
 
 

AR 
CD/17/7DR 

 زينجليإ الأصل:

 قرارختاذ ال
 

 

 جملس مندويب

 احلركة ادلولية للصليب الأمحر والهالل الأمحر
 

 

 أأنطاليا، تركيا

  2017نومفرب  10-11
 

 

 

 لعمل عىل تلبية الاحتياجات االإنسانية للمهاجرين املس تضعفنياب احلركةنداء 
 

 مرشوع قرار 
 

 

 

 

 

 ها وثيقة أأعد

 اللجنة ادلولية للصليب الأمحرو الاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب الأمحر والهالل الأمحر 

 

 

 2017جنيف، سبمترب



1  CD/17/7DR 
 

 

 مرشوع قرار 
 

 لعمل عىل تلبية الاحتياجات االإنسانية للمهاجرين املس تضعفنياباحلركة  نداء
 

ن جملس املندوبني،  اإ

 

كيدها اليت اعمتدها املؤمتر ادلويل للصليب الأمحر والهالل الأمحر خبصوص مواضيع تتعلق ابلهجرة  ابلقرارات كرذ  ي   -1 )عىل ويعيد تأأ

عالن "معًا من أأجل االإنسانية" الأخص تكل اليت و  (2011، جنيف 3؛ والقرار رمق 2007، جنيف 1املرفق ابلقرار رمق  اإ

؛ 2001، جنيف، 4؛ القرار رمق 1993، برمنغهام، 7؛ القرار رمق 1991، بودابست، 9جملس املندوبني )القرار رمق اعمتدها 

، 7رمق  قرارال؛ بيان احلركة، 2009ريويب ، ن4؛ القرار رمق 2007، جنيف 5 ؛ القرار رمق2003، جنيف 10القرار رمق 

 (.2015جنيف 

 ،خالل لك مراحل جهرهتمن اليت يعيشها املهاجروعاانة املعن قلقه بشأأن  يعرب   -2

 لعمل عىل تلبية الاحتياجات االإنسانية للمهاجرين املس تضعفني"ابنداء احلركة  " يعمتد -3

ىل هذا النداء. توجيه عىل لك مكوانت احلركة ادلولية حيث -4  انتباه ادلول وغريها من اجلهات املعنية اإ

 

*** 

 لعمل عىل تلبية الاحتياجات االإنسانية للمهاجرين املس تضعفنياباحلركة نداء 

يف  1معاانة املهاجرين املس تضعفني حيث أأن من أأجل توجيه هذا النداء  ، حنن احلركة ادلولية للصليب الأمحر والهالل الأمحراجمتعنالقد 

 .تثري قلقنا لك أأحناء العامل

بدلا، عىل طول مسارات  190حضور يف  لها، بصفهتا ش بكة عاملية )احلركة ادلولية( تعمل احلركة ادلولية للصليب الأمحر والهالل الأمحرو 

ىل تلبية احتياجات املهاجرين ،الهجرة ىل املساعدة وامحلاية. ومييل علينا وتسعى جاهدة اإ ان اإ أأي ، عدم اختاذ حيادان واس تقاللنا وعدم حتّي 

ذا اكن ينبغي تقليص الهجرة أأو زايدهتاموقف بشأأن  نساين حبت مبين عىل الاما اإ  حتياجات ومواِطن الضعف. ويتسم معلنا بطابع اإ

 وطاليب اللجوء. وعدميي اجلنس ية من الأشخاص اكلالجئني معينةالقانون لفئات  يضمهنا، ويأأخذ يف الاعتبار امحلاية اخلاصة اليت واحلقوق

  عىل تقليل ضعف املهاجرين بتحسني قدرهتم عىل الصمود.  أأيضاوتعمل احلركة 

التحدايت ولكننا ندرك أأيضا بدلان املنشأأ والعبور واملقصد. ن ل ابملساهامت اليت يقدهما املهاجرو ونعرتفدر املزااي العديدة للهجرة وحنن نق  

 .واجملمتعات املضيفة دلولطرهحا الهجرة لميكن أأن تاليت 

                                                                 

قامهتم املعتادة أأو مهاجرينلل والهالل الأمحر تقدمي وصف عريض " تعمدت احلركة ادلولية للصليب الأمحر 1 " ابعتبارمه الأشخاص اذلين يغادرون مناطق اإ

الامتسًا لتوقعات أأفضل وأأكرث أأمنًا. وميكن أأن تكون الهجرة طوعًا أأو كرهًا، ولكهنا جتمع يف  -عادة ما تكون يف اخلارج -يفرون مهنا لذلهاب اإىل أأماكن جديدة

ين تعتربمه حيان بني خيارات وقيود متنوعة. وتشمل هذه التسمية، من بني فئات أأخرى، العامل املهاجرين، واملهاجرين عدميي اجلنس ية، واملهاجرين اذلمعظم الأ 

 غري نظاميني، كام تشمل الالجئني وطاليب اللجوء عىل الرمغ من أأهنم يشلكون فئة خاصة مبوجب القانون ادلويل.   العامةالسلطات 
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عالن ني ابلعهد اذلي قطعتهونرحب  ونية ادلولية وحبامية ابلوفاء ابلزتاماهتا القان 2016س نة ويورك بشأأن الالجئني واملهاجرين ادلول يف اإ

"سالمة مجيع املهاجرين وصون كرامهتم وحقوق االإنسان واحلرايت الأساس ية الواجبة هلم، يف مجيع الأوقات، برصف النظر عن وضعهم 

لصليب اذلي اعمتده املؤمتر ادلويل احلادي والثالثون ل  3الأطراف يف اتفاقيات جنيف، يف القرار  . وابملثل، دعت ادلولمن حيث الهجرة"

ىل منح املهاجرين امحلاية ادلولية الالزمة وضامن حصوهلم ع2011الأمحر والهالل الأمحر س نة  لقانون ادلويل ىل اخلدمات املناس بة معال اب، اإ

رين وحي  ون يف لك أأحناء، ال يزال املهاجرون املس تضعفالتعهدات. وعىل الرمغ من هذه الساري ىل امحلاية واملساعدة.  تاجونالعامل يعانون الأم   اإ

املهاجرين  تلبية احتياجات، س نواصل تكثيف هجودان من أأجل 2015يف بيان احلركة عن الهجرة أأمام جملس املندوبني لس نة  بوعدانووفاًء 

ىل امحلاية واملساعدة  يف هذا اجملال.من أأجل مساندة معل ادلول  3معال ابلقرار رمق ، كام نتعهد بتعزيز التعاون بني مكوانت احلركة اإ

عىل ادلول أأن تسعى هاجرين وتلبية احتياجاهتم. و مل حامية ا أأواًل مسؤوليةأأبدًا. وتقع عىل ادلول  تكون اكفيةً لن  غري أأن اس تجابتنا وحدها

يف الاعتبار الوقع االإنساين لقوانيهنا وس ياساهتا وممارساهتا  تقيميعن طريق  وال س اميهجودها لتدارك املعاانة،  تكثيفعىل وجه الرسعة اإىل 

 ، وضامن الزتاماها ابلقانون ادلويل.أأخذها يف عني الاعتبارو 

ن امجلعيات الوطنية مس تعدة، بوصفها هجات مساعدة  لسلطات العامة يف بدلاهنا، لتقدمي دمعها ل للسلطات العامة يف جمال العمل االإنساين اإ

نظ   ميكن أأن يمتثل ذكل يفوات. ووفقا للظروف الوطنية، الختاذ هذه اخلط جراء حوار م  نسانية املرتبطة ابلهجرة و/أأو اإ م حول القضااي االإ

 لمبادئ الأساس ية.طبقًا ل تمنية أأو حتسني اتفاقات التعاون 

 وعليه نطلب من ادلول:

 : الهجرة طريقحامية املهاجرين من املوت والعنف والاعتداءات وانهتاك حقوقهم الأساس ية عىل طول  -1

نقاذ حبرًا وبرًا، وجتنيب املهاجرين املوت والعنف  • نقاذ الأرواح مبا يف ذكل من خالل تعزيز أأنشطة البحث واالإ منح الأولوية الإ

 والاعتداءات وانهتاك حقوقهم الأساس ية. 

ىل رف ضامن الزتام • ض منح امحلاية ادلولية االإجراءات الوطنية املطبقة يف احلدود، وابلأخص االإجراءات اليت ميكن أأن تؤدي اإ

ىل البدل ويف ما يتعلق باكفة . القرسيةعادة االإ ادلول مبوجب القانون ادلويل، مبا يف ذكل مبدأأ عدم  بواجبات، أأو العودة اإ

نسان ادلويل  ىل بدلاملهاجرين، ينص قانون حقوق االإ تدعو أأس باب جدية اإىل الاعتقاد بأأنه همدد  عىل أأن ال ي عاد أأي خشص اإ

فيه ابلتعرض النهتاك بعض حقوقه الأساس ية وخاصة التعرض للتعذيب أأو غريه من رضوب املعامةل أأو العقوبة القاس ية أأو 

نسانية أأو املهينة واحلرمان التعسفي من احلياة. ابلتحديد حيمي الأشخاص اذلين يشملهم  كام أأن قانون الالجئني ادلويل الالاإ

 االإعادة القرسية.من 

ىل القانون ادلويل واحمليل الساري من وضع وسائل قانونية  • لضامن اس تفادة الأشخاص اذلين يلمتسون امحلاية ادلولية استنادا اإ

جراءات منصفة وفعلية يف جمال طلب اللجوء.   اإ

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

املساعدة وامحلاية االإنسانية بغض النظر عن وضعهم القانوين، وضامن احرتام حقوقهم مبوجب ضامن حصول مجيع املهاجرين عىل  •

القانون ادلويل حلقوق االإنسان. وينبغي أأن يمتكن املهاجرون اكفة من احلصول عىل الطعام والتعلمي والسكن والرعاية الصحية، 

 ،حقوق وأ ليات معينة النفيس واحلصول عىل املعلومات بشأأن وابلتحديد عىل الرعاية الصحية العاجةل ورعاية حصة الأم وادلمع

ىل القضاء واحلصول عىل خدمات تسا ماكنية اللجوء اإ عادة الروابط العائليةواإ  تفي. وابالإضافة اإىل ذكل، جيب أأن عدمه عىل اإ

 حيمهيم قانون الالجئني ادلويل. نادلول ابلزتاماهتا احملددة وأأن حترتم حقوق الأشخاص اذلي
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نفاذ اخلدمات الأساس ية ي لعقبات احلصول عىل التصد • وضامن  قوانني الهجرة واخلدمات العمومية،عن طريق الفصل بني اإ

 حصول املهاجرين عىل مساعدة امجلعيات الوطنية للصليب الأمحر والهالل الأمحر وغريها من املنظامت االإنسانية دون خوف

نسانية تس تطيع اأ منة  أأماكنتوفري ن، ب عرض للتوقيف. وميكن القيام بذكل، حيامث أأمكالت من مجلعيات الوطنية و/أأو منظامت اإ

 أأخرى أأن تقدم خدماهتا فهيا.

 بغض النظر عن الوضع القانوين للمس تفيدين. عدة االإنسانية للمهاجرين أأبدًا، ضامن عدم جترمي معلية تقدمي املسا •

دماهجم س  تيسري حصول الالجئني عىل اخلدمات اليت ت   • بادرات ، مثل دورات تعمل اللغات والتدريب املهين وم اجملمتعيف هل اإ

قامة رشااكت مع اجملمتع املدين والقطاع اخلاص لمهاجرين واجملمتعات احملليةحتسني الوعي الثقايف ل   .مبا يف ذكل عن طريق اإ

 :ضعفاً شد الناس منح الأولوية لأ  -3

، مبا يف ذكل أأثناء عبور احلدود وحاالت الاختفاء أأفراد الأرسةاختاذ مجيع االإجراءات املمكنة للحيلوةل دون الفصل بني  •

نقاذ أأو االإجالء الطيب؛   ومعليات االإ

حالهت • نشاء أ ليات للكشف املبكر عن أأشد الأفراد ضعفًا واإ ىل اجلهات املناس بة، اإ الأطفال غري املصحوبني بذوهيم، مثل م اإ

، والأشخاص اذلين يعانون من ذوي االإعاقات، واملس ننيلبرش، والنساء احلوامل، والأشخاص وحضااي التعذيب أأو االإجتار اب

 أأمراض خطرية أأو أأمراض مزمنة؛

من أأجل تقدمي اخلدمات للمهاجرين، مبا يف ضامن وجود عاملني عىل احلدود ويف مراكز الاس تقبال تلقوا التدريب املناسب  •

 تلف الفئات؛ احملددة مل ضعف ال مواطن ادلمع النفيس والاجامتعي، مع مراعاةذكل 

 ضامن منح الأولوية ملصلحة الطفل الفضىل يف مجيع االإجراءات املتعلقة ابلأطفال؛ •

نشاء  • ىل أأرسمه، وحتسني التنس يق بني  قنواتاإ للتنس يق فامي بني خمتلف املناطق، ونقل املعلومات عن الأشخاص املفقودين اإ

ىل هويةخدمات الطب الرشعي للتع    البياانت، مع احرتام معايري حامية املهاجرين اذلين لقوا حتفهم خالل الرحةل رف اإ

 . دولياً  املقبوةل

 أأخري: عدم اس تخدام الاحتجاز اإال كحل -4

جياد بدائل لالحتجاز. وجيب أأال ي   احملافظةأأواًل يف  والتفكري اس تخدام الاحتجاز كحل أأخري فقطينبغي  • تخذ عىل احلرية واإ

ال قرار الاحتج ثبات رضورته،  عىل أأساس تقيمي فردي وبعداز اإ  أأن يكون معقوال ومتناس با مع غرٍض مرشوع. جيب و اإ

 ادلولية. جيب احرتام حقوق املهاجرين احملتجزين والضامانت االإجرائية الرئيس ية معال ابلزتامات القانون ادلويل ومع مراعاة املعايري •

الأشد ضعفاً وتفادي احتجازمه. وال ينبغي بشلك خاص احتجاز الأطفال املهاجرين فئات  جيب مراعاة الظروف اخلاصة لبعض •

 لأس بابن تتعهد ابلكف عن احتجاز الأطفال وفصل العوائل أأ وعىل ادلول  لأس باب تتعلق بوضعهم أأو وضع أأبوهيم مكهاجرين.

 ليت تتخذ بشأأن الأطفال.تتعلق ابلهجرة، حيث جيب أأن تظل مصلحة الطفل الفضىل ا اعتبار الأسايس يف مجيع االإجراءات ا

 املوافقة عىل اتفاقني عامليني هلام تأأثري فعيل:  -5

اليت تعيد تأأكيد وتعزيز الالزتامات القانونية و نظمة والنظامية وابلالجئني املوافقة عىل االتفاقات اليت تتعلق ابلهجرة ال منة وامل   •

 اجرين الضعفاء يف لك أأحناء العامل. عاانة املهمل الاس تجابةادلولية السارية وحتقق تقدما ملموسا حنو 

 وتس تجيبالقوانني والس ياسات واالإجراءات واملامرسات احمللية تامتىش مع الزتامات ادلول مبوجب القانون ادلويل التأأكد من أأن  •

ىل امحلاية واملساعدة. ال  حتياجات املهاجرين اإ


