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 مرشوع قرار  

نسانيتنا املشرتكة  بيان اعامتد  ىل ادلول بشأأن املهاجرين وا   احلركة ا 

ن جملس املندوبني،  ا 

ذ   -1 كيدهالقرارات السابقة  اب  يذّكرا  خبصوص املواضيع املتعلقة ابلهجرة اليت اعمتدها املؤمتر ادلويل للصليب الأمحر والهالل  ويعيد تأأ

للمؤمتر ادلويل اخلامس والعرشين،   17؛ والقرار    1981للمؤمتر ادلويل الرابع والعرشين، مانيال،    21الأمحر )مبا يف ذكل القرار  

عالن "معا من أأجل 1؛ والقرار 1995جنيف،  ، للمؤمتر ادلويل السادس والعرشين،4؛ والقرار 1986جنيف،  ، املرفق، ا 

( 2011للمؤمتر ادلويل احلادي والثالثني، جنيف عام  3؛ والقرار 2007ال نسانية"، للمؤمتر ادلويل الثالثني، جنيف يف 

، 4؛ والقرار  1993، برمنغهام،  7؛ والقرار  1991، بودابست،  9جملس املندوبني )مبا يف ذكل القرار  القرارات اليت اعمتدها و 

؛ وبشلك خاص "نداء 2009، نريوب 4؛ والقرار 2007، جنيف 5؛ والقرار 2003جنيف  10؛ والقرار 2001جنيف 

 (؛2017يف أأنطاليا،  3القرار الاحتياجات ال نسانية للمهاجرين املس تضعفني" املعمتد يف عىل تلبية لعمل اباحلركة 

 2009حتاد ادلويل مجلعيات الصليب الأمحر والهالل الأمحر )الاحتاد ادلويل( يف بس ياسة الهجرة اليت اعمتدها الا وا ذ يّذكر -2

( واسرتاتيجية الاحتاد 2009اذلي اعمتده جملس املندوبني يف نريوب س نة  4)اليت رحبت هبا احلركة بأأرسها أأيضا يف القرار 

 ؛ 2022-2018ادلويل العاملية بشأأن الهجرة 

ىل ادلول بشأأن املهاجرين وا نسانيتنا املشرتكة"؛ بيان"يعمتد  -3  احلركة ا 

ىل هذ حيث  -4 ىل توجيه انتباه ادلول وأأحصاب املصلحة املعنيني ا   .ا البيانلك مكوانت احلركة ا 

**** 

نسانيتنا املشرتكة   بيان  ىل ادلول بشأأن املهاجرين وا   احلركة ا 

ادلول بشأأن  عىلا البيان لعامتد ونرش هذ ، اجمتعنابدلا 190 أأكرث منمن  الأمحرحنن، ممثلو احلركة ادلولية للصليب الأمحر والهالل 

 املهاجرين وا نسانيتنا املشرتكة.

دارة  ىل تشجيع أأو تثبيط أأو منع الهجرة. ونعرتف أأيضا بأأن ا  نسانية حمايدة، وبصفتنا هذه، ل نسعى ا  ننا منظامت ا  الهجرة تطرح  شؤون ا 

ن صعوابت ابلغة لدلول يف أأجزاء  عىل سالمة ورفاه املهاجرين الضعفاء احلال والالجئني نا قلقون بصورة مزتايدة عديدة من العامل. غري ا 

ىل امحلاية ادلولية.  نقاذ الأرواح.وغريمه من الأشخاص اذلين حيتاجون ا  جراءات عاجةل ل   وابت من الرضوري اختاذ ا 

ن غري النظاميني، حبقوق ال نسان اليت تشمل احلق يف احلياة واحلرية والأمن. وجيب حاميهتم من ويمتتع املهاجرون اكفًة، مبن فهيم املهاجر 

 س ية. اخلدمات الأسا  وأأن حيصلوا عىل  ، وهتديد حياهتم. وجيب أأن تتاح هلم نظم العداةلوالرتحيلالتعذيب وسوء املعامةل والاعتقال التعسفي  

ة لبعض فئات الأشخاص، اكلالجئني وملمتس اللجوء والأشخاص بدون جنس ية. ميكن أأن كام يقيض القانون ادلويل بتوفري حامية خاص

ىل هتديد حياة الأشخاص املعنيني.الفجوات يف توفري تكل امحلاية ؤدي ت  ا 

 حيث حددان اخلطوات اليت الاحتياجات ال نسانية للمهاجرين املس تضعفني"عىل تلبية لعمل اب"نداء احلركة ، وهجنا 2017 س نة ويف

يالء اهامتم خاص لأضعف املهاجرين حال، مثل الأطفال غري اب  نعتقد أأن عىل ادلول أأن تتخذها محلاية املهاجرين من الأذى. واندينا 

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

جراء ل كحل أأخري، واعتبار احلرية وبدائل الاحتجاز دامئا كحل أأول، والتعهد بوضع حد لحتجاز الأطفال تطبيق ا  ات احتجاز املهاجرين ا 

ىل تطبيق لك هذه اخلطوات.شؤون وفصل العوائل لأس باب تتعلق ب   الهجرة. وللأسف، ل تزال هناك حاجة ملحة ا 
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اليت حرضت املؤمتر ادلويل احلادي والثالثني للصليب  1949ادلول الأطراف يف اتفاقيات جنيف لس نة  ُطلب من، 2011 س نة ويف

جراءات مناس بة لمتكني امجلعيات الوطنية، طبقا للنظام الأسايس للحركة، وابلأخص  الأمحر والهالل الأمحر "أأن تضمن وجود قوانني وا 

ماكنية الوصول امن ا، مبادهئا الأساس ية ىل مجيع املهاجرين دون متيزي، وبغض النظر عن وضعهم القانوين". و لمتتع اب   ندعولفعيل والآمن ا 

ىل ادلول  دارة الوفاء هبذا الالزتام ومساعدتنا عىل أأداء هممتنا ال نسانية واحرتام عدم حتزيان واس تقاللنا وحيادانا  ، مبا يف ذكل يف جمال ا 

ىل ضامن عدم اعتبشؤون   ار املساعدة ال نسانية البحتة وغري املتحزية أأمرا غري قانوين يف أأي حال من الأحوال.الهجرة. كام ندعو ادلول ا 

ميا تشجيع اعامتد  وقد شج   التفاق العاملي من أأجل الهجرة الآمنة واملنظمة والنظامية والتفاق العاملي بشأأن تقامس املسؤولية عن الالجئنيعنا ا 

ىل امحلاية واملساعدة.   وحنن عىل أأمت الاس تعداد ملساعدة ادلول عىل تنفيذ التفاقات ادلولية الذلين يتضمنان الزتامات حامسة بتلبية احلاجة ا 

 طبقا للمبادئ الأساس ية للحركة.

ن امجلعيات الوطنية للصليب الأمحر والهالل الأمحر، بصفهتا هجات مساعدة للسلطات العامة يف امليدان ال نساين، ملزتمة مبساعدة ادلول  ا 

ضامن تلبية احتياجات املهاجرين واحتياجات الأشخاص املس تضعفني يف اجملمتعات املضيفة. وفامي تتفاوت جمالت قوتنا، يظل بوسعنا عىل 

افظة عىل أأوارصمه ودمع قدرة املهاجرين عىل احمل كتقدمي ال غاثة العاجةل واخلدمات الصحية الأساس ية بعدة طرق، نقدم مساعدتناأأن 

 ومساعدة السلطات احمللية عىل تشجيع تدابري ال دماج الاجامتعي والوفاء ابلزتاماهتا املنصوص علهيا يف القانون ادلويل. العائلية،

قامة حوار رصحي وبنّاء. جيابية وا  ىل تعزيز تعاوننا مع ادلول يف جو من الثقة املتبادةل وبتقدمي حلول ا   حنن نسعى ا 

نسانيتنا املشرتكة ملساعدة مجيع احملتاجني.  فلنعمل معًا ونؤكد من جديد ا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


