
 الارشادات والمبادئ
التوجيهية

 
لإعادة فتح المساجد

وقاعات الصلاة

U C O I I . O R G

رقم واتسب

351 5101 666



المبادئ التوجيهية لإعادة فتح المساجد وقاعات الصلاة

  الارشادات والمبادئ التوجيهية لإعادة فتح المساجد و قاعات الصلا

UCOII.ORG |  351 5101 666 اتحاد المجتمعات الإسلامية في إيطاليا | واتسب 

تأتي هذه الحزمة من المبادئ واإلرشادات إلعادة فتح المساجد وقاعات الصلوات في
إيطاليا والتي تركز على العودة التدريجية للمساجد والمراكز، مع الحفاظ التام على
أنظمة السالمة للمصلين والمجتمع ولقد تمت الموافقة على إعادة فتح المساجد وقاعات
الصالة ببروتوكول وقع في مايو 2020  من بعض الجمعيات  اإلسالمية ومنها  اتحاد
المجتمعات اإلسالمية في إيطاليا (UCOII) مع رئيس مجلس الوزراء جوزيبي كونتي ووزير

الداخلية لوسيانا المورجيز.
 

يمكنك العثور على البروتوكول المنشور على موقع االتحاد على هذا الرابط:
https://www.ucoii.org/wp-content/uploads/2020/05/15.05.2020-protocollo- 

 .apertura-moschee-comunita-islamiche.pdf
 

 يسمح البروتوكول بفتح دور العبادة اإلسالمية ابتداء من 18 مايو 2020 ، ويحدد أيًضا
شروط وقواعد إعادة الفتح وفًقا للمرحلة الثانية من إعادة الفتح لبعض المناشط الحياتية
في ايطاليا.  لكن اتحاد المنظمات اإلسالمية قرر بالتشاور مع أعضائه إبقاء المساجد
وقاعات الصالة مغلقة حتى عيد الفطر لضمانات السالمة أكثر. و لذلك ، بدًءا من 25 مايو
2020 ، يمكن إعادة فتح المساجد وقاعات الصالة تدريجًيا مع التزام الشروط والقواعد

الموضحة في هذا الدليل .
 

و هذا الدليل هو أداة مفيدة لمختلف الجمعيات و المؤسسات  اإلسالمية اإليطالية
من أجل تسهيل إعادة الفتح اآلمن. نود أن نذكركم بأن عدم االمتثال ألحكام
البروتوكول الموقع والمشار إليه أعاله له آثار جنائية وقانونية خطيرة وأن الممثل
القانوني ألي مؤسسة هو المسؤول شخصيًا امام القانون لتطبيق هذه القواعد

والشروط. 
 

 من الضروري أن نذكر أيضا أن رؤساء الجمعيات اإلسالمية ومسؤولي المساجد
والمراكز االسالمية ال يمكنهم بأي حال من األحوال استخدام اإلكراه لفرض هذه
الشروط والضوابط، وإذا كانت هناك مشاكل ومخالفات من المشاركين والحاضرين
والمصلين فمن الضروري االتصال بالسلطات األمنية على الفور لتحديد مصدر

المخالفة والمشكلة، وحماية الحضور والمجتمع المحلي نفسه. 
 

 أخيًرا،  ننصح جميع المسؤولين عن المؤسسات  بالحفاظ  على النظام، و الحراسة
العالية  لاللتزام بالضوابط، وكذلك اإلبالغ عن أي مشاكل عامة إلى موقع و
مسؤولي االتحاد من أجل مراقبة أفضل للتقدم في إعادة االفتتاح ، أوالتدخل
الفوري في حال حدوث صعوبات تتعلق بتفسير البروتوكول الموقع. على رقم
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ينبغي تعقيم جميع قاعات الصالة وخاصة السجاد والزرابي، وإذا كان ذلك غير
ممكن، فمن المستحسن إزالة ذلك السجاد.

تعقيم بقية األشياء أو الحرص على إزالتها، بما في ذلك المصاحف والكتب وغيرها. 
تجهيز قاعات الصالة أو المساحات الخارجية بعالمات واضحة على األرض تحترم
المسافات األمامية والجانبية – متر واحد على األقل - ومراعية السعة القصوى في
الداخل 200 شخص على األكثر و 1000 شخص على األكثر في الهواء الطلق في

الساحات الخارجية. 
تسهيل تدفق المشاركين والحضور من خالل تمييز ممرين وطريقين، أحدهما
مخصص للدخول واآلخر للخروج. مع مراعاة أنه أثناء الدخول والخروج يوصى بإبقاء

األبواب مفتوحة لتسهيل التدفق اآلمن، ومنع لمس األبواب والمقابض. 
االلتزام باللباس الصحي للحضور او توفيره لهم من األقنعة (كمامات) والقفازات،

وكذلك ادوات التعقيم السائلة او غيرها، وبقية معدات الحماية الشخصية.  
نوصي باستخدام األغطية البالستيكية القابلة لإلزالة على السجاد، مع التزام كل

مشارك بالحضور بسجادته.
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قاعات الصلاة 1

إدارة المداخل 2

يجب وضع الفتة عند مدخل المسجد وقاعات الصالة في المراكز تشمل المؤشرات
التالية:

الحد األقصى لعدد المشاركين المسموح به على أساس السعة المتاحة.
منع وحظر دخول المصابين بأعراض األنفلونزا / وبقية االمراض التنفسية.

منع من درجة حرارة جسمه تساوي أو تزيد عن 37.5 أو كان على اتصال مع
األشخاص المصابين بالسارس ، او كورونا في األيام السابقة.

االلتزام باحترام الحفاظ على مسافة السالمة، ومراعاة قواعد نظافة اليدين،
واستخدام األقنعة. 

عند المدخل يجب أن يكون هناك واحد أو أكثر من المكلفين من قبل اإلدارات
لإلشراف على التالي:

احترام المسافة، ومراقبة االعداد المسموحة على أساس السعة المتاحة، ومراقبة
درجات الحرارة للقادمين ومنع من تجاوزته الشروط والضوابط. 

يطلب من المشاركين ارتداء األقنعة واحترام مسافة األمان – متر واحد - على
األقل. 

منع أي تجمع وازدحام عند مدخل المبنى وكذلك داخله. 
منع وحظر الدخول على األشخاص الذين كانوا على اتصال مع األشخاص المصابين
بالسارس – او كورونا في األيام السابقة، وكذلك الذين لديهم أعراض اإلنفلونزا

وبقية امراض الجهاز التنفسي.
منع أولئك الذين لديهم درجة حرارة الجسم تساوي أو تزيد عن 37.5 درجة مئوية.
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1.يجب أن يأتي كل مصلي مع (حصيرة – سجادة – صالية) خاصة به (نظيفة
ومعقمة بالفعل) مع القيام بالوضوء في منازلهم اذ يمنع بتاتا استعمال مراحيض

المراكز والمساجد.
إلدارة رفوف األحذية نوصي باستخدام األحذية واالكياس البالستيكية ، أو ترتيب

األحذية في صفوف بناء على ترتيب الدخول. 
يجب على كل الحاضرين احترام العالمات المبينة لمسافة متر واحد. 

في نهاية الصالة يوصى بالخروج بشكل منظم لتجنب التجمعات والزحام.
بعد كل صالة يجب على المصلي أن يطهر السجاد واألدوات التي استخدمها.
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إدارة قاعات الصلاة 3

صلاة الجمعة 4

للسماح بالمشاركة في صالة الجمعة نوصي بإقامة عدة نوبات وجماعات للصالة
والخطبة مع ضرورة التعقيم بعد كل نوبة.

يوصى بأن يكون لدى كل مصلي رقم هاتف مخصص للجمعية اإلسالمية المحلية
او المسجد او المركز لتنظيم نوبات الصالة بناًء على ترتيبات اإلدارات وذلك لتجنب

التجمعات والزحام.
يوصى بالوصول في الموعد المحدد لك في ورقتك وفق الترتيب المتفق عليه مع
إدارة المركز مع مراعات ضوابط أوقات الصالة واالنصراف. (على سبيل المثال على
الساعة 12:30 الجمعة األولى  - 20 دقيقة خطبة وصالة  - 15 دقيقة من الخروج 

- 15 دقيقة من التحضير للنوبة التالية مع التعقيم الصحي للقاعات). 
تقليص مدة خطبة الجمعة ألقل وقت قدر اإلمكان. ُينصح بتقييم استئناف وظائف
جمعة (من خطبة الجمعة والصالة) اعتبارًا من 12 يونيو.  ويكون األسبوع األول من

إعادة الفتح فقط ألجل التجربة.  و إذا كان المجتمع اإلسالمي في أي مدينة غير
قادر على االمتثال للضوابط والشروط الصحية  فيجب أن يبقى المسجد أوقاعات

الصالة مغلقة.
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األشخاص الذين يعانون من أمراض نقص المناعة.   
األشخاص الذين يعانون من أمراض سابقة ومضاعفات صحية.

كبار السن فوق 70 سنة من العمر.
األطفال حتى سن 14 سنة.

ال ينصح بالمشاركة في الفئات األكثر ضعًفا:
 

من الذي لا يوصى بالمشاركة 5



المبادئ التوجيهية لإعادة فتح المساجد وقاعات الصلاة

الأنشطة الاخرى 6

ينبغي إيقاف و تعليق جميع األنشطة من محاضرات وندوات و لقاءات ودورات باستثناء
الصالة فقط ، مع  االستمرار في األنشطة  الدعوية والتربوية و التوجيهية األخرى عبر

اإلنترنت وبوسائل التواصل المختلفة.
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توصيات أخرى 7

الفتح فقط أوقات الصالة والغلق فور انتهائها. 
ال يسمح  بإدخال المشروبات واألطعمة داخل مباني المساجد و المراكز اإلسالمية.

التعامل بحذر مع األموال و يكون  فقط باستخدام القفازات الواقية.
تعقيم صناديق التبرعات أيضا. 

في حالة وجود آالت للمشروبات أو غيرها، يوصى بإيقاف تشغيلها.
تعليق مبيعات أي مواد ما عدا سجادات الصالة الشخصية.

ممنوع المصافحة و العناق

توصيات أخرى

اتحاد المجتمعات الإسلامية في إيطاليا

351 5101 666 | info@ucoii.org


