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 سلسلة
 الممارسات 

 الجيدة
١٩-كوفيد    
٨رقم   

 
 : تحدیات للقطاع اإلنساني ۱۹-الرعایة التلطیفیة وكوفید 

 
 موجز 

  یجبفإنھ    عالمي،  حق  ھو  بكرامة  الحیاة  في  الحق  أن  حین  وفي.  كثیرة  مختلفة  سیاقات  في  الناس  على)  ۱۹-كوفید (كورونا    جائحة فیروس  تؤثر
 على   أمثلة  ھذه  الحالة  دراسة  وتقدم.  البیئة  لتلك  المناسب  النحو  على  اإلنسانیة  المعاییر  لتطبیق  الصحیح  سیاقھا  في   للجائحة  استجابة  كل  وضع

 . الجیدة الممارسات

  بأن  األخالقي   االعتقاد   مع   یتعارض   وضع  وھو  أحبائھم،  عن  ینمعزول، وھم  ۱۹-كوفید   بسبب  توفوای  أو  خطیر   مرض  من  الناس  من  العدید   یعاني 
  باألمراض   المرتبطة  والضائقة  المعاناة  من  والتخفیف  الوقایة  - التلطیفیة  الرعایة بدأت الوكاالت اإلنسانیة تعترف ببطء ب.  الكریم  الموت  في  الحق  للناس

ِ ّ  المھد  دة   اسفیر   معیار  یتضمن.  اإلنسانیة  االستجابة  في  للحیاة  المنقذ   العالج  جانب   إلى  الصحیة،  الرعایة  سلسلة  من   ً ا  مھم  ً  ا  جزءباعتبارھا    -لحیاةل      
  لجمیع  الوقت  حان  لقد .  ةاإلنسانی  األعمالأجندة    على  ةیفیلطتال  الرعایة  لوضع  فرصة  تیحت  ةالحالی  جائحة الغیر أن  .  التلطیفیة  الرعایة  اآلن  الجدید 

 . وتتعلم منھا وتتبادلھا  ۱۹-ن كوفید م المتضررین  األشخاص رعایة  عن قصصھا توثق أن اإلنساني  العمل مجال في الفاعلة الجھات

  الرئیسي  السؤال

 ؟ ۱۹-كوفید   لجائحة االستجابات ھ   ّ توج   أن التلطیفیة للرعایة اإلنسانیة  للمعاییر یمكن كیف

  اإلنسانیة المعاییر

  التي في مرحلة االحتضار،  رعایة  ال و  ةیفیلطتال  الرعایةفراد بإمكانیة الحصول على  األ  تمتعی"  أن  ۲٫۷  بشأن الصحة رقم  الجدید سفیر  ا  معیار  یتطلب
 ھذا   ویدعم.  الوفاةعند    الرعایة  ذلك  في   بما   ،"األسرة  ألفراد   الدعم  قدموت  حیاتھ،  جودةووراحتھ    ة المریضكرام  عظموت  والمعاناة،  األلم   من  تخفف 

 الكرامة ف.  فقط  حاالتك  ولیس  كبشر،  الناس  معاملة  تتطلب  التي  ،الحمایة  ومبادئ،  األساسي  اإلنساني  اریالمع  والتزامات  ،اإلنساني  المیثاق  المعیار
 .أساسیة اإلنسانیة

 
   زیمبابوي ھراري، الصحیة، والرعایةدار رعایة المحتضرین 

 أعداد  وارتفعت.  الواقع  من  أقلالعدد    ھذا  أن  یعتقد   كان   ولكن  ،۱۹-كوفید إصابة ب  حالة  ٤٬٦٥۰  وجود   عن  زیمبابوي   أبلغت  ،۲۰۲۰  أغسطس  بحلول
 بشكل   ۱۹-كوفید   جائحة   قبل  عباءاأل ب  مثقلة  كانت  التي  الخدماتتفاقم سوء  و.  بسرعة  المحلي  المجتمع  مستوى  علىالفیروس    انتشار  مع  الحاالت

. ۱"الھاویة  حافة   إلى  زیمبابوي  في   الصحي  النظام  األطباء  وإضرابات  اإلھمال  من  سنوات  دفعت . "كبیر
 عن   معزولین  بمفردھم،   األشخاص  من  العدید   توفي  فقد   الوفیات،  زیادة  إلى  أدت  الفیروس  حاالت  أن  وبما

 . التلطیفیة الرعایة أھمیة الجائحة  تأبرز وقد . العدوى انتقال خطر بسبب أحبائھم
 

  الناس  لتزوید  أفریقیا في للعجزة   دار كأول ۱۹۷۹ عام في الصحیة والرعایة  العجزة دار  جزیرة تأسست
  الكرامة   في   الحق  شخص  لكل  بأن اإلیمان    أسسھا  ومن أھم.  للمحتضرین وذویھم  الجیدة  التلطیفیة  بالرعایة
  بأولئك   العجزة  دار   تھتم  ما،   شخص توفى  ی  عندماو.  عند االحتضار  حتىو  ، على قید الحیاة  دام  ما   اإلنسانیة

  الجسدي   األلمذلك    یشملو  ، "األلمتختص بـ "كل ما یتعلق ب   التلطیفیة  الرعایة.  ةفجیعال  بتلك  تأثروا  الذین
  متعددة  فرق   الجزیرة   في  العجزة  دار   لدى  ذلك،  على   وبناء.  واالجتماعي  والنفسي   والروحي  والعاطفي

  على  ینطوي  أمر  وھذا.  األلم  وإدارة  ناةالمعا  من  للحد   المحلیة  والمجتمعات  األسر  مع  تعمل  التخصصات
 . الكافیة واألدویة المعدات فیھا  تتوفر  ال  حیث الموارد، نقص من  تعاني  التي البیئات في  خاصة تحدیات
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 والمساءلة  الجودة ویعزز  اإلنساني للعمل معاییر یضع اسفیر مجتمع
 

ً  مؤخرا   أجرتھا استقصائیة كشفت دراسة ، في ھذا الصدد و  من  العدید  في الرئیسي نيفال التحدي أن ۱۹-كوفید ب المعنیة العالمیة ةیعمل الصحال  فرقة     
فرقة العمل الصحیة العالمیة المعنیة   منسق  باشا،  وفي ھذا الصدد، قال إیبا.  واألدویة  والمعدات  األساسیة  األدوات  إلى  االفتقار  ھو  األمامیةخطوط  ال

ّ   م بس طة   أداةوجود  ":  ۱۹-بكوفید    : بسیطة  خطوات  اتخاذ   یمكن  متلكھ.ن  بما   البدء  فكرة  إنھا.  األولى  الخطوة  ھي   األمامیة  الخطوط  في  للعاملین     ً حقا     ُ  
 ".الرعایة خطط إعداد  أو اتشاورم  إجراء أو نفسیة، أولیة إسعافات

 
       ً          وتعلیقا  على ھذا، .  ۲۰۱۹  مارس  في   إیداي   إعصار  خالل  الوفیات  معدل  ارتفاع   مع  التعامل  في  تجربتھا  على  رعایة المحتضرینمستشفى    اعتمدت

 ، الناس   دفن  یجب  كان.  كأمة  لذلك  مستعدین  غیر  كنا.  متوقع  غیر  كان  ألنھ  للغایة     ً دما  اص  إیداي  إعصار  كان" ماتوندا من المستشفى:    یزالقالت مونا
 ذلك   تسببو.  الحیاة  قید   على  الباقین  األسرة  فراد أل  تحدیات  ل   ّ یشك    ما   جثث،   على  عثرُ  ی    لم  الحاالت،  بعض  وفي  .واحد   قبر  فياثنین، ثالثة أو أربعة  

ً  جزءا    تكون  أن  یجب   التلطیفیة  الرعایة  أن    ً  جدا    الواضح  من  كان و.  ألحبائھم   عاطفي   ألم   في  الصدمة   من  یتعافون  الذین  للسكان  االستجابة   من  یتجزأ  ال     
 ".  أصابتھم التي

 
ً  نھج ا  رعایة المحتضرین  دار  تستخدم  والمعالجین   المحلي،  المجتمع   ن منمتطوعیالو  الصحیین،  المھنیین   تدریب  على  ینطوي  وھذا.  مجتمعقائما على ال      

.  لذویھم  السیئة األخبار كیفیة تقدیمو للمحتضرین  الرعایة وتوفیر المرضى، وإحالة األلم،  إدارة من  یتمكنوا حتىروحانیین ال والمعالجین ،التقلیدیین
   . ۲٫۷معیار اسفیر رقم  في الرئیسیةتدابیر ال ھي ھذه. ویدعموه النھجھذا  یفھموا  حتى المحلي المجتمع قادة  تدریب یتم كما

 
 یمكن   وما  ویموتون،  یعانون  الذین  الناس  رعایة   في  المحلیة  المجتمعات   حكمة   من   االستفادة   إلى  الحاجة  أفریقیا  غرب  في   اإلیبوال  أزمة  أبرزت   وقد 
 أن   علینا"دیكین:    جامعة  من  كوغالن         ً                  وتوضیحا  لذلك، قالت راشیل.  ىوالموت  ىالمرض  كرامةعلى  ظ  احفكیفیة ال  وفھم   الثقافیة   القیم  من  تعلمھن  أن

  العالم   في  األصول  ذات  التلطیفیة  الرعایة   نماذج  ھ یمكن تطبیقأن  ض افترا  یمكننا   ال .  الجمیع  یناسب  واحد حل    ھناك  یكون  لن:  تعددیة  ھناك   أن  ندرك
  الحزن في حالة    األسرمن    الكثیرفشلت في مساعدة    التي  لیبیریا   في  السوداء  الجثث  أكیاس   ذلك  على  الصارخة  األمثلة  ومن .  سیاق  كل   في   الغربي

 ". للحداد  الثقافي  اللون ھو األبیض اللونألن 
 

ّ   ن ذ كر  أن  وعلینا.  اإلنسانیة   االستجابة  في  الكافي  باالھتمام  تحظى  ال  التلطیفیة  الرعایة  تزال  ال  المحرز،  التقدم  بعض  من   الرغم  وعلى   بأھمیتھا،   أنفسنا   ُ 
ً عامال    الجائحة  ھذه  تكون  أن  وینبغي.  ۱۹-كوفید   مكافحة  في  سیما  ال ً  محفزا           إطار   إلعداد   الوقت  حان  الشعبیة،  المبادرات  من  وفي ظل وجود الكثیر.      

 ).  ۲٫۷ اسفیر معیار من  ۱ الرئیسي رقم اإلجراء( اإلنسانیة  والوكاالت للحكومات العامة السیاسة
 

 الدروس المستفادة 
 

ً تدخال    لیست   التلطیفیة  الرعایة   بكرامة   -الموت  وبالتالي  - العیش  في  الحق  إن .  ۲واألخالق  اإلنسانیة   الروح   جذور  إلى  تعود   فھي :       ً     ً  تخصصا  جدیدا    أو      
 أو   لغتھ،  أو  جنسھ،  أو  عمره،  أو  یكون،   عمن  النظر  بغض  واحترامھ،  الفرد   قیمةبیتعلق    الكرامة  في  الحق  إن  . اإلنساني  المیثاق في   أساسي  أمر  ھو

 .  حیاتھل توقعات ال ھي ما أو بھا،  حدرین التي المجموعة
 

ً شامال        ً نھجا    نستخدم  نعالجھ،  عندما  أننا  بمعنى  المرض،  ولیس  الشخص،  نرى  نحن"اسفیر:    من  نادیج  أنینیا        ً       وختاما ، تقول   إجراء   على  فقط  یركز  ال  ،    
 ".  كبشر الناس برؤیة یتعلقاألمر  . عائلتھ وأفراد  ومشاعره وعواطفھ الشخص على المرض تأثیر  كیفیة في النظر     ً أیضا   ولكن العملیة،
 ھذه   تحترم  وأن  والموتى،  المرضى  رعایة  بشأن  القرارات  التخاذ   المحلیة  بالطرق  علم  على  اإلنساني  المجال  في  الفاعلة   الجھات  تكون  أن  وینبغي
 . الطرق

 
 الموارد

 
   .الندوة اإللكترونیةشاھد تسجیل ، لمعرفة المزید حول تطبیق المعاییر اإلنسانیة في الرعایة التلطیفیة •
  الرعایة التلطیفیةبشأن  ۲٫۷ رقم  لصحةلاسفیر اقرأ معیار  •
 ۱۹-لكوفید  ستجابةاال بشأن اسفیر إرشادات اقرأ  •
 ات اإلنسانیة سیاقجودة الرعایة في البشأن ة الصحیة العالمیة مجموعال إرشادات •

 
 لمزید من المعلومات، یرجى االتصال بما یلي:

• Eba Pasha, Global Health Cluster: healthcluster@who.int 
• Monalisa Matonda, Island Hospice & Healthcare, Zimbabwe: monalisa@islandhospice.co.zw 
• Rachel Coghlan, Centre for Humanitarian Leadership, Deakin University: rjcoghlan@deakin.edu.au 
• Aninia Nadig, Sphere Standards: aninia.nadig@spherestandards.org 
• Sphere: handbook@spherestandards.org 
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