
  إنام خان| شهاب  19-كوف�دحول  مالحظات من بنغالد�ش 

1 
 

 19-حول كوفید مالحظات من بنغالدیش
 i حدیث حول األمن البشري

 ϕ نام خانإشھاب 
 
 

 لبرت اینشتاینأ -. ھافیفال أمل البدایة، سخیفة منذ الفكرة لم تبدو إذا 
 

I. الخلفیة 
 

طلب فیھا من الدول أن تختار بین إنقاذ الحضارة البشریة ومصالح األمن مرحلة یُ لقد وصل العالم مرة أخرى إلى 
حدد مسار الوجود البشري في العقود ، إال أنھ الخیار العقالني الذي سیُ على الرغم من أنھ خیار صعبو. القومي
فایروس  جائحةھي  –تلك التي شھدتھا ذاكرتنا الحیة ومن بین أحد ، ومخاطرصعوبات لقد شھد كل جیل . القادمة

دود حتُفّرق بین عدم قدرتنا على التعامل مع الكوارث الجماعیة التي ال عن  تكشفوالتي  –) 19-كوفیدكورونا (
ً یتطلب األمر فإن ، على األقلو. ةالعلمی االنجازاتأو ربما أو دین أو أیدیولوجیة  ً سیاسیا ا الذي مف -استبطانا

ما ن إستطیع حمایة األرواح بشكل عام؟ یال الذي السنوات فیما یتعلق بالسیاسة والعلوم واألمن تلك حققناه خالل 
كان اإلنسان العاقل یحمل الرقم القیاسي بین فقد ، "قبل الثورة الصناعیة بوقت طویل، عندما قالحدده ھراري 

ھ لكوننا أكثر یلدینا تمییز مشكوك ف. قراضجمیع الكائنات الحیة في دفع معظم األنواع النباتیة والحیوانیة إلى االن
 ً ، الذي نتج عن سعینا الدائم 19-كوفید ، فإن وباءولذلك السبب ".)2014، في تاریخ الحیاة (ھراري األنواع فتكا

إلى تشكیل شك  بالوأّدى ، قد نمیة االقتصادیة التجاریة والنموللسیطرة على الموارد االقتصادیة واالستراتیجیة والت
ذلك ھي لالعواقب السیاسیة إن . بدقة بین أمن األفراد واالقتصاد العالميوتربط التي لحظة تغییر نموذجیة أخرى 

ً والتي ، بعیدة المدى ما مواجھة العدید من الشكوك بفي ما تتجاوز فھمنا االقتصادي الذي یترك المجتمعات  غالبا
والتوتر بین الدولة واألفراد في الحفاظ على العقد في ذلك إعادة تعریف االقتصاد السیاسي لحوكمة الدولة 

 .ستفالیایسیادة ومبدأ ل القدیم االجتماعي

في كل فوضى كبیرة قد تسبب في  19-كوفید أحد الدروس الحاسمة للقیادات السیاسیة واألمنیة ھو أنمن بین و
أبریل نیسان / و 2020فبرایر شھر شباط / ظھر الفترة الزمنیة القصیرة بین تُ . ومن العالم األول والدول الھشة

یات المتحدة الوالوھما  –أن العالقات الدولیة واألمن لم تعد محكومة من قبل القوتین العظمیین الرئیسیتین ب 2020
أصبحت و ميعالالقیام بإغالق تم الذي بسببھ یروس افیُحدده ذلك أن بل  –والصین (وبالطبع حلفاؤھما) األمریكیة 

نیسان /  6یوم بحلول . ومختلفة من الحجر الصحي الشامل إلى حظر التجول لغة سیاسیة وأمنیة موحدةأسالیب 
، وھي نسبة أعلى بكثیر من الوفیات حالة وفاةآالف  10ما یقرب من األمریكیة ، شھدت الوالیات المتحدة أبریل
معة جونز ھوبكنز حالة وفاة (جا 3326، في حین كشفت الصین عن سبتمبرأیلول /  11أسفر عنھا ھجوم التي 

ي فعامل مساواة أعظم بأنھ ، الصینیةووھان مدینة یروس الذي نشأ في ا، یمكن اعتبار الفوبالتالي). 2020، 
یتم التعامل كیف سفي األسئلة المشؤومة اآلن، تتمثّل . ومع بعضھا البعض دفع جمیع الدول إلى التعاونالذي العالم 

، فإن الغرض ؟ وبالتالي19-كوفید لبنغالدیش في فترة ما بعدبالنسبة ، وكیف سیكون المستقبل یروسامع ھذا الف
ومعرفة كیف یمكن لدولة نامیة  19-كوفیدفایروس ل ستجابةااللھیكل الحالي الوضع من ھذه الورقة ھو فحص 

دوات األخرى التي قد األ من بین العدید منو. مثل بنغالدیش المناورة من خالل المخاطر التي تشكلھا األوبئة
ً القوى العالمیة فإن ، تكون قاتلة االستثمار حجم  وإن؛ من األسلحة والتكنولوجیات النوویة والبیولوجیة تمتلك مخزونا

من ر إن الكیانات المارقة موجودة إلى حد كبیو. النفقات األمنیةمع مقارنة بالضئیل  یُعتبرفي العلم والتكنولوجیا 
على تحمل األزمة الدولیة في الوقت المناسب وبكفاءة عدم القدرة ، فإن ، وبالتأكیدنقاط ضعفاستغالل أي أجل 

لیة القوة الدو توازنأن بوھذا یعني . على مستوى السیاسة یمكن أن یجعل األمن الدولي والوطني عرضة للخطر
الدروس لدى ربما و. 19-كوفید في عالم ما بعد كبیراً  تعددیة األطراف قد یشھدان تحوالً الذي تلعبھ دور الو

؛ شنظام اإلنذار المبكر الھوھو  –عناصر مشتركة  19-المتأثرة بشدة بفایروس كوفیدالدول المستفادة من معظم 
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 دبأن ھناك تفرأتصور . ، إدارة األزمات والقدرات القیادیة؛ واألھم من ذلكتقدیم الدعم الطبيفي كفایة العدم و
 أیضاً. تمیّزو
 

II.  2020مارس آذار /  31، إلى 2020ینایر كانون الثاني /  1المتكشف [الوضع[ 
 

إحدى الدول التي تبنتھا و، 19-اآلثار المترتّبة على فایروس كوفید، إلى جانب دعوني أناقش ھنا آلیة االستجابة
، حیث لد فرید من الناحیة الدیموغرافیةببأنھا بنغالدیش تُعتبر ، ذلكبعد كل و. مثل بنغالدیشالطموحة  األقل نماءً 

 ٪5ونحو ، 64و 15بین ما من السكان تتراوح أعمارھم  ٪ 68، مع نسمةملیون  160یبلغ عدد سكانھا نحو 
تتمتع البالد بعالقات تجاریة قویة مع و). 2020(صندوق األمم المتحدة للسكان ،  65الـ من السكان فوق سن 

یة من بشرالحركات تال، وكذلك في الشتات القوي ووالھند وأوروبااألمریكیة الصین والوالیات المتحدة كل من 
ا ، وخاصة مالیزیبا والصین والھند وجنوب شرق آسیاوالشرق األوسط وأورواألمریكیة وإلى الوالیات المتحدة 

 شخص 1240مع الم، كثافة سكانیة في العالتي تشھد واحدة من أكثر المناطق وتُعتبر البالد بأنھا   ii.وسنغافورة
الخاصة نشرت حكومة بنغالدیش خطة التأھب واالستجابة الوطنیة وقد أ).  2020، لكل كیلومتر (البنك الدولي

، )2020، (المدیریة العامة للخدمات الصحیة 2020من عام مارس شھر آذار / في وذلك  19-كوفیدبفایروس 
كانون األول /  31منظمة الصحة العالمیة (في بإبالغ مسؤولي الصحة الصینیین قیام بعد ثالثة أشھر من أي 

یعانون من التھاب رئوي من والذي شخص  41المصابین الذي یبلغ عددھم ، عن مجموعة من )2019دیسمبر 
لي ، الصین (ھوبالجملة في ووھانأكوالت البحریة ارتبط معظم المرضى بسوق ھونان للم. ومصادر غیر معروفة

في  2020ینایر كانون الثاني /  11في  19-كوفیدفایروس  تم تسجیل أول حالة وفاة منوقد ). 2020، سیكون
 .الصین

 
ً اجتماع ، استضافت منظمة الصحة العالمیة والمدیریة العامة للخدمات الصحیة2020فبرایر شباط /  3في و  ا

 ً إلبالغ الشركاء عن استعداد البالد وذلك ، 2020فبرایر شباط /  13في  19-كوفید مجموعة الصحة بشأنل طارئا
، ناقش في نفس االجتماعوب).  2020، العالمیةمنظمة الصحة ( 19-كوفیدلفیما یتعلق بالوضع العالمي الحالي 

ر االتصال بالمخاطووزارة الصحة لتطویر مواد ورسائل للمدیریة العامة للخدمات الصحیة الشركاء وقدموا الدعم 
 – من خالل قنوات وشبكات متعددة واقترحوا تشكیل فریق عمل بقیادة معھد مكافحة وبحوث األمراض الوبائیة

وبرامج  ،مع األمراض الوبائیة والمعدیةالحكومة للتعامل قبل البحثي الوحید الممول من المعھد بأنھ  یُعتبرحیث 
حشرات لألمراض المنقولة من خالل تطبیق المبدأ الطفیلي والحتواء االشكل على مكافحة األمراض بشكل رئیسي 

للمدیریة عرضت المنظمات الشریكة دعمھا قد و). 2020معھد مكافحة وبحوث األمراض الوبائیة، ( الوبائي
المخاطر وتوزیع الرسائل من خالل شبكات المتطوعین الخاصة  اإلبالغ عنلتطویر مواد العامة للخدمات الصحیة 

عالوة على معھد مكافحة وبحوث األمراض الوبائیة. و واقترحت لھذا الغرض تشكیل فریق عمل تحت قیادة ،ابھ
ات رخبال، وتوفیر معدات حمایة شخصیة إضافیة ، قدمت المنظمات الشریكة دعمھا للحكومة من خالل عرضذلك
ذا وتتبع االتصال أو إدارة الحاالت، إ ،ھیةالمساعدة في تطویر المبادئ التوجیو، الوقایة من العدوى ومكافحتھافي 

أنشأت الحكومة آلیة وب).  2020، (منظمة الصحة العالمیةما ُطلبت من قبل المدیریة العامة للخدمات الصحیة 
معھد مكافحة وبحوث  في 19-لكوفید تنسیق وطنیة للتأھب واالستجابة من خالل مركز عملیات الطوارئ

 :تعمل بدرجات متفاوتة من الوظائفالتي ھناك خمسة مستویات من التنسیق و األمراض الوبائیة.
 

 ؛، وزارة الصحة ورعایة األسرة، برئاسة الوزیرة الوطنیة المشتركة بین الوزاراتاللجن .1
 ؛األقساملجان التنسیق متعددة القطاعات على مستوى  .2
یق متعددة لجان التنسو؛ الجراحین المدنیین، برئاسة عددة القطاعات على مستوى المنطقةلجان التنسیق مت .3

 ة؛القطاعات على مستوى المدینة برئاسة العمد
(منظمة  نیرباللجان التنسیق متعددة القطاعات على مستوى األوبازیال التي یرأسھا ضباط األوبازیال  .4

 ).أ 2020الصحة العالمیة ، 
 

 19-المصاب بفایروس كوفید مریضالالكشف األول عن عن معھد مكافحة وبحوث األمراض الوبائیة أكد وقد 
). 2020، نیو إیج( 2020آذار / مارس  18، وتم اإلبالغ عن الوفاة األولى في 2020رس ماآذار /  8وذلك في 
ً ، ومع ذلك قد عامل مھاجر ألف  700حوالي ھناك ن فإ، بصراحة، "اإلیكونومیست صحیفةلما أفادت بھ  ووفقا

، دون من فیھم عشرات اآلالف من إیطالیا، بدخل معظمھموقد . ینایر من الخارجكانون الثاني / منذ شھر عادوا 
-مصابة بكوفیدفي نفس الیوم الذي تم فیھ الكشف عن أول حالة )". و2020، صحیفة اإلیكونومیستفحص (أّي 
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شیخ  البانجو باندو المؤسسألب ا االحتفال بالذكرى المئویة لمیالد، أعلنت حكومة بنغالدیش عدم إقامة حفل 19
العامة.  تجنب التجمعاتوذلك من أجل ، 2020مارس آذار /  17والذي كان من المقرر عقده یوم  مجیب الرحمن

في  4-وباقرات 3-وغیباندھا 10-دیش ثالث انتخابات في دوائر دكا، أجرت لجنة االنتخابات في بنغالومع ذلك
ً  9، من الساعة 2020مارس آذار /  22 مساًء دون أي انقطاع على الرغم من التحذیرات المتكررة  5إلى  صباحا

أعرب فقد ، "وسائل اإلعالمتھ ذكرووفقاً لما ج).  2020، فصلین لوزارة الصحة (دكا تریبیونمن جناحین من
الث ثلجنة االنتخابات في إجراء انتخابات فرعیة یوم السبت في تعنّت المراقبون السیاسیون عن إحباطھم من 

لت لجنة االنتخابات أجّ فقد ، ج). ومع ذلك 2020(دكا تریبیون ، یروس كورونا" ادوائر انتخابیة وسط جائحة ف
 29یوم المقرر إجراؤھا التي كان من ، 6-وجیسوري 1-وبوغرافي دوائر مدینة شیتاغونغ إجراء االنتخابات 

 .2020مارس آذار / 
 

أبریل نیسان /  3في ُمصابة بفایروس كورونا  أول حالة االستوائیة والمعدیةوقد حدد معھد بنغالدیش لألمراض 
أكبر میناء بحري وثاني أكبر مطار (دكا والتي فیھا د ، وھي ثاني أكبر مدینة في البال، في شیتاغونغ2020

مارس آذار /  22في كوكس بازار في بفایروس كورونا  تم الكشف عن أول مریضوقد أ).  2020تریبیون ، 
المنطقة التي یعیش بأنھا كوكس بازار عتبر توب).  2020دكا تریبیون ، ( وضعال، مما زاد من تعقید 2020

فرد الجئ من الروھینجا من میانمار في مخیمات الالجئین (حكومة بنغالدیش  854،704بنحو ر قدّ فیھا ما یُ 
مع و"أنھ بذكر مقال نشرتھ منظمة إنقاذ الطفولة و). 2020، یة لألمم المتحدة لشؤون الالجئینوالمفوضیة السام

إنھا مسألة وقت حتى یصل ف، في المجتمع المحلي في كوكس بازارول حالة مؤكدة ألالتي أشارت تقاریر ال
 .یروس إلى السكان المستضعفین الذین یعیشون في ظروف ضیقة في أكبر مستوطنة لالجئین على وجھ األرضاالف
ً و، 2020مارس آذار /  31من  راً اعتباو). 2020رایبیرن، (اآلالف من الناس یموت قد  لمعھد مكافحة  وفقا

بما  ،بنغالدیشفي ُمصابة بفایروس كورونا مؤكدة حالة ) 51ھناك واحد وخمسون (ف، وبحوث األمراض الوبائیة
 %9.8الوفیات یبلغ معدل حیث ؛ ) حاالت وفاة ذات صلة5وخمس (حالة شفاء ) 19في ذلك تسعة عشر (

بتاریخ التي صدرت طریة، حددت مسودة خطة التأھب واالستجابة القُ قد وأ).  2020، منظمة الصحة العالمیة(
ة تقنیات النمذج ، فإنالبشریة غیر العادیة في بنغالدیشللكثافة  أنھ "نظراً ب، V1، 2020مارس آذار /  26

 ً بین نصف ملیون إلى وذلك تدخالت أیّة بدون  19-وفیدك تتوقع تأثیرواالفتراضات البارامتریة  المقبولة عالمیا
، ىأخردول األرقام لیست مفاجئة عند النظر إلیھا ضد النمذجة في . وإن تلك ملیوني شخص خالل موجة الوباء

عف النظام بسبب ضآخذة في التفاقم التحدیات في بنغالدیش إن و. ولكنھا مذھلة ویجب أن تكون بمثابة دعوة للعمل
، مما یترك المرضى في حالة خطیرة أو ظام الصحي في وقت مبكر من الوباءالصحي ومخاطر التشبع الكامل للن

 من المتوقع. والوباءخالل فترة خرى دون مرافق رعایة صحیة كافیة األظروف الأو بسبب الفایروس حرجة 
 ً حالیة اللممارسات ل نظراً  ةللمرض كبیرن في مجال الرعایة الصحیة العاملیض تعرّ احتمالیة كون تأن ب أیضا

لى عمعدات الوقایة الشخصیة وكثافة المرضى العالیة للغایة في مستشفیات الرعایة في نقص ال، ومكافحة العدوىل
 ).2020، خطة التأھب واالستجابة القطریة" (المستوى الثانوي والثالث
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دوالر  ملیون 297مبلغ كما أشارت الخطة إلى أنھ سیلزم 

یجب أن تشمل: المراقبة  ، والتيأمریكي لالستجابة الفوریة
؛ إدارة الحاالت نقاط الدخول؛ تتبع االتصال ووالمختبر

؛ بالغ عن المخاطر وإشراك المجتمع؛ اإلومكافحة العدوى
المبلغ المطلوب الحتیاجات ن وإ. اللوجستیات والمشتریات

خطة التأھب واالستجابة القُطریة االستجابة الفوریة بموجب 
(خطة التأھب واالستجابة  ملیون دوالر أمریكي 297ھو 

حاجة  ). وقد تم تحدید أنھ سوف تكون ھناك2020، القطریة
إلدارة الحاالت دوالر أمریكي  9،269،017إلى مبلغ 

آالف دوالر  203، ومبلغ وىالعدمن السیطرة على الوقایة و
دوالر  273.447.010و  لومات،أمریكي إلدارة المع

دوالر  52595000، وللوجستیات والمشتریات أمریكي
 ،لمتعلقة بالمخاطر وإشراك المجتمعأمریكي لالتصاالت ا

 ،للمراقبة والدعم المختبريكي أمریدوالر  1,134,654و
 اطونقلتتبع االتصال أمریكي  دوالر  7,988,816و

وافق البنك الدولي وقد د).  2020دكا تریبیون ، ( الدخول
ملیون دوالر  100على تقدیم تمویل سریع المسار بقیمة 

 اوالكشف عنھ 19-كوفید أمریكي للوقایة من جائحة
إلى جانب تعزیز النظم الوطنیة لحاالت  اواالستجابة لھ

قد وب).  2020الطوارئ الصحیة العامة (البنك الدولي ، 
منحة طارئة بقیمة یم دتقعلى  وافق بنك التنمیة اآلسیوي

طلبت حكومة بنغالدیش و. دوالر أمریكي للوباءألف  300
میزانیة" من بنك ملیون دوالر أمریكي "لدعم ال 500مبلغ 

ملیون دوالر أمریكي من بنك  250، و التنمیة اآلسیوي
ملیون دوالر  750االستثمار اآلسیوي للبنیة التحتیة، و 

التنمیة بنك ملیون دوالر أمریكي من  100، و دولي للحفاظ على میزان المدفوعاتأمریكي من صندوق النقد ال
). 2020كالركانثا، ( التجارة لتمویل اإلسالمیةالدولیة  المؤسسةملیون دوالر أمریكي من  50اإلسالمیة، و 

 تنفس كمامةألف  15مجموعة اختبار و ألف  30قدمت حكومة الصین ومؤسسة جاك ما ومؤسسة علي بابا و
مقیاس حرارة باألشعة  1000قناع و ألف  300الواقیة و الطبیة قطعة من المالبس آالف  10وN95  من نوع

 .تحت الحمراء لبنغالدیش
 

III. 19-كوفید  الجھود والتحدیات في إدارة جائحة 
 

، رئیسیینلت جمیع أصحاب المصلحة الشمالتي استراتیجیات تدخل واسعة النطاق في تنفیذ بنغالدیش باشرت لقد 
بما في ذلك المكاتب العامة والمرافق الطبیة والقوات المسلحة وقوات إنفاذ القانون والمنظمات غیر الحكومیة 

فإن  ،ؤسسات الدینیة والجمھور. ومع ذلكوالمجتمع المدني والمؤسسات السیاسیة ووسائل اإلعالم والمجتمع والم
في  خنق جھود االستجابةإلى  ىأدّ ، وعدم كفایة توفیر األدوات ونقص المواد الواقیة قد راتیجیةالتأخیرات اإلست

 عتباراً ا. ومخزون معدات الوقایة الشخصیةفي نقص ت المدیریة العامة للخدمات الصحیة بأن ھناك أفاد. والبدایة
ً ، 2020مارس آذار /  30من  وحدة من  317،500تم توفیر فقد ، للمدیریة العامة للخدمات الصحیةووفقا

 ،قع مختلفة (منظمة الصحة العالمیةمعدات الوقایة الشخصیة إلى مؤسسات صحیة مختلفة على مستویات وموا
بأنھ قد تم  ،لمدیریة العامة للخدمات الصحیةا ، تُظھر بیانات2020أبریل نیسان /  4من  اعتباراً وأ).  2020

في و، ب). ومع ذلك 2020، (المدیریة العامة للخدمات الصحیةوجراحي قناع واقي  157,749الحصول على 
ذ التدابیر المناسبة لضمان سالمة األطباء العاملین تتخلم  ابأنھ، اتھم األطباء وزارة الصحة خطوة غیر مسبوقة

جمعیة الكادر  -أصدرت نقابة المھنیین الصحیین التابعة لوزارة الصحة . وفي المستشفیات في جمیع أنحاء البالد
ُطلب من لقد تنص على ما یلي: " 2020مارس آذار /  25یوم رسالة  -بنغالدیش في  الصحي للخدمة المدنیة

لمرضى لألطباء الذین تم تكلیفھم بتقدیم العالج لالمدیریة العامة للخدمات الصحیة توفیر معدات الحمایة الشخصیة 
لكن البیروقراطیین عدیمي الخبرة وغیر المھرة في وزارة الصحة لم یكونوا قادرین وكورونا. یروس افبالمصابین 

سوء اإلدارة الخطیر یُمكن مالحظة ، لھذا السببوفایروس كورونا. على إدراك الوضع المروع الناجم عن وباء 
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وقال )". ي 2020الصحیة (دكا تریبیون ، ، بما في ذلك نقص معدات الحمایة الشخصیة لمقدمي الخدمات ھذا
. ألف جھاز حمایة شخصي 285دت نھا زوّ بأن "السلطات قالت بأا لدكا تریبیون ضرئیس الجمعیة الدكتور سلیم ر

یتم  ،ىتشفالمس اأن یرتدیھا موظفوبالمعدات التي كان من المفترض إن . أي شيء ىتلقنالمعدات؟ لم تلك أین 
 )".ي 2020(دكا تریبیون ، غیر مناسب وذلك ، استخدامھا من قبل المسؤولین

 
 2020مارس آذار /  19متدرب في مستشفى كلیة راجشاھي الطبیة في  200، أوقف حوالي عالوة على ذلكو

منتجي جمعیة تقدمت وأ).  2020، (صحیفة ذا دیلي ستار لھم معدات واقیةبتقدیم المستشفى  یقومإلى أن خدماتھم 
قطعة من ألف  20لتقدیم ما ال یقل عن  - شیةالدغومصدري المالبس البن ُمصنّعية جمعی -المالبس الجاھزة 

 حیة بما في ذلك األطباءالتي یمكن أن تدعم موظفي الرعایة الص األولبدالت الوقایة الشخصیة من المستوى 
مباشر ل بشك، سیحتاج األطباء والموظفون المشاركون ومع ذلك. وعمال المستشفیات في بنغالدیش والممرضین

جمعیة  سعىتوالثالث والرابع.  یینشخصیة من المستوبدالت وقایة إلى  19-فایروس كوفید في تشخیص وإدارة
 لفایروسللحد من القلق والخوف بین األطباء الذین قد یتعرضون إلى ا ةالدشیومصدري المالبس البنغ ُمصنّعي

الدشیة، ومصدري المالبس البنغ ُمصنّعيجمعیة ( التي یعملون بھابدون معدات الوقایة الشخصیة في المستشفیات 
 خمس منظماتقبل جھد متضافر من تم بذل ، اء من نقص معدات الوقایة الشخصیةبعد مخاوف األطبو. )2020

- Pay It Forward Bangladesh، Honest ،Buet Alumni Association،Rotary Club 
Dhaka Northwest and Manush Manusher Jonno Foundation -  ًإلى جنب مع متاجر  جنبا

ً تستعد والتي  التجزئة البریطانیة ماركس آند سبنسر صحیفة ذا دیلي (  قطعة من المعداتألف  400إلنتاج  أیضا
 .)أ 2020ستار، 

 
على ، و19-كوفید حاالتعلى األطباء حیث ساعد في تدریب ، ع الخاص في إنشاء المرافق الطبیةكما ساعد القطا

أجھزة و، فقد انخفض عدد المستشفیات ومرافق وحدة العنایة المركزة ومع ذلك. مستشفیات مؤقتة في البالدإنشاء 
في  التدریب على الوقایة من العدوى ومكافحتھات المدیریة العامة للخدمات الصحیة مقدّ والتنفس االصطناعي. 

طبیب حصل طبیبان من كل منطقة (، من بینھمو؛ ممرض 43وطبیب  710لنحو  19-كوفید المستشفیات لحاالت
بعد ستة أسابیع منذ وأ).  2020تدریب (منظمة الصحة العالمیة ، الوطبیب من مكتب الجراح المدني) على مقیم 

، أصبحت الحكومة قادرة على توسیع 2020ر فبرایشھر شباط / االجتماع الطارئ لمنظمة الصحة العالمیة في 
ً . ومرافق االختبار ، یوجد خمسة منھا في 19-ات على كوفیداختبارتقوم بإجراء من بین ستة مختبرات و، حالیا

خطة المدیریة العامة للخدمات الصحیة  ، اعتمدت2020مارس آذار /  31في وغرام. تشاتا دكا وواحد في قسم
ً و، ومع ذلك. بشكل أكبر لتشمل مختبرات إضافیة في جمیع أنحاء البالد 19-كوفید لتوسیع اختبار  یاناتلب وفقا

ً  ، أجرت بنغالدیش حتى اآلن عدداً معھد مكافحة وبحوث األمراض الوبائیة  منُمثیر للقلق بشكل  منخفضا
دم عوقد تسبب ھذا العدد المنخفض في . إلى كثافة السكان نظراً ، 2020ینایر كانون الثاني /  21االختبارات منذ 

 .صعوبات في تنفیذ التدخالت االجتماعیة والطبیةفي على محمل الجد، وتسبب  19-كوفیدفایروس الجمھور أخذ 
واختبرت الھند المجاورة ف).  2020شخص (دكا تریبیون ،  100,499واحد فقط لكل شخص تم اختبار د قو
ً بنغل  اعتباراً منعینة  14،514تم اختبار قد . والدشوھو رقم قریب من بنغملیون،  كللشخص  11 الدش أیضا

تبرت باكستان اخالسكان. ومن مجموع  94،847واحد لكل لشخص اختبار الرقم ھذا ویُمثّل  .مارسآذار /  20
(دكا شخص  87.260لكل واحد لشخص ، ما یُمثّل اختبار 2020مارس  آذار / 19من  عینة اعتباراً  2،519

ألي مستشفى المدیریة العامة للخدمات الصحیة  ، لم تأذن2020مارس  آذار / 18حتى وو).  2020تریبیون ، 
المستشفیات والمعامل الخاصة على تحقیق الربح أكثر من تُرّكز من أن خوفاً  19-كوفید باختبار حاالتخاص 

 اتمن مراقبة االختبارالمدیریة العامة للخدمات الصحیة  لن تتمكنف، عالوة على ذلك. والمساعدة في األزمة
). 2020، ذا بزنس ستاندارد( 19-كوفیدعلى  اتاختبارإجراء السماح للمستشفیات الخاصة ب تمما والبیانات إذا 

ً قد سمحوا ، فإن الھند وباكستان وإسبانیا والمملكة المتحدة ومع ذلك  للمستشفیات الخاصة بدعم المبادرات حالیا
 .العامة

 
ثمانیة قامت بتجھیز منطقة و 64سریر عزل في  6200في إنشاء المدیریة العامة للخدمات الصحیة  نجحتو

مؤسسة لتدابیر الحجر الصحي مع القدرة  323تم إعداد وقد فایروس كورونا. مستشفیات في العاصمة لمرضى 
سریر عنایة  0.7یوجد في بنغالدیش ود).  2020(دكا تریبیون ، شخص  18.923على إیواء ما یصل إلى 

، )2.8مقارنة مع نیبال (بالفي جنوب آسیا رقم أدنى ما یُمثّل ، شخص في الوقت الحاليألف  100مركزة لكل 
أقامت وب).  2020، ستار(صحیفة ذا دیلي ) 1.1() ومیانمار 1.5) وباكستان (2.3) وسریالنكا (2.3والھند (

قوات كانت ال. والقوات المسلحة مركزین للحجر الصحي في دكا إلى جانب تقدیم الدعم المیداني لإلدارة المدنیة
عن واجد  ة حسینةأعلنت رئیسة الوزراء الشیخو. 19-كوفید المسلحة ووكاالت إنفاذ القانون فعالة في التعامل مع

، والذي من 2020مارس آذار /  26في وذلك "عطلة عامة" نھ بأالذي أشارت إلیھ ، لبالدلالكامل غالق اإل
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وقد أذنت رئیسة الوزراء للقوات المسلحة بالقیام بأنشطة مختلفة . 2020أبریل نیسان /  11أن ینتھي في بالمتوقع 
ولئك أاالجتماعي والحفاظ على التباعد ضمان على منطقة في جمیع أنحاء البلد لمساعدة اإلدارة المحلیة  62في 

، تتألف من فریق 305تم تشكیل ما مجموعھ منازلھم. وقد في قاء بالذي یُشتبھ بأنھم مصابون بالفایروس بال
یونایتد نیوز ( فایروس كورونامع اإلدارة المحلیة للحد من والذي تم دمجھم من أفراد القوات المسلحة  3000

من غیر الحالي في البالد قد یزداد تدھوراً حیث  19-كوفید تشتبھ الشرطة في أن وضعو. )2020، بنغالدیش 
، فقد عاد حوالي لشرطةاوبحسب تقدیرات . الخارج كبیر من األشخاص الذین عادوا منالعدد التعقب الممكن 

التي تفشى فیھا الدول جاء عدد كبیر منھم من وقد . مارسذار / آ 20و  1شخص من الخارج بین ألف  300
ألف شخص  18ھناك یوجد ف ،. ووفقاً للتقاریرفر العائدون إلى منازلھم من المطارد فق، لشرطةووفقاً ل. یروساالف

 ).ج 2020ال یوجد أي أثر لآلخرین (دكا تریبیون ، . والصحي الطوعيفقط في الحجر 
 
ً . ووھي عدم الشفافیة في تدفق المعلومات 19-كوفید برزت من جائحةقد ھناك قضیة حرجة أخرى و معھد ل وفقا

ً  665،296تم فحص ما مجموعھ فقد ، مكافحة وبحوث األمراض الوبائیة في جمیع نقاط الدخول إلى  شخصا
 2014سبع ماسحات ضوئیة حراریة في عام بشراء بنغالدیش قامت ، مع ذلكه). و 2020البالد (دكا تریبیون ، 

، ونتیجة لذلك. 2020مارس آذار /  7، ولكن ستة منھا كانت معطلة حتى الدخول منافذلفحص المسافرین في 
ً والمنافذ المطارات  واجھت  مرتفعة.درجات حرارة من وا یعانون لفحص الركاب لمعرفة ما إذا كان البریة تحدیا

تبرعت مجموعة القمة بخمسة و. المنافذوقد ساعد القطاع الخاص على إعداد ماسحات ضوئیة حراریة في 
، طلبت الحكومة . وفي ھذه الحالة2020أبریل شھر نیسان / أن تعمل في بمن المتوقع والتي ماسحات حراریة 

معھد مكافحة  ، كانحات الحراریةفي غیاب الماس. ومنظمة الصحة العالمیة توفیر عشرة ماسحات حراریةمن 
ة ییقوم بفحص المسافرین في منافذ الدخول بطریقة بدیلة باستخدام الماسحات الضوئ وبحوث األمراض الوبائیة

حتى و .إشكالیةقد تظل بمثابة جودة البیانات والفحص ن وبالتالي، فإب).  2020، یجالمحمولة بالید (صحیفة نیو إ
كورونا على فایروس مكالمة ھاتفیة متعلقة ب 802،580 معھد مكافحة وبحوث األمراض الوبائیةفقد تلقى ، اآلن

، تم وحده مارسآذار /  29وفي . 2020مارس آذار /  29ینایر حتى كانون الثاني /  21الخطوط الساخنة من 
 معھد مكافحة وبحوث األمراض الوبائیة لكنو، ھذا القبیل على ثالثة خطوط ساخنةمكالمة من  73،134 استقبال

ً اً دفر 109ختبر سوى یلم  وكان ج).  2020دیلي ستار ، فایروس كورونا (صحیفة ذا عن اإلصابة ب فقط بحثا
ا الذین اختلطوالمتضررة أو الدول فقط أولئك الذین عادوا من یختبر  معھد مكافحة وبحوث األمراض الوبائیة

، تفي كثیر من الحاالو. بعد أسبوعین من الحجر الصحياإلصابة ظھرت علیھم أعراض الذین أو أحد المصابین ب
 بارع نطاق االختیاآلن توس فیتم، ومع ذلك. ن العدید من المتصلین من الوصول إلى الخطوط الساخنةلم یتمكّ 

 اً عالمیاستخدامھا تم یبشكل قاطع أن البیانات الضخمة التي ویوضح ھذا و. )سي 2020صحیفة ذا دیلي ستار، (
ً االستعانة بمصادر خارجیة أو من خالل أو   .لقیاس السیناریو بدقة طرق أخرى لم یتم استخدامھا عملیا

 
ھ فیتم الوقت الذي في . وتشكل صعوبة في االستجابة للوباء 19-كوفیدلكما أن الجوانب االقتصادیة والثقافیة 

تباعد والأنھ من الصعب تنفیذ اإلغالق اإللزامي والحجر الذاتي ب، إال أنھ من المؤكد كامل في البالدفرض إغالق 
أن ممارسة التباعد بلمدیریة العامة للخدمات الصحیة لالسابق  مدیرالذكر . واالجتماعي في جمیع أنحاء البالد
سیلة وھو ال االجتماعي التباعدأن "بوذكر كذلك ". المستحیل"أقرب إلى ھي االجتماعي في بلد مثل بنغالدیش 

التباعد  ال یمكنك فرضف، بنغالدیش ي بلد مكتظ بالسكان مثل للسیطرة على األمراض المعدیة. ولكن فاألفضل 
حیث تشاتاغرام  األحیاء الفقیرة في دكا وعین االعتبار ، ضع في خاصةوالمناطق. االجتماعي في العدید من 

من غیر المعقول فرض التباعد االجتماعي إنھم یعیشون في مناطق قریبة لدرجة أنھ . المالیین من الناسیعیش 
من قبل مقاومة الأن ) ب(براك بناء الموارد عبر المجتمعاتحددت منظمة و). 2020الجزیرة ، ناة ق(، "كھنا

المرض مع وصمة العار االجتماعیة شدیدة في مناطق المھاجرین حیث یوجد خوف متزاید من انتقال ھي المجتمع 
منظمة بناء الموارد عبر  قامتو). 2020منظمة بناء الموارد عبر المجتمعات، كورونا (روس یاحول ف

عالوة و. 19-كوفید مكافحةمن أجل الموارد المالیة وكذلك موارد المجتمع في جمیع أنحاء البالد بحشد  المجتمعات
ققت ح. وقد االجتماعيلتباعد لذ اإلغالق لفترات طویلة ویتنف حاسماً في ال یزال االقتصاد عامالً ف، على ذلك

 ً  واستناداً ، ب) 2020(البنك الدولي ،  2019 - 2018في  %8.1بنسبة لإلعجاب  مثیراً  بنغالدیش نمواً اقتصادیا
 خفضتفقد ، تعادل القوة الشرائیة) في الیوم (باستخدام سعر صرفدوالر  1.90لفقر الدولي البالغ إلى خط ا

ت حددو ).2019، (البنك الدولي 2016/2017في  %14.8إلى  1991في عام  %44.2بنغالدیش الفقر من 
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القطاع غیر على من العمالة في بنغالدیش یمكن حسابھا  %88أن ما یقرب من ب 2019خوندكر في عام 
خفاض مشاركة اإلناث الن نظراً . وللعمالة النسائیة والریفیة %92عن العمل غیر الرسمي حیث یزید . الرسمي

فقط من القوة العاملة  ٪19ھناك و. أكبر بكثیر في حالة العمل الرسميھي ، فإن حصة الذكور في سوق العمل
رسمیة في  غیربأنھا عتبر العمالة الریفیة ، تُ عالوة على ذلك. وتعمل في قطاع التوظیف الرسميالتي النسائیة 

أعلنت رئیسة الوزراء الشیخة حسینة و). 2019خوندكر، ( الرسمي الكبیرالغالب بسبب القطاع الزراعي غیر 
من ملیون دوالر أمریكي) للصناعات الموجھة للتصدیر  588ملیار تاكا (حوالي  50عن حزمة تحفیز بقیمة 

دخل  ،قد بلغ أحد مصادر النمو الحاسمة. وعلى اقتصاد البالدایروس كورونا فلمكافحة التأثیر السلبي أجل 
، أدنى مستوى لھ وسط، ومعظمھم في الشرق األمختلفةدول الذي یأتي من العمال المھاجرین في و، التحویالت

كورونا. یروس ابسبب التداعیات االقتصادیة الناجمة عن جائحة فوذلك  2020مارس آذار / في  شھراً  15في 
، بانخفاض ملیار دوالر أمریكي 1.28تحویالت بقمیة ى الوطن ، أرسل المغتربون البنغالیون إلمارسآذار / في و

ً وذلك ، قبل شھر واحد %11.36قبل عام و  %12بنسبة  دیلي ذا صحیفة لبیانات من البنك المركزي ( وفقا
 ).د 2020، ستار

 
الكامل  اإلغالقو 19-كوفیدتفشي بسبب أنھ سیكون ھناك احتمال قوي لحدوث تأثیر شدید بظھر قطاع التوظیف یُ و

، وخاصة الشباب والنساء وأولئك في القطاع غیر الرسمية لعمالا، إلى جانب على الفئات الضعیفة والمھمشة
أنھ من المتوقع أن تكون ب 2020في عام خوندكر  تھحدد تقریر نشرو. الذین لیسوا تحت شبكة األمان االجتماعي

حلي منمو الناتج القد ینخفض و. الفقر كبیرةعلى النمو االقتصادي وفقدان الوظائف وانتشار  19-كوفید آثار
تصادي قد یستقر في أي أن النمو االق - %3 إلى %2من بنسبة  2020لعام  %8.2اإلجمالي المتوقع بنسبة 

خالل العقد الماضي بنغالدیش  ٪7 إلى %6ساعد النمو االقتصادي القوي من . وقد % 6 إلى %5مكان ما بین 
ع معدل أن یرتفبمن المرجح و. بشكل رئیسي من خالل قناة تولید العمالةوذلك  –على كسب معركتھا ضد الفقر 

خوندر كذلك إلى أن "عدد وأشارت . )2020، خوندكر( ارتفاع حاد في الفقرحدوث ، مما یؤدي إلى البطالة
 2020في عام  ٪40 إلى %20قد یتضاعف من  -الذین یحتاجون إلى المساعدة  -األشخاص المستضعفین 

ي أتفتقر الفئات الفقیرة والضعیفة في بنغالدیش إلى المدخرات والموارد لتفادي و(ربما لفترة قصیرة ومؤقتة). 
 %0.2بأن حوالي ر بنك التنمیة اآلسیوي ، قدّ وفي الوقت نفسھ). 2020، خوندكر( 19-كوفید أزمة مثل تأثیر

لتنمیة بنك ا( 19-كوفید اإلجمالي في بنغالدیش قد یتم فقدانھ بسبب تفشيمن معدل نمو الناتج المحلي  %0.4 إلى
قد یكون ، فحدث تفشي كبیر في بنغالدیشما ر بنك التنمیة اآلسیوي من أنھ إذا ، حذّ ). ومع ذلك2020اآلسیوي ، 

مالیین  9قدر بنحو ، أشارت خطة التأھب واالستجابة القطریة إلى أن "ما یُ عالوة على ذلكو. أكبر بكثیرالتأثیر 
قد ھذا على األرجح . وعندما تم اإلعالن عن إغالق البالد 2020مارس آذار /  26شخص انتقلوا من دكا قبل 

تشار اء تسریع انأثن. وفي جمیع أنحاء البالدقد ینقلون العدوى  نالذیو الحاضنیبن للفایروساألفراد أّدى إلى تفریق 
آلن ااإلصابات توزیع ینتشر وقد عبء التجمعات المتزایدة داخل دكا، ، انخفض المرض في جمیع أنحاء البالد

مثل العدید من و، على الجانب اإلیجابيو). 2020على الصعید الوطني "(خطة التأھب واالستجابة القطریة ، 
حتیاجات اسلسلة من التدابیر االقتصادیة واالجتماعیة والمحفزات لتلبیة عن أعلنت الحكومة فقد ، األخرىالدول 

 .المھمشین أو الضعفاء
 

على . فإشكالیة إلى حد مابة بمثا 19-كوفیدحول  ال یزال التواصل السیاسي واالجتماعي لخلق الوعيف، ومع ذلك
ً  ات الفاعلة االجتماعیة تلعب دوراً الرغم من أن المنظمات غیر الحكومیة ووسائل اإلعالم والجھ في خلق  حاسما

 في ور ومجتمع األعمال قد شكلت مؤخراً حاجزاً ممثلي الجمھقبل ، إال أن الرسائل العامة المتناقضة من الوعي
أبریل نیسان /  4من  إعادة فتح مصانعھم اعتباراً  قرر أصحاب مصانع المالبس الجاھزةو. تنفیذ عملیة اإلغالق

من العمال على العودة إلى دكا  عدداً كبیراً بعد اإلعالن عن المحفزات المالیة، مما أجبر ، وسط اإلغالق و2020
إلى  ،، في كثیر من الحاالتوقد أجبر ھذا العمال على السیر. التغّیب عن العملبسبب  وظائفھممن فقدان  وفاً خ

: ا یليم ونقلت عنھأحد العمال بیزنس ستاندرد مقابلة مع ذا . وأجرت صحیفة المدن في غیاب وسائل النقل العام
، قال:" نحن في حالة عدم یقین. كل شيء مغلق ولكن علینا الوصول إلى یعمل في مصنع مالبس ، الذي"جاھید

). ب 2020صحیفة ذا بیزنس ستاندرد، ( إلى أماكن عملنانذھب إذا لم  وظائفنانواجھ خطر فقدان ن نح. المصانع
ال: "لقد قفي بنغالدیش]، والذي [إحدى المناطق دا یجھینامنطقة أحد العمال من دیلي بروثوم ألو صحیفة قابلت و

نما بیمن یوم األحد،  اعتباراً المالبس االنضمام إلى العمل مصانع لب من عمال طُ لقد . ضتنا الحكومة للخطرعرّ 
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خمس ساعات للوصول إلى وجھة تتطلب لقد استغرق األمر مني اإلغالق على مستوى البالد ساریاً.  ال یزال
 .وضعالتعقید زیادة إلى أّدى ذلك وقد ). 2020بروثوم ألو، صحیفة دیلي ( عادة حوالي ساعتین

 
ح أن التوجیھات الحكومیة لمجتمع األعمال لم تذكر أي نص صریب، ذكر أصحاب مصانع المالبس ومع ذلك

وقد تم  .إلنتاج معدات الوقایة الشخصیة أیضاً حیث أن تلك المصانع مطلوبة ، لتعلیق أنشطة المصنع بشكل صارم
السید  ،ر وزیر التجارةذك. وإبقاء المصانع مفتوحة أو قید التشغیل إلى جمعیات الصناعة المعنیة تفویض قرار
بعت اتّ ما مفتوحة إذا  أن "مصانع المالبس الجاھزة یمكن أن تظلّ ب، 2020مارس آذار /  31یوم ، تیبو مونشي

یمكن والمالبس الجاھزة.  توجیھات بشأن إغالق مصانع ةأیّ لم تقدم الحكومة إن إرشادات النظافة الالزمة". "
، ندنتذي إندبفة یصحمناسبة (الصحیة الرشادات اإلإدارة وحداتھم باتباع المالبس الجاھزة  لمالكي مصانع

ً ، ومع ذلك)". 2020 مال الع، بالنسبة للعدید من ربما. وإلغالق المصانع حتى إشعار آخر تدخلت الحكومة الحقا
ھم دخل ، فإنبنغالدیشالجاھزة في في صناعة المالبس یعملون شخص، والذي ملیون  4.1الذي یبلغ عددھم نحو 

ومع  .أمر بالغ األھمیة للبقاءھو ،  عض أكبر شركات األزیاء في العالم، والتي تشمل بمن خیاطة المالبس للعمالء
بالفعل بسبب قیام شركات األزیاء العالمیة بإلغاء أو تعلیق شخص قد فقدوا وظائفھم أكثر من ملیون فھناك ، ذلك

 ).2020، طلبات (مركز حقوق العمال العالميال
 

ً  1092أن بة ومصدري المالبس البنغالدشی ُمصنّعيجمعیة  وزعمت ملیون  943.12عن إلغاء  واأبلغقد  مصنعا
وھو أمر بالغ األھمیة قھا، ، أو تعلیأمریكيملیارات دوالر  3، بقیمة المالبس الجاھزة قطعة من طلبات منتجات

كما تشیر و، عالوة على ذلكو). 2020) (صحیفة التایم، ب 2020، یونایتد نیوز بنغالدیش( لبقاء الصناعة
ً فقد ، تقاریر وسائل اإلعالم  اً نظرو. 19-وفیدر بكثّ قابلیة التأبین الجمھور بشأن  خلقت البیانات السیاسیة تناقضا

ً یمیلون الناس فإن ، بنغالدیش لطبیعة الدیمقراطیة في   إلى أخذ البیانات العامة لممثلي الجمھور على محمل أحیانا
، 19-دكوفیقضیة  بتسییس، اتھم وزیر اإلعالم حسن محمود المعارضة من بین العدید من األمثلة األخرى. والجد

في البالد ... یمكن إغالق كامل فرض أنھ "لم یتم ب، 2020آذار / مارس  27یوم وذكر كذلك في حدث آخر 
ض الناس للمضایقة عندما یخرجون إلى من المؤسف للغایة أن یتعرّ اً. ضروریاألمر للناس الخروج اذا كان 

. ")سي 2020یونایتد نیوز بنغالدیش، ( ي) 2020،الشرطة القیام بذلك (دكا تریبیونلم یُطلب من . الشوارع
ً ، زاھد مالك، وزیر الصحةوتعّرض  روس ایفي مستشفى وسط تفشي ف لالنتقاد بسبب حضوره حدثاً مزدحما

ن بشأ عالمیةاإلحاطة اإلجلب عدد كبیر من المسؤولین إلى بسبب قیامھ ب، وجذب االنتباه مرة أخرى كورونا
 قال ،تعلق بالبیانات السیاسیة المضللةفیما یو، ، وبالمثلومع ذلك. )bdnews24.com ،2020( 19-كوفید

إن ذلك على الوضع بالكامل.  نحن نُسیطر، "2020ینایر كانون الثاني /  22دونالد ترامب في األمریكي الرئیس 
ن نطواشصحیفة سیكون األمر على ما یرام (نُسیطر على الوضع. ، ونحن من الصیناألشخاص سببھ قدوم أحد 

 كما تعلمونو، أبریلنیسان / بحلول شھر و، "یبدو أنھ في حدث آخر، قال الرئیس ترامبو". )2020بوست ، 
ً أكثر الجو ، عندما یصبح من الناحیة النظریة ، اشنطن بوستوصحیفة بأعجوبة ( الفایروس سیذھب، فإن بقلیل دفئا

2020."( 
 

ً یُمثل الجانب الدیني وال یزال  الذي ، ، وإلى حد كبیر في الھندفي بنغالدیش 19-كوفید آخر في محاربة بُعداً حاسما
. عبالحكومات في مأزق صإلى وضع التوتر بین الدین والصحة أّدى قد و. بنغالدیشتأثیر سلبي ودیني على لھ 
آذار  30یوم مبادئ توجیھیة  -وھي سلطة عامة رئیسیة في الشؤون اإلسالمیة  -أصدرت المؤسسة اإلسالمیة و
 .والحفاظ على السالمة العامة في المساجد ، بما في ذلك الصلوات والجنازةبشأن قضایا مختلفة 2020مارس / 
واألشخاص الذین  19-كوفید لبت من األشخاص الذین یعانون من أعراضطَ قد على الرغم من أن المؤسسة و

، فقد سمحت المؤسسة باالستمرار ذھاب إلى المساجدعدم الالفایروس أو المناطق المتضررة من الدول یصلون من 
عت المؤسسة الناس على اتباع توجیھات منظمة كما شجّ . عاتوالتجمّ في الصالة ، بما في ذلك صالة الجمعة 

لبت المؤسسة من رجال الدین ، طَ ومع ذلككورونا. یروس االصحة العالمیة أثناء أداء الجنازة ودفن ضحایا ف
 كورونا بصفتھم ضحایا لإلسالم وضحایا الوباءفایروس تجاه المصابین باإلعالن عن حقیقة أن الموقف السلبي 

 ياإلسالمالدین ن الحدیث في ، فإعالوة على ذلكو ).2020یحصلون على كرامة الشھداء (المؤسسة اإلسالمیة ، 
، وإذا وقََع بأَْرٍض وأَْنتُْم بھا فال تَْخُرُجوا ِمْنھا) اُعوِن بأَْرٍض فال تَْدُخلُوھاإذا َسِمْعتُْم بالطّ وضوح: "یقول وبكل 
ب). ومع  2020) (التمیمي ، ال یُوِرَدنَّ ُمْمِرٌض على ُمِصحٍّ "". وقد ورد في حدیث آخر: أ) 2020(التمیمي ، 

وذك ، جدس، بدالً من المأداء صالة الجمعة في المنزلب، ناشدت رئیسة الوزراء الشیخة حسینة الجالیة المسلمة ذلك
، قامت المملكة العربیة على الجانب اآلخرو). 2020األناضول ، أنباء (وكالة كورونا یروس افي أعقاب جائحة ف
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، بتعلیق إقامة الصالة الیومیة وصالة الجمعة األسبوعیة تأثیر كبیر على المجتمع اإلسالمي، التي لھا السعودیة
ناة ق(كورونا  لحد من انتشار فایروسوذلك من أجل االمدینة وخارجھا داخل أسوار الحرمین الشریفین في مكة و

: iiiفي الھند فتوى - فرانجي محلدار العلوم  -أصدرت إحدى المدارس اإلسالمیة الرائدة وب).  2020، زیرةالج
ً فإن ذلك عالج واختبارات ... أّي األشخاص یتلقّى . إذا لم "ال یجوز إخفاء المرض د للشریعة" (الھن مخالف تماما

تجمھر عدد كبیر من المصلین الھندوس في المعابد في أجزاء مختلفة من غرب فقد ، في الھندو). 2020، الیوم
، على الرغم من معاییر التباعد االجتماعي التي حددتھا 2020أبریل نیسان /  2یوم البنغال بمناسبة رام نافامي 

مارس آذار /  24في ). و2020، الوطني المستمر (دیكان ھیرالدید الحكومة خالل فترة اإلغالق على الصع
رئیس مجلس وزراء ، حضر یس الوزراء الھندي ناریندرا موديفي تحٍد لحظر اإلغالق الذي أعلنھ رئو، 2020

فیھا  صور الحدث، والتي قالتحمل قام بنشر تغریدة أدیتیاناث حدث رام نافامي في أیودیا و والیة أوتار برادیش
 ).2020) (نیویورك تایمز ، 2020، كوارتز الھندقد تم إنجازھا (معبد رام الكبیر" المرحلة األولى من "ن بأ
 
 

IV.  واألمن الدولي 19-كوفید ما بعدبنغالدیش 
 
كل من المفارقات والتناقضات بین االختیار الصعب  19-كوفیدوباء  تكشف حالة بنغالدیش في الرد على جائحةو

ل تحدید لیس من السھف، لومات والطبیعة المتطورة للفایروسغموض المعل ونظراَ . البشري للحریة الفردیة واألمن
من أجل  تتحدسبقوة وما إذا كانت العواصم االجتماعیة واالقتصادیة  19-كوفیدفایروس  متى وكیف سیضرب

ة اإلقلیمی المنظمةوقد تم تفعیل . مستویات متعددة من األزمات زیادةأنھا ستؤدي إلى األزمة أو من تخفیف لا
ل وھي ك –، وھي رابطة جنوب آسیا للتعاون اإلقلیمي، من قبل الدول األعضاء الثمانیة الراكدة منذ وقت طویل

 تجابةالسامن أجل وذك النكا تان وسریأفغانستان وبنغالدیش وبوتان والھند وجزر المالدیف ونیبال وباكسمن 
 مبادرة خلیج البنغال للتعاون -، في حین أن المنظمة اإلقلیمیة األخرى المزدھرة العابر للحدود 19-لفایروس كوفید

جاالت أخرى. من بین م، الصحة العامة  تم تكلیفھا بالفعل بالتركیز علىقد ، القطاعات متعدد التقني واالقتصادي
رة لحفاظ على النمو وإعادة بناء المجتمعات المتأثمن أجل اوستتطلب االستجابات الوطنیة تنسیقاً إقلیمیاً وعالمیاً 

یة األمریكإلمارات العربیة المتحدة والكویت والوالیات المتحدة عالمیة، ھناك االمثلة ومن األ .19-كوفیدفایروس ب
أیضاً و ،إلى جیرانھ في جنوب آسیاالسید ناریندرا مودي وقد تحدث ، الدعم والمساعدة إلیرانعرضوا تقدیم الذین 

بدالً من  التعاون والتآزرعلى میعھم جالذین یحث ، الصین وكوریا الجنوبیة وإیطالیا المعرفة والخبرة التي تقدمھا
أو الھند أو  ال سیما في بنغالدیشو، 19-كوفیدبالمصابین من شبھ المؤكد أن األعداد المنخفضة من والصراع. 

دد عأن ، على الرغم من لثقافیةاالختبارات واالضطرابات ا، ھي مظھر من مظاھر عدم كفایة باكستان أو میانمار
ستثناًء اا أو أمریكا الجنوبیة لیسوا إفریقیالشرق األوسط أو وإن . آخذ في االرتفاع بشكل یوميالحاالت المؤكدة 

و اإلغالق أالتباعد االجتماعي حقیقة التأخیر في تطبیق إجراءات نیویورك أو دكا تكشفان أن بمن المؤكد وأیضاً. 
عدم  حالةقد یؤدي إلى زیادة األمر الذي ، انب عدم كفایة المرافق الطبیة، إلى جأو توفیر الحوافز االقتصادیة

 .على مستویات یصعب التنبؤ بھا واالستجابة لھاضرر في إحداث سبب تسالتي االستقرار 
 
، أي ما ملیار دوالر أمریكي 8.573قیمتھا أعلنت رئیسة الوزراء الشیخة حسینة عن حزمة تحفیز شاملة تبلغ و

 .من أجل االستقرار االقتصادي والماليوذلك ، بنغالدیش اتج المحلي اإلجمالي في من الن ٪ 2.52یقرب من 
أي طوارئ) (لل(تاكا  5000أعلنت عن حزمة تحفیز بقیمة كنت قد  ،"في وقت سابقة الوزراء، رئیس توذكر

وم ، والینحو التصدیر الموجھةي الصناعة لدفع رواتب وبدالت العاملین ف ملیون دوالر أمریكي) 588حوالي 
) 1وتشمل الحزم: )". 2020، ذا ھیندوصحیفة تاكا ( 67،750أعلن عن أربع حزم تحفیز مالي جدیدة بقیمة 

. النقدي) زیادة العرض 4) توسیع برامج الضمان االجتماعي. 3) تقدیم الحزم المالیة. 2زیادة اإلنفاق العام. 
ررة ) توفیر رأس المال العامل للمؤسسات المتضأاألربع من خالل االستراتیجیات التالیة: تلك الحزم سیتم تنفیذ و

توفیر رأس المال العامل للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة (بما في ذلك ب) في قطاعي الصناعة والخدمات. 
د)  ؛ادرات" الذي یدیره مصرف بنغالدیشتنمیة الصصندوق توسیع الفوائد في إطار "ج) ؛ الصناعات المنزلیة)

شخاص الذین ركز حزمة الضمان االجتماعي على األتُ وف وس". تقدیم "خطة إعادة تمویل االئتمان قبل الشحن
یة وتشمل البرامج الرئیس. والعاملین في القطاعات غیر الرسمیةالمیاومة عمال على ، ویعیشون تحت خط الفقر

. ) التوزیع المجاني للغذاء2دوالر أمریكي) للكیلوغرام الواحد ؛  0.10(تاكا  10) بیع األرز بسعر 1ما یلي: 
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أوبازیال ألرامل والمھجورات في لوبدل ، بدل الشیخوخة) 4؛ قات النقدیة للمجموعات المستھدفةالصدتقدیم ) 3
 .في البالدلجمیع المشردین ) التنفیذ السریع لخطة الحكومة الحالیة لتوفیر منزل 5؛ 100

 
اطیة لدیمقرضعف المؤسسات ا على الرغم من ،الوزراء تستحق الثناء ةھا رئیستإن الخطة الطموحة التي وضعو

المخططات ك تلتنفیذ فإن ، ثقافة اإلفالت من العقاب السیاسي، إلى جانب انتشار الفساد ووآلیات تقدیم الخدمات
وربما یتطلب ذلك شفافیة قویة وكشف عام استباقي وشفاف . صعبةمھمة شین یمكن أن تكون والوصول إلى المھمّ 

تجارة الة ت غرفذكر. والجمھور المعنیون االوكاالت الحكومیة المحلیة وممثلو تقوم بتوزیعھاللسلع والخدمات التي 
رد  في في بنغالدیشالعمل  ابصحأ، واتحاد غرف األعمال الرائدة في البالدن واحدة موھي ، الكبرىصناعة الو

مھمة ، فإن المت بالجزء األولي من وصف التحفیزأنھ "في حین أن الحكومة قابالمباشر على التحفیز  فعلھم
لمصابین الفعلیین ا"یجب إجراء تقییم حكیم أثناء تحدید السیاسات". لتلك كمن في التنفیذ الفوري والفعال تالرئیسیة 

خضروات ، وبائعي الالعرباتالذین یجّرون ، مثل الباعة المتجولین وا وسائلھم للبقاء على قید الحیاةالذین فقدو
كن یم. ووما إلى ذلكالمیاومة ، وعمال ومحالت التصلیح األخرىالھواتف الصغیرة صانعي و وصانعي المالبس

رین عبر شتحدید أصحاب المشاریع الصغیرة المحتاجین الحقیقیین المنتمن أجل وضع آلیة تفاعلیة مبتكرة للربط 
ات كی، مع مراعاة الدینامیداخل البلدبالعمولة ، بما في ذلك المزارعون والمزارعون المناطق والمدن النائیة

في  ھم الذینقد یكون ھناك تركیز خاص على مساعدة العمال المھاجرین العائدین والجغرافیة السیاسیة المحلیة. 
وكذلك أسر العمال المھاجرین اآلخرین الذین یعیشون في البالد والذین ال الغالب عاطلون عن العمل اآلن، 

، ط مفقودھناك وسو. سرھمأللتوفیر سبل المعیشة الدول التي یعملون بھا یحصلون اآلن على رواتبھم الكاملة في 
 .، على سبیل المثالعدم القدرة على دفع إیجار المنزلمن ذوي الدخل المحدود الذین سیعانون بشكل خاص من 

 iv". تعویض أزمتھم المباشرة في ھذا الصددمن أجل قد یتم تصمیم الحل و
 
یمكن أن یؤدي الركود العالمي واإلقلیمي المحتمل إلى خسائر فادحة بشكل خاص في كل من الدول المتقدمة و

نقطة بأنھا  بال شكتُعتبر تلك ووالنمو االقتصادي الشامل متقلبة.  حیث ظلت شبكة األمان االجتماعيوذلك والھشة 
ً ء مالیة مجموعة السبعلى الرغم من أن وزرا. واشتعال محتملة لالضطرابات والصراعات  ع قد أصدروا بیانا

 من جدید التزامھم باستخدام جمیع أدوات السیاسة المناسبة الستعادة مستوى النمو المتوقع قبل جائحةفیھ دوا أكّ 
). 2020، على ھذا الجھد (المجلس األوروبي صارمة قة عدم الیقین یمكن أن تضع قیوداً ، فإن حقی19-كوفید

ً مُ  خیاراً الدول تواجھ جمیع و ، والحظر الجزئي أو الشامل على على الحدودالمفروضة مثل القیود  كلفاً وصعبا
توفراً حة للجمھور ویصبح االختبار ملما بعد عام حتى تصبح اللقاحات متا عات العامة التي قد تتطلب تمدیداً التجم

ورفع القیود على عجل سیحدد مسار االقتصاد شھر حركات العامة ألتاالختیار بین تقیید الإن . وعلى نطاق واسع
اآلثار  لتعامل معمن أجل ا، بدیلة، إن لم تكن ستحتاج إلى ترتیبات إضافیةالدول أن بوھذا یعني . النامیةللدول 

، بما في ذلك ضخ السیولة والتحفیز المالي والقروض ، واآلثار المستقبلیةفي الوقت الحالي 19-لكوفیدالمركبة 
ات ، والتركیز بشكل أكبر على تمویل الشركوالمؤسسات المالیة الشاملة، فإن النمو العادل وبالتالي .النطاقواسعة 

الصغیرة والمتوسطة وتمویل الشركات الناشئة قد یصبح أجندة عالمیة حاسمة لمعالجة الشكل الجدید للتھدیدات 
أو الكوارث  19-كوفید المزید من األوبئة مثلل أنھ سیتعین على المجتمع العالمي تحمّ بمن المؤكد . واألمنیة

التعلیم مثل  ،میة المعاصرة الحوافز االقتصادیةشكل البنیة والمؤسسات المالیة العالتُ . والطبیعیة في السنوات القادمة
لمؤسسات افإن العقلیة والعملیة السیاسیة التي تحدد العالقات بین ومن ھنا، . واالستثمار واالبتكار وما إلى ذلك

ة ظھر المؤسسات االقتصادیة والسیاسیربما ال تَ . وةكبیرات إصالحالقیام بعمل یة واألفراد ستتطلب االقتصاد
ً . والشاملة بمفردھا صراع كبیر بین النخب التي تقاوم النمو االقتصادي والتغییر حدوث نتیجة تلك ما تكون  غالبا

قد و). 2012السیاسي وتلك التي ترغب في الحد من القوة االقتصادیة والسیاسیة للنخب القائمة (روبنسون ، 
أن التھدیدات غیر المؤكدة یمكن أن ب، ون المؤسسات االقتصادیة والسیاسیةالصراع بی 19-كوفیدفایروس  أظھر
 .بمثابة حافز في تغییر المجال التقلیدي للسیاسة الواقعیةتكون 

 
العلمیة  التطوراتو وفیزیاء الكمالبیانات الضخمة والذكاء االصطناعي وتكنولوجیا النانو كل من تستمر وسوف 
لضخمة اقدرتنا الجماعیة وعدم تماثلنا في استخدام البیانات عن كشف الوباء قد ربما . وفي تشكیل المستقبل األخرى

لم و .لم یتم بعد البحث عن أنظمة اإلنذار المبكر. وللتنبؤ باألمراض والمصادر الجدیدة للصراعات واالستجابة لھا
ً  متُقدّ ود أو اإلیبوال التي اإلنفلونزا اإلسبانیة أو الطاعون األسربة تج، من ، مثل بنغالدیشالدولتتعلم  لفھم  أسبابا

ً  سسي واالستعداد الذي یتوافقفي البحث المؤالموجودة ظھر ذلك بالتأكید الفجوات ویُ . الوضع الحالي للوباء  أیضا
حیث أدت المشاكل المؤسسیة وانعدام الثقة في الحكومة أو القادة السیاسیین التباع وذلك ة فریقیمع تجربة الدول اإل

الفیزیاء مختص بمجال وھو عالم ، میتشیو كاكوقال كما . وأزمة اإلیبوالحدوث توجیھات الصحة العامة إلى 
عام  شعبقدر الصعوبة التي واجھھا علینا أن نُ یجب ، سنة القادمة 100ـ فھم صعوبة التنبؤ بالمن أجل "، ةالنظری
تفشي حول إلى المعلومات والبیانات المتاحة  استناداً و)". 2011، (كاكو 2000عام في التنبؤ بعالم  1900
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أن بحددت مجموعة األزمات الدولیة فقد ، بیریا وسیرالیونغینیا ولیكل من في  2014عام في یروس إیبوال اف
النظام الصحي  ایة قدرةانتشر في البدایة دون رادع لیس فقط بسبب ضعف المراقبة الوبائیة وعدم كفقد یروس ا"الف

 ً لقیام اما كانت تطلب منھم أو لھم حكوماتھم كانت تقولھ ألن الناس كانوا یشككون في ما  واستجابتھ، ولكن أیضا
أن الشكوك تنبع في جزء منھا من بوالحظت المجموعة كذلك )". 2020زمات الدولیة ، بھ (مجموعة األ

ً قبل الحكومات المعنیة، المعلومات الخاطئة والمشورة السیئة بشأن العدوى من  ات التوتربسبب  ولكن أیضا
 ).2020(مجموعة األزمات الدولیة ،  رتھا الحرب في العقد السابقالسیاسیة المتكررة في المنطقة التي دمّ 

 
بتكار اعدم الیقین االقتصادي والتأخیر في حالة تدفق المعلومات وكل من في الموجودة لفجوات سیترتّب على او

في مجاالت تدفق المساعدات اإلنسانیة واإلدارة الدیموغرافیة  والفجوة التكنولوجیة آثاروإنتاج اللقاحات واألدویة 
 ةوء التغذیسالتي یرتفع فیھا المناطق الخاصة لبنغالدیش ھي مخیمات الروھینجا أحد . ومن والتخطیط االقتصادي

انیة إمككما أن عدم . ، والصرف الصحي المحدود وخدمات الرعایة الصحیة والكثافة الشدیدة لألسربشكل كبیر
توى ، ویعني المسإلى المعلومات الوقائیة الحیویة الوصول إلى اإلنترنت واالتصاالت المحمولة یعوق الوصول

لإلصابة  معرضین بشدة امن الالجئین والمجتمع المضیف في كوكس بازار سیظلو بأن كلالمرتفع لسوء التغذیة 
، إلى المخیمات 19-كوفیدفایروس  وصول في حالةوتوقعت مجموعة األزمات الدولیة أنھ "و. 19-كوفیدفایروس ب

لى رد فعل قد یؤدي إاألمر الذي ، حرائق الغابات كما تنتشرالفایروس نتشر یأن تتوقع بالوكاالت اإلنسانیة فإن 
من بیر وتوتر كیشعرون بقلق الذین وبالمخیمات البنغالدیشیین الذین یعیشون في المناطق المحیطة قبل عنیف من 

الدول أن ب بما یجب على المرء أن یتذكر أیضاً ر)". و2020، لالجئین (مجموعة األزمات الدولیةاإلقامة الطویلة 
كومات أقل لدعم الح مجالأنھ سیكون لدیھم بما یعني ن بشكل أكبر على أزماتھم المحلیة، ن یركزووالقادة العالمیو

 منشغلة تكونساألطراف الدولیة على الفرضیة القائلة بأن  بناءً و. األخرى في إدارة الصراعات وتفشي األمراض
غلون یستقد  يوالمحور اإلجرام؛ الجماعات المتطرفة عبر الوطنیةو؛ المارقةإال أن الجھات ، المحلیةبشدة بأزماتھا 

وفي الوقت  .یمكن أن یكون لھا آثار محلیة أو إقلیمیة أو دولیةالتي من خالل قنوات متعددة الوباء للقیام بأنشطتھم 
-وفیدكروس یفرض فایفسوف ، فیما یتعلق بالتجارة والھجرةوذلك ، في الحمایةأكثر ھوساً الدول الذي تصبح فیھ 

 .المزید من الخسائر على بنغالدیش التي یتعین علیھا المناورة من خالل االنقسامات الجیوسیاسیة المتجددة 19

ENDNOTES 
 
i This is an evolving paper and prepared on April 5, 2020. Hence, information and data cited in this paper 
should be seen as evolving. The paper considers December 01, 2019 to April 05, 2020 as the timeframe. 
Information, data, and citations were collected from open sources as well as from reports published by 
various public and non-public organizations. Inputs were obtained from and personal conversation with 
physicians, policy planners, and public officials involved in COVID-19 management and response were 
held between March 26, 2020 and April 05, 2020. By no means the paper claims to have incorporated 
every aspects of the COVID-19 pandemic and evaluated all-encompassing responses undertaken by the 
state apparatuses. Hence, the paper may at times have generated narrow interpretations of a given fact. 
The paper has been prepared for the readers with interests in international relations, international 
security, multilateralism, foreign policy, non-traditional security, and South Asian affairs. The paper 
doesn’t aim to generate any specific recommendation, however, it has been designed in a manner that 
Bangladesh’s experience can help in identifying ways to enable better coordination and synchronized 
efforts in dealing with insecurity posed by COVID-19. 
ii Bangladesh Statistics Bureau estimated total population as 139,252,683 with 112,510,154 living in 
rural and 26,742,529 in urban areas in 2011 (Bangladesh Bureau of Statistics (BBS), 2012). However, 
BBS published an adjusted number of population as 152,518,000 as of March 15, 2011. As per UNFPA 
report the current population is 168.1 million (UNFPA, 2020).  
iii Fatwa, in Islam, a formal ruling or interpretation on a point of Islamic law given by a qualified legal 
scholar (known as a mufti). Fatwas are usually issued in response to questions from individuals 
or Islamic courts. 
iv Metropolitan Chamber of Commerce and Industry, Dhaka (MCCI) and Bangladesh Employers 
Federation (BEF) issued a press statement on April 05, 2020 appreciating the stimulus package 
announced by the Prime Minister on April 05, 2020. A copy of the press statement was obtained through 
personal network. 
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