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 سلسلة
 الممارسات 

 الجيدة
١٩-كوفيد    
٢رقم   

 ۱۹- من إیبوال إلى كوفید   االستماع والتعلم والتطبیق:
 الدیمقراطیة الكونغو جمھوریة من مستفادة دروس 

 موجز 
الحیاة   في  الحق  أن  حین  وفي.  كثیرة   مختلفة  سیاقات   في  الناس  على)  ۱۹- كوفید (   كورونا  فیروس  جائحة  تؤثر 

 النحو  على  اإلنسانیة  المعاییر  لتطبیق  الصحیح  سیاقھا  في   جائحةلل  استجابة  كل  وضع  یجب   عالمي،   حق  ھو   بكرامة
 .  الجیدة الممارسات  على أمثلة ھذه الحالة دراسة وتقدم . البیئة لتلك المناسب 

 انتشار   من  للحد   األھمیة  بالغ  أمر  اإلنسانیة   الفاعلة  الجھات   جانب   منالمحلي    مجتمعذي یتمحور حول الال  النھج
من   المتضررة  المجتمعات   ن   ّ یمك    وھذا.  والمتضررین  الخدمات   مقدمي  بین  الثقة  یبني  ھو ف .  المعدیة   األمراض

ُ    ط بقت   لذا،.  وفعالیة  ذات صلة،و   ،للسیاق  مالءمة   أكثرالمنفذة، ما یجعلھا    التدخالت   تشارك ملكیة  من   العدید   بنجاح   
 الحاجة.  ۱۹- لكوفید   االستجابة  في  الدیمقراطیة  الكونغو  جمھوریة  في  إلیبوالوباء ال  االستجابة  من  المستفادة  الدروس

 العمل   بیئة  في  األھمیة  بالغ  أمرالتدخالت التي یتم تنفیذھا    ملكیة  فيالمجتمعات المتضررة    ومشاركة  الثقة  إلى
  .االجتماعي االنقسام تنامي و  اإلنصاف وعدم  نطوي على حاالت النزوحت التي ھذه،  المعقدة

 السؤال الرئیسي 
 االستجابة   أھمیة  تحسین  ومن ثم  المحلي  المجتمع  مشاركة  لضمان  األساسي  اإلنساني  المعیار  تطبیق  یمكن  كیف

  وفعالیتھا؟   ۱۹- لكوفید 

 اإلنسانیة المعاییر 
وذات   مالءمة  التدخالت أن تكون    لضمان  معرفة آراء السكانو   والمشاركة  التواصل  اإلنسانیة  االستجابة  تتطلب 

عراف األ  تعدیلیجب    ۱۹- كوفید   مكافحة  نجاح  أجل  ومن).  األساسي  اإلنساني  المعیارمن    ٤و   ۱  االلتزامان(   صلة
ُِ ّ   ع د  لت   وقد .  المرض  انتقال  لمنع  االجتماعیة  المناقشات  مثل(   المحلیة   المجتمعات   مع  واصلللت  التقلیدیة  األسالیب    

  .االجتماعي تباعد ال إلى  والحاجة  السفر على  المفروضة  القیود  بسبب ) المباشرة االجتماعات  أو  الجماعیة

 مجتمع أریوارا، شرق جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة  
الفترة   عامي  في  منطقةتأثر،  ۲۰۲۰و  ۲۰۱۸بین  جمھوریة    ت  شرق 

الدیمقراطیة   أكبر  الكونغو  العالم، ما أسفر عن  تبثاني  فشي لإلیبوال في 
سیفا أوبیني إندرا من المركز    وفي ھذا الصدد، قال    ً   شخصا .    ۲٬۲۸۷وفاة  

) ومن سكان CEMADEFمتعدد التخصصات لتمكین المرأة وأسرھن (
لقدخلق ھذا الذعر والخوف والصدمة في المجتمع. لقد ": أریوارامنطقة 

المركز  إلى  الذھاب  یخشون  الناس  وكان  االقتصادیة  األنشطة  تباطأت 
اإلالصحي   من  على  بةصا     ً       خوفا   اللوم  إللقاء  تنتشر  الشائعات  وبدأت   ."

على   صرارالعاملین في المجال اإلنساني لجلب فیروس اإلیبوال معھم واإل
اتأن تدخالتھم لن تؤدي إال إلى زیادة انتشار الفیروس. وكان لھذه الشائع 

إلى    تداعیات االنضمام  السكان  رفض  فقد  انتشارحملة  ھائلة:  مكافحة 
مقدمي    جرى تھدیدالشباب یستعدون لحرق موقع العزل، ووكان  إلیبوال؛  ا

 الرعایة الصحیة.
              ً                        ظور السكان أوال  یوزعون ملصقات. الصورة: نالمشاركون في نھج األثر من م

 المالطیة الدولیة المعونة
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 والمساءلة  الجودة ویعزز  اإلنساني للعمل معاییر یضع اسفیر مجتمع
 

حملة   خالل  ومن.  ۲۰۰۰  عام  منذ  المنطقة  فيتعمل  )  Malteser International(  دولیةمالطیة الال  المعونة  منظمةالجدیر بالذكر أن  
 المنظمة   قامت  ولذلك،.  اإلیبوال  من  الوقایة  برسائل  یثقوا  أن  المستحیل  شبھ  فمن  ،بھا  الناس  یثق  لم  إذا  أنھ  تتعلم   إلیبوال،ا  مكافحة انتشار

ً سكان أوال  لمن منظور ا األثرقیاس  نھج بتجربة  .  لإلیبوال االستجابة أثناء الثقة لبناء كوسیلة واعتماده         
ً   لوكالة المعونة المالطیة قائال :    اإلقلیمي  الصحي  المستشار   أوفویو،  بول  جان  الدكتور  اإلطار، شرحوفي ھذا     على  یركز  الذي   النھج  بھذا"                            
 معبالتعاون    األنشطة  ناطور  ثم.  ةنتشرمال  والشائعات  ومخاوفھم،  السكان،  وضع   فھم  أجل  من  المحلي  المجتمع  إلى  استمعنا  المجتمع،
 ".الشائعات الشت وت المجتمع ثقة       ً تدریجیا   استعدنا النھج، ھذاوباستخدام . المجتمع

ً األثر من منظور السكان أوال  قیاس  تطبیق نھج    شمل  الجلسة   وركزت.  المتضررین  السكان  من     ً  فردا    ۱٥  نحو  فیھما  شارك   تینجلستنظیم                            
 على  الحصول   على  الوكالة  موظفي  ذلك  ساعد  وقد.  فیھ  یعیشون  الذي   السیاق  وفھم  المحلي  المجتمع   تصورات  إلى  االستماع  على  األولى
 .  تدخالت ألي  البدایة نقطة تحدید على ساعد كما. الثقة بناء ةعادساھم في إو للفیروس، وتصورھم  الناس مخاوف حول رؤى 

ً  متبادال      ً ا  شانق  ةالثانی  لسةالج  تواعتمد  أن   یمكن   ما  تحدید  على  المجتمع  جع   ُ وش  .  مجتمعیة  اتصال  لحملة  تصامیمطویر  لت  تشاركیة  وعملیة      
 الناس   شارك  الثانیة،  الجلسة  وفي.  الثغرات  لسد  اإلنسانیة  الوكاالت  من  تكمیلي  دعم  أضیف  فقط  وعندئذ  الخاصة،  بمواردهیقوموا بھ  
 . یشعرون بالتحفیزعندما و ثقة تكون ھناك عالقة عندما مشاعرھمفي مشاركة  رغبة أكثریكونون  سكانال. ھمآرائو مشاعرھم

 الستة   األشھر  في  حالة   ۱٥۰  من  أكثر  عن  اإلبالغ  وتم  المقاطعة،  في  ۱۹-إصابة بكوفید  حالة  أول  ظھرت  اإلیبوال،  على  القضاء  بعد
السكان األثر من منظور  قیاس    نھج   استخدام  وكالة المعونة المالطیة الدولیة  قررت  المنطقة،  كورونا في   فیروس ظھر    عندما.  األولى

ً أوال       . 
 حددنالقد  "في وكالة المعونة المالطیة الدولیة:    والتعلم  والمساءلة  والتقییم  الرصد  على  موبیب، المشرف  وفي ھذا الصدد، قال أنطوان

ً  خطرا    تمثل  التي  السلوكیات    ً  معا     نا صغ  المحلي  المجتمع  مع  وبالتعاون  -مجموعات  في  التجمعو  األیدي،  غسل  ولیس  المصافحة،  مثل  -   
 وساعدوا   المشاركین  بعض  نشط  وقد.  المسؤولین  واألشخاص  والتوقیت  الرسائل،وجیھ ھذه  ت  فیھ   یتم  أن  نبغي ی  الذي   والمكان  الرسائل،

 وعرض  المنشورات  توزیع  حملة  في  المجتمع   من  آخرون  أفراد  وشارك.  واستضافتھا   المحلي  المجتمع   مع   تفاعلیة  برامج  إعداد  في
 ".التفاعلیة اإلذاعیة البرامجفي و  الباب إلى الباب من التواصل فيو  الصور،

ً نھج قیاس األثر من منظور السكان أوال    في  ینمشارك أحد ال  أمایو،-باریو  بوسكو-جان  وقام  دراجات لل  إیتوري   رابطةوأحد أعضاء    ،                                 
الفكرة    ،باألجرةلنقل الركاب  التي تعمل    الناریة  رسائل   الناریة  الدراجات  سائقو  نشرومن ثم،  .  جمعیتھ  في  آخرین   أعضاء  إلىبنقل 

  بكیفیة  ةرابطال  في  وزمالئھم  وأسرھم  ركابال  واوأبلغ  دراجاتال  وقوف  أماكن  في  الیدین  لغسل  مرافقأقاموا  و.  العامة  الصحة  وممارسات
 .العدوى  من الوقایة

 الدروس المستفادة 
 للمجتمع،   صوت  إعطاء  الضروري   فمن.  المجتمع  إیالء أولویة لمشاركة  ۱۹-وكوفید  اإلیبوال  والجوائح مثل  لألوبئة  االستجابات  تتطلب

ً  ووجیھ ا        ً مناسبا    التدخل  سیكون  فقط،  عندئذ.  قدراتھم  من  واالستفادة  فیھ،  یعیشون  الذي   السیاق  وفھم  أفراده،  إلى   واالستماع  یقدم.       ً وفعاال         
ً     ً أسلوب قیاس األثر من منظور السكان أوال  نھجا   ً فعاال    یكون  أن  یمكن                                       بالمعیار   الوفاء  مع  بالنزاعات،  والمتأثرة  الھشة  السیاقات   في  حتى      

  لمعیار من ا  ٤رقم    االلتزام و  ؛ذات صلةو  مالءمة  اإلنسانیة  االستجابة  :األساسي  اإلنساني  من المعیار  ۱رقم    االلتزام(  األساسي  اإلنساني
 ). تعقیبوال والمشاركة  التواصل على االستجابة تعتمداألساسي:  اإلنساني

ً وبدال  .  شيء  كل  یعرفون   أنھم  یعتقدون  الذین  كالخبراء  التصرف  تجنب  اإلنسانیة  الفاعلة  الجھات  على  ویجب  یتصرفوا  أن  ینبغي  ذلك،  من      
 تعزز و  والتحفیز،  الثقة  تبني  المشاركة  ھذه.  االستجابة  تنفیذ  في  إشراكھم  ثم  ومن  المحلي  المجتمع  أعضاء   یطرحھا  التي   األفكار  على      ً بناء  

األساسي: االستجابة اإلنسانیة تعزز القدرات المحلیة وتتجنب األثار   اإلنساني  من المعیار  ۳رقم    االلتزام(  المحلیة  القدراتفي الوقت ذاتھ  
 السلبیة).
 الموارد 
ً  للمزید عن نھج قیاس األثر من منظور السكان أوال ،  •  .شاھد تسجیل الندوة اإللكترونیة                                           
ً موقع نھج قیاس األثر من منظور السكان أوال  یمكنك االطالع على المزید من الموارد على  •                                       . 
 ۱۹-لكوفید االستجابة دلیل بشأن اسفیر إرشادات اقرأ •

 

 لمزید من المعلومات، یرجى االتصال بما یلي:
• Johannes Schildknecht, Program Manager DRC, Malteser International: 

johannes.schildknecht@malteser-international.org 
• Mira Gardi, MEAL Manager, Malteser International: mira.gardi@malteser-international.org 
• Sphere: handbook@spherestandards.org 
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