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التنفيذيالموجز 

خطر  لتقليل  بروتوكوالت السالمة غير الحكومية  اإلنسانية المنظماتوضعت الالجئين، تعزيًزا لسالمة 

تدرك أنغير الحكومية اإلنسانية لهذه المنظمات    ضروري   ألمر   هوإنتقديم الخدمات. خالل  انتشار العدوى 

  ، وكيفية التغلب على هذه العوائق. المحتملة تزامل اال عوائقوما هي ت، هذه البروتوكواليتم اتباع متى ال 

 . اإلنسانيةبالمساعدة  لألطراف المعنية وتوصيات   توجيهوتقديم تناول هذه األسئلة هذه الدراسة إلى تهدف 

التزام   بيانات عن استطاعنا جمع ومقدمي المساعدة اإلنسانية،باحثي الجامعات بين  تعاونال من خالل 

التي  ونظافة اليدين  ببروتوكوالت السالمة )التباعد االجتماعي وارتداء الكمامة،  العاملينوهيئة الالجئين 

غير الحكومية   المنظماتموظفي  ُمقابالت معمن خالل  بغسل اليدين واستخدام ُمطهر اليدين(تُقاس 

في ثالث دوٍل   كوميةالمنظمات غير الحلقد عملت الخدمات. في تقديم  ومالحظات األطراف غير الُمشاركة 

. الالجئين لمختلف السكانالخدمات عدًدا من وقدمت )لبنان واألردن وتركيا( 

استنتاجات رئيسية عديدة:   من تحديد هذا البحثتمكن 

خطر العدوى لتقليل  ُصممت  التي السالمةبروتوكوالت  غير الحكومية كافةمنظمات الوضعت  •

االلتزام بهذه    مستوى ولكن اختلف ،( SARS-CoV-2)   2-سارس -كورونابفيروس 

الحاصلين على الخدمة، ونوع بروتوكول  السكان الالجئين نوع الخدمة، و  حسب البروتوكوالت

 السالمة. 

أكثر أنها   الموظفين والالجئينشعر ربما التي  م بالبروتوكوالت أفضل في الظروفكان االلتزا  •

بخطر أقل.   فيها الموظفين والالجئين  البيئات التي شعر  فيبينما كان مستوى االلتزام أقل ،  خطورة 

توافر الموارد    يعنيولكن لم في بعض المواقف، بالبروتوكول لالتزام  عائقًا  مثّلَت وفرة الموارد •

   الموارد. هذه  استخدام أنه يتم  دائًما  

، ناهيك  طلب المساعداتعلى الرغم من تدمير بنية تحتية هائلة والتسبب في ضغٍط إضافي على  •

السالمة ببروتوكول االلتزام  على اطفيفً   اأثرً   النفجار بيروتكان عن الخسائر في األرواح، إال أنه 

     .19-كوفيدبشأن 

عدد صغير من هيئة وكذلك الالجئين جليًا بين أو خطورته  19-كوفيدوجود يعد التشكيك في  •

يكبح رغبة قد بل بالبروتوكول بشكل أفضل، لاللتزام يُمثل هذا عائقًا، ليس فقط  وقد  الموظفين؛ 

   تلقي اللقاح. في  الالجئين 

 .Nawyn, Stephanie J., Ezgi Karaoğlu, Stephen Pبهذا التقرير: لالستشهاد الصيغة التالية  برجاء استخدام 

Gasteyer, Adnan Hammad, Mahmoud Durid, Ali Ghassani, Rania Mansour, and Ayat 

Nashwan (May 2021). “Protecting Refugees from COVID-19: Identifying Barriers to Safer 

Practices during Humanitarian Assistance in Turkey, Jordan, and Lebanon.” Minimizing 

COVID-19 Spread in Refugee Humanitarian Settings Comprehensive Report.       
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لمساعدة الالجئين:  في التدخالت اإلنسانية  19-كوفيدانتشار الحد من 

 ُمقدمة ال

الحكومية    اإلنسانية المنظماتتُواجه   العدوى  كبيرة  تحديات  غير  انتشار  من  ُمساعدة  للحد  الالجئين.  أثناء 

الحاصلين    الالجئين كذلك  وغير الحكومية    اإلنسانية  المنظماتهيئة موظفي    قدرة مدى    يبحث هذا المشروع

المساعدة  السالمة  اتباع    على  على  العوائق بروتوكوالت  هي  وما  العدوى،  خطر  تقليل  إلى  تهدف  التي 

طريقة  وصفإلى    . يهدف هذا المشروعأفضل  على نحوالسالمة  بروتوكوالت  اتباع  الموجودة التي تمنع  

بالبروتوكول   اليومياعماأل  أثناءااللتزام  الالجئين    ةل  إفريقيا   منطقة  فيلمساعدة  وشمال  األوسط  الشرق 

(MENA،)   االلتزام مستوى لتحسين  يُمكن تطبيقها في هذه المنطقة أو غيرهامفيدة وتقديم توصيات . 

األسئلة التالية: يتناول هذا التقرير  

 أثناء ُمساعدة الالجئين؟انتشار العدوى إلى الحد من  غير الحكومية  اإلنسانية منظماتالكيف تسعى  •

 العدوى؟الحد من انتشار  عوائقما هي  •

 تعد هذه العوائق أكثر استعصاًء؟الخدمات  في أي نوعٍ من  •

 من السكان الالجئين هم األكثر تأثًرا؟ اأيً  •

ال • هي  تطبيقها  التي  تدخالت  ما  العوائق  يلتخف يمكن  هذه  انتشار  وإبطاء  ف  بين    19-كوفيد سرعة 

    السكان الالجئين؟ 

اإلدارة والحلول، ومؤسسة تكافل   ، جامعة والية ميشيغان، وبحوث الصحة العالمية في هذا المشروع  شاركت  

الدولية  عامل  مؤسسة  اال   ،الخيرية،  للرعاية  الوطنية  المهني  والمؤسسة  والتأهيل  ( NISCVT) جتماعية 

 أجراه وشاركت فيها األطراف المعنية،  من عشرة أشهر دام أكثر   ا بحثً يمثل هذا التقرير  .  وجمعية صفا التنموية 

يُركز البحث   (. جمعوا بين كال الدورين   الذين بعض األشخاص  )بما في ذلك  والُممارسين    فريق  من الباحثين 

العالم، ا من  العدد األكبر    في الوقت الحالي تستضيف  على الدول التي   واجهت هذه قد  و   لسكان الالجئين  في 

 ما زال  إن البحث  في هذا التقرير. تفصيالً  صف بعضها  ووُ ،  19-كوفيد جائحة  أثناء  العديد من التحديات    الدول 

  . org19https://refugeescovid.على الموقع اإللكتروني للمشروع:  مواد البحث اإلضافية  وستُتاح  جارًيا؛  

https://refugeescovid19.org/
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السياق اإلقليمي

الحماية   بذلك   ُموفرين  ،العالم  في  لالجئين  ضافةً ت اس  األكثر  الدول  بين  من  واألردن  وتركيا  لبنان  عدي

الالجئين   من   كبيًرا  اعددً   الثالثة  الدول  هذه  تستضيف  .ُمجتمعين1الجئ  مليون   7.9  حوالي    إلى

 كما  يةواإليران  يةواألفغان  ةالعراق  الجنسيات  من  الالجئين  من  أقل  اً وعدد  والفلسطينيين،  السوريين

الجنسية   من  هم   تركيا  في  الالجئين  غالبية  إن.  أُخرى  دول  من  الالجئين  من  ضئيالً   عدًدا  تستضيف

 يُشكل   واألردن،  لبنان   في  بينما.  المخيمات  خارج  الحضرية  المناطق  في  يعيشون  ةسوريال

منهمكثيرال   ويعيش  السوريين،  جانب  إلى   الالجئين،  السكان  بين  من  ُكبرى  شريحة  الفلسطينيون

 .وظيفتها في الحضرية المناطقب أشبه وهي طويلة  مدة  منذ  أُقيمت مخيمات داخل

على كان له التأثير األكبر    اضخم  ا انفجارشهد  الذي  قتصادية، ال سيما لبنان  اضغوطات  الدول الثالثة    تواجه

. وعلى الرغم من هذه  االنفجار  فترة وجيزة من  عقب   في الحكومةكامل  ر  يتسبب في تغيو  ، بيروتالعاصمة  

 .جئين لالإنسانية قدمت هذه الدول الثالثة مساعدات التحديات، 

 بتحديد،  19-لكوفيدالموجة األولى  شهدت تركيا  هذه الدول الثالثة.    أنحاءمختلف  في    19-اختلف تأثير كوفيد 

هناك صعوبة في   مع الوقت ) االصابات  تزايد مع االستمرار  في    2020من شهر مارس    بدايةً فيها  اإلصابات  

ال  بسبب  التوجهات  البيانات في  الحاصلة  تغيرات  تحديد  عن    . ( تقديم  اليومية كانت  فقد  األردن،  أما  األعداد 

 عدد   وازداد   موسم الصيف. مروًرا بأغلب    2020من شهر مارس  بداية  مستقرة ومنخفضة نسبًيا    لإلصابات 

من  اإلصابات   بدايةً  سبتمبر،  ببطء  شهر  بأوائل  مروًرا  أغسطس  شهر  وجود  منتصف  جديدة مع  إصابات 

د األسبوع األول من شهر سبتمبر موجتين من ي شهدت األردن بع كما  يومًيا.    75إلى    50بين  عددها    تراوح

الجديدة   أثناءها   ارتفعت ،  اإلصابة   حاًدا   اإلصابات  حين  .  ارتفاًعا  في   لبنان شهد  في  مبكرا  معدالت   ارتفاعا 

 ُطبقت في   . 2021عرفت ارتفاًعا حاًدا خالل بداية عام  ثم  األسبوع األول من شهر يوليو    مع بدء ،  اإلصابة  

في المنزل، وحظر تجواٍل وأشكال  بالمكوث شملت قرارات    ؛ للحد من االنتشاراستراتيجيات   الثالثة كلها الدول  

 الناس في األماكن العامة. التخالط بين   القيود المفروضة على من أخرى  

البيانات المستخدمة في هذا المشروع

المساعدات اإلنسانية التي تقدم خدمات للالجئين في  استخدمت هذه الدراسة بيانات تم جمعها من منظمات  

( المهني  والتأهيل  اإلجتماعية  للرعاية  الوطنية  والمؤسسة  الدولية،  عامل  )مؤسسة  (،  NISCVTلبنان 

وتركيا )جمعية صفا التنموية(، واألردن )مؤسسة تكافل الخيرية(. تم جمع البيانات من خالل ُمقابالت مع  

)  ن في  هيئة موظفي من خالل أداة  ( وN=1,466المنظمات غير الحكومية ممن يُقدمون الخدمات مباشرةً 

إجمالي ذ بلغت عدد ساعات المالحظة بإ ،  N=215لخدمات )ين في تقديم امالحظة األطراف غير المشارك

ُجمعت    358 تطبيق    حول  لبيانات  اساعة(.  بين    األفرادمدى  مترين  مسافة  ترك  )أي  االجتماعي  للتباعد 

موقعًا   14الخدماتفي  تقديم  بعضهم البعض(، وارتداءهم الكمامات، وتعقيم اليدين واألسطح أو غسلهما أثناء  

التفاصيل المنهجية    المزيد من  لالطالع على)  .مختلفًا حيث يُساعد شركاء المنظمات غير الحكومية الالجئين

 . ( انظر الملحق
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ن والخدمات المقدمة والسكان الالج

-رقم  الجدوليوضح  لمجموعة مختلفة من السكان الالجئين.  خدماتقدم شركاء المنظمات غير الحكومية 

النسبة المئوية ال تصل المائة  ) أداة  المقابلةلبيانات المستمدة من لا وفقً السكان الحاصلين على الخدمات  1

 (: مكانية استفادة الفئة الواحدة بأكثر من خدمة إوذلك بسبب 

(وفقا للمقابلةاصلين على الخدمات )ح . السكان الالجئين ال1الجدول 

النسبة المئوية العدد 

 %88660 الراشداتالنساء 

%58640الراشدونالرجال 

%28319النساء الحوامل

%84257األطفال 

%52736الشباب 

%35424المسنين

%16311الجسديةاإلعاقة  وذو

%82856السوريون 

%42129الفلسطينيون 

%755السوريين والفلسطينيين  باستثناءالالجئون 

النسبة المئوية ال تصل  ) بيانات المالحظة وفقا ل السكان الحاصلين على الخدمات   2 رقم  الجدوليوضح 

 (:مكانية استفادة الفئة الواحدة بأكثر من خدمة إالمائة وذلك بسبب  

(ةالُمالحظوفقا ألداة . السكان الالجئين الحاصلين على الخدمات )2الجدول

النسبة المئوية العدد 

 %16190 الراشداتالنساء 

%10268الراشدونالرجال 

%4637النساء الحوامل

%10671األطفال 

%5545الشباب 

%5948المسنين

%1816اإلعاقة الجسدية وذو

%1591السوريون 

%8655الفلسطينيون 

%1715الالجئون باستثناء السوريين والفلسطينيين 

 ةواسعالئحة  تسجيلوذلك بهدف  ، جمع البيانات من أجل  من الخدمات من مجموعة واسعة عينات أُخذت لقد 

ا للمقابالت التي اجريت،فقد كانت  فوفقً  في االلتزام بالبروتوكول.والفجوات المحتملة ات شروط الخدممن 
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 بنسبة والمتضمنة في البيانات المجمعة من المقابالت اخدمة التدريب الجماعي هي الخدمة األكثر شيوعً 

ت مجموعة شمل التي) من الخدمات (، وغيرها % 12) ة المباشر المساعدة (، %21(، الخدمات الطبية )29%)

ا  في حين أنه وفقا للمالحظة،  فقد كانت الخدمات الطبية  هي األكثر شيوعً (. %22واسعة من الخدمات؛ 

من الخدمات  شملت مجموعة واسعة  التي)من الخدمات  (، وغيرها%18.14(، والتدريب الجماعي ) 52%)

المساعدة  أما (  %13صالون تصفيف الشعر وصفوف اللياقة البدنية؛ مثل الورش التعليمية، وخدمات 

 (. %9)فنالت  ة المباشر 

 عدم االلتزام بالبروتوكوالت أنماط أنماط االلتزام و

فارضة   العينة،بالمذكورة  الخدمات كلهاالتي توفرت فيها  ماكنجميع األت الرسمية، في السياسا ضعتوُ 

  تعقيمهماوغسل اليدين أو بقدر اإلمكان،  على التباعد االجتماعي المحافظةالكمامات،   ارتداءعلى الجميع 

  ليس من المفاجئ(. لمستفيدين امع غير الحكومية  موظفي المنظمات  عند تعامل باألخص)  بصورة متكررة 

أن   1 رقم  كليظهر الش .المستفيدين  على نحٍو أفضل من  اتبعوا بروتوكوالت السالمةقد الموظفين فريق أن 

أن هيئة  ، على الرغم منالمستفيدين  من عيا أقرب إلى الحفاظ على التباعد االجتم  الموظفين كانوافريق 

ت اوقأبالالجئين ُمقارنةً  بجوار المستفيدينبدقة أشد أثناء تواجدهم  اتبعوا هذا البروتوكول الموظفين  

            . ينموظفين أخر بجوارتواجدهم  

 

الكمامة و  االلتزام   حولستنتاجات  اال  تشابهت  اليدينببارتداء  فقد    .3و  2، كما هو مبين في األشكال  نظافة 

فريق   انتظاًما  ت  االكمامبارتداء    ،مجدًدا   ، الموظفينالتزم  أكثر  نحو  تواجدهم  على  المستفيدين أثناء    بجوار 

تواجدهم  نيرتدوكانوا  عما   أثناء  أخر   بجوارها  الكمامات   همأنبالموظفين    فريق  مال.  ن يموظفين  ارتدوا 

نحو   على  من شخصيًا  انتظاًما  بالمقارنةخاصةً ،  نيخرآموظفين    أكثر  بالموظفين    لتعاممع      عضهم  مع 

 البعض. 
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والالجئين  قام قد  و الموظفين  من  اليدين  كالً  متكربشك  بغسل  بل  الخدمات،    تقديم عد  ير  استخدم  كما  من 

األحيان  الموظفون   معظم  اليدينفي  الالجئون  الخدمات    تقديم د  ي بع  ُمعقم  أغلب  )استخدم  في  اليدين  ُمعقم 

الخدمات(.يان  حاأل الشكل  قبل  تنظيف   3  رقم   يُظهر  ببروتوكوالت  مني بعاليدين    االلتزام  االنتهاء    تقديم  د 

  الخدمات تقديم  د  يبع  اليدين  معقم واستخدام    االيدي غسل  قيامهم بمن الموظفين    عالية أفادت نسبة  ، إذ  الخدمات

وجود   كبيرة  )مع  بذلك    أيًضاأعداد  لكنالخدمات  تقديم   ليقب تقوم  مع أكثر كانوا  ن  يالالجئ  (،  تعارًضا 

إلى  اليدين.  نظافةبروتوكوالت   قرابة    بالنظر  المقابالت    %  50الـأن  أجريت  من  ،  الموظفين مع  التي 

يُثير    اأمرً   "، مما يعدمرات قليلة جدا"  بوتيرة   د الخدماتي ن الالجئين قاموا بغسل أيديهم بعأ  إلى  أشارتفقد

 . التدخل للتحسينيتطلب في مجال واضح   ،لقلقا
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 ؟ما مدى جودة االلتزام بمعايير السالمة في المواقف المختلفة

الخطر   أنيدركون حين على نحو أفضل ببروتوكوالت السالمة   الناسفيه يلتزم تُشير البيانات إلى نمط 

 أكثر أمانًا.  أنهايشعرون في المواقف التي في االلتزام التهاون إلى ويميلوا   أكبر،

 

التباعد  بروتوكوالت مخالفة  تظهرالتي   4و 3الجداول رقم  من خالل بيانات هذه الديناميكية  يمكن توضيح 

اذ  الطبية مقابل الخدمات األخرى.  اتالخدمأثناء تلقي نسبة من الناس من قبل الكمامة  وارتداء االجتماعي

لما تتطلبه من ضرورة تقارب الناس من   خطًرا في نقل العدوى  أشدالخدمات الطبية يعتبر معظم الناس أن 

إحدى   تشكلضرورة التقارب الشديد  ، أفاد مقدمو الخدمات الطبية أننفسه بعضهم البعض. وفي السياق

 .   الجسديااللتزام بالتباعد    م أماأكثر العوائق شيوًعا 

والموظفين   المستفيدين الالجئينأشارت إلى أن مخالفة كالً من غير أن البيانات المستمدة من المالحظة  

متوسط نسبة  بلغ  ُمقارنةً بالخدمات الطبية.  غير الطبية الخدماتأثناء  اتكرارً  تزدادللتباعد االجتماعي 

خالل الخدمات    0.91ُمقارنة بنسبة  0.76الذين خالفوا التباعد االجتماعي خالل الخدمات الطبية الالجئين  

خالل  الموظفين نسبة فقد بلغ متوسط  مخالفات الموظفين للتباعد االجتماعي؛ اتضاح وازداد غير الطبية. 

بلغت   ، في حين أن النسبة خالل الخدمات غير الطبية4.13ن خالفوا التباعد االجتماعي ممالخدمات الطبية 

    التباعد االجتماعي (.  لبروتوكول عدة مراتخالف  قد كل موظف )تُشير كالً من هذه النسب أن   5.29

 

. التباعد االجتماعي وارتداء الكمامة خالل  3الجدول رقم 
 الطبية الخدمات 

. التباعد االجتماعي وارتداء الكمامة خالل  4الجدول رقم 
 غير الطبية الخدمات 

 متوسط ال  متوسط ال 

نسبة الالجئين المخالفين للتباعد  
 االجتماعي

نسبة الالجئين المخالفين للتباعد   0.76
 االجتماعي

0.91 

نسبة الموظفين المخالفين للتباعد 
 االجتماعي

المخالفين للتباعد نسبة الموظفين  4.13
 االجتماعي

5.29 

 0.41 نسبة الالجئين الذين ال يرتدون الكمامة 0.29 نسبة الالجئين الذين ال يرتدون الكمامة

نسبة الموظفين الذين ال يرتدون   0.22 نسبة الموظفين الذين ال يرتدون الكمامة
 الكمامة

0.39 

 

الخدمات الطبية في الغالب االقتراب الشديد من المرضى، تُشير البيانات إلى أن الخدمات    تففي حين تطلب

نظافة اليدين في    أما.  أعلى للتباعد االجتماعي  انتهاك  معدالت  شديد شهدت ال  التقارباألخرى التي لم تتطلب  

  ما   وكثيًرامحدودة    نت كا  الموظفين  بين  الفروق  أن   من   الرغم ب  أفضل بوجه عامفقد كانت    الخدمات الطبية  

 . الطبية غير الخدمات أثناء األسطح مطهرات الموظفون استخدم 
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وهناك مثال آخر على ذلك يتمثل في  

خالل جتماعي التباعد االااللتزام ب

ورش في مقابل التدريبات الجماعية 

اتبع الالجئون   قدو .التدريبات الفردية

في   االجتماعيالتباعد  بروتوكوالت

على نحٍو أكثر  المواقف األكثر خطورة

 مع فريق خالل الُمقابالت. انتظاًما

إلى أن الالجئين فقد أشاروا  نيموظفال

على التباعد االجتماعي، إما حافظوا 

، أي  "أغلب الوقت" طيلة الوقت" أو " 

خالل  من الوقت  %60 بنسبة  تقريبًا

(  59.85%)التدريبات الجماعية  ورش

من الوقت   %50ُمقارنة بأقل من 

   التدريبات الفردية.ورش  في ( 48.65%)

ال  خاللُمتماثلة    اأنماطً   وظهرت المفتوحة  مقدمة  الخدمات  األماكن  في  في  المقدمة  الخدمات  المغلقةمقابل  .  األماكن 

"طيلة الوقت"   وارتدوا الكمامةالتباعد االجتماعي  على  حافظ الالجئون  ،  في األماكن المفتوحة  المقدمة  الخدمات  أثناء  

والمحافظة الكمامات  ن بارتداء  يالموظفكما كان انتظام  .  في األماكن المغلقة  ماتدتقديم الخبفترات    مقارنة بوتيرة أقل  

 . في أماكن مفتوحةحينما قدموا الخدمات  معدالً أقل على التباعد االجتماعي 

 االلتزام مستوى علىالكبرى آثار األحداث اإلقليمية 

وسبب  من المدينة  اكبيرً  اقطاعً  أصاببمرفأ بيروت مخزن انفجار هائل في وقع ، 2020 أغسطس 4يوم في 

االلتزام   5(. يعرض الشكل رقم ثالث مستشفيات تدمير  اأيضً  في عدٍد من خدمات المدينة )شملت  انقطاعات ضخمة

"طيلة البروتوكول ب هم قد التزمواإلى أن النسب المئوية للموظفين الذين أشاروابعدٍد من البروتوكوالت المختلفة، مبينًا 

 الوقت".
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ما  وقت ُمقارنةً ب بيروت مدينة االلتزام بالبروتوكول في في  تكاد تكون ملحوظة بسيطة أو  اختالفات   وجدت

  األيديغسل  التزام الالجئين بفي نقطة مئوية  14بانخفاض بلغ ظهر االختالف األكبر  قبل االنفجار و بعده.

 بعد االنفجار.  في مرحلة  ل الخدماتيقب

 

على   طفيفو  عام  تحسن إلى وجود نماط التي وجدت في تركيا واألردنباألمقارنة هذه النتائج وتُشير 

  تركيا واألردنكل من في االلتزام   نَ حسّ تَ قد وعلى مدار الوقت. في االلتزام بالبروتوكول المستوى اإلقليمي 

 في حالةفي اإللتزام   مع معدالت يسيرة من االنخفاض ،ا طفيفً وإن كان تحسنًا  البروتوكوالتبأغلب  

   . وقوعها

 
 

في االلتزام  توقف كبير  في    تقد تسبب كون  تقد ال  انفجار بيروت  ن فترة حدوث  أإلى  تُشير هذه االستنتاجات  

 .  مع الوقت بالبروتوكولااللتزام  في  اإقليميً  اتحسنً كان يُعد  ما أعاق فربما قد ، السالمةببروتوكوالت 

 

 هم األكثر تأثًرا؟ سكان الالجئين من الأي 

أغلب الخدمات تشمل   أن  يرجع ذلك إلى بين السكان الالجئين،درجة التأثير العديد من اختالفات   ال توجد

فقد  المقدمة. بالبروتوكول خالل الخدمات األطفال في التزام    ةالبين  اتختالفأحد االيكمن خليًطا من السكان.  

)مثل  أكثر من المجموعات األخرى الفصل في تقديم الخدمات إلى على األغلب،  األطفال الالجئين مال 

وجدت اختالفات   (.اعديد من الخدمات التي شملت كليهمقُدمت لهم ال نمم  من النساء والرجال الراشدين

فيما اليدين.  نظافةبروتوكول في الخدمات، ال سيما  تقديم في االلتزام بالبروتوكوالت خالل   شديدة الوضوح 

لقليل جًدا من  ل قام الالجئون بغسل أيديهم من الخدمات بين السكان كافة  %57أكثر من في أنه  الموظفونأفاد 

ل  يقب طيلة الوقت غسل األطفال أيديهم   من الوقت %40 ه فيأفادوا أنكما الخدمات،  بدءل يقب  الوقت
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ل الخدمات المقدمة إلى  يقب على وجه الخصوص إلى غسل اليدين كان الموظفون أكثر ميالً الخدمات. 

 اآلخرين.   الفئاتاألطفال عن الخدمات المقدمة إلى 

 

 معدل غسل اليدين قبل تقديم الخدمات

 
 األطفال

القليل جًدا من   بعض الوقت أغلب الوقت  طيلة الوقت 
 الوقت

 % 23.7 % 14.2 % 21.5 % 40.6 ن  الالجئو

 % 4.9 % 9.5 % 14.8 % 70.8 الموظفون

     السكان كافة 

 % 57.9 % 15.8 % 9.7 % 16.6 الالجئون

 % 10.1 % 15.0 % 23.0 % 51.9 الموظفون
    

 ما هي عوائق الحد من انتشار العدوى؟

 الالجئين لتزام ا  أمام  عوائق

،  المساحة الكافيةعدم وجود  بمع الموظفين  المقابالت  خالل للتباعد االجتماعي العوائق المشتركة  لقد تمثلت 

  ،الخدمات  تقديم   خالل المستفيدينالحاجة إلى االقتراب من ،  19-بكوفيد إلى المعرفة الالجئين   افتقار

اإلهمال على محمل الجد، وكذلك الفيروس  إتخاذعدم  السلوكيات شملت .  19-والسلوكيات تجاه كوفيد

افتقار  اعتبر الموظفون أن قد  فبالنسبة الرتداء الكمامة، أما البروتوكوالت. اتباع من والتعب والملل 

كما   لكمامات.شراء ال لية للتكاليف الماذكرهم  أيًضاتكرر كما ، أيًضا  عائقًايمثل  19-الالجئين إلى فهم كوفيد

أدوات أخرى   وكلفة كلفتها في ارتفاع هناك الكمامات لم تكن متوفرة دائما في مراكز تقديم الخدمات  و أن

االنزعاج من ارتداء  أمر اعتُبر أيًضا قد و. 2020خالل صيف ارتفاًعا كبيًرا الوقاية الشخصية  من 

 ذكره الموظفون.  وفقا لما عائقًا شائع، وهوالطقس  حرارة درجة   ارتفاعمع  ، ال سيماالكمامات

تباع  ا أمام أكثر العوائق شيوًعا من هو  19-كوفيدبالالجئين إلى  نقص معرفة أن  لى إ شاروا أ نهم أكما 

   أيًضا. اليدين نظافةبروتوكوالت 

 

   عوائق االلتزام للموظفين

لعوائق الداخلية )مثل  إلى ا  ت الموضوعة  عدم التزام الالجئين بالبروتوكوالأمرعموًما  نسب الموظفون  فيما  

التشكيك في   المعرفة أو اإلهمال أو  التزامهم  أن  أوضح الموظفون  ،  (19-كوفيد  خطورة فيروسعدم  عدم 

تم  لحفاظ على التباعد االجتماعي،  افي ما يتعلق بعدم  أما  عنهم.    عناصر خارجةٍ بالبروتوكوالت يُنسب إلى  

  أكثر العوائق   في اثناء تقديمها تشكل  وحاجة الخدمات إلى االقتراب الشديد  مكانيحيز  اإلفادة أن عدم وجود  

زمالئهم في العمل   ام أمامهم وأمعوائق    ةأيفي حين أنه وفقا للموظفين ، لم تكن توجد  شيوًعا.    لحوظةالم

 اللتزام بالبروتوكوالت. افي  تقيدهم 
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 توافر الخدمات

الموارد  توافر مدى  المادية و تطال الهياكل العوائق التييتوقعون أن تكون في حين أن العديد من الناس 

ففي البروتوكوالت المتعلقة بنظافة هي األهم دائًما. لم تكن ال انها إالحد من انتشار العدوى،   تعرقل عملية

  .  تقريبًا  عائقًا يشكل عدم توفر هذه الموارد  لم ، اليدين( معقم غسل اليدين واستخدام  اليدين )

 

 

 . توافر الخدمات  6الجدول رقم 

 اليدين معقم الصابون  الماء 

البيانات المستمدة من 
 الُمقابالت 

90 % 88 % 92 % 

البيانات المستمدة من 
 الُمالحظات

77 % 75 % 93 % 

 

الخدمات  تقديم   ءأثنا يفالماء كان متوفًرا  أن مقابلتهم تمت الذين  و في جميع المواقع من الموظفين %90أفاد 

البيانات   . ذكرتايضً أ  اليدين كان ُمتاًحا معقم  أن   %92الصابون كان متوفًرا، وأفاد أن  %88أوضح كما ، 

أن الماء كان متوفًرا بنسبة  جامعو البيانات  الحظ فقد : وفرة الموارد محدودة في  المستمدة من الُمالحظات

من الوقت.   %93متوفًرا بنسبة فقد كان اليدين  معقمأما من الوقت،   %75الصابون بنسبة و من الوقت،  77%

قبل  بغسل أيديهم قاموا الالجئون  حيث أوضح الموظفون أنيديهم، أوا بغسل  مقانادًرا ما الالجئين  غير أن 

على نحو أكثر تكراًرا، ولكن ذكر  اليدين  معقم استخدموا قد و  .في معظم الوقت "مرات قليلة جدا "الخدمات 

 الخدمات.   تقديم ليفقط من الوقت قب  %50اليدين  معقم استخدموا الالجئين أن  الموظفون 

 

    التشكيك في كوفيد

عدًدا صغيًرا  وكذلك )بعض الالجئين إن  ف. كوفيد"فيروس "التشكيك في  يهنشأت من العوائق األخرى التي  

لتقليل خطر  سلوكياتهم لتغيير   داعٍ هناك  ولم يجدوا أخذوا الوباء على محمل الجد، لم يالموظفين(  من 

تعليقًا  على األقل واحد  الجئ أبدى قد أنه في أكثر من ثُلث الُمالحظات، البيانات الحظ جامعو وقد العدوى. 

تعليقاٍت  هذه الُمالحظات،  وقد تضمنت ثلث  ُمالحظة(.  67ى محمل الجد )إجمالي عل 19-كوفيد بعدم اتخاذ

،  أمر مبالغ فيه  19-ورة كوفيدخطأن الربع خدعة، واعتقد    19-كوفيداعتقدوا أن الالجئين تشير إلى أن 

مثل نقص  األخرى )  أوجه قلقهم من هو أقل المشاكل خطورة  19-كوفيد أنالالجئين  أن إلى  %12 وأشار

 مأوى آمن(. تأمين  الطعام أو
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فيها    مالحظاتالمن    محدود  عدد  هناك البياناتسمع  موظفي  قبل فريق  من    19-تشكيًكا في كوفيد  جامعو 

( الحكومية  غير  أصل    14إجمالي  المنظمات  من  في    .ملحوظة(  215ملحوظة  التعليقات  هذه  أوضحت 

  الالجئين. إلساءة معاملة    حجةكان  أمر  مبالغ فيه، أو أن الوباء    هو  19-خطورة كوفيد  أنباعتقاًدا  األغلب  

بروتوكوالت كوفيد،    حول  أسئلةجامعي البيانات    عن سبب طرح، سأل بعضهم  وفي المقابالت مع الموظفين

بياناٍت إلى  ي الجامعأحد    . كما أفاد إشاعة"  وأشار أحدهم إليه أنه "أن الفيروس حقيقيًا،  حيث إنهم لم يقتنعوا  ب

الناس في  أن   يُصدقوا  خدمات  الكز  امرأحد  أغلب  أن، غفيروس كورونا"وجود  "لم  من   امحدودً   اعددً   هير 

أكثر  ببروتوكوالت السالمة  تجاه التساهل في االلتزام  والغضب  اإلحباط  عن  نسبة كبيرة  بوأعربت  الموظفين  

 من اآلخرين.  

 

اعتقد    من والتي  شيوًعا  العوائق  أكثر 
اتباع   من  الالجئين  منعت  أنها  الموظفون 

في البروتوكوالت   إلى    تمثلت  االفتقار 
الموظفون  نه  أكما  المعرفة،   يتوصل  لم 

العدوى.   خطر  تفهم  إلى  أيًضا  وقد  أنفسهم 
أشار عدد من الموظفين في األسئلة المفتوحة 
أثناء   الكمامات  ارتداء  إلى  بحاجة  ليسوا  أنهم 

ألن    بجوارتواجدهم   اآلخرين،  الموظفين 
عن    بينهمالخطر كان أقل. وأعرب العديد من  

بالثقة   واصفين  تجاه  الشعور  انهم  زمالئهم، 
  نه أاتصالهم بالالجئين ،  يقلقون فقط من خالل 

هناكلم   على   تكن  الحفاظ  إلى  حاجة 

  "بصفتنا موظفين، نحن واثقون أن أحدا منا
 لم يتواصل مع أشخاص أُصيبوا بالعدوى" 

 
عملعضو   - فريق  في    ضمن  الموظفين 

في لبنان، موضًحا    منظمة غير حكومية 
دائًما الموظفين  حفاظ  عدم    على    سبب 

 التباعد الجسدي 
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تواجدهم   أثناء  السالمة    بجوار بروتوكوالت 
 الموظفين اآلخرين.   

    

 ؟19-كوفيد ضدكيف لالجئين أن يحظوا بحماية أفضل 

حين الخبراءا أبدى    في  من  الشديد،    هأن  اافتراضً   لعديد  االزدحام  لظروف  أكثر  هم    الالجئينفان    نظًرا 

قد تبلغ األهمية ذاتها. عناصر أخرى  هناك    أناالستنتاجات    ، وتشير،  نشره لو  19-بكوفيدعرضة لإلصابة  

تمثلت  الدراسة  استنتاجاتإحدى    وقد  الالجئين.  موقف  سيادة  ب   للقلق   المثيرة   هذه  بين  كوفيد  في  التشكيك 

ليس  ،  مؤثًرايكون  قد    التشكيك في كوفيدأن  النظر في كيف  إلى  الخدمات اإلنسانية    وسيحتاج ُمقدموعليه،  

وتبين  رغبتهم في تلقي اللقاح في المستقبل.    علىبل أيًضا  ،  فقط على التزام الالجئين ببروتوكوالت السالمة

أيًضا   الثقافات المحلية  االستنتاجات    االلتزام ببروتوكوالت السالمةفي  التشكيك و  من خالل هذا    تظهرأن 

إلى النظر في تفاصيل كل موقعٍ بصفته ثقافة محلية قد    حكومية  غير الاإلنسانية  المنظمات    تحتاج  .  المختلفة

مراكز  مختلف  أرجاء  في  أن البروتوكوالت تُتبع بالطريقة ذاتها  عدم افتراضينبغي  ،  تختلف عن اآلخرين 

سير غيرها على النحو  ي أن    يعني  على نحو جيدالبروتوكوالت    االلتزام بأحد  أنالخدمات الخاصة بهم، أو  

 نفسه.  

 

المساحة المحدودة تخلق  أن  البيانات النوعية  من  المستمدة  تُشير االستنتاجات    ، كاني  الحيز المقيود    أما عن

يصطف  األماكن حيث  في  ، أو  لالنتظار  المساحات المخصصةمشاكل في التباعد االجتماعي، وال سيما في  

  أن نوًعا معينًا من الخدمات كانت في حد ذاتها لم تُبين البيانات بوضوح  ل تلقي الخدمات.  يقب الالجئون  فيها  

قد يُقلل  على سبيل المثال،  .  الخدماتمختلف  في  س  اننظًرا الختالف تصرف الوذلك  ،  شد خطرا من غيرهاأ

الطبية    اعتبار جهود  للعدوى  اأساسيً   ناقالً الخدمات  كما  بالبروتوكوالت    االلتزام في    التهاونمواجهة    من 

 في الخدمات غير الطبية. ذلك يحدث 
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 التوصيات 

 استناًدا إلى استنتاجات هذه الدراسة، نقدم التوصيات التالية:  

 الحرص على توافر الموارد، وكذلك التأكد من استخدامها.  .1

  مواد في توافر بعض الموارد، مثل الكمامات، ومع ارتفاع تكلفة الكمامات وغيرها من  وجدنا فجوات  

الشخصية من    ،الوقاية  بدالً  الجئين  الموارد  هذه  توفير  الضروري  من  شراسيكون  ُمتلقي    ءانتظار 

الخاصة.    جميعهم الخدمات   والصابون  ولكن،  أدواتهم  الماء  توافر  في  وجدنا  فإن  اليدين،    ومعقم مثلما 

على ُمقدمي الخدمات اإلنسانية أن ينتبهوا إلى كيفية استخدام    ويجبتوافر الموارد ال يعني أنها تُستخدم.  

   االلتزام بالبروتوكول. توفير الموارد سيكون كافيًا لضمان وأال يفترضوا أن  هذه الموارد 

 

 .ا عادة، وليس خيارليكون  التأكيد على االلتزام بالبروتوكول  .2

يُشير إلى أنهم    الوضع أشد خطورةتقديرهم أن  عند    بعنايةالبروتوكوالت  اتباع الالجئين والموظفين  إن  

بخيارات   يتبعوها.  حوليقومون  ال  ومتى  البروتوكوالت  يتبعون  ذلك   بدالً   متى    اتباع يجب  ،  من 

تكون    أثناءفعادة  لتكون  البروتوكوالت   أن  من  بدالً  الخدمات  الحالة      سواءً   افرديً   اخيارً تقديم  كانت 

نضع هذه البروتوكوالت "  :قول  منبدال  للخطاب  . قد يتطلب هذا تغييًرا  يا أم التُشكل خطًرا كافالمعنية  

ألن هذه هي الطريقة التي نُقدم بها الخدمات  نتبع هذه البروتوكوالت  نحن  لتقليل خطر العدوى" لتكون " 

   ونحصل عليها". 

 

الخدمات  أثناء    بالبروتوكول  أكثر  االلتزام على    هذا التحول في التركيزمثل    رات نجاحمؤشأحد    يظهر

لألطفال. واتباع  ب  األطفال  ينجح  المقدمة  أغلب  وتُنمّ ،  ية الروتيناألعمال  العادات  الُمقدمة  الخدمات  ط 

وسيعرف األطفال أنه يُتوقع منهم القيام بأموٍر معينة في أوقاٍت معينة. ؛  شديًداا  لألطفال الالجئين تنميطً 

نفسها   التوقعات  هذه  تأكيد  التي  يجدر  كافة  الخدمات  تقديم  االلتزام  عند  من  الغالب  في  ستُحسن 

     جئين. بالبروتوكول بين الموظفين والُمستفيدين من الال 

 

   التردد في تلقي اللقاح.   مواجهة التشكيك في كوفيد لتحقيق التزاٍم أكبر بالبروتوكوالت وتقليل .3

حول  و  19-خطورة كوفيدبعض ُمقدمي الخدمات حول  لدى  وحتى  بين الالجئين    امنتشر ا  تشكيكً الحظنا  

في  يؤدي تشكيًكا أكبر  ما إذا كان    ستكمل تحليالً أكثر تفصيالً لمعرفةونكوالت.  ضرورة اتباع البروتو

قد  عالوة على ذلك،    سببًا يدعو للقلق.وتُعتبر ظاهريًا  إلى التزاٍم أقل بالبروتوكوالت،  بدوره    19-كوفيد

التشكيك في كوفيد اللقاح.    19-يؤدي  تلقي  التردد في  إلى  التشكيك اآلن  تُ وقد  أيًضا  فضي مواجهة هذا 

ولكن قد    (،ذي سيكون الزًما في المستقبل المرتقبااللتزام بالبروتوكول )األمر ال ليس فقط إلى تحسين  

 . الجماعية مناعةالزيادة  ومن ثم التردد في تلقي اللقاح، يُقلل أيًضا من 
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 المنهج  –الُملحق  

مؤسسة  لبنان )تُقدم الخدمات لالجئين في  التي  منظمات المساعدات اإلنسانية  الدراسة بيانات من  جمعت هذه  

(،  بيت أطفال الصمود  /NISCVTعامل الدولية، والمؤسسة الوطنية للرعاية اإلجتماعية والتأهيل المهني  

التنموية(  وتركيا صفا  ))جمعية  واألردن  ُجمعت  ،  الخيرية(.  تكافل  تطبيق  مدى    حولالبيانات  مؤسسة 

االجتماعياألشخاص   و  للتباعد  البعض(،  بعضهم  بين  مترين  مسافة  على  الحفاظ  الكمامات )أي  ارتداءهم 

اليدين تعقيمهما  واألسطح    وغسل  لالجئين.  أو  الُمقدمة  الخدمات  في  خالل  الُمقدمة  الخدمات    14وشملت 

الحكومية    امختلف  اموقع غير  المنظمات  شركاء  يُساعد  عامل هنا  الالجئين.حيث  لمؤسسة  مواقع  خمس  ك 

    ، وثالثة لمؤسسة تكافل الخيرية.صمود، وموقعين لجمعية صفا التنمويةأربعة لبيت أطفال ال الدولية، و 

الُمالحظات  خالل    ومنالموظفين المقدمين للخدمات    التي أُجريت مع  البيانات من اللقاءاتتم الحصول على  

للخدمات.   للبيانات  المباشرة  فيها    مقابالتأجرى خمسة عشر جامع  مفتوحة  طرحوا  وأخرى محددة  أسئلة 

في   أو  الهاتف،  عبر  أو  لوجه،  وجًها  سواًء  منللموظفين  التواصلالحاالت    القليل  طريق    تم    فيديو ال عن 

األسئلة  .  الكونفرانس الخدمات  أشارت  أو  إلى  اليوم  إما في وقٍت سابٍق من ذلك  الموظفون  قدمها  في  التي 

جامعو البيانات أنفسهم  لم يُقحم  . في المالحظات،  الوقت الذي أُجريت فيه الُمقابلة()حسب    اليوم الذي سبق

اللقاءات مع الموظفين    طرحناقد  و التي الحظوها.  االلتزام ببروتوكوالت السالمة  وسجلوا   عامة أسئلة  في 

اتباع  مدى  حول   البيانات  بحيث  بروتوكوالت السالمة؛  االنتظام في  التي  سّجل جامعو  اتُبعت  عدد المرات 

 موقع الخدمة.  فيها بروتوكوالت السالمة أو لم تُتبع، وكذلك عدد األشخاص في 

إلى   استنتاجاتنا  وبالنسبة  سبتمبر.    15  –يوليو    20بين  أُجريت  ُمالحظة    215و  مقابلة   1466استندت 

مؤسسة الوطنية للرعاية اإلجتماعية أما عن  مالحظة،    43و  ُمقابلة  331أُجريت  فقد  لمؤسسة عامل الدولية،  

  464  جمعية صفا التنمويةكما أجرت  مالحظة،    90و  ُمقابلة  445أجرت  فقد  ،  NISCVTوالتأهيل المهني  

أدخل جامعو ُمالحظة.    53ُمقابلة و  209أجرت  فقد  تكافل الخيرية،  لمؤسسة  وبالنسبة  مالحظة،    29ُمقابلة و

في الوقت الفعلي  رصد البيانات  ت  كيل  Qualtricsنظام  إلى    المستمدة من الُمقابالت والمالحظاتالبيانات  

جمعنا    السالمة،  تبروتوكوالالخاصة بوباإلضافة إلى السلوكيات الثالثة األساسية    خالل فترة جمع البيانات.

الُمقدمة،   الخدمات  الخدمات، ونوع  قُدمت  الموقع حيث  الالجئين  بيانات عن    المستفيدين عادة من والسكان 

اليدين،   ُمطهر  الصابون/الماء/  وتوافر  مدى  والخدمات،  الحكومية حول  بالسياسات  الموظفين  معرفة 

الحكومية السالمة،    والمنظمات غير  بروتوكوالت  المبشأن  السالمة   دركةوالعوائق  ببروتوكوالت  لاللتزام 

الُمقابلة أو الُمالحظة    تاريخ اجراءسجلنا أيًضا    البيانات(.    يالموظفين أو جامع  إدراكإما  على نحٍو أفضل )

 .  التاريخعبر الوقت وخالل  تعقب التغيرات وتوقيتها، كي نتمكن من 

إلى  معدو  يود الشكر  توجيه  الدراسة  الميدان    هذه  في  عملوا  الذين  البيانات  جمع على    وحرصواجامعي 

، روكسانا فرحات، زهرة  كشمار، عبد المنعم أمهزهالة صفي الدين، لميس  جودة عالية:  بسرعة وب البيانات  

إبراهيم، أمل  اللطيف،  الجنداوي  عبد  الش،ليلى  ريما  عبي أشواق  علي عساف،  الشواح، عالء  علي  أسماء   ،

         الزوبي، ريم جرامو، فهد العُقيلي، عبدهللا مريان، وسجدة الصالح.  




