
 

 

 

 

 

 

 المؤتمر الدولي الثاني والثالثون

 للصليب األحمر والهالل األحمر

 جنيف، سويسرا
 2015كانون األول/ديسمبر  8-10

 
ضمان الوصول إلى المهاجرين، والكرامة واحترام التنوع، واإلدماج "الهجرة:  3تنفيذ القرار رقم 

 االجتماعي" الصادر عن المؤتمر الدولي الحادي والثالثين

 تقرير مرحلي

)2011-2015( 

 

 مشروع وثيقة من إعداد الصليب األحمر االسترالي

 بمساهمة من االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر

 الدولية للصليب األحمرواللجنة 

 2015 أكتوبر/األول تشرين جنيف،

 AR 
 32IC/15/15 

 إنجليزياألصل: 
 التخاذ قرار



1                                                                                                                                       32IC/15/15 
 

 
 

 موجز ألهم المعلومات

 والسكان الحكومات مع لعملبابعيد  أمدمنذ  األحمر والهالل األحمر للصليب الدولية الحركة تلتزما
 هذاترسخ  وقد. المستضعفين للمهاجرين اإلنسانية االحتياجات تلبيةب المهاجرين ومجتمعات المضيفين

 يهإل تأشاركما  ،2009 عامالتي تبلورت الهجرة بشأن  الدولي االتحاد ةسياس في رسمياً  االلتزام
 للصليب الدولية للحركة حادي والثالثونال الدولي المؤتمر هتمدذي اعال 3 رقم القرار في الدول

 المؤتمر اعتمدهو سبق عالنإل بدوره القرار هذاواستجاب . 2011 عام األحمر والهالل األحمر
 تعزيز دراسة طرق وأساليب أهمية" على كدأو "اإلنسانية أجل من معاً عنوان "بالدولي الثالثون 

 ."الدولية الهجرةتي تثيرها ال اإلنسانية الشواغل لمعالجة المستويات جميع على الدولي التعاون

 

 هاللاألحمر والصليب لل الدولية الحركة أحرزته الذي التقدم عن عامة لمحةالحالي  التقرير يقدمو
 ،األحمر للصليب الدولية اللجنة من تتألفالدولية، وهي  الحركةويُشار إليها فيما يلي ب[ األحمر

 الدولبالتعاون مع ] لجمعيات الوطنيةوا ،األحمر الهاللو الصليب األحمر لجمعيات الدولي واالتحاد
لكرامة، واحترام التنوع، "الهجرة: ضمان الوصول إلى المهاجرين، وا 3رقم  قرارال تنفيذ في

الممتدة من  الفترة خالل الحادي والثالثين، وذلك الدولي المؤتمرواإلدماج االجتماعي" الصادر عن 
 .2015وحتى عام  2011 عام

 

 أهمية وداللة 3 رقم لقرارل يزال ال ن،والمستضعف نوالمهاجر التي يكابدها محنةتفاقم ال معو
 فظاتح أن للدول ينبغيو. هتنفيذ عملية تعزيزفي  والدول لحركةاأن تستمر  الضروري ومن ،كبيرتان

، وأن تكفل بل وتزيد منهاالرامية إلى حماية كرامة جميع المهاجرين وضمان سالمتهم،  جهودها على
 دهاووجبُحكم و خبرتها وتستطيع الحركة من واقع. التي يحتاجونها خدماتال على حصولهم أيضاً 
 االحتياجات تلبية في ساهمت ها إزاءهم، أنمالتزاو ونجراهالتي يسلكها المالمسارات امتداد  على

وخارجها  الحركة داخل الوثيق لتعاونل ماسةال حاجةال برزوت. المستضعفين للمهاجرين اإلنسانية
 على امتداد للخطر المعرضين لألشخاص الحمايةتوفير و اإلنسانية الخدمات لىع صولحال لضمان

 .والمقصد والعبور المنشأ بلدان في الهجرة طرق
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20150F حتىو 2011خالل الفترة من  همةم نجازاتإ

1 

اإلشارة إلى ولكن ينبغي ويسلط الضوء عليه فيما يلي، الُمحرز  التقدم بعضالحالي يسجل التقرير 
على  تأجابالتي  والدول الوطنية الجمعيات عددقلة نظراً ل ،لهذا التقدم نسبيالو محدودال الطابع

 22و وطنية جمعية 47 من االستبيان علىالتي وردت  الردود لىإ الحالية النتائج وتستند. االستبيان
 .دولة

 القانوني هموضع عن النظر وبغض تمييز دون لمهاجرينإلى ا الوطنية الجمعيات وصول

المعني  3 رقم القرار تنفيذ الستعراض معلوماتب قدمتت التي الوطنية الجمعيات غالبية أفادت
 وضعهم عن النظر بغض لمهاجرين،ومرٍض إلى ا كافعلى نحو  صلبأنها استطاعت أن ت لهجرةبا

بموجب  ةرسميبصفة  صطبغي لم الوصول هذا في احقه أن إلى أشارمنها  بعضأن ال رغم القانوني،
 المعاهدات عن الناشئة تزاماتامتثالها لاللالدول إلى  وأشارت. العامة السلطات مع قانوني اتفاق أي

 إلى كافة الوطنيةالجمعيات  وصولمنها ب قليل عددوأفاد  ،بالهجرة الصلة ذاتالدولية  واالتفاقيات
 .دون قيد أو شرط المهاجرين

 حصول المهاجرين على حماية دولية كافية وعلى الخدمات الضرورية

من  التي تلك وخاصة الوطنية، اإلجراءاتاشتمال  نحو التأكد من كبير تقدمأُحرز فيها  حاالتتوجد 
 كرامة لحماية كافية ضماناتعلى  الدولية، الحماية على الحصول من الحرمان إلى فضيتالممكن أن 
 ةساعدالم الوطنية الجمعيات من ديعدوقدم ال. ، حسبما تقتضي الضرورةتهمسالم وضمانالمهاجرين 

 محدوديةبيد أن . الخدمات وتوفير الخططوضع و تالتحليالإجراء بغية  الصدد هذا في لسلطاتل
 تفعيلكان و . 3 رقم القرار تطبيقب تلتزم التي الوطنية للجمعيات  حاسماً بالنسبةعامالً تمثل  الموارد

 في محدوداً  اإلنسانية الخدمات لىع صولفضالً عن الح ،األخرى الحماية أنماطو الدوليةالحماية 
 ضماناتتوفير وللبت في وضع المهاجرين  ةوفعال إجراءات منصفة وجود لعدم نظراً  الدول، بعض
 لحقوقالواجب ل حتراماال ضمانالرامية إلى  الجهودإزاء  ياتتحدوشّكلت تلك العوامل . لهم كافية

 التطبيق الواجب الدولي للقانون وفقا القانوني، وضعهم عن النظر بغض المهاجرين، لجميع األساسية
باعتباره  للغاية،لالحتجاز بصورة متكررة  نومهاجرال ويتعرض. وطني المعمول بهال والقانون
 نوخمسست و ذكرتو. حتجازلال يلةبدالبحث عن سبل  من بدالً  ةالشرعي غير ةللهجر تلقائية استجابة

 لتنفيذ إجراءات اتخذتأنها  2015 استبيان عام في دولة أربع عشرةو 2013 استبيان عام في ةدول
 .الحماية ضمانات

                                                           
 47 من  2015عام  استبيان لىالتي وردت ع الردود، وإلى 2013التقرير المرحلي الذي أعّده االتحاد الدولي عام  لىإ النتائج تستند  1

 اللجوء وطالبي لالجئينبشأن ا ةاألوروبي األحمر الصليببين جمعيات  تعاونال هاجمنأجراه  سابق بحثإلى و دولة، 22و وطنية جمعية
 عام في الهجرةمن أجل  تنسيقال خلية في إطار التي أجريت مؤخراً  المشاورات إلىو الهادئ، المحيطفي آسيا و الهجرة وشبكة والمهاجرين

 من بدعم الدولي واالتحاد الوطنية الجمعيات من خبراءالمكونة من و جنيف في الدولي االتحاد أمانة ااستضافته يتال ،)الهجرة خلية( 2015
 على الردودالمحرز بشكل عام، حيث أن  التقدم عن ووافٍ  كامل تقرير تقديمرصد الفعلي من أجل ال من مزيدوينبغي القيام ب. الدولية اللجنة

 في 12و الوطنية الجمعيات منفي المائة  25حيث أجاب عليه بالكامل  ( يمكن االعتداد بها إحصائية داللة لها ليست 2015 عام استبيان
 ).الدول من المائة
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 االجتماعي دماجاإل تعزيز

 االحتياجات تلبيبحيث  أدخلت عليها بعض التعديالتونطاق برامجها  وطنيةال جمعياتال عتسّ و
من  االجتماعي دماجاإل تعزيزآليات تلك البرامج حيث تضمنت  ،المستضعفين لمهاجرينل المتزايدة
 المدني المجتمع منظمات مع القدرات وبناء الوعي إذكاءو هادفال التعليم نشطةأتنفيذ خالل 

 التشرذمتجلى وي.  مثبطاً عامالً  يكون ما غالبا التمويلبيد أن . الحكومات مع اإلنسانية والدبلوماسية
التوظيف و األسر شمل لم دون تحول التي الحواجز خالل من الدول من كثير في االجتماعي

 االجتماعي اإلدماجبغية تعزيز  تدابيراتخاذ ب الدول من عدد فادوأ. األساسية الخدماتالحصول على و
 في مجدداً  االندماجالعائدين إلى الديار على  الرعايا لمساعدةالمصممة  البرامج عضمن خالل ب

 .المجتمع

 الشراكاتبناء و التعاون

 المدني المجتمع ومنظمات األطراف المتعددة والمنظمات الحكومات مع التعاونتوطدت أواصر 
 كفوتع. ارهستمروا النجاح تحقيقفي  محوريال هايًعترف بدورمعها، حيث  شراكاتتأسست و

 القطاعتُقر بعض الجمعيات الوطنية بأن و. إقليمية جونهوضع  على ياً فعل الوطنية الجمعيات بعض
 ،لهم عمل فرصتوفير  خالل من المهاجرينلنهوض بمستوى إدماج لمحتملة  اً فرص يحيت الخاص

 .اإلنساني العمل لدعم التوزيع قنوات تشاطرو الحديثة، التقنيات استخدامفي  عتوسّ الو

 

 :التركيزفي  ولويةتحظى باأل مجاالت

 اإلنسانية االحتياجاتتزايد  ضوء فيبأهميتها  3 رقم للقرار األساسية العناصر جميعحتفظ ت
 التنفيذ تعزيزمن أجل  ولويةباأل التالية التي تحظى المجاالت على الضوء طيسليجري تو. للمهاجرين

 .القرار هذال المستمر

 أن تها المتمثلة في التأكد منمسؤوليواجب التطبيق، ب الدولي لقانونل ذّكر الدول، وفقاً تُ  •
 لحماية كافيةال ضماناتشمل الت الدولية الحدودالوطنية المطبّقة عند  هاوإجراءات هاتشريعات

 حمايةال منحب اللتزاماتها االمتثال من الدول أيضاً يُطلب و. وكفالة سالمتهم المهاجرين كرامة
واجب التطبيق  الدولي القانون مع تمشيا وذلك ها،الحصول علي لهم يحق المالئمة لمن دوليةال

 .األساسية الخدمات لىع المهاجرين صولح وضمان به، المعمول والقانون الوطني
 اإلنسانية االحتياجاتتلبية  في ةاألولويالتعاون والتنسيق وتعزيزهما الدولية  حركةتمنح ال •

 الحمايةب االعتراف مع القانوني، وضعهم عن النظر بغض المستضعفين، المهاجرين لجميع
وذلك  ،اللجوء وطالبي الالجئين مثلألشخاص ا من معينة لفئات هامنحواجب ال الخاصة

 .وطنيوال الدولي ينالقانونبمقتضى 
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 خالل من العالميانتشارها على الصعيد  تعزيزاالستمرار في بالدولية  الحركة تلتزم •
 .والتحليلالمشترك والرصد   التخطيط

 الوعيمن أجل تأسيس  القدرات بناء فيجهودها ومواردها  استثمار الدولية حركةال تواصل •
 دوليةالو قليميةاإلو محليةال تلبية االحتياجات فرصزيادة و تعزيز التعلم من خالل األقرانو
 .الضعف نقاطمعالجة و

 العامة السلطات مع هاشراكات وطدوت شاركتهام عززتأن  الدولية الحركة على يجب •
فعالة  خططوضع  ضمانبغية  ةالمضيفالمجتمعات المحلية و ينالمهاجر ومجتمعات

 .المستضعفين للمهاجرين اإلنسانية لالحتياجات ناجعة واستجابة
 

 مقّدمة -1

 قرارال تنفيذ في والدولالدولية  الحركة أحرزته الذي التقدم عن عامة لمحة المرحلي التقرير هذا يقدم
 ،التنوع واحترام والكرامة، ،إلى المهاجرين الوصول ضمان: الهجرة( لهجرةالمعني با 3رقم 

نص بموجب ويُقّدم هذا التقرير . الصادر عن المؤتمر الدولي الحادي والثالثين )االجتماعي واإلدماج
 عام الدولي االتحادالذي أعده  المدة منتصف تقرير لىإ تندحيث يسسالف الذكر،  القرار من 5 لمادةا

 .2013 حتى عامو 2011 الممتدة من عام لفترةاوالذي يشمل  2013

 الوفاء سبل لمناقشة والدول الحركةمكونات ل فرصةالحادي والثالثون ال الدولي المؤتمر منحوقد 
وقد . للهجرة اإلنسانية لعواقببالنسبة ل 2007 عامل ثالثينال الدولي المؤتمرمبذولة إبان ال بااللتزامات

 على الدولي التعاون" إلى ثالثونال الدولي المؤتمر هاعتمد الذي ،"اإلنسانية أجل من معا" إعالندعا 
من  نوالمشاركأعلن و". الدولية الهجرةتي تثيرها ال اإلنسانية الشواغل لمعالجة المستويات جميع

 للتنوع المحلي المجتمع احترام تعزيز أجل من" الجهود تكثيف عن عزمهم أيضاً  عالنخالل هذا اإل
 اإلقصاء أشكال من ذلك وغير والتهميش األجانب وكراهية العنصري والتمييز العنصرية ومكافحة

 ".ضعفةمستال كافة الفئات هاتواجه التي

 االحتياجات تلبيةنحو  2011 عام منذكبيراً  اً تقدمالجمعيات الوطنية ووقد أحرزت بعض الدول 
بشأن استمرار  قلقيساورها ال الحركة تزال ال نفسه، الوقت وفي. المستضعفين للمهاجرين اإلنسانية
 والقانوني االجتماعيو الصحيخارج إطار النظام  يعيشون الذين المستضعفين المهاجرينمعاناة 

 حقوقهم احترام تضمن التي االستفادة من اإلجراءات ،عددةمت ألسباب القائم والذين يتعذر عليهم،
 .ساسيةاأل

 تتوالى أجزاؤه بعد ذلك وفقاً و األساسية المعلومات بعضب 2015 ويُستهل التقرير المرحلي لسنة
 :على النحو التالي لهجرةابشأن  3األربع لمنطوق القرار رقم  فقراتلل
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الخدمات : تعزيز الوصول إلى المهاجرين وحصولهم على من منطوق القرار 1الفقرة  •
 اإلنسانية

: منح الدول الحماية الدولية المناسبة للمهاجرين وضمان من منطوق القرار 2الفقرة  •
 حصولهم على الخدمات المالئمة

: توثيق التعاون لضمان اإلدماج االجتماعي للمهاجرين من خالل من منطوق القرار 3الفقرة  •
 المشترك مع منظمات المجتمع المدنيتعزيز الوعي الثقافي ونشر القيم اإلنسانية والعمل 

 : تأسيس الشراكاتمن منطوق القرار 4الفقرة  •
 

 معلومات أساسية -2

يرتكز  ،وتقديم المساعدة لهم المستضعفين المهاجرين مع العمل منعريق  تقليد لديها الدولية الحركة
 نقاطمعالجة  لىإفي هذا الصدد  الحركةوينصرف جل تركيز . األساسية نامبادئ في األساس على

 أهمية على شدديو القانوني، وضعهم عن النظر بغض ،همإمكاناتتعزيز ولدى المهاجرين  الضعف
 .هاالواجب ل تقديرإظهار اله ووحقوق مهاجر كل تطلعاتب االعتراف

 والمقصد والعبور المنشأ بلدان في العالميعلى الصعيد بوجود وطيد الحركة الدولية تمتّع ونظراً ل
 طوال نشأوالتي ت والمساعدة الحمايةالفجوات الموجودة في نظم  سدعلى  تساعد تستطيع أنفإنها 
 منذ زمن طويل اً جهود ذلك إلى باإلضافةمن الجمعيات الوطنية  كبير يبذل عددو. الهجرة رحلة

 للمهاجرين، االجتماعي التماسك ضمانية بغية الستغاللللنزعات او التمييزية للممارسات للتصدي
 .هموتهميش عن المجتمعات المضيفة لهماعزانأسباب  معالجةو

 المهاجرين أعداد تزايدإطار  في أولويةتُعتبر  العالمية الهجرة لكمساعبر  الهجرة بأن حركةوتقر ال
 .والمساعدة الحماية إلى وناجتحي الذين

  التقليد هذابغية تعزيز  2009وقد اعتمدت الهيئة العامة لالتحاد الدولي سياسة بشأن الهجرة في عام 
 وفقاً لتلك السياسة أنشطتها مواءمة الوطنية الجمعياتمن  تطلبحيث  ،المهاجرين إمكاناتدعم و

 االتحاد سياسةب السنة تلك فيلمجلس المندوبين  4وقد رحب القرار رقم . الدولي االتحاد من بدعم
 .اتنفيذه لضمان الحركة مكونات جميع بين التعاون استمرار إلى ودعا ،ةالجديد الدولي

 في الرغبة دافعب وذلكسالفة الذكر،  سياسةواسع النطاق للمهاجرين في ال وصفعن عمد ويرد 
 الذين شخاصاأل نيالمهاجرفئة  تشملو. بأكملها بالهجرة المتصلة اإلنسانية لشواغلل صديتال

 عن اً بحث -عادةبالدهم  خارج – جديدة أماكن إلى للذهاب ون منهفرمكان إقامتهم المعتاد أو ي يغادرون
 هافيتتداخل  ولكن ،قسرية أو طوعية الهجرةوقد تكون . أفضل آفاقعن و ناً اأم أكثربيئات  أو فرص
 ،لهجرةبشأن ا الدولي االتحاد سياسةوتشمل . والقيود الخيارات منمركبة  مجموعة حياناأل معظم

الذين  المهاجرينو جنسية، الذين ليس لديهم واألشخاص المهاجرين العمال أخرى، فئات جملة من
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 االعتراف مع اللجوء، وطالبي الالجئين وكذلك شرعيين، غيرتعتبرهم السلطات العمومية مهاجرين 
 .وطنيوال الدولي للقانون وفقاً  مختلفةال فئاتلل معينة بحقوق

 فرصةال ةيالدول والحركة الدول 2011 عام فيومنح المؤتمر الدولي الحادي والثالثون الذي ُعقد 
 نوقشت التي اإلنسانية االلتزامات أساس على الهجرة بشأن قراراتصياغة و فعلية عمل خطط لوضع
 اعتمدوقد . السياسة عليها تركزّ تي ال مجاالتاستناداً إلى الو ثالثينال الدولي المؤتمرخالل 

 والكرامة، ،إلى المهاجرين الوصول ضمان: الهجرة" المعنون: 3 رقم القرار المؤتمر في المشاركون
 الوطنية هاإجراءاتالتأكد من أن "على  الدول عشجّ الذي  ،"االجتماعي واإلدماج ،التنوع واحترام
 منالمهاجرين  حرمان إلىيمكن أن تفضي  التياإلجراءات  تلك وخاصة الدولية، الحدود عندالمطبّقة 
 كفالةو كرامةال لحماية كافيةال ضماناتال تشمل ،هم من الدخولمنعأو ترحيلهم أو  الدولية الحماية
 .1F2"المهاجرين جميع سالمة

 من الوطنية الجمعياتتمّكن  ءاتوإجرا ينانوقأن تضمن وجود  كذلك الدول منالقرار  وطلب
 الالزمة لهم المساعدة قديمفضالً عن ت القانوني، وضعهم عن النظر بغض المهاجرين، إلى الوصول

اإلجراءات  أن من تأكدوال للمهاجرين؛ األساسية الحقوقوضمان  ؛الدولية المناسبة الحمايةمنحهم و
 منالمهاجرين  تلك اإلجراءات التي يمكن أن تفضي إلى منع سيما الو - الحدوداألمنية المطبّقة عند 

، أو التي تؤدي إلى اللجوء إجراءاتالمالئمة واستكمال  الخدماتمن الحصول على  أو دخولال
 شراكاتبناء و ؛تهمكرامتحفظ  و تكفل سالمة المهاجرين وصالحهم -هم من الدخولمنع ترحيلهم أو

ُدعي األعضاء المشاركون في المؤتمر و. المستضعفين للمهاجرين المتاحة اإلنسانية الخدمات لتعزيز
 إطار في أو فردي بشكلإما  محددة، إجراءات اتخاذب طوعية تعهدات تقديم إلى ذلك لىعالوة ع

 .القرارمقاصد  زيتعزبغية  ،اتشراك

 الفترة خالل واسع نطاق على لهجرةالمعني با 3 رقم القرارباإلضافة إلى  الهجرة سياسة تشرنُ  وقد
 عام الدستورية الحركة اجتماعاتلعرض أثناء ل مؤقت مرحلي تقرير عدّ وأُ بين المؤتمرين،  الفاصلة
2013. 

 الدورب قرن أن المناسب من ،للحركة األساسية لمبادئل خمسينال بالذكرى لاحتفبصدد اال ونحن
 حياة حمايةمن أجل  الهجرة، مجال في الحركة أنشطة توجيه فيتلك المبادئ  تلعبه الذي الرئيسي
 اً إطار األساسية المبادئ توفرو. الواجب لهم االحترام ضمانو تهمكرام وتعزيز ،تهموصحالبشر 
ترسيخ موقفنا وب الهجرة، مسارات طول على اإلنسانية الشواغل على لردبا للحركة يسمح عملياً 

 منعدم التحيز  وضمان -االنحياز ألي طرف من األطراف عدم خالل من - أنشطتنا في يحيادال
حسب درجة المعاناة عدم التفرقة بين األشخاص على أي أساس وتلبية االحتياجات  خالل

 ،والعالمي المحليوتغطيتها للصعيدين  الحركةانتشار  والعالمية الوحدة آمبدويعّزز . واالستضعاف

                                                           
قرار صادر عن  لهجرة: ضمان الوصول إلى المهاجرين، والكرامة، واحترام التنوع واإلدماج االجتماعي"،"ا)، 2011االتحاد الدولي (  2

أول كانون األول/ديسمبر، (الصفحة  –تشرين الثاني/نوفمبر  28المؤتمر الدولي الحادي والثالثين للصليب األحمر والهالل األحمر، جنيف، 
2 .( 
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 في لها مساعدوالقيام بدور  ةيالحكومالجهات  مع بالعالقة الخاصة االستقالل مبدأيُعنى  حين في
الحفاظ على االستقالل والتصرف اإلنساني مع  للعمل قيمة إضافة على قدرةالبو اإلنساني، المجال
 الذين المتطوعين من عالميةتنا الشبكونستطيع من خالل . الحركة في جميع األوقات مبادئ بموجب

ر الدعم وفّ أن نو ضعفاً شّد األ لمهاجرينا معالالزم  التعاطفأن نبدي  ،صرف إنسانييعملون بدافع 
 .الالزم لهم

 2015وحتى  2011من لمحة سريعة عن التقدم المحرز في الفترة 

  

 الهجرةبشأن  3التقدم المحرز على صعيد تنفيذ القرار رقم  -3

 بناءساعد على و الحركة داخل الهجرة ملفإلى تسليط الضوء على  لهجرةبشأن ا 3 رقم القرار أدى
عن التقدم المحرز  وافٍ ويتطلب تقديم تقرير . عالمي اهتمامه القضية التي تحظى بهذحول  كبير زخم

 ليست 2015 عام استبيان علىالتي وردت  الردودرصد والحصر، سيما وأن ال من اً مزيدبشكل عام 
 الوطنية الجمعيات من المائة في 25حيث أجابت عليه نسبة ( يمكن االعتداد بها إحصائية داللةلها 

 المؤقت التقريرعلى  الردود هذه إلى باإلضافةيعتمد التقرير الحالي و). الدول من المائة في 12و
الخاصة بالهجرة في الفترة  والتعهدات الهجرة بشأن 3 رقم القرار تنفيذ عن مرحلي تقرير" المعنون

 األحمر الصليببين جمعيات  التعاون هاجمنها االتي أجر ثوالبحوعلى  ،"2013حتى 2011من 
 الهادئ، والمحيط آسياالهجرة في  وشبكة ،والمهاجرين اللجوء وطالبي لالجئينبشأن ا ةاألوروبي

 .الدولي االتحادالتي يترأسها  الهجرة تنسيق خلية خالل من مؤخراً  جرت التي المشاوراتعلى و
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 والتحديات العملية جراءاتاإل من مجموعة 2013لعام  مؤقتال مرحليال تقريرال حددوقد 
32Fالقرار رقم  بتنفيذ تعلقفيما ي والدول الوطنية الجمعياتأشارت إليها  التي والتوصيات

 وأقرت. 3
 مع التعاوننمو أشارت مع التقدير إلى و الهجرة، قضاياب متزايدال هتمامباال الوطنية الجمعيات
 سياساتكريس ت مؤكدة  المستضعفين، المهاجرين احتياجات ومن خاللها من أجل تلبية الحكومات

 الخدماتوإتاحة  توفيرارتفاع مستوى  لىإ مشيرةو المهاجرين، حقوق عن عادفلل إنسانية عامة
 .البلدان بعض في للمهاجرين

 ىأوص ، فإنهالوطنية الجمعيات هاتتخذالتي ا اإلجراءات دعدّ  2013 لعام المرحلي التقرير أن رغمو
 وخاصة المهاجرين، حقوق لحماية ابتكاراً  أكثر جونهاعتماد و التحسينات من مزيدبإدخال 

على  الوطنية الجمعياتغير شرعيين الموجودين في أي بلد. وركزت الذي يُعتبرون المهاجرين 
 مصطلحات أن إلى ةمشير المهاجرين، وصفواألُطُر المستخدمة في  المصطلحاتخاصة ب تحديات

 تقييدا كثراأل اللجوء سياساتقترن بت" األمنية التهديدات"و "ينغير الشرعيالمهاجرين ن قبيل "م
 .3F4باصعها لهم مهمة محفوفة بالوتقديمحصول المهاجرين على الخدمات اإلنسانية  جعلتو

الذين تعتبرهم  للمهاجرين كافية حماية وفري ال الدول من ديعدال أنإلى  أيضاً  2013 عام تقرير وأشار
إلى منها حيث يلجأ البعض  ،اأراضيه في و الدولية الحدود على شرعيين غيرالسلطات مهاجرين 

 الحصولب للمهاجرينال يسمح البعض اآلخر  أو ،اً رادع اعتباره إجراءً ب هؤالء المهاجرين حتجازا
 .مختلفة وتشريعات سياسات خالل من الخدمات على

 تعزيز الوصول إلى المهاجرين وحصولهم على الخدمات اإلنسانيةمن منطوق القرار:  1الفقرة 

، اإلنسانية المساعداتإلى المهاجرين وحصولهم على  وصولال تعزيز في ةعامبصفة أُحرز تقدم 
 لمهاجرينإلى ا وكافٍ  ُمرضٍ  لبشك صلت أنها استطاعت أن الوطنية الجمعيات غالبية فادتأ حيث

 مع رسمي قانوني اتفاق يعدم  إبرام أ إلى نها م بعضال وأشار القانوني، وضعهم عن النظر غضب
 .في هذا الصدد العامة السلطات

 العامة السلطات معانخرطت في حوار  أو اتفاقاتأبرمت أنها  الوطنية الجمعيات بعض ذكرتو
 بين تعاونال اتفاقاتهم. وتبرز ل الخدمات وتقديمإلى المهاجرين المستضعفين  الوصول مسألة بشأن

 الجمعيات الوطنية نحو إمكانية الوصول المشجعة التي خطتها خطوةتلك ال والدول الوطنية الجمعيات

 

 

 
                                                           

بشأن الهجرة والتعهدات الخاصة  3االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر، تقرير مرحلي عن تنفيذ القرار رقم   3
 ). 2013( 2013حتى  2011بالهجرة، عن الفترة من 

 . 47)، صفحة 2013االتحاد الدولي (  4
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 جميع المهاجرين  حقوق وضمان المحتجزين، المهاجرين إلى
 ها لهم. توفير أو - الخدمات لىحصولهم عو المستضعفين،

 .في الحيز الجانبي الكولومبيانظر الصليب األحمر 

 

 

 

 العائلية الروابط لشبكةبالنسبة  رئيسيقلق  مصدر بالهجرة تعلقعائالت ألسباب تالانفصال  أصبح
 إعادةبشأن تنفيذ استراتيجية  مرحليال تقريرما ورد في الل ووفقاً ). أدناه حيزال انظر( حركةالتابعة لل
4Fالعائلية الروابط

 حاالت تشمل وفعالية، رابطاً ت أكثر جماعية استجابةتحقيق  في االستمرار من بد ال ،5
 مع اتفاقات تأبرمالتي  الوطنية الجمعيات عددتزايد  رغمو. نوالمهاجر يتضرر منها التي الطوارئ
 خدماتإدماج  الضروري من العائلية، الروابط إعادة فيتلك الجمعيات  دورب فيها تأُقر السلطات

 للسلطات مساعدة هيئات باعتبارها الوطنية الجمعياتدور  فيبصورة أفضل  العائلية الروابط إعادة
مواجهتها. و الطوارئ لحاالتللتأهب  السلطاتالخطط الوطنية التي تضعها  في وكذلك العامة،

وأن تجري تقييماً لها من  خططالو االتفاقات هذه تجربةستعرض ت أنوينبغي لشبكة الروابط العائلية 
الحيلولة دون انفصال  في ةالمعنيالمنوطة بكل طرف من األطراف  مسؤولياتالو دواراأل تحديدأجل 

 وأن يشمل ،التصدي للحاالت التي تتشتت فيها تلك العائالتوت المهاجرين المستضعفين أفراد عائال
 .فعالية أكثر تنسيق آلياتذلك تأسيس 

إلى  لوصولعلى إمكانية ا إيجابية أمثلةتوجد و
 استجابة دون قيد أو شرط، منها لمهاجرين

 منطقة في لوضعل اإليطالي األحمر الصليب
وصلت أعداد تربو على  ، حيثالمتوسط البحر

 عناً بأساليب غير شرعية مهاجر 54.660
وحطت على الشواطئ  القوارب طريق

 عام من األولى الستة األشهر خاللاإليطالية 
 و الصليب األحمر اإليطاليموظف. وقام 2015

 الذين المهاجرين ةساعدوه جماعياً بمومتطوع
قديم ت خالل من ،وانئالم كانوا يفدون إلى

 األولية اإلسعافات مثل للحياة منقذة خدمات
 الصحية والمعلومات

                                                           
اتيجية إعادة الروابط العائلية التي وضعتها الحركة الدولية للصليب بشأن استر 2015وحتى  2012تقرير مرحلي أُعّد عن الفترة من   5

  2015)، للعرض على مجلس المندوبين لعام 2018-2008األحمر والهالل األحمر (

 الكولومبي األحمر الصليب جمعية

وقّع فرع الصليب األحمر في كونديناماركا 
 عام فياتفاقاً مع وزارة الشؤون الخارجية 

 عاجلة اتمساعد تقديممن أجل  2013
 عند البالدالذين يفدون إلى  للمهاجرين

 بشكل التركيز مع بوغوتا، إلى موصوله
 .الحدودية المناطق على خاص

 األشخاص جميع حقوق وحماية احترام ضمان

شر القانون الخاص بالهجرة في الجريدة الرسمية نُ 
. وينظم هذا 2011أيار/مايو  25يوم  بالمكسيك

ال سيما ز ركّ ويالقانون الجوانب المتعلقة بالهجرة 
 يةحقوق اإلنسانالعلى ضمان احترام وحماية 

للمهاجرين المكسيكيين واألجانب، بغض النظر عن 
أصلهم أو جنسيتهم أو جنسهم أو أصولهم العرقية 
وعمرهم ومركزهم كمهاجرين، ومع إيالء اهتمام 

للفئات المستضعفة. ويعترف القانون كذلك خاص 
بحق المهاجرين في تلقي كافة أنواع الرعاية الطبية 
من القطاعين العام والخاص، بغض النظر عن 
وضعهم القانوني، وفي الحصول على عناية طبية 

 عاجلة إلنقاذ حياتهم دون مقابل. 



5Fالعائلية الروابط إعادةتوفير خدمات و اإلغاثةمستلزمات  توزيعبو واالجتماعي، النفسي والدعم

 وقد. 6
 االتحادو الدولية اللجنة منالمقّدم  مدعتمكن الصليب األحمر اإليطالي من تقديم تلك الخدمات بفضل ال

 األحمر الهالل أطلق وبالمثل،. أخرى وطنية جمعيات معالتي أسسها  ةشراكبفضل الو الدولي،
. بالمغرب الهجرة وشؤون المغتربين وزارة مع بالتعاون اإلنسانية المساعداتلتقديم  حملة المغربي

 .ة حتى وقتنا هذامستمر تومازال 2014 من عام نوفمبرتشرين الثاني/ في الحملة هذه طلقتوقد ان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر، تقرير بشأن  أحدث مستجدات تنفيذ نداء الطوارئ في إيطاليا: تحركات   6
 2015سكان، ال

تساعد شبكة الروابط العائلية التي تتألف من خدمات إعادة الروابط العائلية التي تقدمها اللجنة 
جمعية وطنية على الحيلولة دون اختفاء الناس أو تشتتهم، وتعمل على  189 بالتعاون مع الدولية 

إعادة التواصل بين أفراد العائالت والحفاظ على أواصره، عندما وحيثما يكون ذلك ممكناً. كما 
الروابط العائلية إلى مساعدة األفراد على معرفة ما حدث ألحبائهم المفقودين. وقد  تسعى شبكة

وابط العائلية خدماتها بغية تقديم خدمة أفضل للمهاجرين وعائالتهم تتوافق مع شبكة الر كيّفت
للتعقيدات  وتحديات إعادة الروابط العائلية عبر حدود عديدة ل تصدىاحتياجاتهم الخاصة وت

لعمل مع في اأيضاً تساعد على أسرهم، و هاالمتصلة بحاالت المفقودين من المهاجرين وعواقب
في السنوات األخيرة بعدد متزايد من هذا التكيف للحدود. وقد اقترن األشخاص العابرين 

 مبادرات إعادة الروابط العائلية.

----------------------------- 

يشمل العمل الذي تقوم به اللجنة الدولية في إطار تقديم خدماتها للمهاجرين المحتجزين رصد 
وظروف االحتجاز واحترام اإلجراءات  الحاالت والسعي إلى تحسين المعاملة التي يلقونها

القانونية الواجبة من خالل الدخول في حوار بناء مع السلطات وتقديم الدعم الالزم لها. وتوفر 
اللجنة الدولية باإلضافة إلى ذلك خدمات ومساعدات في إطار إعادة الروابط العائلية لمن 

معيات الوطنية من خالل تنظيم حلقات يحتاجونها. وتدعم اللجنة الدولية العمل الذي تنجزه الج
عمل حول االحتجاز ألسباب تتعلق بالهجرة، واستكشاف أفضل الممارسات والمسارات التي 
يمكن للحركة  من خاللها مساعدة المهاجرين المحتجزين على نحو أكثر فعالية. وتسعى اللجنة 

ي وسري، للتأكد من أن جميع الدولية بشكل مستمر أثناء النزاعات المسلحة، من خالل حوار ثنائ
السلطات، متضمنة الجهات الفاعلة من غير الدول، تمتثل اللتزاماتها بموجب القانون الوطني 
والدولي بحماية أرواح جميع المدنيين والحفاظ على كرامتهم والتخفيف من معاناتهم، بمن فيهم 

 المهاجرون المستضعفون. 
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منح الدول الحماية الدولية المناسبة للمهاجرين وضمان حصولهم من منطوق القرار:  2الفقرة 
 على الخدمات المالئمة

 للمهاجرينالمقّدمة  اإلنسانية الخدمات إلى تحّسن مستوى 2013 الذي أُعّد عام المؤقت التقريرأشار 
ويقع على عاتق الدول في المقام األول . والحكومات الوطنية الجمعيات بين الشراكات يدازتل نتيجة

 مساعدة أجهزة صفتهاب الوطنية الجمعياتينبغي االعتماد على ال و . الخدمات هذه توفيرمسؤولية 
 دورهاال سيما و الوطنية الجمعيات استقالل رئيسية، حيث أن تقديم الخدمات بصفة في للسلطات 

 عملال لعالقة إطار خلقفي  هاماً  عنصراً  يشكل اإلنساني المجال في العامة للسلطات مساعدة كجهات
 .األساسية لمبادئا وفق وأبداً  دائماً  ،والحكومات الحركة بين

كفالة وضع  على الحكومات لتشجيع خطوات اتخذتأنها  وطنية ةجمعي نووأربع سبعوقد أفادت 
 حماية لضمان الالزمة اإلجراءات اتخاذإلى  دولة 56في حين أشارت  المهاجرين، لحماية ضمانات

6Fالضرورية الخدمات على همحصول أعم وبصفة الدولية، الحدود عندالمهاجرين 

7. 

 

 

 

 

 

 

 إجراءات ذااتخ إلى 2015 لعام الحاليالتقرير المرحلي  فيدولة  14جمعية وطنية و 20وأشارت 
التي واجهتها  تحدياتال الوطنية الجمعيات بعض ذكرتو. الدولية الحدود عند الضماناتكفالة إعمال ل

 تلجأ ذلك، لىوعالوة ع. االحتجازق اسي في وخاصة همل الدعم وتقديمإلى المهاجرين  الوصولحيال 
 فييحول مما  اللجوء، طلباتالتعامل مع  أثناء حبّذالم الحلباعتباره  االحتجازإلى  السلطات بعض
 الصحية الرعايةعلى  ولهمدون حصوعائالتهم األشخاص المعنيين مع  شمل لم دون الحاالت بعض

 .القانونية والمساعدة

 ستقبالال مركز لديه حيث يوجد ،الفرنسي األحمر لصليباما يقوم به  اإليجابية األمثلةتضمن وت
 ديغول، شارل رواسي مطار في االنتظار منطقة في الليلطوال  مفتوحعاجلة ال اإلنسانيةالحاالت 

 منطقة فيلهم  المشورة وتقديماألشخاص  الستقبال يرواسّ  مطار في لالجئينل خدمةمكتب لو
 لطالبي اإلنسانية المساعدة تقديم في دوره إلى يلوكسمبورغالصليب األحمر ال وأشار. االنتظار

                                                           
 )2013االتحاد الدولي (  7

 العمل مع السلطات العامة

يعمل الصليب األحمر البريطاني عن كثب مع وزارة الداخلية في المملكة المتحدة 
الحتياجات مقدم واستجابة  لتبسيط استمارة طلب لم شمل العائلة وجعلها أكثر انسيابية

الطلبات في الوقت الراهن باستخدام نموذج ال يرتبط  تحديداً بلم شمل  وتودع. الطلب
سبب  صعوبات جمة بالنسبة للعائالت. ويساعد الصليب األحمر يالعائالت، مما 

البريطاني وزارة الداخلية باإلضافة إلى ذلك في وضع توجيهات جديدة من خالل تقديم 
والتبني بحكم شمل حاالت معقدة مثل التبني تتحتاج إلى توضيح، أمثلة على حاالت 

 ألمر الواقع.ا
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في مركز غير شرعي  شخصعلى عدم اعتبار أي  إكوادور فيوينص التشريع الحكومي . اللجوء
 2015مرحلة ما بعد عام يتضمن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في و. جراهوضعه كم بسبب فقط

 تنموية رؤية على التركيز معاألفراد،  لتنقلها بالنسبة مخاوفتعامل الدولة مع األمور التي تثير سبالً ل
 المستقبلة والمجتمعات للمهاجرين المرسلة لمجتمعاتل بالنسبة شاملعلى نحو  الهجرةنظر في ال ديعت
 أمنالتركيز على  عن بعيدا تتحول الهجرةب المعنيةتها سياس أن األرجنتين فيوأفادت الدولة . همل

الخاص  النهج هذايضع حيث  ،للمهاجرين اإلنسانية الحقوق اتباع نهج يقوم على نحو الدولة
 األمنويمنحها أولوية على  طليعةال في اإلنسانية الشواغلات الشرعية وغير الشرعية حركبالت

خدمات و اإلنسانية المساعداتتقديم  أمام الحواجز أيضاً  يزيل ليس هذا فحسب بل إنه الوطني؛
 األلماني األحمر والصليب البلجيكي األحمر الصليبويتبادل . خطرلل المعرضين للمهاجرين الحماية

ن في حالة بحصي الالتي المهاجرات نساءالعالج عن طريق الفن لدعم ال برنامج حول المعلومات
 طسلّ حيث ت ،اتالصدم أو التعذيب ن قبيلم لتجاربنتيجة تعرضهن  للغايةاستضعاف شديدة 

 .كعالج الفن استخدام فوائد على الضوءالجمعيتان 

من منطوق القرار: توثيق التعاون لضمان اإلدماج االجتماعي للمهاجرين من خالل تعزيز  3الفقرة 
 الوعي الثقافي ونشر القيم اإلنسانية والعمل المشترك مع منظمات المجتمع المدني

 المجتمعات بعضأوساط  في والعنصرية األجانب كراهية زيادةعن  الوطنية الجمعيات من عدد لغأب
 العمل ضحايابمن فيها  المجتمعات، في بالفعل المهمشة يجعل الفئات ما غالباً هو أمر و ،المحلية
7Fمستقر غير وضع في بالبشر، واالتجار الجبري

8. 

شجيع مزيد من التعاون لت خطوات اتخذت وطنية جمعية 49 أن 2013 لعام المرحلي التقرير وأشار
 تطوعية وأنشطة حمالتاُعدت و برامج ضعتوُ  وقد. التنوع احترام تعزيزبغية  العامة السلطات مع

 مواردتثبيت و الثقافي، الوعيإذكاء و التنوع، احترام تعزيزمن أجل  ،المحلي المجتمع شراكإل وأطر
 .ورفاههم للمهاجرين ةيالصحالنهوض بمستوى الرعاية و الرزق

 دماجاإل تعزيز في امشاركتهإلى  2015 عام فيجمعيات وطنية ولكن ليس كلها شارت عدة وأ
التي  العامة التوعية حمالت البولندي األحمر الصليب أبرزو. العامة السلطات معبالتعاون  االجتماعي

 المدرسي التعليم برامج يادةالوطنية بزعدد آخر من الجمعيات أفاد و. المهاجرين حقوق بشأنقام بها 
الذين يوظفون  العمل أربابلصالح  ةالثقافي الكفاءات ناءتنظيم حلقات عمل لبوب التسامحب ةتعلقالم

 .مهاجرين عمال

 واالجتماعي النفسي الدعم مجال في القدرات بناء فيعن مشاركته  الوطنية الجمعيات من عدد وأبلغ
 تنمية في بهيقوم  الذي القيادي الدورإلى  األسترالي األحمر الصليب وأشار. القضائية الدعاوىرفع و

وفير ت عن فضالً  الجيدة الممارسات تبادل أدلةو ينممارسال منتديات استضافة خالل من اتالقطاع

                                                           
 . 26)، صـ2013االتحاد الدولي (  8
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 لتمسوم يواجهها التيمشكالت البشأن  الخاطئة والمفاهيم ألساطيرل لتصديل يمدرسالتثقيف ال
 .اللجوء

 النظر بغض ،مناصرتهو للمهاجرين االجتماعي دماجاإل تنمية في الوطنية الجمعيات مساهمةورغم 
 خالل منمتجلياً  يزال ال االجتماعي التفكك أن أفادت تلك الجمعيات ،للمهاجرين القانوني ضعالو عن

 بعض توأشار. األساسية الخدماتالحصول على و العمل فرص علىالمفروضة  الحواجز استمرار
تطبيق  إلى عزىيُ  أن يمكنوهو أمر  المهاجرين، وصم مستوياتإلى ارتفاع  الوطنية الجمعيات
الصليب وأعلن . للجمهور المهاجرين كيفية تصوير فئات معينة منإلى و تقييداً  أكثر حكومية سياسات

لك عن خدمة توظيف جديدة على المستوى الوطني في شراكة مع الحكومة، وذ األحمر النيوزيلندي
 أعيد الذين الالجئين دعمبغية  العمل، سوق إلى والوصول االجتماعي دماجاإل لتعزيز كوسيلة

الحصول على  في صاشخأ 107 بالفعلالجمعية  توساعد العمل،إلى سوق  دخولفي ال توطينهم
جمعيات بين  تعاونمنهاج التتضمن استراتيجية و. 2014 عام في ء تلك الخدمةإنشا منذ فائوظ

ما تتضمن من  بين من األحمر األوروبية بشأن الالجئين وطالبي اللجوء والمهاجرينالصليب 
 والتصدي المهاجرين، تجاه والعنصرية األجانب كراهية على لقضاءل ولويةاأل منح التزامات
8Fاالجتماعي دماجناالو جادمباإل المرتبطة للتحديات

ثاني ال المتوسطي مارينو سان مؤتمر وافقو. 9
التغلب الجهود الرامية إلى في  مةاالع السلطاتعلى إشراك  األحمر والهالل األحمر للصليبعشر 

ة عرضلمن هم  مساعدةتقديم ال أهمية في تعزيزو هجرةال اتمسار طول على المهاجرين محنة على
9Fاتحركتالتلك ل نتيجةلالستضعاف 

10. 

 هوية اتبطاقحيث تصدر  الجنسية، انعدامبسبب  ينضعفشخاص المستاأل دعم على مثاالً  تركياوتقدم 
 التنقل هم منلتمكين الجنسية عديمياألشخاص  على هاوّزعتُ و ،تهمجنسيالذين فقدوا  صاشخلأل
 فيالذي أنجزه  العمل البريطاني األحمر لصليبا وذكر. همترحيل بوتجنّ  العملحصول على حق الو

 لطالبي ةالحكومغير النقدي الذي تقّدمه  هي شكل من أشكال الدعمو ،"أزور بطاقة"مجال مناصرة 
 . بالنجاحمطالباتهم بالحصول على خدمات الحماية  تكلل لم الذين اللجوء

 

 

 

 

 

                                                           
 2016-2015لعامي  والمهاجرين اللجوء وطالبي لالجئينبشأن ا ةاألوروبي األحمر الصليببين جمعيات  تعاونال منهاجاستراتيجية   9
)2015( 

 )2015الصليب األحمر والهالل األحمر، مقال عن مؤتمر سان مارينو (  10

 المستضعفين للمهاجرين أفضل حماية من أجل توفير بناء شراكات

شهراً يهدف إلى تعزيز وحماية الحقوق اإلنسانية  42 ته"إعمال حقوق المهاجرين" هو مشروع مد
للمهاجرين. وتهدف تلك المبادرة التي يمولها االتحاد الدولي بالتعاون مع االتحاد األوروبي إلى بناء 
وتعزيز العالقات بين منظمات المجتمع المدني، من خالل تبادل الخبرات وتحقيق األهداف 

ي يستفيد منها المهاجرون، وال سيما الفئات األشد استضعافاً جودة الخدمات الت عزيزالمشتركة وت
والتي تشمل ضحايا االتجار بالبشر والمهاجرين العاملين في المنازل والنساء واألطفال. ويشارك 

 المجتمع المدني على الصعيد العالمي. المنّسق الذي ينجزه عمل الخمسة عشر بلداً في 
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 تأسيس الشراكاتمن منطوق القرار:  4الفقرة 

 غير منظماتالو والدولالحركة  مكونات جميع بين العالقات وتعزيز شراكاتتكتسب عملية تأسيس ال
 كرامة لضمان مضى وقت أي منأكثر  أهمية المدني، المجتمع ومنظمات دوليةالو وطنيةال حكوميةال

 جميع المهاجرين وصالحهم. 

 منظمات مع تتعاون أنها 2013 عامل المرحلي التقرير فيوذكرت كافة الجمعيات الوطنية تقريباً 
 الدولية العمل ومنظمة للهجرة الدولية المنظمةو العليا لشؤون الالجئين المفوضيةشملت  رئيسية دولية

 بين أقوى شراكاتإلى تأسيس أُشير  وقد. خطرلل المعّرضين لمهاجرينأفضل ل حمايةبغية توفير 
 الجمعياتو المدني المجتمع منظماتالتعاون بين  زيادة إلىو الهجرة، قضايابشأن  الوطنية الحكومات

 من العديد ألقى  ذلك، ومع. التنوعاحترام و االجتماعي دماجاإل تعزيزفي العمل الرامي إلى  الوطنية
 غير الدولية المنظماتجانب  من أقوى خارجيوجود التزام  ضرورة على الضوء الوطنية الجمعيات
 االحتياجات لمناصرة اتالحكومإبان القيام بأنشطة لدى  الوطنية الجمعيات مع لتعاونبا الحكومية
10Fهجرةال اتمسار طول على المستضعفين للمهاجرين اإلنسانية

11. 

 البرامجفي وضع  تقدمبغرض إحراز  ،2015وحتى  2013 من الفترة فيواستمرت الشراكات 
 الصليبوعزز كل من . للخطرالمعرضين  المهاجرين لدعم حماية آلياتتأسيس و الخدمات وتقديم
 اعمةدال بلديهما حكومات مع هماعالقات سواء حد على البلغاري األحمر والصليب األسترالي األحمر

 التوعية حمالت على البلجيكي األحمر الصليب زوركّ . االحتجاز قيد المهاجرينأوضاع  رصدل
 لحقوق الدعم تعزيز أجل من الحكومية الجهات معبالتعاون  ثقيفيةالت المبادراتعلى و المجتمعية

 دعمعلى  للهجرة الدولية المنظمة مع يوزبكستانالصليب األحمر األ تعاون تهم، كماوحمايالمهاجرين 
في  عملتي تال المنظمات مع أقوى شراكات األمريكي األحمر الصليبأسس و. بالبشر االتجار ضحايا
الموجودة في الخارج بحيث يستطيع أن يدل العائالت  المهاجرين، رفاتالتعّرف على هوية مجال 

 المفقودين المهاجريناالتصال بينها وبين أحد أفرادها  إعادةمن أجل  لمساعدةتقديم الالتي تتصل به 
 .المساعدة علىلحصول ل الشركاء ؤالءعلى ه

مبادرات  تنفيذ على والعمل معاً  المعلومات لتبادل ابينه فيما أيضاً  الوطنية الجمعيات تعاونت وقد
جمعيات  منهاج التعاون بين ويبرز كل من  والية القرار.بو عالميةمبدأ الباً رشاد، استمشتركة

في آسيا  ةشبكة الهجرو الصليب األحمر األوروبية بشأن الالجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين
 التقدم من خالل المنابر اإلقليمية.التعاون في إحراز فوائد  )أدناه حيز(انظر ال والمحيط الهادئ
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 الحكومات مع لتعاونمن أجل ا الوطنية لجمعياتا آسيا شرق جنوبفي  بعثة االتحاد الدوليتدعم و
 مستلزمات عيوزبت ذلك إلى باإلضافة الصليب األحمر اليونانيقام و. المدني المجتمع ومنظمات

 الدولي االتحاد مع وثيق تعاون خالل من ،جزرذين وفدوا إلى الال لمهاجرينعلى ا العاجلة اإلغاثة
 للهجرة الدولية المنظمةفضالً عن  أخرى، يونانية وسلطات الداخلية لشؤونا وزارةو الدولية واللجنة

 .العالم وأطباء حدود بال أطباء تيومنظم الالجئين شؤونل العليا مفوضيةالو

 الدوحة حول الهجرة حوارويضم 
 منطقتا هااستضافت فعالياتال من سلسلة

 األوسط والشرق الهادئ والمحيط آسيا
والتأمت تحت مظلة . أفريقيا وشمال

الجهات  من مجموعةتلك الفعاليات 
 ييداأل هجرةالمعنية العاملة في مجال 

 إنسانية منظماتشملت  ،العاملة
جهات و حكومية، غير ومنظمات

 بحثية ومؤسسات وأكاديميين ةيحكوم
 أفضل تحديد بهدف ذلك،ما إلى و

 وكان. التعاون وأساليب الممارسات
 تحسين سبلهو تقييم  أيضاً  الهدف
 والبرامج والسياسات العمل قوانين
 ومصالح حقوق حماية إلى الرامية
 حوارونُظّم في إطار . الوافدين العمال
 بشأن مانيال مؤتمريضاً أ الدوحة
 12 يومي مدى على لةاالعم هجرة

. في الفلبين 2015 مايوأيار/ 13و
كل من  هااستضافأكدت الفعالية التي و

 واالتحاد الفلبيني األحمر الصليب
 الضعف أوجه من الحد أهمية الدولي،

 في العامالت النساءالتي تعاني منها 
 مجموعة إشراك خالل من المنازل

 .الجهات المعنية في هذا الصدد من

 

 

 

 الهادئ والمحيط في آسيا الهجرة شبكة

 2012 عام شبكة الهجرة في آسيا والمحيط الهادئ أنشئت
 الحاسمة القضايا الستكشاف الوطنية للجمعيات كمنتدٍى إقليمياً 

. المهاجرين لصالح المعرفة تنمية في وللتحرك والمساهمة
 قضايا" وتصف وثيقة أساسية صاغتها الشبكة مؤخراً بعنوان:

الرئيسية  الشواغل" الهادئ والمحيط آسيا منطقة في الهجرة
 متضمنة ما يلي: في المنطقة، المتصلة بالهجرة

 أعلى مستوٍى من الهادئ والمحيط آسيا تسجل منطقة -
 من مستوى يشمل أعلىو العالم، في الهجرة مستويات
حيث تُقّدر المنظمة الدولية للهجرة  الشرعية، غير التحركات

 اآلسيويين المهاجرين من المائة في 43 من يقرب أن ما
 .البلدان المجاورة حدود عبر يتنقلون

جمعية  26 التي وردت على استبيان من الردود إلى واستنادا -
 من المائة في 86ذكرت  جمعية، 39 أصل وطنية من
 كانوا الفئة األكثر المهاجرين أن العمال الوطنية الجمعيات

 .فئات المهاجرينبين للقلق من  إثارة

 أولوية الهجرة المنطقة في الوطنية الجمعيات معظمبرت اعت -
وجود إلى  الوطنية وأشارت الجمعيات. لها بارزة بالنسبة

 تضمنت للمهاجرين، تحول دون تقديم المساعدة كبرى حواجز
 .والمعلومات والدعم نقص الموارد

المجاالت التي يمكن للجمعيات الوطنية  البحوث أبرزت وقد
 على ضمان الحركة، من جماعي وبتوجيهفيها بشكل  أن تعمل

 .المنطقة في المهاجرين حماية حقوق
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 الخالصة -4

أفضل ووالً وشمرابطاً ت أكثر جونه" بشأن وضع الحركةشواغل  لهجرةالمعني با 3 رقم القرار أبرز
 حمايةتقديم خدمات الو اإلنسانية الحتياجاتعلى حد سواء من أجل تلبية ا والدول للحركة اً قينست
دماج واإل التنوع احترامعلى  المضيفة والمجتمعات المهاجرين مع والعمل المستضعفين لمهاجرينل

 .11F12"جتماعياال

 حركةتحسناً في فهم ال لهجرةالمعني با 3 رقم قراروشهدت السنوات األربع التي انقضت منذ اعتماد ال
للحركة  اإلنسانية االستجابة في تسهم التي األنشطة من واسعة مجموعة في تنفيذو لقضيةهذه ال

 .المحلية السلطات مع سيما ال اتشراكتأسيس  في اً تقدم هازاوأحر

جهودها  ةواصلالبد للدول من مو ،القرار مقاصد تحقيقمن أجل  االستجابةتكثيف  ذلك معينبغي و
 ،المهاجرين لجميع واآلمن يالفعل الوصول نم الوطنية الجمعياتتُمّكن  قوانينوإنفاذ  سنالرامية إلى 

 المهمة الخدمات على وحصولهم المتهمكفالة سو كرامتهم لحماية لمهاجرينتوفر ضمانات كافية لو
 .التي يحتاجونها

 في منصاتال على تركز إقليمية جونهوضع  خالل من العمل في التعاون سبل حركةال زتعزّ  وقد
 ركزالمتوسطي لممنبر الوعلى  وروسيا، الوسطى وآسيا الوسطى وأمريكا الكاريبيالبحر  منطقة

وشبكة الهجرة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ومنهاج التعاون بين جمعيات الصليب  التعاون،
في االتحاد  الهجرة تنسيق وخلية ،األحمر األوروبية بشأن الالجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين

 الدولي. 

 المنشأ انبلد كل مثلوت بلداً  189 فيتعمل  وطنيةويتعين على الحركة، سيما وأنها تضم جمعيات 
 تعاونيقوم على الويستند إلى المبادئ  منسقشامل و عالمي نهج تنفيذ ،تقريباً  والمقصد والعبور

 .المهاجرين لدى الضعف مواطنمعالجة ل

 لتقدملرصد أكثر تعمقاً معلومات ُمستخلصة من تسترشد ب استراتيجية، خطةضع تعتمد عملية وو
 ضمانالرامية إلى  جهودنا تسخير على تساعدحيث  ،تاريخه حتىالمحققة  نتائجال على ،المحرز

 .تركيزا أكثر نهج اتباع

 حركةلل األساسية مبادئوفق ال هامع شراكةتأسيس وجهات أخرى  مع جنب إلى جنباً  العملويوفر 
 المشورة تقديملو االستراتيجية، االستجابات تحديدلو الهجرة، مجال في خبرتنا لالستفادة من فرصة
ماط وأن اإلنسانية االحتياجات ويتحتم علينا نتيجة لحجم. الالزم الدعم وفيروت األساسية الخدماتبشأن 

 .النفوذ وأصحاب السياسات واضعي مع وثيق بشكل نعمل أن األنشطة المطلوبة

                                                           
12  
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مع و المستويات جميع على العامة السلطات مع اً تعاون االجتماعي رابطالت تعزيز في نجاحناويتطلب 
السياقات  في العملية اإلجراءاتاالستمرار في ومتابعة اإلدماج  ، وذلك بغيةالمحلية المجتمعات

 .الرسمية وغير الرسمية

 همالحتياجات اً رئيسي اً داعم حركةة في اللفاعلإلينا طواعية ألنهم يعتبرون الجهات ا نوالمهاجريلجأ 
وبإمكانية الوصول إلى جميع  فريدةبمكانة  وطنيةال جمعياتوتتمتع ال. ةحمايلمتطلبات الو اإلنسانية

 التي الرئيسية التنقّل  نقاط عند األساسية الواجهة باعتبارها ،الهجرة ول مساراتط المحطات على 
 وبناء الهجرة تجربة استيعاب لتعزيز المعلومات جمعتتولى حيث  الضرورية، اتالمساعد متقدّ 

تحظى  العامة للسلطات ةمساعدجهات  بوصفها اإلنسانية الدبلوماسيةجهود  في تنخرطو ،القدرات
 األحمروالهالل  األحمرالدولية للصليب  حركةال بينالوطيدة ة العالقوتسمح لنا . باحترام الجميع

مواطن  لحظن أن الحاالت، مختلف وفي بسيطةال أنحاء جميع فيو الزمن مر علىبصفة عامة  ناسوال
 احترامتعزيز  نحوأن نعمل انطالقاً من ذلك و لمهاجريندى ال واإلمكانات القوةنقاط و الضعف
 .للمهاجرين األساسية الحقوق
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 : وثائق االتحاد الدولي الرئيسية بشأن الهجرة1الملحق 

 سياسة االتحاد الدولي بشأن الهجرة

 .محلها وتحل النازحين من وغيرهم الالجئين بشأن االتحاد سياسة نطاق ة سياستوسع هذه ال
 األحمر والهالل األحمر للصليب الدولية ةكالحر عن الصادرة القرارات تلك وتكمل تعزز وهي

 واسعة السياسة تكون أن ديُقصو .بلدانهم داخل والنازحين الالجئين لصالح المنظمة باألنشطة المتعلقة
 مختلف بحقوق االعتراف جانب إلى فإنها، لذا .اإلنسانية لالهتمامات الكامل البعد تجسيد بغية النطاق

 العمال ضعف ومواطن احتياجات أمور جملة ضمن تتناول الدولي، القانون بموجب الفئات هذه
 الالجئين ذلككو شرعيين غير يعتبرون الذين والمهاجرين جنسية بال والمهاجرين المهاجرين
  .اللجوء وملتمسي

(ترجمة غير رسمية)،  باللغات العربية واإلنجليزية والفرنسية واإلسبانية واأللمانيةهذه الوثيقة متاحة 
 والروسية (ترجمة غير رسمية). 

 مبادئ الهجرة العشرة

 هذه الوثيقة متاحة باللغات العربية واإلنجليزية والفرنسية واإلسبانية.

العربية واإلنجليزية والفرنسية  : متاحة باللغاتنبذة عامة عن سياسة االتحاد الدولي بشأن الهجرة
 واإلسبانية.

 المؤتمر الدولي الحادي والثالثين للصليب األحمر والهالل األحمرإطار الهجرة في 

شّكل المؤتمر الدولي الحادي والثالثون فرصة سانحة للدول ولمكونات الحركة الدولية لمناقشة 
محدقة بالمهاجرين ونقاط االستضعاف التي القضايا الرئيسية المتصلة بالهجرة وكذلك التهديدات ال

تؤثر عليهم في الوقت الراهن في جميع أرجاء العالم. وقد اعتمد أعضاء المؤتمر (الجمعيات الوطنية 
والدول واالتحاد الدولي واللجنة الدولية والدول األطراف في اتفاقيات جنيف) قراراً اعترف بالدور 

 ي القضايا المتصلة بالهجرة.المهم الذي تقوم به الحركة الدولية ف

القرار المعني بالهجرة متاح باللغات العربية واإلنجليزية والفرنسية واإلسبانية واأللمانية (ترجمة 
 غير رسمية).

 وتتوفر الوثائق المرجعية الخاصة بالهجرة باللغات العربية واإلنجليزية والفرنسية واإلسبانية
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 تتضمن معلومات أساسية بشأن المؤتمر الدولي الحادي والثالثين ائقوث

الحكومات الوطنية خالل المؤتمر الدولي: يمكن االطالع عليها على الرابط  قّدمتهاالتعهدات التي 
   http://www.icrc.org/pledgesالتالي: 

جلسة ما بعد ؛ تقرير ةالجلسة الصباحي؛ تقرير ةساسياألمفاهيم الوثيقة اللجنة المعنية بالهجرة: 
 عن سير العمل في المؤتمر تقرير عام ؛الظهيرة

الهجرة والتعهدات الخاصة بالهجرة خالل الفترة من ب المعني 3تقرير مرحلي بشأن تنفيذ القرار رقم 
 . 2013وحتى  2011
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في إطار المؤتمر الدولي الحادي والثالثين : استبيان عن تنفيذ القرارات والتعهدات 2الملحق 
 موجه للجمعيات الوطنية –للصليب األحمر والهالل األحمر 

 

 2015حزيران/يونيو  30يُرجى الرد بالكامل على االستبيان وإرساله قبل يوم 

 األحمر والهالل األحمر للصليب حادي والثالثينال الدولي لمؤتمرالصادر عن ا 9 رقم القرارطلب 
 متابعة اً إلى المؤتمر الدولي الثاني والثالثين بشأنتقريرأن يرفعا   الدولي واالتحاد الدولية اللجنة من

حادي والثالثين والتعهدات المقّدمة ال الدولي المؤتمرالصادرة عن  قراراتلل المؤتمر أعضاء جميع
ي الت اإلجراءاتفي إعداد التقارير بشأن  الوطنية لجمعياتمساعدة اإلى  االستبيان هذا ويهدف. خالله

 .مماثالً  اً استبيان أيضاً  الدول سلطاتتتلقى و. وقتنا هذا حتىو 2011 عام منذ المحرز والتقدم تخذاتُ 

من المزمع  علوماتم على للحصول رسمي طلب منيشّكل جزءاً  االستبيان هذا أن مالحظة رجىيُ و
إبان دورة  هذا القرار تنفيذبشأن الثاني والثالثين  الدولي المؤتمر إلى مقدَّ سوف يُ  تقريرإدراجها في 

الذي ستتولى اللجنة الدولية  التقرير، هذايستند و. 2015 ديسمبركانون األول/ فيانعقاد المؤتمر 
 والتعليقات الواردة من الجمعيات الوطنية.  المالحظات إلى، بالتعاون مع االتحاد الدولي تجميعه

 سواء نهج يكتسي صبغة أكثر تخصيصاً ب هذه التقليدية التقاريررفع  آلية استكمالهو  هدفنا أن غير
 إدراج أجل من هاتفعبر ال مقابالت عقدن أن نود و. عنه تجتن قد التيحصيلة الفي  وأ نطاقه في

. الشخصية رباتجل على رؤية أكثر عمقاً للوحصالمن ثم و تقاريرنا في الفردية األصوات من المزيد
الحادي  الدولي المؤتمرنتائج بذي صلة  موضوع حول مقابلة على استعداد إلجراء منتك إذاف

 كانن إو. ممؤسستك في مسؤولإبالغنا بمعلومات عن كيفية االتصال بالشخص ال رجىيُ  ،والثالثين
 محتوى أو على اإلنترنت مواقع إلىالروابط ك ،مفيدة في هذا الصدد أخرىأيضاً معلومات  ملديك

 حمالت أو برامج رتصوّ  قصيرة فيديو مقاطع أو صور وأ روايات وأ االجتماعي، وسائل التواصل
 .االستبيان هذا رفاقها بردكم علىإ رجىيً تشاطرها معنا،  ونودوت

 وأ العربية وأ اإلسبانية وأ الفرنسية وأ اإلنجليزية باللغات الكترونياً  االستبيانويمكن الرد على 
 .الروسية

 :التالي العنوان لىمنه إ ورقية نسخة أو ستبيانرسال إما النسخة االلكترونية من االإ رجىيُ و

International Committee of the Red Cross  
Division  for Cooperation and Coordination within 
the Movement 
19, avenue de la Paix, CH-1202 Geneva 
Switzerland 

 أو

International Federation of Red Cross and Red Crescent 
Societies 
Governance Support, Policy Implementation and 
Oversight Department 
P.O. 372, CH-1211 Geneva, Switzerland 

 البريد اإللكتروني: reporting@rcrcconference.org          /   رقم الهاتف :  61088727 176 49 +           

mailto:reporting@rcrcconference.org
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 واإلدماج ،التنوع واحترام والكرامة، ،إلى المهاجرين الوصول ضمان: الهجرة - 3 رقم القرار
 االجتماعي
  يُرجى الرجوع إلى الرابط التالي للقرار الكامل النصلالطالع على : 

http://www.rcrcconference.org/docs_upl/en/R3_Migration_AR.pdf 
 فضالً  ،والتوصيات المستفادةالنقاط البارزة محط التركيز والعبر  تبادل على نشجعكمحن ون

 .القرار هذا تنفيذفي  موهاواجهت التيصعوبات العن 
 مقابلةمن خالل  الموضوع هذا حول المعلومات من المزيد تبادل في ةرغبوإن كانت لديكم 

 !تكممؤسس يبه ف االتصال نامكني الذي إخطارنا باسم الشخص رجىيُ  شخصية
 

 الوطنية الجمعية وصول) كفلت ال أو( دكمبال في الوطنية واإلجراءات القوانين كفلت كيف -1
 القانوني؟ وضعهم عن النظر غضب لمهاجرينإلى ا

 :التوضيح يرجى

      

 عملية خالل العملية الممارسة في الوطنية تكمجمعيالتي صادفتها  والتحديات الفرص هي ما -2
 القانوني؟ وضعهم عن النظر بغض المهاجرين إلى الوصول

 :ضيحوالت يرجى

       

 منحهل تو الدولي، للقانون وفقا كافية ضمانات نص علىت تشريعات حكومتكم اعتمدت هل -3
 األساسية الخدمات على همحصولتكفل و للمهاجرين مناسبةكافية و حمايةتلك التشريعات 

 وضع عملية خالل الوطنية تكمجمعيوهل استُشيرت  ؟)العائلية الروابط إعادة شاملة خدمة(
 ؟ستشارةهي النتائج التي تمخضت عن تلك االوما ة الخاصة بالمهاجرين؟السياس

 نعم 
 ال 

 :ضيحوالت رجىيُ  

    

 

   

http://www.rcrcconference.org/docs_upl/en/R3_Migration_AR.pdf
http://www.rcrcconference.org/docs_upl/en/R3_Migration_AR.pdf
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 يخص ما في جمعيتكم الوطنيةو العامة السلطات بين اً تعاون تضمنت التي األنشطةما هي  -4
 .كافة للمهاجرين االجتماعي دماجواإل العنف نبذتشجيع و التنوع احترام تعزيز

 :وصعوبات معينة تحديات على التعليق أو فعلية أمثلةذكر  يرجى

 

 وأ العامة والسلطات الوطنية تكمجمعي بين شراكة أو اً تعاونشهدت  التي المجاالت هي ما -5
 مع العمل مجال في الخاص القطاعمؤسسات  أو حكومية غير منظمات وأ دولية منظمات

 المهاجرين؟

 :يهاعل التعليق أوذكر التحديات  يرجى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


