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 املندوبني ابعامتد نداء احلركة ابلعمل عىل تلبية الاحتياجات الإنسانية للمهاجرين املس تضعفنيدوافع قرار جملس 

نداء احلركة ابلعمل عىل تلبية الاحتياجات  لعامتد قراراملوافقة عىل  2017 س نةجملس املندوبني ل  عىليقرتح الاحتاد ادلويل واللجنة ادلولية 

 الإنسانية للمهاجرين املس تضعفني. 

عالن نيويوركيف ظل الصعوابت املتواصةل اليت تواجه املشهد العام محلاية املهاجرين ومساعدهتم. ومنذ اعامتد  هذا النداء رضوراي عدوي    اإ

تقدم مل ي سجل سوى ، ةاملاضي لس نةا،  for Refugees ans Migrants New York Declaration -بشأأن الالجئني واملهاجرين

ن الرضوري أأن تعرب احلركة ادلولية مف، ذلا .قدمية العهدصعوابت  ،يف حالت عديدةحنن نواجه، البدلان. و  خمتلفيف  حمدود يف هذا اجملال

 التغيري.جمددا وأأن حتث ادلول عىل للصليب الأمحر والهالل الأمحر عن شواغلها 

ىلويأأيت هذا النداء يف الوقت املناسب  والتفاق  والنظاميةاملنظمة و الهجرة الآمنة  من أأجلالتفاق العاملي  حولاملفاوضات اجلارية  ابلنظر اإ

لهيام يف أأواخر هذا العام قبل أأن تبدأأ   .صنيبشأأن صياغة النذات طابع رمسي أأكرب فاوضات مالعاملي بشأأن الالجئني املزمع التوصل اإ

 س نةبيان احلركة بشأأن الهجرة الصادر عن جملس املندوبني ل  نيهتالعمل تش به يف ابلنداء ل واقرتح الاحتاد ادلويل واللجنة ادلولية صيغة 

ؤمتر القمة العاملي للعمل م أأماماحلركة  خطاباملطالب الواردة يف  تش به، لدلولأأكرث تفصيال وحتديدا "مطالب" عىل أأن يضم ، 2015

 الإنساين )اذلي اعمتده جملس املندوبني كذكل يف نفس الس نة(. 

ىل أأخرى،  للمهاجرين اختالفا كبرياوختتلف الاحتياجات الإنسانية  آخر ومن منطقة اإ ىل أ الصعوابت اليت تواهجها  مثلام ختتلفمن بدل اإ

ىل مد يد العون لهيم مكوانت احلركة يف سعهيا اإ بدلا والنقاشات اليت دارت مؤخرا مع  190فضل ش بكتنا العاملية احلارضة يف . ولكن باإ

تكل اليت أأكد علهيا القرار ب وثيقة الصةل هذه القضااي  عدت  و  أأربعة جمالت لتزال تتطلب التدخل العاجل لدلول. حددانامجلعيات الوطنية، 

 يف الس ياق احلايل. تظل ذات أأمهية ابلغة، واليت 2011الصادر عن املؤمتر ادلويل احلادي والثالثني س نة  3رمق 

 وتمتثل هذه اجملالت الأربعة فامي ييل: 

 حامية املهاجرين من املوت والعنف والاعتداءات وانهتاك حقوقهم الأساس ية عىل طول مسار الهجرة -1

 ضامن حصول املهاجرين الفعيل عىل اخلدمات الأساس ية بغض النظر عن وضعهم القانوين -2

 منح الأولوية حلقوق أأشد الناس ضعفًا واحتياجاهتم -3

ل كحل أأخري -4  عدم اس تخدام الاحتجاز اإ

تلبية احتياجات املهاجرين ل ىل عاتقها املسؤولية الأساس ية لعمل املوجه لدلول اليت تقع عابلنداء ل ومتثل هذه القضااي جمال الرتكزي الرئييس 

ىل  ىل ابنداء ال امحلاية واملساعدة، مبا يامتىش مع واجباهتا مبوجب القانون ادلويل. ويريم اإ ىل  اختاذ تدابري فورالعمل اإ عىل الصعيد الوطين واإ

قلميي وادلويل، مبا يف يفالتأأثري   ذكل املفاوضات اجلارية بشأأن التفاقني العامليني. كام يؤكد النداء س ياسات الهجرة عىل املس توى الوطين والإ

للسلطات العامة يف اجملال الإنساين، لتقدمي ادلمع لدلول حسب الاقتضاء  ةمساعد هجاتامجلعيات الوطنية واس تعدادها، بصفهتا  عزمعىل 

 من أأجل تلبية احتياجات املهاجرين املس تضعفني. 

نسانية عند التعامل مع السلطات  مجيعوس يةل تس تخدهما  بةوس يكون هذا النداء مبثا وذكل  املعنيةمكوانت احلركة يف جمال ادلبلوماس ية الإ

زاء املهاجرين وضامان لتلبية الاحتياجات الإنسانية للمهاجرين املس تضعفني.   حرصا عىل أأن تلزتم ادلول بواجباهتا اإ

http://www.unhcr.org/new-york-declaration-for-refugees-and-migrants.html
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 املالحق واملرفقات: 

، والكرامة واحرتام التنوع والاندماج الاجامتعي، اعمتده املؤمتر ادلويل للصليب الأمحر لوصولضامن ابشأأن الهجرة:  3القرار رمق  •

 (2011والهالل الأمحر يف دورته احلادية والثالثني )

(، 2015) التصدي لتعرضهم للأذىو احلركة عن الهجرة: ضامن القيام بعمل جامعي محلاية املهاجرين وتلبية احتياجاهتم  بيان •

  ده جملس املندوبنياعمت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://rcrcconference.org/wp-content/uploads/2015/06/31-international-conference-resolution-3-migration-ar.pdf
http://rcrcconference.org/wp-content/uploads/2015/06/31-international-conference-resolution-3-migration-ar.pdf
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