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منوذج إجراءات التشغيل املوّحدة

الغرض من هذا النموذج
ولدى معظم البلدان التي تستضيف أعدادا كبرية من السكان 

الطوارئ  لحاالت  للتأهب  راسخة  وقدرات  املهاجرين هياكل 

واالستجابة لها واالنتعاش منها. ويف هذه النظم، غالبا ما يُطلَب 

من الجهات الفاعلة يف مجال إدارة الطوارئ تقديم الخدمات 

بطريقة غري متييزية، بل وتلبية احتياجات “الفئات الضعيفة” 

املحددة عىل وجه الخصوص. ومع ذلك، نادرا ما تراعي نظم 

املهاجرين وخصوصياتهم، ومؤسساتهم  الطوارئ وجود  إدارة 

وموظفوهم ال تتمتع دوماً بالقدرات واملوارد الالزمة إلدراجهم 

بشكل كاٍف يف أنشطتها - وال تقدم املساعدة الكافية لهم قبل 

حاالت الطوارئ وأثناءها وبعدها.

الجهود  من  مجموعة  لدعم  النموذج  هذا  تصميم  تم  لقد 

التنظيمية التي ميكن أن تساعد يف معالجة هذه الفجوة. وميكن 

استخدامه لصياغة إجراءات التشغيل املوحدة من أجل تحديد 

الحكومية وغري  الفاعلة  الجهات  التي ستتحملها  املسؤوليات 

بوضوح،  الطوارئ  لحاالت  االستجابة  مجال  يف  الحكومية 

والخطوات التي يتعني عليها اتخاذها، عند االستجابة لحاالت 

الطوارئ التي تؤثر عىل املهاجرين إىل جانب السكان األصليني. 

أيضا أن تستخدم لتحديد اإلجراءات والخيارات ذات  وميكن 

الصلة للتعاون فيام بينها.

هناك قُرابة 250 مليون مهاجر دويل يف عامل اليوم، يعيشون يف 

الخارج للعمل أو التعليم أو ألسباب عائلية. وقد انتقل عرشات 

املاليني من الناس عرب الحدود للعثور عىل مالذ من الرصاعات 

أو الكوارث، ويسافر عدد أكرب من الناس إىل الخارج كل عام 

للسياحة أو األعامل التجارية أو لزيارة األصدقاء واألقارب. فكل 

بلد يف العامل يستضيف اليوم نسبة كبرية من املهاجرين )مبن 

فيهم العامل املهاجرون وأرسهم، والطالب الدوليون، والسياح، 

عرب  واملرشدون  والالجئون  األعامل،  رجال  من  واملسافرون 

الحدود(. ويف الوقت نفسه، فإن الكوارث الناجمة عن األخطار 

الطبيعية واألخطار من صنع اإلنسان واألوبئة وحوادث العنف 

قد تؤثر عىل أي بلد يف العامل.

وكام يتضح من عدد من األحداث السابقة، يواجه املهاجرون 

عوائق معينة تحول دون الحصول عىل املعلومات واملساعدة 

باللغة  اإلملام  عدم  ذلك  يف  )مبا  الطوارئ  حاالت  يف  واملوارد 

وانعدام  املحلية،   باملعارف  اإلملام  وعدم  والتمييز  املحلية، 

الشبكات االجتامعية وانعدام الثقة يف سلطات البلد املضيف(. 

لكنهم يتمتّعون أيضاً مبجموعات محددة من الخربات والقدرات 

التي ميكن أن تساعدهم عىل التعامل مع آثارها والتعايف منها. 

فقد أصبحت مراعاة وجود املهاجرين واحتياجاتهم ومهاراتهم 

يف  الفاعلة  الجهات  لعمل  متزايدة  بصورة  رضورية  الخاصة 

مجال إدارة الطوارئ يف جميع أنحاء العامل.
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ويشري هذا النموذج إىل مجاالت العمل الرئيسية التي ينبغي 

فيها مراعاة املهاجرين عىل نحو أفضل، ويتضّمن ملخصا للتدابري 

وآليات التنسيق ذات الصلة التي ميكن اعتامدها لتعزيز قدرة 

نظم إدارة الطوارئ عىل مساعدة هذه النظم عىل النحو املالئم. 

وعند تجميع إجراءات التشغيل املوّحدة املحددة استنادا إىل 

هذه الوثيقة، ينبغي للمؤسسات ذات الصلة أن تدرج بالتفصيل 

جميع الجهات الفاعلة املعنية، وأدوارها وإجراءاتها القامئة أو 

التي ميكن إنشاؤها لتطبيق مختلف اإلجراءات. وقد ال تکون 

بعض األقسام والتدابیر املدرجة يف هذا النموذج مالمئة أو قابلة 

للتطبیق يف جمیع السیاقات.

كيفية استخدام هذا النموذج
تتطلب  عامة  مؤرشات  يتضمن  مخططا  النموذج  هذا  يوفر 

املؤسسية  واألطر  الفعلية  التشغيلية  السياقات  حسَب  تكيفاً 

التشغيل  إجراءات  يتم وضع  ما  وغالبا  فيها.1   تُستخدم  التي 

املوّحدة مببادرة من الهيئات الحكومية املعنية بإدارة الطوارئ 

)عىل املستوى الوطني أو ويف داخل البلدان ذاتها(. بيد أن هذا 

النموذج ميكن أن يستخدم كأداة لدعم التعاون بني أصحاب 

مجموعة  مشاركة  إىل  يحتاج  وبالتايل  املتعددين،  املصلحة 

متنوعة من الجهات الفاعلة األخرى.

تشمل  تشاورية  عملية  خالل  من  محلّياًّ  بتكييفه  ويوىص 

مؤسسات إدارة الطوارئ الوطنية واملحلية، والهيئات الحكومية 

األخرى ذات الصلة )مثل الوزارات أو اإلدارات املختصة بقضايا 

مثل الهجرة أو العمل؛ ومقدمي الخدمات العامة، والبلديات(، 

والجهات الفاعلة يف املجتمع املدين العاملة يف اتصال وثيق مع 

املهاجرين، وممثلني عن مجتمعات املهاجرين وأرباب العمل 

القطاع  الفاعلة يف  الجهات  التوظيف وغري ذلك من  وجهات 

الخاص، فضال عن ممثيل الحكومة املنزلية للمهاجرين )مثل 

إىل  العملية  هذه  تستند  أن  وميكن  والسفارات(.  القنصليات 

وقدراتها  وأصولها  املعنية  املصلحة   صاحبة  الجهات  تحديد 

بصورة شاملة - وهي عملية ينبغي االضطالع بها عىل الصعيد 

املحيل.

يستند هذا النموذج إىل التوصيات التي جمعت من خالل أحداث التنسيق الوطنية واملحلية التي   1
جرت يف تايلند ويف املكسيك كجزء من املرحلة التجريبية ملرشوع »الحد من ضعف املهاجرين يف 
حاالت الطوارئ«، الذي نفذته املنظمة الدولية الهجرة يف إطار مبادرة »املهاجرون يف البلدان التي متر 

بأزمات«.
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إجراءات التشغيل املَوّحدة 

1.  مقدمة

الهدف من إجراءات التشغيل املوحدة
تحدد إجراءات التشغيل املوحدة أدوار ومسؤوليات الجهات الفاعلة ذات الصلة، وتضع آليات تنسيق فيام بينها لتحسني إدماج 

املهاجرين يف جهود التأهب لحاالت الطوارئ واالستجابة لها والتعايف منها.

نطاق إجراءات التشغيل املَوّحدة
يجب أن تنص إجراءات التشغيل املَوّحدة رصاحة عىل ما ييل:

حاالت الطوارئ التي ستطبق عليها هذه التعليامت؛   ·
مجموعات املهاجرين التي سيغطيها؛   ·

أنواع جهود إدارة الطوارئ التي تنطبق عليها )مثل تقييم املخاطر، والتخطيط للطوارئ، وجهود اإلغاثة واإلنعاش(.   ·
الجهات الفاعلة الرئيسية املعنية

ميكن أن يرد يف هذا القسم موجٌز عن الجهات الفاعلة التي تشملها إجراءات التشغيل املوّحدة، وكذلك املستوى اإلداري الذي ستكون 

فيه إجراءات التشغيل املوّحدة ذات صلة مبختلف املؤسسات )عىل سبيل املثال، عىل املستوى الوطني أو اإلقليمي أو البلدي(.

األُطر ذات الصلة
ميكن لهذا القسم أن يدرج األدوات القانونية أو التشغيلية أو اإلدارية الرئيسية التي تستند إليها إجراءات التشغيل املوّحدة )مثل 

قانون إدارة الطوارئ، القوانني الخاصة بالجهات الفاعلة يف إدارة حاالت الطوارئ، األطر واملبادئ الدولية ذات الصلة(.
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2.  إرشاك املهاجرين يف عمليات تقييم املخاطر واالحتياجات واآلثار

ينبغي أن يتضمن هذا القسم تفاصيل التدابري الرامية إىل ضامن وجود املهاجرين وخصائصهم يف جميع عمليات التقييم الرامية إىل 

تقدير اآلثار البرشية واالقتصادية )املحتملة أو املُنَجزة( لجميع املخاطر ذات الصلة. ويقتيض ذلك:

بيانات كافية عن وجود املهاجرين وحركة التنقل يف املناطق املعرضة للخطر؛   ·
مراعاة تقييامت القابلية للتأثر واألثر للخصائص ذات الصلة بالهجرة )عىل سبيل املثال عدم إجادة اللغة، ومختلف سلوكيات     ·

اإلجالء، ومحدودية إمكانية الحصول عىل املساعدة(.  

الجهات الفاعلة ذات الصلة

ينبغي أن يحدد هذا القسم املؤسسة التي ستقوم بجمع البيانات وتحليلها من أجل إجراء تقييامت للمخاطر تشمل املهاجرين، 

واملؤسسات األخرى التي يكون من املناسب أن تقوم بجمع البيانات وتبادل البيانات وتحليل البيانات.

اإلجراءات ذات الصلة

ينبغي أن يحدد هذا القسم التدابري التي ينبغي اتخاذها لضامن كون تقييامت املخاطر لجميع املخاطر ذات الصلة تراعي وجود 

املهاجرين وخصائصهم، مبا يف ذلك، ما ييل عىل سبيل املثال:

وضع إجراءات للجهات الفاعلة يف مجال إدارة الطوارئ إلصدار إحصاءات ُمحدثة عن الهجرة، وإدماجها يف مناذج املخاطر،     ·
مبا يف ذلك بتحديد جميع مصادر البيانات املوجودة )الرسمية وغري الرسمية(؛  

تكييف أدوات تقييم القابلية للتأثُّر بحيث تشمل العوامل والخصائص املرتبطة بحالة الهجرة؛   ·
تكييف تقييامت األثر، مبا يف ذلك تتبع املرشدين، لتصنيف البيانات حسب الخصائص املتعلقة بالهجرة.   ·

وينبغي أن يتضمن هذا القسم أيضا أحكاماً لضامن تحديث التقييامت بانتظام.
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3.  تحديد الجهات صاحبة املصلحة  

ينبغي أن يتضمن هذا القسم تفاصيل الجهود املبذولة من أجل تحديد الجهات الفاعلة التي ستكون ذات صلة بإدارة الطوارئ الشاملة 

للمهاجرين. وقد تشمل هذه الجهات الفاعلة املؤسسات الحكومية وكيانات القطاع الخاص وهيئات املجتمع املدين واملنظامت الدولية 

ومعاهد البحوث وغريها.

الجهات الفاعلة ذات الصلة

ينبغي أن يحدد هذا القسم املؤسسة التي ستقود عمليات تحديد أصحاب املصلحة، واملؤسسات األخرى التي يجب أن تشارك يف 

تحديد أصحاب املصلحة ذوي الصلة.

اإلجراءات ذات الصلة

ينبغي أن يحدد هذا القسم كيفية إجراء عمليات تحديد أصحاب املصلحة، وما هي النتائج املتوقعة لهذه العمليات. وقد يشمل ذلك، 

عىل سبيل املثال:

وضع أدلّة اتصال مبنظامت املجتمع املحيل وممثيل كل مجموعة مهاجرة؛   ·
وضع قوائم باملرتجمني الشفويني واملرتجمني والوسطاء الثقافيني لكل مجموعة مهاجرة/لغوية؛   ·

تحديد نقاط االتصال يف قنصليات وسفارات “بلدان املنشأ” للمهاجرين يف البلد فيام يخّص مسائل الطوارئ.   ·
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4.  إنشاء نظم للتنسيق واإلحالة بني الجهات الفاعلة

ينبغي أن يتضمن هذا القسم تفاصيل عن الجهود الرامية إىل ضامن وجود آلية لالتصال والتنسيق فيام بني الجهات الفاعلة ذات 

الصلة، ميكنها أن تعمل يف حاالت الطوارئ. وينبغي أن تشمل هذه العنارص جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة التي تم تحديدها من 

خالل عملية تحديد أصحاب املصلحة. وميكن أن تشمل هذه الجهود أيضا إنشاء نظم إلحالة الحاالت التي تحتاج إىل خدمات محّددة 

أو مساعدة يف حاالت الطوارئ.

الجهات الفاعلة ذات الصلة

ينبغي أن يحدد هذا القسم املؤسسة التي ستقوم بالتنسيق العام، وكذلك جميع الجهات الفاعلة األخرى التي ينبغي إرشاكها يف آليات 

التنسيق واإلحالة.

اإلجراءات ذات الصلة

ينبغي أن يحدد هذا القسم التدابري التي ينبغي اتخاذها للتأكُّد من وجود آليات التنسيق، ومن أنها تعمل بكامل طاقتها يف حالة 

الطوارئ. وميكن أن تشمل هذه التدابري، عىل سبيل املثال، ما ييل:

تحديد جهات التنسيق ذات الصلة )والجهات املناِوبة( لكل جهة من الجهات الفاعلة ذات الصلة )سواء كانت مؤسساتية أو     ·
غري حكومية أو من القطاع الخاص، وما إىل ذلك(، وتبادل املعلومات ذات الصلة بني جميع أصحاب املصلحة؛  

إرشاك ممثلني من جميع املؤسسات يف عمليات التأهب واإلحاطات الطارئة؛   ·
إنشاء نظام إلدارة املعلومات إلحالة الحاالت املُستعَجلة وتنسيق االستجابات.   ·
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5.  ُمراعاة املهاجرين يف اإلنذارات املبكرة واالتصاالت يف حاالت الطوارئ

ينبغي أن يشمل هذا الجزء تفاصيل عن الجهود الرامية إىل ضامن مراعاة اإلنذارات املبكرة ونظم االتصاالت يف حاالت الطوارئ عىل 

نحو واٍف لوجود املهاجرين واحتياجاتهم الخاصة يف مجال االتصاالت. وقد يشمل ذلك تنقيح محتوى وشكل التحذيرات والرسائل، 

ولغة التسليم، وقنوات النرش.

الجهات الفاعلة ذات الصلة

ينبغي أن يحدد هذا الجزء املؤسسة التي ستقوم بتنقيح وتكييف نظم اإلنذار واالتصاالت، والجهات الفاعلة األخرى التي ستشارك يف 

الجهود الرامية إىل تطوير ونرش الرسائل ذات الصلة.

اإلجراءات ذات الصلة

ينبغي أن يحدد هذا الجزء التدابري التي ينبغي اتخاذها لتكييف نظم اإلنذار املبكر ونظم االتصاالت يف حاالت الطوارئ ليك تأخذ يف 

االعتبار وجود املهاجرين واحتياجاتهم من االتصاالت. وميكن أن تشمل هذه التدابري ما ييل، عىل سبيل املثال:

إجراء مسح لقنوات االتصال املفضلة لدى املهاجرين؛   ·
تبادل اإلنذارات واالتصاالت مع القنصليات والسفارات ومنظامت املجتمع املدين ووسائط اإلعالم املوجهة لإلثنيات من أجل     ·

الحصول عىل تعليقاتها ومواصلة نرش اإلنذارات واالتصاالت؛  

وضع نظم للرتجمة أو الرتجمة الرسيعة للرسائل من قبل موظفني متخصصني أو مؤهلني محددين؛   ·
وضع نظم للتحقق من اإلنذارات واالتصاالت من قبل الوسطاء الثقافيني أو قادة املهاجرين قبل نرشها؛   ·

تزويد املهاجرين مبعلومات مفصلة عن الفرص املتاحة لالستجابة واملساعدة يف مجال اإلنعاش؛   ·
توسيع نطاق أنظمة اإلنذار املبكر القامئة لتشمل املناطق التي توجد فيها الهجرة بكثافة.   ·
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6.  إرشاك املهاجرين يف خطط الطوارئ

ينبغي أن يتضمن هذا الجزء تفاصيل الجهود الرامية إىل ضامن مراعاة خطط الطوارئ لوجود املهاجرين واحتياجاتهم عىل نحو واٍف. 

وقد يشمل ذلك مراجعة الخطط القامئة أو ضامن إدراج اعتبارات إضافية كجزء من تطوير الخطة أو تحديثها.

الجهات الفاعلة ذات الصلة

ينبغي أن يحدد هذا الجزء املؤسسة التي ستقود عملية تكييف التخطيط للطوارئ، والجهات الفاعلة األخرى التي ستشارك يف جهود التخطيط.

اإلجراءات ذات الصلة

ينبغي أن يحدد هذا الجزء التدابري التي ينبغي اتخاذها لضامن مراعاة وجود املهاجرين وحاالت الطوارئ الخاصة يف خطط الطوارئ. 

وميكن أن تشمل هذه التدابري، عىل سبيل املثال، ما ييل:

ضامن أن مناذج اإلجالء متثل مختلف سلوكيات اإلجالء لدى املهاجرين؛   ·
تحديد طرق اإلجالء واملواقع التي ميكن للمهاجرين الوصول إليها، وغري بعيد عن أماكن إقامتهم وأماكن عملهم؛   ·

تخطيط مناطق اإلجالء بطريقة تراعي االحتياجات الخاصة للمهاجرين؛   ·
التأكد من أن خطط النقل تغطي املناطق التي يوجد فيها املهاجرون بكرثة، وأنها تراعي احتياجات املهاجرين الخاصة     ·

باملساعدات، فضال عن قضايا الثقة املحتملة؛  

ضامن تقديم املساعدة واملعلومات بلغات متعددة عىل طول الطرق ويف املالجئ؛   ·
تنظيم دورات تدريبية ومترينات يف املناطق ذات معدالت الهجرة املرتفعة؛   ·

التأکد من أن املهاجرين علی علٍم تامٍّ بخطط وإجراءات الطوارئ.   ·
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7.  حامية حقوق املهاجرين أثناء حاالت الطوارئ وبعدها

ينبغي أن يتضمن هذا الجزء تفاصيل عن التدابري الرامية إىل ضامن حامية حقوق املهاجرين يف أوقات الطوارئ. وقد يشمل ذلك، عىل 

سبيل املثال، إنشاء نظام لضامن إمكانية حصول املهاجرين عىل املساعدة الغوثية من غري متييز، أو متكينهم من الحصول عىل املساعدة 

القانونية وآليات الشكاوى والجرب ذات الصلة أثناء وقوع األزمة ويف أعقابها.

الجهات الفاعلة ذات الصلة

ينبغي أن يحدد هذا الجزء املؤسسة التي ستقود عملية اتّخاذ مختلف التدابري، وكذلك الجهات الفاعلة األخرى التي ستشارك يف 

الجهود ذات الصلة.

اإلجراءات ذات الصلة

ينبغي أن يحدد هذا الجزء اآلليات التي ميكن وضعها لحامية حقوق املهاجرين يف حاالت الطوارئ. وقد يشمل ذلك، عىل سبيل املثال، 

نظم وتدابري من أجل ما ييل:

نرش معلومات حول برنامج “تعرّف عىل حقوقك يف حاالت الطوارئ” ضمن املهاجرين؛   ·
القيام بحمالت مع أرباب العمل َووكاالت التوظيف ومقدمي الخدمات واملجتمعات املحلية املضيفة لضامن إدراكها جميعا     ·

لحقوق املهاجرين األساسية يف املساعدة يف حاالت الطوارئ؛  

تعليق تنفيذ قوانني الهجرة أثناء عمليات اإلجالء وعمليات اإلغاثة يف حاالت الطوارئ؛   ·
توفري مساعدة فعالة وميسورة التكلفة للعامل املهاجرين من أجل اسرتداد املرتبات غري املدفوعة والوثائق املحجوزة أو     ·

املفقودة؛  

رصد االنتهاكات املحتملة لحقوق املهاجرين، ال سيام منها تلك املرتبطة بانتهاك حقوق العمل وباالتجار؛   ·
توسيع نطاق املساعدة يف مجال الرعاية االجتامعية ودعم سبل كسب العيش للمهاجرين يف أعقاب حالة الطوارئ.   ·



13

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

8.  تقديم مساعدة تتسم بالكفاءة من الوجهة الثقافية يف حاالت الطوارئ 

ينبغي أن يتضمن هذا الجزء تفاصيل عن الجهود الرامية إىل ضامن توفري عمليات اإلنقاذ واالستجابة الفورية يف حاالت الطوارئ 

بطريقة تتالءم مع خلفيات املهاجرين الثقافية، مبا يف ذلك اللغة واألفضليات واآلداب واملواقف تجاه الرعاية الصحية ورعاية املوىت 

وأي عنرص آخر من العنارص الثقافية التي قد تكون ذات صلة بتوفري خدمات الطوارئ.

الجهات الفاعلة ذات الصلة

ينبغي أن يحدد هذا الجزء ما هي املؤسسة التي ستقود الجهود الرامية إىل تحسني الكفاءة الثقافية ملوظفي ومتطوعي االستجابة 

للطوارئ، وما هي الجهات الفاعلة األخرى التي ستشارك يف هذه الجهود.

اإلجراءات ذات الصلة

ينبغي أن يحدد هذا الجزء التدابري التي ميكن اتخاذها من أجل تحسني قدرة موظفي ومتطوعي االستجابة للطوارئ عىل تقديم 

املساعدة بطريقة تتسم بالكفاءة الثقافية. وميكن أن تشمل هذه التدابري، عىل سبيل املثال:

تحديد املسؤوليات بوضوح عن تقديم املساعدة للمهاجرين يف حاالت الطوارئ بكافة أشكال الدعم ذات الصلة )الرعاية     ·
الصحية واملواد الغذائية واملواد غري الغذائية( بطريقة تتسم بالكفاءة الثقافية؛  

إرشاك موظفي االستجابة املعنيني يف دورات تدريبية وحلقات عمل بشأن التنوع الثقايف وآثاره عىل االستجابة لحاالت     ·
الطوارئ؛  

إطالع موظفي االستجابة عىل خصوصيات جهود االستجابة يف مجتمعات املهاجرين قبل نرشهم يف امليدان؛   ·
تكوين مخزونات كافية من أجل تلبية احتياجات املهاجرين املحتاجني )مثل األغذية املحددة، واملالبس، واملواد اإلعالمية     ·

املتعددة اللغات(.  
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9.  تجديد وثائق املهاجرين

ينبغي أن يتضمن هذا الجزء تفاصيل تفاصيل عن الجهود الرامية إىل ضامن تجديد وثائق املهاجرين أو استبدالها بطريقة عاجلة يف 

حاالت الطوارئ. وقد ينطبق ذلك عىل وثائق الهوية والسفر، وتصاريح العمل والتأشريات.

الجهات الفاعلة ذات الصلة

ينبغي أن يحدد هذا الجزء املؤسسة التي ستقود األعامل املتعلّقة مبختلف أنواع الوثائق، والجهات الفاعلة األخرى التي ستشارك يف 

هذه الجهود.

اإلجراءات ذات الصلة

ينبغي أن يحدد هذا الجزء التدابري التي ينبغي اتخاذها لضامن إنشاء نظم متّكن املهاجرين من تجديد أو استبدال الوثائق املفقودة 

أو الوثائق التالفة يف أعقاب حاالت الطوارئ. وميكن أن تشمل هذه التدابري، عىل سبيل املثال، ما ييل:

إنشاء نظم إلدارة املعلومات من أجل تعميم املعلومات والطلبات بني سلطات بلد املنشأ وسلطات البلد املضيف املعنية     ·
للتعجيل بإصدار الوثائق وآليات التعاون لالستجابة لهذه الطلبات؛  

التأكد من أن املرافق التي ميكن فيها استبدال الوثائق أو تجديدها ال تزال تعمل، أو إنشاء نقاط وثائق متنقلة يف املواقع     ·
الرئيسية؛  

وضع إجراءات عاجلة إلصدار الوثائق ذات الصلة.   ·
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10.  تسهيل مغادرة املهاجرين طوعا من البلد

وينبغي أن يتضمن هذا الجزء تفاصيل عن الجهود الرامية إىل ضامن إمكانية مغادرة املهاجرين للبلد إن هم رغبوا يف ذلك. وميكن أن 

يشمل كالًّ من الرتتيبات التشغيلية والتدابري اإلدارية.

الجهات الفاعلة ذات الصلة

ينبغي أن يحدد هذا الجزء املؤسسة التي ستقود األعامل املتعلّقة بتيسري مغادرة املهاجرين للبلد، والجهات الفاعلة األخرى التي 

ستؤدي دوراً يف تلك االعامل.

اإلجراءات ذات الصلة

ينبغي أن يحدد هذا القسم التدابري امللموسة التي ميكن اتخاذها حتى يتمّكن املهاجرون من مغادرة  البلد املترضر بصورة أسهل أو 

أرسع، إن هي حالة الطوارئ بلغت مستوى قد ال يكون لديهم فيه بديل عن ذلك. وميكن أن تشمل هذه التدابري ما ييل، عىل سبيل 

املثال:

إلغاء املتطلبات اإلدارية للخروج من البلد؛   ·
إقامة نظا م لتبادل املعلومات والتنسيق بني الجهات الفاعلة التي لديها القدرة عىل نقل األشخاص الذين تم إجالؤهم عرب     ·

الحدود؛  

وضع نظم لنقل األشخاص إىل نقاط الخروج واملعابر الحدودية أو غريها من نقاط االجتامع املحددة مسبقا قبل املغادرة.   ·
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منوذج إجراءات التشغيل املوّحدة

11.  التواصل مع أفراد العائلة وتتّبعهم 

ينبغي أن يتضمن هذا الجزء تفاصيل الجهود الرامية إىل التأكّد من أن النظم املتاحة لألشخاص املترضرين من أجل التواصل مع أفراد 

أرسهم أو تتبعهم داخل مناطق األزمات أو خارجها هي متاحة أيضا للمهاجرين، وال سيام منهم أولئك الذين توجد أرسهم يف بلدان 

املنشأ.

الجهات الفاعلة ذات الصلة

وينبغي أن يحدد هذا القسم املؤسسة التي ستقود الجهود الرامية إىل التواصل مع أفراد األرسة وتتبعهم، والجهات الفاعلة األخرى 

التي ستقوم بدوٍر يف تطبيقها.

اإلجراءات ذات الصلة

ينبغي أن يحدد هذا القسم التدابري التي ينبغي اتخاذها لضامن متّكن املهاجرين من التواصل مع أفراد أرسهم أو تلّقي الدعم للقيام 

بذلك. وميكن أن تشمل هذه التدابري ما ييل، عىل سبيل املثال:

تجهيز مرافق مخصصة لالتصاالت الدولية املجانية أو بأسعار معقولة للمهاجرين الذين قد يتأثرون بحاالت الطوارئ    ·
ويرغبون يف التواصل مع أفراد أرسهم يف أوطانهم؛  

إنشاء أو تحديد نظم إدارة املعلومات لتسجيل املعلومات عن حالة املهاجرين وموقعهم يف أعقاب حالة الطوارئ، وتبادلها     ·
مع أفراد األرسة وسلطات بلد املنشأ بناء عىل طلب املهاجرين؛  

التعاون مع الجهات الفاعلة الدولية والوطنية ذات الصلة لتتبع أفراد األرسة داخل املناطق املتأثرة وخارجها.   ·
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12.  إرشاك املهاجرين يف األنشطة ذات الصلة

يجب أن يتضمن هذا الجزء تفاصيل كيفية ضامن مشاركة املهاجرين وممثليهم بشكل فعال يف جهود إدارة الطوارئ ذات الصلة - مبا 

يف ذلك باملساهمة يف املشاورات وأنشطة التخطيط، واالضطالع بأدوار نشطة يف العمل التطوعي من أجل االستجابة.

الجهات الفاعلة ذات الصلة

ينبغي أن يحدد هذا الجزء املؤسسة التي ستقود األعامل املتعلّقة بضامن إرشاك املهاجرين يف جهود إدارة الطوارئ، والجهات الفاعلة 

واألفراد اآلخرين الذين سيشاركون يف هذه األعامل.

اإلجراءات ذات الصلة

ينبغي أن يحدد هذا الجزء التدابري التي ينبغي اتخاذها لضامن مشاركة املهاجرين مشاركة نشطة يف التخطيط والعمليات قبل حاالت 

الطوارئ أو أثناءها أو بعدها. وميكن أن تشمل هذه التدابري، عىل سبيل املثال، ما ييل:

إرشاك املهاجرين يف هيئات التشاور من أجل التأهب للطوارئ واالستجابة لها أو التخطيط لالنتعاش؛   ·
إرشاك املهاجرين مبارشة كموظفني ومتطوعني قبل أو أثناء حاالت الطوارئ.   ·
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