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مقدمة

تأسست منظمة أسايلم أكسيس تايالند

)(AAT

في عام  ،2007وهي منظمة غير حكومية وتشكل جزءا ً من عائلة أسايلم أكسيس .نعمل عىل جعل حقوق اإلنسان

حقيقة واقعة لالجئين .نؤمن بأن جميع الالجئين يستحقون فرصة عادلة في حياة جديدة

ماذا نفعل
مساعدة قانونية
نقدم لعمالئنا الدعم القانوني واالجتماعي لمساعدتهم عىل اجتياز هذه العملية والحصول عىل وضع الالجئ  .يمكن أن تكون العملية طويلة ومعقدة وغالبا ً ما تكون
.مؤلمة .يتم التعامل مع طلبات اللجوء في تايالند حاليا ً من قبل مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين )(UNHCR
تمكين المجتمع
نقوم بتمكين الصمود المستدام لمجتمع الالجئين من خالل سلسلة من المعارف المجتمعية والتدريب القائم عىل المهارات لمجموعات التمكين التي يقودها

الالجئون .نؤسس مفهوم الحماية من العنف الجنسي والعنف القائم عىل الجنس مع مخاوف حماية الطفل في المجتمع .لضمان إمكانية الوصول إىل األصول
.التنموية لسبل العيش ،فإننا نعزز الالجئين والمبادرات التي يقودها المجتمع المضيف

الدعوة للسياسات
نحن نعمل جنبا ً إىل جنب مع مجموعات حقوق اإلنسان األخرى للدعوة إىل تغييرات في القانون التايالندي من شأنها أن تعيد سالمة وكرامة الالجئين في البالد .نحن
.ندفع بتايالند من أجل جميع الالجئين لكي يشعروا باألمان ويعيدوا بناء حياتهم

إخالء المسؤولية
ال ينبغي االعتماد عىل محتوى هذا الكتاب الهزىل عىل هذا النحو .الغرض منه هو توفير معلومات عامة في شكل موجز AAT. ،تم إنتاج هذا الكتاب الفكاهي بواسطة
والخبراء  AATسارية وقت النشر .المعلومات الواردة في هذا الكتاب الهزلي حديثة اعتبارا ً من  17أغسطس  .2021يمكن أن تتغير المعلومات بسرعة .يرجى مراجعة
.الطبيين مباشرة إذا كان لديك أي أسئلة
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نانا

سانت

كاندي
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نانا وسانت وكاندي ،ثالثة اصدقاء يلعبون بفرح في الحديقة
.بالقرب من حيهم الجميل كالمعتاد

بعد قضاء وقت ممتع باللعب في الحديقة،
.يستعد الثالثة أصدقاء للعودة إىل المنزل

ههههه أنا كوفيد-19

سأنتشر في جم
يع أنحاء العالم.
!!سأجعل
الناس مرضى
انتظر! هناك
شيء ما

!ما ذا تكون

ي
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ي أن
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!جدا ً
صغيرا ً
وغير
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أنا يمكنني أن أنتشر عندما

قطرات الرذاذ

تسعل أو تعطس من خالل

يمكنني بسهولة الوصول إىل

الرذاذ

جسم اإلنسان من شخص إىل
.آخر

جهة االتصال

يمكنني أن أكون في
الهواء

يمكنني أيضا ً البقاء عىل السطح
وقد تحملني إىل جسدك أو

ألصدقائك دون معرفة ذلك
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المحمولة جوا ً

تعب
حمى

وسعال

ضيق في التنفس
بعد وصولي إىل جسم اإلنسان،
...سيختبر الناس

نقاط حمراء

يمكنني أن أجعل الناس
يعانون من مرض خطير
وأن يدخلوا المستشفى

اسهال
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بعد سماع ما قاله كوفيد ،-19شعر ثالثة أطفال بالخوف وعادوا
!إىل منازلهم لطلب المساعدة .فجأة ظهرت الرسالة الغامضة

عليكم السفر إىل
مستشفى المدينة والعثور
.عىل العالج

،يا أطفال

!نحن بحاجة إىل مساعدة

ماذا نفعل إذن؟ كوفيد -19موجود

!!!بفففف

أطفال مرحبا! ما الذي يمكنني أن أفعله من أجلكم؟

في كل مكان

أنتم بحاجة إىل أقنعة ،وصابون ،وهالم كحولي.

أ

نا معكم !!

بهذه األشياء ،ستتم حمايتكم من كوفيد-19

إذا كان هذا هو السبيل الوحيد
إلنقاذ هذه المدينة والحصول

عىل العالج  ...يجب أن نذهب!!

تذكروا! ال تلمسوا أعينكم ،فمكم ،وأنفكم إذا لم تقوموا
بتعقيم يديكم .عليكم أيضا ً ممارسة التباعد االجتماعي
بالوقوف بعيدا ً عن بعضكم البعض عىل األقل مترا ً

.قرر  3أطفال الذهاب إىل مستشفى المدينة

واحدا ً عندما تكونوا خارج المنزل
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لقد مر أكثر من يومين من المشي،

.وهم بحاجة إىل أخذ قسط من الراحة

.هذا منزل فارغ

لقد مشينا ليومين بدون
راحة .أنا متعبة جدا ُ

يمكننا الذهاب ألخذ

قسط من الراحة هناك

،بمجرد دخولهم المنزل

يغسل الثالثة أيديهم بعناية
بالصابون كما أوصت الرسالة

ً
فجأة ،ضربت العاصفة المنزل بقوة! هذه العاصفة من
.صنع كوفيد !!!-19المدينة مزدحمة األن بـ كوفيد-19
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نظرًا ألنهم كانوا محاطين بـ كوفيد
 ،-19.قرروا البقاء في المنزل

كوفيد  -19قادم ،هل يجب أن نغادر المنزل؟

أعتقد أنه من األفضل عزل
أنفسنا لمدة  14يوما ً
عىل األقل ألننا قد نكون
حملنا كوفيد ،-19ومن
.الخطر للغاية الخروج

مرت  3-4أيام ،بدأوا يفوتون روتينهم

 ...وأجسادهم تستجيب بغرابة
متى يمكن أن تعود الحياة إىل طبيعتها
مرة أخرى؟ أنا قلقة للغاية وتعبت من
كل شيء

حسنًا  ...يبدون حزينين،
يفقدون الشهية ،وأحيانًا ال

كيفما تشعرين؟

يستطيعون النوم

يج
ب أن أ
تحقق
م
ن
مش
اعرهم

أنا خائف .متى يمكننا
العودة إىل المنزل؟
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نعم لدي! أنا أحب
الرسم والغناء

ابقي هادئة ،نحن هنا لبعضنا البعض .من الطبيعي أن
.تشعر بهذا ،وإن كنت تشعر بالحزن ،فال بأس أيضا ً

هل لديكم أي أنشطة تحبون القيام
بها؟ شيء يجعلك سعيداً؟

!أوه حسنا ً

قد
يتم ا
ستبد
ا
بال
ل
وحد
هذ
ة قريبا ً
ه الح
م
ن
يوية
هذا ال
ذ أن
منزل
علقن
ل
ا
ف
ف
ت
ي
رة
ف
طويلة
كرت
جداً،
في د
ا
خلها

أترين؟ يمكن أن نكون سعداء كالمعتاد
من خالل فعل ما نحبه ،عىل الرغم من
أننا فقط نقيم في هذا المنزل
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.يظهر آباؤهم من الكتاب بمجرد أن تفتحه

!أنا أفتقدك

بينما تتجول نانا في الغرفة ،تكتشف
.كتاباً .ثم ركضت إىل صديقاتها بحماس

!أنا أفتقدك

انتب
هوا!
ا
وج
د
لكتا
ت
ب ال
م
هذا
شو
ق .د
نفت
حه مع ً عونا
ا

نحن فخورون بكم
.ونفتقدكم كثيرا ً
!أنتم يا رفاق تضبطون مشاعركم جيدًا

بعد  14يوماً ،يصبحون أقوياء للغاية كما لم يكونوا من قبل .يتوجهون

إنهم سعداء بعد أن ظلوا عىل اتصال بوالديهم.
.قبل انتهاء الوقت ،يعطوهم االباء هدية

إىل مستشفى المدينة حيث يمكن العثور عىل العالج .ومع ذلك ،في
.الطريق ،يتقابلوا مع السيد كوفيد

أين تعتق

د أنك ذاهب؟

هنا دمية دب الحب والرعاية ،سوف تساعدك عقلياً .لكن قوة الدبدوب
سوف تعمل فقط عندما تدعموا بعضكما البعض
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حصلنا عىل الخطاب الذى

يقول إن العالج متوفر هنا.

أسرعوا! إنه

هل هو لديك ؟

!هناك

ركض األطفال الثالثة كلهم بعيدا إىل

نعطيك اللقاحات .ومع ذلك ،ال يزال من الممكن أن
يمكننا أن
ِ

.المستشفى ورأوا الالفتة

نفسك
جسمك المناعة .لحماية
تصابي بالعدوى قبل أن يبني
ِ
ِ

يديك باستمرار،
عليك ارتداء القناع ،وتعقيم
واآلخرين ،ال يزال يتعين
ِ
ِ
واالستمرار في ممارسة التباعد االجتماعي

.تم تطعيم الثالثة من قبل الطبيب

اآلن لديهم طبقة واحدة من الدرع .يوفر

الطبيب ً
أيضا حقيبة لقاحات لألطفال الثالثة
.العائدون إىل مسقط رأسهم
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يمكن أن ينتقل كوفيد -19من خالل قطرات الرذاذ ،والتالمس ،وعن طريق الجو .يمكن أن يسبب تأثيرات جسدية
.ونفسية عىل الناس
يمكن أن يساعد التباعد االجتماعي ،ارتداء األقنعة ،تعقيم يديك ،وتغطية فمك عند السعال والعطس باإلضافة إىل توفير
.الهواء النقى في منع اإلصابة بعدوى كوفيد-19
الشعور بالتوتر ،الحزن ،والقلق أمر طبيعي أثناء العزلة الذاتية المستمرة .ومع ذلك ،هناك أنشطة لتخفيف هذه المشاعر
!من خالل فعل ما تحب

:إذا كنت ال تشعر بتحسن وترغب في الوصول إىل الخدمات الصحية الطبية ،فيمكنك طلب المساعدة من
 (BRC):مركز بانكوك لالجئين-

;تحويلة  108خالل أوقات العمل  0860104117في حالة الطوارئ 025125632

 (Tzu Chi):العيادة الطبية تزوتشي-

)للغة االنكليزية) 02-328-1161-63 ,و ( 062-8471388للغة التايالندية( 080-558-5892

:إذا كنت بحاجة إىل الدعم النفسي واالجتماعي والتعامل مع التوتر ،فيمكنك طلب المساعدة من

 (JRS):خدمات الالجئين اليسوعي-

084-427-4136, 062-540-5456, 094-371-7834
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اتصل بنا
1111/151 Ban Klang Muang, Ladphrao Road, Chankasem, Chatuchak, Bangkok 10900

العنوان:
رقم الهاتف:

+66 2 513 5228

البريد االلكتروني:

thailand@asylumaccess.org
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