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 سلسلة
 الممارسات 
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١٩-كوفيد    
٩رقم   

 
 : دروس من مخیمات الالجئین في بنجالدیش۱۹- 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

  في   بازار   كوكس  من   المثال  ھذایوضح  .  ۱ضعیفة   صحیة  نظم   ذات  دول  معظمھم   تستضیف  الجئ،  ملیون  ۲۰  من   أكثر  ھناك  العالمي،  الصعید   على
 . د الموارفي ظل شح   حتى الصحیة الرعایة استجابة في   ودمجھا التلطیفیة للرعایة األولویة إعطاء تم  كیف الدیشجبن

  رئیسي ال سؤالال

  ؟۱۹-كوفید   جائحة أثناء  لالجئین مخیم  سیاق  في  التلطیفیة لرعایةبشأن ا اإلنساني المعیار تطبیق یمكن كیف

  المعاییر اإلنسانیة

 حصول  ۲  رقم الحمایة مبدأ كفلی: التلطیفیة الرعایة سیاقات  على مباشر بشكل  لحمایةاسفیر ل مبادئ تنطبق
  المتضررین  مساعدة  منا  ٤  رقم  الحمایة  مبدأ   یتطلبو.  الحاجة  أساس  على  المحایدة  المساعدة  على  الناس
  مجموعة   على  الدنیا  المعاییر  تحقیق  ویتوقف.  وشیكة  المساعدة  ھذه  تكون  ال  عندما  بحقوقھم   المطالبة  على
 . تحقیقھا بمحاولة نلتزم فإننا  ذلك، ومع . سیطرتنا نطاق خارج  منھا الكثیر یكون قد  العوامل، من

 فراد األ  یتمتع"   أن  یتطلب  الذي  ، ۲٫۷  اسفیر الجدید للصحة رقم   معیار   تحقیق  على  ھذه  الحالة  دراسة  تركز 
  وتعظیم   والمعاناة،  األلم  تخفف   التي مرحلة االحتضار  في  رعایة  الو  التلطیفیة  الرعایة   بإمكانیة الحصول على

  اإلنساني،  المیثاق  المعیار  ھذا  ویدعم".  األسرة  ألفراد   الدعم  قدیموت  حیاتھ،   ة جود و  وكرامتھ  ة المریض راح
  حاالت ك  ولیس  كبشر،  الناس  معاملة  تتطلب  التي  الحمایة،  ومبادئ  ،يسسااأل   المعیار اإلنساني  والتزامات

 .الحیاة نھایة  في حتى  أساسي، أمر  ھي  اإلنسانیة الكرامةف. فقط

 الرعایة التلطیفیة في مخیمات الالجئین الروھینجیا

 ا جیالروھین  من  الجئ  ۹۰۰٬۰۰۰  من  أكثر   عبر  ، ۲۰۱۷  عام  منتصف   في  میانمار  في   العنف  أعمال  اندالع  بعد 
 دعم،لل   ً ا  نظم  اإلنسانیة  الفاعلة  الجھات   أنشأت  ما  وسرعان.  ۲الدیشجبن  في       ً مخیما    ۳٤  في   واستقروا  الحدود 
ً مستحیال    اإلنسانیة  المعاییر   ببعض   الوفاء جعل    التمویل  في   كبیرة  فجوة  وجود   ولكن  الذین  األفراد   من  العدید   أن  المثال،  سبیل  على   األبحاث،وكشفت  .        

  من   ذلك  وغیر   واألعراض،  األلم  تخفیف لعالج    على  الحصول  عدم  بسبب  كبیرة  وعاطفیة  بدنیة   معاناة   عاشوا  خطیرة  صحیة  مشاكل  من   یعانون
 .۳التلطیفیة  للرعایة األساسیة المكونات

ّ   معر ضة   المخیمات  أن  الواضح  من  كان   ،۲۰۲۰  عام  أوائل  في   العالم  أنحاء   جمیع   في   ۱۹-كوفید   انتشار  ومع   كثافاتھا   بسبب   المرض  انتقال   لخطر     
 .   الفور على المخیمات  في اإلغالق تدابیر  ُ    ف رضت ولذلك. ٤الجئ ٦۳۰٬۰۰۰ من أكثر  األكبر كوتوبالونج مخیم یأوي  حیث العالیة، السكانیة

 
1 UNHCR, « UN Refugee Agency steps up COVID-19 preparedness, prevention and response measures », 16 March 2020 
2 Joint Response Plan for Rohingya, 2019 Mid-term review. 
3 Megan Doherty et al., “Illness-related suffering and need for palliative care in Rohingya refugees and caregivers in Bangladesh: A cross-sectional study”, 
PLOS Medicine, March 2020. 
4 UNHCR, “Helping families to thrive at the world’s largest refugee settlement”, 2019 
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 والمساءلة  الجودة ویعزز  اإلنساني للعمل معاییر یضع اسفیر مجتمع
 

 یجب   التفتیش،  نقطة  عند   ندخل  أن  قبل"  للھجرة  الدولیة  للمنظمة  التلطیفیة  الرعایة  فریق  رئیس   آزاد،  بینتا  تسنیم   وفي ھذا الصدد، قالت الدكتورة 
فقط بالدخول   الحكومیة  غیر المنظمات    لمركبات   سمحُ  ی  .  للوصول  محدودة  إمكانیة   سوى  المحلیین  للسكان  تتوفر  وال.  شخص   كل  حرارة  درجة   فحص
 جید  بشكلأعراض    من  یعانون  الذین  األشخاص  في عزل   التحكم  یتم.  المركبات  داخل  آمنة  مسافة  علىكمامة والحفاظ    تضع  أن  وعلیك  ھناك،
 ".    ً أیضا  

  المجتمعیة   المراكز   ُ      ت ستخدم  المخیمات،  وداخل.  األھمیة  بالغ  أمر  المجتمعیة  المشاركة  أن  اسفیر  معاییر  تؤكد 
  الروھینجیا  فتیان   كان.  الواقیة  ونظاراتي   الكمامة  أرتدي   كنت. "۱۹-كوفید   الوعي بشأن  لزیادة  العزل  ومراكز

 زدادی   كیف   وأدركت   .وجھھا  السیدة  ھذه  تغطي  السبب  لھذا.  ھنا موجود    كورونا  فیروس: "یقولون  المراھقون
 ".  المجتمعي الوعي

  ن و الموظف   حب   ُ وس    ،المختلفة  األنشطة  وقف   من   بد   ال   كان  حیث   االرتباك   من   الكثیر   ھناك  كان   ،البدایة  في 
  ومع.  لبرامجھمالالزم    تمویلحصولھم على الو  توظیفھم  من  متأكدین  غیر  آخرون  كان  بینما  ن،والرئیسی
.  األساسیة  الصحیة  للرعایة  األولویة  إعطاء  تم  لالجئین،  الشامل  البرنامج  في٪  ۷۰  بنسبة  تمویلیة  فجوة  وجود 

  مع         ً وتماشیا  .  ، تحدیاتالبعض  من وجھة نظر   أساسیة   غیر  تعتبر   التي   التلطیفیة،  الرعایةبرامج    واجھتو
  بحقوقھم،   المطالبة  على  المتضررین  مساعدة  اإلنسانیة  الفاعلة  الجھات  من  یتطلب  الذي  ،٤  رقم   الحمایة  مبدأ

  كخدمة  التلطیفیة  الرعایة  إدراج  مواصلة  إلى  مناصرةلل  اسفیر  معاییر   آزاد   بنتا   تسنیم   ةالدكتور  تاستخدم
 .أساسیة

ً تمویال    للھجرة  الدولیة  المنظمة  وجدت  الحظ،  ولحسن   الحادة   التنفسي  الجھازأمراض    لعالج  مراكز  إلنشاء       
  وتم .  ةالسریری  وغیر  یةالسریرالمتخصصین في الرعایة    الموظفین  من  ۲٥  یضم  التلطیفیة  للرعایة  متخصص  وفریق  المخیمات،  داخل  الوخیمة

  ساھم   ما   ،) ECHo-India(  الھند -إیكو  منظمةو  وكندا،  دكا   في  خبراء  قبل  من   "زوم"و  "باواتس"و   اإللكتروني،  البرید   عبر   إضافي  نيتق  دعم   تقدیم
 .   ھذه المراكز في  التلطیفیة الرعایة بشأن  توجیھیة مبادئ  وضع في

 للمھنیین          ً متتالیا           ً وتدریبا    الھاتف  عبر  مشاورات  عقد   حیث  بعد،  عن  العمل  إلى  التلطیفیة  الرعایة  فریق   واضطر.      ً صعبا    الوصول  كان ،  البدایة  في
ً  أوال ،.  المخیمات  داخل  الصحیین  الصحیین  والمشرفین  الصحیة  الرعایة  مجال   في   للعاملین  التدریب  توفیر   تم   ثم.  مراكزھذه ال  في   الموظفین  تدریب  تم     

  مخیمات   لمنسقي   ةیفیلطتال  الرعایة  على   إضافي   تدریب  توفیر   وتم .  الرئیسیة   التلطیفیة  الرعایة   مكونات  تضم  التي  المنزلیة،   الرعایة  علىحلیین  الم
   .     ً مخیما   ۳٤تي یبلغ عددھا ال الالجئین

  توسیع   من  التلطیفیة  الرعایة  فریق  تمكن  ذلك،  ومع.  ٥المخیمات  كورونا في  بفیروس  مرتبطة  حاالت وفیات  حدثت عشر  ،۲۰۲۰  نوفمبر  وبحلول
 .والسكري السرطان مثل المعدیة غیر األمراض  ذلك في بما أخرى، خطیرة حاالت من یعانون الذین المرضى من العدید  لتشمل خدماتھ نطاق

 الدروس المستفادة 
ّ فع    أداةك  اسفیر  معاییر  استخدام  یمكن.  األسرة  ألفراد   الدعم  وتوفر  حیاتھم،  وجودة  وكرامتھم  المرضى  راحة  عززت   أساسیة  خدمة  التلطیفیة  الرعایة  الة   
 .  ۱۹- لكوفید  ستجابةاال  في التلطیفیة  الرعایة خدمات دمج إلى للدعوة

 طریق   عن   بعد   عن  التلطیفیة  الرعایة  على  الحصول  إمكانیة  توفیر   یمكن  العدوى،  انتقال  من  للحد لزم التباعد الجسدي  ی  حیث   جائحة،تفشي ال  خاللو
 . بعد  عن التوجیھ طریق عن الخبراء من التقني والدعم الھاتف،

 الموارد

   الندوة اإللكترونیة تسجیل  شاھد  التلطیفیة، الرعایة  في  اإلنسانیة  المعاییر تطبیق حول المزید  لمعرفة •
  التلطیفیة بشأن الرعایة ۲٫۷ اسفیر للصحة رقم  معیار  أاقر •
 ۱۹-لكوفید  بشأن االستجابة اسفیر إرشادات اقرأ •
 ) ECHOات التي یوفرھا مشروع (تدریبال على تعرف   •

 لمزید من المعلومات، یرجى االتصال بما یلي:
• Dr Tasnim Binta Azad, International Organization for Migration: tasnim.azd@gmail.com 
• Sphere: handbook@spherestandards.org 

 

 
5 WHO, “Bangladesh - Rohingya Crisis”, 2020 

 في التلطیفیة الرعایة فریق بھا قام منزلیة زیارة
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