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قرار
ﻧداء احلركة ابلعمل عىل تﻠبﻴة الاحتﻴاجات الإنساﻧﻴة لﻠمهاجرين املس تضعفني
اإن جمﻠس املندوبني،

 -0يذكر ابلقرارات اليت اعمتدها املؤمتر ادلويل لﻠصﻠﻴب ا ألمحر والهالل ا ألمحر خبصوص مواضﻴع تتعﻠق ابلهﺠرة ويعﻴد أتأكﻴدها
(عىل ا ألخص اإعالن "مع ًا من أأجل الإنساﻧﻴة" املرفق ابلقرار رمق  ،0جنﻴف 7112؛ والقرار رمق  ،3جنﻴف  )7100وتكل
اليت اعمتدها جمﻠس املندوبني (القرار رمق  ،9بودابست0990 ،؛ القرار رمق  ،2برمنغهام0993 ،؛ القرار رمق  ،4جنﻴف،
7110؛ القرار رمق  ،01جنﻴف 7113؛ القرار رمق  ،5جنﻴف 7112؛ القرار رمق  ،4ﻧريويب 7119؛ بﻴان احلركة ،القرار
رمق  ،2جنﻴف .)7105

 -7يعرب عن قﻠقه بشأأن املعاةاة اليت يعيشها املهاجرون خالل لك مراحل جهرهتم،
 -3يع متد " ﻧداء احلركة ابلعمل عىل تﻠبﻴة الاحتﻴاجات الإنساﻧﻴة لﻠمهاجرين املس تضعفني"
 -4حيث لك مكوةات احلركة ادلولﻴة عىل توجيه اﻧتباه ادلول وغريها من اجلهات املعنﻴة اإىل هذا النداء.
***
ﻧداء احلركة ابلعمل عىل تﻠبﻴة الاحتﻴاجات الإنساﻧﻴة لﻠمهاجرين املس تضعفني
لقد اجمتعنا ،حنن احلركة ادلولﻴة لﻠصﻠﻴب ا ألمحر والهالل ا ألمحر من أأجل توجيه هذا النداء حيث أأن معاةاة املهاجرين املس تضعفني  0يف
لك أأحناء العامل تثري قﻠقنا.
وتعمل احلركة ادلولﻴة لﻠصﻠﻴب ا ألمحر والهالل ا ألمحر (احلركة ادلولﻴة) ،بصفهتا ش بكة عاملﻴة لها حضور يف  091بدلا ،عىل طول
مسارات الهﺠرة ،وتسعى جاهدة اإىل تﻠبﻴة احتﻴاجات املهاجرين اإىل املساعدة وامحلاية .ومييل عﻠﻴنا حيادةا واس تقاللنا وعدم حتّيةا،
الامتناع عن اختاذ أأي موقف بشأأن ما اإذا اكن ينبغي تقﻠﻴل الهﺠرة أأو زايدهتا .ويتسم معﻠنا بطابع اإنساين حبت مبين عىل الاحتﻴاجات
وموا ِطن الضعف واحلقوق ،ويأأخذ يف الاعتبار امحلاية اخلاصة اليت يضمهنا القاﻧون لفئات معﻴنة من ا ألشخاص اكلالجئني وعدميي
اجلنس ﻴة وطاليب الﻠﺠوء .وتعمل احلركة أأيضا عىل تقﻠﻴل درجة تأأثر املهاجرين بتحسني قدرهتم عىل الصمود.
وحنن ﻧقدر املزااي العديدة لﻠهﺠرة وﻧعرتف ابملساهامت اليت يقدهما املهاجرون يف بدلان املنشأأ والعبور واملقصد .ولكننا ﻧدرك أأيضا
التحدايت اليت ميكن أأن تطرهحا الهﺠرة لدلول واجملمتعات املضﻴفة.
 0تعمدت احلركة ادلولﻴة لﻠصﻠﻴب ا ألمحر والهالل الأمحر تقدمي وصف عريض "لﻠمهاجرين" ابعتبارمه ا ألشخاص اذلين يغادرون مناطق اإقامهتم املعتادة أأو
يفرون مهنا لﻠتوجه اإىل أأماكن جديدة -عادة ما تكون يف اخلارج -الامتس ًا ملس تقبل أأفضل و أأكرث أأمن ًا .وميكن أأن تكون الهﺠرة إارادية أأو قرسية ،ولكهنا جتمع يف
معظم ا ألحيان بني خيارات وقيود متنوعة .وتغطي هذه التسمﻴة مجموعة من املهاجرين من مجﻠهتم :العامل املهاجرين ،واملهاجرين عدميي اجلنس ﻴة ،واملهاجرين
اذلين تعتربمه السﻠطات العامة غري ﻧظاميني ،كام تشمل الالجئني وطاليب الﻠﺠوء عىل الرمغ من أأهنم يشلكون فئة خاصة مبوجب القاﻧون ادلويل.
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ونرحب ابلعهد اذلي قطعته ادلول يف اإعالن ﻧﻴويورك بشأأن الالجئني واملهاجرين س نة  7102ابلوفاء ابلزتاماهتا القاﻧوﻧﻴة ادلولﻴة وحبامية
"سالمة مجﻴع املهاجرين وصون كرامهتم وحقوق الإنسان واحلرايت ا ألساس ﻴة الواجبة هلم ،يف مجﻴع ا ألوقات ،بفرف النظر عن وضعهم
من حيث الهﺠرة" .وابملثل ،دعت ادلول ا ألطراف يف اتفاقيات جنﻴف ،يف القرار  3اذلي اعمتده املؤمتر ادلويل احلادي والثالثون
لﻠصﻠﻴب ا ألمحر والهالل ا ألمحر س نة  ،7100اإىل منح املهاجرين امحلاية ادلولﻴة الالزمة وضامن حصوهلم عىل اخلدمات املناس بة معال
ابلقاﻧون ادلويل الساري .وعىل الرمغ من هذه التعهدات ،ل يزال املهاجرون املس تضعفون يف لك أأحناء العامل يعاﻧون ا ألمرين وحيتاجون
اإىل امحلاية واملساعدة.
ووفاء ابلوعد اذلي قطعناه يف بﻴان احلركة عن الهﺠرة أأمام جمﻠس املندوبني لس نة  ،7105س نواصل تكثﻴف هجودةا من أأجل تﻠبﻴة
ً
احتﻴاجات املهاجرين اإىل امحلاية واملساعدة ،كام ﻧتعهد بتعزيز التعاون بني مكوةات احلركة معال ابلقرار رمق  3من أأجل مساﻧدة معل ادلول
يف هذا اجملال.
غري أأن اس تجابتنا وحدها لن تكون اكفي ًة أأبد ًا .وتقع عىل ادلول أأو ًل مسؤولﻴة حامية املهاجرين وتﻠبﻴة احتﻴاجاهتم .وعىل ادلول أأن تسعى
عىل وجه الرسعة اإىل تكثﻴف هجودها لتدارك املعاةاة ،ول س امي عن طريق تقيمي الوقع الإنساين لقواﻧيهنا وس ﻴاساهتا وممارساهتا و أأخذها يف
عني الاعتبار ،وضامن الزتاهما ابلقاﻧون ادلويل.
اإن امجلعﻴات الوطنﻴة مس تعدة ،بوصفها هجات مساعدة لﻠسﻠطات العامة يف جمال العمل الإنساين ،لتقدمي دمعها لﻠسﻠطات العامة يف
بدلاهنا لختاذ هذه اخلطوات .ووفقا لﻠظروف الوطنﻴة ،ميكن أأن يمتثل ذكل يف اإجراء حوار منظم حول القضااي الإنساﻧﻴة املرتبطة ابلهﺠرة
و /أأو تمنﻴة أأو حتسني اتفاقات التعاون طبق ًا لﻠمبادئ ا ألساس ﻴة.
وعﻠﻴه ﻧطﻠب من ادلول:
 -0حامية املهاجرين من املوت والعنف والاعتداءات وانهتاك حقوقهم ا ألساس ﻴة عىل طول طريق الهﺠرة:


منح ا ألولوية لإﻧقاذ ا ألرواح مبا يف ذكل من خالل تعزيز أأنشطة البحث والإﻧقاذ حبر ًا وبر ًا ،وجتنيب املهاجرين املوت والعنف
والاعتداءات وانهتاك حقوقهم ا ألساس ﻴة.



ضامن الزتام الإجراءات الوطنﻴة املطبقة يف احلدود ،واب ألخص الإجراءات اليت ميكن أأن تؤدي اإىل رفض منح امحلاية ادلولﻴة
أأو ا إلعادة اإىل البدل ،بواجبات ادلول مبوجب القاﻧون ادلويل ،مبا يف ذكل مبد أأ عدم ا إلعادة القرسية .ويف ما يتعﻠق باكفة
املهاجرين ،ينص قاﻧون حقوق الإنسان ادلويل عىل أأن ل يعاد أأي خشص اإىل بدل تدعو أأس باب جدية اإىل الاعتقاد بأأﻧه
همدد فيه ابلتعرض لنهتاك بعض حقوقه ا ألساس ﻴة وخاصة التعرض لﻠتعذيب أأو غريه من رضوب املعامةل أأو العقوبة القاس ﻴة
أأو الالاإنساﻧﻴة أأو املهﻴنة واحلرمان التعسفي من احلﻴاة .كام أأن قاﻧون الالجئني ادلويل حيمي ا ألشخاص اذلين يشمﻠهم من
الإعادة القرسية ابلتحديد.



وضع وسائل قاﻧوﻧﻴة لضامن اس تفادة ا ألشخاص اذلين يﻠمتسون امحلاية ادلولﻴة استنادا اإىل القاﻧون ادلويل واحمليل الساري من
اإجراءات منصفة وفعﻠﻴة يف جمال طﻠب الﻠﺠوء.

 -7ضامن حصول املهاجرين عىل اخلدمات ا ألساس ﻴة فعال بغض النظر عن وضعهم القاﻧوين:


ضامن حصول مجﻴع املهاجرين عىل املساعدة وامحلاية الإنساﻧﻴة بغض النظر عن وضعهم القاﻧوين ،وضامن احرتام حقوقهم
مبوجب القاﻧون ادلويل حلقوق الإنسان .وينبغي أأن يمتكن املهاجرون اكفة من احلصول عىل الطعام والتعﻠمي والسكن والرعاية
الصحﻴة ،وابلتحديد عىل الرعاية الصحﻴة العاجةل ،ورعاية حصة ا ألم ،وادلمع النفيس ،واحلصول عىل املعﻠومات بشأأن حقوق
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وألﻴات معﻴنة ،وإاماكﻧﻴة الﻠﺠوء اإىل القضاء واحلصول عىل خدمات تساعدمه عىل اإعادة الروابط العائﻠﻴة .وابلإضافة اإىل
ذكل ،جيب أأن تفي ادلول ابلزتاماهتا احملددة و أأن حترتم حقوق ا ألشخاص اذلين حيمهيم قاﻧون الالجئني ادلويل.


التصدي لعقبات احلصول عىل اخلدمات ا ألساس ﻴة عن طريق الفصل بني اإﻧفاذ قواﻧني الهﺠرة واخلدمات العامة ،وضامن
حصول املهاجرين عىل مساعدة امجلعﻴات الوطنﻴة لﻠصﻠﻴب ا ألمحر والهالل ا ألمحر وغريها من املنظامت الإنساﻧﻴة دون خوف
من التعرض لﻠتوقيف .وميكن القيام بذكل ،حيامث أأمكن ،بتوفري أأماكن أمنة تس تطﻴع امجلعﻴات الوطنﻴة و /أأو منظامت اإنساﻧﻴة
أأخرى أأن تقدم خدماهتا فهيا.



ضامن عدم جترمي معﻠﻴة تقدمي املساعدة الإنساﻧﻴة لﻠمهاجرين أأبد ًا ،بغض النظر عن الوضع القاﻧوين لﻠمس تفيدين.
تيسري حصول الالجئني عىل اخلدمات اليت تسهل اإدماهجم يف اجملمتع ،مثل دورات تعمل الﻠغات والتدريب املهين ومبادرات
حتسني الوعي الثقايف لﻠمهاجرين واجملمتعات احملﻠﻴة مبا يف ذكل عن طريق اإقامة رشااكت مع اجملمتع املدين والقطاع اخلاص.



 -3منح ا ألولوية ألشد النا ضعف ًا:


اختاذ مجﻴع الإجراءات املمكنة لﻠحﻴﻠوةل دون الفصل بني أأفراد ا ألرسة واختفاء ا ألشخاص ،مبا يف ذكل أأثناء عبور احلدود
ومعﻠﻴات الإﻧقاذ أأو الإجالء الطيب؛
اإنشاء ألﻴات لﻠكشف املبكر عن أأشد ا ألفراد ضعف ًا مثل ا ألطفال غري املصحوبني بذوهيم ،وحضااي التعذيب أأو الإجتار
ابلبرش ،والنساء احلوامل ،وا ألشخاص ذوي الإعاقات ،واملس نني ،وا ألشخاص اذلين يعاﻧون من أأمراض خطرية أأو أأمراض
مزمنة ،وإاحالهتم اإىل اجلهات املناس بة؛
ضامن وجود عامﻠني عىل احلدود ويف مراكز الاس تقبال تﻠقوا التدريب املناسب من أأجل تقدمي اخلدمات لﻠمهاجرين ،مبا يف
ذكل ادلمع النفيس والاجامتعي ،مع مراعاة مواطن الضعف احملددة ملتﻠف الفئات؛



ضامن منح ا ألولوية ملصﻠحة الطفل الفضىل يف مجﻴع الإجراءات املتعﻠقة اب ألطفال؛



اإنشاء ألﻴات لﻠتنس ﻴق بني خمتﻠف املناطق ،وﻧقل املعﻠومات عن ا ألشخاص املفقودين اإىل أأرسمه ،وحتسني التنس ﻴق بني
خدمات الطب الرشعي لﻠتعرف اإىل هوية املهاجرين اذلين لقوا حتفهم خالل رحﻠهتم ،مع احرتام معايري حامية البﻴاةات
املقبوةل دولﻴ ًا.





 -4عدم اس تخدام الاحتجاز اإل كحل أأخري:


ينبغي اس تخدام الاحتجاز كحل أأخري فقط والتفكري أأو ًل يف احملافظة عىل احلرية وإاجياد بدائل لالحتجاز .وجيب أأل يتخذ
قرار الاحتجاز اإل عىل أأسا تقيمي فردي وبعد اإثبات رضورته ،وجيب أأن يكون معقول ومتناس با مع ٍ
غرض مرشوع.



جيب احرتام حقوق املهاجرين احملتﺠزين والضامةات الإجرائﻴة الرئيس ﻴة معال ابلزتامات القاﻧون ادلويل ومع مراعاة
املعايري ادلولﻴة.
جيب مراعاة الظروف اخلاصة لبعض فئات املهاجرين ا ألشد ضعف ًا وتفادي احتجازمه .ول ينبغي بشلك خاص احتجاز
ا ألطفال ألس باب تتعﻠق بوضعهم أأو وضع أأبوهيم مكهاجرين .وعىل ادلول أأن تتعهد ابلكف عن احتجاز ا ألطفال وفصل
العوائل ألس باب تتعﻠق ابلهﺠرة ،حيث جيب أأن تظل مصﻠحة الطفل الفضىل ا اعتبار ا ألسايس يف مجﻴع الإجراءات اليت
تتخذ بشأأن ا ألطفال.
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 -5املوافقة عىل اتفاقني عاملﻴني هلام تأأثري فعيل:



املوافقة عىل التفاقات اليت تتعﻠق ابلهﺠرة المنة واملنظمة والنظامية وابلالجئني واليت تعﻴد تأأكﻴد وتعزيز الالزتامات القاﻧوﻧﻴة
ادلولﻴة السارية وحتقق تقدما مﻠموسا حنو الاس تجابة ملعاةاة املهاجرين الضعفاء يف لك أأحناء العامل.
التأأكد من أأن القواﻧني والس ﻴاسات والإجراءات واملامرسات احملﻠﻴة تامتىش مع الزتامات ادلول مبوجب القاﻧون ادلويل
وتس تﺠﻴب لحتﻴاجات املهاجرين اإىل امحلاية واملساعدة.

