املهاجرينالتوجيهية
الخطوط
لحامية
يف البلدان التي تعاين من النزاعات
أو الكوارث الطبيعية

الخطوط التوجيهية لحامية املهاجرين
يف البلدان التي تعاين من النزاعات
أو الكوارث الطبيعية
تنطبق هذه الخطوط التوجيهية عىل الحاالت التي يكون فيها
املهاجرون موجودين يف بلد يعاين من نزاع أو كارثة طبيعية .وتوفّر
إرشادات ملموسة وعملية ألصحاب املصلحة عىل املستويات املحيل
والوطني واإلقليمي والدويل عن كيفية االستعداد لألزمات والتصدي لها
بطرق تحمي املهاجرين ومتكّنهم ،باالستفادة من قدراتهم ،وتساعد
املهاجرين واملجتمعات املحلية عىل التعايف من األزمات .وتتناول
الخطوط التوجيهية دورة األزمات بكاملها  -التأهب لألزمات،
واالستجابة لحاالت الطوارئ ،واإلجراءات املتّ َخذَة بعد األزمة.

تقدم الخطوط التوجيهية توجيهات
ملختلف أصحاب املصلحة

الدول  -تتحمل الدول املسؤولية الرئيسية عن مساعدة املهاجرين
وحاميتهم .وتتناول الخطوط التوجيهية أدوار ومسؤوليات الدول
املضيفة ،ودول املنشأ ،ودول العبور.
القطاع الخاص  -تقدم الجهات الفاعلة يف القطاع الخاص مساهامت
كبرية بوصفها مقدمة الخدمات .ويؤ ّدي أرباب العمل ووكالء التوظيف
دورا ً هاماًّ يف حامية العامل املهاجرين ،قبل األزمات وأثناءها ويف
أعقابها.
املجتمع املدين – تع ّد الجهات الفاعلة يف املجتمع املدين من بني أول
املستجيبني والدعاة والحلفاء للمهاجرين .وميكن أن تكون جرسا حاسام
بني الحكومات ومجتمعات املهاجرين.
املنظامت الدولية توفر املساعدة مبارشة إىل املهاجرين وإىل مجتمعاتهم
املحلية ،كام تق ّدم الدعم الحاسم إىل الدول وأصحاب املصلحة اآلخرين.

تتض ّمن الخطوط التوجيهية مبادئ،
وخطوط توجيهية ومامرسات
تع ّد املبادئ العرشة قواعد شاملة أساسية ُمست َم ّدة يف بعض الحاالت من
القانون الدويل .واملقصود من هذه املبادئ هو ترشيد ودعم وتوجيه
جميع اإلجراءات املُتّخَذة لحامية املهاجرين.

وتُع ّد الخطوط التوجيهية الخمسة عرش اقرتاحات مستهدفة ،نُظّ َمت
حسب مراحل األزمات ومواضيعها ،تحدد بشكل عام أنواع
اإلجراءات الالزمة لتوفري حامية أفضل للمهاجرين.
املامرسات هي مجموعة مختارة من األمثلة ،توضح الطُّ ُرق التي ميكن
بها لكل من أصحاب املصلحة تنفيذ الخطوط التوجيهية .وهي تستند إىل
املامرسات القامئة وكذلك إىل التوصيات ،وميكن تكييفها ليك تتناسب مع
سياقات وأولويات معينة.

املستودع اإللكرتوين للمامرسات
يك ّمل الخطو َط التوجيهية مستود ٌع إلكرتوين باملامرسات .يتألف هذا
املستودع من مجموعة مختارة من املامرسات القامئة لدى الدول،
واملنظامت الدولية ،والجهات الفاعلة يف القطاع الخاص ،واملجتمع املدين.
وميكن للمستودع أن يساعد أصحاب املصلحة عىل تبادل املعرفة والخربة.

مبادرة«املهاجرونيفالبلدانالتيمت ّربأزمات»

تع ّد مبادرة ’املهاجرون يف البلدان التي متر بأزمات‘ (املبادرة) عملية
حكومية تشرتك يف رئاستها الواليات املتحدة والفلبني ،وتسعى إىل
تحسني حامية املهاجرين عندما تكون البلدان التي يعيشون ويعملون
ويدرسون فيها أو يسافرون إليها أو يعربونها تعاين من أزمة أو كارثة
طبيعية .وبواسطة عملية تشاورية واسعة وشاملة ،بدأت يف عام
َ ،2014وضعت املبادرة خطوطاً توجيهية لحامية املهاجرين يف البلدان
التي تعاين من النزاعات أو الكوارث الطبيعية (الخطوط التوجيهية).

العملية التشاورية

ُعقدت سبع مشاورات إقليمية مع الدول وغريها من املمثلني
الرئيسيني لجمع األدلة ومناقشة املامرسات الجيدة .وقدم املجتمع
املدين إسهامات ُم َو ّحدة بتنظيم مشاورات إقليمية موازية .وبفضل
ثالث مشاورات مع أصحاب املصلحة متكّنت من املشاركة النشطة
مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة يف املجتمع املدين ،واملنظامت
الدولية ،والقطاع الخاص.

ملاذا املهاجرون؟

عندما تنشب الرصاعات أو الكوارث الطبيعية ،قد يحتاج املهاجرون
إىل مساعدة مستهدفة .إذ للمهاجرين مواطن ضعف ،واحتياجات،
وقدرات فريدة ،ميكن التغايض عنها يف التأهب لألزمات ،واالستجابة
للطوارئ ،واالنتعاش .وتتض ّمن بعض التحديات التي تنشئ
االحتياجات الخاصة باملهاجرين يف حاالت األزمات ما ييل:

·
· فقدان وثائق الهوية أو وثائق السفر أو ضياعها أو حجزها
· ظروف العمل املعزولة ومحدودية الشبكات االجتامعية
· التمييز
· عدم إدراجهم بصورة كافية يف إجراءات التأهب وأطر االستجابة
الحواجز اللغوية

الرشكاء

الرئيسان املشاركان :الفلبني والواليات املتحدة
األمانة :املنظمة الدولية للهجرة

األعضاء اآلخرون يف الفريق العامل:

·
·
· مفوض األمم املتحدة السامي لشؤون الالجئني
· مكتب املمثل الخاص لألمني العام املعني بالهجرة الدولية
· املركز الدويل لتطوير سياسات الهجرة
· ومعهد جامعة جورج تاون لدراسات الهجرة الدولية
إثيوبيا وأسرتاليا وبنغالديش وكوستاريكا
املفوضية األوروبية

هذه الخطوط التوجيهية متاحة بجميع
لغات األمم املتحدة الرسمية وميكن تحميلها
من موقع املبادرة عىل شبكة اإلنرتنت.

جهة االتصال
أمانة املبادرة
micicsecretariat@iom.int
micicinitiative.iom.int

جمع وتقاسم
املعلومات بشأن
املهاجرين
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تتبع املعلومات
املتعلقة باألزمة

متكني املهاجرين
من مساعدة
أنفسهم
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إدماج املهاجرين
إرشاك املهاجرين
يف نُظم التأهب
يف التخطيط
واالستجابة للطوارئ لحاالت الطوارئ
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إبرام اتّفاقات
يف مجال
التنسيق بناء القدرات
عىل االستجابة
لحاالت الطوارئ
والتعايف

إنشاء آليات
لالتصال تراعي
املهاجرين
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تسهيل تنقّل
املهاجرين إىل
مواقع آمنة

راءا
إج

وضع إجراءات إجالء ونقل
إحالة واضحة املهاجرين عند
ما ب
االقتضاء ت

تقديم
املساعدة من
دون متييز

توفري معلومات
دقيقة و يف الوقت املناسب
بشأن الحصول عىل
املساعدة

االستجابة لحاالت الطوارئ

ملحة عامة عن الخطوط التوجيهية الخمسة عرش

التأهب لألزمات

دعم تعايف
املجتمعات
املضيفة

دعم تعايف
املهاجرين
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