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 مرشوع قرار أأّول 

ىل ادلول بش من  اعامتد رساةل   ن  املهاجرين أأن احلركة ا   سانيتنا املشرتكة وا 

ن جملس املندوبني،  ا 

ذ   -1 كيدهارارات السابقة  لقب  يذّكرا  خبصوص املواضيع املتعلقة بلهجرة اليت اعمتدها املؤمتر ادلول للصليب الأمحر والهالل  ويعيد تأأ

، للمؤمتر ادلول اخلامس والعرشين  17؛ والقرار    1981  ، مانيال،ول الرابع والعرشينؤمتر ادلللم  21  مبا يف ذكل القرار)الأمحر  

من أأجل عالن "معا ق، ا  ، املرف1 ؛ والقرار1995، جنيف، دس والعرشينالسا، للمؤمتر ادلول 4؛ والقرار 1986جنيف، 

( 2011للمؤمتر ادلول احلادي والثالثني، جنيف عام  3لقرار ؛ وا2007ول الثالثني، جنيف يف ، للمؤمتر ادل"نسانيةال  

، 4والقرار  ؛  1993، برمنغهام،  7؛ والقرار  1991، بودابست،  9لس املندوبني )مبا يف ذكل القرار  جممتدها القرارات اليت اع و 

نداء "؛ وبشلك خاص 2009ب ريو، ن4؛ والقرار 2007، جنيف 5؛ والقرار 2003جنيف  10؛ والقرار 2001جنيف 

 (؛2017يف أأنطاليا،  3القرار املعمتد يف  ضعفني"نسانية للمهاجرين املس تالاحتياجات ال  عىل تلبية لعمل باحلركة 

 2009الأمحر )الاحتاد ادلول( يف اد ادلول مجلعيات الصليب الأمحر والهالل بس ياسة الهجرة اليت اعمتدها الاحت ّذكروا ذ ي -2

جية الاحتاد سرتاتي وا (2009اذلي اعمتده جملس املندوبني يف نريوب س نة  4ر  رحبت هبا احلركة بأأرسها أأيضا يف القرا)اليت 

 ؛ 2022-2018ادلول العاملية بشأأن الهجرة 

ىل ادلول بشأأن امل يعمتد  -3  ا نسانيتنا املشرتكة"؛هاجرين و "رساةل احلركة ا 

ىل توجيه انتباه ادلول و لك  حيث  -4 ىل هذه الرساةل.مكوانت احلركة ا   أأحصاب املصلحة املعنيني ا 

**** 

ىل ادلول  ر  نسانيتنا املشرتكة بشأأن املهاجرين و ساةل احلركة ا   ا 

ىل ادلول بشأأن لعامتد ونرش هذه  عنا، اجمت بدلا 190 أأكرث منمن  ر والهالل الأمحرحنن، ممثلو احلركة ادلولية للصليب الأمح الرساةل ا 

 سانيتنا املشرتكة.املهاجرين وا ن 

ن  نسانية حماا  ىل تشجيع يدة، نا منظامت ا  دارة أأو منع الهجر أأو تثبيط وبصفتنا هذه، ل نسعى ا  جرة تطرح  الهشؤون ة. ونعرتف أأيضا بأأن ا 

زاء تشدد القواننيغري ة من العامل. يداء عدبلغة لدلول يف أأجز صعوبت  ن خماوفنا تزتايد ا   والس ياسات واملواقف يف بعض البدلان وما هل ا 

ىلجئني الوالاحلال املهاجرين الضعفاء ورفاه من أ اثر خطرية عىل سالمة   امحلاية ادلولية.  وغريمه من الأشخاص اذلين حيتاجون ا 

رية والأمن. وجيب حاميهتم من اليت تشمل احلق يف احلياة واحل حبقوق ال نسانن غري النظاميني، واكفًة، مبن فهيم املهاجر  يمتتع املهاجرون

س ية. است الأ اخلدما  وأأن حيصلوا عىل  العداةل  تتاح هلم نظمهتم. وجيب أأن  ، وهتديد حياوالرتحيلب وسوء املعامةل والاعتقال التعسفي  التعذي

ل أأن ما نشاهده يف بعض البدلان هو حرماهنم من هذه احلق  وق.ا 

قصور قنا  اص بدون جنس ية. ويقل للجوء والأشخ، اكلالجئني وملمتس الأشخاصامية خاصة لبعض فئات اكام يقيض القانون ادلول بتوفري ح

ىل هتديد حياة الأشخاص املعنيني.ؤولياهتا يف توفري هذه امحلاية، بعض ادلول يف الوفاء مبس  وهو أأمر ميكن أأن يؤدي ا 

حيث حددان اخلطوات اليت  ضعفني"نسانية للمهاجرين املس تالاحتياجات ال  عىل تلبية لعمل بنداء احلركة "نا وج ، 2017 س نة ويف

ري غهاجرين حال، مثل الأطفال امل ضعف ء اهامتم خاص لأ اليب  اندينا ذى. وهاجرين من الأ اية امل أأن تتخذها محلن عىل ادلول أأ نعتقد 

ىل    ادلول  ، ولضامن حصوهلم عىل اخلدمات الأساس ية برصف النظر عن وضعهم القانوين. كام اندينااملصحوبني بذوهيم واملفصولني عهنم عدم ا 

جراء ل كحل أأخري، ات احتجاز املهاجرين تطبيق ا  عهد بوضع حد لحتجاز الأطفال دائل الاحتجاز دامئا كحل أأول، والت ية وباعتبار احلر و ا 

ىل تطبيق  ف، ل تزال هناكجرة. وللأسالهشؤون فصل العوائل لأس باب تتعلق ب و   ات. هذه اخلطو لك حاجة ملحة ا 
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والثالثني للصليب  ول احلادياليت حرضت املؤمتر ادل 1949الأطراف يف اتفاقيات جنيف لس نة ت ادلول ، اعمتد2011 س نة ويف

ماكنية الوصالوطنية  للجمعيات    يُضمنأأن يطلب  الهالل الأمحر، بل جامع قرارا  الأمحر و  ىل مجيع املهاول الفعيل وال  "المتتع ب  جرين دون من ا 

ىل ادلول  ندعو". و متيزي، وبغض النظر عن وضعهم القانوين سانية واحرتام عدم حتزيان تنا ال ن همم عىل أأداء ذا الالزتام ومساعدتنا الوفاء هب ا 

ىل  ادلول  ندعوالهجرة. كام  شؤون  دارة  ، مبا يف ذكل يف جمال ا  قاللنا وحيادانواس ت عدم اعتبار املساعدة ال نسانية البحتة وغري املتحزية ن  ضام  ا 

 ين يف أأي حال من الأحوال.أأمرا غري قانو

ميا تشجيع  وقد شج   جئنيالالعاملي بشأأن تقامس املسؤولية عن الفاق  تالظامية و ة واملنظمة والنالتفاق العاملي من أأجل الهجرة ال مناعامتد  عنا ا 

ىل امحلالذلين يتضمنان الزتامات حامسة ب  ور بشلك ملموس ن الأمسّ ساعدة. ونعتقد أأن من شأأن هذه الالزتامات أأن حتُ اية وامل تلبية احلاجة ا 

ذا ما مت الوفاء هبا.  ا 

ن امجلعيات   ساعدة ادلول ، ملزتمة مب ساعدة للسلطات العامة يف امليدان ال نساين، بصفهتا جات م الل الأمحرالوطنية للصليب الأمحر والها 

يظل بوسعنا  فامي تتفاوت جمالت قوتنا،ضيفة. و ضعفني يف اجملمتعات امل احتياجات املهاجرين واحتياجات الأشخاص املس تامن تلبية ضعىل 

ابري ال دماج يع تدشج احمللية عىل ت ومساعدة السلطات  تقدمي ال غاثة العاجةل واخلدمات الصحية الأساس ية  ك   ،بعدة طرق  نقدم مساعدتناأأن  

 املنصوص علهيا يف القانون ادلول.الاجامتعي والوفاء بلزتاماهتا 

ىل تع قامة حوار رصحي وبنّ و يف جو من الثقة املتبادةل  ز تعاوننا مع ادلولزيحنن نسعى ا  جيابية وا   اء.بتقدمي حلول ا 

نسان فلنعمل معًا ونؤ  احملتاجني.يتنا املشرتكة ملساعدة مجيع كد من جديد ا 
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