
 

 

 

 

 

 املؤمتر ادلويل الثالث والثالثون للصليب الأمحر والهالل الأمحر

 ا،  جنيف، سويس 1129ديسمرب  9-21

 

 للجنة الثانيةالتقرير املوجز املقدم من ا

 مواطن الضعف املتغرية

 

 الس ياق 

ن  املتالحقة بسعة يف التكنولوجيا واملناخ تغيريات حتدث يف القرن احلادي والعرشين يه معقدة ومرتابطة. وتشلك ال  التغيريات اليتا 

وتتيح ال ميكن جتنهبا عىل ماليني الناس.  اآ اثر  دثوحت وحتراكت الساكن وادلميوغرافيا والتوسع احلرضي، مالمح العامل اذلي نعيش فيه،

ىل تفامق آأوجه الضعف امل حداث مواطن ضعف جديدة آأو ا  ىل ا   ،آأزمة املناخآأما وجودة آأصاًل. هذه ال اثر فرصًا جديدة لكهنا تؤدي آأيضًا ا 

زايدة موجات يف والكوارث الطبيعية، والكوارث املتصةل ابحلاالت الصحية ، فتسامه من جانهبا  الزناعات املسلحة اليت يطول آأمدها،و 

نساينالصعوابت اليت يواهجها فيه تزتايد الهجرة والزنوح ادلاخيل يف وقت  غري متحزي وحمايد  احلفاظ عىل احلزي الالزم للقيام بعمل ا 

ىل تغرير رسيع يف نس يج اجملمتعات ويف املشهد اال نساين  ومس تقل.  منطلقات معلنا حبيث حيمتل آأن تصبح وتؤدي هذه الاجتاهات ا 

اعامتد من الرضوري آأمام هذه البيئة السيعة التغرير ، و . املطروحة لتحدايتايف مواهجة فعاةل غري التقليدية والطرق اليت نس تخدهما 

لحركة ابالمتداد العاملي لامجلعيات الوطنية يف قلب اجملمتعات احمللية مقرتاًن مقارابت جديدة للرد عىل هذه التحدايت. ويتيح لنا وجود 

ماكنية حتسني فهمنا لهذه التغيريات يف مواطن الضعف، وحتسني آ ليات  ادلولية للصليب الأمحر والهالل الأمحر )احلركة ادلولية( ، ا 

نساين مسؤولية اس تخدام صالهتا ومواردها رشاكهئا من و ،واحلركة ادلولية ،وتتحمل ادلول .التأأهب واملواهجةالوقاية و  قطاع العمل اال 

 . عىل امتداد مسريتنا بشلك فعال. وذلكل يتوجب علينا آأن نس متع، ونفكرر، ونترصف بصورة خمتلفة ونكون مس تعدين للتعّلر والتكيرف

 للجنة  ةف العاماهدالأ 



لقاء الضوء عىل سعت  ىل ا  )من هنا اختيار  الرتابط بني مواطن الضعف اجلديدة والناش ئة وطابعها الشامل لعدة قطاعاتهذه اللجنة ا 

اس تكشاف الطريقة اليت س تؤثر فهيا هذه التغيريات العاملية عىل حياة الأشخاص وحاولت ، ("العنوان "مواطن الضعف املتغرية

ىل  .املترضرين نساينس تخدهما ت مناقشة الس بل اليت ميكن آأن توفري منرب يتيح وسعت آأيضًا ا  واحلركة  ،اجلهات املعنية عامليًا ابلعمل اال 

املزتايدة يف  تلبية الاحتياجاتو  ،والاس تعداد ،ا والعمل معًا بشلك آأفضل يف الوقايةهمن آأجل تكثيف هجودبشلك خاص،  ادلولية

 . هناية املطاف

، وسعادة السفري مجعية الصليب الأمحر لرتينيداد وتوابغو انئبة رئيس،  Delia Chatoor: الس يدة  الرئيسان املتشاراكن للجنة

Nazhat Shameem Khan  مكتب الأمم املتحدة واملنظامت ادلولية الأخرى يف جنيف .دلى ، املمثل ادلامئ مجلهورية فيجي 

 ، ممثل الش باب يف مجعية الهالل الأمحر البنغالدييش.  Rakibul Alam: الس يد  مقرر اللجنة

 اللجنة صيغة معل 

ضاءة واطن الضعف املتغرية جلس تني عامتني )اجللسة الافتتاحية واجللسة اتختامية( وست جلسات املعنية مبلجنة ال عقدت  عىل ا 

 املواضيع التالية: 

 دور املتطوعني يف دمع حصة اجملمتعات احمللية 

  معاجلة ال اثر اال نسانية لأزمة املناخ 

 بناء جممتعات حملية حرضية آ منة وشامةل للجميع من خالل العمل اال نساين يف املدن 

 تعزيز الصحة النفس ية وادلمع النفيس والاجامتعي للساكن املترضرين يف حاالت الطوارئ 

  العمل اال نساين يف العرص الرمقي 

 نسانيةمببدآأ اال   الهجرة والزنوح ادلاخيل : المتسك 

 ال ضاءةجلسات اموجز 

 ات احملليةحصة اجملمتعدمع املتطوعني يف دور  -2

ىل  صباحاً  11،01، الساعة 9112ديسمرب  11 الأربعاء:  وعدالتارخي وامل   اً ظهر  19،01 ا 

  ضاءةجلسة اال  آأهداف 

  ىل ىل التوصل ا  براز و ، صعب بلوغاً الساكن الأ فهم مشرتك دلور الصحة اجملمتعية يف الوصول ا  العمل الطويل الأمد آأمهية ا 

براز لوقاية ، والتأأهب، والاس تجابة، والانتعاش، و لأنشطة اواملس تدمي مع اجملمتعات احمللية ابعتباره آأساس يًا   كفاءاتا 

الرشوط الأساس ية املطلوبة يف هذا اجملال من آأجل حتقيق التغطية الصحية الشامةل حتديد اجملمتعات احمللية القامئة ومعارفها، و 

 وآأهداف التمنية املس تدامة. 

  ماكانت الصحة اجملمتعية يف تلبية احتياجات الأشخاص الأكرث لتشجيع العمل من خالل عرض آأمثةل قصص حقيقية تثبت ا 

 املتطوعون. من بيهنم و ل الصحة اجملمتعية هتميشًا ، وادلور المثني اذلي يؤديه العاملون يف جما

 بدمع الاعرتاف الرمسي بدور املتطوعني يف الصليب الأمحر والهالل الأمحر كجزء من املوارد  عىل التعهد ايرينحث احل

مراحل يف لك اليت يقودها اجملمتع احمليل واملركزة عىل حاجات الناس تقدمي اتخدمات  دمعالعامةل يف جمال الصحة ، و البرشية 



آأطول  لتمنية املس تدامةيف احياهتم، وضامن تعزيز دور اجملمتعات احمللية يف التصدي للأوبئة وترس يخ هذا ادلور داخل برانمج 

  . آأمداً 

  اال ضاءة خالل جلسةاحملددة وخمتلف اتخطوات القادمة املسائل الرئيس ية ملخص 

  آأنشطة عتبارمه رشاكء متساوين ومشاركني فاعلني يف اباملتطوعني و الاعرتاف بدور العاملني يف جمال الصحة اجملمتعية ينبغي

هنم يمتتعون مبوقع فريد يتيح هلم املساعدة يف التغلب عىل القدرات احملدودة والنقص يف املوارد البرشية اذلي  الصحة اجملمتعية. ا 

رفة بظروف الس ياق احمليل اليت ترتدي آأمهية والاس تجابة، كام ميتلكون املع تعاين منه بدلان كثرية يف جماالت الوقاية والتأأهب

 احمليل.  من اجملمتع مقبوةلبطرق يف تلبية احتياجات الرعاية الصحية  يويةح 

  اتخدمات الصحيةنظم يف املتطوعني كجزء من املوارد البرشية و الاعرتاف رمسيًا بدور العاملني يف جمال الصحة اجملمتعية ينبغي 

  . الوطنية

  ن ىل ا  واملشاركة البناءة.  فعيل، يتطلب الالزتام الوراء الركب رتكوني  اذلين بناء ثقة اجملمتع احمليل ومتكني املتطوعني من الوصول ا 

تأأمني الثقة ، من آأجل اجلهات الأكرث اس تضعافًا لتشمل اجلهات الفاعةل احمللية مع وذلكل من املهم جدًا توس يع الرشااكت 

ماكانت احلصول عىل الرعاية الصحية.   وحتسني ا 

 وغريمه من اجلهات املتطوعني يف الصليب الأمحر والهالل الأمحر  ممن املهم توحيد هجود العاملني يف جمال الصحة اجملمتعية ومهن

ابعتبارها جزءًا ال يتجزآأ من آأنظمة تقدمي خدمات الصحة اجملمتعية  شجيعالفاعةل، من خالل توفري الرعاية الصحية اجملمتعية وت 

ال من خالل تعزيز الرتابط بني س ياسات الصحة العامة ونظم الصحة اجملمتعية  ،الصحة الوطنية. وال ميكن آأن حيصل ذكل ا 

 وتشجيع اتباع هنج متاكمةل قامئة عىل اجملمتع احمليل يف آأنشطة الوقاية والتأأهب والاس تجابة والانتعاش. 

 ىل فهم مشرتك لأمهية الصحة اجملمتعية س يكون من املهم ك قامة حوار مع اجلهات الفاعةل الرمسية من آأجل التوصل ا  ذكل ا 

 ودورها احليوي يف حتقيق التغطية الصحية الشامةل وآأهداف التمنية املس تدامة. 

 

 اال نسانية لأزمة املناخ اثرمعاجلة ال   -1

ىل صباحاً  11،01، الساعة 9112ديسمرب  11 الأربعاء : وعدالتارخي وامل  اً ظهر  19،01 ا 

 اال ضاءةجلسة آأهداف 

  ىل  فهم مشرتك ل اثر تغرير املناخ عىل املس توى اال نساين.التوصل ا 

  .نسانية ىل معاجلة هذه ال اثر اال  ىل بعض التحدايت والفرص الأساس ية من آأجل تعزيز العمل الرايم ا   لفت الانتباه ا 

  دراك عىل مجيع املس توايت، والتصدي للمخاطر الناش ئة، واحلد من آأوجه العمل التعاون يف تنفيذه لرفع مس توى ما جيب ا 

 الضعف، وبناء القدرة عىل الصمود. 

  .تعزيز الالزتام بتقدمي لك ما هو يروري ملعاجلة هذه ال اثر 

  اال ضاءة خالل جلسةوخمتلف اتخطوات القادمة احملددة املسائل الرئيس ية ملخص 



  ىل عدد قد تبنير آأهنفطرح يف املس تقبل. وال ن ، وليست قضية ت  هنا ظاهرة آ اثر تغرير املناخ ا مشةلة يومية وحقيقية ابلنس بة ا 

ليس يف اجملمتعات احمللية اليت تعمل معها حفسب، بل  –من ال اثر مجموعة متنوعة اليت تواجه امجلعيات الوطنية كبري من  

وقوهتا والعجز عن الظواهر املناخية الشديدة وترية ن تزايد لوحظ آأيضًا آأ وقد ش باكهتا اتخاصة. داخل داخل آأرس آأعضاهئا و 

دارتنا للمخاطر واختاذان القرارات املتعلقة ابلتمنية.   التنبؤ هبا، ال ينتج عن تغرير املناخ حفسب بل هو انمج كذكل عن طريقة ا 

  ىل اذلين مه آأقوى عىل بأ اثر املناخ  تغرير سبب ت ي كيف ة. وانقش املشاركون جامد  تظلمواطن الضعف تتغرير وال آأناال شارة ا 

 وكيف ختتلف هذه ال اثر وفقًا للك س ياق.، ضعف حااًل الأ فقر و الأ 

  ىل الأدةل العلمية ، ذكل آأن التجربة التارخيية ليست اكفية لفهم اخملاطر ىل مصلحة اجملمتع احمليل وا  جراءات ا  جيب آأن تستند اال 

ىل  دارهتا لهذه اخملاطر، والسعي ا  املس تقبلية. ويتطلب ذكل العمل مع اجملمتعات احمللية، وفهم طريقة تفسريها للمخاطر وطريقة ا 

 واحلوادث املرتبطة ابلطقس(.  التنبؤات اتخاصة ابلظواهر املناخيةية واملعرفة العلمية )مبا يف ذكل دمج املعارف التقليد

 قرار ب جراءات اليت تتخذ آأصاًل ملواهجة اخملاطر املناخية ، ومهنا اتخطوات اليت تتبعها ادلول وامجلعيات اكن هناك آأيضًا ا  أأمهية اال 

ىل الوطنية عىل حد سواء )مبا يف ذكل املبادر  ات املشرتكة( . غري آأن املوضوع املطروح ال ن هو رفع لك هذه اجلهود ا 

جراءات املتعلقة ابملناخ والنظر يف تقدمي املس توى والسعة املطلوبني. ود   ىل التوقيع عىل تعهد مفتوح بشأأن اال  عي املشاركون ا 

   م احمللية. لزتام بتعزيز العمل املتعلق ابملناخ داخل س ياقاهتبشأأن الاتعهداهتم اتخاصة 

 

 بناء جممتعات حملية حرضية آ منة وشامةل للجميع من خالل العمل اال نساين يف املدن -3

ىل صباحاً  11،01، الساعة 9112 ديسمرب 11 الأربعاء : وعدالتارخي وامل   اً ظهر  19،01 ا 

 اال ضاءةجلسة آأهداف 

  ىل فهم الس ياق العاملي  للتوسع احلرضي السيع وغري اخملطط هل. التوصل ا 

  . دراك ما جيب آأن تفعهل احلركة ادلولية لتحسني تلبيهتا لالحتياجات اال نسانية يف املناطق احلرضية  ا 

  .تعزيز التعاون بني مكوانت احلركة، وادلول، والسلطات احمللية، واجملمتعات احمللية 

  اال ضاءة خالل جلسةة احملددة وخمتلف اتخطوات القادماملسائل الرئيس ية ملخص 

  عادة التفكري يف دورها و آأقر املشاركون احلفاظ عىل جدوى معلها يف هذا  ها من آأجلنشاط بأأنه يتعني عىل احلركة ادلولية ا 

ىل املدن ويعيشون فهيا ن التوسع احلرضي يرمس مالمح املس تقبل مع تزايد آأعداد اذلين ينتقلون ا  . ا  علامً  ،الس ياق السيع التغرير

ىل جعلهم الفقر والهتميش وعدم املساواة  يؤديو ، يعاين من العيش يف آأوضاع ابئسةعددًا كبريًا آأن  تزتايد يف و آأكرث اس تضعافًا. ا 

طريقة اليت . وتؤدي الاحلرب والعنفحاالت املدن  آ اثر تغرير املناخ ، وضعف اتخدمات الأساس ية، واس تزناف القدرات ، و 

ىل توليد حاجات متعددة ستس متر يف تشكيل  ،لتوسع احلرضي ورسعة تقدمه خاصة يف البدلان الناميةجيري هبا حاليًا هذا ا ا 

للتحدايت  اً ومناس ب فعاالً اذلي ينبغي آأن نتكيرف معه يك يظل معلنا ، وهو الس ياق التشغييل مجليع مكوانت احلركة  الس ياق 

 . اليت نواهجها

  دراك بأأن مواهجة مواطن قامة  ،الضعف يف املناطق احلرضية تتطلب معاًل منسقًا طويل الأمداكن هناك آأيضًا ا  وآأن ا 

وتمتزي املناطق احلرضية بضخامة اتساعها وكثافهتا الرشااكت عنرص آأسايس لتنفيذ مثل هذا العمل الس امي مع السلطات احمللية. 

ذا آأردان آأن يكون معلنا فعااًل ، جيب  لكثرية اليت جتعل الناس يف حاةل اس تضعاف. لقضااي اليف آ ن واحد التصدي وتعقيدها، وا 

املزااي الرمسية اليت متلكها )دور من الرشاكء. وميكن للحركة ادلولية آأال تكتفي ابس تخدام الكثري ويتطلب ذكل مشاركة 



ىل الثقة اليت  نساين( ، بل تلجأأ آأيضًا ا  ات احمللية متنحها لها اجملمتعامجلعيات الوطنية كجهات مساعدة، والقانون ادلويل اال 

 . لس ياقاتيف هذه اادلاعية مجلع الرشاكء والسلطات احمللية يك تكون 

  ويرورة فهم كيف تؤدي خمتلف  –آأبرز آأيضًا املشاركون آأمهية التواجد يف هذه املناطق قبل الأزمات وخاللها وبعد زوالها

ىل آ اثر خمتلفة عىل اجملمتعات احمللية. وجيب يف الوقت نفسه، آأن ذا مل العمل ، حمور تبقى اجملمتعات احمللية  الاجتاهات ا  شارك ت فا 

احلاجات اال نسانية وال متيزي هنا بني تلبية  ،يف الأنشطة بشلك اكمل وفعال، س تكون فرص اس تدامهتا ضعيفة ةاحمللي اتاجملمتع

 وحاجات التمنية. 

  حرضية آ منة وقادرة عىل الصمود. فاحلركة تشلك، آأخريًا ، شددت املناقشات عىل كون احلركة رشياكً حيواًي يف بناء جممتعات

هنا من تنفيذ آأنشطة طويةل الأمد. ويعترب هذا وهذا ما ميكر  ،من خالل امجلعيات الوطنية الأعضاء، هجة فاعةل دامئة وحملية

اجملمتعات احمللية آأو  هذه الثقة وتعزيزها من آأجل العمل معمثل بناء  ميكنكام املنظور احمليل آأساس يًا لضامن الثقة يف املنظمة. 

لهيا )عىل سبيل املثال اجملموعات املهمشة واملعزوةل ،   العصاابت(.   وآأ اجملموعات اليت يصعب الوصول ا 

 

 تعزيز الصحة النفس ية وادلمع النفيس والاجامتعي للساكن املترضرين يف حاالت الطوارئ -4

ىل  9،01، الساعة  9112 ديسمرب 11 الأربعاء :وعد التارخي وامل   بعد الظهر 0،01ا 

  ال ضاءةجلسة اآأهداف 

  دراك ىل ا  جامعي ابلطابع امللح لهذا املوضوع ، من آأجل حث ادلول وخمتلف مكوانت احلركة واجلهات املعنية التوصل ا 

 الأخرى عىل تكثيف هجودها يف جمال الصحة النفس ية وادلمع النفيس والاجامتعي. 

  احمليط مبوضوع الصحة النفس ية.  الومصعواقب تسليط الضوء عىل 

  ىل تعزيز الصحة النفس ية والراحة النفس ية والاجامتعية للأشخاص املترضرين من حاالت حتديد خمتلف الس بل الرامية ا 

 الطوارئ.  

  اال ضاءة خالل جلسةوخمتلف اتخطوات القادمة احملددة املسائل الرئيس ية ملخص 

 آأن امجليع معين مبوضوع الصحة النفس ية. وآأشار اس تقصاء آأجري آأثناء الاجامتع آأن  عىل نقطة آأساس ية يه شددت النقاشات

اًب مشاركني يعرفون خشصًا من لك عرشة تسعة  دليه حاجات تتعلق ابلصحة النفس ية. لهذا جيب آأن يتغري احلديث عن مقرر

نسانية آأساس ية. يرورة بل  ترفاً  والاجامتعيقضااي الصحة النفس ية وادلمع النفيس النظر يف عترب ي  مل يعد الصحة النفس ية ، و ا 

ن توفري خدمات الصحة النفس ية وادلمع النفيس والاجامتعي  وعنرص  ،همم لذلين يعانون من مشالك يف الصحة النفس يةآأمر ا 

 آأسايس لكسب ثقهتم. 

 ن املترضرين من ميكن ضامن احلصول املبكر واملس تدمي عىل خدمات الصحة النفس ية وادلمع النفيس والاجامتعي للساك

 حاالت الطوارئ من خالل ما ييل : 

o  ، يف الصليب الأمحر ني واملوظفنيملتطوعاكزايدة الاستامثر يف املوارد احمللية واملوارد املوجودة داخل اجملمتع احمليل 

 .مسية وغريمه من الأخصائيني احملليني ، فضاًل عن الاستامثر يف آأنظمة الصحة الر نيوالهالل الأمحر، واملعلم



o املعلومات املتوفرة عن خمتلف احتياجات الناس يف جمال الصحة النفس ية وادلمع النفيس والاجامتعي  زايدة

ىل   .الرعاية الصحية النفس ية املتخصصةواال جاابت املطلوبة مبا يف ذكل ادلمع النفيس والاجامتعي الأسايس وصواًل ا 

o رشا ىل اتخربات واملعارف القامئة وضامن ا   .ك الأشخاص املترضرينالاستناد ا 

o  دراج موضوع نساين والاس تجابة، ا  الصحة النفس ية وادلمع النفيس والاجامتعي يف مجيع معليات تقيمي العمل اال 

يالء اهامتم خاصو   .قطاع التعلمي ل ا 

o  بني الربط بني العمليات قصرية الأمد والاستامثرات طويةل الأمد يف بناء القدرات وتعزيز الأنظمة )تعزيز الرتابط

 .التمنية(حاجات احلاجات اال نسانية و 

o ضامن التعاون والتاكمل يف العمل وتعزيز قدرات القوة العامةل.  

o  ىل قدوة حيتذى هباالتحور  –تعزيز وضع خدمات الصحة النفس ية وادلمع النفيس والاجامتعي يف العمل اال نساين   .ل ا 

o  ابلغ الأمهية ابلنس بة  اً نرص ع ابملوظفني واملتطوعني اذلين يتولون تلبية الاحتياجات اال نسانية واعتبار ذكل عناية ال

ىل جودة   .الاس تجابة اال نسانية واس تدامهتامجيع معليات ا 

o  خدمات الصحة النفس ية وادلمع النفيس والاجامتعي خالل معليات الاس تجابة العاجةلزايدة املوارد الالزمة لتقدمي.  

  ًعن الاحتياجات يف جمال الصحة النفس ية وادلمع النفيس والاجامتعي من التحدث برصاحة ، انقش املشاركون آأمهية آأخريا

ىل مناذج الأدوار الرائدة داخل اجملمتعات احمللية كام آأجل التصدي للومص املرافق لقضااي الصحة النفس ية. ومن املهم  شارة ا  اال 

براز الأمثةل يف ادلول واملنظامت  ل ، وا  ، والتعّلر من التجارب املمزية يف ماكحفة الومص املتعلق يفريوس اال يدز ومرض السر

 . من املرضاال جيابية ابلتعايف 

 

 العمل اال نساين يف العرص الرمقي -5

ىل  9،01، الساعة  9112 ديسمرب 11الأربعاء :  وعدالتارخي وامل   بعد الظهر 0،01ا 

 آأهداف جلسة اال ضاءة 

 ل الرمقي يعين ذاما وضيحت ل الرمقي يف العمل اال نساينواحلصول عىل تأأييد امجليع لأ  التحور  .مهية تبين التحور

 ظهار آ اثر وفعالية اعامتد هنج قامئ عىل املبادئ  .يف الفضاء الرمقي ا 

  يف الفضاء الرمقي، مع الرتكزي عىل القضااي املتعلقة ابملسؤولية الرمقية وحامية  اعامتد هنج قامئ عىل املبادئ س بلاس تكشاف

رشاك الرمقي   .واملعرفة الرمقيةالبياانت، واال 

  وتشجيع التعّلر من الأقران داخل احلركة ، وفامي بني ادلول تبادل التخربات املتعلقة ابس تخدام التكنولوجيا الرمقية سهيلت ،

 ركة عند الاقتضاء. والرشاكء من خارج احل

  .اس تكشاف حلول حممتةل صاحلة للك مكوانت احلركة تقدم للحصول عىل املزيد من الاسهامات واملوافقة علهيا 

  اال ضاءة خالل جلسةوخمتلف اتخطوات القادمة احملددة املسائل الرئيس ية ملخص 



 ل الرمقي ليس خيارًا وآأنه جار فعاًل يف ا ىل فحلركة. آأظهرت جلسة اال ضاءة آأن التحور قد وصلت اجملمتعات احمللية واحلركة ا 

ل الرمقي دماج هذه التطورات بطريقة مسؤوةل كام ي  ،مراحل خمتلفة من التحور تعهد رمقي ظهر يف وضع واحلركة ادلولية ملزتمة اب 

. 

 ىل جانب الأشخاص املترضرين، نتحمل آأيضًا نولوجيات ك الت  مهتسا بيامن مسؤولية مشرتكة الرمقية يف حتسني معل احلركة ا 

ىل تعرر بضامن اس تخدام هذه ال  غفال آأحد آأي ض الناس للمخاطر ، آأو تكنولوجيات عىل حنو ال يؤدي ا  حلاق يرر جديد، آأو ا  ا 

ال جياد طرق الس تخدام التكنولوجيات الرمقية  ،ولهذا ينبغي آأن جتمتع احلركة ادلولية، وادلول ، واجلهات اال نسانية الأخرىاكن. 

 دئ الأساس ية للحركة. احرتام املبامع 

  طالق آأيضًا املشاركون عىل يرورة شدد ابلتعاون مع ادلول والرشاكء الرئيس يني  ،معلية ابتاكر مشرتكة حيث تسعى احلركةا 

قامة رشااكت  ،)مبا يف ذكل القطاع اتخاص( ىل ا  عىل اس تخدام التكنولوجيات مع ضامن الالزتام بأأعىل املبادئ  هاتساعدا 

  الأمن واحرتام اتخصوصية.  الأخالقية ومعايري

 

 بدآأ اال نسانيةالمتسك مب الهجرة والزنوح ادلاخيل :  -6

ىل  9،01، الساعة  9112 ديسمرب 11الأربعاء :  وعدالتارخي وامل   بعد الظهر 0،01ا 

 آأهداف جلسة اال ضاءة 

  دراك  .ظلت بدون عالج اليتاملس تضعفني املهاجرين والنازحني احتياجات لنظر يف ل الطابع امللح ا 

  ىل تعزيز اجلهود املنسقة اليت تبذلها ادلول واحلركة ادلولية من آأجل حتسني حامية هذه الفئات ومساعدهتا ، وضامن ادلعوة ا 

 يف هذا اجملال. المنوذجية التعهدات الالزتام ابعامتد 

  ىل املزيد من الالزتاماجل فامي يتعلق ابلزنوح ادلاخيل، تركزت ىل ادلاخل اصة اببدمع احللول ادلامئة اتخ هود عىل ادلعوة ا  لنازحني ا 

ىل  ىل املدن خارج اخملاميت واحتياجات و عىل كرامهتم ، واحلفاظ خياراهتم الطوعية وال منة ابالستناد ا  تلبية احتياجات النازحني ا 

 اجملمتعات املضيفة. 

 ىل، فامي يتعلق ابلهجرة نساين الالزم يف هذا اجملال من آأجل حامية احلفاظ عىل حزي العم تركزت اجلهود عىل ادلعوة ا  ل اال 

عىل  محصوهلوضامن  ،الهجرةرحةل الاختفاء، والانفصال عن الأرسة، وانهتاك حقوقهم عىل طول املهاجرين من املوت ، و

 الأساس ية بغض النظر عن وضعهم القانوين.  اتخدمات

 
  اال ضاءة جلسة خاللوخمتلف اتخطوات القادمة احملددة املسائل الرئيس ية ملخص 

 الزنوح ادلاخيل : 

  ليه النطاق العاملي لظاهرة الزنوح ادلاخيل وخضامة الاحتياجات ذات الصةل ، من فشل آأبرزت هذه اجللسة ما يشري ا 

عطاء اتخاصة ابحملنة  عرتافجامعي يف جتنب الزنوح ادلاخيل والتصدي هل واحلد منه. وجيب الا اليت يعاين مهنا النازحون وا 

خبطط اال دماج، واحلفاظ عىل حقوق الأفراد يف الامتس ة للتصدي لها، مع عدم ربط معليات الاس تجابة اال نسانية الأولوي

ىل بدلان آأخرى والاس تفادة من هذا احلق.    اللجوء ا 



  لعامةل يف واجلهات ايتوجه آأكرث فأأكرث حنو املناطق احلرضية. وجيب آأن تمتزي آأنشطة السلطات ، تبنير آأيضًا آأن الزنوح ادلاخيل

من آأجل فهم احتياجات  ،واجلهات املعنية الأخرى ، ابلتاكمل الفعيل والتنس يق والتعاون ،اجملال اال نساين ويف جمال التمنية

 وحتسني الاس تجابة لهذه الاحتياجات.  ،تياجات اجملمتعات املضيفةح املدن خارج اخملاميت والنازحني املقميني يف ا

  ،ىل ادلاخل عىل تأأمني العيش الكرمي آأخريًا، آأثبتت اجللسة آأن مكوانت احلركة وادلول ملزتمة ابلعمل معًا ملساعدة النازحني ا 

ىل حل دامئ وفقًا لأولوايهتم ورغباهتم اتخاصة، من خالل دمع العودة الطوعية بأ مان وكرامة، وتوفري حلول واقعية  والتوصل ا 

دماج الاجامتعي داخل  . يف ذكل آأو ال يرغبونالعودة املدن لذلين ال يس تطيعون  مثل اال 

 الهجرة : 

  قرار واسع بأأن الأفراد من خمتلف آأحناء العامل اذلين هياجرون يواهجون يف  ،حبثًا عن الأمن آأو عن مس تقبل آأفضلاكن هناك ا 

ة الالزمة لضامن آأمهنم وكرامهتم وحقوقهم. غالب الأحيان معاانة غري مقبوةل. وغالبًا ما حيرمون من املساعدة اال نسانية وامحلاي

احلزي الالزم واكن التشديد عىل يرورة بذل املزيد من اجلهود للتخفيف من معاانة املهاجرين املس تضعفني واحلفاظ ذلكل عىل 

 للعمل اال نساين. 

 ( ، واذلي نص عىل الزتام 0)القرار  9111س نة ادي والثالثني مت تذكري املشاركني اباللزتام املقدم يف املؤمتر ادلويل احل

فامي يتعلق و  - آأعضاء املؤمتر مبواصةل العمل معًا من آأجل تلبية الاحتياجات اال نسانية للمهاجرين واحلفاظ عىل حقوقهم

 اكتفاهئم اذلايت.  دمع ادماهجم وحتقيق –ابلالجئني حتديدًا 

 مياهنم الثابت بأأمهية املبادئ الأساس ية يف ر املشاركون ا  توجيه معل احلركة ادلولية لصاحل املهاجرين املس تضعفني، والزتاهمم  كرر

ىل ضامن  ىل ابلعمل معًا للحفاظ عىل احلزي الالزم للعمل اال نساين سعيًا ا  م آأبدًا تقدمي املساعدة اال نسانية واتخدمات ا  رر آأال جي 

 املهاجرين. 

  مبا يف ذكل عرب طلبات المتويل تنفيذ س ياسات الهجرة يف عن التوظيف الس يايس  متناعد آأيضًا املشاركون عىل آأمهية الاشدر

ىل ومجع البياانت ،  ودمع احلوار حول املوضوع اذلي تقميه اللجنة ادلولية ، احلفاظ عىل الثقة بني املهاجرين واحلركة سعيًا ا 

ىل املؤمتر ادلويل الر   . 9190ابع والثالثني س نة والاحتاد ادلويل مع ادلول واجلهات املاحنة ، ورفع تقرير هبذا الشأأن ا 

 

 

 

 

 

 

 

 

T:\Language\2020\Arabic 2020\STATUTORY MEETINGS 2019 - FOLLOW UP\Blue Book\IC\S_200429_003_Comm II-Shift Vulnerab_AR.docx /Marie/31.05.02 


