيروسات والميكروبات مثل عدم المشاةكة في االادوات الخاصة 
كاألوعية واألطباق كما يج  المحافظّة على نظافة المنزل جاًفا ومتجداد الهواء 

 ألن الفيروسات تزادهر في البيئات المتعفنة.
التخفيف من انتقال العدوى باالعتمااد يج  علي الجميع تعلم اسالي  تضمن   .10

علي المنااديل ذات االستعمال لمر  واحد  والتي يمكن استعمالها والتخلص 
منها بسرعة كما يج  تغطية األنف والفم عند السعال أو العطس والتخلص من 

 المنااديل بعناية. 
يج  تجن  المصافحة باليدين والتقبيل بالخدين خاصة عند الشك في انتشاة   .11

 الفيروسات ألجل توفير الحماية للجميع.
يج  االنتباه جيدا هذا الفيروس ال يتنقل عن طريق الهواء ولكنه من المحتمل  .12

 أن يتواجد في إفرازات الجسم األخرى مثل الدم والبراز والبول.
يج  االنتباه لألطفال فهم ناقل ةئيسي النتشاة الفيروسات ألنهم ليسوا جيدين  .13

 ظافة أنفسهم.في المحافظة على ن
يج  تنبيه األطفال بشكل مباشر من خالل التوضيح لهم عن كيفية انتشاة  .14

الجراثيم وأهمية نظافة اليدين والوجه والمحافظة على نظافة األسطح المنزلية 
 خاصة المطابخ والحمامات ومقابض األبواب ومفاتيح اإلضاء .

نها غير محكمة يج  عدم االعتمااد بشكل كلي علي أقنعة الوجه الوةقية أل .15
والحماية التي قد توفرها في البداية تنتهي بسرعة ألنها تصبح ةطبة من الداخل 
، مما يوفر بيئة مثالية لتنمو الجراثيم وبذلك تشكل خطًرا على اآلخرين إذا لم 

 يتم التخلص منها بطريقة غير أمنة. 
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ا التاجي كوةون يج  التنبيه الي حد اآلن ال وجد عالج خاص أو لقاح لفيروس .16
(COVID-19) .تماًما مثلما ال يوجد عالج لفيروسات نزالت البراد 
يج  علي الجهات المسئولة إلزام تنفيذ الحجر الصحي طول فتر    .17

يوم( علي جميع القاادمين من السفر من الليبيين  14حضانة المرض المعدية )
وغير الليبيين خاصة الذين كانوا على اتصال وثيق مع شخص او أشخاص مصابين 

وبعيد  قدة في أماكن تحت الحماية  (COVID-19)كوةونا التاجي  بفيروس
اإلمكان عن المستشفيات العامة وأماكن االزادحام السكاني والتجاةي مع توفير 

 والتوعية في السالمة الحيوية.  لنفسي المناس  لهمالدعم ا
 

 مستشفيات العزل والعناية الفائقة: 
بعيد  قدة اإلمكان عن أماكن االزادحام السكاني يج  تخصيص مستشفيات  .1

حس   وتجهيزها بغرف للعزل والعناية الفائقة الستقبال المرضى والتجاةي
ر علي أن يقتصالمعايير المتعاةف عليها في عالج ومقاومة الفيروسات الفتاكة 

الدخول فقط على األشخاص المخولين أما الزياةات فهي حس  التعليمات 
 الصاادة  من اإلاداة  المسئولة. 

يح  منع زياة  المرضى بالمطلق واالكتفاء فقط بإعطاء المعلومات الطبية عنهم  .2
 مكت  االستقبال مر  واحد  يوميا.لذويهم عن طريق 

يج  وضع برامج إلجراء تقييم للمخاطر للمستشفيات المعد  الستقبال  .3
المرضى ووضع ما يناس  من لوائح وقوانين إاداةية تضبط وتؤمن آليات الدخول 

البطاقات االلكترونية أو البصمة وتعزيز عملية الحماية كذلك والخروج باستعمال 
 ي المبنى من الداخل والخاةج.بكاميرات مراقبة تغط

يج  اجراء جراد للتأكد من النواقص واالحتياجات الضروةية للمستشفيات  .4
 المستهدفة الستقبال المرضى. 

يج  توفير كل النواقص واالحتياجات واألجهز  والمعدات الضروةية واألادوية  .5
 ومعدات التعقيم والتطهير وكل ما يساهم في تخفيف مخاطر انتشاة الفيروس.

يج  توفير مخزون كافي من معدات الحماية الشخصية الخاصة بالطاقم الطبي  .6
 والعاملين بمستشفيات العزل والعناية الفائقة.

يج  وضع برامج تدةي  وإعااد  تأهيل لجميع أفرااد الطاقم الطبي والعاملين  .7
بمستشفيات العزل علي كيفية استعمال معدات الحماية الشخصية ومواجهة 

 الجانحة.
وضع اإلشاةات والتحذيرات اداخل المبنى لتسهيل عمليات المراقبة  يج  .8

 والتعامل مع الوضع للتخفيف من المخاطر.
محمية لتخزين البيانات واألةشيفية )اليدوية( يج  توفير منظومة الكترونية  .9

والمعلومات الخاصة بالمستشفيات المعد  الستقبال المرضى مع ضروة  
  لومات.المحافظة علي سرية هذا المع

الخاصة بتوجيه  (SOPs)يج  تجهيز اجراءات التشغيل القياسية  .10
 الخطوات الضروةية لتنفيذ االعمال مع االلتزام بإتباعها وتنفيذها من قبل الجميع. 

يج  تطهير جميع مكونات المبنى من الداخل والخاةج بصوة  ادائمة  .11
وبيرو أكسيد باستعمال المطهرات المناسبة كالكحول وصواديوم هيبوكلوةايت 

الهيدةوجين ومركبات االمونية الرباعية والمركبات الفينولية ، جميعها فعالة 
 ومفيد  وسهلة االستخدام وبشكل متكرة.
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يج  توفير محاةق للنفايات بالمستشفيات للتخلص من النفايات الطبية  .12
 بأمان. 

يج  وضع برامج لتعقيم وتطهير المعدات المستخدمة في غرف العزل  .13
ية الفائقة ولفصل وجمع النفايات ومعاملتها مثل النفايات الخطر  األخرى والعنا

لتخلص منها حس  البروتوكول المعد مسبقا لذلك المعتمد علي تعليمات ادليل 
السالمة الحيوية في المعامل لمنظمة الصحة العالمية حيث يتم تطهيرها 

تخدام المعقام بطريقة آمنة باستعمال المطهرات الكيميائية أو تعقيمها باس
 ( قبل نقلها لمحرقة النفايات بالمستشفي حرقها. autoclaveالبخاةي )

يج  وضع برامج ادوةية لتطهير وتعقيم المستشفيات المخصصة للعزل  .14
 وجميع األماكن المحيطة ووسائل النقل العام. 

يج  توفير الحماية واألمن للطاقم الطبي بالمستشفيات والمراكز الطبية  .15
 بها غرف العزل مع توعية القائمين باألمن. خاصة التي 

يج  على الذين يتعاملون مع جثث المتوفيين بفيروس كوةونا عليهم  .16
اةتداء معدات حماية شخصية كالقفازات أو ثوب أو واقي للوجه أو نظاةات واقية 
أو قناع للوجه لغرض الحصول علي الحماية الكافية خاصة عند تناثر السوائل 

القيام بالواج  يتم تطهير معدات الوقاية الشخصية والتخلص من الجثة وبعد 
منها حس  بروتوكول التخلص من النفايات الطبية ومن تم عليهم اتمام 

ثانية على األقل أو باستخدام  20نظافتهم بغسل اليدين بالماء والصابون لمد  
 كحول على األقل. ٪60مطهر أيدي الذي يحتوي على نسبة  

 

 :الطاقم الطبي 
يج  احتواء المرض بالتعاون بين المسئولين والطاقم الطبي علي زيااد  قدة   .1

 المستشفيات علي عالج المرضى للتخفيف من أثاةه ومنع انتشاةه.
يج  علي الطاقم الطبي اثناء العمل اةتداء ادائما معدات الحماية الشخصية منها  .2

إبقاء الرذاذ األقنعة الطبية المصممة لالستخدام في فحص المرضى لغرض 
)القطرات( في الداخل لتعزيز الحماية الشخصية من الفيروسات للطبي  

 وللمرضى في نفس الوقت.
يج  علي األطباء اةتداء األقنعة الطبية )لفترات قصير ( وذلك لوقف سقوط الرذاذ  .3

)القطرات( على المرضى الذين يفحصونهم علي أن يتم تغييرها باستمراة لتعزيز 
  صية من الفيروسات للطبي  وللمرضى في نفس الوقت.الحماية الشخ

يج  االنتباه جيدا وعدم لمس األقنعة الطبية والوجه باليد بعد اةتداءها وذلك  .4
لتعزز فرص الحماية الشخصية من الفيروسات للطبي  وللمرضى في نفس 

 الوقت.
يج  جمع معدات الحماية الشخصية المستعملة في أكياس النفايات الطبية  .5

تخلص منها بطريقة آمنة بتطهيرها استعمال المطهرات الكيميائية او تعقيمها وال
 ( قبل نقلها لمحرقة النفايات لحرقها.autoclaveباستخدام المعقام البخاةي )

الخاصة بتوجيه الخطوات  (SOPs)يج  تجهيز اجراءات التشغيل القياسية  .6
 الضروةية لتنفيذ االعمال مع االلتزام بإتباعها وتنفيذها من قبل الجميع. 

يج  توفير واستخدام األقنعة عالية التخصص للحماية من الفيروسات في  .7
 الحاالت شديد  الخصوصية ووفق قواعد صاةمة.
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 من %60يج  استعمال مطهرات اليد التي تحتوي على نسبة أعلي من  .8
الكحول على األقل ألنها فعالة ومفيد  بشكل خاص عند السفر والتنقل وحضوة 

 االجتماعات والذهاب يوميا إلى العمل وألنها سهلة االستخدام بشكل متكرة.
 

  :المختبرات الطبية 
 تطبيق اجراءات الوقاية الشخصية المذكوة  اعاله. .1

االمكانيات وقدة  هذه التأكد من وجواد  يج  علي المسئولين بقسم المختبرات .2
  المختبرات علي اجراء التحاليل في ظروف آمنة.

يج  وضع برامج إلجراء تقييم للمخاطر للمختبرات بالمستشفيات المعد   .3
الستقبال ووضع ما يناس  من لوائح وقوانين إاداةية تضبط وتؤمن آليات الدخول 

 ملية الحماية كذلكالبطاقات االلكترونية أو البصمة وتعزيز عوالخروج باستعمال 
 بكاميرات مراقبة.

يج  وضع اإلشاةات الضروةية والتحذيرات اداخل المبنى لتسهيل عمليات  .4
 المراقبة والتعامل مع الوضع.

 (COVID-19)يج  ان ال تجرا أي تجاةب عزل للفيروسات منها فيروس كوةونا  .5
أو إكثاةها باستخدام زةاعة االنسجة لعدم توفر المعامل المناسبة 

  بالمستشفيات التي تحقق األمن الحيوي.
الخاصة بتوجيه الخطوات  (SOPs)يج  تجهيز اجراءات التشغيل القياسية  .6

 الضروةية لتنفيذ االعمال بالمختبر مع االلتزام بإتباعها وتنفيذها من قبل الجميع.
أثناء ( droplets( أو ةذاذ )aerosolsالي احتمالية تكون ذةيرات )يج  االنتباه  .7

تجهيز الدم التعامل مع عينات المصابين بالمرض )علي سبيل المثال أثاء 
 الثانية.    (BSL2) للتحاليل الروتينية( ، عليه يج  العمل في كابنة السالمة

( COVID-19)يج  أخذ مسحات عينات مرضى فيروس كوةونا التاجي  .8
ونقلها و اةسالها مباشر  الي المعمل المرجعي ( Swabs) القطيلة باستعمال

بالمركز الوطني لمكافحة االمراض تحت اشراف أحد المتدةبين علي معايير 
 السالمة الحيوية لمنظمة الصحة العالمية.

خاةج  (COVID-19)يج  نقل وإةسال عينات مرضى فيروس كوةونا التاجي  .9
الخاصة  UN3373و البحث والتحقق حس  معايير البالاد لغرض التشخيص أ

بينما عينات الفيروس المعزولة او المزةوعة يج   Bبنقل الموااد البيولوجية الفئة 
الخاصة بنقل الموااد المعدية التي تصي  االنسان  UN2814نقلها حس  معايير 

 الصاادة عن االمم المتحد  تحت اشراف أحد المتدةبين. Aالفئة 
لتعقيم وتطهير المعدات المستخدمة في المعامل  يج  وضع برامج .10

الطبية ولفصل وجمع النفايات ومعاملتها مثل النفايات الخطر  األخرى لتخلص 
منها حس  البروتوكول المعد مسبقا لذلك المعتمد علي تعليمات ادليل 
السالمة الحيوية في المعامل لمنظمة الصحة العالمية حيث يتم تطهيرها 

تعمال المطهرات الكيميائية أو تعقيمها باستخدام المعقام بطريقة آمنة باس
 ( قبل نقلها لمحرقة النفايات بالمستشفي حرقها. autoclaveالبخاةي )

يج  تعقيم وتطهير اادوات العمل وأسطح المعامل بصوة  ادائمة  .11
من الكحول أو  %60باستعمال المطهرات التي تحتوي على نسبة أعلي من 

و بيرو أكسيد الهيدةوجين أو مركبات االمونية الرباعية أو صواديوم هيبوكلوةايت أ
 المركبات الفينولية ، جميعها فعالة ومفيد  وسهلة االستخدام وبشكل متكرة.
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يج  تدةي  وتأهيل وإلزام المسئولين والعاملين بالمختبرات علي تطبيق  .12
ر إجراءات السالمة الحيوية وقواعد األمن الحيوي بالمختبرات حس  المعايي

 الدولية لمنظمة الصحة العالمية.
يج  الحماية والرقابة والمساءلة علي الموااد البيولوجية القيمة  .13

الموجواد  بالمختبرات بهدف منع غير المخول لهم الوصول اليها او لسرقتها او 
 فقدانها او سوء استخدامها او تحويلها او نشرها بطريقة متعمد .

 ضوابط جمع العيناتخامسا: 
 

 اتخاذ لضمان بها الموصىويج  تطبيق اجراءات الوقاية الشخصية المذكوة  اعاله 

 البشرية يناتالع مع التعامل وعند جمع قبل العدوى لمكافحة المناسبة االجراءات

  .المختلفة

 العينات أنواع: 
 العلوي: التنفسي الجهاز عينات .1

  يالبلعوماألنفي  مسحةعينة يمكن تجمع (NP) ngealyasopharN(
 )swab الفيروسي النقل وسائط في فقط VTM  transport (viral
)medium العالمية النقل وسائط في تجميعها أو UTM  (universal. 

medium) transport 

 األنفي بلعومي مسحةكن تجميع مممن الو (NP )البلعوم  مدمجة مع مسحة
swab) (OP)   ropharyngealO) الوسائط في VTM أو UTM  يلي كما : 

i. األنفي البلعومي مسحة جمع بمجراد  (NP) ، تحتوي انبوب في توضع 
 تم ثوان لبضع الوسائط في وتدوة UTM الوسط أو VTM  سطوال علي
  .العمواد يفصل

ii. البلعوم مسحة تجمع ، ذلك بعد (OP) ، الوسط نفس في وتضع  VTM 
 وتغلق العمواد ويكسر ثوان لبضع وتدوة )NP( األنفي البلعومي مسحة مع

 .بإحكام القاةوة 

o الفيروسي وسائط تساعد VTM )Medium Transport (Viral  في
المحافظة علي الحيا  في العينة وتحتوي نمو الجراثيم وتمنع جفاف 

 العينة. 

o العالمية النقل وسائط تساعد UTM  Transport (Universal  
edium)M علي جمع ونقل واالبقاء العينات في ادةجة حراة  الغرفة أو

 التجميد لفتر  طويلة.   

  مسحات باستخدام المسحة عينات جمع يج Swabs)) طرف ذات فقط 
   البالستيك. أو األلومنيوم من عمواد وأ الداكرون أو النايلون مثل ، صناعي

 المسحات باستخدام ينصح وال ، مقبولة غير الكالسيوم ، الجينات لمسحات 
Swabs)) الخشبية األعمد ب القطنية األطراف ذات. 

 المسحات Swabs)) وسائط في Amies فيروس اختباة لعينات تصلح ال 
 19-.COVID 
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 عينات الجهاز التنفسي السفلي: .2

 كوب في مباشر  العميق السعال يفرز ثم بالماء الفم المريض يشطف :البلغم 
 .معقم جاف وعاء في يجمع أو البلغم لجمع للتسرب( ومقاوم )معقم

 الهوائية الشع  غسيل يجمع :غسيل  lavage Bronchoalveolar(
 (BAL) لولبي غطاء ذو البلغم( جمع )كوب ، للتسرب ومانع معقم كوب في 
 .معقم جاف وعاء في أو

 إذا فقط المصل جمع يتم حيث : المضااد ( االجسام لقياس) المصل عينات .3
 ويمكن للفحص مطلوبًا يعد ولم COVID-19 لـ بالنسبة إيجابيًا المريض كان

 .ىحد على حالة كل أساس على إضافية عينات طل 
 :تخزين العينة 
  على مشحونة وإةسالها جمعها فوة مئوية( ادةجة 8-2) العينات جميع تبريد يج 

 االمراض. لمكافحة الوطني المركز معمل الي ساعة 72 خالل باةاد  عبوات

  ادةجة في ساعة 72 عن تزيد لمد  بها االحتفاظ تم التي العينات تخزين يج 
 المركز معمل الي الجاف الثلج على مشحونة وإةسالها مئوية ادةجة 70- حراة 

 .االمراض لمكافحة الوطني
  ثلم العينة مع تتناس  التي األوةاق على إةسالها يتم عينة أي تحتوي أن يج 

 .ج توثيق العينةأي نماذاستماة  طل  اختباة 
 بها الخاص االختباة طل  ونموذج المقدمة العينات جميع أن من التأكد يرجى 

 :التالية المعلومات على تحتوي
 للمريض. الكامل االسم 
 الميالاد تاةيخ. 
 (للمريض الطبي السجل) التشخيص  
 العينات. جمع ووقت تاةيخ 

 يرجى ، المناسبة األوةاق وإكمال لالستالم جاهز  العينات تكون أن بمجراد 
 وجه علي هناك وناقلها االمراض لمكافحة الوطني المركز بمعمل االتصال
 .السرعة

 يج  المحافظة علي سرية المعلومات التي تقواد الي التعرف علي المرضى. 
 االجوبة على للحصول االمراض لمكافحة الوطني المركز بمختبر االتصال يرجى 

 ناكنمي ال ألنه جمعها وطرق العينات أنواع أو اتباالختباة تتعلق قد أسئلة أي عن
 .الوثيقة هذه في شيء كل ضاتعراس

 المخلفات الطبيةالتخلص من  ضوابطسادسا: 

 
المستشفيات ومؤسسات الرعاية الناتجة من نفايات الهي  المخلفات الطبية

الصحية من االستخدامات الطبية المتخلفة أثناء العمليات الجراحية ومستلزمات 
الكشف الطبي االكلينيكي أو نواتج تحليالت المختبرات والصيدليات من مخلفات 
معالجة كيميائياً أو أادوية منتهية الصالحية والمخلفات الناتجة عن إجراء العمليات 
الجراحية لألعضاء المريضة وجميع األادوات والضماادات واألادوات المستخدمة في 

 .روق وغيرهاالحروق المستخدمة في عالج الجروح والح

https://dfs.dc.gov/sites/default/files/dc/sites/dfs/publication/attachments/PHL%20Test%20Request_122019.pdf
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العينات  والحقن والقطن والشاش وبقايايمكن أن تتمثل هذه المخلفات في االبر 
حتى الملوثة بسوائل وادماء المرضى ومخلفات صيدالنية وكيماوية وأحيانا 

 .مشعة ومخلفات العمليات من أعضاء بشرية مخلفات
 ا معدلهتشير الدةاسات العلمية إلي أن كل سرير في مستشفى يمكن أن ينتج م

من نفايات المستشفيات  ٪25ـ10خمسة كيلوجرامات من النفايات يومياً ، بنسبة 
اختالط النفايات العاادية  الخطر . حس  كفاء  وقدة  المستشفى علي فرز ومنع

 المستشفى.  بالنفايات الطبية وطبيعة وأنواع المعالجات التي يقدمها
فهي قد تحتوي على مسببات مصدةها المريض   ومن الطبيعي بما أن المخلفات

بكتيريا وفيروسات وفطريات وغيرها ، األمر الذي ادعا العديد من الدول  المرض من
 مام بهذه المشكلة بعدما أثبتتإلى االهت العالمية خالل العقدين والمنظمات
أحداث أمراض وأوبئة فتاكة تها علي مسؤوليالعلمية والبحوث  الدةاسات
 .اةااالنتش وسريعة

 

  حسب خطورتها: النفايات الطبيةتصنيف   
 :ةعاديال نفاياتال . 1

فهي عباة   اإلنسان،  شكل أي خطوة  على صحةتال التي نوع من النفايات هي 
سامة أو  كلها نفايات عاادية وغيرعن النفايات المستهلكة في المستشفيات 

  :ضاة  وال خوف منها على البيئة

 المحتوية على موااد غير خطر الفاةغة  األوةاق والزجاجات. 

 الموااد البالستيكية والعل  الفاةغة. 

  بقايا األادوية العاادية غير الخطر.   

 بقايا المطهرات.  
 

 :سامةالو خطرةال نفاياتال. 2

 باثولوجيةالنفايات ال:   

جراحات  هي غاية في الخطوة  حيث تتضمن بقايا غرف العمليات الجراحية من

مستأصلة تحوي المرض طبعاً وسوائل الجسم من أثر وتشمل أعضاء بشرية 

أيضا والدم الناتج عن العمليات أيضا والذي قد يحتوي على الكثير من  العمليات

ات وبقايا العينيل لاذلك أيضا بقايا المختبرات من سوائل التح ، ويشمل األمراض

تلقى  التيالتحاليل باإلضافة إلى نواتج التفاعالت الكيميائية  التي تستخدم في

 .التحاليل وكلها مخلفات غاية في الخطوة  بعد معرفة نتائج

النفايات العاادية بل يج  أن توضع  ال يج  أن تعامل مثل هذه النفايات معاملة

للتخلص منها وال يكون ذلك  في عل  خاصة محكمة الغلق وتعامل معاملة خاصة

لنمو الجراثيم أو يكون  اً بإلقائها مع النفايات العاادية حيث يشكل ذلك وسطاً جيد

العالم  بمقام مزةعة خاصة لتكاثرها ومن ثم نشر األمراض المختلفة إلى

 . الخاةجي البريء من مكان يسعى إلى القضاء على هذه األمراض بالذات

الموااد المعملية والدوائية أيضا إذا ألقيت مع المخلفات العاادية هو تغير  من مخاطر

يؤادي إلى تغير تركيبها وتحولها من قد كانت فيه مما  بتغير الوسط الذي تركيبها
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لذا يج  توخي . خطر  على صحة اإلنسان والبيئة وأموااد سامة  موااد عاادية إلى

 .بطرق تحد من انتشاةها للبيئة الخاةجية الحرص في معالجتها

 

 ملوثةالنفايات ال:   

الملوثة التي من مستلزمات الجراحة مثل الضماادات  هي النفايات الناتجة

التابعة للمرضى والتي يتم اةتداؤها  ، والمالبس استهلكت ويج  التخلص منها

يستخدمونها في الجراحة ثم تلقى  في غرف العمليات مثال وقفازات األطباء التي

الشرجية وغيرها من النفايات  بعد ذلك والقطن الملوث واإلبر البالستيكية والحقن

حالة تعرض العاملون  قد تشكل مصدةاً للعدوى فيالملوثة في حد ذاتها والتي 

، وبهذا فهي مصدة خطوة   إليها بشكل أو بآخر بالمستشفيات والرعاية الصحية

 .إذا لم يتم التعامل معها بحرص شديد شديد 

 مشعةالنفايات ال:  

، والمحاليل المشعة  والمختبرات المتخصصة ، تشمل بقايا غرف األشعة

اليواد علي سبيل المثال السينية  التحاليل الطبية في األشعةالمستخدمة في 

تكون ذات نصف عمر  وأ بقايا موااد مشعة ذات نصف عمر قصيرقد تكون ، و المشع

 .المحيطة طويل وهي تكون ذات خطوة  بالغة على صحة اإلنسان وعلى البيئة

إلى  الطبيةوتحتاج النفايات  كيفية معالجة نفايات المستشفيات بشكل آمن ، 

إعااد  تصنيعها ال ستفااد منها ويحيث ال والتخلص منها )طرق خاصة في معالجتها 

  .(هو الحال في النفايات العاادية كما

 :طرق التخلص من النفايات الطبية 

المعالجة والتخلص من النفايات الطبية حس  نوع وكمية تلك  تختلف طرق

 :المخلفات ومن تلك الطرق

 الدفن:  

المؤقتة التي تستخدمها ادول العالم الثالث في التخلص من  الطرقتعتبر من 

باختياة مكان بعيد عن العمران يتم نقل تلك النفايات  النفايات الطبية وهي تتم

وعدم تسرب أي منها إلى الخاةج بطريق  إليه بحرص شديد لمراعا  السالمة

 الخطأ. 

مة والخطر  عن جميع هذه المخلفات السا طريقة جيد  لها مزاياها في إبعااد

السلبية مثل إفسااد التربة  مظاهر الحيا  على الرغم من أن لها بعض اآلثاة

  .وتصاعد األبخر  وتلوث المياه الجوفية والزةاعية

هناك صعوبة في اختياة المكان المالئم لمثل هذا الدفن وعدم التحكم في مواعيد 

 .الزمن وهكذامما يكون سببا في تركها على السطح فتر  من  الدفن

 الحرق:  
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الثانية المستخدمة في التخلص من النفايات وهي األكثر صعوبة ولكنها  الطريقة

ولهذه الطريقة أيضا سلبيات عديد  مثل تصاعد األادخنة الملوثة للهواء  أكثر نجاحا،

 .المحاةق باإلضافة إلى عدم وضع ةقابة صاةمة على المحاةق وصعوبة صيانة

هي التي تقوم باختياة  المسئولةبمعنى أن الجهات  مركزياالحرق إما أن يكون 

له فائد  في التحكم فيها ومراقبتها جيداً  موقع للتخلص من النفايات مما يكون

في عملية الحرق وطول المسافة  ولكن في الوقت نفسه له أضراةه في التأخر

 وة . المناطق المجا حتى تصل المخلفات إلى المحرقة المركزية وكذلك تلويث

األحيان حيث  قد يكون الحرق غير مركزي أيضا وهذا يكون أفضل في الكثير من

العاملون  ومن هنا تعرفنا عن كيفية تعرض تقوم كل جهة صحية بحرق مخلفاتها

في القطاع الصحي للمخاطر البيولوجية فمن المعلوم سلفا أن مجراد التعامل مع 

يتعرض العاملون بتلك  فة المرض وعالجهم اداخل المؤسسات الصحية المختل

المؤسسات سواء التعامل المباشر أو غير المباشر لخطر انتقال الفيروسات 

والميكروبات تسب  انتقال العدوى منهم ومن المخلفات الطبية اداخل 

المستشفيات والمؤسسات الصحية هو الخطر البيولوجي وهي خطر انتقال 

والمخلفات والنفايات اداخل األمراض واألوبئة من خالل التعامل مع المرض 

 -: وتتكون هذه النفايات من العناصر التالية. المستشفيات

أةبطة البالستيك  و أقمشة الضماادات الملوثة و فوط العمليات و القطن الطبي 

القفازات  و األمبوالت الفاةغة و عبوات األادويةو حقن البالستيكو الالصقة

أنسجة األعضاء البشرية و  منتهية الصالحيةأادوية و مخلفات كيميائيةو المطاطية

 . البالية

هذه النفايات يج  التعامل معها بحذة شديد وحرص تام والقضاء عليها أول بأول 

والتخلص منها وعدم لمسها أو تركها في أوعية مكشوفة أو االنتظاة عليها في 

خلطها بأي أي فتر  حتى ولو كانت قصير  في أماكن إنتاجها وجمعها ويج  عدم 

حال من األحوال بأي نفايات أخرى مثل النفايات الخاةجة من نطاق المستشفيات 

والنفايات الخاةجة من الكمامة العاادية وخالفه وذلك لما تمثله هذه النفايات من 

خطوة  شديد  على الصحة العامة لما تحويه من مجمع لكافة أنواع العدوى 

ير من األمراض فبمجراد لمسها باليد من الفوةية والبكتيريا والميكروبات لكث

العاملين بالمستشفيات أو االستنشاق اوكافة انواع التعرض االخرى قد يؤادي 

إلى إصابة العاملين في تلك المؤسسات الطبية والمستشفيات لتلك المخاطر 

البيولوجية الخطير  وهنا لدةء هذه المخاطر يج  عدم التخلص من تلك النفايات 

أى طريقة أخرى إنما  ألحوال بطريقة الدفن في األةض أو الفرم أوبأي حال من ا

اهمية أن تكون الغازات المنبعثة   يج  أن تحرق حرق تام إلى ادةجة الترميد مع

الحد المسموح به بيئياً يج  استخدام محاةق خاصة وهي  فى  من نواتج الحرق 

فيات محاةق تدعى محاةق الترميد وهي محاةق يج  ان تلحق بالمستش

والمؤسسات العالجية ومن هنا نبدأ البحث عن الطرق عن كيفية التخلص األمن 
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 لوجية ومنومن المخلفات والنفايات الطبية وطرق الوقاية منها ومن المخاطر البي

 : التوصيات الالزم اتبعها للوقاية من المخاطر البيولوجية هنا نستخلص بعض

  السالمة الحيوية للتعامل مع النفايات: ضوابط  

لحماية العاملين اداخل المستشفيات والمؤسسات الصحية من المخاطر 

  : التالية األساليبيج  اتباع البيولوجية الخطير  

تعيين مسئول تؤكل له مسئولية تطبيق إجراءات السالمة الحيوية واألمن  .1

 منظمة الصحة العالميةمن المعتمد  الحيوي حس  ما جاء في المعايير 

(WHO)  والمركز االمريكي لمكافحة االمراض(CDC)  والمركز االوةبي لمكافحة

 .   (ECDC)االمراض 

العمل بنظام متكامل لتداول ونقل المخلفات الطبية من أماكن تواجدها يراعى  .2

 فيه الحرص الشديد أثناء التداول والتعامل مع هذه المخلفات.

ات المستشفياداخل والمسئولين عن التخلص من النفايات العاملين جميع علي  .3

الوقاية معدات اةتداء علي االهتمام والحرص الشديد والمؤسسات الصحية 

حذية األالقماش ووأغطية الرأس والكمامات وأثناء العمل )القفازات  الشخصية

 .مع النفايات الطبيةوالتخلص منها  (األمانالمناسبة التي توفر 

تجميع القطن الملوث والشاش والقماش في أوعية خاصة مناسبة بلون فرز و .4

 خاص.

 واألادواتع كافة األادوات الصلبة الملوثة مثل الحقن والمشاةط يتجمفرز و .5

المستخدمة في الكشف الطبي في أوعية أخرى مناسبة تكون صلبة غير قابلة 

  خاص.للكسر او التمزق ويكون لها لون 

تتكاثر حتى ال ها )تخزين باةاد  اذا تطل  تخزيناماكن في المخلفات وضع  .6

ةجات في ادتنشط البكتيريا والفيروسات ألن لميكروبات والفيروسات العالقة وا

 (.الحراة  العاادية

وهي محاةق ال ينتج  (محاةق الترميد)خاصة المحاةق الفي المخلفات  حرق .7

ادةجة مئوية  1200-1000تها من عنها ملوثات كبير  للبيئة وتصل ادةجة حراة

في خنة التي دمن المتنبعث حرق المخلفات وتحويلها الى ةمااد وغازات ت

 .المعايير البيئية المسموح بهاحس  يوجد فلتر لتنقية الغازات تصميمها 

 .كامل اثناء التشغيل وأماناجهز  تحكم الي وجواد  باإلضافة

األماكن التي المستشفيات والمؤسسات الصحية خاصة نظافة المحافظة على  .8

 التضميدعياادات للتحاليل لاخذ عينات كذلك العمليات الجراحية وفيها جرى ت

تطهيرها وتعقيمها نظيفة على الدوام وللمحافظة عليها تغيير الجروح والحروق و

تكون ولبكتيريا والميكروبات فيها اتكاثر ت لكي البالمطهرات والمنظفات يوميا 

 . مصدة للمخاطر البيولوجية
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كافة المعرضين للمخاطر والمنتظم علي شف الطبي الدوةي العام والشامل الك .9

لمالحظة المؤسسات صحية المستشفيات وفى من العاملين  البيولوجية

 .تلك المخاطرتخفيف دةء ولو لهمتنجم قد التى  االمراض المهنية

 

 

 

 الضوابط اآلخالقيةسابعا: 

 

في الجان  االخالقي وثيقة منظمة اليونسكو لمن اللغة االنجليزية ترجمة هذه 

عن  (2020)مارس ، صدةت حديثا بمناسبة التفشي العالمي لفيروس كوةونا 

والمفوضية الدولية  (IBC)اللجنة الدولية لألخالقيات البيولوجية ها يهيئت

أعضاء اللجنة نقلها للغة العربية ،  (COMEST)ألخالقيات العلوم والتكنولوجيا 

    : الوطنية للسالمة الحيوية واألخالقيات البيولوجيةالليبية 

وفي خالل فتر  زمنية ، الجديد معدي وحااد  (COVID-19)مرض كوةونا يعتبر 

ةاد فعل اخالقي في تفكير المما استلزم )جائحة( قصير  وصف علي انه وباء 

ير والتفك. الكثير من الدعوات االخالقية تدعو الي ترك الخالفات الجانبية عالمي

في الحلول االخالقية المقبولة. من منظوة االخالقيات البيولوجية وأخالقيات 

العلوم والتكنولوجيا التي تعواد جذوةها لحقوق االنسان أن تلع  ادوة مهم في 

 فكر  تحدي هذا الوباء.

المفوضية و (IBC)اللجنة الدولية لألخالقيات البيولوجية ، اليونسكو  يهيئت

ستشاةية ادولية اأجسام ك،  (COMEST)خالقيات العلوم والتكنولوجيا الدولية أل

  وضروةأهمية  ان، تدةكفي مجال االخالقيات البيولوجية والعلوم والتكنولوجيا 

والجغرافية واالختالفات الثقافية للتركيز ما بعد الحدواد السياسية الي الذهاب 

الشائعة والمسئولية المشتركة لالنخراط في حواة إليجااد  ناعلي احتياجات

االجراءات المناسبة للتغل  علي هذا الوضع الدةامي. في مثل هذه الظروف 

الطاةئة يأتي ادوة لجان االخالقيات واألخالقيات البيولوجية علي المستوى 

 ناع بأنتيعتمد علي االقإيجابي إقامة حواة في المحلي واإلقليمي والدولي 

بدليل دعومة القراةات السياسية يج  أن تكون قواعدها علمية ومحفز  وم

اللجنة الدولية لألخالقيات اليونسكو ،  ييئتتواد ه من هذا المنطلق اخالقي.

خالقيات العلوم والتكنولوجيا الدولية أل مفوضيةالو (IBC)البيولوجية 

(COMEST )، منظوة عالمي ابراز بعض االفكاة االخالقية المهمة من  انتواد

الحكومات التخاذ كذلك  انناشدوالتي يج  أن تدةك وتؤخذ في االعتباة وت

 االجراءات السريعة بناءا علي األتي:
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ن تعتمد السياسات االجتماعية أعلي المستوى المحلي والدولي يج   .1

تحدث قد والصحية علي البرهان العلمي أخذت في الحسبان الشكوك التي 

ج  يو، تسببها الجراثيم المستجد  عندما ، خاصة )الجائحة(الوباء انتشاة اثناء 

بجهد ادولي يوصى  ،ذلك اعتباةات اخالقية عالمية. كلما أمكن أن ترتكز علي 

لتبني مواصفات موحد  لجمع المعلومات عن مدى انتشاة الوباء مشترك 

تكون هناك استراتيجية ن أوتأثيراته. أنه من االساسي والضروةي )الجائحة( 

كد علي أتالة وسالمة االفرااد والمجتمع وصحاسية مؤسساتية اولوياتها سي

 كذلك. حواة متباادل علمي اخالقي وسياسي بين الفاعلينطالق فعاليتها بإ

علي المعرفة العلمية الواضحة وفي نفس  ةيج  أن تعتمد القراةات السياسي

اشياء تحدث عااد  ما الوقت يج  أن ال تشرع فقط علي العلم. أثناء االزمات 

 ةحواة مفتوح بين السياسهناك يكون أن كثير  غير معروفة لهذا من الضروةي 

 والقانون.  ياتواألخالقوالعلم 

 هاحفزين أن السياسات يمكن ، ألقلق الظهر يفي مثل هذه الظروف الطاةئة  .2

التي )الجوائح( لمعلومات الوبائيات  (retrospective) التحليل االستذكاةي

يمكن أن تعرض سالمة عامة السكان لوضع متطوة ومشكوكا فيه. علي سبيل 

تحتاج الي تقييم اخالقي  (Herd immunity)المثال ، فكر  المناعة الجماعية 

علي عداد الحاالت المهداد  بفقدان الحيا  والحاالت حذة ، بالنظر الي تأثيرها 

تى حهذا بسب  نقص أماكن العناية الفائقة ،  ء ،بقاالالطبية الغير قاادة  علي 

علي صحة وسالمة االفرااد قد ينتج عنه عواق  سلبية مما في الدول المتقدمة. 

اللجنة الدولية لألخالقيات البيولوجية اليونسكو  يهيئتا ذله والمجتمعات.

(IBC) خالقيات العلوم والتكنولوجيا مفوضية الدولية ألو(COMEST) انؤكدي 

السياسات التي ال تعتمد علي المعرفة العلمية الواضحة والتطبيقات علي أن 

  .)للجائحة( غير اخالقية ألنها تعمل ضد جهواد بناء استجابة عامة للوباءتعتبر 

بوضوح قو  وضعف منظومة الرعاية الصحية في  (الجوائحالوبائيات )تكشف  .3

إلى الرعاية وكذلك المعوقات وعدم المساوا  في الوصول ، مختلف الدول 

الصحية. تسلط اللجنة الدولية لألخالقيات البيولوجية ومفوضية اليونسكو 

ة الضوء على أن السلوكيات يالدولية لألخالقيات والمعاةف العلمية والتقن

المتبعة في تخصيص المواةاد للصحة والوصول غير المتكافئ للرعاية الصحية 

اد مع وجواد منظومة ةعاية هي مركز للعديد من المشاكل. إن تخصيص المواة

. على جدول أعمال الحكومات، صحية قوية يج  أن يكون من األهمية بمكان 

فإن ذلك قد يحتاج تنسيقا ادوليا. إن الخياةات السياسية على ، ومع هذا 

مستويات التخصيص الكبير  تمتلك عواق  حتمية على مستوىات التخصيص 

(. فرز المرضى، )على سبيل المثال الصغير  للمواةاد عند مستوى نقطة الرعاية 

حيث ،  (الجائحةالوباء )تكون هذه الخياةات أكثر تحديا أيضا وصعبة من منظوة 

تزادااد الحاجة إلى العالج تزايدا تصاعديا وبسرعة. إن تخصيص المواةاد الخاصة 

بالرعاية الصحية على المستوى الكبير والصغير تعتبر مبرة  أخالقيا فقط عندما 
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مد على مباادئ العدالة والمساوا  واإلحسان. وفي حاالت اختياة تكون تعت

فإن االحتياجات السريرية والعالج ، المرضى تحت ظروف النقص في المواةاد 

الناجع يج  أن يكونا من األولويات القصوى. يج  أن تكون الخطوات شفافة 

وتحترم كرامة وأادميه المريض. إن الضوابط األخالقية المكرسة في إطاة حقوق 

إعالن اليونسكو العالمي واإلنسان تعترف بالرعاية الصحية كأحد حقوق الفراد. 

على أن  (14)لبيولوجية وحقوق اإلنسان ينص في المااد  حول األخالقيات ا

أعلى مستويات الصحة هو حق أساسي لكل إنسان ، مما يعني في هذه 

 . الظروف الوصول إلى أعلى مستويات الرعاية الصحية الممكنة

إن األشخاص المتعرضين لسوء المعاملة في شتى المجاالت سيصبحوا أكثر  .4

 مباالهتما. إنه من الجدير (الجوائح) الوبائيات تعرضة لتلك المماةسات في أوقا

 ، سالجن،  التمييز،  : الفقر أن يتم التركيز على الفئات األكثر تعرضا للسوء

 السجناء ، العرق ، اإلعاقة ، تقدم السن،  التشغيل فقدان الهوية أو ، المرض

تؤكد . واألشخاص منعدمي التبعيةن وحالة المهاجري ، الهجر  غير الموثقة  ،

اللجنة الدولية لألخالقيات البيولوجية ومفوضية اليونسكو لألخالقيات والمعاةف 

الجماعية لحماية األشخاص  بالمسئولية االعترافعلى ية العلمية والتقن

المتعرضين لسوء المعاملة والحاجة لتجن  أي وصم أو تمييز سواء كان ذلك 

بالضرة الشديد على األشخاص إن إجراءات الحجر والعزل تعواد  لفظا أو فعال.

يج  التركيز بشكل محداد على العنف اداخل العائلة  لسوء المعاملة. نالمتعرضي

ي خاصة ف،  وكذلك األشخاص الذين يعيشون في ظروف اقتصاادية غير مستقر 

الدول المتقدمة. يج  األخذ في االعتباة ادعم هذه الفئات وتفاادي ترادي 

االستراتجيات لمواجهة التوترات النفسية  يج  كذلك وضع أوضاعهم المعيشية.

 .الناجمة عن القلق نتيجة تفشي الجائحة والقلق نتيجة الحجر

تسلط الضوء على  )الجائحة( المخاطر العالية على الجميع في حاالت الوباء .5

حقيقة أن حقنا في الصحة ال يمكن ضمانه إال من خالل واجبنا تجاه الصحة 

في تقريرها عن مبدأ  IBC)))كما أكدت اللجنة الدولية لألخالقيات البيولوجية 

سواء على المستوى الفرادي . (2019)المسؤولية الفرادية فيما يتعلق بالصحة 

حاجة إلى فهم مسؤولياتنا وترجمتها في أو الجماعي. بالدةجة األولى ، هناك 

 :شكل افعال. وهذه المسؤوليات تشمل 
  مسؤوليات الحكومات لضمان السالمة العامة وحماية الصحة ، وةفع مستوى

 وعي الجمهوة والجهات الفاعلة األخرى حول األسالي  المطلوبة لهذا الغرض.

  ليس فقط كأفرااد مسؤوليات الجمهوة لاللتزام بالقواعد التي تحمي الجميع
 ولكن أيًضا وقبل كل شيء كمجتمع.

 .مسؤوليات العاملين في الرعاية الصحية في عالج وةعاية المرضى 
كمثال على ذلك ، اادةاك الفراد لمسؤولياته في التعامل مع تقييد حرياته )مثل 
التباعد عن االخرين( ، وهو ما ال يعني العزلة أالجتماعية للفراد أو االبتعااد عن 
العالقة االجتماعية ، ولكنها تعبير عن واج  الحفاظ على مسافة جسدية 

  مناسبة بينه وبين االخرين من أجل منع انتشاة األمراض المعدية.
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سريرية إليجااد العالج للتجاةب الالبحثية ومحاوالت لألنشطة يوجد االن تدفق  .6
على  تتمهذه األنشطة معظم . COVID-19)لفيروس كوةونا ) الناجع ولقاح

نسيق الجهواد حاجة لت، هناك ولهذا في نفس الوقت  .المستوى المحلي
وس ( فيرجائحة) وباء فيما يخص لتوجهات االخالقية.لبلوة  مفهوم عام لدولية ال

المنظمات وشركاءه من  منظمة الصحة العالمية و، فان  (COVID-19) كوةونا
 (solidarity)اطاق عليها التضامن منظمة للدةاسة عن  اأعلنو، ذات العالقة 

لوصول لعالج احتمالية ا المختبر  في العديد من الدولالغير العالجات لمقاةنة 
محدواد  وبطرق مختلفة قد ومتعداد  المحاوالت فيروس كوةونا علي اعتباة أن ال

المراجعة السريعة واعتمااد الطرق الجديد  قد  .الدليل المطلوب لإلثباتال تؤادي 
 .العامة الطاةئةالحالة الصحية هذه خر البحث خالل يتأكي ال لتكون ضروةية 

ث ولبحالجنة لمراقبة على المستوى العالمي هناك حاجة ماسة لتشكيل 
هذه اللجنة تجميع النتائج المتحصل عليها علي . المسئولة خالل هذه الجائحة

الخطوات التي قد تكون  ةراجعم ةشاةكم، وتنسق و  لمحليفي المستوى ا
ي هذا ف التي ال تتفق مع القواعد االعتياادية. (الجوائحالوبائيات )في  استثنائية
قد يكون  لجان االخالقيات المحلية أمر ضروةي.اةشااد أو توجيه لوجواد الخصوص 

االعتباة في   ذتتكيف مع الظروف الطاةئة أخقد لمماةسات الجديد  وما أن امفه
طبيعة التهديد العالمي. ومع هذا مثل هذه القراةات تحتاج لمبرةات أخالقية 

االساسيات  (.2016معدي المرض الالمسائل االخالقية في تفشي   )إاداة
هم ومن الم االستثنائيةاالخالقية ال يج  انتهاكها ولكن تكييف حس  الظروف 

يتم لمجراد الكس   أن الج  ايضاً البحت الذي ُيجرى تحت هذه الظروف ي
في حاجة " شفافية ومشاةكة معلومات ومنافع البحث للجميع"ال الماادي.

 (.2015مشاةكة المنافع  ألساسيات  IBCتقرير لتنظيم كقيّم ةئيسية )
والمفوضية  (IBC)هيئتي اليونسكو ، اللجنة الدولية لألخالقيات البيولوجية 

بسرعة وكثر  اعدااد  اةحبت (COMEST)الدولية ألخالقيات العلوم والتكنولوجيا 
 Welcomeشركة الجهات المانحة والمجالت العلمية التي استجابت لندا 

trust  لفيروس كوةونا لجعل المنشوةات العلمية((COVID-19  متاحة
 صحة المجتمع. بطواةئللعاملين 

يعوق مماةسة االبحاث  أن الالعالج الشافي يج   إليجااداالستعجال إن  .7
ي ف واألخذث والبحاخالقيات  بأساسياتالتقييد  علي البحاثتين .المسئولة

الستعمال المزادوج يكونوا منتبهين ضد اويج   (الجائحةالوباء )االعتباة طبيعة 
البحثية عرضة للفحص الدقيق من قبل لجان األنشطة كل  .العلميللبحث 

ن دوباالخالقيات المؤهلة. مثل هذه اللجان المستقلة عليها االستمراة بالعمل 
 انقطاع.

يج  أن تكون المعلومات الصاادة  عن السياسيين والعلماء والسلطات ووسائل  .8
 اإلعالم في وقتها وادقيقة وواضحة وكاملة وشفافة.

ع المعلومات حتى يتمكن كل شخص من تقييم هناك حاجة إلى مختلف انوا
في هذا  الموقف ، بغض النظر عن العمر أو ظروف الحيا  أو مستوى التعليم.

وجواد وسائل التواصل االجتماعي التي يمكن أن تكون مصدةاً ظل العصر وفي 
فإن المعلومات الصاادة  من ا لنشر المعلومات الخاطئة واألخباة المزيفة ، لذ

ة وعلى وجه الخصوص المعلومات العلمية ، يج  أن تلع  ادوًةا الجهات العام
المعلومات المحداد  والعملية  محوةيًا في توجيه المشاةكة المجتمعية لألفرااد.
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والمفهومة حول أفضل الطرق ألاداء أنشطة الحيا  اليومية هامة جداً للمواطنين 
من  عامة.ليس فقط لحماية صحتهم بل أيًضا للمساهمة في حماية الصحة ال

حيث المضمون ، يج  أن تكون المعلومات صاادقة وادقيقة وشفافة ومتزنة حتى 
ال تنشر الذعر أو تقلل من خطوة  الموقف ، ولكن لتوعية المواطنين بطريقة 

 مناسبة بالمخاطر المتوقع حدوثها قريبا أو مستقبالً.
 الوبائياتإاداة  متابعة وادوةا هاما في يلع  وسائل التقنية الذكية إن تنوع  .9

الهواتف الذكية ووسائط التواصل االجتماعي والذكاء نذكر منها  (الجوائح)
غرافي بالتوزيع الجو التكهن أ جميعها تسمح لنا بتتبع الحاله الوبائية، االصطناعي 

، إال  في ظل هذه الظروفلبؤة انتشاة المرض ، وكما يمكن تتبع تحركات البشر 
ؤثر ي األمثل لهذه التقنيات بحيث ال االستخدامد إنه من المهم التركيز على ترشي

إن القيم وبشكل او بأخر على أخالقيات التواصل االجتماعي بين المجتمعات. 
حقوق االنسان يج  ان تأخذ في الحسبان حتى نكفل للجميع  واحتراماإلنسانية 

 منه ومستقره.آحيا  

أنظمة حجر المناطق إن االنتشاة السريع للمرض فرض على الحكومات تفعيل  .10

التي تؤادي الى تقسيم المناطق والمدن في محاولة لتقويض فرص انتشاة 

حيث ال يفترض ان تعد مثل هذه اإلجراءات عوامل تساعد في التباعد ب،  المرض

بين المجتمعات اإلنسانية في العالم مما يؤادي الى ظهوة ظاهر  الوصم 

انه واج  اخالقي ان يكون بيننا التضامن والتعاون بدل الحصرية والتشهير. 

وهنا يأتي ادوة تفعيل االخالقيات في الحد من انتشاة مثل هذه واالنعزالية. 

وجواد الجئين معزولين عن فرصة لالظواهر بين المجتمعات والتي قد تؤادي الي 

ن ة والتواصل بيوفي المقابل يج  بناء أواصر الثق، العالم في نفس نطاق البلد 

نعيش في مجتمعات بشرية خلقت بأننا  ذكرنأةادنا أن كافة شرائح المجتمع. وهنا 

، وانه من األهمية في هذا الوقت  لتعمر األةض ونعيش عليها في تكافل وتواصل

فة نكون متعاونين من كانشد أيدينا وان  (الجائحةالوباء )في فتر  وبالذات العصي  

مدني المجتمع العام والخاص والقطاع الوة حكومالوالمتمثلة في الشرائح 

 .   دوليةالقليمية واإلمنظمات الو
فعل سبيل المثال   ادول العالم تحتاج الى بعضها البعض تكشف االوبئة ان هناك .11

نجد ان الموااد المستعملة في االختباةات الخاصة بالكشف  هناك احتياجات مثل
ادولة واحد  ،  عن الحاالت و الكمامات و اجهز  التنفس الصناعي ال تتوافر في

 (IBC)خالقيات البيولوجية هيئات اليونسكو كاللجنة الدولية لألولهذا فان 
تدعو الى التعاون  (COMEST)والمفوضية الدولية ألخالقيات العلوم والتكنولوجيا 

ذات الرؤية  وبصرف النظر عن المصلحة الوطنية الدولي والتضامن بين كل الدول
مع ضروة  التأكيد على الدول الغنية ان تـأخذ بزمام المباادة  في  المحدواد 

كذلك تدعو الى اتخاذ . الفقير  خالل هذه االزمة الصحية العالميةمساعد  الدول 
تدابير وإجراءات للحد من جميع اشكال االتجاة والفسااد الذي يصاح  هذه الكواةث 

تكون مرتبطة بأفرااد او جماعات تحول النيل من التضامن العالمي الذي  والتي قد
 نسمو اليه.
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