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كفيلـة بإثبـات عكـس ذلـك. وبالرغم من تحسـن معـدل هطول 
األمطـار، فبحلـول يونيو/حزيـران 2012 أعـرب نحـو 14% فقـط 
من الالجئني الذين كانوا عينة دراسـة مسـحية أجريت يف داداب 
بأنهـم سـيفكرون يف العـودة إىل أوطانهـم، أمـا بحلـول منتصـف 
عـام 2013 كانـت رحـالت العودة مـا زالت محـدودة بالرغم من 
زيـادة الضغـوط عـىل الالجئـني يف كينيا. ويف ظل هـذه الضغوط، 
عـىل الجهـات الفاعلـة الدوليـة واملحليـة إيالء االهتـامم برضورة 
دعـم مبـدأ العـودة الطوعيـة. وُيسـلط ذلـك بـدوره الضـوء عىل 
الـدور الحاسـم الـذي تقوم بـه اآلليات السياسـية األوسـع نطاقاً 
يف معالجـة التهجـري. فيجـب أن ترتبـط أي رحالت عـودة لالجئني 
تأهيلهـم  إعـادة  إىل  تهـدف  األجـل  بجهـود طويلـة  والنازحـني 
وخلـق اللدونـة الالزمـة للعيش يف الريـف إذا كان لتلك الرحالت 

أن تسـتمر لوقـت طويـل.

مـن الواضـح متامـاً أن الجفـاف يفرض تحديـاً كبرياً ومتكـرراً أمام 
ُسـبل عيـش كثـري مـن النـاس يف جميـع أرجـاء القـرن اإلفريقـي. 
ومـع ذلـك، ال ميكن اختـزال رحالت االنتقـال الصومالية يف 2011 

يف تعبـري “التهجـري جـراء الجفـاف”. فمثل ذلـك املصطلح ال ميثل 
القـوى الدافعـة وراء رحـالت التهجـري وُيخفـي تداخـل الجفـاف 
مـع اآلليـات السياسـية منـذ قديـم األزل ويف عرصنـا هـذا.  ومع 
الرغـم مـن أن التفكـري خارج نطـاق القوالب السياسـية قد يبدو 
احرتافيـًا وغـري مريـح سياسـياً، تأيت املشـكالت نتيجـة النهج الذي 
يتبعـه قطـاع واحـد فقط لصنع السياسـيات يف سـياقات األزمات 

اإلنسانية.

آنا لينديل al29@soas.ac.uk محارضة يف كلية الدراسات 
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عندما يعلق غري املواطنني يف األزمات اإلنسانية يصبحون عرضة لالستضعاف ويعانون من عواقبه مثل املواطنني 
أنفسهم. ومع ذلك، ال تتوفر األطر واإلمكانيات التي من شأنها مساعدتهم وحاميتهم.

يف الســنوات األخــرية، ُهّجــر ماليــني مــن غــري املواطنــني وتركــوا 
الــدول التــي كانــوا يعيشــون بهــا ويزاولــون أعاملهــم عــىل 
ــان عــام  ــروا بالغــزو يف لبن ــك مــن تأث ــة ذل ــا. ومــن أمثل أراضيه
2006، وبالعنــف الناجــم عــن كراهيــة األجانــب يف جنــوب 
ــرب  ــام 2011، وبالح ــا ع ــورة يف ليبي ــام 2008، وبالث ــا ع إفريقي
العــاج عــام 2010-11، وبالفيضانــات يف  األهليــة يف ســاحل 

ــوريا.  ــايل يف س ــزاع الح ــام 2011، وبالن ــد ع تايالن

أو  ســبيل  عابــري  وكأنهــم  األحــداث  بتلــك  تأثــروا  وقــد 
ُمســتهدفني عمــداً. وقــد ال يتمكــن غــري املواطنــني مــن التحــدث 
باللغــة املحليــة أو فهــم ثقافــة البلــد التــي يعيشــون بهــا وقــد ال 
يتمتعــون أيضــاً باألمــن الوظيفــي أو بشــبكة األمــان االجتامعــي 
املواطنــني  غــري  عــىل  أصعــب  ســيكون  وباملثــل،  املحــي. 
امُلهّجريــن حــل مشــاكل تهجريهــم والســيام إذا عجــزوا عــن 
ــك أصــاًل وإذا  ــوا يف ذل ــة أو مل يرغب ــم األصلي العــودة إىل أوطانه
ــم  ــة اســتعادة ممتلكاته ــات خاصــة يف محاول ــوا تحدي ــا جابه م

ــا يف  ــوا عليه ــي حصل ــم الت ــم ووظائفه ــق هويته ــة ووثائ القدمي
ــا.  ــروا منه ــي ُهجِّ ــدول الت ال

ومــن املرجــح أن ُيصبــح تهجــري غــري املواطنــني أكــرث شــيوعاً يف 
املســتقبل. فعــىل ســبيل املثــال، أســفر بالفعــل توســع املصالــح 
الصينيــة يف إفريقيــا جنــوب الصحــراء الكــربى عــن عمــل أعــداد 
ــن  ــال ع ــتقرة.  فض ــري مس ــاع غ ــن يف أوض ــن املهاجري ــرية م كب
ــي  ــة الت ــدول النامي ــن ال ــرياً م ــرض كث ــد ُيع ــاخ ق ــري املن أن تغ
ــادة  ــل لزي ــن العم ــاً ع ــن بحث ــن املهاجري ــري م ــا كث ــل إليه ينتق
وتــرية الكــوارث الطبيعيــة بهــا. أضــف إىل ذلــك العنــف املوّجــه 
يف الوقــت الراهــن ضــد املهاجريــن جــراء تزايــد شــعور رهــاب 
األجانــب يف كثــري مــن الــدول يف جميــع أرجــاء العــامل. وباســتمرار 
ــد  ــن، يتزاي ــامل املهاجري ــة الع ــرية والنامي ــدول الفق ــر ال تصدي
جليــاً عــبء تقديــم املســاعدة والحاميــة أثنــاء أوقــات األزمــات 
عــىل عاهــل املجتمــع الــدويل نظــراً الفتقــار تلــك الــدول امُلصدرة 

ــة. ــة مواطنيهــا يف الخــارج بفاعلي للقــدرة عــىل حامي
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ومــع ذلــك، مثلــام هــو الحــال يف أمثلــة الهجــرة فــراراً مــن 
األزمــات، وقعــت كثــري مــن حــاالت غــري املواطنــني امُلهّجريــن يف 
ثغــرات الحاميــة مــام جعــل االســتجابات لهــم مؤقتــة ومنقوصــة. 
يف  عالقــني  أنفســهم  املهاجــرون  إيجــاد  احتامليــة  وبازديــاد 
األزمــات، مثــة حاجــة إىل اســتجابة أكــرث شــمولية وميكــن التنبــؤ 

بهــا.

الدروس املستفادة والتوصيات
رضورة إجــراء مزيــد مــن األبحــاث تتضمــن آليــات أفضــل 
ــة تعــرض  ــات بهــدف التعــرف عــىل مــدى احتاملي لجمــع البيان
ــل  ــع مراح ــة يف جمي ــتضعاف معين ــروف اس ــني لظ ــري املواطن غ
التهجــري املختلفــة مــع أهميــة وضــع تقييــامت آلليــات االســتجابة 

ــني.  ــري املواطن ــري غ ــة تهج ــانية لقضي اإلنس

ــالت  ــاء رح ــني أثن ــري املواطن ــوق غ ــح لحق ــر الواض ــاب الذك غي
ــات  ــن مــن األزم ــني املترضري ــرد حقــوق غــري املواطن التهجــري: ت
ــاً يف قانــون حقــوق اإلنســان والقانــون  وامُلهجريــن بفعلهــا ضمن
الــدويل اإلنســاين فضــاًل عــن أنهــا غــري محــددة جليــاً يف أي قانــون 
أو نــص آخــر أصــاًل. أضــف إىل ذلــك عــدم تعامــل اآلليــات التــي 
ــك  ــني أن تل ــني يف ح ــري املواطن ــع غ ــري م ــاالت التهج ــي ح تغط
ــن ظــروف  ــني ال تتضم ــري املواطن ــع غ ــل م ــي تتعام ــات الت اآللي
التهجــري. ويزعــم بعضهــم أن املبــادئ التوجيهية للتهجــري الداخي 
ــن  ــم أو أماك ــوا منازله ــن ترك ــني الذي ــري املواطن ــىل غ ــق ع تنطب
ــاً حــاالت العــامل  إقامتهــم املعتــادة ولكــن ال ُيغطــي ذلــك غالب
املهاجريــن ملــدة قصــرية أو مؤقتــة فضــاًل عــن عــدم وضــوح مــا 
إذا كانــت تلــك املبــادئ التوجيهيــة تــرسي عــىل املهاجريــن غــري 
ــات منظمة العمل  ــأِت أي مــن آلي ــل، مل ت ــني أم ال. وباملث النظامي
الدولية الخاصــة بأحــوال العــامل املهاجريــن أو االتفاقيــة الدوليــة 
لحاميــة حقــوق جميــع العــامل املهاجريــن وأفــراد أرسهــم التــي 
ــن بفعــل األزمــات  ــا األمــم املتحــدة عــىل ذكــر املهاجري وضعته
فضــاًل عــن عــدم اشــتاملهام عــىل أحــكام تضبــط ظــروف 

تهجريهــم.

ــري  ــالت التهج ــاء رح ــني أثن ــري املواطن ــوق غ ــرد حق ــذا، مل ت وهك
ــون  ــم يف أي قان ــة حقوقه ــؤوليات حامي ــع مس ــن تق ــىل م أو ع
أو نــص عــىل اإلطــالق. وعــىل نحــو ضمنــي، ســاعدت املنظــامت 
ــن  ــاً إىل جنــب مــع امُلهجري ــني جنب ــاً غــري املواطن ــة عموم الدولي
اآلخريــن دون متييــز أو وضــع يف الحســبان احتامليــة وجــود 

ــني.  ــري املواطن ــة لغ ــة ومختلف ــات خاص احتياج

ــد  ــري أو عن ــاالت التهج ــة بح ــري الخاص ــع  املعاي ــد وض ــذا، عن ول
اإلشــارة بوضــوح إىل حقــوق غــري  املعنيــني  تحديثهــا، عــىل 

امُلهجريــن وإىل األطــراف املســؤولة عنهــم. وخــذ  املواطنــني 
ــام هــو الحــال يف أعــامل  ــك، مثل ــاالً عــىل ذل ــادئ نانســن مث مب
لجنــة القانــون الــدويل (2012) الحاليــة املتعلقــة مبعايــري “ترحيل 

ــوارث”. ــوع الك ــات وق ــراد يف أوق ــة األف ــب” و”حامي األجان

مســؤوليات حاميــة غــري املواطنــني ومســاعدتهم يف أوقــات 
األزمــات غــري محــددة بوضــوح: ال ُتعــرّف األحــكام الحاليــة 
ــات  ــني ومســاعدتهم يف أوق ــري املواطن ــة غ ــن حامي املســؤولني ع
والقانــون  اإلنســان  قانــون حقــوق  إىل  وبالرجــوع  األزمــات. 
عــىل أن  التوجيهيــة جليــاً  املبــادئ  تنــص  الــدويل اإلنســاين، 
ــة التــي توجهــت إليهــا رحــالت  املســؤول األول عــن ذلــك الدول
ــي  ــن األص ــات املوط ــىل حكوم ــازال ع ــك، م ــع ذل ــري. وم التهج
للُمهجّريــن مســؤولية قانونيــة ومدنيــة وأخالقيــة تقــيض بــرضورة 
حاميتهــا ملواطنيهــا وفقــاً ملــا نصــت عليــه اتفاقيــة فيينا للعالقات 
القنصلية. وال يوجــد أي هيئــة مــن هيئــات األمــم املتحــدة مخولة 
بحاميــة امُلهجريــن أو مســاعدتهم ســواء كانــوا مواطنــني الدولــة 
التــي ُهجــروا منهــا أم ال. ومــع أن املنظمــة الدوليــة للهجــرة هيئة 
الهجــرة الرائــدة يف العــامل ولكنهــا غــري مخولــة بحاميــة امُلهجريــن 
ــي إلدارة  ــار العم ــراً اإلط ــت مؤخ ــا وضع ــن أنه ــم م ــىل الرغ ع
أزمــات الهجــرة الــذي هــدف إىل الرتكيــز عــىل الهجــرة يف أوقــات 
ــاون دويل  ــاً لتع ــة أساس ــون مبثاب ــب أن يك ــذي يج ــات وال األزم

عــىل نطــاق أوســع.1

قــد يكــون مثــة طريقــة إلحالــة قضيــة غــري املواطنــني امُلهجريــن 
إىل املقــرر الخــاص التابــع لألمــم املتحــدة ملعالجــة حقــوق 
اإلنســان الخاصــة باملهاجريــن وإىل املقــرر الخــاص التابــع لألمــم 
املتحــدة ملعالجــة حقــوق اإلنســان لجميــع األشــخاص امُلهجريــن 

ــاً. عموم

ــزداد  ــاً خاصــاً: ت ــني اهتامم ــي اللجــوء والالجئ ــالء طالب رضورة إي
ــي  ــة طالب ــن يف حال ــني امُلهجري ــري املواطن ــتضعاف غ ــروف اس ظ
ــامن  ــب ض ــن يصع ــية الذي ــدي الجنس ــني وفاق ــوء والالجئ اللج
القانــون  حقوقهــم يف أوقــات األزمــات مثلــام ينــص عليهــا 
الــدويل. ففــي حالــة لبنــان، أرض الغــزو بنحــو 400000 مــن 
الالجئــني الفلســطينيني الــذي كانــوا مســتضعفني فعليــاً قبلــه. أمــا 
يف جنــوب إفريقيــا، ُهجــًر غــري املواطنــني خصوصــاً ألنهــم كانــوا 
ــات  ــم طلب ــم لتقدي ــام دفعه ــيتهم م ــبب جنس ــتهدفني بس مس
ــامية  ــدة الس ــم املتح ــة األم ــجلت مفوضي ــا، س ــوء. ويف ليبي لج
ــل اشــتعال  لالجئــني نحــو 3500 طالــب لجــوء و8000 الجــئ قب
فتيــل الثــورة بهــا. وقــد أبلغــت مفوضيــة األمــم املتحدة الســامية 
لالجئــني أن مثــة 360000 فلســطيني و94000 عراقــي إضافــة إىل 
الجئــني آخريــن بحاجــة للمســاعدة اإلنســانية العاجلــة يف ســوريا.
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تفــاوت قــدرات دول امُلهجريــن األصليــة يف تقديــم املســاعدة يف 
ــات ملســاعدة  ــدول اإلمكاني ــع ال ــك جمي ــات: ال متتل ــات األزم أوق
مواطنيهــا عندمــا يتــرضرون جــراء األزمــات اإلنســانية خــارج 
ــت  ــال، غاب ــبيل املث ــىل س ــوي، ع ــار وزميباب ــي ميامن ــا. فف أراضيه
جليــاً اإلرادة السياســية الالزمــة ملســاعدة املواطنــني امُلهجريــن يف 
ــى أن بعــض العــامل  ــوايل حت ــا عــىل الت ــوب إفريقي ــد وجن تايالن
ــد  ــوء بع ــب للج ــوا بطل ــوي تقدم ــاء زميباب ــن أبن ــن م املهاجري
تهجريهــم. ويف حــاالت أخــرى، يعــوز الــدول األكــرث فقــراً ببســاطة 
ــر  ــني النظ ــىل املعني ــة، وع ــاعدة الالزم ــم املس ــات لتقدي اإلمكاني
ــوارئ  ــاالت الط ــة دويل يف ح ــدوق إغاث ــيس صن ــة تأس يف إمكاني
ــا  ــري مواطنيه ــال تهج ــي يف ح ــن األص ــه دول املوط ــتفيد من تس

ــات. ــات األزم ــاء أوق أثن

عــدم القــدرة عــىل التنبــؤ بإمكانيــة التنســيق بــني الهيئــات 
ــق  ــات تنســيق تضمــن تحقي ــة: ينبغــي أن يكــون مثــة آلي الدولي
التعــاون الفعــال بــني الهيئــات الدوليــة ذات الصلــة بغــرض 
ــاً  ــني داخلي ــني النازح ــري املواطن ــة لغ ــاعدة والحامي ــم املس تقدي
وامُلهجريــن عــرب الحــدود يف حــاالت األزمــات. وعــىل ســبيل املثــال، 
ــم  ــة األم ــرة ومفوضي ــة للهج ــة الدولي ــني املنظم ــيق ب كان التنس
ــه  ــاً ولكن ــة ناجح ــة الليبي ــاء األزم ــني أثن ــامية لالجئ ــدة الس املتح
بالتأكيــد مل يكــن ممنهجــاً ومل ميكــن التنبــؤ بــه أو ضــامن إجــراؤه 
يف األزمــات املســتقبلية. وهكــذا، يجــب أن ُيجــرى التخطيــط 

للطــوارئ عــىل مســتوى ثنــايئ وإقليمــي لضــامن تحقيــق التعــاون 
الفعــال بــني الــدول أثنــاء إخــالء غــري املواطنــني يف أوقــات حــدوث 

ــات.  األزم

عــادة مــا تكــون االســتجابات الوطنيــة غــري كافيــة: مــن عواقــب 
ــات أو املعايــري  ــة أو االتفاقي ــان القوانــني الدولي حقيقــة عــدم إتي
ذات الصلــة عــىل ذكــر حقــوق غــري املواطنــني جليــاً أثنــاء حــدوث 
ــتمد  ــي تس ــة الت ــات الوطني ــني والسياس ــل القوان ــات تجاه األزم
ــل لحقــوق غــري  ــة باملث ــة الدولي ــادئ التوجيهي ــن املب ــا م أحكامه
ــري  ــك، تفتقــر كث ــات األزمــات. وعــالوة عــىل ذل ــني يف أوق املواطن
مــن الــدول املتــرضرة إىل اإلمكانيــات األساســية لتنفيــذ القوانــني 
ــج  ــني النتائ ــن ب ــات. وم ــوع األزم ــاء وق ــة أثن ــات الحالي والسياس
الرئيســية لتقييــم فاعليــة االســتجابة اإلنســانية لحــاالت التهجــري 
ــاً يف  ــة نقص ــام 2008 أن مث ــت ع ــي حدث ــا الت ــوب إفريقي يف جن
ــاًل  ــة فض ــة القامئ ــف ويف األنظم ــك املواق ــع تل ــل م ــربة التعام خ
ــن  ــل األوىل م ــيام يف املراح ــة والس ــادة الحكومي ــاب القي ــن غي ع
األزمــات إضافــة إىل تفتــت املجتمــع املــدين واالرتبــاك بشــأن 

ــن.2 ــب امُلهجري ــوق األجان حق

ــري  ــدف إىل توف ــرب ته ــة أك ــات وطني ــود إمكاني ــة لوج ــة حاج ومث
ــري  ــم غ ــن فيه ــاً مب ــني داخلي ــراد النازح ــاعدة لألف ــة واملس الحامي
املواطنــني أثنــاء أوقــات األزمــات بــدءاً مــن وضــع إطــار اســتجابة 
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مسؤولون عىل الحدود التونسية يصدون حشداً تجمع عىل الحدود التونسية الليبية يف مارس/آذار 2011 حيث يسعى آالف الناس 
مغادرة ليبيا ومعظمهم من العامل املهاجرين من تونس ومرص وقد اجتمعوا اآلن يف املنطقة املحايدة.
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ووصــوالً إىل توزيــع واضــح للمســؤوليات والتشــاور مــع كل مــن 
ــة  ــدول األصلي ــىل ال ــن. وع ــني املترضري ــري املواطن ــني وغ املواطن
للُمهجريــن مشــاركة الخــربات والتجــارب فيــام بينهــا واســتضافة 
الــدول التــي اســتجابت لتهجــري غــري املواطنــني يف الســنوات 

األخــرية.

ويجــب تشــجيع مزيــد مــن الــدول عــىل وضــع قوانــني وسياســات 
غــري  فيهــم  مبــن  داخليــاً  النازحــني  حقــوق  تراعــي  وطنيــة 
املواطنــني. فضــال عــن رضورة تحديــث القوانــني والسياســات 
ــن مــن غــري  ــوق امُلهجري ــة لتتضمــن إشــارة واضحــة لحق الوطني
ــرث يف  ــدول أك ــني. ويف هــذا الصــدد، ُيحتمــل أن ترغــب ال املواطن
ــىل  ــة. وع ــف العادي ــة يف املواق ــوق املمنوح ــاق الحق ــيع نط توس
الــدول التــي تشــتمل عــىل أعــداد كبــرية مــن العاملــني األجانــب 
وضــع إجــراءات عملياتيــة معياريــة بغــرض حاميــة العــامل 
املهاجريــن أثنــاء األزمــات مبــا يف ذلــك توفــري معلومــات ُمفصلــة 
ــودة إىل أرض  ــال واإلجــالء والع ــة واالنتق بشــأن إجــراءات الحامي

ــدث. ــت الح ــن يف وق الوط

إضافــة إىل مــا ســبق: يجــب أن يتضمــن تدريــب مــا قبــل مغــادرة 
البــالد للعــامل املهاجريــن التخطيــط لحــاالت الطــوارئ لتهيئتهــم 
ملواقــف األزمــات إضافــة رضورة مراعــاة خطــط التأمــني متناهــي 
الصغــر ملســاعدة املهاجريــن عــىل التــاميش مــع حــاالت الطــوارئ. 

ــامل  ــة الع ــة لحامي ــات القنصلي ــر اإلمكاني ــب تطوي ــرياً، يج وأخ
ــن  ــرية م ــداداً كب ــف أع ــي توظ ــرشكات الت ــىل ال ــن وع املهاجري
ــة بشــأن  ــة وضــع إجــراءات تشــغيلية معياري الجنســيات األجنبي
ــة تأســيس وحــدات  ــة إىل أهمي ــم إضاف ــة العــامل وإخالئه حامي

ــن. ــاط األم ــري ضب ــف كب ــص وظائ ــر وتخصي ــم املخاط تقيي

خالد كورس k.koser@gcsp.ch عميد أكادميي ونائب املدير 
يف مركز جنيف للسياسات األمنية www.gcsp.ch وزميل كبري 

غري مقيم تابع ملرشوع بروكينجز- برين املعني بالنزوح الداخيل. 
www.brookings.edu/about/projects/idp

www.iom.int/cms/mcof .1
http://tinyurl.com/Sa-violence-against-foreigners .2

اإلدارة اإلنسانية للحدود
ماكسيميليان بوتلر

لالستجابة  امُلكملة   األدوات  من  للحدود  اإلنسانية  اإلدارة 
اإلنسانية للمهاجرين العالقني يف أزمة ما.

االنتقال  أشكال  نحو شامل جميع  الحالية عىل  األطر  تغطي  ال 
يف أوقات األزمات وجميع املرتحلني أثناء األزمات عىل األصعدة 
للهجرة  الدولية  املنظمة  وتدرك  والوطنية.  واإلقليمية  الدولية 
مام  إمكاناتها  وتطوير  لديها  التنسيق  آليات  لتحسني  الحاجة 
دفعها لوضع اإلطار العمي إلدارة أزمات الهجرة الذي ُيركز عىل 
ظروف االستضعاف التي يعاين منها مجموعة منَّوعة من األفراد 
يغفل  قد  التي  باملجتمعات  والتي ترض  انتقالهم   أثناء رحالت 
كثريون عن احتياجاتها وأوضاع االستضعاف بها أثناء االستجابة 

لألزمات. 1

أدوات  من  عدداً  الهجرة  أزمات  إلدارة  العمي  اإلطار  ويراعي 
للمهاجرين  اإلنسانية  االستجابة  ُتكمل  قد  التي  الهجرة  إدارة 
العالقني يف أزمة ما والتي ُتعد واحدة من أدوات اإلدارة اإلنسانية 
للحدود. وتقوم كل من الرشطة وهيئات الهجرة وإدارة الحدود 
بدور أسايس يف أزمة الهجرة. وعندما تجد املناطق بأرسها نفسها 
تعيش يف فوىض عارمة، قد تقلق الدول التي تواجه االضطرابات 
املقام  يف  الحدود  بإدارة  املتعلقة  األمن  جوانب  من  السياسية 

يحد  إجراء  بوصفه  املترضرة  الحدود  لغلق  يدفعها  مام  األول 
وضع  الدول  وعىل  املتزايدة.  الحدود  عرب  االنتقال  رحالت  من 
آليات استجابة بديلة تدرك الحاجة املاسة لدعم الحكم اإلنساين 
عىل الحدود يف املواقف التي تتزايد فيها الضغوط سعياً لحامية 

الوفود املتنقلة املستضعفة ويف إطار القانون الدويل القائم. 

بعض  مراعاة  عىل  يشتمل  الحدود  إدارة  هيئات  قدرات  فبناء 
الصحيحة  الــطــوارئ  خطط  وضــع  مثل:  التقنية،  الجوانب 
ووحدات  واإلنقاذ  البحث  وعمليات  املبكر  اإلنــذار  وأنظمة 
الشديد  الوعي  تقديم  رضورة  عن  فضاًل  املتنقلة  التسجيل 
أوقات  أثناء  املختلطة  الهجرة  تيارات  بني  االستضعاف  بظروف 
األزمات ووضع أنظمة إحالة تهدف لحامية األفراد والجامعات 
املؤسيس  املعلومات  تبادل  من  كل  أثبت  وقد  املستضعفة. 
والعمليات املشرتكة فائدتهام للُمرتِحلني ولهيئات إنفاذ القانون 
الدول  دعم  للهجرة  الدولية  املنظمة  وتنوي  سواء.  حد  عىل 
لوضع برامج إدارة الحدود والهجرة صارمة ومعززة بالسياسات 
والقوانني واإلجراءات وأنظمة املعلومات املناسبة التي ستساعد 
ذلك،  ولتفيذ  األزمات.  من  الفارين  انتقال  تيسري  عىل  بدورها 
الحدود  إدارة  مسؤويل  من  اآلالف  عرشات  املنظمة  دّربــت 
مختلفة،  مواضيع  إىل  وعرّفتهم  العامل  أرجاء  جميع  يف  والهجرة 
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