
 

جائحة كوفيد-19



التـــــرجمــات والنـــمـــاذج المتـــاحة والتعدیـــــ��ت: 

 � كة ب�� � اللجنة الدائمة المش��
الرجاء التواصل مع المجموعة المرجع�ة للصحة النفس�ة والدعم النف�� االجتما�� ��

� أن ترسل جمیع 
جمة والنماذج المفضلة. ی���� الو�االت(refgroup.mhpss@gmail.com ) من أجل ت�سیق ال��

جمات المنجزة إ� موقع المجموعة.  اإلصدارات وال��
 : جمة أو تعد�ل ھذا الدل�ل رجاء راع ما ��� إن قمت ب��

جمة.   •          من غ�� المتاح لك إضافة الشعار الخاص �ك أو الخاص �الجھة الممولة لل��
� حال إجراء تعد�الت ع� النص أو الصور فإنه من غ�� المسم�ح استخدام الشعار الخاص �اللجنة الدائمة 

��          • 
� الو�االت. كة ب�� المش��

� تقوم بھا.  � اإلشارة �أي حال من األحوال إ� أن اللجنة تقر �المؤسسة أو المنتج أو الخدمات ال��
 وال ی����

جمة: ھذا النموذج غ�� معد من ق�ل اللجنة  � عل�ك إضافة ع�ارات (إخالء المسؤول�ة) التال�ة إ� نص ال��
 •          ی����

� الو�االت(IASC) (غ�� مسؤولة عن محتوى ودقة  كة ب�� � الو�االت(IASC) ،اللجنة الدائمة المش�� كة ب�� الدائمة المش��
جمة). ھذە ال��

جمات والنماذج المنجزة لھذا الدل�ل یر�� ز�ارة: من أجل االطالع ع� �افة ال��
h�ps://interagencystandingcommi�ee.org/mental-health-and-psychosocial-support -resourc-
es-covid-19

النف�  والدعم  النفسية  للصحة  التقنية  العمل  مجموعة  من  بدعم  سوریا   � العربیة  ال�جمة  ومراجعة  إنجاز  تم 
ا�حمر  اله�ل  منظمة   � ا�نسا�  الدعم  م�وع   � ا�جت�عي  النف�  الدعم  برنامج  من  خاص  ,وبجهد  ا�جت�عي 

التالية: وا�نظ�ت  العا�ية  الصحة  منظمة  مكتب   � النفسية  الصحة  وخ�اء   , السوري  العر� 
(UNHCR, AgaKhan Health services, Dorcas , IMC ,COOPI and GOPA)   

https://interagencystandingcommittee.org/mental-health-and-psychosocial-support-resources-covid-19


∫W�bI�
العيش مع الوقت: دليل إرشادي حول الصحة النفسية والدعم النف� ا�جت�عي لكبار السن خ�ل جائحة كوفيد -19  تم تطويره من قبل فريق مراجعة 

.(IASC MHPSS RG) ا�جت�عي � قواعد الطوارئ �الوكا�ت حول الصحة النفسية والدعم النف ªاللجنة ا�ش�كة ب

يتضمن هذا ا�ورد ملصقات مع رسائل مفتاحية لكبار السن عن كيفية العناية بصحتهم النفسية وعن كيفية توف¬ الدعم �ن حولهم خ�ل وبعد جائحة 

ي أنشطة الصحة النفسية والدعم النف� ا�جت�عي (MHPSS) عن كيفية إجراء حوار موّجه مع كبار السن ّ́ كوفيد-19. و يتضمن تعلي�ت �ي

باستخدام هذه ا�لصقات.إن محتويات ا�لصقات مبنية ع¹ العناوين الرئيسية � الدليل لكبار السن � IASC (مذكرة إحاطة مؤقتة موجهة µشكال الصحة 

 IASC Interim Brie�ng Note Addressing Mental Health ،(19-النفسية والصحة النفسية ا�جت�عية خ�ل جائحة كوفيد

and Psychosocial Aspects of COVID-19 Outbreak,ودليل الـ (IASC)  حول (ا�عتبارات التشغيلية ل�نامج دعم الصحة 
IASC Guidance on Operational Consider- .(19-النفسية والصحة النفسية ا�جت�عية متعدد القطاعات خ�ل جائحة كوفيد

 ations for Multisectoral Mental Health and Psychosocial Support Programmes during the
 .COVID-19 Pandemic

إن إنتاج هذا الدليل كان من خ�ل عملية تطور م�ابطة بشكل تشارÂ، والتي بدأت باختبارات عملية لفهم أي Áط من الرسوم والتصاميم التي قد ت�ءم كبار 

السن. مجموعة مؤلفة من 199 شخص من كبار السن أع�رهم بª ال 60 و90، من 51 دولة، قدموا ُمدخ�ت ع� استبيان ع¹ ا�ن�نت وعدد من

ا�ستشارات من خ�ل مجموعات نقاش مركّزة و بناًء ع¹ هذه البيانات، راجع فريق مراجعة اللجنة ا�ش�كة بª الوكا�ت حول الصحة النفسية والدعم

ي اµنشطة ع� مجموعة توجيهية Áطية ّ́ النف� ا�جت�عي � قواعد الطوارئ (IASC MHPSS RG). ا�لصقات وطور هذا الدليل الخاص Éي

ومخصصة، بتعاون عميق مع وكا�ت متخصصة � الصحة النفسية لكبار السن، متضمناً زم�ء من ا�تحاد الدوÊ للشيخوخة، ومنظمة HelpAge الدولية، 

واتحاد مرض الزهاÍر الدوÊ. هذه العملية كانت تعاون فريد بª الوكا�ت و بª خ�اء من مختلف ا�جا�ت، متضمناً خ�اء � اµمراض العقلية، والدعم 

النف� ا�جت�عي، والتقدم بالسن واÎعاقة. وشبكة من مجموعات تقنية عاملة � مجال الدعم النف� ا�جت�عي، ا�لصقات تم اختبارها مع 80 شخص من 

كبار السن من مجال واسع من الدول، معتمد ع¹ مواقع جغرافية وفئات مختلفة الدخل وفئات ذات اعتبارات خاصة. تضمنت مرحلة ا�ختبار هذه كبار سن 

يعيشون بضوابط إنسانية من 10 دول مختلفة.

ي اµنشطة Òت مراجعته با�عت�د ع¹ ُمدخ�ت من فريق مراجعة اللجنة ا�ش�كة بª الوكا�ت حول الصحة النفسية والدعم النف� ا�جت�عي ّ́ دليل مي

� قواعد الطوارئ (IASC MHPSS RG).تتطلب هذه ا�لصقات ذات الرسائل ا�فتاحية الحد اµدÕ من مهارات القراءة، وهي متنوعة ثقافياً وتهدف 
Î×اك كبار السن � الحوارات واµنشطة. جمع فريق مراجعة اللجنة ا�ش�كة بª الوكا�ت حول الصحة النفسية والدعم النف� ا�جت�عي � قواعد الطوارئ 

(IASC MHPSS RG) مراجعات من تصاميم مختلفة للملصقات للوصول لهذا النمط الذي ستجهده � هذا الكتيب.
نوجه تقديرنا العميق لكل كبار السن الذي أرشدوا وساهموا � تطوير هذا الكتيب اÎرشادي.سيستخدم هذا الكتيب مستجيبون إنسانيون حول كوفيد

.Ø19للمساعدة � التعامل مع الصحة النفسية والصحة النفسية ا�جت�عية لكبار السن بشكل أسا-

https://interagencystandingcommittee.org/iasc-reference-group-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings/interim-briefing-note-addressing-mental-health-and-psychosocial-aspects-covid-19-outbreak
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-reference-group-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings/interim-briefing-note-addressing-mental-health-and-psychosocial-aspects-covid-19-outbreak
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-reference-group-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings/iasc-guidance
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-reference-group-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings/iasc-guidance
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-reference-group-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings/iasc-guidance


 أثرت جائحة كوفيد-19  بشكل مختلف ع¹ كبار السن
ً  رجا�ً ونساًء، لكونهم معرضª  لتطوير أعراض أكÙ خطرا

ً  للمرض، وللموت بالنتيجة. هذا الخطر ا�تزايد يعود جزئيا
 إÛ تغ¬ات الجهاز ا�ناعي ا�رتبطة بالسن، م� يصعب
 مقاومة اµمراض والعدوى. كبار السن أيضاً أكÙ عرضًة

 لحا�ت صحية كامنة، مثل أمراض وÝطانات الرئة، الكلية،
 القلب واµوعية الدموية، وأمراض الدماغ، و من ا�رجح

 أنهم يتناولون عدة أدوية بشكل متزامن والذي يجعل اµمر
       صعباً للتأقلم، والتعا� من اµمراض، ومن ضمنها
كوفيد-19

   و قد يؤثر الضغط 
والصعوبات ا�قتصادية 

وا�نعزال ا�جت�عي 

ا�رتبطة باÎجراءات 

قص¬ة وطويلة ا�دى 

ا�تبعة �حتواء جائحة 

كوفيد-19ع¹ الصحة 

النفسية، وقد تفاقم 

من الحا�ت الكامنة 

ا�تعلقة بالصحة 

النفسية والعصبية، 

ويشمل ذلك الحا�ت 

الشائعة مثل ا�كتئاب 

 ÂدراÎوالقلق، وتزيد أيضاً من احت�لية تفاقم ال�اجع ا

(الخرف) و/أو ا�نتحار .   
إن كبار السن، خصوصاً النساء اللواä يعشن لوحدهن أو 

لديهن تواصل اجت�عي محدود � الحا�ت العادية، أو 

كبار السن الذي يعيشون � ظروف هشة (مثل: الفقر، 

اللجوء، العنف، وا�ستغ�ل أو الذل)، هم رÉا يكونون أيضاً 

أكÙ عرضًة �ختبار أعراض جديدة من حا�ت الصحة 

النفسية والعصبية. بعض كبار السن لرÉا يتفاعلون بشدة 

لéحداث الضاغطة 

ويحتاجون وقتاً أكÙ للتعا� 

من الضغط، والذي Íكن أن 

يؤثر ع¹ صحتهم النفسية 

والجسدية. 

شّكلت اÎجراءات ا�تبعة �حتواء 

انتشار كوفيد-19ولح�ية كبار 

السن (كالوقاية) ضغوط 

اقتصادية إضافية وأعباء عليهم. 

وأنشأت لديهم مخاوف مالية 

تتضمن مواجهة العوائل للبطالة 

أو فقدان الوظائف ك� فرضت 

وجود مصاريف جديدة للصحة 

والس�مة ا�جت�عية قد يكونوا 

غ¬ قادرين ع¹ تأمينها، حيث 

تحولت ا�وارد والجهود 

ا�جتمعية ل�ستجابة لجائحة 

كوفيد -19

يوجد � مجموعات كبار السن (ذكوراً وإناثاً) تنوع كب¬ � 

اµع�ر والقدرات. هذا التنوع � السكان، كأي تنوع � 

الفئات العمرية، سيكون له تأث¬ ع¹ مستوى الضعف 

الخاص بهم. إن العوامل مثل :(الجنس، السن، اÎعاقة، 

اµصل اÎثني، التوجه الجن� (LGBTQI+)، ال�ابط 

ا�جت�عي، مستوى اµّميّة، الفقر، فرص العمل،) وعوامل 

أخرى، ستلعب دوراً مفتاحياً � مدى كون الشخص � 

خطر أو � إمكانية تقدÍه الدعم �جتمعه. ع¹ سبيل 

ا�ثال، كبار السن الذي قدموا عن طريق الهجرة إÛ بلد 

جديد (سكنهم الحاÊ) لرÉا لديهم ِص�ت اجت�عية أقل أو 

رÉا ليس لديهم قدرة للوصول �علومات حول الجائحة 

باللغة الرئيسية � البلد.

 بعض كبار السن اîخرين قد يكونوا داعمª بشكل 
استباقي µصدقائهم أو قد يكونوا جزءاً من جهود ا�ستجابة 

الطارئة من خ�ل إدارة خدمات خط ا�ساعدة ال´يعة 

ع� الهاتف.

∫WOHK)«



تبعاً �لف الخطورة الصحية لديهم، فإن كبار السن قد يكونون 

أحد آخر الفئات ا�جتمعية التي س�فع عنهم إجراءات اÎغ�ق 

,ومن ا�حتمل أنها قد أدت بهم إÛ قضاء ا�زيد من الوقت � 
عزلة مجتمعية , وإذا بقيت معد�ت انتشار    كوفيد-19  

مرتفعة فإن كبار السن سيبقون � خطورة عالية لòصابة 

بالعدوى حا�ا يتم رفع اÎجراءات ا�تعلقة بالوباء.

إن كبار السن قد يكونون بشكل خاص أكÙ تخوفاً من اÎصابة 

.ªصدقاء ا�صابµكوفيد-19  أو من أفراد العائلة أو ا

إن الضغوط ا�رتبطة بكوفيد-19  قد تفاقم ا�خاوف والقلق 

ا�وجود مسبقاً من ا�وت أو ا�وت وحيداً، لهذه اµسباب إنه 

من ا�هم أن يبقى كبار السن بصحة نفسية جيدة وأن 

يحافظوا ع¹ نشاطهم خ�ل ف�ة الجائحة.

∫W�UG�«
الغاية من كتيب إرشادات النشاطات هذا هو أن نشارك بعض التوصيات مع كبار السن عن كيفية حفاظهم ع¹ صحتهم وصحتهم 

النفسية.

وكيف بإمكانهم تقديم الدعم �ن هم حولهم خ�ل وبعد ف�ة الجائحة.

إن كتيب اµنشطة هذا يحتوي ع¹ خمسة ملصقات رسومية كب¬ة للطباعة أو العرض ع¹ الشاشة كل منها موجهة لòجابة ع¹ أحد 

اµسئلة التالية:

كيف Íكنني أن أبقي بصحة جيدة؟  -1
ماذا Íكنني أن أفعل µحسن من مزاجي؟  -2

كيف Íكنني أن أشعر بأ� ع¹ تواصل مع عائلتي ومجتمعي؟  -3
أين Íكنني أن أجد ا�ساعدة إذا احتجتها؟  -4

كيف Íكنني التعامل مع اõµ والفقد؟  -5

ا�لصقات تتوجه لتقديم إجابات لهذه اµسئلة بصيغة سهلة الوصول والتي تتطلب الحد اµدÕ من القدرة ع¹ القراءة، إنها عا�ية 

بطبيعتها، Òثل ثقافات وظروف وديانات مختلفة، ع¹ كل حال فإن النقاشات التي تدور حول الرسومات يجب أن تضع ا�عتبارات 

́ي اµنشطة ع¹ كل ملصق ع¹  ا�جت�عية و الثقافية و ا�قتصادية و ا�عتبارات ا�بنية ع¹ الجنس بعª اÎعتبار. إن م�حظات مي

حدى توسعت ومنها قد تم تطوير ا�لصقات ليكون من ا�مكن مناقشة كل منها بشكل فردي. وكنتيجة فإن التعلي�ت قد تشعرك 

بالتكرار ع¹ كل حال فإن هذا كان من أجل التمكن من استخدام أي ملصق بشكل فردي، إن الرسومات 

Íكنها أن تقود لنقاشات وتدعو ا�شاهدين للتفاعل مع الصورة, و كل ملصق Íكن استخدامه كنشاط 

منفرد ,إن كبار السن قد يقضون وقت معهم ومن ثم يجدون حلول لéسئلة ا�فتاحية الخمسة بأنفسهم 

أو من خ�ل مجموعات.

من اµفضل أن يتم تيس¬ اµنشطة من قبل قائد مجموعة, العاملª مقدمي خدمات الصحة النفسية و 

الدعم النف� اÎجت�عي أو ا�تطوعª الذين لديهم معرفة باحتياجات كبار السن نساًء و رجا�ً � 

مجتمع معª أو ضمن مجموعة ذات اعتبار خاص. ع¹ كل حال فإن كبار السن Íكنهم مراجعة 

ا�لصقات � وقتهم الخاص وينخرطون � نقاشات بª بعضهم أو أن يستخدموا ا�لصقات كنقطة حوار � 

التجمعات ا�جتمعية.



∫s�d ��OLK�  UE�ö�

قبل أن تبدأ، إليك بعض التوجيهات النوعية والنصائح لتيس¬ اµنشطة:
•    تآلف مع ا�حتوى � كتيب اÎرشادات والرسوم التوضيحية وتأكد من إمكانيتك ع¹ تقديم ا�وضوعات 

� ا�لصقات ذات الصلة Éجتمع معª أو أي فئة ذات اعتبارات خاصة. 
•    Íكنك أن تقوم بالنشاط � مجموعات أو ع¹ شكل جلسات فردية, � حال وجود عوامل ثقافية أو 

. ªالجنس ªجموعات ع¹ أساس الفصل بÉ نشطةµاجت�عية يجب أن تقام ا
•    ا�لصقات ليست مرتبة بنمط محدد, ا�لصقات والتعلي�ت � الكتيب تم تصميمها لتتمكن من استخدام 

كل ملصق ع¹ حدى ومن ا�فضل أن تبدأ با�لصق اµكÙ صلة بجمهورك الخاص من كبار السن الرجال 
والنساء, وقد تكون ا�جموعة مبنية ع¹ فئات ذات اعتبارات خاصة ( مثل: ا�ناطق الريفية مقابل ا�ناطق 

النائية , أو ال�جئª مقابل ا�جتمع ا�ضيف ) , ا�خت�فات القاùة ع¹ الجنس , ا�رجعيات أو ا��رسات 
الدينية وأيضاً أي مشك�ت خاصة قد تكون لدى كبار السن ( أفراد أو ج�عات).

•    من ا�فضل طباعة ا�لصقات ع¹ ورق A3 (وأقل قياس ورق ممكن A4 ) أو Íكنك عرضها ع¹ شاشة 
كب¬ة ( وليس ع¹ شاشة الهاتف ا�حمول أو الجهاز اللوحي) واختيار صيغة أو طريقة العرض لهذه ا�لصقات 

يجب أن تحدد من خ�ل صفات جمهورك.
 úّمن خ�ل ا�جموعات أو الجلسات الفردية، احرص ع¹ التباعد الجسدي (تبعاً للقواعد الدولية ا�و    •

بها) وتأكد من تطبيق إجراءات أمان كوفيد-19 وقواعد الصحة العامة والتي تتضمن:
.Êساس الكحوµيدي ذات اµاغسل يديك بشكل متكرر , استخدم ا�اء والصابون أو معق�ت ا  -

حافظ ع¹ مسافة آمنة من أي أحد يعطس أو يسعل.   -
ارتدي ك�مة إذا ý تتمكن من الحفاظ ع¹ التباعد.  -

� تلمس عيناك , أنفك أو فمك.  -
غطي فمك وأنفك بالجهة الداخلية من مرفقك أو Éنديل عندما تعطس أو تسعل.  -

ابَق � ا�نزل إذا كنت تشعر أنك لست جيداً.  -
إذا كان لديك ارتفاع حرارة , سعال أو صعوبة � التنفس , اسَع للرعاية الطبية.   -

•    انشأ جو دافئ وودي , واستمع إÛ ما لدى كبار السن ليشاركوه و أيد مشاعرهم.
•    تأكد أن الكراØ وا�ساحة معدلة ومناسبة لراحة اµشخاص بأي احتياج خاص ومن ضمنها ا�نحدرات 

عند ا�دخل للس�ح بدخول سهل لكبار السن الذين يعانون من صعوبات � الحركة.
•    تأكد من أنك تستطيع أن تقابل الشخص كب¬ السن لتتمكن من التواصل بالعª واÍÎاءات أثناء الك�م. 

ضع � ذهنك أيضاً أنه قد يتوجب عليك ارتداء ك�مة, لذا تكلم بشكل واضح وبصوت عاٍل ليتمكن كب¬ 
السن -والذي قد يعا� ضعفاً � السمع -من فهمك. تحقق إذا كان قد يحتاج إÛ نظارات لقراءة ا�لصق.
•    اسمح بالكث¬ من الوقت ل�ست�ع وتأكد أن ا�علومات التي يتم مشاركتها مفهومة جيداً من خ�ل 

التلخيص لنفسك والطلب من اµشخاص كبار السن أن يلخصوا لك ما فهموه, كمثال Íكنك السؤال ( هل 
فهمتني؟)  ( هل تريد مني أن أعيد ا�علومة ؟) أو تأكد (كيف تفضل أن نكمل ؟) 



    • ø…bO� W�B� Êu�√ Ê√ �MJ1 nO� ∫1 oBK*« 
لماذا هذا ا��مر مهم؟

إنه من الطبيعي أن تشعر بالقلق أو الهم أو تحت الضغط أو الوحدة خ�ل ف�ة ا�ستجابة لوباء كوفيد-19 
وبشكل خاص قد يؤثر هذا اµمر ع¹ كبار السن نساًء أو رجا�ً والذين يعيشون لوحدهم أو قد قللوا من 

ا�تصا�ت ا�جت�عية � ومواقفهم اليومية وبكل حال فهنالك الكث¬ من اµنشطة التي Íكن لكبار السن أن يحموا 
بها صحتهم العقلية خ�ل ف�ات الضغط.إن البقاء نشيط وبصحة بدنية جيدة مهم بشكل خاص لكبار السن طا�ا 

أن إجراءات كوفيد-19 تتطلب البقاء � الحجر لف�ات أطول، إن Áط حياة صحي ونشيط قد يساعد � الحفاظ 
ع¹ صحتهم العقلية والجسدية ع¹ ا�دى الطويل، إن مواصلتهم الحركة وبقائهم مرنª يساعدهم ع¹ تجنب أي 

تدهور � الحالة اÎدراكية أو الوظيفية.1

الرسائل المفتاحية:
:äîلتبَق ( الرجال والنساء كبار السن) بصحة جسدية وعقلية جيدة خ�ل الجائحة إنه من ا�هم أن تقوم با

حافظ ع¹ العادات اليومية أو اصنع عادات جديدة.  •
نم وكل � نفس الوقت كل يوم.  •

ا×ب كمية كافية من السوائل وكل طعام صحي.  •
حافظ ع¹ النشاط الجسدي (احرص ع¹ اµقل ع¹ 30 دقيقة من الت�رين الخفيفة يومياً).2  •

حافظ ع¹ النشاط الذهني ، اق�ح أنشطة مثل حل اµلغاز، الكل�ت ا�تقاطعة، أو Òارين اللياقة الذهنية،   •
العزف ع¹ آلة موسيقية، الشطرنج أو الدومينو، ...الخ)

احرص ع¹ أن تأخذ جميع اµدوية ا�وصوفة لك من قبل أخصا} الرعاية الصحية وأّ� توقف أي دواء إ�   •
إذا أخ�ك طبيب بذلك.

� هذا ا�لصق Íكنك أن ترى أشخاص أو مجموعة من الناس 
:äîيقومون با

الهرولة.  .1
ا�ستيقاظ والنوم � أوقات منتظمة.  .2

البستنة والقيام بأمور ا�نزل.  .3
قراءة الصحيفة.  .4

أكل طعام صحي � أوقات منتظمة.  .5
قيادة دراجة هوائية.  .6

اللعب (مع اÎبقاء ع¹ ا�سافة اîمنة) للحفاظ ع¹ النشاط الذهني والص�ت   .7
ا�جت�عية، ”التباعد الجسدي � يعني العزلة ا�جت�عية“.

ا�[.  .8
صنع الشاي.  .9

10. ×ب الكث¬ من ا�اء حتى خارج ا�نزل (مثال: أثناء الجلوس ع¹ مقعد الحديقة).
11.أخذ اµدوية ا�وصوفة، إنه من ا�هم أخذ اµدوية ا�وصوفة وأ� يتم إيقاف أي منها 

إّ� حين� يتم إخبارنا من قبل مخت^ الرعاية الصحية.
12. القيام بت�رين ا�س�خاء خارج ا�نزل. 

13. إحضار اµدوية ا�وصوفة من الصيدلية: ضع خطة مسبقة لتجديد اµدوية ا�وصوفة، 
ضع منبهاً لنفسك.

14. ×اء الخ_وات لòبقاء ع¹ العادات اليومية وتناول طعام صحي، قد تحتاج لتعديل 
عاداتك (ارتد الك�مة، تجنب أوقات ا�زدحام � السوق ا�حلية، اطلب ا�ساعدة من 

اîخرين).

1- دليل منظمة الصحة العا�ية: الحد من مخاطر ال�اجع اÎدراÂ والخرف, جنيف منظمة الصحة العا�ية 2019 :

https://www.who.int/publications-detail/risk-reduction-of-cognitive-decline-and-dementia  

2- دليل منظمة الصحة العا�ية عن النشاط البد� والسلوك الخامل, جنيف , منظمة الصحة العا�ية 2020 :

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/336656/9789240015128-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

https://www.who.int/publications-detail/risk-reduction-of-cognitive-decline-and-dementia
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/336656/9789240015128-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y


∫   ULOKF�� «

Lorem ipsum

1234

5

تواجهكم؟ قد  التي  اµسئلة  هي  ما 
ا�ق�حة: اÎجابات 

اسأل  ا�لصق  إظهار  قبل 

السن: كبار 

ع¹  تحافظون  كيف 

؟ صحتكم

السن  كبار  أعط 

الوقت  بعض 

وسجل  ليع�وا 

م�  م�حظات 

 . يقولون

مطبوعاً  كان  إذا  ا�لصق  أرهم  اîن 

 A4 ورق  ع¹  اµقل  ع¹  يكون  أن  (يجب 
أخ�هم:  ,  (A3 ورق  ع¹  اµفضل  ومن 

به  وفكروا  ا�لصق  هذا   Ûإ أنظروا 

دقائق. لبضع 

�راجعة   ً وقتا أعطهم 

تعب¬اتهم  وراقب  ا�لصق 

مشاهدتهم  أثناء 

التوضيحية. للرسوميات 

ا�ق�احات:  بعض  وهذه  النقاش  لبدء  الرئيسية  اµسئلة  بعض  اسأل  دقائق  بضع  بعد 

بأي  للقيام  جاهز  أنت  هل 

التي  النشاطات  هذه  من 

ا�لصق؟  � تشاهدها 

هذه  من  أي  بتطبيق  ستفكر  هل 

 � ا�لصق   � تشاهدها  التي  اµنشطة 

جيدة؟ بصحة  نفسك  Îبقاء  ا�ستقبل 

أفكار  بأي  تفكر  ا�لصق   � النظر  جعلك  هل 

أنفسنا  Îبقاء   ً أيضا نفعل  قد  ماذا  أخرى؟ 

كوفيد-19؟  جائحة  خ�ل   ً جسديا أصحاء 

مألوفة,  تبدو   � الثقافية  والظروف  والبيئة  الناس 

؟ ّ̀ ع تنطبق   � اµنشطة  أن  يعني  هذا  استخدامها             هل  يتم  ول@  عا�ية  لتكون  تصميمها  تم  قد  الرسومات   
اµشخاص  أو  ا�شاهد  بعض   .ýالعا حول  اµشخاص  مختلف  قبل  من 
تبدو  قد  كيف  مخيلتك؛  استخدم  اîخرين،  من  ألفة   Ùأك يبدون  قد 

ا�حلية. منطقتك   � والبيوت  والنساء  والرجال  اµنشطة  هذه 

 � الواردة  اµنشطة  تطبيق  Íكنني  كيف 
كوفيد-19؟ Îجراءات   ً تبعا يتضمن ا�لصق  قد  وهذا  اÎمكان،  قدر  ا�حلية  بالضوابط  Òسك 

الك�مة. ارتداء  أو  الجسدي  التباعد  تجربة 

اµنشطة  جميع  اتباع   <̀ ع يجب  هل 
جيدة؟ بصحة  للبقاء  ا�لصق   � اµفكار، الواردة  من  واسع  مدى  لك  ليوفر  صمم  قد  فا�لصق   ,�

 Ùأك  ً مناسبا تجده  والذي  به  تهتم  الذي  النشاط  اخ� 
. اليومية  لعاداتك 

ع¹  التطوعي  العمل   � ا�شاركة  هل 
البقاء   � يساهم  قد  ا�جتمعي  ا�ستوى 

جيدة؟ بصحة 
اµساس  ع¹  اµنشطة  أو  التطوعي  العمل   � ا�شاركة 
تساعدك  قد  النساء  أو  الرجال  مجموعات  أو  اÍÎأ� 
ا�جتمع. مع  وا�تصال  والدافع  بالتقدير  الشعور  ع¹ 

يتم  الذين  اµشخاص  �اذا 
 � منازلهم   � وحيدين  عرضهم 

الك�مة؟ يرتدون 
إذا  العدوى  من  اîخرين  وتحمي  تحميك  الك�مة 
�رتداء  بحاجة  لست  فأنت  ا�نزل   � لوحدك  كنت 

مة. لك� ا



تنبيهات: و  نصائح 
 ، منتظم  بشكل  اليدين  تنظيف  مثل:   19- كوفيد جائحة  خ�ل  جيدة  جسدية  صحة  ع¹  للمحافظة  مهمة  أمور  وجود  من  بالرغم 

ع¹  عام  بشكل  تركّز  الكتيب   � ا�وجودة  والنشاطات  ا�لصق  فإن  ...الخ.  الك�مة،  إرتداء  السعال،  آداب  الجسدي،  التباعد 
:Ûإ أنظر  السن،  لكبار  عامة  صحية  نصائح  أجل  من  ا�جت�عي،  النف�  والدعم  العقلية  الصحة 

https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-on-on-covid-19-for
older-people-

السن: وكبار  كوفيد-19 
. https://www.who.int/teams/social-determinants-of-health/covid-19 

ا�لصق.  � عرضها  تم  قد  والثقافات،  وا�واقع،  ا�شاهد،  من  الكث¬  هنالك  أنه  حقيقة  من  با�رتباك  يشعرون  قد  السن  كبار  بعض 
بهم. صلة   Ùكµا هو  أيها  يعينوا  وأن  واقعهم   Ûإ ا�شاهد  هذه  ترجمة  ع¹  شجعهم   •

ا�لصق.  � الطرق  هذه  جميع  عرض  يتم   ýو جيدة  بصحة  للبقاء  الطرق  من  الكث¬  هنالك  أنه  ذكر  ع¹  احرص   •
 � وجدوها  التي  الجديدة  اµفكار  هي  وما  جيدة  بصحة  للبقاء  يفعلونه  الذي  ما  السن  كبار  والرجال  النساء  اسال   •

صحتهم. ع¹  للحفاظ  قبل  من  بها  يفكروا   ý التي  الجديدة  اµنشطة  مثل  ا�لصق، 
قد  أنها  يظنون  التي  اµنشطة  واختيار  ا�لصق   � عرضها  تم  التي  باµنشطة  التفك¬  ع¹  السن  كبار  والرجال  النساء  شجع   •

تجربتها؟. يحبون  قد  التي  اµنشطة  ما  تناسبهم. 

وكبار  كوفيد-19  عن   Ùأك معلومات  أجل  من  العا�ية،  الصحة  منظمة  موقع  بزيارة  قم  السن  لكبار  الصحية  النصائح  من  للمزيد 
أنظر: السن، 

-https://www.who.int/teams/social-determinants-of-health/demographic  
 change-and-healthy-ageing/covid-19

https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-on-on-covid-19-for-older-people
https://www.who.int/teams/social-determinants-of-health/covid-19
https://www.who.int/teams/social-determinants-of-health/demographic-change-and-healthy-ageing/covid-19


ا�لصق 2: كيف Íكنني تحسª مزاجي؟

لماذا هذا ا��مر مهم؟
تبعاً لكون كبار السن � خطر متزايد لòصابة بحا�ت مرضية شديدة بسبب كوفيد-19, قد يكونون بشكل خاص متخوفª من العدوى، أو 

من ا�وت أو ا�وت لوحدهم، أو من أفراد العائلة واµصدقاء ا�صابª. وقد يخت�ون فقد أحد اµصدقاء ا�قربª أو أحد افراد العائلة وقد � 

يتمكنون من حضور جنازاتهم. ولذا فإن كبار السن قد يشعرون أنهم منعزلª اجت�عياً بسبب القيود الصحية وقد يقضون ف�ات طويلة 

من العزل أو تشديد الح�ية تبعاً لوضعهم الطبي عاÊ الخطورة. إن كبار السن أيضاً أكÙ عرضة لسوء ا�عاملة واÎه�ل. هذه اµسباب 

مجتمعة قد تزيد لدى كبار السن من مخاطر مواجهتهم تفاقم أعراض مشاكل الصحة العقلية الكامنة و/أو الحا�ت العصبية، وهذا قد 

يؤثر ع¹ شعورهم أو دافعيتهم ورفاههم النف�.

رسائل مفتاحية:
من أجل ا�ساعدة ع¹ تحسª ا�زاج لكبار السن خ�ل الجائحة، فإنه من ا�هم أن:

•  يكون لديهم عادات يومية منتظمة.
أن يقوموا بنشاطات تكون ممتعة لهم.  •

يتكلموا مع أفراد العائلة واµصدقاء بشكل منتظم.  •
ال�كيز ع¹ اµنشطة التي تجلب لهم السعادة وأن يجعلوا هذه اµنشطة جزءاً من عاداتهم اليومية.  •

يجربوا ا�س�خاء، التأمل، التنفس والت�رين الخفيفة.  •
أن يجربوا ا�نقطاع عن اµخبار أو ع¹ اµقل أن يجعلوا اµمر متوازناً من أجل أن يعطوا µنفسهم اس�احة من التقارير التي تتضمن   •

مشاهد تسبب التوتر أو الهلع.

أن يرسموا أو يستخدموا قوتهم، خ�تهم ومعرفتهم من أجل التعامل مع ا�واقف التي تواجههم.  •

� هذا ا�لصق Íكن أن ترى أشخاصاً أو مجموعة من اµفراد يقومون 
:äîبا

تأمل النجوم، ال�كيز ع¹ اµمور اÎيجابية � حياتهم، الشعور   -1
وم�رسة اÎمتنان.

الحياكة، الخياطة.  -2
الرسم/ التلوين.  -3

ا�ستمتاع بوجبة مع العائلة أو اµصدقاء.  -4
التحدث ع� الهاتف مع العائلة واµصدقاء بشكل منتظم.  -5

القيام بصنع الفخار أو أع�ل يدوية أخرى.  -6
لعب الورق مع العائلة واµصدقاء.  -7

قراءة كتاب.  -8
الخروج و/أو مساعدة أحد آخر ع¹ الخروج.  -9

ا�س�خاء/التأمل/Òارين التنفس.  -10
البستنة.  -11
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تواجهكم؟ قد  التي  اµسئلة  هي  ما 
ا�ق�حة: اÎجابات 

1234
اسأل  ا�لصق  إظهار  قبل 

السن: كبار 

 ªتحس Íكنكم  كيف 

؟ جكم مزا

السن  كبار  أعط 

الوقت  بعض 

وسجل  ليع�وا 

م�  م�حظات 

 . يقولون

مطبوعاً  كان  إذا  ا�لصق  أرهم  اîن 

 A4 ورق  ع¹  اµقل  ع¹  يكون  أن  (يجب 
أخ�هم:  ,  (A3 ورق  ع¹  اµفضل  ومن 

به  وفكروا  ا�لصق  هذا   Ûإ أنظروا 

دقائق. لبضع 

�راجعة   ً وقتا أعطهم 

تعب¬اتهم  وراقب  ا�لصق 

مشاهدتهم  أثناء 

التوضيحية. للرسوميات 

ا�ق�احات:  بعض  وهذه  النقاش  لبدء  الرئيسية  اµسئلة  بعض  إسال  دقائق  بضع  بعد 

ما هي اµفكار التي 
تخطر لكم بعد رؤية 

ا�لصق؟

هل تقومون بأي من 

اµنشطة التي ترونها 

� ا�لصق؟

هذه  من  أي  بتطبيق  ستفكرون  هل 

ا�لصق   � تشاهدونها  التي  اµنشطة 

ا�ستقبل من أجل تحسª مزاجكم؟  �

كيف تشعرون أثناء 

مشاهدة أو قراءة أو 

ا�ست�ع لéخبار؟

كيف Íكنني أن أحسن مزاجي إذا كانت اÎجراءات 

الخاصة بكوفيد-19 � تسمح Ê بزيارة العائلة أو 

اµصدقاء؟

هنالك الكث¬ من الطرق ا�ختلفة لتحسª ا�زاج ومنها ا�حافظة ع¹ عادات 

يومية منتظمة، اÎنخراط بنشاطات تجلب السعادة والتحدث مع اµصدقاء 

والعائلة ع� الهاتف أو وجهاً لوجه قدر اÎمكان مع ا�حافظة ع¹ الضوابط 

ا�حلية ومن ضمنها التباعد الجسدي وارتداء الك�مة.

ما هي Òارين التنفس وا�س�خاء؟ كيف تؤثر 
� ؟

هذه الت�رين تساعدك ع¹ ال�كيز ع¹ ا�س�خاء وع¹ 

التنفس م� قد يساعد ع¹ تقليل التوتر والنوم بشكل أفضل.

هل تحبون م�رسة هذه الت�رين 

سوياً؟
مألوفة  تبدو   � الثقافية  والظروف  والبيئة  الناس 

؟ ّ̀ ع تنطبق   � اµنشطة  أن  يعني  هذا  استخدامها             هل  يتم  ول@  عا�ية  لتكون  تصميمها  تم  قد  الرسومات   
اµشخاص  أو  ا�شاهد  بعض   ýالعا حول  اµشخاص  مختلف  قبل  من 

تبدو  قد  كيف  مخيلتك؛  استخدم  اîخرين،  من  ألفة   Ùأك يبدون  قد 
ا�حلية. منطقتك   � والبيوت  والنساء  والرجال  اµنشطة  هذه 

اµنشطة  جميع  اتباع   ّ̀ ع يجب  هل 
جيدة؟ بصحة  للبقاء  ا�لصق   � اµفكار، الواردة  من  واسع  مدى  لك  ليوفر  صمم  قد  فا�لصق   ,�

 Ùأك  ً مناسبا تجده  والذي  به  تهتم  الذي  النشاط  اخ� 
. اليومية  لعاداتك 

يتم  الذين  اµشخاص  �اذا 
 � منازلهم   � وحيدين  عرضهم 

الك�مة؟ يرتدون 
إذا  العدوى  من  اîخرين  وتحمي  تحميك  الك�مة 
�رتداء  بحاجة  لست  فأنت  ا�نزل   � لوحدك  كنت 

مة. لك� ا



النصائح والتنبيهات!
هنالك الكث¬ من التقارير عن ازدياد مستوى العنف الذي يحدث � ا�نازل خ�ل جائحة كوفيد -19 , من ضمنها العنف ضد كبار السن، 

ابحث عن ع�مات وإشارات تدل ع¹ التعرض للعنف واعرض تقديم الدعم بالشكل ا�ناسب. قد تجد معلومات مفيدة � ملخص منظمة 

الصحة العا�ية الذي يحتوي ع¹ اµفعال ا�فتاحية لéشخاص ذوي الصلة �نع أو التخفيف من العنف الداخ`:

 https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Violence_actions-2020.1

بعض كبار السن قد يشعرون با�رتباك من حقيقة أنه هنالك الكث¬ من ا�شاهد، وا�واقع، والثقافات، قد تم عرضها � ا�لصق.

شجعهم ع¹ ترجمة هذه ا�شاهد إÛ واقعهم وأن يعي+نوا أيها هو اµكÙ صلة بهم.  •
احرص ع¹ ذكر أنه هنالك الكث¬ من الطرق للتفك¬ بإيجابية وتحسª ا�زاج.  •

اسأل النساء والرجال كبار السن مالذي يفعلونه لتحسª مزاجهم وما هي اµفكار الجديدة التي وجدوها � ا�لصق، مثل اµنشطة   •
الجديدة التي ý يفكروا بها من قبل لتحسª مزاجهم، أي من اµنشطة قد يفكرون بتجربتها؟

شجع النساء والرجال كبار السن ع¹ التفك¬ باµنشطة التي تم عرضها � ا�لصق واختيار اµنشطة التي يظنون أنها قد تناسبهم.   •
اسأل النساء والرجال كبار السن عن الطرق التي يتابعون فيها اµخبار وهل تناسب احتياجاتهم، عند الحاجة ساعدهم ع¹ إيجاد   •

التوازن بª البقاء مطلعª ع¹ اµخبار ومشاهدة أو قراءة الكث¬ من اµخبار التي تث¬ الهلع والتوتر.

للمزيد من النصائح الصحية عن كيفية التعامل مع الضغوطات خ�ل ف�ة جائحة كوفيد19- قم بزيارة موقع منظمة الصحة العا�ية، 

أنظر:

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/cop- 
ing-with-stress.pdf?sfvrsn=9845bc3a_8

https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Violence_actions-2020.1
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/coping-with-stress.pdf?sfvrsn=9845bc3a_8
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إن البقاء فعال اجت�عياً يقلل من تأث¬ات القلق ع¹ الجسد، تذكر أن التباعد الجسدي ليس مثل ا�نعزال ا�جت�عي وليس بال_ورة يقود 

إÛ الشعور بالوحدة ، إن البقاء ع¹ اتصال اجت�عياً مهم جداً للحفاظ ع¹ صحة نفسية وإدراكية جيدة.

الرسائل المفتاحية:
 من أجل أن يبقى كبار السن ع¹ اتصال مع عائ�تهم ومجتمعهم إنه من ا�هم أن:

أن يساعدوا اîخرين إذا استطاعوا (مثال: يصبحوا متطوعª، يشاركوا � أع�ل ذات قيمة أو مهام تجعل كب¬ السن يشعر   •
بالقيمة).

أن يتحدثوا مع العائلة واµصدقاء بشكل منتظم.  •
يحافظوا ع¹ مشاركتهم باµنشطة ا�جتمعية، الدينية و/أو الروحية، مث�ً: Íكنهم متابعة الخدمات ع¹ التلفاز، الراديو، أو اÎن�نت   •

إن أمكن.

أن يشاركوا � تجمعات أو مجموعات دعم اµقران أو استخدام الهاتف ل�تصال بأرقام ا�ساعدة أو مجموعات وسائل التواصل   •
ا�جت�عي إن أمكن.

  

� هذا ا�لصق Íكنك رؤية أشخاص أو مجموعة من اµفراد يقومون 
:äîبا

ا�شاركة بالص�ة مع مجموعاتهم الدينية أو الروحية.  .1
الدردشة مع أفراد مجتمعهم.  .2

القراءة لéطفال.  .3
مشاهدة التلفاز كجزء من الوقت العائ`.  .4

البقاء ع¹ تواصل بشكل منتظم مع العائلة واµصدقاء. مث�ً   .5
اتصل من خ�ل اÎن�نت أو الهاتف.

البقاء ع¹ اتصال مع العائلة وقوموا باµنشطة معاً مث�ً: أن   .6
يبني ث�ث أجيال (اµب وا�بن والحفيد) منزل للطيور.

البقاء ع¹ تواصل مع الج¬ان أو اµصدقاء، مثال: إجراء   .7
محادثة قص¬ة من خلف السياج.

ا�[ مع اµصدقاء الذين يحتاجون ا�ساعدة أو قم بإعداد   .8
مجموعة للم[.
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تواجهكم؟ قد  التي  اµسئلة  هي  ا�ق�حة:ما  اÎجابات 

اسأل  ا�لصق  إظهار  قبل 

السن: كبار 

تواصل حاليا  تبقون ع¹  كيف 

ومجتمعاتكم؟ عائ�تكم  مع 

السن  كبار  أعط 

الوقت  بعض 

وسّجل  ليعّ�وا 

م�  م�حظات 

 . يقولون

اîن أرهم ا�لصق إذا كان مطبوعاً (يجب أن 

يكون ع¹ اµقل ع¹ ورق A4 ومن اµفضل 

ع¹ ورق A3) , أخ�هم:

أنظروا إÛ هذا ا�لصق وفكروا به لبضع دقائق.

�راجعة   ً وقتا أعطهم 

تعب¬اتهم  وراقب  ا�لصق 

مشاهدتهم  أثناء 

التوضيحية. للرسوميات 

ا�ق�احات:  بعض  وهذه  النقاش  لبدء  الرئيسية  اµسئلة  بعض  اسأل  دقائق  بضع  بعد 

تخطر  التي  اµفكار  هي  ما 

ا�لصق؟ رؤية  بعد  لكم 

اµنشطة  من  بأّي  تقومون  هل 

ا�لصق؟  � ترونها  التي 
تشاهدها  التي  اµنشطة  هذه  من  أي  بتطبيق  ستفكر  هل 

تواصل؟ ع¹  نفسك  Îبقاء  ا�ستقبل   � ا�لصق   �

مألوفة  تبدو   � الثقافية  والظروف  والبيئة  الناس 

؟ ّ̀ ع تنطبق   � اµنشطة  أن  يعني  هذا  هل 

استخدامها              يتم  ول@  عا�ية  لتكون  تصميمها  تم  قد  الرسومات   
اµشخاص  أو  ا�شاهد  بعض   ýالعا حول  اµشخاص  مختلف  قبل  من 
قد  كيف  مخيلتك؛  استخدم  لذا  اîخرين،  من  ألفة   Ùأك يبدون  قد 

ا�حلية. منطقتك   � والبيوت  والنساء  والرجال  اµنشطة  هذه  تبدو 

كانت  إذا  اتصال  ع¹  البقاء  Íكنني  كيف 
العائلة  بزيارة   Ê تسمح   �  19- كوفيد إجراءات 

اµصدقاء؟ أو 

عائلتك  مع  اتصال  ع¹  لتبقى  ا�ختلفة  الطرق  من  الكث¬  هنالك 
أو  الهاتف  ع�  والعائلة  اµصدقاء  مع  التحدث  مثل  ومجتمعك 

ومن  ا�حلية  الضوابط  ع¹  ا�حافظة  مع  اÎمكان  قدر  لوجه  وجهاً 
الك�مة. وإرتداء  الجسدي  التباعد  ضمنها 

اµنشطة  جميع  إتباع   <̀ ع يجب  هل 
جيدة؟ بصحة  للبقاء  ا�لصق   � اµفكار، الواردة  من  واسع  مدى  لك  ليوفر  صمم  قد  فا�لصق   ,�

 Ùأك  ً مناسبا تجده  والذي  به  تهتم  الذي  النشاط  اخ� 
. اليومية  لعاداتك 

يتم  الذين  اµشخاص  �اذا 
 � منازلهم   � وحيدين  عرضهم 

الك�مة؟ يرتدون 
إذا  العدوى  من  اîخرين  وتحمي  تحميك  الك�مة 
�رتداء  بحاجة  لست  فأنت  ا�نزل   � لوحدك  كنت 

مة. لك� ا

النصائح و التنبيهات
بعض كبار السن قد يشعرون با�رتباك من حقيقة أنه هنالك الكث¬ من ا�شاهد، وا�واقع، والثقافات، قد تم عرضها � ا�لصق.

شجعهم ع¹ ترجمة هذه ا�شاهد إÛ واقعهم وأن يعيّنوا أيها هو اµكÙ صلة بهم.  •
احرص ع¹ ذكر أنه هنالك الكث¬ من الطرق للبقاء ع¹ اتصال مع العائلة واµصدقاء.  •

اسأل النساء والرجال كبار السن مالذي يفعلونه ليبقوا ع¹ اتصال وما هي اµفكار الجديدة التي وجدوها � ا�لصق، مثل اµنشطة   •
الجديدة التي ý يفكروا بها من قبل للحفاظ ع¹ التواصل مع العائلة واµصدقاء، أّي من اµنشطة قد يفكرون بتجربتها؟

شّجع النساء والرجال كبار السن ع¹ التفك¬ باµنشطة التي تم عرضها � ا�لصق واختيار اµنشطة التي يظنون أنها قد تناسبهم.   •
كن ع¹ وعي بالفوارق الرقمية التي قد تؤثر ع¹ كبار السن وقد تحرمهم من استخدام ا�نصات الرقمية ليس فقط من أجل   •

التواصل الرقمي ولكن أيضاً من الحصول ع¹ الخدمات مثل الخدمات الطبية عن بعد، مثل التسوق ع� اÎن�نت ...إلخ. وفر بعض ا�وارد 
التي قد تساعدهم وتكون م�ùة �عتباراتك.

للمزيد من النصائح الصحية عن كيف ومتى نرتدي الك�مة قم بزيارة موقع منظمة الصحة العا�ية، ع¹ صفحة ارتداء الك�مة، أنظر: 
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavi-
rus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks
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إن كبار السن قد � يعلمون أين وكيف قد Íكنهم الحصول ع¹ ا�ساعدة، خصوصاً إذا كانت خدمات الرعاية ا�جت�عية مغلقة.
 إن بعض كبار السن Éن فيهم أولئك الذين لديهم احتياجات خاصة أو ضعف اÎدراك أو الخرف، ”الذين يعتمدون ع¹ اîخرين للقيام 

بأنشطتهم اµساسية أو احتياجاتهم اليومية للبقاء فعالª وع¹ قيد الحياة“. إن هؤ�ء قد � Íلكون إمكانية الوصول للدعم ال�زم خ�ل ف�ات 
اÎغ�ق أو بحا�ت يكون فيها مقدمي الرعاية لهم مر*. � نفس الوقت كبار السن الذين � يعتمدون ع¹ أنفسهم هم أكÙ عرضة لخطر 

اÎصابة بالعدوى من مقدمي الرعاية وبيئتهم الحيوية, وهم أيضاً قد يواجهون صعوبات بالحفاظ ع¹ ضوابط الوقاية من العدوى, خصوصاً 
ذوي ا�حتياجات الخاصة أو ضعف اÎدراك والخرف, إن النساء ( إن كانوا كبار سن أو أصغر) هم بالعادة مقدمي رعاية لكبار السن وهذا 
اµمر يضعهم بخطورة عالية لòصابة أو حمل العدوى, إن الكث¬ من اµجداد يكونون مقدمي رعاية بشكل جز}  µحفادهم,و  قدرتهم ع¹ 

تقديم الرعاية لعائلة واحدة قد تنقص تبعاً Îجراءات الوقاية ا�رتبطة بكوفيد-19 , وتأثر سلباً ع¹ اس�اتيجيات التأقلم وخيارات الدعم لدى 
العائلة.

بعض ا�سنª � يستطيعون الوصول لخدمات الح�ية والرعاية اµساسية خ�ل اÎغ�ق، مثل الطعام، الطبابة، ا�أوى، خدمات الرعاية الصحية 
والجنسية، نظراً لخوفهم من اÎصابة بالعدوى أو قلة قدرتهم ع¹ التنقل تبعاً لòجراءات ا�رتبطة بكوفيد-19 .

الرسائل المفتاحية:
ل@ يحصل كبار السن ع¹ ا�ساعدة إذا احتاجوها، من ا�هم أن:

يتواصلوا مع عام` الرعاية الصحية وا�جتمعية، خاصة إذا كانوا متوترين، قلقª أو يشعرون بالحزن، وتقف هذه ا�شاعر � طريق   •
م�رستهم لنشاطاتهم اليومية لعدة أيام متتابعة.

يتحدثوا مع عائ�تهم وأصدقائهم.  •
.ªو/أو الروحي ªقادة مجتمعاتهم أو القادة الديني Ûالرجوع إ  •

� هذا ا�لصق Íكنك أن ترى أشخاص أو مجموعة من اµفراد 
:äîيقومون با

.ªوا�جتمعي ªالصحي ª1. زيارة العامل
.ªوالروحي ª2. التحدث مع ا�جتمع أو القادة الديني

3.  السعي للدعم ا�جتمعي من خ�ل التحدث مع العائلة 
واµصدقاء.

.ªأو اجت�عي ªصحي ª4.  استقبال زيارات منزلية من عامل
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تواجهكم؟ قد  التي  اµسئلة  هي  ا�ق�حة:ما  اÎجابات 

إسال  ا�لصق  إظهار  قبل 

السن: كبار 

ا�ساعدة  تحصلون ع¹  كيف 

إليها ؟ إذا كنتم بحاجة 

السن  كبار  أعط 

الوقت  بعض 

وسجل  ليع�وا 

م�  م�حظات 

 . يقولون

اîن أرهم ا�لصق إذا كان مطبوعاً (يجب أن 

يكون ع¹ اµقل ع¹ ورق A4 ومن اµفضل 

ع¹ ورق A3) , أخ�هم:

أنظروا إÛ هذا ا�لصق وفكروا به لبضع دقائق.

�راجعة   ً وقتا أعطهم 

تعب¬اتهم  وراقب  ا�لصق 

مشاهدتهم  أثناء 

التوضيحية. للرسوميات 

ا�ق�احات:  بعض  وهذه  النقاش  لبدء  الرئيسية  اµسئلة  بعض  إسال  دقائق  بضع  بعد 

تخطر  التي  اµفكار  هي  ما 

ا�لصق؟ رؤية  بعد  لكم 

اµنشطة  من  بأّي  تقومون  هل 

ا�لصق؟  � ترونها  التي 
اµنشطة  هذه  من  أّي  بتطبيق  ا�ستقبل   � ستفكر  هل 

ا�ساعدة؟ ع¹  للحصول  ا�لصق   � تشاهدها  التي 

مألوفة  تبدو   � الثقافية  والظروف  والبيئة  الناس 

؟ ّ̀ ع تنطبق   � اµنشطة  أن  يعني  هذا  هل 

استخدامها              يتم  ول@  عا�ية  لتكون  تصميمها  تم  فد  الرسومات   
اµشخاص  أو  ا�شاهد  بعض  إن   ýالعا حول  اµشخاص  مختلف  قبل  من 
تبدو  قد  كيف  مخيلتك؛  استخدم  اîخرين،  من  ألفة   Ùأك يبدون  قد 

ا�حلية. منطقتك   � والبيوت  والنساء  والرجال  اµنشطة  هذه 

كانت  إذا  اتصال  ع¹  البقاء  Íكنني  كيف 
من  بالخروج   Ê تسمح   �  19- كوفيد إجراءات 

�نزل؟  ا

هنالك الكث¬ من الطرق ا�ختلفة للحصول ع¹ ا�ساعدة إن ý تكن قادراً 
ع¹ الخروج من ا�نزل ومنها التحدث مع العاملª الصحيª وا�جت�عيª ع� 
الهاتف أو اÎتصال باµرقام الخاصة با�ساعدة ا�جتمعية أو مجموعات دعم 

اµقران أو التحدث مع اµصدقاء وأفراد العائلة ع� الهاتف.

اµنشطة  جميع  إت+باع  ع¹ّ  يجب  هل 
جيدة؟ بصحة  للبقاء  ا�لصق   � اµفكار، الواردة  من  واسع  مدى  لك  ليوفر  صمم  قد  فا�لصق   �

 Ùأك مناسبا  تجده  والذي  به  تهتم  الذي  النشاط  اخ� 
. اليومية  لعاداتك 

يتم  الذين  اµشخاص  �اذا 
 � منازلهم   � وحيدين  عرضهم 

الك�مة؟ يرتدون 
إذا  العدوى  من  اîخرين  وتحمي  تحميك  الك�مة 

Îرتداء  بحاجة  لست  فأنت  ا�نزل   � لوحدك  كنت 
مة. لك� ا

النصائح والتنبيهات:
بعض كبار السن قد يشعرون با�رتباك من حقيقة أنه هنالك الكث¬ من ا�شاهد، وا�واقع، والثقافات، قد تم عرضها � ا�لصق.

شجعهم ع¹ ترجمة هذه ا�شاهد إÛ واقعهم وأن يعي+نوا أيها هو اµكÙ صلة بهم.  •
احرص ع¹ ذكر أنه هنالك الكث¬ من الطرق للحصول ع¹ ا�ساعدة.  •

إسال النساء والرجال كبار السن ماذا يفعلونه للحصول ع¹ ا�ساعدة وما هي اµفكار الجديدة التي وجدوها � ا�لصق، مثل   •
اµنشطة الجديدة التي ý يفكروا بها من قبل للحصول ع¹ ا�ساعدة، أّي من اµنشطة قد يفكرون بتجربتها؟

شجع النساء والرجال كبار السن ع¹ التفك¬ باµنشطة التي تم عرضها � ا�لصق واختيار اµنشطة التي يظنون أنها قد تناسبهم.   •
اكتب لهم بعض اµرقام ا�حلية وجهات اÎتصال للوكا�ت وال�كاء ع¹ اµرض التي Íكنها أن تقدم ا�ساعدة.  •

للمزيد من النصائح عن متى يجب عليك الذهاب إÛ مؤسسة للرعاية الصحية قم بزيارة موقع منظمة الصحة العا�ية، أنظر:
https://www.who.int/images/default-source/health-topics/coro- 
/navirus/health-care-facilities_8_1-01.png?Status=Master&sfvrsn=823c9ad5_3

https://www.who.int/images/default-source/health-topics/coronavirus/health-care-facilities_8_1-01.png?Status=Master&sfvrsn=823c9ad5_3/
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لماذا هذا ا��مر مهم؟

مثل جميع الناس، عندما يفقد كبار السن أفراد من العائلة أو اµصدقاء بسبب كوفيد-19 , قد يخت�وا نطاق واسع من ا�شاعر، من 
ضمنها الحزن الشعور و بالذنب، الغضب، الشعور الغامض بالفقد“4“. و قد يجدون صعوبات � النوم، يشعرون باÎرهاق أو يخت�ون 

شعور مستويات منخفضة من الطاقة.
وقد يعيشون أفكاراً مرتبطة Éوتهم وبقائهم ع¹ قيد الحياة، وهو ما قد يسبب لهم ا�زيد من القلق، كل هذه ا�شاعر طبيعية وليس 

هنالك طرق صحيحة وخاطئة للشعور باõµ أو للتعامل مع الفقد. اعت�داً ع¹ اÎجراءات ا�حلية والوطنية قد � يكون من ا�مكن 
حضور جنازات اµشخاص ا�توفª، أو مساعدتهم � خدمات الجنازة. إنها م�رسة طبيعية ومناسبة ثقافية ودينية وروحية، وهي طقوس 

قد تخفف من الضغوط، وتساعد ع¹ الحزن واõµ ضمن إطار ا�جتمع. ”5,6“

الرسائل المفتاحية: 
من أجل أن يتأقلم كبار السن مع اõµ والحزن، إنه من ا�هم أن:

•  يعطوا أنفسهم الوقت، قد يظنون أن الحزن واýµ الذي يشعرون به لن يذهب إط�قاً، لكن � أغلب الحا�ت اõµ يخف مع 
الوقت. إن شدة اõµ عادة ترتبط مع شدة الحب للشخص الذي فقدوه عندما كان حياً.

•  يكونوا ع¹ علم أن خسارة أفراد العائلة أو اµصدقاء هو موقف صعب جداً وقد يبدأ الكث¬ من ا�شاعر ا�ختلفة، كل هذه 
.õµا�شاعر طبيعية وليس هنالك طريقة صحيحة أو خاطئة للشعور با

يتذكروا اللحظات السعيدة والذكريات عن اµوقات التي قضوها مع الشخص ا�تو%.  •
•  يتكلموا بشكل منتظم عن مشاعرهم مع اµشخاص الذين يثقون بهم، و أن يتواصلوا مع اµصدقاء، وأفراد العائلة أو متطوعي 

ا�جتمع الذين قد يستطيعون ا�ساعدة Éرحلة اõµ والذين قد يشعرونهم با�تصال.
يرجعوا إÛ قادة ا�جتمع والقادة الدينيª والروحيª، مثل القادة الذين Íتلكون مهارات � مساعدة اîخرين ع¹ التحكم   •

.õوإحساس الفقد والعثور ع¹ ا�عنى، والذين قد يساعدون خ�ل س¬ عملية الشعور با� õµبا
أن يركزوا ع¹ اµنشطة ا�متعة بالنسبة لهم والتي قد تشعرهم بالسعادة.  •

:äîفراد يقومون باµكنك رؤية أشخاص أو مجموعة من اÍ هذا ا�لصق �
.ªشخاص ا�توفµوقات التي قضوها مع اµ1.    تذكر اللحظات ا�فرحة وا

2.   الحفاظ ع¹ عاداتهم اليومية ا�نتظمة عند تذكر أو التفك¬ باµشخاص 
.ªا�توف

3.   التحدث عن اللحظات السعيدة أو الذكريات عن اµوقات التي 
.ªقضوها برفقة أفراد العائلة ا�توف

4.   ينظرون إÛ مجموعة من الصور.
5.   يعزفون ا�وسيقى.

.ªوالروحي ªأو الديني ª6.   زيارة القادة ا�جتمعي
7.   ا�[ � الطبيعة.

8.   النظر إÛ الصور ع¹ الحاسب أو الهاتف.

 õµسباب متعددة بأنهم غ¬ قادرين ع¹ إنهاء حالة اµشخاص وµالحالة عندما يشعر ا Û4.        الخسارة الغامضة هو مصطلح يش¬ إ
وهذا قد يجعلهم يبحثون عن اÎجابات.

https://apps.who.int/iris/bit- 2015, نسا� من منظمة الصحة العا�ية. جنيف: منظمة الصحة العا�يةÎدليل التدخل ا  .5
stream/handle/10665/162960/9789241548922_eng.pdf;jsessionid=C59290F0F882248BE1FC7CEAD638D0BB?sequence=1
دليل اللجنة الداùة للتنسيق بª الوكا�ت عن الصحة العقلية والدعم النف� ا�جت�عي � حا�ت الطوارئ. جنيف: اللجنة الداùة   .6
للتنسيق بª الوكا�ت 2007. ورقة العمل 5.3: تيس¬ الظروف للم�رسات الروحية والدينية ا�ناسبة حسب الثقافة ا�جتمعية للتعا�. 
(الصفحات من 106 ل 109) وورقة العمل 8.2: التي تقدم الوصول �علومات حول طرق إيجابية للتأقلم (صفحة 163-167) 
https://interagencystandingcommittee.org/system/�les/ias-
c_guidelines_on_mental_health_and_psychosocial_support_in_emergency_settings.pdf

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/162960/9789241548922_eng.pdf;jsessionid=C59290F0F88
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/162960/9789241548922_eng.pdf;jsessionid=C59290F0F88
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/iasc_guidelines_on_mental_health_and_psychosoc
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إسال  ا�لصق  إظهار  قبل 

السن: كبار 

 õµتتأقلمون مع ا كيف 

والحزن ؟

السن  كبار  أعط 

الوقت  بعض 

وسجل  ليع�وا 

م�  م�حظات 

 . يقولون

اîن أرهم ا�لصق إذا كان مطبوعاً (يجب أن 

يكون ع¹ اµقل ع¹ ورق A4 ومن اµفضل 

ع¹ ورق A3) , أخ�هم:

أنظروا إÛ هذا ا�لصق وفكروا به لبضع دقائق.

�راجعة   ً وقتا أعطهم 

تعب¬اتهم  وراقب  ا�لصق 

مشاهدتهم  أثناء 

التوضيحية. للرسوميات 

ا�ق�احات:  بعض  وهذه  النقاش  لبدء  الرئيسية  اµسئلة  بعض  إسال  دقائق  بضع  بعد 

تخطر  التي  اµفكار  هي  ما 

ا�لصق؟ رؤية  بعد  لكم 

اµنشطة  من  بأّي  تقومون  هل 

ا�لصق؟  � ترونها  التي 
اµنشطة  هذه  من  أّي  بتطبيق  ا�ستقبل   � ستفكر  هل 

والحزن؟  õµا مع  للتأقلم  ا�لصق   � تشاهدها  التي 

تواجهكم؟ قد  التي  اµسئلة  هي  ما 

ا�ق�حة: اÎجابات 

مألوفة  تبدو   � الثقافية  والظروف  والبيئة  الناس 

؟ ّ̀ ع تنطبق   � اµنشطة  أن  يعني  هذا  هل 

استخدامها              يتم  ول@  عا�ية  لتكون  تصميمها  تم  قد  الرسومات   
اµشخاص  أو  ا�شاهد  بعض   ýالعا حول  اµشخاص  مختلف  قبل  من 

تبدو  قد  كيف  مخيلتك؛  استخدم  اîخرين،  من  ألفة   Ùأك يبدون  قد 
ا�حلية. منطقتك   � والبيوت  والنساء  والرجال  اµنشطة  هذه 

 ý إذا  والفقد   õµا مع  أتأقلم  أن  Íكنني  كيف 
العائلة  أفراد  أو  اµصدقاء  أحد  رؤية  أستطع 

الجنازة؟ حضور  من  أÒكن   ý أو   ªا�توف
هنالك الكث¬ من الطرق ا�ختلفة للتأقلم مع اõµ والحزن إذا ý تتمكن من 

رؤية أحد أفراد العائلة أو اµصدقاء ا�توفª, ومنها ا�تصال باµصدقاء أو 
 ªوالروحي ªأو الديني ªالعائلة بشكل منتظم التحدث مع الوجهاء ا�جتمعي

وال�كيز ع¹ اµنشطة التي قد تجلب ا�تعة والسعادة.

اµنشطة  جميع  ت$باع  ا  ّ̀ ع يجب  هل 
جيدة؟ بصحة  للبقاء  ا�لصق   � اµفكار، الواردة  من  واسع  مدى  لك  ليوفر  صمم  قد  فا�لصق   ,�

 Ùأك  ً مناسبا تجده  والذي  به  تهتم  الذي  النشاط  اخ� 
. اليومية  لعاداتك 

يتم  الذين  اµشخاص  �اذا 
 � منازلهم   � وحيدين  عرضهم 

الك�مة؟ يرتدون 
إذا  العدوى  من  اîخرين  وتحمي  تحميك  الك�مة 
�رتداء  بحاجة  لست  فأنت  ا�نزل   � لوحدك  كنت 

مة. لك� ا

Íكنك أيضاً القيام بطقوس خاصة للمساعدة ع¹ ا�# قدماً 
أو مث�ً إذا كان ا�تو% صديق Íكنك ا�تصال بعائلته لتقديم 

التعازي وأن تخ�هم بشعورك.



النصائح والتنبيهات 
بعض كبار السن قد يشعرون با�رتباك من حقيقة أنه هنالك الكث¬ من ا�شاهد، وا�واقع، والثقافات، قد تم عرضها � ا�لصق.

شجعهم ع¹ ترجمة هذه ا�شاهد إÛ واقعهم وأن يعينوا أيها هو اµكÙ صلة بهم.  •

احرص ع¹ ذكر أنه هنالك الكث¬ من الطرق للتعب¬ وللتأقلم مع اõµ والحزن.  •

إسال النساء والرجال كبار السن ماذا يفعلون للتأقلم مع اõµ والحزن وما هي اµفكار الجديدة التي وجدوها � ا�لصق، مثل   •

اµنشطة الجديدة التي ý يفكروا بها من قبل للتأقلم مع اõµ والفقد، أي من اµنشطة قد يفكرون بتجربتها؟

شجع النساء والرجال كبار السن ع¹ التفك¬ باµنشطة التي تم عرضها � ا�لصق واختيار اµنشطة التي يظنون أنها قد تناسبهم.   •

شجع كبار السن ع¹ تحديد نقاط قوتهم وخ�تهم وتحديد ا�س�اتيجيات التي ساعدتهم ع¹ التأقلم مع اõµ والفقد � ا�ا".  •

حدد كبار السن الذين يبدون ع�مات ع¹ حا�ت معقدة من اõµ أو الذين قد يكونون � خطر ا�كتئاب أو أذية الذات. زودهم   •

بإرشادات إضافية وأدعهم للحصول ع¹ ا�ساعدة من الخدمات ا�جتمعية، وكا�ت الح�ية، مقدمي الرعاية الصحية، أو أي من الخدمات 

اµخرى ا�توفرة.

  

للمزيد من النصائح عن التأقلم مع اõµ والحزن خ�ل ف�ة جائحة كوفيد19- قم بزيارة موقع منظمة الصحة العا�ية لéسئلة واµجوبة 

الشائعة لكبار السن أنظر:

https://www.who.int/news-room/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19-risks-and-safety-for-older-people

https://www.who.int/news-room/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19-risks-and-safety-for-older-people


ت مللصقا ا
شاشة  (ليست  كب¬ة  شاشة  ع¹  عرضها  يتم  أن  أو   (Õدµا بالحد   A4 ورق  (أو   A3 ورق  ع¹  طباعتها  يتم  أن  اµفضل  من 

لوحي) جهاز  أو  هاتف 

أنظر: الطباعة،  تعلي�ت  أجل  ومن  عالية  بدقة  الخمسة  ا�لصقات  ع¹  الحصول  أجل  من 

 https://app.mhpss.net/toolkit-for-older-adults-during-covid-19-pandemic  

.mhpss.refgroup@gmail.com ا�لك�و�:  ال�يد  ع�  أو 

https://app.mhpss.net/toolkit-for-older-adults-during-covid-19-pandemic
mhpss.refgroup@gmail.com
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منتظم بشكل  وعائلتك  أصدقائك  مع  تحدث  استطعت  إذا  ين  ا��خر ساعد 
والروحية والدينية  ا��جتماعية  مشاركتك  على  حافظ 

وا��نترنت والراديو  التلفاز  على  الخدمات  تابع 
المساعدة لطلب  الهاتف  استخدم  أو  ا��قران  دعم  مجموعات  أو  المجتمع  الى  .إنضم 



اتصل بالعامل الصحي أو عامل الرعاية ا��جتماعية إذا كنت تشعر أن القلق أو الحزن يقفون في طريقك 
ويمنعك من القيام بنشاطاتك اليومية لعدة أيام متتالية. 

تحدث مع عائلتك وأصدقائك وارجع إلى الوجهاء المجتمعيين أو القادة الدينيين والروحيين 
إنه من الطبيعي أن تشعر بالقلق أو الضغط أو الوحدة في بعض ا��وقات، تكلم مع ا��خرين عن ا��مر، قد 

يساعدك هذا.



أبدًا، لكن في معظم  به لن يذهب  الذي تشعر  وا��لم  الحزن  أن  الوقت، قد تظن  اعط نفسك 
الوقت  مع  لوحده  يخف  ا����  الحا��ت، 

العائلة. مع  قضيتها  التي  ا��وقات  يات  وذكر السعيدة  اللحظات  تذكر 
التحكم  على  ا��شخاص  مساعدة  في  المهارة  لديهم  الذين  الروحيين،  القادة  أو  لمجتمعك  اتجه 

مساعدتك. وبإمكانهم  والفقد  بالحزن 
Æا��وقات هذه  في  بالسعادة  تشعر  ستجعلك  التي  ا��نشطة  على  ركز 




