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غالباً ما يكون العامل املهاجرون األجانب يف منطقة النزاع أكرث استضعافاً من السكان املحليني 

وذلك لعدة أسباب. فرمبا ال يتكلمون اللغة املحلية وال يشرتكون بثقافة أهلها وال يعرفون 

شيئاً عن طبيعة جغرافيا البالد. وغالباً ما يكونون يف أسفل الهرم االقتصادي. وعىل النقيض 

من السكان املحليني، ال يوجد للمهاجرين عائالت أو شبكات لجالياتهم يستنجدون بها يف 

أوقات العرسة، ومن هنا يجدون أنفسهم يف عزلة. فعىل سبيل املثال، لقي الليبيون الهاربون 

من ليبيا دعاًم من أفراد عائالتهم ومن التونسيني عىل حد سواء أما العامل املهاجرون فتزداد 

مخاوفهم من أمرين أولهام التعرض للخطر املبارش وثانيهام األثر السلبي املستقبيل لتغيري 

وضعهم الوظيفي يف الخارج عىل عوائلهم الذين يعيشون عىل حواالتهم.

وكام يالحظ يف مرحلة ما بعد األزمة يف ليبيا فقد كان للعودة الرسيعة لألعداد الكبرية من 

العامل املهاجرين إىل مواطنهم األصلية خالل مدة قصرية جداً آثار وتبعات سلبية جداً ليس 

البطالة يف  التي فقدوها فحسب ولكن عىل ارتفاع نسبة  املالية األجنبية  عىل مكتسباتهم 

أوطانهم أيضاً. ومن هنا حدثت نقلة يف وضع املهاجرين العائدين من موقف املعيل األسايس 

للعائلة إىل صفة املعال. وهذا التغيري غالباً ما يتبعه صعوبات ويتسبب يف إحداث حالة من 

التوتر لكل من الفرد والعائلة عىل حد سواء. وفضاًل عن ذلك هناك من ترتب عليه ديون 

كثرية لقاء تأمني سفره للعمل يف الخارج وسداد مثل تلك الديون ستصبح مسؤولية العائلة 

بأكملها وهذا ما يفرض ضغوطاً مالية إضافية عىل األرسة. 

إبان  دمجهم  وإعادة  العامل  املهاجرين  عودة  مع موضوع  بلد  كل  تعامل  كيفية  أما عن 

واملوارد  املعنيني  املهاجرين  العامل  رئيسياً عىل عدد  اعتامداً  تعتمد  الليبية فكانت  األزمة 

من  الفلبينية  الحكومة  متكنت  سوءاً،  الليبية  األزمة  ازدياد  ومع  الحكومة.  لدى  املتوافرة 

اإلرساع يف حشد األموال الالزمة وإقامة البنى الرضورية للبدء بإعادة املهاجرين وعملت عن 

كثب مع الجالية الفلبينية يف ليبيا لنرش املعلومات وحشد العامل لتسجيلهم ممن يرغبون 

يف نقلهم و املساعدة يف اإلخالء الحقيقي وإعادة املهاجرين. وباإلضافة إىل ذلك كان للفليبني 

وما زال ترشيع ينص عىل املبادئ املؤسسية لإلجراءات والبنى الالزمة لالستجابة إىل موجات 

إعادة العودة واسعة النطاق .

الدولية  املنظمة  مثل  فمولت منظامت دولية  مختلفاً  اتخذت مساراً  أخرى  بلدان  وهناك 

للهجرة من أجل تويل مهمة إخالء العامل املهاجرين من ليبيا ونقلهم إىل بالدهم، وهناك 

إىل  باإلضافة  الجوية  الرحالت  بنفسها  قدمت  التي  والتشاد  كبنغالديش  أيضاً  البلدان  من 

املساهامت املالية، وبهذا، مل يكن هناك منهج موحد بني الدول يف هذه العملية. 

وقد سلطت هذه األزمة الضوء مجدداً عىل استضعاف العامل املهاجرين خالل أوضاع النزاع. 

وتضمن ذلك الخوف الذي اعرتى املهاجرين من تعرضهم للمضايقة أو استهدافهم من قبل 

مناطق  من  للخروج  سفرهم  نفقات  تغطية  عىل  قدرتهم  عدم  من  أو  املتحاربة  األطراف 

النزاع أو فقدانهم القدرة عىل الحصول عىل وثائق سفرهم (بسبب أن بعض أصحاب العمل 

كانوا يحجزون جوازات سفر العامل للتخفيف ما أمكن من املخالفات التعاقدية)، أو غياب 

املعرفة أو محدوديتها بشأن اللغات املحلية أو فقدان الوصول أو محدوديته إىل مسؤويل 

سفاراتهم (خاصة يف الحاالت التي كان مسؤولو السفارات قد غادروا البالد أو أخلوها مبكراً) 

أو عدم املعرفة بنظام النقل ومسارات النجاة السليمة.

وكام ذكرنا سابقاً، فإن اإلخالء القرسي غالباً ما نتج عنه عودة العامل املهاجر مثقاًل بالديون 

أن  كام  الخارج،  من  إليهم  يرسلها  كان  التي  الحواالت  عىل  تعيش  كانت  التي  عائلته  إىل 

الرغبة يف  لديهم  كانت  ما  غالباً  مواطنهم  الفقرية يف  الظروف  إىل  عادوا  الذين  املهاجرين 

أنها أصبحت  اعتبار  منه عىل  الذي هربوا  البلد  إىل  يكون ذلك  ما  الهجرة مجدداً، وعادة 

مألوفة لديهم.

وأزمة الهجرة التي حدثت مؤخراً يف ليبيا متثل هذه الحالة، فاملهاجرون العائدون يرغبون 
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مهاجراً بنغالياً إىل ليبيا للعمل مع أنه ما زال هناك مهاجرون يهربون من ليبيا إىل بنغالديش 

يف ذلك الوقت.

الطريق إىل األمام 
ما زالت الحكومات واملؤسسات املعنية حالياً تنفذ مبادرات مهمة للتصدي لتلك التحديات، 

ع. وندرج فيام ييل بعض املبادرات التي ميكن أن تتبع أو توسَّ

بناء إجراءات تشغيلية معيارية 
الرابع  الوزارية  االستشارات  لقاء  نيسان ٢٠١١  أبريل/  ُعِقَد خالل  الليبية  األزمة  عىل ضوء 

وفود  وأوصت  كولومبو)١ .  عملية  باسم  (واملعروف  آسيا  يف  للعاملة  املصدرة  للبلدان 

الحكومات من الدول األعضاء بناء إجراءات عملية موحدة ودامئة لحامية العامل املهاجرين 

يف حاالت الطوارئ املعقدة، وتقدم هذه اإلجراءات البنى املؤسسية الالزمة والتخطيط الالزم 

للطوارئ من أجل التصدي ملثل تلك األوضاع يف املستقبل. وعىل وجه الخصوص، تتضمن 

أماكن  إىل  املهاجرين  ونقل  املوقع  يف  الحامية  معايري  حول  مفصلة  معلومات  اإلجراءات 

املعنية  الجهات  مختلف  مع  التنسيق  عىل  الرتكيز  مع  والعودة  اإلخالء  وإجراءات  أخرى 

ذات املصلحة.

فالحكومة الفلبينية عىل سبيل املثال تدرك منذ وقت طويل أنَّ دعم مواطنيها العاملني يف 

األزمة  البالد. وخالل  األزمات عنرص مهم وحاسم وينصب يف أفضل مصالح  الخارج خالل 

الليبية، أنشأت الفليبني فريق االستعداد واالستجابة للتعامل مع العامل املهاجرين يف الخارج 

وكان ذلك الفريق يعمل بإرشاف مبارش من مكتب رئيس الجمهورية. وقد أوكلت إىل الفريق 

مهام عدة من أهمها رسم خطط الطوارئ ومراجعتها دورياً يف أوقات األزمات التي تؤثر 

عىل الفليبني يف الخارج.

إنشاء صندوق ائتامن للطوارئ 
بتأسيس آلية متويل رسمية لضامن  أوصت الدول األعضاء يف ملتقى عملية كولومبو أيضاً 

ُتطلق بعد  التي  اللحظي  اإلغايث  النداء  بدياًل عن عملية  لتكون  استجابة رسيعة ومهيكلة 

إخالء  عىل  قادرة  للعاملة  املصدرة  الدول  من  قلياًل  عدداً  أنَّ  كام  اإلنسانية،  األزمة  وقوع 

مواطنيها وإعادتهم إىل بالدهم من منطقة النزاع بأرسع وقت ممكن. ويف حني أنَّ املنظمة 

االستجابات  غياب  فإنَّ  لألزمة  برسعة  االستجابة  عىل  قادرون  ورشكائها  للهجرة  الدولية 

يف  التمويلية  الفجوات  وكانت  الحشد.  عملية  كفاءة  عدم  إىل  أدى  املانحني  بني  املنسقة 

املايض قد عرضت للخطر عملية إعادة املهاجرين من مناطق النزاع ولذلك يتطلب ضامن 

األمن اإلنساين للمهاجرين وجود تيار متوييل أكرث استقراراً ال يعتمد اعتامداً مطلقاً عىل إيثار 

املانحني وال عىل رغبة هؤالء املانحني بتخفيف احتامل الهجرة غري النظامية.

عرض التأمني األصغر للمهاجرين 
غالبا ما يكون العامل املهاجرون غري مستعدين للتعامل مع الحاالت الطارئة مثل األمراض 

واإلصابات التي قد يتعرضوا إليها عىل سبيل املثال وال مع الكوارث الطبيعية أو االضطرابات 

السياسية يف البلد الذي يعملون به. وإذا ما أغلق أصحاب العمل مؤسسات أعاملهم وغادروا 

فمن الطبيعي أن يصبح العامل املهاجرون محرومني من القدرة عىل دعم أنفسهم مالياً. 

وخالل العقد املايض، انترشت خطط تأمني املهاجرين بنجاح يف أمريكا الالتينية ويف منطقتي 

االجتامعي كام يف سرييالنكا  للتأمني  أخرى  أمثلة  آسيا، وهناك  آسيا وجنوب رشق  جنوب 

حيث ترعى الحكومات خطط التأمني االجتامعي صفة دامئة لعملية الهجرة وترعى خطط 

فتقدمها  األصغر  التأمني  خطط  أما  السكان،  من  محددة  ملجموعات  االجتامعي  التأمني 

املؤسسات الخاصة للمهاجرين وعائالتهم.

يشري عدد من املبادرات الجديدة إىل طرق متّكن املجتمع الدويل وخاصة الحكومات من املساعدة يف تخفيف استضعاف العامل املهاجرين خالل أوضاع 
النزاع واألزمات.

املهاجرون العالقون يف األزمة   
برايان كييل
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تدريب املهاجرين يف مجال التخطيط للطوارئ

ال يدرك معظم املهاجرين املخاطر واملصاعب املرتبطة بالهجرة إىل الخارج 

قبل مغادرتهم لبالدهم ويف حني أنَّ هناك حمالت مختلفة وبرامج توجيهية 

أنها  ومع  بلده  مغادرة  قبل  املهاجر  وعي  لرفع  سنوات  قبل  ُأطلقت  قد 

كانت تهدف إىل رفع الوعي حول مختلف القضايا بدءاً مبحو األمية املالية 

التخطيط  فإنَّ  املستضيف  للبلد  الثقافية  بالقيم  التحسيس  إىل  ووصوالً 

ألزمات الطوارئ نادراً ما يذكر. فعىل املهاجرين أن يكونوا عىل دراية بأنواع 

املخاطر التي قد يواجهونها (خاصة يف حالة االضطرابات السياسية املفاجئة 

و النزاعات) والخطوات التي ميكنهم اتباعها لضامن سالمتهم.

بناء قدرات السفارات عىل حامية العامل املهاجرين
والفليبني  وباكستان  بنغالديش  مثل  للعاملة  املصدرة  البلدان  بعض  هناك 

والرعاية.  املساعدة  لتقديم  وذلك  بسفاراتهم  عامليني  ملحقني  عينوا  ممن 

بالهجرة  تتعلق  مختلفة  قضايا  عدة  عىل  مدربون  املوظفني  هؤالء  مثل  و 

مثل محاربة اإلتجار وتسهيل الحواالت وتسجيل الشكاوي واالستجابة لها. 

املؤسسية لألزمات  القامئة واالستجابات  اآلليات  إزاء  لرفع وعيهم  وسيكون 

دور يف تعزيز قدرات هذه السفارات عىل حامية املهاجرين إما يف املوقع 

أو خالل عملية النقل إىل مكان آخر أو اإلخالء أو اإلعادة وينبغي أن يكون 

وعليهم  املنكوبني  للمهاجرين  األوىل  االتصال  نقطة  العامليون  امللحقون 

أثناء  املهاجرة خصوصاً  للجاليات  املعلومات  نرش  تقع مسؤولية  أن  ينبغي 

غري  القارصين  إىل  الخاص  االهتامم  إيالء  أيضاً  ينبغي  و  الطوارئ  حاالت 

املصاحبني ببالغني والنساء من املهاجرين الذين ُيعترَبون عىل مستوى أعىل 

من املخاطر.

بناء خطط ما بعد العودة وإعادة االندماج.
إعادة  اسرتاتيجيات  يف  يبحثوا  أن  والدوليني  الوطنيني  الفاعلني  عىل  يجب 

التأهيل طويلة األمد بالنسبة للمهاجرين املجربين عىل العودة وذلك مثاًل 

من خالل توفري فرص العمل إما يف الوطن أو يف الخارج وعىل غرار ذلك يالحظ أنَّ عدداً 

املطار  إىل  وصولهم  فور  التسجل  العائدين  جميع  أجربت  بنغالديش  منها  الدول  من  كبرياً 

حتى لو مل يكن هناك خطط إلعادة االندماج إبان األزمة الليبية لالجئني فقد سجل مسؤولو 

العائدين  بأسامء  كاملة  قامئة  عىل  الحكومة  توافر  لضامن  املهاجرين  البنغاليني  الهجرة 

ومعلومات االتصال بهم. وقد أثبتت املعلومات املجموعة فائدة كبرية حيث مكنت الحكومة 

البنغالديشية فيام بعد من الحصول عىل قرض من البنك الدويل إلعادة دفع األموال الالزمة 

للمنظمة الدولية للهجرة لتغطية التكاليف التي تحملتها تلك املنظمة إزاء نقل املهاجرين 

ولتوفر لكل عائد منحة نقدية تدفع مرة واحدة.

برايان كييل bkelly@iom.int مستشار الطوارئ اإلقليمية وما بعد األزمات ملنطقتي 

آسيا واملحيط الهادئ.

www.colomboprocess.org  .١

املجلس االستشاري الدويل لنرشة الهجرة القرسية
بصفتهم  القرسية  الهجرة  نرشة  يف  الدويل  االستشاري  املجلس  أعضاء  يشارك 

الشخصية وال ميثلون بالرضورة املؤسسات واملنظامت التي ينتمون إليها.

 ديانا أفيال

الحوار جنوب األمرييك

 نينا يريكالند

املجلس الرنويجي لالجئني/مركز رصد النزوح

 دون تشايت

مركز دراسات الالجئني

 مارك كاتس

مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية

 إيفا إسبينار

جامعة أليكانتي/إسبانيا

 إلينا-فيديان قاسمية         

مركز دراسات الالجئني

 ريتشل هيستي 

أوكسفام-بريطانيا العظمى

 لويس كياما

اتحاد الجئي كينيا

خالد قورص

مركز جنيف للسياسات األمنية

 إميليا تشيازي

منظمة إنقاذ الطفولة/ اململكة املتحدة

 إيرين موين

مستشارة مستقلة

 كاثرين ستارب

املجلس الدامنريك لالجئني

 فييك تينانت

مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني

 ريتشارد ويليامز

مستشار مستقل
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مع الشكر لكل الجهات التي ساهمت يف 

دعم النرشة  يف عامي 2012-2011

تعتمد نرشة الهجرة القرسية يف متويلها بشكل كيل عىل التمويل والتربعات لتغطية كل تكاليفها مبا 

فيها تكاليف العاملني فيها. ونود التعبري عن امتناننا الكبري لكل الجهات التي ساهمت يف دعم نرشتنا 

خالل السنوات السابقة ونخص بالذكر الجهات التي ساهمت يف دعمنا خالل السنتني املاضيتني:

الوكالة األسرتالية للتنمية الدولية • مرشوع بروكينغز-إل إس إيه لدراسة النزوح الداخيل • 

رشكة دهب شيل • مجلس الالجئني الدامناريك • رشكة DHL للنقل الرسيع • مركز فاينستاين 

الدويل، جامعة تافتس • حكومة مقاطعة فالنسيا/وزارة التعليم •املنظمة الدولية للهجرة•  

منظمة اإلشعار الدولية • لجنة اإلنقاذ الدولية • محمد يحيى أبوريشة • وزارة الشؤون الخارجية 

الرنويجية • مجلس الالجئني الرنويجي/مركز رصد النزوح الداخيل • أوكسفام أسرتاليا • أوكسفام 

بريطانيا العظمى • ستيفاين هنت وهنرت هنت، معهد هنت للهندسة والعمل اإلنساين • وزارة 

الشؤون الخارجية الفدرالية  السويرسية • وزارة التنمية الدولية الربيطانية • املفوضية العليا لألمم 

املتحدة لشؤون الالجئني • جامعة كوينزالند • اللجنة النسائية لالجئات واألطفال الالجئني 


