
 

 

 مجتمع اسفیر یضع معاییر للعمل  اإلنساني  ویعزز الجودة والمساءلة 

 سلسلة
 الممارسات 

 الجيدة
١٩-كوفيد    
٤رقم   

 
 في حاالت الطوارئ المعقدة: عدم إلحاق الضرر ۱۹-كوفید

 
 موجز 
 سبل   على  مدمرة   عواقب  لھا   أن   إال   المرض،  انتقال   من   كان الس   حمایة   إلى  ۱۹-بسبب كوفید   والعزل  اإلغالق   تدابیر  تھدف
. مشردون   والسكان  ضعیفة،  الصحیة   والنظم  ھشة،   الحوكمة  تكون  حیث   المعقدة  الطوارئ   حاالت   سیاق   في   سیما  ال  ،ھم عیش 

 المحلیة   المجتمعات   مع   التشاور   یتطلبھذا  و .      ً سلبا    ندعمھم   الذین  األشخاص  تأثر  عدم  ضمان  منا  اإلنسانیة   المعاییر تقتضي  و
 .للتدخالت المستمر والرصد التكیفدعم أسالیب و  المتضررة،

 
 السؤوال الرئیسي 

 ؟ ۱۹-فاقم المخاطر على السكان المتأثرین من كوفید ت  إلىالعمل اإلنساني  ال یؤدي  أن    نضمن كیف  
 

 المعاییر اإلنسانیة 
 الطوارئ   حاالت   وتتطلب.  للتدخالت  نتیجة  الضرر  من   لمزید   الناس  تعریض   بتجنب   اسفیر في    ۱  رقم   الحمایة   مبدأ یتعلق  
 اإلنساني   المعیار  من  ۳  االلتزام رقم  یتطلب.  سلبیة   آثار   حدوث   خطر  من   یزید   جدید  عنصر   وكل  متعددة،   تدخالت  المعقدة

ُ    ع رضة  وأقل   وقدرة على الصمود        ً  استعدادا    أكثر  یكونوا وأن ،    ً سلبا    األزمات  من  المتضررین تأثر األشخاص  عدم  األساسي    
رقم  ویقترج    . اإلنساني   للعمل  نتیجة   للخطر األساسي  ن   ۳٫۲اإلجراء  استخدام  األساسي  اإلنساني  المعیار  تقییم من  تائج 

ّ  ومن شأن ھذا أن ی مك ن المخاطر المجتمعیة وخطط التأھب لتوجیھ االستجابة.  فھم  من  اإلنساني قطاع ال  في  الفاعلة   الجھات                   ُ  
 .المخاطر   من   مختلفة   مستویات  لدیھا   التي الفئات مختلف  وقدرات  احتیاجات  وتلبیة 

 
" إلحاق األذى   عدم"   من منظور  تطبیقھا   وینبغي  بكرامة  والتعافي  الحیاة   قید  على  البقاء  اسفیر السكان على  معاییر   تساعد
 كما .  السكان   حیاة  جوانب  على   سلبیة  آثار   لھا  یكون   أن  یمكن   ۱۹-كوفید المتعلقة بمكافحة    تدابیرال  ألن   ،  المخاطر  من  والحد

 معاییر   ھي )  HSP(  اإلنسانیة   المعاییر في    الشراكةاألخرى في    معاییرالو)  MERS(  االقتصادي   تعافي لالدنیا ل   معاییرال   أن
 .مھمة في ھذا الصدد 

 
 

  أفریقیا وشمال األوسط   الشرق منطقة الوضع في
 أصبح   ، ۲۰۲۰  مارس   وبحلول .  األجل  وطویلة   بالفعل   والمعقدة   القائمة   األزمات  إلى  أخرى  طبقة   ۱۹-أضافت جائحة كوفید 

 وحظر   ،الحدود   إغالق   ذلك   في  بما  االحتواء  تدابیر   تنفیذ   في  الحكومات  وبدأت   المنطقة   في        ً واضحا    ۱۹-بكوفید   اإلصابة  خطر
الال  وتعلیق   ،االجتماعي  تباعد وال   ،   الحركة   على   قیود  وفرض  ، التجول في   ، التعلیمیة   والمؤسسات   ،العامة   مكاتبعمل 

 المنطقة،   في  شخص  ملیون  ۱٫٥  من  أكثر  أصاب  قد   الفیروس  كان   شھر سبتمبر،  وبحلول.  الصغیرة   والشركات  والمصانع 
 .    ً أیضا    المجاالت  من   وغیرھا العیش وسبل   التعلیم  على بل  فحسب،  صحتھم على یؤثر  ولم 

 
 الطریقة   نفھم   أن  أردنا  إذا"   أفریقیا  وشمال  األوسط   الشرق   لمنطقة  اسفیرمسؤول اتصال    حموي،  حمزة   وفي ھذا الصدد، قال

 كیف .  اإلنسانیة   أعمالنا   بعض   تداعیات  نفھم  أن   وینبغي  فیھ  عملالذي ن   سیاق ال  ندرس   أن   یجب   ، ۱۹-كوفید  بھا  ینتشر  التي 
       ً أحیانا    والفرص؟   المخاطر   ھي  ما   یحتاجونھا؟   التي  الخدمات   ھي   ما   كرامتھم؟  على  والحفاظ   الخطر  من   الناس   حمایة   یمكننا 

 سبیل   على  الصحي،   الحجر   مراكز  في  العار   وصمة   من   ۱۹-كوفیدب  المصاب  الشخص  یعاني  أال   وینبغي  ھمتمشكال   فاقم ن
 المنطقة،   في  الممارسین   عن   قصص  یلي  وفیما ".  بدیل   عن   نبحث  أن  نا ینبغي علی  الضرر  سیلحق   تدخلنا   أن   رأینا   إذا .  المثال
 .واالحتیاجات  والقدرات الضعف  ومواطن المخاطر فھم على القائم  اسفیر  نھج دبروا تو   خبراتھم  شاركوا  حیث 

 
 المھاجرین   احتجاز   مراكز   في  تعمل "  اسفیر"   في  عضو   منظمة   ، ) MIGRACE(  "عابروا المتوسط "   منظمة   الحظتلیبیا:  

ً  أصال ،   المكتظة   المراكز   إلى  یأتون   الذین   الجدد  األشخاص  من   كبیرة       ً  أعدادا  )  لیبیا (   طرابلس  في  مناسبة   مساحة   وجود  دون      
 د عا بالت  أھمیة  على   مؤكدة  والمھاجرین،  الحراس  مع  الوعي   مستوى   رفع عملت المنظمة على  .  العزل   أو   الصحي   للحجر 
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 القادمین   فصل  وخیار   ، العامة  النظافة  ومستلزمات   الحمایة،  معداتتوافر    نم   التأكد  مع   ، العامة  النظافة االھتمام بو  االجتماعي
 .المركز تلك   في  اآلخرین  عن  الجدد 

 
وأضاف ".  ۱۹-انتقال كوفید   ینطوي على خطر   الغذاء   سالل  توزیع"إن    سوریا  في   اسفیر   مدرب  ش، بر األ  ماھر   قالسوریا:  

ً بروتوكوال    وضعنا " لقد   والنظافة       ً  محددا             والتباعد   للتنظیف   الذین   للمستفیدین   اإلجمالي  العدد   وخفضنا   االجتماعي  العامة 
 ل الغذائیة السال أوصلنا    كما .  الرسائل النصیة  باستخدام  ۲۰۰  إلى   ۳۰۰  من  نفسھ  الیوم  الغذائیة في  على السالل   یحصلون

 رفض   األماكن،   بعض  فيف.  صعوبة   أكثر   السوري  العربي  األحمر   الھالل  عمل   جعل  ۱۹-كوفید .  مباشرة   لمسنین منازل ا ل
 ".الطعام  ثمن  لدفع   عمل  إیجاد من أھمیة أقل ۱۹-كوفید  تھدید إن   قائلین   ، الكمامات  ارتداء الناس

 
)،   منظمة   TYFالیمن :   أظھر   استطالع   أجرتھ   " مؤسسة   ت مد ین   شباب "   ( 

عضو   في   اسفیر   في   ال منطقة،   أن   ۸٥٪   من  المجیبین   یفضلون   المساعد ات   
النقدیة   على   توزیع   المواد   غیر   الغذائیة.   وأوضحوا   أن   النقد   یمنح   الناس   
المرونة   لشراء   األشیاء   التي   یحتاجونھا   أكثر   من   غیرھا.        ً ووفقا    ل لمنظمة ،   
ً  استنادا    إلى    فإن   تحویل   األموال   من   خالل   الطرق   القائمة   أو   الجدیدة -         
ً  دورا         ً حیویا    في   تقدیم   استجابة   سریعة    بیانات   التقییم   المتحقق   منھا -   لعب      
 تتكیف   مع   االحتیاجات   الحالیة   على   نطاق   واسع. 

 
  المعیار   تحالف   عضو   ، " نبع "   منظمة   من   حمزي   ھبة   أوضحت   لبنان: 

  تقدیم   المجتمع   أفراد   من   طلبنا "   لقد   ، " لبنان   في   األساسي   اإلنساني 
  نلحق   وال   الحتیاجاتھم   نستجیب   كنا   إذا   وما   خدماتنا،   بشأن   مالحظاتھ 

  مجموعات   نا وأنشأ   رأي   استطالعات   أجرینا   لقد "   وأضافت:   ". بھم   الضرر 
  بما   لشكاوى ل   وآلیة   ساخن   خط   كذلك و   الواتساب،   تطبیق   على   نقاشیة 

  ذلك   في   بما   الصحیة،   المخاطر   من   للحد   تدخالتھا   بتكییف   نبع   منظمة   قامت   . " األساسي   اإلنساني   المعیار   من   ٥  و   ٤  ین االلتزام   مع   یتوافق 
  برنامج   تكییف   وجرى   . واآلباء   والنساء   الفتیات   : مختلفة   مجموعات   تناسب ل        ً خصیصا    مصممة   ۱۹- كوفید   عن   یة و توع   مواد   عداد إ   خالل   من 
  لمعاییر ا       ً أیضا    انظر (   المنزل   في   لألطفال   تعلیمیة   مواد   وتوفیر   عد  ُ ب    عن   دراسیة   فصول   تقدیم   على   المعلمین   تدریب   تم   حیث   التعلیمي،   نبع 

 ). الطوارئ   حاالت   في   للتعلیم   الدنیا 
 

 المستفادة   الدروس 
  . المعقدة   الطوارئ   حاالت   في   ۱۹- كوفید   مثل   الجوائح   لمواجھة   جدیدة   تدخالت   إجراء   عند   السلبیة   اآلثار   مخاطر   تقییم   بمكان   األھمیة   من 
ً فضال    المخاطر،   من   مختلفة   لمستویات   المعرضة   المجموعات   وقدرات   احتیاجات   فھم   یتطلب   ھذا و    وقوع   لتجنب   التدخالت   تكییف   عن      

  ومع   . اإلغالق   بتدابیر   عیشھم   بل  ُ س    تتأثر   عندما   المساعدة   یتلقون   الذین   األشخاص   تمكین   في   النقدیة   البرامج   تساعد   وقد   . إضافیة   أضرار 
 : عدة   عوامل ب   واالھتمام   اإلعداد   یتطلب   ھذا   فإن   ذلك، 

 
 . االستھداف   معاییر   مراجعة   ذلك   في   بما   النقدیة،   المساعدات   تقدیم   في   المحتمل   التوسع   أجل   من   الوكاالت   خطط   تحلیل  .۱
    . النقدیة   التحویالت   من   كبیرة   كمیات   استیعاب   على   األسواق   قدرة   لتحدید   ق ا سو أل ل   تحلیالت   إجراء  .۲
   . المالیة   الخدمات   مقدمي   قدرة   تقییم  .۳
  المالیة   الخدمات   مقدمي   عدد   لزیادة   المصارف   مع   المستوى   رفیعة   دعوة   بأنشطة   واالضطالع   المتنقلة   المالیة   خدمات ل ل   مسح   إجراء  .٤

   . المتنقلة 
   . بالفعل   القائمة   االجتماعیة   الحمایة   ونظم   النقد   على   القائمة   اإلنسانیة   االستجابة   بین   والمواءمة   الربط   زیادة   تشجیع  .٥
 . ۱۹- كوفید   جائحة ل   ستجابة اال   في   النقدیة   البرامج   اعتماد   لیستطیعوا   الشركاء   قدرات   تطویر  .٦

 
 الموارد: 
   . ۲۰۱۸  طبعة   اسفیر   دلیل   ملحق   نظر ا   " األسواق   خالل   من   المساعدة   تقدیم "  •
   . ۲۰۱۸  طبعة   اسفیر   دلیل   ، بالنظافة   والنھوض   صحاح واإل   ء ما بال   مداد اإل   فصل   مقدمة   ، " األھمیة   بالغ   أمر   المجتمعیة   المشاركة "  •
  في   أفریقیا   وشمال   األوسط   الشرق   منطقة   : كوفید   أوقات   في   المعقدة   الطوارئ   حاالت "   بعنوان:   اإلنترنت   بر ع   اسفیر   ندوة   شاھد  •

   ). ۲۰۲۰(   " االھتمام   بؤرة 
   . والقسائم   النقدیة   المساعدة   بشأن   محددة   وتوجیھات ۱۹- لكوفید   ستجابة اال   بشأن   اسفیر   إرشادات   اقرأ  •
  الدنیا   المعاییر و   االقتصادي،   تعافي ل ل   الدنیا   معاییر ال و   ، الطواريء   حاالت   في   للتعلیم   الدنیا   المعاییر   : خرى األ   ر ی ی ا مع ال   مبادرات  •

 . الطفل   لحمایة 
 

 االتصال بما یلي:لمزید من المعلومات، یرجى 

 مستقل.   يستشاراو ، مدرب اسفیروإدارة الكوارث، متخصص في ، مدرب األربش ماھر •
 .مستقل يستشاراو  ،مدرب اسفیروفي منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا،    مسؤول اتصال اسفیر،  ويمح حمزة •

 

 السوري   العربي   األحمر   الھالل    یدیرھا   توزیع   نقطة 
 السوري   العربي   األحمر   الھالل   لصورة: 
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