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 سلسلة
 الممارسات 

 الجيدة
١٩-كوفيد    
٧رقم   

 
 : دروس من أمریكا الجنوبیة ۱۹-وكوفید يبشرال ترحالال
 

 موجز 

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

 . الجیدة

ّ  شك ل وی.  ۱ضعیفة   صحیة  أنظمة  ذات   الدخل  متوسطة  أو  منخفضة  دول  تستضیفھم   منھم ٪  ۸٤  الجئ،  ملیون  ۲٥  من  أكثر  ھناك  العالمي،  الصعید   على     
  حاالت  وتشیر .  قریب  وقت  أي  في  للھجرة  األساسیة  الدوافع  تختفي  ولن.  اإلنسانیة  الوكاالت  عمل  طریقة     ً   تحدیا  لالمستمر    التنقل  حیث  من  الوضع  ھذا
 . المطلوبة التعدیالت بعض إلى وكولومبیا وفنزویال والبرازیل األرجنتین من

  رئیسي ال سؤالال

ً وفع اال          ً مناسبا  ذا صلة و  الدعم  یكون  أن   لضمان  المتنقلین  والسكان  المھاجرین  مع   مالئم  بشكل  تعمل   أن  اإلنسانیة  للوكاالت  یمكن   كیف   ّ  ظل   في  حتى   ،    
 الجائحة؟ ظروف

 المعاییر اإلنسانیة

رقم   االلتزام(  عقیبوالت  والمشاركة  التواصلبناء على    مساعدتھم،  تصمیم  في   متضررینسكان الالإشراك  ب  الوكاالت  األساسي  اإلنساني  المعیار   ُ    ی لزم
).  األساسي  اإلنساني   المعیار   من  ۱ رقم   اللتزام ا(  وفعالة  مناسبة ذات صلة و  االستجابة  تكون   أن  ناضموبالتالي    ، األساسي)  اإلنساني   لمعیار من ا  ٤

 ویتوقع .  وقدراتھم  ةاألطراف المعنی  لدى  الضعف  ألوجھ  وفھم  للسیاق  ومستمر  منھجي  لتحلیل      ً وفقا    االستجابة  تكییف  الرئیسیة  اإلجراءات  وتشمل
  عتزمت  التي  البرامج  بشأن  معھم  تتشاور  وأن  موظفیھا،  تصرف  كیفیة  وعن  األزمات،  من  المتضررین  األشخاص  إلى  معلومات  تقدم  أن   الوكاالت  من

 . تنفیذھا

 السكان المرتحلینأمریكا الجنوبیة: إشراك 

  من   عادیة  غیر  مستویات  الجنوبیة  أمریكا  شھدت  اإلقلیمي،   الصعید   على
  فنزویال   شخص  مالیین  ٥  من  أكثر  غادر  وقد .  األخیرة  السنوات  في  الھجرة

  وبعض   الھجرة،  أنماط   وتغیرت .  األرجنتین   مثل  بعیدة  بلدان  في  مالذ     ً     بحثا  عن  
 .  الكافي الدعم تقدیم  على قادرة غیر أو مستعدة غیر الجدیدة المستقبلة ولالد

 الدولي  االتحاد   على   تعین  اإلنسانیة،   الوكاالت  من  العدید   غرار  وعلى
ّ  یتكی    أن  األحمر  والھالل  األحمر  الصلیب  لجمعیات   التدفقات   ھذه  مع   بسرعة  ف   

  ل اقفي ھذا الصدد،  و.  الناس  احتیاجات   اختالف  ومع  المھاجرین  من  الجدیدة
  فلن   طعام،  سلة  ناقدم  إذا: "البرازیلي  األحمر  الصلیب  من  راماخوج  ألفارو
  ن كما أ... ھایتي  من   كشخص   فنزویال   من   لشخص  بالنسبة   نفسھ  األمر   یكون
  ھو  كما  نفسھ  ھو  لیس  باإلسبانیة  للناطقین  واالجتماعي  النفسي  الدعم  تقدیم
 ".ةكریولیلغة البال الناطقین الھایتیین المھاجرین مع الحال

المسنین   لمساعدة  الدولیة  الرابطة  من   كوفلدت  إنجرید   اإلطار، قالتفي ھذا  
)HelpAge  :(" تنقل ھي في حالة    التي  المجموعات  دعم  الصعب   من  لذا،.  ما   مكان  في       ً مؤقتا    استقروا  الذین  لألشخاص  مصممة   اإلنسانیة  عملیاتنا  

  " دھا؟ساع ن التي فئاتال بمختلف صلة ذا الدعم یكون بحیث اإلنساني للعمل األساسیة المبادئ تطبیق یمكن كیف...دائم

 
 ۲۰۲۰ مارس ۱٦،  ۱۹- لـكوفید واالستجابة والوقایة التأھب تدابیر تكثف الالجئین لشؤون المتحدة لألمم العلیا المفوضیة الالجئین، لشؤون المتحدة لألمم  السامیة  المفوضیة۱

 . البرازیل فیستا، بوا في فنزویلیین الجئون
 یةالبرازیلالوكالة / وجكامار مارسیلو : الصورة 
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 والمساءلة  الجودة ویعزز  اإلنساني للعمل معاییر یضع اسفیر مجتمع
 

 الذین  واألقارب  ،المضیفة  والمجتمعات  ،المھاجرون:  الدعم  إلى  یحتاجون  الذین  األشخاص  منختلفة  م  مجموعات  ثالث  اإلنسانیة  الوكاالت  حددت
  علیكم "األرجنتین:  ) في  ADRA(واإلغاثة    للتنمیة  السبتیة  الوكالة  من جیاكاریني  إلیان  یقول. مختلفة احتیاجات   لھا  مجموعة  كل .  في الخلف   ُ     ت ركوا

 بل   ، فقط  البالد   إلى  یصلون  الذین  للسكان  جیدة  إنسانیة  مساعدات  لتقدیم   لیس،      ً أیضا    المضیف   والمجتمع  المھاجرین   مجتمع   احتیاجات   إلى  تنظروا  أن
 ".السوق تحلیل أھمیة حول      ً قسما    اسفیر معاییر وتشمل.      ً أیضا   المحلي االقتصاد  لتعزیز

  الحد  أجل  من  االقتصادي  النشاط  تعلیقو  النقل،  ووقف  والمالجئ،  الحدود   إغالق  إلى  الحكومات  ۱۹-كوفید   جائحة  تدفع   الھجرة،  أزمة  على  وعالوة
-یمثل كوفید : "  حكومیة  غیر  فنزویلیة  منظمة   وھي  ، " كونفیت"  منظمة  من  كابیزاس  فرانسیسكو  لویس  لاقوفي ھذا الصدد،  .  الفیروس  انتقال  من
  مواجھة   في  والخدمات  المساعدة  تقدیم  في   االستمرار   یمكننا   كیف .  لحظة  فيحركتنا      ّ شل    كوفید ". "أخرى  طوارئ  حالة  وسط  في   طوارئ  حالة  ۱۹
  المعیارمن    ۸رقم    االلتزام" (المھاجرین؟  للسكان  المساعدة  تقدیم   في  االستمرار  مع  نایومتطوع  موظفینا  نحمي  كیف  الكامن؟  الصحي  الخطر  ھذا  مثل

 ). األساسي اإلنساني

ّ وفع    سریعة  استجابة  إلى  تحتاج  التي  القطاعات  ھي  وما  یحدث  ما  وفھم  الوضع،  في  االستقرار  تحقیق   في  األول  التحديتمثل  ی  لویس  وقال.  الة   
قرابة    لقد حدثت ".  خاصبشكل    خطر  في  فنزویال  في   ُ     ت ركوا   الذین  السن  كبار  من  العدید   نجد   كنا...     ً  تعقیدا    كثرأ  بدا  الوضع  نإ":  كابیزاس  فرانسیسكو

  قد  الطبي  القطاع  في  العاملین  من  ٪٥٥  أن  البحوث  ت كشفو.     ً  عام ا  ٥٥  عن  أعمارھم  تزید   الذین  األشخاص  في أوساط  ۱۹-كوفید   وفیات  من٪  ۸٥
  ت كشف   ذلك،  على  وعالوة.      ً ضعفا    األكثر  المسنین  لھؤالء  الصحیة  الخدمات  في  كبیرة   ثغرات  إلى  أدى  ما  البلد،من    جروااوھ  وظائفھم  عن  واتخل
      ً وفقا  أي    ص،اخلھم بشكل    مصممة  دعم  خططیحتاجون ل  ھمفإن  ولذلك، .  الصحي  الحجر  بتدابیر  مختلف  بشكل  السن  كبار  تأثر  كیفیة  عن  ثوالبح

 .الفردیة الحتیاجاتھم

  الصلیب   وأفاد .  ۱۹-كوفید یفرضھا    التي   العزل  تدابیر  إطار  في   المتضررین   األشخاص  مع   اتجاھین  في   التواصل  على  الحفاظ    ً  جدا    الصعب  ومن
 الموظفون   ھؤالء  وقدم .  وأقسامھا  فروعھا  في  قدرات  فیھا  أقامت  التي  األراضي  من  الواردة  والمعلومات  البیانات  باستمرارراجع  ت  فرقھ   بأن  األحمر

السكان   ضارب  المتعلقة  االستقصائیة  الدراسات  وأتاحت.  الصحیة  المراكز  مثل  الخدمات  تقدیم   نقاط   في  المشاورات  ذلك  في  بما  معلومات،  المیدانیون
 یحتاجون   التي  األخرىالخدمات    ھي  وما  للخدمات،  المضیفة  والمجتمعات  الرئیسیین  المستفیدین  ر   ّ تصو    كیفیة   بشأن  تعلیقات  لتلقي      ً فرصا  عن الخدمات  

  .الخدمات على إدخالھا یمكن  التي التحسینات حددوا الذین المحلیین القادة مع اجتماعات األحمر الصلیب موظفو عقد  كما. إلیھا

 فیلیكس  خوسیھ         ً           وتوضیحا  لذلك، قال.  المباشر  االتصال  أو  مرات السفر  في ظل تقلیل عدد   الدعم،  لتقدیم  جدیدة      ً طرقا    تجد   أن  الوكاالت  على  كان
فیما   ونعید االبتكار  نتعلم  أن  علینا  أن  یعنيھذا    كان: "األحمر  والھالل  األحمر  الصلیب  لجمعیات   الدولي  لالتحاد   اإلقلیمي  المكتب  منسق  رودریجیز،

 ".  المناسب الوقت وفي  والمالئمة الكریمة المناسبة اإلنسانیة المساعدة نظام  إطار في       ً دائما  ینبغي أن یتم ذلك  ولكن الخدمات، تقدیم بكیفیة  یتعلق

 الدروس المستفادة 

 الوصول سبل    توفیر و  إنساني   مجال  إنشاء   على  اسفیر   معاییر  ساعدتنا  فنزویال،   في  للغایة  مشحون  سیاسي  سیاق  في : "كابیزاس  فرانسیسكو  لویس  قال
متسق  إلى  اإلنسانیة  المساعدات  تمیل  الحاالت،   من  كثیر   وفي...یز اتمم  بنھج  السن  كبار  إلى بشكل   الناس   فإن  ذلك،  ومع.  السكان  بین  التعامل 

 إطار   في   یز امتم  نھج  ھناك  یكون  أننرى أنھ من الضروري    لنا،  وبالنسبة.  احتیاجاتھم   مع  اإلنسانیة  االستجابة  تتكیف  أن  یجب  لذلك   متنوعون،
 ".  یزةاممت استجابة قدیملت  أساسیة اسفیر معاییر  أن وأعتقد . االستجابة

 الموارد

  .اإللكترونیة الندوة تسجیل شاھد  الجنوبیة،  أمریكا  في  اإلنسانیة  المعاییر تطبیق حول المزید  لمعرفة •
 ۱۹-لكوفید  االستجابة حول اسفیر رشاداتإ اقرأ •
 دلیل اسفیر •
 اإلعاقة  ذوي واألشخاص السن لكبار اإلنساني اإلدماج معاییر  •

 

 لمزید من المعلومات، یرجى االتصال بما یلي:
• José Félix Rodríguez, Migration, Social Inclusion and Non-violence Coordinator, IFRC Americas Regional Office: 

josefelix.rodriguez@ifrc.org 
• Luis Francisco Cabezas, Director General, Convite, Venezuela: luisfcocabezas@gmail.com 
• Elián Giaccarini, ADRA Argentina: egiaccarini@adra.org.ar 
• Sphere handbook@spherestandards.org 
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