
 

 

 مجتمع اسفیر یضع معاییر للعمل  اإلنساني  ویعزز الجودة والمساءلة 
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   الصحي الحجر خالل  المھاجرین مع التعامل
 بیرو  دروس من

 
 موجز 
  األشخاص  من  العدید   إلى  اإلنسانیة   الوكاالت  وصول  دون  ۱۹-كوفید   أزمة   خالل  الصحي  والحجر  السفر  على  المفروضة  والقیود   الحدود   إغالق  حال
 المجتمعیة   المشاركة  لتسھیل  الواتساب  على  أعمال  خط  تجریب  في  بیرو  في  األحمر  للصلیب  الدولي  االتحاد   نجح  وقد .  الدعم  إلى  یحتاجون  الذین
   . عد ُ  ب   عن

 
  السؤال الرئیسي 

الواردة  بااللتزامات  الوفاء یمكن كیف ؟       ً جغرافیا   منھا قریبین نكون  أن یمكننا ال ماد ن ع لھا ستجابةواال المحلیة المجتمعات إلى االستماع یمكننا كیف
 الصحي؟ الحجر ظروف ظل فيمن أفراده   تلقي التعلیقاتو  ، مشاركةتعزیز الو ،المجتمع إشراكب المتعلقة اسفیر معاییر  في

 
 المعاییر اإلنسانیة

ّ    الفع ال    التواصل  اإلنسانیة   االستجابة  تتطلب   ٤  و  ۱  االلتزامان(  مالئمةصحیحة و  التدخالت  تكون  أن  لضمانومعرفة آراء المستفیدین،    والمشاركة    
 المناقشات  مثل  المحلي،  المجتمع   كاشرإل  التقلیدیة  طرق بدیلة عن األسالیب یجاد  إل  واالبتكار   اإلبداع  إلى   حاجة   ھناك).  األساسي  اإلنساني   لمعیار من ا

   .االجتماعي باعد التممارسة   إلى والحاجة السفر على المفروضة القیود      ً حالیا   ھا لقر تع التي المباشرة، االجتماعات أو الجماعیة
 

   التعامل مع المھاجرین في منطقة االندیز
.  والجئ  مھاجر  مالیین  ٥  قرابة  ھناك  كان  ،۲۰۱۹  عام  أواخر  وبحلول  فنزویال،  من  الھجرة  تدفقات  في  األمریكتین طفرة  ، تشھد ۲۰۱٥  عام  منذ 

 ،۲۰۲۰  عام  أوائل  في   المنطقة  إلى  ۱۹-كوفید   وصل  عندما.      ً أیضا    المضیفة   والمجتمعات  المھاجرین  احتیاجات  تزداد   األعداد،  ارتفاع  استمرار  ومع
 ومن   الجنوب  إلى  الشمال  من  الشرق  إلى  الغرب  ومن  الشمال  إلى  الجنوب  من   موجھة  كانت  التي  الھجرة  تدفقات   تغیرت :  الھجرة  تدفقات   تغیرت 
  إلى   الفیروس  انتشار  أدى  وقد .  ضعیفة  االجتماعیة   الخدمات  دعم  شبكات   أن  كما   الجدیدة،  للتحركات   مستعدة  الوكاالت   تكن   ولم.  الغرب  إلى  الشرق
  الصحیة،  المرافق  ونقص  واالكتظاظ،  المستقرة،  غیرو   النظامیة  غیر  والدخول  ،ستقراراال  عدمحالة    بسببللتأثر وذلك    المھاجرین  السكانقابلیة    زیادة

 .الصحیة الرعایة على الحصول إمكانیة  وعدم اللغویة، والحواجز
 

  مشاعر   بالفعل   ھناك  تكون  عندما"أنھ    ۲۰۲۰  أبریل  في   األحمر  والھالل  األحمر   الصلیب  لجمعیات  الدولي  التحاد ل  موقف  تقریرفي ھذا الصدد، ذكر  
        ً وغالبا  الفیروس...  انتشار  مع  واستبعادھم  السكان  وصم  زیادة  المتوقع  من  البشري،  الحراك  حاالت  األشخاص في   تجاه  وتمییز   ألجانبتجاه ا  كراھیة

 ". األمراض انتشار على     ً ظلما     ُ     وی المون بالعار یوصمون من أول والمھاجرون الالجئون یكون ما
 

ً  تضررا    األكثر  ولالد  من  واحدة  ھي   بیروالجدیر بالذكر أن    الحدود   السلطات  تغلقأ  الفیروس،  انتقال  من  وللحد .  المنطقة  في   كورونا   فیروس  من       
 سبل   تعطیل  إلى  ذلك  أدى  والالجئین،  للمھاجرین  وبالنسبة .  بحریة  التنقل  كان ال یستیطعونالسأصبح  من ثم  و  الصحي،  الحجرتدابیر    توفرض
  لجمعیات  الدولي  لالتحاد   القطري   الفریق   اضطرو.  اإلنسانیة  الوكاالت  ذلك  في   بما  ، بھم  الخاصة  الدعم  شبكات   عن  أمامھم   الطریق  وقطع   عیشھم

ً  اعتبارا    والالجئین  للمھاجرین  االجتماعي  اإلدماج  وأنشطة   المتنقلة  العیادات  وقف  إلى   بیروفي    األحمر  والصلیب  لیما   في  الدولي  األحمر  الصلیب        
 .۲۰۲۰  مارس من األول األسبوع من

 
 المنصة   ضمن  ینالجئل  السامیة  المتحدة  األمم   ومفوضیة  األحمر  والھالل  األحمر   الصلیب  لجمعیات   الدولي  االتحاد   أجراھا  سابقة   أبحاث  حددت

  مجموعتھم   مع  والتفاعل  االتصاالت   على   للحفاظ  األنسب  أنھ   على  المحمول  للھاتف  واتساب   تطبیق  "R4V"  الفنزویلیین  للمھاجرین   لالستجابة  اإلقلیمیة
 استخدام   یفضلون٪  ۹۹  و  اإلنترنت  إلى  الوصول  إمكانیة  لدیھم٪  ۸۱و  محمولة،  ھواتف  لدیھم  بیرو  في  الفنزویلیین  المھاجرین  من٪  ۷۸(  المستھدفة

 خالل  من  ،۱۹-كوفید   أزمة  من  المتضررین  للمھاجرین  عد ُ  ب    عن  المساعدة  على تطبیق واتساب"  األعمال  خط"  قدم).  المعلومات  لتلقي  واتسابتطبیق  
التعامل و  ومراقبتھا  المزیفة   األخبار  أو   الشائعات  وتحدید   الوقائي،  السلوك  لتعزیز  الرئیسیة  المعلومات  وتوفیر  ،جائحةال  حول  األسئلة  على  اإلجابة
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 حساباتھن  في   للخط  جن  ّ رو    اللواتي  المھاجرات   األمھات        ً  وتحدیدا    المؤثرات،  والنساء  الرقمیة   اإلعالم  وسائل  خالل  من  األعمال  لخط  الترویج  تم.  ھامع
 . االجتماعي التواصل وسائل على الخاصة

 
  األشھر   خالل.  الفني  الدعم  لتقدیم   طبي تحت الطلب  توفر طاقم   مع  االتصاالت،   إلدارة  اإلنترنت   متواجدان عبر   موظفان   األعمال  خط   لدى  كان

.         ً مستخدما    ۱٬۲٥٤  إلى  االقتصادیة  والمساعدات  ۱۹-كوفید   ضاعرأ التوعیة بب  تتعلقواتساب  برنامج    على  رسالة  ۲٥٬۰۰۰  ترسلُ  أ    األولى،  األربعة
ّ فع    أداة  األعمال  خط   أن  وثبت ّ  التكی    سھلیو  إلیھا  الوصول  یمكن   اتجاھین ذات  موثوقة   اتصال  وسیلة  وخلق  یة، ساسالا  المعلومات  لتوفیر الة     - معھا  ف     

  ھمدی ل لیس  الذین ألولئك قصیرة ورسائل للمكفوفین، صوتیة ورسائل مختلفة، ولغات جدیدة، معلوماتالمتعلقة بطلب  حتیاجاتاالتلبیة  حیث یشمل
   .المستھدف الجمھور ھاقدمی  مالحظات التيال أساس على تطوروی -اإلنترنت  شبكةاتصال ب

 
  األحمر   الصلیب  لجمعیات   الدولي  االتحاد   وجد   ما  سرعان
  عد ُ  ب    عن      ً دعما    یوفر  أن  یمكن  الخط  أن  األحمر   والھالل
  المالحظات  إلى         ً  واستنادا    ،     ً أیضا    الصحیة  غیر  للبرامج
 الخاصة   التدخل  استراتیجیة  مع  تأقلم   ما  سرعان   الواردة،

  االجتماعیة  الحمایة  تدابیر  من  عمالئھ  استبعاد   لمعالجة  بھ
  االستراتیجیة  وتشمل.  بیرو  حكومة  أعلنتھا  التي  العامة

  والھالل   األحمر  الصلیب  لجمعیات  الدولي  لالتحاد   الجدیدة
 النظافة   ات ستلزموم  النقدیة،  التحویالت  األحمر

 . عد ُ  ب   عن  العاطفي والدعم الشخصیة،
 

 الدولي   االتحاد   من   ،  مونزون  میلیسا   في ھذا اإلطار، قالت
لقد    ،  بیرو  في  األحمر  والھالل  األحمر  الصلیب  لجمعیات

  شفافیة  تعزیز   في  اتجاھین  في  اتصال  أداة   تنفیذ   ساعد "
 الذھاب   یمكنھم   قناة  لدیھم  الناس أن...لقد عرف  البرنامج

  كان.  البرنامج  حول  أسئلة  أو  شكوك  وجود   حالة  في  إلیھا
  للصلیب   مباشر   رابط  وجود   یعني واتسابخط    وجود 

الخط.  الثقة  زیادة  في  ساعد   ما م  األحمر، أن  یعمل    كما 
 البرنامج".  حول الشكاوى أو التقاریر لتلقي  كقناة     ً أیضا  

 
  المناسب،   الوقت  وفي  الدقیقة،  المعلومات  ال شك أن تبادل

 خط   ویعتبر.  بالشفافیة أمر أساسي  التحلى.  المشروع  تأثیر  ویحسن  المشاركة  مستویات  ویعمق  الثقة،   یعزز  إلیھ  ویسھل الوصول  وبشكل مفھوم
ً مثاال    األحمر  والھالل  األحمر  الصلیب  لجمعیات  الدولي  باالتحاد   الخاص  واتساب   استخدامھا   یمكن  تلقي المالحظات من المستفیدین التي  آلیة  على     ً  جیدا        

 ) األساسي اإلنساني من بالمعیار  ٤رقم  االلتزام ( وإبداء المالحظات والمشاركة  التواصل إلى تستند  اإلنسانیة  االستجابة أن تأكد منلل
 

   الدروس المستفادة
 

  قائمة   ذلك  في   بما  العملیة،  النصائح  من  العدید   األحمر  والھالل  األحمر  الصلیب  لجمعیات  الدولي  االتحاد   أجراھا  التي  الحالة  دراسة  تقدم .۱
ً  أمرا    للمستخدمینبالنسبة    اإلنترنت  إلى  الوصول  عد ُ  ی  .  الواتساب  لخط  الناجح  للتطبیق  األساسیة  للشروط  مرجعیة  االتحاد   سرد وی.      ً مھما       
 .  المستھدفة لمجموعاتھ االستراتیجیة المواقع في مجانیة  ساخنة نقاط  توفیر  إمكانیة  األحمر والھالل األحمر الصلیب لجمعیات الدولي

  خط  مشغلي  بینسلس    تواصل  على  الحفاظھمیة بمكان  األ   ومن.  واتساقھا  الرسائل  كفاءة  ضمن  المتكررة  لألسئلة  بیانات  قاعدة  إنشاء .۲
   . البرامج في  تعدیالت وإجراء المناسب  الوقت في  القرارات اتخاذ  یتسنى حتى العملیات  وفریق األعمال

   . بالشفافیة والشعور الثقةفي تعزیز وموثوقیتھا  األعمال خط  عبر للمستخدمین المتاحة االستجابات سرعةساھمت  ما سرعان .۳
 

 الموارد
وعة المجمو، واتساب للھجرة أعمال / خط۱۹-كوفید : التحاد الدولي لجمعیات الصلیب األحمر والھالل األحمرالتي أعدھا ادراسة الحالة  •

 األساسیة لتلقي مالحظات المستفیدین
 بشأن المساعدات النقدیة  شراكة التعلم النقديات إرشاد و ۱۹-لكوفید  بشأن االستجابة اسفیر إرشاداتاطلع على  •

 
 :لمزید من المعلومات، یرجى االتصال بما یلي

في   المجتمعیة  للمشاركة  اإلقلیمي   المدیر  مدینا،  دیانا • األمریكیتین    والھالل   األحمر   الصلیب  لجمعیات   الدولي  االتحاد   في 
                                      diana.medina@ifrc.org :األحمر

 األحمر  والھالل األحمر الصلیب لجمعیات  الدولي عملیة تطویر خط األعمال على واتساب من قبل االتحاد
 األحمر والھالل األحمر الصلیب لجمعیات الدولي لمصدر: االتحاد
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