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مبادرة “املهاجرون يف البلدان التي متر بأزمات”

رضرين
مساعدة املواطنني املت ّ
مناألزمات يف الخارج
دورة التعلم اإللكرتوين ملوظفي الشؤون الخارجية

سبب تنظيم هذه الدورة

يف عامل اليوم املرتابط واملتنقّل عىل نحو متزايد ،ينتقل
املزيد من الناس إىل الخارج مقارنة بأي وقت مىض يف
التاريخ .فالعامل املهاجرون وأرسهم ،والطالب الدوليون،
واملسافرون من رجال األعامل ،والسياح من جميع دول
العامل يعيشون يف وجهات بعيدة ومتنوعة ويعملون
فيها ،ويسافرون إليها بشكل متزايد.
ونتيجة لهذا املنحى ،أصبح دور خدمات الشؤون
الخارجية يف البلدان األصلية يف تزويد مواطنيها يف
الخارج بالنصائح والوثائق واملساعدة املتعلقة بالسفر
يزداد أهمية .بيد أن تزايد التنقل الدويل ووجود
املواطنني يف الخارج يزيد من الطلب عىل هذه الخدمات
وميكن أن يزيد من األعباء الشديدة بحيث ال تتح ّملها
قدرة هذه املؤسسات للعمل بفعالية.

وقد يكون األمر كذلك ال سيام عندما يتأثر البلد الذي
يقيم فيه املواطنون بأزمة من قبيل الكوارث الطبيعية أو
النزاعات .فيصبح الدعم واملساعدة من جانب دوائر
الشؤون الخارجية وغريها من مؤسسات البلد األصيل ذات
الصلة أمر رضوري لضامن سالمة املواطنني يف املناطق التي
رضبتها األزمة .ويعد تحسني استعداد هذه املؤسسات
لألزمات أمرا رضوريا لضامن قدرتها عىل مواجهة الطلب
الشديد من جانب مواطنيها عىل املساعدة.
ومن أجل تعزيز قدرة املوظفني املعن ّيني عىل إدارة
األزمات التي قد تؤثر عىل املواطنني الذين يعيشون أو
يعملون يف الخارج أو يسافرون إىل الخارج ،وضعت
املنظمة الدولية للهجرة ،بالتعاون مع دوائر الشؤون
الخارجية ملختلف دولها األعضاء ،دورة للتعلم اإللكرتوين
عن «تحسني املساعدة املقدمة إىل املواطنني املتأثرين
باألزمات يف الخارج».

الخطوط التوجيهية للمبادرة

أُطلقت مبادرة ’املهاجرون يف البلدان التي متر بأزمات‘ (املبادرة) يف عام  ،2014وهي مبادرة تديرها الحكومة
بهدف تحسني حامية املهاجرين عندما تكون البلدان التي يعيشون أو يعملون أو يدرسون فيها أو يعربونها أو
يسافرون إليها تعاين من نزاع أو من كارثة طبيعية .ومن خالل عملية تشاورية شملت الحكومات والجهات الفاعلة
غري الحكومية يف جميع مناطق العامل ،وضعت املبادرة مجموعة من الخطوط التوجيهية لحامية املهاجرين يف
البلدان التي تعاين من النزاعات أو الكوارث الطبيعية.
وتع ّد هذه الخطوط التوجيهية وثيقة غري ملزمة يُسرتشَ د بها يف اإلجراءات التي تتخذها مؤسسات الدولة وكيانات
املجتمع املدين واملنظامت الدولية والجهات الفاعلة يف القطاع الخاص يف بلدان املنشأ واملقصد عىل حد سواء،
وتوجيه هذه اإلجراءات .وتقدم إرشادات عملية وتوصيات بشأن كيفية االستعداد لألزمات والتصدي لها بطرق
تحمي املهاجرين ومتكّنهم ،وتع ّزز قدراتهم ،وتساعد املهاجرين واملجتمعات املحلية عىل التعايف من األزمات.
ويُك ّمل هذه الخطوط التوجيهية مستود ٌع إلكرتو ٌّين باملامرسات ،يجمع الخربات ذات الصلة ،وأمثلة عن العمل،
واألدوات والدروس املستفادة من مجموعة متنوعة من الجهات الفاعلة يف جميع أنحاء العامل.

الدورة التدريبية اإللكرتونية الخاصة باملبادرة
لِ َمن أُعدّت هذه الدورة التدريبية؟

تستهدف هذه الدورة املوظفني القنصليني وامللحقني
العامليني وغريهم من موظفي املؤسسات املكلفني
بخدمة املواطنني يف الخارج ومساعدتهم.

ملاذا هذه الدورة التدريبية؟

تُوفّر هذه الدورة معلومات أساسية لتحسني قدرة
املوظفني املعنيني عىل التواصل مع املواطنني يف الخارج قبل
األزمات وأثناءها؛ وتوفري الخدمات الرئيسية واملساعدة
املبارشة للمواطنني يف املنطقة املترضرة؛ وتسهيل إجالء
املواطنني من املناطق املتأثرة باألزمات ،إذا اقتىض األمر.

كيف ميكن استخدام هذه الدورة
التدريبية؟

الدورة متاحة كمنهج باللغتني اإلنجليزية واإلسبانية ال
معي .وميكن الوصول إىل كال اإلصدارين
ّ
يخص بلد ّ
واستخدامهام من غري أي تكلفة .ومبا أنها دورة افرتاضية
حرصا ،فإنه من السهل استخدامها لتدريب املوظفني يف
عدد غري محدود من املواقع.

هل ميكن تحديث هذه الدورة
التدريبية؟

تشجع املنظمة الدولیة للهجرة مواصلة ترجمة وتكييف
الدورة لکي تنقح الواقع التشغیيل وأولویات رشکائها.
وتحقيقا لهذه الغاية ،تتقاسم املنظمة الدولية للهجرة
املصادر مع النظراء الحكوميني مجانا ،وتدعم تكييفهم
لهذه الوثائق من خالل البحوث املستهدفة واملساعدة
التقنية ،بناء عىل طلبهم .وميكن أن تشمل هذه
التكييفات مثالً ،استكامل املعلومات املوجودة بحيث
تعكس املؤسسات والقدرات والنظم ذات الصلة بكل
بلد ،مبا يف ذلك دراسات الحاالت األكرث مالءمة للسياقات
التي يركز عليها مواطنو البلد ،بتعديل الهوية البيانية.

من ميتلك الدورة؟

تستضيف املنظمة الدولية للهجرة النسخ العاملية
وتظل الدورات املكيفة ملك الحكومة املعتمدة
للدورةّ .
كلياًّ ،وميكن عرضها عىل نظام إدارة التعلم الذي تختاره.
وال تحتفظ املنظمة الدولية للهجرة مبراقبة محتوى
الدورة أو استخدامه.

السامت

•  14وحدة تعليمية 5 ،ساعات
• دراسات الحالة وأفضل املامرسات
• متارين للتحقق من الفهم ،والتقييم النهايئ
وإصدار الشهادات
• املواد األساسية واألدوات العملية (عىل سبيل
املثال النامذج ،والرسوم البيانية)
• متاح عىل االنرتنت وعىل رشيحة ذاكرة
( /)BSUقرص مدمج

املحتويات

• مواطن الضعف والقدرات لدى املواطنني يف
الخارج
• حاالت األزمات
• الجهات الفاعلة واألطر ذات الصلة
• جمع املعلومات عن املواطنني يف الخارج
• إذكاء وعي املواطنني يف الخارج
• التخطيط لحاالت الطوارئ يف املراكز يف الخارج
• التواصل مع املواطنني يف الخارج يف األزمات
• دعم إجالء املواطنني من مناطق األزمات
• تقديم املساعدة الغوثية
• دعم االنتعاش

لالطّالع عىل مزيد من املعلومات
عن دورة التعلّم اإللكرتوين،
الخطوط التوجيهية للمبادرة،
ومستودع املامرسات،
وغريها من أدوات بناء القدرات املتعلّقة انظر ما ييل:
micicsecretariat@iom.int
micicinitiative.iom.int

