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مقدمة  :هذه األداة
ُوضعت هذه األداة ملساعدة الجهات الفاعلة يف مجال إدارة
حاالت الطوارئ عىل الصعيدين الوطني واملحيل عىل إدماج
السكان املهاجرين يف خطط إجالئهم يف حاالت األزمات .وتع ّد
عمليات اإلجالء تدبريا ً رئيسياً للح ّد من أثر األخطار الطبيعية
وتلك التي من صنع اإلنسان .فاالنتقال من منطقة معرضة
للخطر أو مترضرة من خطر ،سواء قبل أو بعد وقوعها ،ميكن
أن تقلل إىل حد كبري من الخسائر يف حاالت الطوارئ .وميثل
التخطيط لعمليات اإلجالء ودعمها عنرصا رئيسيا من عنارص
والية وكاالت إدارة حاالت الطوارئ.
يف مجتمعات تزداد تنوعاً وتزداد تن ّقالً ،إ ّن إدراج السكان
املهاجرين يف تدابري االستجابة لحاالت الطوارئ ،وال سيام يف
تخطيط اإلجالء ومساعدتهم ،يشكل عامال رئيسيا للتخفيف من
آثار األخطار بجميع أنواعها .وقد تؤثر ظروف املهاجرين
االجتامعية واالقتصادية وخلفيتهم الثقافية عىل قدرتهم
واستعدادهم لإلجالء يف حاالت الطوارئ .فمثالً ،املوقع الذي
يعيش فيه املهاجرون أو يعملون فيه ،وقدرتهم عىل فهم
الرسائل والتواصل باللغة املحلية ،والطريقة التي يتم بها
الوصول إىل اإلنذارات الطارئة وتفسريها ،ومدى ثقتهم يف نظام
إدارة الطوارئ املحيل ،و املوارد التي ميكنهم تعبئتها للبقاء
بعيدا ً عن التعرض لألذى – هي كلّها عوامل تشكل تجربة
املهاجرين وسلوكياتهم يف حاالت الطوارئ .ونتيجة لهذه
العوامل ،قد يكون املهاجرون أكرث ترددا من السكان األصليني
أمام إخالء منطقة ترضرت من الكوارث ،أو أقل احتامال للقيام
بذلك ،أو قد ينتقلون عىل طرق مختلفة وإىل وجهات مختلفة
من مجموعات أخرى.
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اإلجالء هو نقل الناس واملمتلكات مؤقتا إىل أماكن أكرث أمانا
قبل وقوع الحدث الخطري أو أثناءه أو بعده بغية حاميتهم.
تحيل خطط اإلجالء إىل الرتتيبات املحددة مسبقا ليك
يتسنى نقل الناس واملمتلكات مؤقتا إىل أماكن أكرث أمانا قبل
وقوع الحدث الخطري أو أثناءه أو بعده .وقد تشمل خطط
اإلجالء خطط عودة األشخاص الذين يجري إجالؤهم
وخيارات اإليواء يف عني املكان.
وبالنسبة للجهات الفاعلة يف مجال إدارة الطوارئ التي تعمل
يف املجتمعات املضيفة للمهاجرين ،يع ّد فهم كيفية انعكاس
هذه الظروف يف سلوكيات إجالء املهاجرين (وبشكل عام يف
طريقة تفاعلهم يف حاالت الطوارئ) أمرا ً حيوياًّ للتمكّن من
دعم االستجابة لحاالت الطوارئ بصورة فعالة .ويراعي العديد
من الجهات الفاعلة يف مجال إدارة حاالت الطوارئ ،بشكل
يخص القابلية للتأث ُّر والقدرات
روتيني ،الظروف املختلفة فيام ّ
والسلوكيات لدى فئات سكانية معينة ،مثل املسنني واملعوقني
واألطفال والنساء الحوامل واألمهات املرضعات .وباملثل ،من
أجل ضامن إدماج املهاجرين بصورة ف ّعالة يف خطط وعمليات
اإلجالء يف حاالت الطوارئ ،ينبغي تصميم عمليات التأهب
واالستجابة بطريقة تعالج سامتهم الخاصة.
فمراعاة املهاجرين يف التخطيط لإلجالء ال تستلزم إقامة نظم
مخصصة ،وإمنا تتطلّب تكييف الخطط والرتتيبات القامئة،
وإبالغ املهاجرين بها بصورة فعالة ،وإرشاكهم عىل نحو ٍ
كاف يف
أنشطة التأهب واالستجابة .وتوفر هذه األداة توصيات
ومؤرشات للتكيف مع تخطيط اإلجالء ودعم املجتمعات التي
تستضيف مجموعات املهاجرين.
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 .1تقييامت املخاطر ومواطن الضعف
عادة ما يستند تخطيط اإلجالء ودعمه إىل تقييامت املخاطر .ويُجرى تقييم املخاطر عادة باالستناد إىل البيانات واملعلومات حول
املسائل التالية:

·
·

جميع واألخطار ،أو عىل األقل جميع األخطار الرئيسية ،التي قد تؤثر عىل منطقة معينة ،وأمناط حدوثها/شدتها.
ُوجود الناس يف املنطقة (العدد ،والتوزيع الجغرايف ،والحركة ،مع مراعاة الديناميات املرتبطة بوقت من أوقات السنة أيضا،
أو يوم من أيام األسبوع والوقت من أوقات اليوم)؛

·

الخصائص الدميغرافية واالجتامعية واالقتصادية للسكان ،مع إيالء اهتامم خاص لنفاذ الناس إىل خيارات النقل الخاصة 		
والعامة وسلوك اإلجالء؛

·

توزيع وخصائص األصول والهياكل األساسية يف املنطقة ،وال سيام تلك التي قد تكون ذات أهمية خاصة لعمليات اإلجالء
(مثل الطرق واملواقع املحددة وخيارات النقل والهياكل األساسية للدعم).

وتتداخل خصائص املهاجرين مع كل هذه األبعاد ،لذلك ينبغي أن ت ُؤ َخذ يف الحسبان عىل النحو املالئم كجزء من هذه التقييامت.
ومن أجل مراعاة املهاجرين واحتياجاتهم يف تقييم املخاطر:
النظر يف الديناميات املحددة لوجود املهاجرين يف املنطقة

·
·
·

هل يرتكز املهاجرون يف مناطق ومواقع محددة (مثل األحياء ومواقع العمل واملدارس)؟
هل هناك تدفق للمهاجرين يف املنطقة خالل أوقات محددة من السنة (موسم الحصاد أو فرتات الذروة يف اإلنتاج ،أو ذروة
املوسم السياحي أو السنة الدراسية ،أو املوسم األكرث مالءمة لعبور املنطقة) أو يوم معني من أيام األسبوع (يوم السوق،
املدرسة/أسبوع العمل ،اليوم النموذجي لوصول أو مغادرة السياح)؟
هل یمكث املهاجرون يف املنطقة يف وقت محدد من الیوم (ساعات العمل ،الوقت األکرث مالءمة للعبور)؟
النظر يف السامت املحددة ملواقع عمل وسكن املهاجرين

·

هل یعیش املهاجرون أو یعملون أو یقیمون يف مناطق معرضة للخطر بشکل خاص (علی سبیل املثال ،املناطق املعرضة
لألخطار أو املستوطنات غیر الرسمیة ،وکذلك األرايض الشاطئیة يف املناطق السیاحیة)؟

·

السكن غري الالئق ،واملساكن وأماكن العمل غري الرسمية ،حيث
هل مييل املهاجرون إىل العيش والعمل يف مباين غري آمنة (أي ّ
ميكن أن يتأثروا أكرث من غريهم بالفيضانات والحرائق والزالزل ،وما إىل ذلك)؟
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·
·
·

هل یعیش املهاجرون أو یعملون أو یقیمون يف مناطق أو مواقع ال تشملها شبکات االتصال بشکل ٍ
کاف؟
هل یعیش املهاجرون أو یعملون أو یقیمون يف مناطق نائیة أو معزولة أو يف مواقع قد ال يتوفر فیها ما يكفي من الخدمات
والهياكل األساسية للنقل ،أو قد ال یکون هناك عدد ٍ
کاف من مواقع اإلجالء وإمدادات اإلغاثة؟ وكيف يؤثر ذلك عىل قدرتهم
عىل اإلجالء والوصول إىل مواقع آمنةا؟
يف حاالت الطوارئ ،هل هناك عوائق محددة تحول دون وصول املساعدة عىل اإلجالء إىل املناطق التي يعيش ويعمل فيها
املهاجرون؟
النظر يف خصائص وسلوكيات املهاجرين االجتامعية واالقتصادية

·
·
·
·

ما هي الرتكيبة الدميغرافية ملجموعات املهاجرين؟ كيف يتم تصنيفها حسب الجنس والفئات العمرية والحالة الصحية؟
من أين أتوا؟
ما مدى قدرة مختلف مجموعات املهاجرين عىل التحدث باللغة املحلية؟ ما هي اللغة األخرى التي يتكلمونها؟
ما مدى استعداد املهاجرين لحاالت الطوارئ وعمليات اإلجالء املحتملة (مثل إدراك اإلنذارات وإجراءات اإلجالء ،وتوافر
مجموعات مع ّدات اإلجالء)؟

·

ما هو متوسطتوافر املركبات لدى مجموعة السكان (أو إمكانية الحصول عليها)  ،وكيف ميكن مقارنة ذلك مع ما ميلكه
املواطنون وما هي اآلثار املرتتبة عليه من حيث التخطيط؟

·
·

هل يواجه املهاجرون مصاعب محددة عند اإلجالء ،مثل األحكام القانونية أو اإلدارية التي تنظم حركتهم داخل البلد ،أو االحتجاز؟
ما مدى احتامل امتثال املهاجرين تلقائيا إلنذارات وأوامر اإلجالء؟ هل لدى املهاجرون سلوكيات محددة بخصوص اإلجالء؟ أو
من املحتمل أن تكون لديهم سلوكيات مع ّينة ،استنادا إىل ما ييل:
 استجابات للمخاطر واإلنذارات قد تعلّموها يف نطاق ثقافاتهم؛ عدم فهم اإلنذارات أو الوثوق بها ،والحاجة إىل التحقق من صحة اإلنذارات من خالل مصادر أخرى؛ الخوف من االعتقال والرتحيل؛ عدم الرغبة يف مغادرة املنازل أو أماكن العمل ألسباب أخرى (مثل الخوف عىل األمن الشخيص ،واألسباب األرسية ،واألدوارالجنسانية).
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 .2هيكل التنسيق واإلدارة
إن عمليات اإلجالء عمليات معقدة تتطلب مشاركة منظامت وجِهات فاعلة متعددة .ويع ّد التنسيق فيام بينها أمر بالغ األهمية لضامن
استجابة فعالة .وعندما يتعلق أمر اإلجالء مبجتمع يستضيف املهاجرين ،من املحتمل أن يحتاج هيكل التنسيق إىل إرشاك مجموعة
متنوعة من العنارص الفاعلة غري التقليدية التي ميكن أن تكون مسؤولة عن القيام بدور يف مساعدة وإدارة حركة املهاجرين ،أو نرش
املعلومات واإلنذارات ،أو تقديم الخدمات يف حاالت الطوارئ .وتشمل املجاالت التي قد يكون التنسيق فيها ُمهامًّ بصفة خاصة ما ييل:

·

نرش وتأكيد املعلومات املتعلقة بحاالت الطوارئ وإجالء مجموعات املهاجرين .ومن األهمية مبكان تنسيق الجهود ذات الصلة
مع الجهات التالية:
 القنصليات والسفارات؛ وسائط اإلعالم املوجهة لإلثنيات؛ قادة وممثلو املهاجرون؛ منظامت املجتمع املدين التي تعمل مع املهاجرين؛ -أرباب العمل يف القطاع الخاص؛

·

املساعدة يف إجالء املهاجرين ،ومن امله ّم بصفة خاصة تنسيق الجهود ذات الصلة مع الجهات التالية:
 قادة وممثلو املهاجرون؛ أصحاب العمل وجهات توظيف العامل املهاجرين؛ املدارس التي يدرس فيها طالب دولیون وتالمیذ من عائالت مهاجرة؛ الفنادق التي تستضيف السياح ومنظمي الرحالت السياحية؛ القنصليات والسفارات التي قد توفر خدمات النقل (لعمليات اإلجالء الداخلية أو الدولية ملواطنيها)؛ سلطات البلد املضيف املسؤولة عن إدارة الهجرة واستقبال مراكز االحتجاز وغريها من املواقع املامثلة إلجالء املهاجرينالذين قد يُستضافون أو يُحت َجزون يف مثل هذه املرافق؛

 -املنظامت الدولیة التي قد تقدم خدمات اإلجالء.

·

توفري املعلومات وخدمات اإلغاثة للمهاجرين عىل طول طرق اإلجالء وعند نقاط التفتيش ويف مواقع اإلجالء .وال سيام تنسيق
الجهود ذات الصلة مع الجهات التالية:
 املجتمع املدين واملنظامت الدولیة التي تعمل عادة مع املهاجرين؛ الفنادق واملنتجعات؛ قادة وممثلو املهاجرون؛ قنصليات وسفارات بلدان املهاجرين األصلية؛ املرتجمون الفوريون واملرتجمون التحريريون الذين من شأنهم تسهيل تقديم املساعدة.7

تكييف خطط اإلجالء املحلية

·

تقديم خدمات محددة قد يحتاج إليها املهاجرون يف عمليات اإلجالء (مثل املساعدة القانونية ،وتتبع أثر األرس ،وإصدار
الوثائق) .وال سيام التامس الدعم وتنسيق الجهود ذات الصلة مع الجهات التالية:
 القنصليات والسفارات (لجميع أغراض تحديد الهوية والتوثيق ،مثالً)؛ املجتمع املدين واملنظامت الدولية العاملة مع املهاجرين؛ املرتجمون الفوريون واملرتجمون التحريريون الذين من شأنهم تسهيل تقديم املساعدة؛ -املهنيون املختصون (مثل املحامني والوسطاء الثقافيني ومهنيي الدعم النفيس واالجتامعي).

وميكن تطوير هياكل التنسيق ذات الصلة ،مثل نظم السيطرة عىل الحوادث ،أو تنقيحها بحيث تشمل ممثلني عن الجهات الفاعلة
املذكورة أعاله ،كلام كانت ذات صلة بتقديم خدمات اإلجالء.
وباإلضافة إىل ذلك ،ميكن إنشاء هياكل مشرتكة ألغراض استشارية خالل مرحلة التأهب لحاالت الطوارئ.
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 .3تحديد طرق ومواقع اإلجالء
تحدد خطط اإلجالء املناطق أو املرافق التي ميكن نقل األشخاص الذين يجري إجالؤهم إليها يف حاالت الطوارئ ،والطُّ ُرق للوصول إليها.
وينبغي لطرق اإلجالء واملالجئ املناسبة أن:

·
·
·

تتح ّمل األخطار (مبا يف ذلك املخاطر الثانوية) أو أن تكون يف مناطق لن تتأثر باملخاطر.
أن تكون سهلة املنال؛
أن يكون لديها القدرة الكافية الستيعاب تدفق أو وجود األشخاص الذين يجري إجالؤهم.

وباإلضافة إىل ذلك ،ينبغي أن تتمتع املالجئ بشبكات الخدمات األساسية (مثل املياه والكهرباء) أو بإمكانية الحصول عليها ،وأن تكون
(بشكل عام) أقرب ما ميكن إىل املكان الذي يعيش أو يعمل فيه األشخاص الذين يجري إجالؤهم ،وذلك لتجنب فقدان سبل كسب
العيش وتعطيل الحياة املنزلية/املجتمعية التي قد تنتج عن حركة ملسافات أطول .ويؤثر وجود املهاجرين عىل قرارات التخطيط هذه
بطرق متنوعة .ومن أجل مراعاة املهاجرين واحتياجاتهم يف تحديد طرق ومواقع اإلجالء:
تحديد مواقع اإلجالء املناسبة الستقبال املهاجرين

·

كم عدد املهاجرين الذين يجب استقبالهم يف مواقع اإلجالء؟ إن ُوجد املهاجرون بكثافة يف املناطق الشديدة الخطورة والسكن
غري الالئق الذي قد يتأثر بشكل خاص يف حاالت الطوارئ ،وإن قلّت شبكاتهم محليا للحلول املجتمعية لإلجالء ،قد تحتاج نسبة
كبرية منهم إىل اللجوء إىل مواقع اإلجالء.

·

هل املواقع اآلمنة ومالجئ اإلجالء قريبة من أماكن معيشة املهاجرين وعملهم؟ إذ غالبا ما يكون املهاجرون أقل استعدادا أو غري
قادرين عىل التنقل ملسافات بعيدة (بسبب قلّة وسائل النقل الخاصة ،مثال ،ونقص الحامية االجتامعية يف حالة البطالة ،وعدم
القدرة عىل القيام مبسافات طويلة داخل البلد املضيف) ،وسيكون من األهمية مبكان تحديد الحلول القابلة للتطبيق محليا.

·

إىل متى قد يحتاج املهاجرون الدعم يف مواقع اإلجالء؟ وإذا ما قلّت فرص الحصول عىل املساعدة الغوثية واإلنعاشية وخيارات
السكن البديلة ،فقد يظلون يف هذه املواقع م ّدة أطول من املدة التي ميكثها املواطنون.

·

هل يسمح للمهاجرين باستخدام مواقع اإلخالء الرسمية؟ هل ميكن أن يواجه املهاجرون أي مشكلة يف استخدام مواقع اإلجالء
الرسمية ،بسبب الخوف من التمييز مثالً أو االعتقال أو عدم الثقة يف الجهات الفاعلة يف االستجابة أو يف أفراد املجتمعات املضيفة،
وال سيام إذا كانت هذه املواقع تشمل ثكنات الرشطة أو الجيش أو املواقع املس ّيجة؟ إذا كان األمر كذلك ،ما هي املواقع اآلمنة
البديلة التي ميكن تحديدها ليك يستخدمها املهاجرون (عىل سبيل املثال ،املساحات املفتوحة واملباين الدينية واملباين التي متلكها
منظامت تُعنى باملهاجرين) .هل هذه املواقع والهياكل تتح ّمل األخطار وهل تخدمها شبكات مرافق الرصف الصحي ،وبشكل مناسب؟

·

هل خططت مواقع اإلجالء القامئة وفقا لالحتياجات الخاصة للمهاجرين؟ إذ ينبغي أن يراعي التخطيط الشامل للمهاجرين ما ييل:
 متوسطحجم األرسة ضمن مجموعات املهاجرين وتكوينها؛ متطلبات خصوصية كل ثقافة ورضورة إيجاد أماكن منفصلة للنساء واألطفال واملسنني؛ استخدامات محددة لألماكن املشرتكة ،مبا يف ذلك االحتفاالت الدينية9

تكييف خطط اإلجالء املحلية

تحديد طرق اإلجالء داخل وخارج مناطق الهجرة املكثّفة
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·

هل هناك طرق مالمئة للخروج من مناطق الهجرة املكثّفة (وخاصة منها األحياء العشوائية) لضامن إجالء املهاجرين املترضرين بصورة فعلية ،يف
جميع املواسم/األيام/األوقات؟ وهل لديها القدرة الکافیة وهل ميكن أن تعمل بعد حالة الطوارئ؟

·
·

هل الطرق الصالحة لالستخدام بوسائل النقل متاحة فعالً للمهاجرين؟
هل يعلم املهاجرون بهذه الطرق وبالتغرييات املحتملة يف إمكانية الوص ول إليها يف مختلف املواسم/األيام/األوقات؟

أداة مبادرة «املهاجرون يف البلدان التي متر بأزمات» لبناء القدرات

 .4توقيت اإلجالء
تستند خطط اإلجالء إىل مناذج التوقيت التي تقدر الوقت الذي يستغرقه اإلجالء ،وبذلك تبلّغ الجهات الفاعلة يف مجال إدارة الطوارئ
مبوعد إصدار التنبيه واألمر باإلجالء.
وقد يستغرق نرش اإلنذارات ونرش اإلجالء عىل نحو فعال يف مجتمعات املهاجرين وقتا أطول ،ويتعني مراعاة ذلك يف آليات اتخاذ
القرارات املتعلقة باإلجالء والتخطيط .ومن أجل تذليل العقبات املحتملة أمام امتثال املهاجرين للتوقيت املقرر لعمليات اإلجالء:
تحديد ومعالجة أسباب التأخري املحتملة يف اإلبالغ عن إنذارات اإلجالء

·

هل ينبغي ترجمة اإلنذارات واألوامر واإلبالغات وتكييفها قبل نرشها ضمن املهاجرين؟ وإذا كان األمر كذلك ،هل ت ّم تحديد
مسبق للمرتجمني الفوريني واملرتجمني التحريريني والوسطاء الثقافيني واملتحدثني (مبا يف ذلك موظفون ومتطوعون ممن
يجيدون لغتني؟ هل متت ترجمة الرسائل املو ّحدة مسبقا أم أن أنظمة الرتجمة اآللية متاحة؟

·

هل ينبغي نرش الرسائل من خالل قنوات إضافية من أجل الوصول إىل املهاجرين بصورة فعالة؟ وإذا كان األمر كذلك ،هل تم
تحديد هذه القنوات وهل أنشئت آليات لالتصال؟

·

هل تم اختبار أنظمة التحذير والرسائل لدى مجموعات املهاجرين لضامن فعاليتها؟
تحديد ومعالجة أسباب التأخري املحتملة يف إجالء املهاجرين

·

هل قد یحتاج املهاجرون إىل مزيد من الوقت للتحقق من اإلنذارات الرسمیة من خالل القنوات البدیلة التي یثقون بها (مثل
أعضاء مجتمعهم اآلخرین أو وسائل اإلعالم املفضلة أو سلطات قنصلیة بلدهم؟) وإن كانت الحال كذلك ،هل هناك أنظمة
لضامن نرش اإلنذارات بتنسيق مع الجهات الفاعلة ومصادر يثق املهاجرون فيها؟

·

هل تم إطالع املهاجرين عىل ما هي السلوكيات املناسبة للتصدي لألزمات يف حالة حدوث أزمة ،وال سيام السلوكيات املتوقعة
يخص اإلجالء؟
فيام ّ

·

هل من املرجح أن يكون املهاجرون قد تعلّموا سلوكيات محددة يف مجال االستجابة؟ إذا كان األمر كذلك ،فكيف سينعكس
ذلك عىل سلوكيات اإلجالء؟ وهل ينبغي التخطيط لنرش موظفني متفانني (مثل املوظفني األكفاء ثقافيا وأعضاء منظامت موثوقة
مدربني) يف مناطق اإلجالء ،لتوفري املعلومات واإلرشادات للمهاجرين الذين يجري إجالؤهم؟

·

إذا تم إعداد خطوط ساخنة/مواقع إلكرتونية/وسائل التواصل االجتامعي لتوفري املعلومات عن اإلجالء ،هل هناك أحكام لضامن
تع ُّدد اللغات يف الخدمات؟ هل املوظفون الذین یدیرونها قادرین علی الر ّد علی استفسارات محددة من قبل املهاجرين؟

·

متوسط املدة التي يستغرقها إجالؤهم؟ وما
يف حالة ما كان املهاجرون أقل حظا يف امتالك سيارة من السكان األصليني ،ما هو ّ
هي وسائل النقل التي ميكن نرشها من أجل التعجيل بعملية اإلجالء؟

·

إذا كان املهاجرون يعيشون يف مناطق نائية تعاين من نقص يف الخدمات ،ما هي املدة التي يستغرقها إجالئهم؟
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 .5إيصال اإلنذارات واملعلومات إىل األشخاص الذين يجري إجالؤهم
يع ّد تقديم معلومات دقيقة ويف الوقت املناسب أمرا ً أساسيا عند تزويد األشخاص الذين يجري إجالؤهم بتفاصيل الوضع وبتوجيهات عن
اإلجراءات الواجب اتخاذها حتّى يجري اإلجالء بأمان ويف الوقت املناسب .وكثريا ما ينطوي التواصل مع املهاجرين عىل مجموعة من
املواصفات (مثل إجادة اللغة ،والقنوات املفضلة) التي ينبغي مراعاتها يف خطط االتصال يف حاالت الطوارئ من أجل دعم عمليات اإلجالء
الفعالة .وليك يُراعى املهاجرون واحتياجاتهم يف توفري املعلومات واإلنذارات املتعلقة بعمليات اإلجالء ،ينبغي إيالء االعتبار إىل ما ييل:
تكييف الرسائل لضامن اإلبالغ عن اإلنذارات ومعلومات اإلجالء بصورة فعالة

·
·

هل الرسائل املو ّحدة ُمرتجمة أو هل هناك أنظمة للرتجمة اآللية؟
هل توجد إجراءات لتحديد وإنذار املرتجمني الشفويني واملرتجمني التحريريني ،والوسطاء واملتحدثني الثقافيني ،مبا يف ذلك
املوظفني واملتطوعني الذين يجيدون لغتني ،لرتجمة وتكييف اإلنذارات واألوامر واالتصاالت عند االقتضاء (مثل قوائم املهنيني)؟

·

هل توجد أنظمة تكفل للمهاجرين التحقق من صحة املعلومات التي يتلقونها بواسطة القنوات الرسمية (من أفراد املجتمع
املحيل مثالً والقنصليات والسفارات)؟ هنا هناك أي تنسیق مع هذه الجهات الفاعلة لضامن اتساق تبادل املعلومات؟

·

هل لدى املهاجرين احتياجات محددة من املعلومات؟ عىل سبيل املثال ،هل تشمل االتصاالت يف حاالت الطوارئ معلومات عن
األمور التالية:
 مواقع محددة ميكن إجالء املهاجرين إليها بأمان أو ميكنهم فيها الحصول عىل الخدمات املستهدفة (مثل تجديد وثائقالهوية والسفر)؛
 معلومات محددة عن أهلية الحصول عىل الخدمات واملساعدات األساسية ملختلف مجموعات املهاجرين) مثل املهاجريناملوثقني وغري الحاملني لوثائق).
 تفاصيل االتصال والعناوين املتعلقة بالخطوط الساخنة وبخدمات املعلومات املتخصصة املتعددة اللغات؛ -تحدیثات حول تعدیالت قوانني الهجرة ،مثل متديد التأشیرات املؤقّت أو تصاریح اإلقامة خالل فرتة األزمة.

·

هل هناك أي خطة لنرش موظفني متعددي اللغات ومختصني ثقافيا يف مناطق اإلجالء لتوفري املعلومات للمهاجرين أثناء
عمليات اإلجالء؟
استكامل نرش الرسائل بوسائط وقنوات اإلعالم التي يستخدمها املهاجرون ويثقون بها
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·

هل أنظمة النرش التقليدية كافية للوصول إىل املهاجرين بصورة ف ّعالة(خاصة منهم أولئك الذين يعيشون يف مكان معزول أو
أولئك الذين يستخدمون وسائل اإلعالم غري تلك التي يستخدمها املواطنون األصليون)؟ وما هي القنوات األخرى التي ميكن
استخدامها وكيف ميكن دمجها يف آليات االتصاالت يف حاالت الطوارئ (مبا يف ذلك القنوات املجتمعية ووسائل اإلعالم املوجهة
لإلثنيات والقنصليات والسفارات ،وما إىل ذلك)؟

·

ما هي قنوات االتصال (الرسمية وغري الرسمية) التي تستخدمها مختلف مجموعات املهاجرين؟ هل يجب وضع هذه القنوات
يف إطار جهود التأهب؟ هل ميكن اسرتجاع هذه املعلومات من ممثيل ومنظامت املهاجرين؟

أداة مبادرة «املهاجرون يف البلدان التي متر بأزمات» لبناء القدرات

 .6دعم حركة املهاجرين من أجل مغادرة منطقة اإلجالء
قد يحتاج العديد من األشخاص الذين يجري إجالؤهم إىل املساعدة ملغادرة منطقة اإلجالء والوصول إىل مواقع آمنة .واستنادا إىل
تقييم منطقة اإلجالء والسكان الذين سيتم إجالؤهم ،فضال عن تحديد طرق اإلجالء املحتملة ،ميكن للجهات الفاعلة يف مجال إدارة
الطوارئ أن تحدد قدرة األشخاص الفعلية عىل الرحيل ،وتخطيط دعم حركتهم .ويتطلب دعم إجالء املهاجرين فهم ما إذا كانوا أقل
قدرة من املواطنني األصليني عىل املغادرة أو أقل استعدادا لها وملاذا .ويرجع ذلك ،عىل سبيل املثال ،إىل ما ييل:

·
·
·
·
·
·

معرفة محدودة لطرق ومواقع اإلجالء؛
الخوف من االعتقال والرتحيل وأفعال كراهية األجانب؛
عدم الرغبة يف قبول املساعدة من أشخاص خارج مجتمعهم املحيل؛
الشواغل املتعلقة بأمن األرس واألصول التي ترتكها وراءها؛
رغبة البقاء عىل مقربة من األقرباء وأفراد املجتمع ،أو قُرب أماكن العمل؛
قلّة خيارات النقل الخاصة؛

وبغية تسهيل انتقال املهاجرين من منطقة اإلجالء:
توجيه املهاجرين إىل املناطق اآلمنة واملالجئ

·

هل الخرائط ،والعالمات ،وأنظمة املعلومات املتعددة اللغات املتعلقة بالطرق/مرتجمة أو أنها توفر املعلومات بواسطة الصور
واملرئيات؟

·

هل ميكن نرش أفراد/متطوعني متعددي اللغات ،مبن فيهم جهات املجتمع املحيل املعنية ،يف مواقع رئيسية لتقديم مؤرشات
للمهاجرين الذين يجري إجالؤهم؟
الحدّ من وجود املوظفني من ذوي ال ّزي الرسمي

·

هل ميكن نرش أفراد متطوعني وغري متطوعني (يرتدون مثالً شارة أو رموزا ً بسيطة) ،أو أفراد اإلطفاء أو املؤسسات التي يثق بها املها
جرون يف املناطق التي قد يكرث فيها عدد املهاجرين أل ّن املهاجر غالبا ما يكون حذرا ً من رجال الرشطة والجيش وغريهم من املوظفني ذوي
ال ّزي الرسمي؟

·

هل ميكن تجنب استخدام املركبات الرسمية للرشطة /الجيش/حرس الحدود/السجون إلجالء املهاجرين؟
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ترتيب خيارات النقل
• إذا كا ن من املحتمل أن يطلب املهاجرون دعم النقل أثناء اإلجالء أكرث من غريهم من السكان األصليني ،هل هناك ما يكفي من
السيارات الستيعاب احتياجاتهم من النقل؟
• ما هي وسائل النقل املتاحة وكيف ميكن استخدامها يف األحياء التي يوجد فيها املهاجرون بكرثة ،مبا يف ذلك األحياء التي قد
تكون معزولة ويصعب الوصول إليها؟
• هل توجد خیارات للنقل یمکن أن تدعم اإلجالء التلقايئ (مثل سیارات األجرة والحافالت) بأسعار معقولة لألفراد ذوي الدخل
املنخفض؟
معالجة مخاوف املهاجرين لضامن امتثالهم لتعليامت اإلجالء
• هل هناك أي إمكانية لتجديد وثائق املهاجرين املفقودة؟ وإذا كان األمر كذلك ،فكيف ميكن تقاسم املعلومات ذات الصلة مع
األشخاص الذين يجري إجالؤهم من املهاجرين؟
• هل تراعي إجراءات اإلجالء رضورة محاولة إبقاء أكرب عدد ممكن من األرس املهاجرة (مبا يف ذلك األرس املوسعة) واملجتمعات
املحلية معاً خالل عملية اإلجالء؟
• هل هناك أي إمكانية تسمح للمهاجرين بالحصول عىل اإلعانات يف حالة البطالة أو دعم الرعاية االجتامعية أو تلقّي املساعدة
السرتداد الرواتب غري املدفوعة؟ وإذا كان األمر كذلك ،كيف ميكن تقاسم املعلومات ذات الصلة مع املهاجرين؟
• هل يعلم جميع موظفي اإلجالء بعدم مطالبة األشخاص الذين يجري إجالؤهم بالوثائق كجزء من عمليات اإلجالء؟ وهل توجد أحكام
قامئة لنرش املعلومات بحمالت مستهدفة:
 فصل املساعدة يف مجال اإلجالء عن إنفاذ قوانني الهجرة؛ -مرونة أنظمة الهجرة لتوفري املزيد من الخيارات للمهاجرين للبقاء يف املنطقة.
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 .7إدارة مواقع اإلجالء
يع ّد توافر مواقع اإلجالء الكافية عامالً أساسياً يف تقليل املخاطر التي يواجهها األشخاص الذين يتم إجالؤهم يف حاالت الطوارئ ،وكثريا
ما يكون رشطًا مسبقاً لتقديم املساعدة بفعالية .وترتتب عىل الحاجة إىل مساعدة مجموعة متنوعة من األشخاص املترضرين ،مبن
فيهم املهاجرون ،عواقب هامة عىل تحديد هذه املرافق وتخطيطها وإدارتها.
ومن أجل مراعاة املهاجرين واحتياجاتهم الخاصة يف إدارة مواقع اإلجالء ،ينبغي:
مراعاة املهاجرين يف إجراءات التسجيل

·

هل من املمكن تعيني موظفني من غري زّي رسمي يف مكاتب التسجيل يف املالجئ؟ إذ قد يشجع وجود موظفني مدنيني يف
مكاتب التسجيل املهاجرين ،وال سيام أولئك الذين ليس لديهم وثائق صالحة ،عىل الوصول إىل هذه الهياكل.

·
·

هل هناك موظفون ومتطوعون يجيدون لغتني ميكن تعيينهم لتسجيل األشخاص الذين يجري إجالؤهم؟
هل يوجد دليل للمرتجمني الفوريني واملوظفني واملتطوعني (يف املوقع أو عن طريق الهاتف) من أجل املساعدة فيام يتعلق
باالحتياجات اللغوية املحددة للمهاجرين الوافدين ،وتقاسمها مع مكاتب تسجيل املالجئ؟

·

بسط أو أدوات اتصال مصورة ،أو استامرة تسجيل مرتجمة/متعددة اللغات ميكن توزيعها يف مواقع
هل هناك أي قاموس ُم ّ
اإلجالء؟

·

عم ييل:
هل كُ ّيفت استامرات التسجيل؟ وينبغي أن تسمح هذه االستامرات ،عىل أساس طوعي ،بجمع معلومات أساسية ّ
 إجادة اللغة؛ بلد املنشأ؛ متطلبات الخصوصية؛ القيود واألفضليات الغذائية؛ االحتياجات املرتبطة باملامرسات الدينية أو املجتمعية ،ومعاملة املوىت؛ الخصوصية أو آداب السلوك؛ املواقف ت ُجاه الرعاية الصحية والدعم النفيس واالجتامعي؛ -نقاط االتصال ،داخل البلد أو يف بلد آخر.

·

إذا تم توزيع رسائل الرتحيب أو نرشات القواعد أو الخطة أو الجدول الزمني للمنشأة عىل األشخاص الذين يجري إجالؤهم،
هل تتوفر هذه األدوات أيضا باللغات األكرث شيوعا بني املهاجرين؟
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ترتيب أماكن اإلجالء من أجل استيعاب خصوصيات املهاجرين

·
·
·
·

هل هناك الفتات مصورة أو متعددة اللغات ملرافق اإلجالء؟
هل يعكس ترتيب مرافق النوم أفضليات املهاجرين الذين يجري إجالؤهم (عىل سبيل املثال ،املرونة التي تسمح لألرس أو
املجتمعات بالبقاء معاً ،وأماكن للنوم منفصلة متاماً للذكور واإلناث ،إلخ)؟ هل ميكن وضع ترتيبات (مثل استخدام شاشات أو
خيام أو رشاشف الرسير أو مناشف) للفصل؟
يف حالة وجود توترات بني مجموعات عرقية محددة ،هل ميكن معالجتها كجزء من تخطيط املوقع وإدارته؟
هل لدى بعض املجموعات املهاجرة مامرسات صحية معينة؟ هل ميكن استيعاب مامرسات مثل استخدام املياه بدال من ورق
املرحاض ،وغسل اليدين بالطقوس ،وحظر استخدام غسل اليدين القائم عىل الكحول ،أو استخدام دلو من املاء بدال من
املنضحة؟

·

هل تحتاج مجموعات املهاجرين إىل أماكن محددة لألنشطة املجتمعية) مثل وجود قاعة هادئة للصالة أو التأ ّمل أو مساحات
أكرب للتجمعات أو الطقوس الجامعية ،تستدعي مواد/أثاثاً خاصاًّ (مثل حاويات املياه ،والحصري ،والشارات)؟ وإذا كان األمر
كذلك ،كيف ميكن استيعابها يف مواقع اإلجالء؟ إذا كان للمرفق غرفة مشرتكة واحدة فقط ،هل ميكن وضع جدول زمني لضامن
تلبية احتياجات جميع الفئات؟

·

هل من املمكن التخطيط لالحتفاالت واملهرجانات واملناسبات االجتامعية الوطنية والعرقية والدينية للمهاجرين؟ هل يتطلب
ذلك مساحات أو موارد محددة؟
ضامن سالمة املهاجرين الذين يجري إجالؤهم يف مواقع اإلجالء

·
·
·
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هل يواجه املهاجرون تهديدات محددة نتيجة لكراهية األجانب يف املنطقة؟
هل هناك بدائل لوجود موظفني يرتدون الزي الرسمي لضامن سالمة وأمن األشخاص الذين يجري إجالؤهم؟ وهل ميكن تعيني
موظفني من خلفيات املهاجرين وضباط الرشطة املجتمعية وغريهم من املوظفني املوثوق بهم يف املواقع التي تستضيف أعدادا
كبرية من املهاجرين؟
هل ت ّم تكييف بروتوكوالت حامية األشخاص الذين يجري إجالؤهم من العنف واإلساءات ،مبا يف ذلك من العنف واالعتداء
الجنساين ،مع مراعاة السكان املهاجرين يف مواقع اإلجالء؟ هل تكيفت آليات اإلبالغ عن العنف واإليذاء أيضا (مثل املوظفني
ذوي املهارات الذين يجيدون اللغات املناسبة ،وممثيل مجموعات املهاجرين بني املوظفني ،ودعم الضحايا املناسب ثقافيا،
والوصول إىل آلية تقديم الشكاوى).

أداة مبادرة «املهاجرون يف البلدان التي متر بأزمات» لبناء القدرات

تكييف مرافق التواصل ألجل املستخدمني املهاجرين

·

هل ميكن إقامة مرافق اتصاالت أساسية يف مواقع اإلجالء؟ هل تشمل هذه املرافق ما ييل:
-

مكان شحن الهاتف املحمول؟
مكان يشبه مقهى اإلنرتنت يتض ّمن أجهزة الكمبيوتر واإلنرتنت وبرمجيات االتصاالت؛
تقنية االتصال الالسليك  -واي فاي.
هواتف الشبكة الثابتة التي قد يستخدمها املهاجرون الذين يجري إجالؤهم ،مبا يف ذلك املكاملات البعيدة املدى؛ توفري بضع
هواتف جوالة ُم َعبّأة أو بأسعار دولية مقطوعة بالنسبة لألشخاص الذين يجري إجالؤهم.
توفري األغذية املناسبة ثقافيا وغريها من خدمات اإلغاثة األساسية

·

هل لدى املهاجرين أفضليات أو قيود خاصة باألكل والرشب؟ هل ميكن النظر يف العنارص التالية يف مواقع التخزين والتخطيط:
 تفضيل بعض أنواع الوجبات (مثل تلك التي تحتوي عىل حبوب محددة ،أو الكثري من اللحوم ،أو الكثري من الخضار ،أوبتوابل أو من دونها)؛
 حظر أكل أو رشب منتجات محددة (مثل لحم الخنزير ولحم البقر أو جميع اللحوم واملحار واملنتجات غري الحالل أو غريالكوشري أو الكحول)؛
 توقع رشب أو تناول منتجات محددة يف أوقات محددة (مثل املرشوبات الساخنة يف أي وقت أثناء النهار أو الحليب يفجميع الوجبات)؛
 عدم تناول الطعام يف أوقات محددة من اليوم أو األسبوع أو السنة أو أثناء مواسم) عىل سبيل املثال ،عدم تناول اللحوميوم الجمعة ،أو عدم تناول الطعام أو الرشب بني الفجر وغروب الشمس خالل شهر رمضان ،أو تناول الوجبات بعد أو قبل
تناول املجموعات األخرى وجباتها بكثري).

·
·

هل للمهاجرين متطلبات معينة من املالبس (مرتبطة بالثقافة أو بالدين مثالً) وهل ميكن توفريها يف املواقع؟
هل للمهاجرين احتياجات إضافية من مواد اإلغاثة األساسية (مثل املالبس األكرث دفئا ،ووسائل اإلغاثة املوحدة إضافية)؟
وضع ترتيبات الوصول إىل مالجئ اإلجالء من أجل الجهات الفاعلة األخرى لتوفري خدمات محددة

·

هل ميكن أن تشمل املالجئ أماكن محددة لتقديم الخدمات من قبل جهات خارجية ،عىل سبيل املثال ،الجهات املسؤولة عن
تجديد وإصدار بطاقات الهوية والتأشريات؟

·

هل توجد آليات تنسيق مع املؤسسات ذات الصلة املنشأة لتيسري توفري هذه الخدمات يف املواقع؟
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