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 سلسلة
 الممارسات 

 الجيدة
١٩-كوفيد    
٣رقم   

 
 في جنوب آسیا ۱۹-لكوفید ة: الدمج في االستجابعن الركبأحد  خلفلن یت 

 
 موجز 

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

 الجیدة. 

ّ   طو ر التي یحق   االستجابة  من  األدنى  الحد   سفیر ا  معاییر  تحدد .  ۱۹-وفید ك  جائحةل  ةاالستجاب  مباشر  بشكل  تدعمأن    یمكنأدوات    اإلنساني  القطاع   
 جنوب   فيالمنفذة    ستجاباتاال  وضحوت.  للوصم  بعضھم  ض    ّ یتعر    وقد   مختلفة  بطرق  كانالس  یتأثر.  توقعھا  األزمة  من  المتضررین  األشخاص  لجمیع

 .  كرامتھم  واحترام المختلفة، احتیاجاتھم  تلبیةو الجمیع، إشراك كیفیة  آسیا

  رئیسي ال سؤالال

 ؟عن الركب أحد أال یتخلف  لضمان ۱۹-كوفید ل ستجابةاال على اإلنسانیة المعاییر تطبیق یمكن كیف

 المعاییر اإلنسانیة

ّ  یعب    ضمن بما ی  والمساعدة  الحمایة  على  الحصول  في   الحق  لھم  األزمة  من   المتضررین  األشخاص   جمیع  بأن  مشترك   اقتناع   عن  اإلنساني  المیثاق   ر  
 وھذا.  فقط  الحاجة  أساس  علىالمساعدة    قدم  ُ ت    أن  یقتضي   الذي  الحیاد   لمبدأ      ً وفقا    المساعدة  تقدم   أن  ویجب .  الكریمة  للحیاة  األساسیة  الظروفتوفیر  
 أو   اللون،  أو  العرق،  أو  الجنس،  أو   السن،  ذلك  في  بما  ،انتھمك  أساس  على  للتمییز  شخص   أي  ض    ّ یتعر    أال:       ً نطاقا    األوسع  التمییز  عدم  مبدأ  یعكس
  أو   القومي  واألصل  ،من اآلراء   غیره  أو  السیاسي  الرأي  أو  الصحیة،  الحالة  أو  اإلعاقة،  أو  الدین،  أو  اللغة،  أو  الجنسي،  التوجھ  أو  اإلثني،  األصل

   .االجتماعي

 عن الركب  لن یتخلف أحد: آسیا جنوب

  لھا  واالستجابة  لألزمات  تعرضھم  مدى    ً     دورا  في    شخاصة األھویلعب  ت
. ھذه  المساواة  عدم  أوجھ  تفاقم  إلى  الطوارئ  حاالت  وتؤدي.  منھا  والتعافي

  العدید  بسھولة  اإلنسانیة  االستجابات   قد تترك  شامل،  نھجمن دون وجود  و
 ٪۱٥لدى    آسیا،  جنوب  وفي.  دون تقدیم المساعدة لھم  المھمشة  الفئات  من
  من أكثر ھناك  وحدھا، الھند  وفي. اإلعاقة أشكال من ما شكل  السكان من
ممن  مسن  ملیون  ٦۰ من  أ  من  یعانون،  ذاتھ  مرضكثر  الوقت    ،في 

  الحصول   یستطیعون  وال  ،۱۹-كوفید   بالعدوى  اإلصابة  لخطر  عرضونم
 العدید و.  الحركة  على  المفروضة  القیود   بسبب   واألدویة  الفحوصات  على
 الھویة  ومغایري  الجنسي  المیل  ومزدوجي  والمثلیات  المثلیین  من

  المناعة   نقص  بفیروس  المصابین  واألشخاص  ،ثنائي الجنسو  ـالجنسانیة
 مصدر  دون  ن منتركویو  العمل  من  نبعدوُ  ی  ویتعرضون للوصم    البشریة،

  من   المقیمین،  سجالت  في  المدرجین  غیر  المھاجرون،     ُ    است بعد   وقد .  رزق
  أكثر   والمھمشة  الضعیفة   الفئات   ھذه  وكانت.  األغذیة  توزیع   عملیات

  في   أكبر  صعوبة  وجدت  أنھا  غیر  ،۱۹- وفید كب  اإلصابة  لخطر  ضة ّ ر   ُ ع  
 .والدعم  المعلومات على الحصول

 الحفاظ   اإلعاقة  ذوي  األشخاص  على  السھل  من  لیس"بنجالدیش:    في  التنمیة  في  االھتمام باإلعاقة  مركز  من  حسین  ، قال عمرانا       ً     وتوضیحا  لھذ
  اإلعاقة   ذوي  األشخاص  حتاج ی  شيء،  أي  لمس  دون  التنقل  یمكنھم   إعاقة  من  یعانون  ال  الذین  األشخاص  أن  حین  وفي .  االجتماعي  التباعد   على

 مسعود قیصر/مركز االھتمام باإلعاقة في التنمیة الصورة:
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 والمساءلة  الجودة ویعزز  اإلنساني للعمل معاییر یضع اسفیر مجتمع
 

  بیانات   قاعدة  توجد   ال.  اإلصابة  خطر  من  یزید   وھذا .  للتنقل  اآلخرین  على  االعتماد   أو  ،المتحركة  والكراسي  ،والجدران درابزین،  ال  ستخدامال
 ". اإلغاثة توزیع من استبعادھم یتم ما       ً غالبا   وبالتالي اإلعاقة، ذوي لألشخاص

 شركاء  استجابات  أثبتت  وقد .  حیاتھم  على  تؤثر  التي  واألنشطة  القرار  صنع  في   الجمیع  من  مھمةو  ومتساویة   كاملة  مشاركة   یتطلب  اإلنساني  المیثاق
  وطني   مساعدة  خط  HelpAge India  منظمة  أنشأتوفي ھذا اإلطار،  .  للجمیع  الشاملة  الجیدة  الممارسات  ۱۹-بشأن كوفید   آسیا  جنوب   في   اسفیر

ّ  مك ن وقد .     ً  شھری ا مكالمة ٤۰٬۰۰۰  تلقىحیث ت ،۱۹-استغاثة لحاالت كوفید  وتطبیق   ، المھمش امجتمعھل الخاصة االحتیاجات تقییم منمنظمة ال ذلك   
 واألرامل   المسنین  من   ملیون  ۲۰  لـ  واالستحقاقات   التقاعدیة  المعاشاتعادة  إ  على  عملت  التي  ةمناصرال  مبادرة  تعزیزو  الصحیة،  والرعایة  الغذاء  من

 . اإلعاقة ذوي واألشخاص

في  وضعھي  ۱۹-جائحة كوفید " الھند:  ) فيCBM( المسیحیة للمكفوفین للبعثة القطریة  المدیرة ، زفارغی سارة وفي ھذا الصدد، أشارت الدكتورة
بما یناسب    صمم ُ ت    وأن  مرحلة،  كل  مع  وتتطور  االستجابة  تتكیف  أن  وینبغي".  االقتصادیة  واآلثار  التصعید   إلى  والھجرة  اإلغالق  من  تطورحالة  

 عن   بحوث إجراء  ب   الثقة  بناء   تدابیرالبعثة    وبدأت.  من ذوي اإلعاقة  شخص   ۲۰۰٬۰۰۰  معددھ  البالغ  الھند   في   البعثة  متخدمھ  شخص من الذین  كل
  وتوجیھات  نصائح  المحمول،  للھاتف  تطبیق  وھي  اإلنسانیة،  للمساعدة  العملي  التدریب  أداة  وتوفر.  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  على  ۱۹-كوفید   آثار

ً  شریك ا  ۲۷  عددھم  البالغ  الھند   في  البعثة  لشركاء  الجمیع  وصول  ضمان  علىالبعثة    وركزت .  استجابتھم   في  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  جمد   كیفیة   حول      
  المستشفیات   في   اإلعاقة  ذوي   األطفال  مع  التواصل  كیفیة   بشأن   اإلنترنت  بر عإرشادات  و  فیدیوھات  توفیر   مع   لغات،   بخمس   الصحیة  الرسائل  إلى

 . االجتماعي  النفسي  والدعم  العیش  وسبل  والنظافة  والصحة  الغذاء:  المحددة  الفردیة  االحتیاجات  حول  المساعدات  من  شاملة  قائمة  أعدت  ثم.  والمدارس

"فارغیز  الدكتورة   وتقول   ال  اإلعاقة  ذوو  األشخاص: 
 أن   یمكن  بل  الجائحة،  خالل  المحتاجینفئة    فقطیشكلون  

  فإننا   الناس،بعض    نابعد است  وإذا.  مساھمین      ً أیضا    یكونوا
  تبرعت وقد ". االستجابة تقدیم على القدرة     ً أیضا   نھدرس

  ستجابة لال   بأرباحھا  الھند   في  المزارعین  مجموعات
 اإلغاثة   مواد   من   أكیاس  بتسلیم   قامت   حیث  ،۱۹-كوفید ل

  قام  أخرى،  أماكن   وفي.  مناطقھا  في   المعیشیة  األسر  إلى
  الجنسي  المیل ومزدوجي نیوالمثلی مثلیاتمن ال نشطاء

 أو   أقنعة  بتصنیعثنائي  و  الجنسانیة  الھویة  ومغایري
"  الشارع  في  منزل   آخر"  حتى  منتظمة  بزیارات  القیام

 وضمان   االحتیاجات،بحث  و  الصحیة،  الرسائل   إلیصال
   ".     ً جائعا  أحد  ینام  أال"

 الدروس المستفادة 

بھدف وذلك    ،الناس  استبعاد   كیف یتم   الشامل  النھج  یحلل
  فیھا  یتم  بیئة  تھیئة  خالل  من  بنشاط  دمجھمالعمل على  

 .  قوة كنقاط وتعزیزھا  االختالفات     ّ  تقب ل

 حقوق   على      ً أیضا    اإلدماج  یركز  الطویل،  المدى  وعلى.  الخدمات  علىجمیع السكان    حصلكي یل  متكافئة    ً ا  فرص  وفری  للجمیع  شاملة  استجابة  تقدیم
 .للجمیع شامل مجتمع إقامة أجل من  وإنھاءھا والتمییز والوصم اإلقصاء مشكالت  معالجة خالل من الناس

  في  المشاركة   من  المھمشین  تمكین   نكما أ.  الطوارئ  لحاالت   االستجابة  بدایة  في  فيوالتعا  الصمود   علىالسكان    قدرة  بناء ینبغي أن تبدأ عملیة   
 . قدراتھم      ّ  ویبن ى  كرامتھم  یحترم  االستجابة

 الموارد

   اإللكترونیة الندوة تسجیل شاھد آسیا، جنوب في  الشامل  النھج عن المزید لمعرفة •
 ۱۹- لكوفید اسفیر بشأن االستجابة  إرشادات اقرأ •
   الطوارئ حاالت في واإلدماج ،نجنسی مساواة بین الالحمایة، والبشأن قضایا أدوات  حزمة :األحمر   والھالل األحمر الصلیب لجمعیات الدولي االتحاد •
 " اإلنسانیة العملیة األداة" المسیحیة للمكفوفین البعثة تطبیق •

 لمزید من المعلومات، یرجى االتصال بما یلي: 
• Dr Sara Varughese, Country Director, CBM India: sara.varughese@cbm.org 
• Mathew Cherian, HelpAge India: mathew.cherian@helpageindia.org 
• Imran Hossein, Centre for Disability in Development: imranhosen834@gmail.com 
• Sphere: handbook@spherestandards.org 

 . اإلغالق أثناءمجھدین  لھمزمنایعودون إلى  الذین المھاجرین من وغیرھم اإلعاقة ذوي لألشخاص ةثإغا
  )NIRPHAD)/CBM( الصحیة للتنمیة المتكامل الریفي ناجیل مشروع: الصورة
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