
اإلاطار التنفيذي للمنّظمة الدولية للهجرة المتعلق بأزمات الهجرة*

� دورته 101
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 أزمات الهجرةمتعلق بلمنّظمة الدولية للهجرة الالتنفيذي ل اطارإلا

المقّدمة

باطلٍب من الدول األعضرء  أزمرت الهجرةمتعلق بلمنّظمة الدولية للهجرة الالتنفيذي ل اطرراإل تم وضع .1
 ت.األزمر حرالتالهجرة في  آثررر المتزايد بإلى اهتمرمهو ذلك برلنظر  المنّظمة الدولّية للهجرةفي 

 برلبرامج والتمويل الّدائمة الخرّصة جنةاالجتمرعرت السربقة للّ  ضمن تّم التعبير عن هذا االهتمرمقد و 
شهر  يف المنظمة التي عقدت لمجلس( 100) الدورة المرئةو خالل  مة الدولّية للهجرة؛عة للمنظربالتّ 

و كذلك  اطوارئ؛الحرالت ي الهجرة فآلية تمويل  خاللهروالتي ُوضعت  2011ديسمبر  كرنون األّول/
لّلجنة الّدائمة العرشرة دورة ال. و خالل 2012 لسنة الحوار الدولي حول الهجرة فعرليرت خالل

برلبيرنرت التي  علمر جنةاللّ  احراطت، 2012مريو أّيرر/ 15في الخرّصة برلبرامج والتمويل التي ُعقدت 
قّدم مقترح تُ اإلدارة أن من واطلبت  ،لهجرةاإلدارة ومالحظرت الدول األعضرء حول أزمرت اأدلت بهر 
المقّرر  جنةللّ مقبلة ال دورةال األزمرت خالل النرجمة عن الهجرة نترئجالستجربة لبقصد ا إاطرر عمل

الّلجنة الّدائمة الخرّصة برلبرامج راطت أحقد و . 2012أكتوبر تشرين األّول/ 31و 30في  انعقردهر
المرجعي  )الرقم أزمرت الهجرةمتعلق بّظمة الدولية للهجرة اللمنالتنفيذي لاطرر رإلوالتمويل علًمر ب

SCPF/92/Rev.12012تشرين األّول/أكتوبر  30الحردية عشرة التي ُعقدت في  دورة( خالل ال ،
 للمجلس 101 دورةال( إلى MC/2355وأوصت بأن تقّدم الوثيقة )والتي تحمل حرليًّر الرقم المرجعي 

 .بهر علقللموافقة عليهر واعتمرد مسوّدة القرار المت 2012في شهر تشرين الثرني/نوفمبر 

الدول  أنّ  مفردهعلى فهٍم  أزمرت الهجرةمتعلق بلمنّظمة الدولية للهجرة الالتنفيذي ل اطرراإليرتكز  .2
لى األشخرص المتضّررين من األزمة المتواجدين ع ةومسرعدحمرية  في سرسّيةحمل المسؤولّية األتت

 المنّظمة الدولّية للهجرةقوم وتالقرنون اإلنسرنّي الدولّي وقرنون حقوق اإلنسرن. ي أراضيهر بشكٍل يراع
 اطرراإل يترتب عن. وال هرمسؤولّيرتب منهر وبموافقتهر، للوفرء بنرء على اطلبهذه الدول لدعم ال بتقديم

 الدول األعضرءتقع على عرتق  التزامرتأّي  أزمرت الهجرةمتعلق بلمنّظمة الدولية للهجرة الالتنفيذي ل
 وال أّي التزامرت مرلّية إضرفّية. برلمنظمة الدولية للهجرة

تحسين الدعم الذي تقّدمه من  أزمرت الهجرةمتعلق بلمنّظمة الدولية للهجرة الالتنفيذي ل اطرراإل مكنسي .3
علقة المتحرجرت لل ئهر من أجل االستجربة بشكل أفضلللدول األعضرء ولشركر المنّظمة الدولّية للهجرة

 . وتسّلاط هذه الوثيقة الضوء على العنرصررتالمتضّررين من األزم للسكرنوالحمرية  المسرعدة تقديمب
الترلّية: ألغراضتحقيق اتتّسم برلمرونة، اُطّورت ل ةأدا عبررة عنهو والذي  التنفيذياطرر إلاألسرسّية ل
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جعل هذه االستجربة جرة و لألزمرت النرجمة عن اله المنّظمة الدولّية للهجرة تحسين استجربة (أ)
من خالل و ذلك تقديم المسرعدة ب المتعلقة قاطرعرتهر الجمع بين مختلف عبر ممنهجة
مبردئ حقوق اإلنسرن والمبردئ احترام ، مع توّخي ةمتاطّور  براغمرتية و يةنهجم اعتمرد

 بعيد ؛الالمدى على تنموية الهداف األ عزيزاإلنسرنية وت
فيهم النرزحين والمهرجرين الدوليين العرلقين  بمنمن األزمرت مسرعدة الّسكرن المتضّررين  (ب)

، وذلك بغرض تمكينهم من في دول المقصد أو في دول العبور زمرتٍ األفي حرالِت 
حقوقهم األسرسية والتي تتمثل في الحمرية والمسرعدة من  لىعبشكل أفضل  صولحال

 ل؛للدو  المنّظمة الدولّية للهجرةخالل الّدعم الذي تقّدمه 
 من خالل استكمرلفي أغلب االحيرن و ذلك  معرلجتهراالستجربة ألبعرد الهجرة التي ال يتّم  (ج)

واألمن سالم برل تعنى اإلنسرني القرئمة، برإلضرفة إلى الّنُظم اأُلخرى التي العمل نظم
 ومسرئل التنمية؛

و الجهرت ة و المنظمرت الدوليّ  ،مع الدول المنّظمة الدولّية للهجرةعلى شراكرت  تأسيسال (د)
 ،واألمن ،والسالم ،والهجرة ،االستجربة اإلنسرنية في ميردين األخرى ذات الصلة الفرعلة

والتنمية.

نهج أزمة الهجرة وأهدافه

على مفهوم "أزمة الهجرة"،  أزمرت الهجرةمتعلق بلمنّظمة الدولية للهجرة الالتنفيذي ل اطرراإليرتكز  .4
وأنمراط  ،هجرة المعّقدة والتي غرلًبر مر تكون واسعة الناطرقيصف تدفّقرت الل يستخدم وهو مصاطلح  

شخرص لّية تضّرر كبيرة تاطرل األالتنّقل النرجمة عن األزمة، والتي عردًة مر تناطوي على قرب
. ويمكن الهجرة مرتباطة بإدارةواطويلة األمد  صعبةوالمجتمعرت المحلّية المتضّررة وتوّلد تحدّيرت 

اإلنسرن  صنعل كمر يمكنهر أن تكون نتيجةجئة أو باطيئة في بردئ األمر، ألزمة الهجرة أن تكون مفر
 الاطبيعة، وأن تحدث داخليًّر أو عبر الحدود. بفعل أو

اط الضوء على أبعرد الهجرة خالل األزمرت والتي غرلًبر ليسجل تأزمة الهجرة أل يةنهجلقد تم وضع م .5
:مثل، ةاالستجرب عمليرت خالل يتم اهمرلهرمر 

 التنّقل البشري قبل األزمة و خاللهر وبعدهر؛أنمراط  (أ)
ة، بمر في ذلك وجهرت دعدّ متالتبعرت التي تترّتب على هذه األنمراط من وجهرت نظر أنواع  (ب)

رألمن الغذائي والمأوى(، ب يتعلقالحرجرترإلنسرنّية الهرئلة فيمر  مثلالنظر اإلنسرنّية )
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األشخرص إلى مالٍذ آمن(، ير من عدد كبلنقل  الحرجة مثل ووجهرت نظر إدارة الهجرة )
 وجهرت نظر السالم والتنيمة؛برالضرفة الى 

 تي يمكن التنبؤ بهرعلى االستجربرت السريعة والشرملة وال آثرر هذه األنواع من التبعرت (ج)
 ألشخرص المتضّررين؛برلنسبة ل والقربلة للمسرءلة

وال  ،من ضعرف الحرلّقلين حرجرت األشخرص المتنمالئم  ال ُتلّبى بشكلٍ  اآللّيرت القرئمة (د)
 زمرت في دول المقصد أو دول العبور.األسيمر المهرجرين الدوليين العرلقين في حرالِت 

 د الدوليّ يأاطر العمل القرئمة حرليًّر على الصعبأن أزمة الهجرة على اإلعتراف  يةنهجتقوم م  .6
شخرص ألو مختلف ا زمرتأنمراط التنّقل خالل األجميع  واطني ال تغاطي بشكل ترموالي واإلقليم

 إلى استكمرل النظم التي تمنح امتيرًزا لبعض الفئرت من يةنهجمال ههذسعى تالمتنّقلين. ولذلك، 
 السكرن فئرٍت متنّوعة من مكرمن الضعف لدىركيز على المتضّررين وذلك من خالل التّ  السكرن

المتنّقلين والمجتمعرت المحلّية المتضّررة.

، رتالنرجمة عن حرالت األزم يتنّقل البشر الأنواع  عجميعلى  اطبقأن تلهجرة اأزمة  يةنهجلم يمكن .7
رّكز االهتمرم أيًضر على فئرت معّينة متضّررة من األزمة، بمن فيهم المهرجرين الدوليين. ت يي وه

هؤالء األشخرص خالل االستجربة ب و مكرمن الضعف الخرصةغّض الاطرف عن الحرجرت مر يوعردًة 
مكرمن الضعف لدى . ويمكن ل1يستدعي تحسين التنسيق وبنرء القدرات الذي    األمر إلى األزمرت،

المتوفرة على آليرت المسرعدة الى وصول على القدرة أو عدم ال المهرجرين أن تتضّمن: عدم معرفةٍ 
السبل الشخصّية التي تخّولهم  االفتقرد الى المتزايد للعنف واالستغالل؛ تعّرضال؛ واطني. ال الصعيد

الفرار من منراطق األزمرت؛ عدم القدرة على الحصول على وثرئق السفر أو الوصول إلى المسؤولين 
المهرجرين، ال سيمر عندمر يخسر هؤالء  هعلى األزمرت آثرر دائمة تاطرل رفرفي السفررات. وتترّتب 

ّنمر أيًضر عندمر يجبرون على العودة في ظّل صليس فقاط  عوبرت سبل كسب العيش وممتلكرتهم، وا 
 والموارد كلراقتصردّية وعدم استقراٍر اجتمرعّي، األمر الذي غرلًبر مر يضيف تحدّيرت إلى الهي

 .موجودةال

أزمرت متعلق بلمنّظمة الدولية للهجرة الالتنفيذي ل اطرراإل و المنّظمة الدولّية للهجرة يةنهجمأخذ ت .8
عّد مكّماًل لالستجربة اإلنسرنّية التي تستهدف بعين االعتبرر عدًدا من أدوات إدارة الهجرة التي ت الهجرة

المهرجرين  و حمرية من اإلدارة أن تقّدم من خالل الّلجنة الدائمة الخرّصة برلبرامج والتمويل وثيقًة حول مسرعدة ة للهجرةالمنّظمة الدوليّ اطلبت الدول األعضرء في 1
. وكرن 2012تشرين األّول/أكتوبر  31و 30الحردية عشرة لّلجنة الدائمة الخرّصة برلبرامج والتمويل التي عقدت في  دورةزمرت ، وذلك خالل الاألالعرلقين في حرالِت 

خالل حرالت األزمرت. ووفًقر لذلك، أصدرت اإلدارة وثيقة سكرن لفئرت المتنّوعة من الهذه ال دعمتقديم الالمنّظمة الدولّية للهجرة و  منهجيةالهدف من هذا الاطلب منرقشة 
قبل األعضرء.والتي ستنرقش ضمن تبردل وجهرت النظر حول جدول األعمرل المقترح من  SCPF/87تحمل الرقم المرجعي 
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؛ لحدودلإلدارة اإلنسرنّية لزمة، على غرار المسرعدة التقنّية المقّدمة األالمهرجرين العرلقين في حرلة 
قرمة االتّصرل للحرص على أّن للمهرجرين  حرالت في  يرتوصول إلى خدمرت القنصلّ على القدرة الوا 

اإلجالء اآلمنة  تخرّصة؛ وتنظيم عملّير ألشخرص ذوي احتيرجرت حمريةالاطوارئ؛ وأنظمة اإلحرلة ل
عّد الاطريقة األكثر فعرلّية لحمرية المهرجرين العرلقين في تاطنهم، والتي ارين إلعردتهم إلى مو للمهرج

أن  أزمرت الهجرةمتعلق بلمنّظمة الدولية للهجرة الالتنفيذي ل اطررلإلويمكن أيًضر  حرالت األزمة.
 خدمرتالهي  هذه اطويلة األمد. إنّ  لى اعتمرد نشراطرت تنمية تستهدف حرجرت المهرجرينيسرعد ع

بشكل روتيني إلى الدول األعضرء في المنّظمة  على تقديمهر المنّظمة الدولّية للهجرة التي دأبت
 باطلٍب منهر.

 أزمات الهجرةمتعلق بلمنّظمة الدولية للهجرة الالتنفيذي ل اطاراإل هيكل

حول ركيزتين أسرسّيتين أال  أزمرت الهجرةمتعلق بلمنّظمة الدولية للهجرة الالتنفيذي ل اطررإلاينتظم  .9
 وهمر:

لمنّظمة الدولية للهجرة التنفيذي ل اطرراإل المبّينة فيألزمة لمراحل الثالث التشير  مراحل األزمة: الركيزة األولى
نوع توّجه بعدهر"، والتي بدورهر مر هر، و إلى مراحل "مر قبل األزمة، وخالل أزمرت الهجرةمتعلق بال

االستجربة الماطلوبة: أي الوقرية قبل مرحلة األزمة من الهجرة القسرية والتحضير لهر في حرل 
ألزمة الهجرة، ومبردرات االنتقرل والتعرفي للتخفيف من اآلثرر ررئة ، واالستجربة الاطحدوثهر

 .و معرلجتهر رةالقصيرة، والمتوساطة، والاطويلة األمد ألزمة الهج

 أزمرت الهجرةمتعلق بلمنّظمة الدولية للهجرة الالتنفيذي ل اطرراإل يحدد قاطاعات المساعدة: الركيزة الثانّية
نظًرا الرتبراط كّل واحدة منهر بمرحلة  رلمنّظمة الدولّية للهجرةقاطرعرت المسرعدة المختلفة الخرّصة ب

قاطرعرت المسرعدة مجموعة متمّيزة من أنشاطِة مختلفة من مراحل األزمة. ويمثل كّل قاطرٍع من 
، وذلك بحسب نوع ومرحلة عمليةال محّددة في االستجربة وظيفة ذات المنّظمة الدولّية للهجرة

 بعضالبعض القاطرعرت تقليدّير جزًءا من االستجربرت اإلنسرنّية، بينمر يهدف تعتبر و األزمة. 
 المنّظمة الدولّية للهجرةلى والية اهذه القاطرعرت  ستندوتاآلخر إلى معرلجة أبعرد أزمة الهجرة. 

المتضّررين  السكرن و مكرمن الضعف لدى مختلف فئرت في مر خّص حرجرتميدانية وخبرتهر ال
اطلبرت  الى جرنبالنوع االجتمرعي )الجندر( والعمر،  معرييرمن األزمرت آخذًة بعين االعتبرر 

التي تضاطلع سرعد تراباط بعض قاطرعرت المسرعدة مسرعدة التي تقّدمهر الدول. ويالالحصول عل 

*[Insert Arabic translation of following 4



خالل االستجربة إلى ألنشاطة المنظمة الداخلّي ّتسرق االلمنّظمة الدولّية للهجرة على تعزيز بهر ا
 .لمنّظمةل التنفيذياطرر اإلاألزمة وذلك ضمن مر ينّص عليه 

متعلق الالتنفيذي  اطاراإل ضمنلمنّظمة الدولّية للهجرة ا ي تقوم بهاالتعشرة  الخمسةقاطاعات المساعدة 
  أزمات الهجرةب

لمنّظمة الدولّية ا ي تقوم بهرالتالاّلئحة الترلية بشكٍل مقتضب قاطرعرت المسرعدة الحرلّية  بّينت .10
أزمة الهجرة ومرحلتهر. نوع اختالف بحسبو ذلك  العمليةة صلة برالستجربلهر  و التي للهجرة

غرض تحسين الظروفرلمعيشّية للنرزحين والمهرجرين ب وذلك نزوح الّسكان:بع تإدارة المخّيمات وت القاطاع األّول:
في بلدان العبور، وذلك من خالل مراقبة تدّفقرت النزوح وتسهيل المراقبة الفّعرلة للمسرعدات 
والحمرية في المخّيمرت واألمركن التي تشبه المخّيمرت والّدعوة إليجرد حلول دائمٍة وضمرن 

 واإليقرف التدريجي للمخّيمرت.اإلغالق المنظم 
دار  مجموعة تنسيق رئيسة المنّظمة الدولّية للهجرةتعتبر  و  في حرالت الاطوارئ  المخّيمرت ةوا 

ومن ضمنهر كولومبير وهريتي دا بل 18المنّظمة اآلن في  و تنشاطالنرجمة عن الكوارث الاطبيعّية، 
 خدمرت هرمة المنّظمة حيث تقدميالند وتيمور الشرقّية. بيرو والفيليّبين وترالونيبرل وبركسترن و 

إدارة المخّيمرت وتعزيز القدرات المتعلق بعم الف األسر بشكل مبرشر وذلك من خالل تقديم الدّ آل
المنّظمة ، بردرت واطنية التدريبّية للسلاطرت المحلّية والواطنّية. وبهدف تعزيز استعداد السلاطرت ال

دار مجموعة تنسيق االدارة الخرصة بأدوات و  اتبنرء القدر جهود لمالءمة ببذل ال الدولّية للهجرة ة وا 
، آخرهر في نرميبير وبركسترن وكولومبير وتريلندا واطنيالمخّيمرت مع الحرجرت على المستوى ال

بصقل نظم إدارة البيرنرت واألدوات  المنّظمة الدولّية للهجرة. وتستمّر  والفليبين وجمهورّية الدومنيك
النزوح.تبع و تحديد حركة كنولوجّية لتالت

 لمأوى والمواد غير الغذائّيةبر المتعلقة حتيرجرتاالتلبية بهدف  المأوى والمواد غير الغذائّية: القاطاع الثاني:
، من خالل تنسيق خاطواط ضعرف الحرل ألشخرص المتضّررين من األزمة، بمن فيهم النرزحين ول

 .والاطررئة والمواد غير الغذائّية المؤّقتةآوي المرعدة التقنّية وتوزيع اإلمداد الّلوجستّية وتوفير المس
ثيوبيرفي كّل من بركسترن وهرأوى مجموعة الم المنّظمة الدولّية للهجرةوتقود    يتي وجنوب السودان وا 

مع شركرء  ىأو مجموعة الم قيردة فيودولة بوليفير المتعّددة القومّيرت وكولومبير واليمن، وتشررك 
حكوميين أو إنسرنيين في كّل من البيرو وكينير والسلفردور ونيكرراغوا وأفغرنسترن. وبصفتهر شريًكر 

 في عّدة دول، منهر زمبربوي.أوى برامج خرّصة برلم المنّظمة الدولّية للهجرةفي المجموعة، تنّفذ 
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 مة الدولّية للهجرةالمنظّ استفرد آالف األشخرص المتضررين بسبب األزمرت من أنشاطة قد و 
 حرليًّر. وتقّدم المأوى  اتعدموعلى  مواد غير غذائّيةٍ الدائم و المؤّقت أو المتعلقة بتوفير المأوى ال
الى المواد غير الغذائّية آلالف األشخرص في الجمهورّية العربّية السورّية المنّظمة الدولّية للهجرة

بشكل روتينّي خاطواط  المنّظمة الدولّية للهجرة. وتدير ّلذين فّروا إلى الدول المجرورةا جرنب أوالئك
 وفقر حيث احتلت المركز الثرنيلحرالت الاطوارئ، ة االستجربعمليرت اإلمداد الّلوجستّية خالل 

 2011.2 سنة دراسة ُأجريتل

 ةمسرعدالغرض توفير الحمرية من خالل تقديم ب وذلك: ين لسّكان المتضّرر ل في النقل ةالمساعد القاطاع الثالث:
لألفراد والمجموعرت المتوّجهة إمر بصورة مؤّقتة أو دائمة إلى مواطنهر  والمنظم النقل اإلنسرنيّ في 

تشتمل األصلّي أو بلد العبور أو بلد المقصد وذلك داخل بلد معين أو عبر الحدود الدولّية )
 ،عردة التواطينوا   ،الءجاإلالنقل وأمور أخرى من بينهر عملّيرت في  ةمسرعدالبرامج على ال

عردة االندمرج ،وعودة الّنرزحين داخليًّر ،إلى الواطنعردة واال برإلضرفة  ،ودعم العودة الاطوعّية وا 
 إلى إعردة التواطين والنقل في حرالت الاطوارئ(.

 (الءجاإل خبرة متميزة في نقل المستفيدين خالل حرالت الاطوارئ ) المنّظمة الدولّية للهجرةوتمتلك   
بشبكٍة متينة عالقرٍت  ووفترة مر بعد األزمرت )إعردة التواطين أو العودة(، مدعومة بشراكة قوّية 

بتقديم حديثر  المنّظمة الدولّية للهجرةقرمت قد  كبيرٍة من خاطواط الاطيران وشركرت النقل. و
بية، حيث قّدمت الف من الهرربين من األزمة الليى اآللا، برًّا وبحًرا وجوًّا، الءجاإل ة فيمسرعدال

المنّظمة الدولّية كمر قرمت . 3مهرجٍر من مختلف أنحرء العرلم 200,000العون لمر يزيد عن 
 63,000وجهرت األخيرة لمر يزيد عن ال لمواصلة السفر نحونقل ة في المسرعدبتقديم ال للهجرة
المنّظمة م . وتقدّ 2011 سنة أصبح جنوب الّسودان مستقالًّ في أن منذ الحرل فرضع نعرئٍد م

النقل في حرالت الاطوارئ بغرض إخراج النرس من منراطق في  ةمسرعدالحرليًّر  الدولّية للهجرة
ومن الحدود المرلّية  ،آمنٍة، كمر هو الحرل في الحدود مر بين الصومرل وكينيرواقع الخاطر إلى م

ومن الحدود السورّية إلى المخّيمرت في األردن. ،إلى المخّيمرت في النيجر

عملّية و أثنرء غرض توفير رعريٍة صحّية وخدمرت الوقرية خالل األزمة ب وذلك الّدعم الصحّي: :القاطاع الرابع
وذلك برالعتمرد على  -وعند العودة وأثنرء السفر والعبور  ،أّي مرحلة مر قبل المغردرة -نقلتال

النظم الصحّية القرئمة والتقييمرت الصحّية المبنّية على األّدِلة.

ة والتحدّيرت التي تواجه الجهرت خدمرت اإلغرثة الّلوجستّية للكوارث من وجهة نظر الجهرت الفرعلة اإلنسرنّية األسرسّية: بنرء الاطرق. صورة مسحّية عن الموارد األسرسيّ 2
(.2011ترغلي ليونررد ) -الفرعلة اإلنسرنّية، نرترلير غوميز

(، متوّفرة على الراباط الترلي: 2012، المنّظمة الدولّية للهجرة) "في ليبير المنّظمة الدولّية للهجرةمهرجرون عرلقون في حرالت األزمة: خبرة " للمزيد من المعلومرت، أنظر3
ookstore/free/MigrationCaughtinCrisis_forweb.pdfhttp://publications.iom.int/b
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ي للمهرجرين والسّكرن من الخبرة في تقديم الدعم الصحّ  سنةً  60 ب المنّظمة الدولّية للهجرةتمتع وت 
حرالت الاطوارئ القصوى على غرار األزمة األخيرة في  بمر في ذلك فياألزمرت،  خالل المتنّقلين

المنّظمة قّدمت كمر . 2010عرم  ليبير والزلزال الذي ضرب هرييتي والفيضرنرت في بركسترن في
ندونيسير وا   2006، سنةولبنرن في  2009،عرم سيريالنكر في  الىأيًضر المسرعدة  الدولّية للهجرة

ادارة اقليم  و ،1990والعراق في عرم  1993،غوسالفير سربًقر في عرم و وي 2005،في عرم 
المنظمة بهذا  وتتضّمن نشراطرت .1244بموجب قرار مجلس األمن رقم  1999كوسوفو في عرم 

الرعرية الّصحية األولّية للمهرجرين والنرزحين والعرئدين والمجتمعرت المحلّية؛ واإلحرلة  الصدد
ة إدار  وواإلجالء الاطّبي؛ والّصحة العرّمة والّصحة البيئّية )المرتباطة بمجموعة تنسيق صحية ال

ض والكشف المبكر(؛ المخّيمرت ومجموعرت الّصحة، بمر في ذلك الوقرية من انتشرر األمرا
االنتقرلّية والتأهيل الّصحي./ والمرافق الّصحية المّؤقتة 

كرن المتضّررين من األزمرت تعزيز رفره الس بقصد وذلك االجتماعّي:و الدعم النفسّي القاطاع الخامس: 
الضعف  مكرمنهدف إلى الحّد من . ويتضّمن هذا الدعم نشراطرٍت تمهل دعمتقديم ال و موحمريته

 وعلى توّلي زمرم مواجهة الكوارثوتعزيز قدرة المجتمعرت المحلّية على  ،االجتمرعّيةو فسّية الن
.االجتمرعّية والتنّوع الثقرفيّ و ودعم المسرعدة التي تأخذ بعين االعتبرر القضرير النفسّية أمورهر 

رجعي المعنّي برلصحة العقلّية والدعم في الفريق الم فّعرال وا   عض المنّظمة الدولّية للهجرةتعتبر و  
سرهمت قد النفسّي االجتمرعي في حرالت الاطوارئ التربع لّلجنة الدائمة المشتركة بين الوكرالت. و 

حرالت العديد من في إنشرء هذا الفريق وقيردته والمشرركة في قيردته خالل  المنّظمة الدولّية للهجرة
  ً نفسيال المتعلق برلجرنب دعمال نّظمة الدولّية للهجرةالم، قّدمت 2011. ومنذ العرم 4اطوارئال
حرلة اطوارئ حول العرلم. وتتضّمن بعض األمثلة  30في أكثر من ات قدر ال وبنرء  ًّ جتمرعياالو 

االجتمرعّي الذي ُقّدم للمهرجرين في منراطق العبور وللعرئدين و الجديرة برلذكر الدعم النفسّي 
والدعم المقّدم لنقل النرزحين داخليًّر وضحرير العنف الجنسي والعنف  خالل األزمة األخيرة في ليبير؛

؛ 2010القرئم على أسرس النوع االجتمرعي في أعقرب الزلزال الذي ضرب هريتي في العرم 
ات قدر الاجتمرعّي وبنرء  و والمسرعدة المقّدمة إلى حكومة كولومبير لوضع استراتيجّية دعم نفسيّ 

والعرئدين ر داخلي االجتمرعّية المقّدمة مبرشرًة إلى النرزحينو سرعدة النفسّية جنة التعويضرت؛ والملل
األردن ولبنرن، وحرلًير للنرزحين  في، وللعراقيين النرزحين 2006في لبنرن في أعقرب أزمة العرم 

السوريين في شمرل لبنرن.

(.2012( وليبير )2010(، وهريتي )2009(، وميرنمرر )2008( وكينير )2006/7بمر في ذلك في لبنرن )4
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راد والمجموعرت التي نزحت بسبب غرض إنهرء حرالت نزوح األفبوذلك دعم إعادة اإلدماج:  :القاطاع السادس
كن معرلجة قضرير السالمتوّساط والبعيد. ويتضّمن هذا الدعم فوري و عبر تقديم الدعم الرت األزم

إعردة ب المتعلق دعمال الى جرنبمعيشة والمسرئل االقتصردّية، سبل كسب ال والحمرية واالستقرار و
إعردة ب المتعلق دعمال كمر يتم تقديم. حلول دائمة من أجلاإلدمرج بمر يتوافق مع إاطرر عمل 

عردة اإلدمرج في بلدان المنشأ.اإلدمرج في إاطرر برامج المسرعدة في العودة الاطوعيّ   ة وا 
عردة اإلدمرج المتعلق ب دعمال يعتبرو    المنّظمة الدولّية للهجرةفي برامج  سرسياأل محورالرإلدمرج وا 

في مجرل  المنّظمة الدولّية للهجرةذي غرلًبر مر ياطيل فترة مشرركة لفترة مر بعد األزمة، األمر ال
تقديم المسرعدات اإلنسرنّية والحمرية للنرزحين بسبب الكوارث من صنع اإلنسرن والكوارث 

برنرمًجر من هذا النوع حول  50مر يقررب  بتنفيذ حرلًير المنّظمة الدولّية للهجرةتقوم الاطبيعّية. و 
برامج إعردة إدمرج واسعة الناطرق في كّل من أفغرنسترن  برلفعل أو يجري تنفيذ تنّفذقد  العرلم. و

ندونيسير والعراق ندا البين ورو وكينير ولبنرن وبركسترن والف والبوسنة والهرسك وكولومبير وهريتي وا 
وفقر لقرار مجلس االمن  كوسوفواقيلم  وسيريالنكر وجنوب السودان وتيمور الشرقّية وزمبربوي و

المنّظمة الدولّية وذلك إلنهرء حرالت النزوح من خالل حلول اطويلة األمد. وتتضّمن جهود  1244
دعًمر إلعردة إدمرج المهرجرين العرئدين بسبب أزمرت إنسرنّية إلى مناطقة السرحل )تشرد  للهجرة

.2011ش بعد األزمة الليبّية في العرم يوالنيجر( وبنغالد

وذلك بغرض تقديم الدعم للحكومرت المجتمعات: انتقال  و استقرار دعمعلقة بالمتنشاطة األ  :القاطاع الّسابع
اقتصردية كبيرة عقَب أزمٍة مر. والهدف -والدول والمجتمعرت التي تشهد تغّيرات سيرسّية واجتمرعّية

هجرة قسرّية  األمِن واالستقراِر إلى المجتمعرِت الّضعيفِة، ومنع حدوث أي إعردةو هذا الدعم ه من
عردة بنرء الثّقة بين أفراد المجتمع  بعد والّسلاطرت المحلّية، ووضع  ضعرف الحرلوالّسكرن ذلك، وا 

 األسس لحلوٍل دائمٍة وسالٍم دائٍم وتنمية مستدامٍة.
أوسع تبذلهر الدول من  استقرارٍ د إعردة هذه الخدمرت كجزٍء من جهو  المنّظمة الدولّية للهجرةوتقّدم  

. حول العرلم بلًدا 50قرار المجتمعرت في أكثر من دعم انتقرل واستبرامج شرملة ل خالل تنفيذ
ل خلق فرص عم وتهدف بعض هذه البرامج إلى الحّد من العنف في المنراطق الحضرية من خالل

(، وتوفير فرص كسب العيش 2012-2004في هريتي )على المدى القصير سريعة األثر 
قتصردّية آلالف العرئالت كبديٍل عن المشرركة في الصراع المسّلح في اال و والمبردرات االجتمرعّية

فة في مناطقة السرحل التي ي(، ودعم استقرار المجتمعرت المحلّية الضع2012-206العراق )
تمتع . برإلضرفة إلى ذلك، ت2011عرم  تستقبل تدفًقر كبيًرا من العرئدين بعد األزمة الّليبية في
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. 5السربقين رة في مجرل إعردة إدمرج المقرتلينسنًة من الخب 20أكثر من ب رةالمنّظمة الدولّية للهج
اإلقتراع خررج البلد، والسيمر  صفتهر وكرلًة فرعلة في مجرل دعمب المنّظمة الدولّية للهجرةوتستمّر 

 (.2012( وليبير )2011في جنوب السودان )

وذلك بغرض التقليل والتخفيف من : لمواجهة األزمات  اتمن مخااطر الكوارث وبناء القدر  الحدّ  :القاطاع الثامن
تحقيِق تنميٍة مستدامٍة، وذلك  بغرض الكوارث مواجهة مخراطر النزوح وزيردة قدرة المجتمعرت على

زمة لتحليل العوامل المسّببة الاّل  من خالل تقديم إاطرر العمل الضروريِّ والمنهجّيِة واألدوات
من مكرمن الضعف للسكرن و دعم تقليل البرإلضرفة إلى  ،رمن التعرض للمخراط للكوارث والحدّ 

  .العيشكسب سبل  األشخرص
برامج الحّد من مخراطر الكوارث وبنرء القدرة  المنّظمة الدولّية للهجرةومنذ أوائل التسعينيرت، نفّذت  

كمر تم ر الاّلتينّية. في جنوبّي شرقّي آسير والبحر الهردئ وأفريقير وأمريكالكوارث  مواجهة على
ر المنرخي، على غرار البرامج التي ُنفّذت في برامج جديدة ومبتكرة تتضّمن التأقلم مع التغيّ تاطوير 

رت يرسس لانسجرمر مع و هدف دعم تنفيذ إاطرر عمل هيوغو ب واليرت ميكرونيزير الموّحدة. و
برامج على الّسلاطرت المحلّية لية المنظمة التعلقة برنهجمرّكز ت ، يالمنّظمة الدولّية للهجرة

المجتمع المحّلي( كجزء من جهود إعردة أسرس على  ية تقومنهجمة )والواطنّية والمجتمعرت المحليّ 
اإلجالء في هريتي وُعِمل على تجديدهر ومّدهر آوي مالبنرء. فعلى سبيل المثرل، تّم تقييم 

الميره والصرف الصّحي، وُزرعت  مجرمع برلمعّدات. وأعيد بنرء البنى التحتية الخرصة بإدارة
ماليين األشجرر، األمر الذي حّد من الفيرضرنرت والتسّربرت إلى الساطح. وتُنّفذ برامج الحد من 

في إندونيسير وتيمور الشرقّية وسيريالنكر  مواجهة الكوارثمخراطر الكوارث وبنرء القدرة على 
وميرنمرر.

مسرعدِة الحكومرِت والمجتمعرِت في معرلجة  غرضِ ب وذلك: لملكّيةاألراضي واالمتعلق بعم دال :القاطاع الّتاسع
قسرّية في المستقبل والّسمرح بوضع حلول دائمة الهجرة القضرير األراضي والملكّية للحدِّ من 
العقبرت المرتباطة ة إزال و تحديد عبر تحقيق هذا األمر ّ ويتملمعرلجة حرالت النزوح المستمّرة. 

 المعّمقفهم الإعردة اإلدمرج و، وزيردة  وة المستدامي وجه العودة التي تقف فعقررات برل
 ملكّية األراضي وحيرزتهر. توضيح ولحكومرت والمجتمعرت المحلّية لمحتلف أوجه هذه القضرير ل

في العراق نفذت  مشرريعر المنّظمة الدولّية للهجرةاألراضي والملكّية التي نفذتهر  مشرريعوتتضّمن    
األراضي؛ وفي هريتي ُقّدم  المتعلقة بملكيةنزاعرت الالملكّية وحّل  ماطرلبحيث تم التركيز على 

عردة اإلدمرج )الرقم المرجعي  لألمم المتحدة بحسب تقرير األمين العرم5 المنّظمة الدولّية (، تعّد 2011مررس آذار/ 12في  A/65/741حول نزع السالح والتسريح وا 
.ثرني أكبر مقّدم لبرامج الدعم بعد برنرمج األمم المتحدة اإلنمرئي للهجرة
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على كيز ر تم الترألراضي وحّل النزاعرت؛ وفي كولومبير المتعلقة بحقوق اليضرح م القرنوني إلالدع
ضي األرا مريةالتعويضرت )بمر في ذلك التعويضرت القرنونية واإلدارية والجمرعّية(، وح

  .ة للتعويضرت والمصرلحةجنة الواطنيّ والممتلكرت، ودعم اللّ 

غرض تقديم الحمرية ب وذلك: ضعاف الحال مكافحة االتجار بالبشر وحماية المهاجرين :القاطاع العاشر
بمر في ذلك ضحرير االتجرِر برلبشِر وضحرير االستغالِل  ضعرف الحرلللمهرجرين  ةوالمسرعد

رل المهرجرين غير المصحوبين بذويهم، خالل األزمرت. وقد تدفع واالعتداِء، وأيضر لألاطف
، األمر الذي يوّلد فرًصر جمة مخراطرذات األزمرت السّكرن المتضّررين إلى الّلجوء إلى هجرة 

لمجموعرت الجريمة المنّظمة، بمن فيهر تّجرر البشر والمهرّبين، ال سيمر وأّن هيركل الدعم التقليدّية 
االمر الذي ياطرح تحديرت كبرى فيمر يتعلق برلتعرف على خالل األزمرت، تتوّقف عن العمل 

 وحمريتهم. ضعرف الحرلالمهرجرين 
محرربة االتجرر برلبشر واستغالل المهرجرين  العمل على على المنّظمة الدولّية للهجرةقد دأبت  و  

وهريتي في العرم  2011ر في العرم في بلدان متضّررة من األزمة على غرار ليبي 1994منذ العرم 
ندونيسير في العرم  2010 . وبرلتنسيق مع الحكومرت، ووكرالت األمم المّتحدة ذات 2004وا 

على توفير الحمرية ألكثر من  المنّظمة الدولّية للهجرةالصلة، والمنّظمرت غير الحكومّية، سرعدت 
تدابير المسرعدة المبرشرة التي  من خاللو ذلك  ، كرن مر يقررب ثلثهم من األاطفرل 25,000
قرعدة بيرنرت عرلمّية تحتوي على ب المنّظمة الدولّية للهجرة حتفظ. وتتجرر برلبشررير االضحلُقّدمت 

المنظمة على نحو تثّمن  كمر بيرنرت أولّية مستفيضة حول ضحرير االتجرر برلبشر الذين سرعدتهم،
المنّظمة . برإلضرفة إلى ذلك، تعمل من نوعهر ٍث فريدةقرعدة البيرنرت هذه برعتبررهر أداة بحمتزايد 

 معلومرتالعلى منع االتجرر برلبشر واستغالل المهرجرين من خالل مبردرات نشر  الدولّية للهجرة
الحكومرت  قدرات ببنرء المنّظمة الدولّية للهجرة كمر تقوم. الهردفةتواصل عمليرت الو  و التثقيف

للتحديرت التي يفرضهر االتجرر برلبشر من خالل نهم من التصدي و ذلك لتمكيوالمجتمع المدني 
 الدعم المتعلق توفير فرص تدريب للموّظفين الحكوميين والمنّظمرت غير الحكومية، وتوفير

 تدابير و خرّصة بمحرربة االتجرر برلبشر.و  سيرسرتلوضع برلخبرة الفنية 

 صلبةغرض المسرعدة في بنرء برامج ب وذلك: لحدودل ةسانيّ إلدارة اإلنو االدعم التقني  :القاطاع الحادي عشر
جراءاٍت وُنظم معلومرتٍ بدارة الحدود مدعومٍة ن إلللهجرة و  لتسهيل  منرسبة سيرسرٍت وقوانيٍن وا 

 تنقالت النرس التي تنتج عن األزمرت.
جرل إدارة الهجرة والحدود عشرات آالف العرملين في مبتدريب  المنّظمة الدولّية للهجرةقد قرمت و   

حول العرلم على مواضيع مرتباطة بحقوق اإلنسرن وقرنون الاّلجئين واالتجرر برلبشر وحرّية التنّقل. 
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 ، يمدّ تسجيلالنظرم معلومرت شخصّية و  بتاطوير المنّظمة الدولّية للهجرة قرمت عالوًة على ذلك،و 
 هجرة د بشكل أفضل وعلى وضع سيرسرتالتنّقالت عبر الحدو  بنظرٍم يسرعد على مراقبةلدول ا

ات قدر البنرء  مشروعالتي قرمت بهر المنظمة لحدود لاإلنسرنّية دارة اإلمشرريع  من بين . ومنرسبة
، وفي اطويلة األمد لنزوح العراقيزمة األ لقضية حلولٍ على إيجرد  الذي صّب التركيزفي العراق 

سفر آمن ومنّظم  بغرض تحقيق ة والحدودإلى تحسين إدارة الهجر  الصومرل حيث هدف المشروع
خّص األزمة يي مر . وفالصومرلية بمر في ذلك الميره اإلقليمّية ،من خاللهو داخل الصومرل 
السلاطرت في تونس المجرورة على الحفرظ على حدوٍد  المنّظمة الدولّية للهجرة الّليبّية، سرعدت

 .الماطلوبة حرالتٍ القيرم برإلو زمة الهرربين من األ التعرف علىمفتوحة عبر مسرعدتهر على 

 موااطنيهرالتي لديهر مسرعدة الدول  غرضب وذلك: الّدعم القنصلّي في حاالت الاطوارئ: القاطاع الثاني عشر
حرالت في  المنرسبة القنصلّيةخدمرت المتعلقة برل مسرعدةتقديم العلى  مةعرلقين في أوضرع متأزّ 

إصدار وثرئق السفر الخرصة بحرالت  بمر في ذلك، سبفي الوقت المنرو  ،فّعرلبشكل ارئ الاطو 
تقديم خدمرت أخرى من شأنهر أن تسهم في حمريتهم قبل  الى جرنبالاطوارئ أو جوازات المرور، 

مع الخدمرت القنصلّية  نسيقالتاألزمة وأثنرءهر وبعدهر. وتشمل هذه المسرعدة بشكٍل خرص 
ون إلى وثرئق والخاطوات الاّلزمة للحصول األشخرص الذين يحترجعملية التعرف على لتسهيل 

 .ةعلى هذه األخير 
المنرسبة توفير الخدمرت القنصلّية جل أل عّدة لدول دعمقدمت القد  المنّظمة الدولّية للهجرةكرنت و    

 أزمة. ففي خالل األزمة الّليبية في لموااطنيهر العرلقين في حرالتالفّعرلة وفي الوقت المنرسب و 
المسرعدة في  حكومًة تاطلب 47ن م المنّظمة الدولّية للهجرة، وصلت اطلبرت إلى 2011 عرم

ألجل حكومة  30لمسرعدة من ل اطلبرت المنّظمة الدولّية للهجرةلقت وحرلًير، تإجالء موااطنيهر. 
و مدهم الذين يحترجون إلى مسرعدة فورية  من العرلقين في األزمة السورية موااطنيهر التعرف على

السربقة للمنّظمة مع الخدمرت تجررب . وتتضّمن ال ثرئق الالزمة و توفير خدمرت النقل لهمبرلو 
عرم  شخٍص خالل حرب الخليج األولى في 250,000حرالت الاطوارئ إجالء في  القنصلّية
 .2006 سنةعرمل أجنبي من لبنرن في  35،000ومؤّخًرا، إجالء  1990

وذلك بغرض تعبئة المهررات والموارد المرلّية للشترت الموارِد البشرّيِة: الشتات وتعبئة   :القاطاع الثالث عشر
المَؤهَِّلين بغرض دعم التنمية الواطنّية وعملّيرتإعردة التأهيل واإلعمرر  مهنيينالوشبكرت أخرى من 

من خالل  حرالت االنتقرل أو الّصراع. ويقّدم هذا الدعم في البلدان التي تتعرفى من األزمرت، في
االقتصردي للموااطنين أصحرب و  عودة المؤّقتة أو الدائمة أو من خالل إعردة اإلدمرج االجتمرعيال
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تسهيل توظيف العمرلة األجنبّية المؤّقتة في  من خالل المهررات والمؤهلين في الخررج، وأيًضر
 القاطرعرت الهرّمة لعملّية تعرفي البالد التي تفتقر للموارد البشرّية.

دعم جهود إعردة اإلعمرر في جل تعبئة الشترت اللبرامج عدة  المنّظمة الدولّية للهجرةقد أاطلقت  و 
و ذلك عّدة حرالت مر بعد األزمة. وغرلًبر مر تستهدف هذه البرامج بلداًنر لديهر موارد بشرّية مؤهَّلة 

ثيوبير أفغرنسترن وا  ان مؤّقت في القاطرعرت األسرسّية، ومن ضمن هذه البلدالتوظيٍف المن خالل 
 100أكثر من  2002عرم في  عرد ،وجورجير وسيراليون وجنوب السودان. فعلى سبيل المثرل

. وتعّد المنّظمة الدولّية للهجرةخبيٍر أفغرني بشكٍل مؤّقت أو دائم إلى أفغرنسترن من خالل دعم 
 ،جل التنمية في أفريقيرالهجرة من أ -المؤّهلين المغتربين ينرليالصوم عبر مبردرة الدعم التقني

عن سبل أخرى لتعبئة الشترت  المنّظمة الدولّية للهجرةمثراًل آخر على هذا الدعم. وتبحث 
  ليشرركوا في جهود إعردة اإلعمرر.

غرض دعم الدول بشكل فردّي أو ب وذلكالتشريعات: المتعلق بدعم السياسات الهجرة و  :القاطاع الرابع عشر
ت برإلضرفة إلى بنرء الهيركل والقدرات اإلدارّية والتشريعّية التي جمرعّي في وضع الّسيرسر

نسرنّي؛ ومن الوفرء بمسؤولّيرتهر في   التعرفسُتَمّكنهر من إدارة الهجرة أثنرء األزمرت بشكٍل فّعرٍل وا 
رة من األزمة الضعيفة المجموعرت السّكرنية  على  وحمريتهر. ومسرعدتهرالمتنّقلة والمتضرِّ

هذه األخيرة بوضع سيرسرت وسّن  المنّظمة الدولّية للهجرةاطلٍب من الحكومرت، سرعدت بو  
بأبحرث ووضع آليرت للتسيق حول قضرير الهجرة المرتباطة برألزمرت. فعلى سبيل  متشريعرت والقير
يلّية تبردل أفضل الممررسرت وهي تدعم وضع إجراءات تشغ المنّظمة الدولّية للهجرةالمثرل، سّهلت 

حكومرت عملّية كولومبو،  من بين موّحدة لحرالت الاطوارئ التي تؤّثر على المهرجرين العرملين
 المنّظمة الدولّية للهجرةمن آسير. وتدعم جرة رهالموهي عملّية استشررّية اقليمّية ترّكز على العمرلة 

رت. ومن بين األمثلة بشكٍل روتيني وضع السيرسرت وبنرء القدرات إلدارة الهجرة في خالل األزم
موّظًفر في البرلمرن والوزارات  49لـ  المنّظمة الدولّية للهجرةالجديرة برلذكر هو التدريب الذي أجرته 

 ،المرتباطة بإدارة الهجرةواطنية الات لبنرء القدر  2012و 2011المختلفة في أفغرنسترن في عرمّي 
الدولي عرون والت ،جرةرهالمعلى العمرلة  التركيز مع ،بمر في ذلك وضع السيرسرت وسّن التشريعرت

دارة الحدود.  حول الهجرة وا 

بين  يناالّتجرهِ في للمعلومرِت ثنرئيِّ وذلك بغرض إنشرء تبردٍل :  اإلنساني تواصلال:القاطاع الخامس عشر
بسبب  ( والمجموعرت الّسّكرنّية المتضّررةالفرعلة المستجيبين )ومن ضمنهن الجهرت اإلنسرنّية

 رحتيرجرت المجموعرت السّكرنية المتضررةالمتعلقة بلمعلومرت ايمكُِّن من تحديد  بشكل ةاألزم
 عملية سّهلي منرسبٍة وت سهم في استجربٍة إنسرنّيةٍ ي بشكل ويخّول الحصول على أراء المستفيدين
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يصرل رسرئل للمجتية الثقرف للمسرئلبعين االعتبرر  خذاألمع ذلك ويتّم  التخاطياط للتعرفي. مع وا 
 تهدف إلى التقليل والحّد من المشرعر المعردية للمهرجرين.

أهمّيتهر في نشر الوعي  المنّظمة الدولّية للهجرةالتي نفّذتهر  اإلنساني تواصلالوأثبتت مشرريع   
في إندونيسير، وحمالت تسونرمي الاطبيعية  ررثةللكفي برامج مر بعد التأهب  ، مثال،والمسرهمة
لإلعصرر في بنغالديش، وحمالت نشر المعلومرت حول المبرني المقرومة للكوارث في التأهب 

استفرد أكثر من مليون شخٍص متضّرٍر من الفيضرنرت في فقد بركسترن. وعلى سبيل المثرل، 
بركسترن من التبردل الثنرئّي االّتجره الذي سمح لهم برلحصول على معلومرت حول برنرمج 

مّكنت من أدوات اّتصرل  المنّظمة الدولّية للهجرةكومة. وفي هريتي، اطّورت لحل النقدّيةتعويضرت 
إلى ماليين النرس في المنراطق الحضرية والريفّية وأوصلت رسرئل مهّمة على غرار  لو وصال

استراتيجّية عملّية العودة، والتأّهب لإلعصرر، والوقرية من الكوليرا والّصحة العرمة، والسالمة من 
القراطنين في المخّيمرت، وسالمة الاطرقرت، والوقرية من العنف المنزلي، ر رزحين داخليالحرائق للن

وحقوق المرأة، وحمرية الاطفل.

 بن ظ ِم االستجابِة المحلّيةِ  االاطار التنفيذي رواباط
 إن االستجربرت ألية مرحلة أو نوع من أزمرت الهجرة ستِتّم بنرًء على اطلب الدول المعنّية وبرلتعرون  .11

على مفهوِم أّن الدول تتحّمل المسؤولّية الرئيسّية أصال مبنيٌّ  االاطرر التنفيذيحيث أّن  .معهروثيق ال
َدة األشخرص المتضّررين المقيمين على أراضيهر بمر يتوافق مع القرنون اإلنسرني عفي حمرَية ومسر

 هراطلٍب مننرء على دول، بالبمسرعدة  المنّظمة الدولّية للهجرة قوموت الدولّي وقرنون حقوق اإلنسرن.
حصرير تعنى  التي رائدةالحكومّية المنّظمة برعتبررهر ال لوفرء بمسؤولّيرتهر. وا من اجل وبموافقتهر،

في عليهر  واليتهر المرتباطة برلهجرة والمنصوصب المنّظمة الدولّية للهجرةتسترشد الهجرة ، مسرئل ب
6التي تحّدد دورهر. واستراتجيتهر والوثرئق الرسمّية األخرى هردستور 

برلمبردئ اإلنسرنّية وهي عضو  رسمّي في نظرم األمم المّتحدة للتنسيق  المنّظمة الدولّية للهجرةوتلتزم   .12
بأاطر العمل القرنونّية  المنّظمة الدولّية للهجرة، تلتزم و عالوة على ذلكة. واالستجربة لألزمرت اإلنسرنيّ 

احترام  فيفي نهرية الماطرف تسرهم كمر  الفعرلةوالحمرية  سرعدةية التي تسرهم في تقديم المرتوالمؤّسس
آليرت متاطّورة لتوفير  دولياإلنسرنّي ال أنتج النظرمقد و  والمبردئ اإلنسرنّية. حقوق اإلنسرن و تعزيز

َمنة  آليرتَ ذلك في  يتمثل استجربة دولّية منّسقة لحرالت األزمرت. و استجربٍة خرّصة برلاّلجئين متضَّ
ّمنة في خرصّ أخرى لشؤون الاّلجئين، و السرمية  مفّوضية األمم المّتحدةية في وال ة برلنرزحين متضَّ

قرئد المركز ب المنّظمة الدولّية للهجرةضاطلع تحيث  ،بين الوكرالتفيمر  ةالمجموعرت المشترك يةنهجم

(MC/INF/287)الرقم المرجعي  المنّظمة الدولّية للهجرة)ب(، واستراتيجية  1الديبرجة والمرّدة  ،المنّظمة الدولّية للهجرةأنظر دستور  6
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دار العرلمّي لمجموعة تنسيق  وضع اإلاطرر  المخّيمرت خالل الكوارث الاطبيعّية. وبرلترلي، تمّ  ةوا 
ومكّماًل القرئمة ية و اإلنسرنّية والتنم نظمال صلٍة وثيقة بواليرت الوكرالت األخرى و وليكون ذ تنفيذيال

 .المنرهج القرئمة. نظم أوال من أيّ  عدم استبدال أو تكرار لضمرن و ذلكلهر، 

زيز نظم االستجربة القرئمة أدوات إدارة الهجرة تعإمكرن ه بأنّ  مفردهعلى فهٍم  االاطرر التنفيذي ويرتكز  .13
 عن غض النظروب. هرمن األشخرص المتضّررين من األزمة في كّل مرحلةٍ  ةوحمريوذلك لمسرعدة 

 في تعزيزأيًضر أوجه اإلستجربة في حرالت الاطوارئ، فإّنه يسرهم  في نفيذيالت العمل إاطررمسرهمة 
إلى ذي قيمة مضرفة  يضفي نهبشكل يجعل مرلسالم واألمن، و التنمية، ب المتعلقة أاطر العمل

اطرر لإلالمرنة والمتاطّورة اطبيعة ال مكنوستاطويلة األمد.  المراحل االنتقرلّية واستعردة العرفّية والتنمية
عد ي ذلك تلك المتوّقعة أصاًل. وسيسر، بمر فأزمرت الهجرة المقبلة جميع أنواع من استيعرب نفيذيالت
على وضع سيرسرت خروج مالئمة خالل أزمرت  ة للهجرةالمنّظمة الدوليّ أيًضر  التنفيذي اطرراإل

الهجرة وبعدهر وذلك برلتعرون مع الدول ذات الصلة والشركرء.

عاون الت أفضل أاطر العمل وأساليب

تهدف الّلجنة الدائمة المشتركة بين الوكرالت إلى تحسين : المجموعات ية القائمة علىنهجالم .14
ية نهجمويعّد وضع  .ووضع السيرسرت ل التنسيق بين الوكرالتة المسرعدة اإلنسرنّية من خالفعرليّ 

من  ر واحدةداخلي المجموعرت للتاطّرق إلى حرجرت السّكرن المتضّررين، بمن فيهم النرزحين تقوم على
 رنّسقهي يتالالمجموعرت  يةنهجم و ُتعتبر مبردرات الّلجنة الدائمة المشتركة بين الوكرالت.ئج أهّم نتر

 ألزمرتل مكتب تنسيق الشؤون اإلنسرنّية آلّية هرّمة تسرهم في تحسين فعرلّية االستجربرت اإلنسرنّية
قرمة ؤولية بخصوصهر مستحديد الداخلي اوقربلّية التنبؤ بهر و  نزوحالتي ينجم عنهر عمليرت  وا 

مجموعة ل هر الرئيس الدوليبرعتبرر دوًرا استراتيجيًّر  المنّظمة الدولّية للهجرة. وتؤّدي بشأنهر الشراكرت
دار  تنسيق ُياطلب من كثيرا مر عرلمّي، الصعيٍد الالكوارث الاطبيعّية. وعلى  حرالت في المخّيمرت ةوا 

على ّية أكبر بسبب قدرتهر نفيذتؤّدي أدواًرا استراتيجّية وتبشكٍل منتظم أن  المنّظمة الدولّية للهجرة
كرن ضمن عمل الّلجنة أسواء  ،صداقيتهر المعروفةوم ،وشركرتهر القرئمة ،داخل البلدان الميدان

، ألجل ذلكو  اإلنسرنّية. الفرق القاطرّيةعلى صعيد الدول من خالل  الدائمة المشتركة بين الوكرالت أم
حرالت في  أوىفي مجموعرت الخدمرت الّلوجستّية، والمهرمر دوًرا  المنّظمة الدولّية للهجرةتلعب 

و امكرنيرتهر داخل  يةرتالمؤّسسرتهر االمبكر، وذلك وفًقر لقد و التعرفي الاطوارئ، والحمرية، والصّحة،
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الدائمة المشتركة بين  الّلجنة المعمول بهر لدى مبردئالبصورة مّتسقة مع و ذلك وخبرتهر،  البلد
 .7الوكرالت

عرم وبروتوكول  1951وضع الاّلجئين لعرم ب االتفرقّية الخرّصة ترشدلّّلجئين:  القانوني نظامال .15
تعّد تحديد الاّلجئين وضمرن حمرية حقوقهم. و في عملية  الفرعلةالدول والجهرت اإلنسرنّية  1967

العمل الدولي  وتنسيقبقيردة  ختصةالملشؤون الاّلجئين الوكرلة السرمية مفوضّية األمم المّتحدة 
قديم المسرعدة . ومن خالل تنسيق الجهود لتالدوليصعيد اللحمرية الاّلجئين وحّل مشركلهم على 

 ورفره حقوقبرلمحرفظة على ألمم المّتحدة لشؤون الاّلجئين ل السرميةمفوضّية ال قومتوالحمرية، 
في بلدهم األم أو  ،أو الذين لديهم خوف مبّرر من االضاطهرد ،الذين يواجهون االضاطهرداألشخرص 
اجتمرعّية  إلى فئة ي أو انتمرئهمة أو الرأي السيرسبسبب العرق أو الدين أو الجنسيالمعترد بلد اإلقرمة 

على  المنّظمة الدولّية للهجرةسّنة، عملت  60الحدود الدولّية. وعلى مدار  عبرونيمعّينة، أو الذين 
في تنفيذ واليتهر في العديد من  مفوضّية األمم المّتحدة لشؤون الاّلجئينو مسرندة  تنسيق العمل

وخدمرت  أوى،مالو  ،للمخيمرت في حرالت الاطوارئ حول العرلم من خالل توفير إدارةٍ  المجرالت
 دائمةأيًضر من خالل توفير حلول كذلك  و نقل،الوخدمرت  ،جتمرعيّ اال و نفسيّ الدعم الو  ،صّحة
8برامج إعردة التواطين واإلعردة الاطوعية إلى الواطن واإلدمرج المحّلي. عبر

قليمّية دوًرا اإلالدولية و منّظمرت الالعديد من : تلعب أاطر العمل المعنية باألمن وبناء السّلم .16
 السالم واألمنزيز تع مهمًّر في المسرهمة في حمرية المدنيين المتضّررين من األزمة من خالل جهودٍ 

في بنرء المؤّسسرت في فترة مر بعد  رنشاط رمشررك المنّظمة الدولّية للهجرةتعتبر عليهمر. و  ةحرفظالم
ريك  أسرسّي للحكومرت واألمم المّتحدة في مجرالت وضع البرامج النزاع وفي المراحل االنتقرلّية وش

وباطلٍب من الدول المعنّية  .هشةال المرتباطة بإرسرء أو إعردة االستقرار واألمن في المجتمعرت المحلّية
هذه الدول على منع حدوث المزيد من  ةسرعدالدولية للهجرة بم المنّظمةقوم وبرلتشررو الوثيق معهر، ت

عردة الثقة بين أفراد المجتمعرت المحلّية والسّكرن الهجرة ا والسلاطرت المحلّية؛  ضعرف الحرللقسرية؛ وا 
. والجدير ذكره أّنه باطلٍب من الدول المتضّررة، ْين ووضع األسس لحلوٍل دائمة وسالٍم وتنمية مستدام

زع السالح، إصالح القاطرع األمني، ون برامج وضعفي  أيًضر المنّظمة الدولّية للهجرةتشررك 
عردة اإلدمرج، وتوفير المسرعدة إلجراء االنتخربرت )بمر في ذلك االقتراع داخل البلد  والتسريح، وا 

رسرء سيردة القرنون، والمصرلح عردة اإلعمرر.ة وخررجه(، وا  ، والتعويضرت، وا 

في االستجربة اإلنسرنّية للنزوح النرجم عن الكوارث الاطبيعّية( نّظمة الدولّية للهجرةالم)دور  SCPF/71أنظر  7
( والتي تمنح جميعهر دوًرا MC/INF/287)الرقم المرجعي  المنّظمة الدولّية للهجرةمن استراتيجّية  10)ب( والنقاطة  1والمرّدة  المنّظمة الدولّية للهجرةأنظر دستور 8

لهجرة في مر خّص الاّلجئينللمنّظمة الدولّية ل
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ّية برلعمل لفرعلة المعنتعمل الجهرت ا: هاما بعد واألزمات  سياقفي بالتنمية  أاطر العمل المعنّية .17
ويسرهم هذا والتنمية.  و التعرفي رثةاإلغ بين رباطلل مع بعضهر البعض بشكل وثيقوالتنمية  اإلنسرني

قدرة على مواجهة الرباط في تحسين قدرة األشخرص والمجتمعرت المحلّية والبلدان والمنراطق على ال
 الصدمرتو  المصرعب من ، األمر الذي يسرعدهر على مجربهة المصرعب والتأقلم والتعرفيالكوارث 

، وهو إاطرر 2015-2005وعلى سبيل المثرل فإّن إاطرر عمل هيوغو  في المستقبل. بشكٍل سريعٍ 
هو أداة ذات أهمّية كبرى في تحديد  ،العمل األّول المّتفق عليهر عرلمًير للحّد من مخراطر الكوارث
شكٍل مشربه، يمكن لمفرهيم تقييم . وب9أهداف التدّخل المنسَّق للحّد من مخراطر الكوارث وأولوّيرته

ة برلتعرون دالكررثة واألدوات األخرى التي اطّورتهر األمم المّتح بعد الحرجرت في فترة مر بعد األزمة أو
التعرفي. وعملت  علىالمنظومة داخل الجهود المبذولة  جميعتركيز  مع البنك الدولي أن تضمن

يز الرواباط المنِتجة والمفيدة بين الهجرة والتنمية، بمر في لوقٍت اطويل على تعز  المنّظمة الدولّية للهجرة
 مؤهلينالعودة الموااطنين ذلك في حرالت مر بعد األزمة من خالل برامج على غرار تلك التي تعّزز 

.10بعد األزمة جهود التعرفي لمر في للمشرركة

أّن معظم  مفرده فهمٍ  على المنّظمة الدولّية للهجرة يةنهجمرتكز ت :11تدّفقات الهجرة المختلاطة .18
مكرمن  تهم ورحرجالى جرنب اختالف لديهم أسبرب متعّددة للهجرة  في أفراد تتمثل تدفّقرت الهجرة

ال يقعون تحت صنف  مختلاطةٍ ال تدفّقرتٍ المعظم المهرجرين ضمن  فرن . وفي الواقع،لديهم الضعف
 حرجرت   ميكون له يمكن أن غير أن أن بعض هؤالء حدد.م نظرم حمريةكمر أنهم يفتقدون ل معّين

 أن تبرز أو تتغير خالل القيرم و مكرمن الضعف يمكنالحرجرت  فرن إنسرنّية. وبرإلضرفة إلى ذلك،
ه كثيرا مر ينتج دفّقرت الهجرة المختلاطة جميعهر برألزمرت، إاّل أنّ وبرلرغم من عدم ارتبراط ترحلة. برل
الذين يحترجون  ضعرف الحرلعة من األشخرص تدفّقرت مختلاطة تتأّلف من فئرت متنوّ  األزمرت عن

هو توفير المسرعدة لجميع  المنّظمة الدولّية للهجرةحمرية. وبرلترلي فإّن هدف المسرعدة و الإلى 
 لمختلفة رلحمرية والمسرعدةب المتعلقة حرجرتالتلبية  وتدّفقرت الهجرة المختلاطة في  المشرركين

دارة  المنّظمة الدولّية للهجرةإّن واقع التغير المنرخي يزيد من إلحرح هذه الجهود، ولاطرلمر أّكدت 9 وشركرؤهر على أهمّية تضمين مفهوم الحّد من مخراطر الكوارث وا 
لقرئمة برعتبررهر أدوات وأاطر عمل تسرهم في التنمية المستدامة. فعلى سبيل المثرل، مخراطر الكوارث واستراتيجيرت التأقلم مع التغير المنرخي في سيرسرت إدارة الهجرة ا

الذي أعّده  2011(، وملّخص الحوار الدولي حول الهجرة لعرم 2008)الهجرة والبيئة( ) SCPF/21(، و 2007)الهجرة والبيئة( ) MC/INF/288أنظر وثيقة المجلس 
المنّظمة الدوليّة وخالصة نشراطرت ؛ www.iom.int/idmclimatechange/lang/enالبيئي والهجرة" متوافر على الراباط الترلي الرئيس حول "التغير المنرخي، التدهور 

المنّظمة ) مستقبل الهجرة: بنرء القدرات من أجل التغير -2010جرة الدولية تقرير اله(؛ و2009، المنّظمة الدولّية للهجرة) حول الهجرة والتغير المنرخي والبيئة للهجرة
(2010، الدولّية للهجرة

(MC/INF/287) المنّظمة الدولّية للهجرةمن استراتيجّية  9و 4أنظر النقراط 10
  MC/INF/297؛ والمنّظمة الدولّية للهجرةلمجلس  96الجلسة  )تحدّيرت الهجرة غير الشرعية: التاطّرق لتدّفقر الهجرة المختلاطة( الُمقّدم إلى MC/INF/294أنظر 11

؛ وحمرية الاّلجئين والهجرة المختلاطة: المنّظمة الدولّية للهجرةلمجلس  96( الُمقّدم إلى الجلسة المنّظمة الدولّية للهجرة)الهجرة غير الشرعية والتدّفقرت المختلاطة؛ نهج 
(2007ة األمم المّتحدة لشؤون الاّلجئين )نقراط ، الصردرة عن مفوضيّ  10خاّطة عمل من 

*[Insert Arabic translation of following 16

http://www.iom.int/idmclimatechange/lang/en


مختلاطة الهجرة الفي حرالت  مع وكرالت أخرى بشكل وثيق المنّظمة الدولّية للهجرةلفئرت. وتعمل ا
مع كّل من مفوضّية األمم  المنّظمة الدولّية للهجرة قرمتشديدة، فعلى سبيل المثرل، الو  اطويلة األمد

فرقة عمل للهجرة المختلاطة في برنشرء  لشؤون الاّلجئين ومجلس الاّلجئين الدانمركيالسرمية المّتحدة 
 مع مفوضّية األمم المّتحدة المنّظمة الدولّية للهجرةذلك، تعرونت  عالوًة على و12.القرن األفريقي

 مثل ،نقراط 10مؤّلفة من المفوضية السرمية ال خاّطة عمل سيرق لشؤون الاّلجئين ضمن السرمية
وعلى . 2011و 2008حول هذا الموضوع بين عرمّي ُعقدت التي مواضيعّية القليمّية و اإلمؤتمرات ال

حرلة إلمشتركة بين الوكرالت نقراط تشّكل أسرًسر آللية  10أّن خاّطة العمل المؤّلفة من الرغم من 
من واسعة الناطرق الاّلجئين واطرلبي الّلجوء، إاّل أّن هذا النظرم لم ُيصّمم للتعرمل مع تدفّقرٍت 

يتهر نهجم المنّظمة الدولّية للهجرةلذلك، استخدمت ألجل عردًة األزمرت. التي تسببهر  األشخرص
بمر في ذلك سلاطرت إدارة الحدود وخفر  المعنية رلتعرون الوثيق مع السلاطرتإدارة الهجرة بب المتعلقة

مختلاطة، بمن فيهم الهجرة ال تضمن تدّفقر لفئرت المسرفرةا جميعالسواحل لتاطوير نظرم إحرلة فّعرل ل
ّنمر والئك أ  أخرى. و مكرمن ضعفت لديهم حرجرقد يكون الذين ال يحترجون إلى حمرية دولّية وا 

إيضرحّية  على تصوراتالهجرة  أزمرتب متعلقال لمنّظمة الدولّية للهجرةل التنفيذي اطرراإليحتوي  .19
بين  التكرملنقراط لهذه الوثيقة( يمكن استخدامهر إليضرح: )أ(  1)أنظر الرسوم البيرنّية في المرفق 

مرحلة من أي  خالللدولّية للهجرة لمنّظمة اا ي تضاطلع بهرتالمسرعدة من قاطرعرت الكّل قاطرع 
مسرعدة رعرت المن قاطاألزمة )أي قبل األزمة و خاللهر وبعدهر(؛ )ب( الراباط بين كّل قاطرع  مراحل

المجموعرت والنظم  ية القرئمة علىنهجالملمنّظمة والنظم الدولّية القرئمة، بمر في ذلك ا التي ترقوم بهر
سمح ت يتال ةالمرن يةنهجم؛ وأاطر عمل التنمية(؛ و)ج( الاألخرى )نظرم الاّلجئين؛ السالم واألمن

و نوعية  رألولوّية وذلك بحسب كّل حرلة أزمةب يحظىمن قاطرعرت المسرعدة قاطرع بتحديد أّي 
 حولآخر على مثرل أدنره مثرٍل ال التعرف فينهر. ويمكن عالنرتجة نقالت وأنمراط الت مكرمن الضعف

تدّفقرت الهجرة المختلاطة.ب يتعلقفي مر  ذينفيالتكيفّية استخدام هذا اإلاطرر 

 لمنّظمة الدولّية للهجرة التابعة الداخلّية للتنسيقليات اآل

آلليرت بشكل يتوافق مع ا الهجرة أزمرتب متعلقال لمنّظمة الدولّية للهجرةل التنفيذياطرر تم وضع اإل .20
نفيذي اإلاطرر التو يمنح شتريرت. مالداخلّية، بمر في ذلك األنظمة المرلّية وسيرسرت ال جراءاتواال

. وهذا المستويرت جميعبين البرامج على  نرسقوالتتعّزز التعرون الداخلي ة أدا المنّظمة الدولّية للهجرة
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 استراتيجيرت هدف إجراء تقييمرت شرملة ووضعب بشكٍل ملموس تقوية آليرت التعرون الداخلّيةيعني 
على ف مراحل األزمة بمر في ذلك عند توّقع األزمة أو مختلمستوى  على ستجربة ألزمرت الهجرةلال
 موارد إضرفّية.لتخصيص عنه أي  ال ينتجنفيذي . وبرلترلي فإّن تاطبيق هذا اإلاطرر التثرهرإ

التشغيلّية  جراءاتاالعدًدا من  بصفة عرمة المنّظمة الدولّية للهجرة، تّتبع هرسيرسرت هدف تاطبيقب  .21
تحدد معريير  و التي أصاًل  التشغيلّية الموّحدة القرئمة جراءاتاال ذلك يتضّمن و .الموّحدة الداخلّية

 .ًير مختلًفررتومؤّسس نفيذيرتثالثة مستويرت تتاطّلب كّل منهر عماًل  تصنيف حرالت الاطوارئ ضمن
 إعدادهر تلك التي يجريأو قرئمة الالتشغيلّية الموّحدة  جراءاتاال الهدف من برإلضرفة إلى ذلك فإنّ 

سّهل على االستجربة وي المنّظمة الدولّية للهجرةعّزز قدرة ي بشكل و المهرم العمل د تسلسللتحدي
التشغيلّية الموّحدة جراءات أّمر اال عملّيرت اتخرذ القرارات والمسرءلة بحسب كّل مستوًى من األزمة.

واسعة الناطرق  ألزمرت حيدثةمبنّية على تقييمرٍت الستجربرت هي كذلك ففيذي رإلاطرر التب المرتباطة
للجنة الدائمة المشتركة  تاطويريال العمل برنرمج ضمن المنّظمة الدولّية للهجرةالتزامرت  تستند الىكمر 

بين الوكرالت.

 مستقبلى الالاطريق ال

 اطرراإلتنفيذ ب مر يتعلقفي فيهر دولهر األعضرءالللحصول على دعم  المنّظمة الدولّية للهجرةتسعى   .22
يمّكن المنّظمة من اقتراح حلوٍل برالعتمرد على مجرالت خبراتهر،  بشكلت األزمرت في حرال التنفيذي

 ،ولصرلح الدول األعضرء ،لصرلح األشخرص المتضّررين بسبب األزمة منسقةوضمن استجربرٍت 
والحمرية. ويمكن للدول  مسردةالالتي تسعى جرهدًة وبرستمراٍر لتقديم قرئمة الوُنظم االستجربة الدولّية 

في الّتواصل مع شركرئهر لتسهيِل الحوار حول تبعرت  المنّظمة الدولّية للهجرةألعضرء أن تسرِنَد ا
 مختلف من معرلجةِ  قرئمةالالهجرة النرتجة من األزمرت وحول الاطرق التي تمكِّن نظرم االستجربة 

الهجرة ل بشكل أفضل.رت أزمالمتعّلقة ب بعرداأل

 المنّظمة الدولّية للهجرةن: )أ( تحّسن قدرة م هذه األداة نمكّ أن ت المنّظمة الدولّية للهجرة تفترض  .23
 مواجهة تبعرت الهجرة النرتجة وقاطرعرت المسرعدة لدعم البلدان علىعلى استخدام خبرتهر التقنّية 

مهرجرون  المتضررين منهر يكون من بين األزمرت التيتلك ن حرالت األزمرت، بمر في ذلك ع
 آليرت تحسين زمرت الهجرة من خاللألمن الوقت الماطلوب لالستجربة  لالتقلي الدوليون و)ب(
ي تقوم رواباط بين قاطرعرت المسرعدة التتقوية الستجربة ؛ و)ج( التأّهب واالقدرات ب المنظمة المتعلقة

لمنّظمة الدولّية للهجرة ونظم االستجربة القرئمة في مجرالت العمل اإلنسرني، والسالم واألمن، بهر ا
.ميةوالتن
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لمنّظمة الدولية للهجرة التنفيذي ل اطاراإلالعاّمة ضمن  سيناريوهاتال

ن يمكّ بحيث هو أداة براغمرتّية، مرنة، ومتاطّورة،  أزمرت الهجرةمتعلق بلمنّظمة الدولية للهجرة الالتنفيذي ل اطرراإل إنّ   .1
 مدى حضور، واألوضرع المحلّية، و رتاألزم نواعأ تتأقلم مع الحرجرت الخرّصة لكّل نوع منمن ال عند تاطبيقه

 دى توفروم، لالزمة الباطيئة أو المفرجئة الاطبيعةو ، الجهرت الفرعلة األخرى وقدراتهر )بمر في ذلك الدول المتضّررة(
المسرعدات اإلنسرنية، وغيرهر الكثير.على وصول قدرة الالتمويل و 

الاّلحقة على خمسة عشر قاطرع مسرعدٍة تّم تبيرنهر سربًقر في هذه الرسوم البيرنّية الظرهرة في الصفحرت  ستندت  .2
قاطرعرت المسرعدة التي )أ( نقراط التكرمل بين كّل قاطرع من الوثيقة. وتهدف هذه الرسوم البيرنّية إلى إيضرح الترلي: 

(؛ خاللهر وبعدهرخالل أي مرحلة من حرلة مراحل األزمة )أي قبل األزمة و تضاطلع بهر المنّظمة الدولّية للهجرة 
رعرت المسرعدة التي تقوم بهر المنّظمة الدولّية للهجرة والنظم الدولّية القرئمة، بمر اطاباط بين كّل قاطرع من قو )ب( الر 

في ذلك المنهجية القرئمة على المجموعرت والنظم األخرى )نظرم الاّلجئين؛ السالم واألمن؛ وأاطر عمل التنمية(؛ 
تسمح بتحديد أّي قاطرع من قاطرعرت المسرعدة يحظى برألولوّية وذلك بحسب كّل حرلة  و)ج( المنهجية المرنة التي

.أزمة و نوعية مكرمن الضعف وأنمراط التنقالت النرتجة عنهر

 ر )موصى بهأو هرم  ،أسرسيّ مر قاطرع مسرعدة  مر اذا كرنبحسب نوع األزمة ومرحلتهر، تحّدد الرسوم البيرنّية الترلّية   .3
في  جوهرّيةً أهمّيًة  القاطرعرتتكتسي تلك  عندمرأسرسّية  قاطرعرت المسرعدةتعتبر . و أن يعمل بهر(من األفضل أي 

 مهّمة القاطرعرت و تكون نوع األزمة. بحسب خالل مرحلة معينة و الاّلزمةالستجربة لالمحّددة النوعية المسرهمة في 
 تلك هيفالموصى بهر  المسرعدة قاطرعرتأمر  تجربة؛هرمًّر في المسرهمة في االستلعب دوًرا يكون برمكرنهر أن  عندمر

هذه القاطرعرت بعضهر البعض وتسرهم في سند تحيث القاطرعرت األسرسّية والهرّمة.  و تعزز القاطرعرت التي تدعم
وتختلف أهمّية كّل قاطرع  الهجرة.رت ألزم (محّدد)سيرق  ةومرن ةمتكرمل جيةنهماالستجربة العرّمة من خالل توفير 

في مرحلٍة  في مرحلة معّينة و موصًى بهر كون أسرسيّ ي أنلقاطرع مر يمكن حيث مراحل المختلفة لألزمة بحسب ال
أنواع األزمرت.جميع على بنفس الشكل  تناطبقال  القاطرعرتجميع  إذ أنأخرى. 

يضرح إلهدف ت ألزمرت وهيا أنواع لمختلفة عرمة تصوراتأّن الرسوم البيرنّية الترلية تمّثل  برلمالحظةالجدير   .4
ونة مر يتسم برل نفيذي ّ االستجربرت المحتملة وقاطرعرت المسرعدة األسرسّية. وبرلترلي، فإّن التاطبيق الفعلّي لإلاطرر الت

نقالت تنردًرا مر ُتنتج  في وقتنر الحرضر األزمرتفرن أزمة. وبرإلضرفة إلى ذلك، لكل الخرص سيرق الويستند إلى 
اإلثنين مًعر. بين معّقدة تجمع نقالتت في معظم األحيرن أنمراط ترّتب عليهري بل، اطفق أو عربرة للحدود فقاط داخلّية

*[Insert Arabic translation of following 



1المرفق 

2 

العابرة للحدود و  الداخلّيةنقّلت الكوارث من صنع اإلنسان: الت

داخلّيٍة يرئسٍة ٍت نقالتتؤّدي الكوارث من صنع اإلنسرن، على غرار العنف الداخلي واإلضاطرابرت والنزاع، إلى  .5
. ويمكن حيرةلل تدفّقرت عربرة للحدود ألشخرٍص يحرولون الهرب من حرالت مهدِّدة عنهر نتجي كن أنوفوضوّيٍة يم

غير يكونون  السبل في منراطق خاطرة وبهم لهذه الكوارث أن تؤّدي إلى حرالٍت يكون فيهر النرس عرلقين أو تقاّطعت 
قردرين على الفرار منهر.

يمكن أن يكون من بينهم مهرجرون  حيث، الى آخر سيرق من مسرعدة المهرجرين الذين يحترجون إلى فئرتتختلف  .6
دولّية، ونرزحون داخليًّر، والجئون و/أو اطرلبو لجوء، ونرزحون  حدود قد قرموا بعبوردوليون عرلقون في الداخل أو 

، لحرلضعرف اشخرص األو  في اطلب اللجوء أو هم غير معنيين بذلك يس لهم الحقلن الحدود الدولّية لك عبروا
.وليُقّصر غير المصحوبين باطفرل العلى غرار ضحرير االتجرر برلبشر واأل

 الشراكات والتنسيق
ذا .7 اطرلبي الّلجوء لتدّفق  حدث تُنسَّق االستجربرت خالل الكوارث من صنع اإلنسرن مع الدولة التي تشهد األزمة. وا 

لشؤون السرمية ة مع مفوضّية األمم المّتحدة نشراطرت االستجربتنسيق حينهر يتم و/أو الاّلجئين عبر الحدود، ف
ذا اناطوت األزمة على  االخرى اآلمنة الاّلجئين، ودول عردة التواطين. وا  داخلّية، فتُنّسق  نقالتتو/أو دول العبور وا 

ذا ية نهجمحينهر االستجربرت برستخدام  مهرجرون  مر ُوجدالمجموعرت )أي مكتب تنسيق الشؤون اإلنسرنّية(. وا 
 المنشأ. ةالتنسيق في مع دولكذلك يتّم رنه دولّية، ف احدود عبرواعرلقون داخل البلد أو دوليون 

 قاطاعات المساعدة
عنرصر زعزعة االستقرار والتوتر من  معرلجةأن ترّكز على  نشاطةلألمن صنع اإلنسرن، يمكن  ةكررث قبل وقوع .8

في كجزٍء من مبردرات السالم  و االنتقرل معيالمجت إرسرء االستقرار مبردرات على غرار مختلفة خالل مبردراتٍ 
ذا  من المهّم حينهر تقديم الدعم فالجنسّيرت األجنبّية،  من حرملير كبي عدد ة ٍ لدوللدى ا كرنمر واألمن والتنمية. وا 
كمر  .لحدودل دارة اإلنسرنّيةاإل الى جرنب المسرعدة في مجرل وتنسيق الخدمرت القنصلّية ةالتقنيالمتعلق برلمسرعدة 

برعتبررهر  كبرىأهمّية  ضعرف الحرلتعزيز محرربة االتجرر برلبشر وحمرية المهرجرين المتعلقة بمبردرات تكتسي ال
  من نظم إدارة الهجرة.جزءا 

ذا اناطوت هذه األخير خالل الكوارث من  .9 وجود للحدود و/أو  عربرةواسعة الناطرق  نقالتت على ةصنع اإلنسرن، وا 
للحدود والهوّيرت،  وفّعرلةً  مالئمةً  أزمة، تتاطّلب االستجربرت حينهر إدارةً  في البلد الذي يشهد ن عرلقيندوليين مهرجرب
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حرلتهم. ضعرف الحرلاألشخرص  التعرف على وآليرت تنسيق مع الخدمرت القنصلّيةالو  يمكن لخدمرت النقل كمر  وا 
 مسرعدةٍ الاألجرنب الذين يحترجون إلى  ذلك ر فيبمللعرلقين في األزمة، برلنسبة  حيرةللأسرسّية منقذة  أن توّفر حمريةً 

من  لهم دولّية، فقد يكون من الضروري توفير خدمرت النقل حدود عبرواخّص الذين يأّمر فيمر  برلمهرجرين. المتعلقة
 والمواد غير الغذائّية والدعم الصحيّ أوى توفير المسرعدة اإلنسرنّية )أي الم ضروري يمن الفالحدود. وأخيًرا، 

لألشخرص  تقديمهرو  ،االّتصرل اإلنسرنيّ  عمليرت والنفسّي االجتمرعّي، وغيرهر(، والتي تُنّسق عردًة من خالل
 و ذلك ألجل وخررجهألمجتمعرت المحلّية المضيفة داخل البلد الذي يشهد األزمة في ا أو خيمرتالنرزحين في الم

 للتخفيف من المعرنرة.

حدوث تمنع اطة التي نشتلك األاالستجربة األسرسّية اطة نشأاإلنسرن، تتضّمن  من صنع ةوفي فترة مر بعد الكررث  .10
تلك االنتقرل، و  جهود ودعم المجتمعي جهود إرسرء االستقرار مثل ،من صنع االنسرن تبعرت الكوارث و/أو تحّد من

ويلة األمد للنرزحين. توفير حلوٍل اطجل وذلك أل االنشاطة الت تعرلج المسرئل المتعلقة برلعقررات و قضرير الملكية
عردة اإلعمررجهود دعم ويمكن   تعبئة الشترت والموارد البشرّية. عبر إرسرء السالم وا 

 (، وغيرهر.2011(، سرحل العرج )2011(، ليبير )2012بعض األمثلة: الجمهورّية العربّية السورّية )وتتضّمن 
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دة والعابرة للحدوالداخليّ  نقّلتالتصورة بيانّية لكارثة من صنع اإلنسان: 
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الداخلّية والعابرة للحدود نقّلتالتالكوارث الاطبيعّية التي تحدث بشكٍل مفاجئ: 

الزالزل، إلى دمرٍر كبير  وأتسونرمي  تؤّدي الكوارث الاطبيعّية التي تحدث بشكٍل مفرجئ، على غرار الفيضرنرت و  .11
و لكن  نزوح داخليّ في أغلبهر الى موجرت من التؤّدي العيش. و كسب والبنى التحتّية وسبل  في المآوي وخسررة
فورّية.الحمرية المسرعدة و العبر الحدود ألشخرٍص يحرولون الحصول على  ةمحتمل هجرة الى أيًضر

، ولكن يمكن أن يكون من بينهم مهرجرون من سيرق الى آخر المهرجرين الذين يحترجون إلى مسرعدة فئرتتختلف   .12
ضعرف دولّية، وأشخرص  احدود عبروا، ونرزحون بسبب الوضع البيئي ر كررثة، ونرزحون داخليدوليون عرلقون في ال

.أوليرئهمب غير المصحوبينر على غرار ضحرير االتجرر برلبشر والُقصّ  الحرل
 الشراكات والتنسيق

برستخدام ذلك بمة و أز  مع الدولة التي تشهد االستجربرت جميعتُنّسق  ،خالل الحدوث المفرجئ للكوارث الاطبيعّية  .13
أيًضر  ضرورييكون من ال فقدبحسب نوع االستجربة، و المجموعرت )أي مكتب تنسيق الشؤون اإلنسرنّية(.  يةنهجم

ذامر  والسيمر في مراحل مر قبل الكررثة و ،التنسيق مع األمم المّتحدة ووكرالت التنمّية تدّفق  مر حدث بعدهر. وا 
ذا . األولى العبور ة الجوء أودول مع ةنشاطاأليتم تنسيق لبيئي ، فبسبب الوضع اعبر الحدود للنرزحين   مر وجدوا 

يتّم التنسيق في هذه الحرلة مع دول رنه دولّية، فا حدودكرنوا قد عبروا مهرجرون دوليون عرلقون داخل البلد أو 
 المنشأ.

 قاطاعات المساعدة
من  ربرعتبررهالحّد من مخراطر الكوارث ة نشاطأ قبل وقوع الكوارث الاطبيعّية بشكٍل مفرجئ، من المهم تاطبيق  .14

المجتمعرت المحلّية  و مكرمن الضعف لدىيمكن الحّد من و  وقرية.التأّهب و الضرورية المتعلقة برلبير اتدال
والمجتمعرت المحلّية على  ةمن خالل بنرء قدرة الدولمواجهة الكوارث على  قدرتهر ، و تعزيزوالمخراطر التي تاطرلهر

ذا  .مقرومة للكوارثلهذه الكوارث، ووضع نظم إنذار مبكر و/أو بنرء بنى تحتّية  االستجربة برإلضرفة إلى ذلك، وا 
من المهّم حينهر تقديم الدعم التقني وتنسيق الخدمرت فكبيٍر من حرملي الجنسّيرت األجنبّية،  عدد الدولة لدىكرن 

صدار الوثرئق الاّلزمةالقنصلّية لضمرن تحديٍد مالئم وفي الوقت المنرسب لألشخرص   .كررثة حدوثفي حرل  وا 
لسّكرن المتضّررين من األزمة، لالفورّية حرجرت معرلجة ال ضروريمن الفعند وقوع كررثة اطبيعّية بشكٍل مفرجئ،  .15

االجتمرعّي. وتعّد و والمواد غير الغذائّية والخدمرت الصحّية والدعم النفسّي أوى على غرار تعّقب النزوح وتوفير الم
الّتصرالت اإلنسرنّية أسرسّيًة أيًضر في هذه الحرلة، إذ تسّهل تبردل المعلومرت بين المتسجبين )بمن فيهم الجهرت ا

 مكنوتلمعلومرت. لحرجرت السّكرن المتضّررين  تلبيةو المعنّية برلعمل اإلنسرنّي( والسّكرن المتضّررين من األزمة 
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استجربٍة إنسرنّيٍة صيرغة سهم في يُ  ء و مقترحرت المستفيدين بشكلمن الحصول على أرا هذه االّتصرالت اإلنسرنّية
  .التخاطياط للتعرفي تسهيلو منرسبٍة 

الحّد من اطة نشأتاطبيق  فرن اطبيعّية بشكٍل مفرجئ، وكمر هي الحرل في مرحلة مر قبل الكررثة، ةكررث بعد وقوع .16
نّ هرتبعرتلكررثة والتعرفي من االستجربة لعلى مستوى  فقاطليس  يكتسي أهمية كبرى مخراطر الكوارث  مر أيًضر على، وا 

وتعّد المسرعدة على إعردة اإلدمرج أسرسّيًة إلنهرء لهر.  ستعدادواالفي المستقبل وقوع كوارث اطة منع نشمستوى أ
، مستدامةباطريقة عيش كسب الفي مجرالت توفير سبل اطة نشأالنزوح من خالل حلوٍل اطويلة األمد وذلك عبر تنفيذ 

  وصول إلى الخدمرت األسرسّية.ال على قدرةالدائمة و  و مآوي

(، وتسونرمي المحياط الهندي 2011(، اليربرن )2010(، هريتي )2011و 2010تتضّمن األمثلة: بركسترن )
 (، وغيرهر.2004)
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الداخلّية والعابرة للحدودنقّلت للكوارث الاطبيعّية التي تحدث بشكٍل مفاجئ: الت رسم البيانيّ ال
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الداخلّية والعابرة للحدود نقّلتالتالكوارث الاطبيعّية التي تحدث بشكٍل باطيء: 

ر المنرخي على البيئة، تؤّدي الكوارث الاطبيعّية التي تحدث بشكٍل باطيء، والتي يمكن أن تتفرقم بفعل تأثير التغيّ   .17
والبنى التحتّية  آويالم ررةو خس السواحل، إلى دمرر نجرافا وأ البحر ستوى ساطحوارتفرع م ،على غرار الجفرف

، مثل النزوح إلى للسكرن المتضررين داخلّي و/أو عبر الحدود تنقلإلى  أيًضر تؤّديكمر العيش.  كسب وسبل
هذا عن مثل  نتج برلضرورةي وال. نفسهر المنراطق الحضرية داخل أو المنراطق الحضرية الى المنراطق الحضرية

 .دةحر الوضع أزمة إنسرنّية

، ولكن يمكن أن يكون من بينهم مهرجرون الى آخر سيرق من المهرجرين الذين يحترجون إلى مسرعدة ئرتفتختلف   .18
أن تؤّدي إلى نزوح أشخرص، ال دة حرويمكن ألزمٍة  .قد تقاطعت بهم السبل ضعفرءبسبب الوضع البيئي وسّكرن 

 كرنت ، سواءتنقالالت ّية. إاّل أّن معظمحدود دولون عبر يسيمر النرزحين داخلًير أو بفعل األوضرع البيئّية الذين 
للقدرة على دور الهجرة كرستراتيجّية  يبرز اطوعّية، األمر الذي تنقالت داخلّية أو خررجّية، تأخذ على األرجح شكل

تكّيف.التأقلم و ال

 الشراكات والتنسيق

من المهّم أيًضر كمر أنه ّرر. مع البلد المتضاالستجربرت  جميعتُنّسق ، عند وقوع كررثة اطبيعّية بشكٍل باطيء  .19
ذا تاطّور الوضع ووصل  التنسيق مع األمم المّتحدة ووكرالت التنمية لمنع حدوث هذه كوارث اطبيعّية بشكٍل باطيء. وا 

 يةنهجم ااطرر إلى أزمة إنسرنّية شديدة تتاطّلب الدعم اإلنسرني الدولّي، يتّم حينهر تنسيق االستجربة اإلنسرنّية ضمن
ذا المجموعرت )أي  ن بحرجٍة إلى مسرعدة في البلد الذي و ن دوليو مهرجر  مر وجدمكتب تنسيق الشؤون اإلنسرنّية(. وا 
التنسيق مع بلدان المنشأ. يشهد أزمة، يتمّ 

 قاطاعات المساعدة
بير اتد برعتبررهرالحّد من مخراطر الكوارث اطة نشأتاطبيق  ضروريقبل وقوع الكوارث الاطبيعّية بشكٍل باطيء، من ال  .20

هذه الكوارث. ومن خالل بنرء قدرة الدول والمجتمعرت مثل وقرية تهدف إلى الحّد من مخراطر التأّهب و ة برلمتعلق
كمر تكتسي  السّكرن في المنراطق الحضرية والريفّية. و مكرمن الضعف لدىالمحلّية على االستجربة لهذه الكوارث 

مالئمة سبل كسب على كبرى لجعل المجتمعرت قردرة  ات على مواجهة الكوارث أهميةبنرء القدر المبردرات المتعلقة ب
 اعتمردالتنمية المستدامة ويمنع الهجرة القسرية. ويمكن أيًضر في  مع السيرقرت المتغّيرة، األمر الذي يسرهم عيشهم

ة رث الاطبيعيّ االهجرة اآلمنة والمخاّطاط لهر ، بمر في ذلك إعردة التواطين، كشكٍل من أشكرل التكّيف في خالل الكو 
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ال سيمر عندمر  و تكتسي االنشاطة المتعلقة برألراضي و الملكية العقررية أهمية قصوىالتي تحدث بشكٍل باطيء. 
 العيش ويضاطرون إلى االنتقرل.كسب يفقد األشخرص المتضررون وعرئالتهم سبل 

تعّقب للمبردرات المتعلقة ب ، يمكنةحرد خالل الكوارث الاطبيعّية التي تحدث بشكٍل باطيء والتي توّلد حرجرٍت إنسرنّية  .21
في  رهرمّ  تلعب دورااالجتمرعّي أن و ، والخدمرت الصحّية، والدعم النفسّي أوىوخدمرت النقل، وتوفير الم ،السّكرن

رلحّد من مخراطر الكوارث برالنشاطة المتعلقة ب العملستمّر كمر يمسرعدة األشخرص المتضّررين من األزمة. 
من شأن هذه االنشاطة أن لدول واألشخرص المتضّررين على التأقلم مع األزمة كمر ا اتقدر بوصفهر أسرسّية لبنرء 

لكية رألرض والمب المتعلقة قضريرال كمر أنه من المهم معرلجةإاطرر عمل يرباط اإلغرثة والتعرفي برلتنمية. توفر 
لألشخرص النرزحين.ة إيجرد حلوٍل مؤّقتفي  يسرهم أن ذلك من شأنه أن ، إذ العقررية

لعب دوٍر مهّم في  الحّد من مخراطر الكوارثاطة نشأبعد وقوع الكوارث الاطبيعّية التي تحدث بشكٍل باطيء، تستمّر   .22
. مواجهة الكوارث المجتمعرت في المنراطق الحضرية والريفية علىات مخراطر هذه الكوارث وبنرء قدر من في الحّد 

ة أسرسيّ  هي أنشاطة دمرجنوتوفير المسرعدة على اإلية لكية العقرر والم يضارألر المتصلة بقضرير كمر أن معرلجة ال
عيش و توفير المالجئ كسب دعم إيجرد سبل  مبردراتإنهرء النزوح من خالل حلوٍل اطويلة األمد على غرار جل أل

الدائمة.

( ودول الجزر ذات األراضي المنخفضة.2009تتضّمن بعض األمثلة: )بنغالديش 
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الداخلّية والعابرة للحدود نقّلتالتللكوارث الاطبيعّية التي تحدث بشكٍل باطيء:  رسم البيانيّ ال
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الداخلّية والعابرة للحدود نقّلتالت: اطويلة األمد اتاألزم

اطبيعّية أو من صنع كرنت ، سواء الّصعرب بصورة تقليدّية على مجموعة منة التي اطرل أمدهر تناطوي األزم  .23
، وعدم االستقرار، وعدم توافر الخدمرت االجتمرعّية وفرص العمل، أو رائم رسي و/أو الجالعنف السي مثلاإلنسرن، 

 األزمةفرن ، ألجل ذلكداخلّية. أخرى عبر الحدود و  نقالتتإلى في نفس الوقت غرلًبر يؤّدي الجفرف، األمر الذي 
من القاطرعرت. متكرملةو  تنوعةمة مجموع ناطوي على المزج بينتاستجربًة تتاطلب  التي اطرل أمدهر

ن و مهرجر كون من بينهم أن ييمكن حيث ، الى آخر سيرق من المهرجرين الذين يحترجون إلى مسرعدة فئرتتختلف   .24
ن بفعل العوامل البيئّية، و ن و/أو اطرلبي لجوء، ومهرجر و ، والجئرن داخليو ن في األزمة، ونرزحو ن عرلقو دولي

غير المصحوبين بذويهم.ر ُقصّ على غرار ضحرير االتجرر برلبشر وال ضعرفوأشخرص 

 الشراكات والتنسيق

ذا كرن رت اطويلة األمد زماألتُنّسق االستجربرت خالل   .25 اطرلبي الّلجوء و لتدّفق  هنركمع الدولة التي تشهد األزمة. وا 
اّلجئين، لشؤون ال السرمية االستجربة مع مفوضّية األمم المّتحدةاطة نشأ، تُنّسق حينهر ا دوليةحدود ونعبر يلالجئين 

ذا اناطوت األزمة على دول  و/أو دول العبور و اآلمنة ودول الاطرف الثرلث داخلّية، تُنّسق ٍت نقالتإعردة التواطين. وا 
ضرفًة إلى ذلك،  يةنهجمحينهر االستجربرت برستخدام  فرنه المجموعرت )أي مكتب تنسيق الشؤون اإلنسرنّية(. وا 
قد تكون هنرلك ضرورة لتنسيق االستجربرت ف، اطويلة األمد الل األزمرتنعدام األمن خالبسبب المستويرت المرتفعة 

ذا كرن العمل اإلنسرني والتنمية. كذلك مع الجهرت الفرعلة في  مع الجهرت المعنّية برألمن وبنرء السالم و كرن وا 
ان المنشأ.التنسيق مع بلد يتمّ  فرنه ن بحرجٍة إلى مسرعدة في البلد الذي يشهد أزمة،و ن دوليو مهرجر  هنرك

 قاطاعات المساعدة

نهر وذلك أل اطويلة األمدأسرسّية في فترة مر قبل األزمة  تدابير إرسرء االستقرار ودعم المراحل االنتقرلّيةاطة نشأتعّد   .26
ذا المزيد من و صراعرت مصردر التوتر ومنع اندالع ال تمّكن من معرلجة حدوث لاحتمرل  مر ُوجدالهجرة القسرية. وا 

لحّد ا تكتسي أهمية كبيرة من حيث الحّد من مخراطر الكوارثرن مبردرات ة بشكٍل مفرجئ أو باطيء، فكوارث اطبيعيّ 
 . مواجهة األزمرتتعزيز القدرة على من المخراطر و 
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الخدمرت تقديم  مثللحرجرت الفورّية لألشخرص المتضّررين معرلجة اهّم ممن ال رت اطويلة األمد،خالل األزم  .27
نشراطرت إرسرء االستقرار أإدارة المخّيمرت، و المسرعدة في  وأوى، ، وتوفير الماالجتمرعيّ و سّي عم النفدالصحّية وال

أسرسيًّر أمرا  ضعرف الحرلالمسرعدة والحمرية لألشخرص  ، والمسرعدة على إعردة اإلدمرج. ويعّد توفير يالمجتمع
 المعّرض رببل، من خالل تجنيد فئة الشتستّغل الشبكرت اإلجرامّية هذه األوضرع، على سبيل المثر عردة مر إذ

ذا  في عملّيرت االتجرر برلبشر. االنخرااطللخاطر و/أو  من رنه ن في األزمة، فو ن عرلقو ن دوليو مهرجر  مر ُوجدوا 
  المهّم التنسيق مع الخدمرت القنصلّية.

في فترة مر بعد  أسرسيّ  في لعب دورإرسرء االستقرار ودعم المراحل اإلنتقرلّية في المجتمعرت اطة نشأ، تستمّر   .28
عردة االستقرار والثقة من خالل مبردرات بنرء السالم معرلجة  تسهم فياطويلة األمد، اذ أنهر األزمة  مصردر التوّتر وا 

االجتمرعّي مهّمًة أيًضر إلنهرء النزوح من خالل حلوٍل و تعّد خدمرت إعردة اإلدمرج والدعم النفسّي كمر والحوار. 
 الىوصول ال تحسين فرص المدّرة للدخلاطة نشعن اطريق ترويج هذه المبردرات على غرار األ كاطويلة األمد وذل

 لخدمرت األسرسّية.ا

(، وجمهورّية الكونغو الديمقرااطّية، وغيرهر.2012(، السرحل )2011وتتضّمن األمثلة: القرن األفريقي )
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عابرة للحدودالداخلّية وال نقّلتالت: اطويلة األمد لألزمات  رسم البيانيّ ال
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الداخلّية والعابرة للحدودنقّلت األزمات الّصحية: الت

واألوبئة.وائح ُيقصد برألزمرت الصحّية الج .29

المهرجرين  شملوا، ويمكن أن يالى آخر سيرقمن المهرجرين الذين يحترجون إلى مسرعدة  فئرتتختلف  .30
ئين.، والاّلجرالدوليين العرلقين في األزمة، والنرزحين داخلي

 الشراكات والتنسيق

الجهرت مع أنه يتم عردة التنسيق االستجربرت خالل أزمرت الّصحة مع البلد الذي يشهد األزمة كمر  جميعتُنّسق   .31
ذاالتنمية.  و الجهرت الفرعلة في مجرلالمّتحدة  ماألمفي المعنّية  داخل الدولة ن و ن عرلقو ن دوليو مهرجر مر ُوجد وا 

 البلد األصلي. المهّم التنسيق معأزمة، فمن  التي تشهد

 قاطاعات المساعدة

على مبردرات الحّد من مخراطر الكوارث والمبردرات الّصحية قبل وقوع األزمرت الّصحية االستجربة اطة نشأ، ترّكز   .32
 حدودلتدريب الّصحي المقّدم لموّظفي إدارة اللوتحّد من آثررهر المحتملة. ويمكن أن يكون  مخراطرالالتي تمنع وقوع 

الذين يحترجون  ضعرف الحرلاألشخرص  التعرف علىنرحية الحّد من انتشرر األزمة الّصحية و من  هرمًّر عنصرا
 إلى إحرلة أو مسرعدة.

في خالل األزمرت الّصحية االجتمرعّي لألشخرص المتضّررين و ، يعّد توفير الخدمرت الّصحية والدعم النفسي   .33
االّتصرالت اإلنسرنّية  كتسيوت والمواد غير الغذائّية.أوى رلمكلحرجرت الفورّية ااضرفة الى معرلجة  أسرسيًّرأمرا 

وذلك الصحية الحّد من انتشرراألزمة  إذ أنهر تمّكن من هذه األزمرتمثل في أهمية برلغة لحدود ل االنسرنية دارةاإلو 
حرلتهمعبر نشر الوعي وتحد ذا  .ختصة عند االقتضرءالى الخدمرت الصحية الم يد األشخرص المتضّررين وا  مر وا 

إّن التواصل مع فن في األزمة، فمن المهّم التنسيق مع الخدمرت القنصلّية. وأخيًرا، و ن عرلقو ن دوليو مهرجر  ُوجد
شراكهم في هذه العملّية قد يكون  فيالممررسين اطبرء األ وتحسين االستجربة ات بنرء القدر في  أسرسيًّرعمال الشترت وا 
 المتضّررين. سكرنللعرجلة لحرجرت الا معرلجة وهذه األزمرت مثل ل
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ترّكز على الوقرية من  األنشاطة من حيث كون تكون االستجربة في فترة مع بعد األزمة مشربهة لمرحلة مر قبلهر  .34
اطة نشاألتنفيذ العمل على يتّم  فرنه ،ألجل ذلك. حدوثهر في المستقبل الّصحية الممكنلألزمرت  ستعدادواالاألزمرت 

 لموّظفي إدارة الحدود. ات برلنسبةرث وبنرء القدر رلحّد من مخراطر الكواب باطترتية و تلك التي الصح

 (، وغيرهر.2010تتضّمن األمثلة: تفّشي الكوليرا في هريتي )

ودالداخلّية والعابرة للحدنقّلت لألزمات الّصحية: الت البيانيّ  الرسم
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