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 سلسلة
 الممارسات 

 الجيدة
١٩-كوفيد    
١رقم   

 
 في جاوة، إندونیسیا  ۱۹-استجابة المجتمع المحلي لكوفید

 
 موجز 

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

 االستجابات   ھذه  تسخر.  ۱۹-كوفید  ئحةاجل  االستجابة  في  أساسیة  المجتمعیة  والمساھمات  المحلیة   المجتمعات  تقودھا  التي  االستجابات
 أفراد   مھارات  وظفوت  ،متھمكرا   وتعزز  ،السكان  لجمیع  االستجاباتشمولیة    وتضمن.  الخارجي  الدعم  یتوفر  ال  عندما  المحلیة  القدرات
 .استجابة كل على ینطبق الذي  ،األساسي اإلنساني بالمعیار     ً أیضا   یفي وھذا. وقدراتھم المحلي المجتمع

  رئیسيالالسؤال 

المحلیة    من  ستفیدت  ۱۹-لكوفیدكیف یمكننا ضمان أن برامج االستجابة   القدرات 
عمل على تحسین قدرة المجتمعات المحلیة واألشخاص المتضررین من األزمة تو

 على الصمود؟  

 المعاییر اإلنسانیة 

على ضرورة االستفادة من القدرات المحلیة. وھذا أمر مھم    اإلنسانیة  المعاییر تؤكد  
انتشار   خالل  خاصة  یحیث    الجائحةبصفة  األمر  قد  األتطلب    عرافتعدیل 

المحلي   المجتمع  معتقدات  تدعم  أن  یمكن  األمراض.  انتقال  لمنع  االجتماعیة 
ً . وتتطلب االستجابة الفعالة اتصاال  ھالقر أو تع  وتصوراتھ االستجابة ، وھو ما یتحقق على نحو تھشاركة المجتمع المحلي وثقمو  ،     ً واضحا                                   

تطویر القیادة والمنظمات   األساسي  اإلنساني  رالمعی من ا  ۳رقم    االلتزامأفضل عندما تقود المجتمعات المحلیة المتضررة االستجابة. یعزز  
 المستجیبین.المحلیة بصفتھا أول 

   إندونیسیا جاوة، إنداه، وكمجو

 من   المساعدة  على  الحصول  في جاوة  إنداه  جوموك  قریة  تنتظر  لم  إندونیسیا،  أنحاء  جمیع  في  االنتشار  في  ۱۹-جائحة كوفید  بدأت  عندما
 وا عتمداو .  مجتمعھم  لحمایة  استجابة  نظام  السكان  ذ ّ  نف  و  بزمام المبادرة،  بل أخذت.  الدولیة  الحكومیة  غیر  المنظمات  وصول   أو  الحكومة

 .  المخاطر من فیتخف الو المحلي االقتصاد دعموفي الوقت ذاتھ  الذاتیة،  ممھاراتھ على

      ً مقیما    كونھ  إلى  باإلضافة .  "یوجیاكارتا  من  بالقرب  حضریة  منطقة  في  جاوة،  جزیرة  في  نعیش   نحن"  أنانتا  آري قال  وفي ھذا الصدد،  
-Arbeiter  منظمةل   المحلي  القطري   المكتب  في   طارئةال  اتستجاب اال  عومشر   مدیر      ً أیضا    ھو  آري   فإن  إنداه،  وموكج  في         ً ومتطوعا  

Samariter-Bund (ASB(،    مرابي  بركان  سفوح  على  وتقع  أسرة،  ۱۳۰  قریتي  تضم"وأضاف:  .  اسفیر  في  شریكة  منظمةوھي .
 . ۱۹-كوفیدجائحة  العام، ھذا  من  مارس في ثم، ؛۲۰۱۰ عام في ثورة البركانو ۲۰۰٦ عام في زلزالال عانینا من

ُ   وس بل  حیاتھم  على  األمر  ھذا  سیؤثر   كیف  أو  أنفسھم،  حمایة  كیفیة  أو  ،۱۹- كوفید  عن  الكثیر  یعرفون  القرویون  یكن  لم أثار   وقد.  عیشھم    
كان و.  إقامة رسمیة  لیس لدیھم  الذین  واألشخاص  والمعوقین،  السن،  كبار  بین   سیما  ال  ان،كالخوف في أوساط الس   الفھم  وسوء   التضلیل

 .   العدوى  انتشار لخطر ضھم  ّ عر  ُ  ی   ما وخارجھا، القریة إلى بحریة یتنقلون  والسكان  التجار

 سیدة ترتدي كمامة، تغسل یدیھا في مرفق غسیل عام، جوموك، انداه
 ASBري أنانتا/آالصورة: 
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 والمساءلة  الجودة ویعزز  اإلنساني للعمل معاییر یضع اسفیر مجتمع
 

آري:   تطبیق    مجموعة  خالل  من"وأضاف  ّ  وحف    والنظافة  الصحة  نصائح  تبادلنا  المجتمعیة،  لمنظمتنا  تابعة  واتساب على    بعضنا   زنا  
 ". اتإجراء  اتخاذ قررناو. المجتمع لمساعدة طرق  في نفكر بدأناو. البعض

 ثالث  على العمل فرقة  وركزت. ۱۹-لكوفید فیروسنتشار اللتصدي ل عمل  فرقة الفور على المجتمعیون المتطوعون  أنشأ مارس، وفي
 المجتمع  داخل  المخاطر  من  والحد  المحلي،  االقتصاد  ودعم  الصحة،  تعزیز  أنشطة  خالل  من  الفیروس  انتقال  منع:  ھي  رئیسیة  مجاالت
 . المحلي

قال الصدد،  ھذا   بمساعدة  القریة  مدخل   عند  تفتیش  نقطة  ناأقم" العمل:    فرقة  من  وجزء  محلیة  جمعیة  رئیس  إسناوان،  ویسنو  وفي 
 عن  معلومات  وجمعنا  القریة  إلى  الداخلین  حرارة  درجة  وقیاس  التفتیش،  نقطة  عبور  قبل  أیدیھم  غسل  الناس  من  طلبناو...المتطوعین

 ". المؤقتین الزوار

 السن  كبار  آخرون  وساعد.  العامة  األماكن  في  المطھرات  رش  أو  ھمیدیأ  غسلالناس على    تشجیع  عن  مسؤولین  المتطوعین  بعض  كان
 . اإلعاقة ذوي  واألشخاص

. التدخالت  من  لمزید  والتخطیط  البیانات  لجمع  وخارجھا،  اإلنترنت  على  استقصائیة،   دراسات  إجراء  في   والفتیات  النساء  وشاركت
 . المحلي المجتمع قادة مع  كانالس  احتیاجات ناقشیو أیام، تسعة كل تقییمات المحلي المجتمع ویجري 

 حیث   ،"المحلیة  للمجتمعات  الذاتیة  المساعدة"  حركة القریة    عمل  فرقة  بدأت  المحلیة،  التجاریة  األعمال  على  جائحةال  تأثیر  من  وللتخفیف
 مارسشھري    بین  الفترة  وفي.  والنظافة  بالصحة  المتعلقة  المعلومات  نشرو  النظافة،   ومجموعات  األغذیة  ع یوتوز  التبرعات  جمعتقوم ب

 .  العمل فرقة إنشاء من أیام ستة بعد ةحزم أول تسلم  حیث ،مرات على السكان أربع المساعدات حزمفرقة العمل   وزعت  ویونیو،

 المستفادة  الدروس

 التركیز  خالل  ومن.  السكان  احتیاجات  تمحور حولت  التي  المجتمع  یقودھا  التي  االستجابة  على  ممتاز  مثال  إنداه  وموكج  في   حدث  ماإن  
ً  إطارا    اإلنسانیة  المعاییر  توفر  المحلي،  المجتمع  ومشاركة  اإلنسانیة  الكرامة  على   یكون  أن  تضمن   أنھا  كما.  االستجابات  لتوجیھ      ً  مفیدا        

 ).۲و ۱ اسفیرفي  حمایةال انظر مبادئ ( تخذُ  ی   قرار كل صمیم في المتضررة المحلیة المجتمعات أفراد جمیع

ً  صلة وقبوال ،  األكثر  االستجابة  تكون  ما       ً غالبا    المحلي   المجتمع  یقودھا  التي   االستجابة  استخدام  إن.  فعالیة  واألكثر  األسرع  ھي  وبالتالي           
 للمعلومات،  المباشر بالتدفق یسمح - الباب إلى الباب  من وزیارات  واتساب مجموعات   مثل  - وخارجھا اإلنترنت عبر المشاركة أدوات
 ). من المعیار اإلنساني األساسي ٤و  ۱ االلتزامان( االستجابة لتحسین آراء السكان لجمع الفرص وخلق الموارد، وحشد الوعي،  وزیادة

 ة االستجاب  خالل  أنشئت  قد  وقیادتھا  ونظمھا  الكوارث  إدارة  ھیاكل  ألن    ً  نظرا     بسرعة  سكانھاحشد قدرات    من  إنداه  جوموكقریة    تمكنتلقد  
انظر (  الخارجي  الدعمجوائح  ال  أثناء  السفر  على  المفروضة  القیود  رقلتع  عندما  حیویة  المحلیة  القدرات  وھذه.  البركاناندالع  ب  المتعلقة
 ). األساسياإلنساني  المعیار من ۳ االلتزام

 الموارد 

  اإللكترونیة الندوة تسجیل  شاھدو إنداه  جوموك استجابة عن المزید ف علىعرت •
 ۱۹-لكوفید ستجابةاال دلیلبشأن  اسفیر إرشادات اقرأ •
 األساسي   اإلنسانيالخاص بالمعیار  الفصلدلیل اسفیر:  •
خاص  ال  القسم(  المجتمعیة  المشاركة  عن  مقدمة:  العامة  نظافةنھوض بالوال صحاح  واإل  المیاهاسفیر: الفصل الخاص باإلمداد ب  دلیل •

 ) النظافةالنھوض بب
  اإلعاقة ذوي  واألشخاص السن لكبار  اإلنساني اإلدماج  معاییر •
 ) المواضیعیةسفیر ا أوراق( لھا والتأھب الكوارث مخاطر من الحدبشأن  إرشادات •

 :بما یلي تصالیرجى اال ،لمزید من المعلومات

 
• Ary Ananta, Project & Emergency Response Manager, ASB: ary.ananta@asbindonesia.org 
• Sphere: handbook@spherestandards.org 
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