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 نبذة 

لك فقرة عىل حدة احملمتل للمضمون  لالهجرة" ا ىل تقدمي موجز    بشأأنحركة  للاسرتاتيجية    رمس"بعنوان  سعى مرشوع عنارص القرار املقرتح  ي 

 دون تقدمي مرشوع نص هنايئ. 

دراج هذه الفقرة يف القرار.    جدوىيوحض  عرض ملسوغاهتا وييل لك فقرة   ا 

من التعليقات   مجموعةع آأول مجلاحلركة ادلولية للصليب الأمحر والهالل الأمحر  ندويبم وجيري تبادل هذه الوثيقة للتشاور مع آأعضاء جملس 

ذاآأوليولتكوين فكرة  والآراء  ظى بتوافق الآراء.     ة عام ا   اكن الهنج املقرتح مقبواًل وُيح

 : ةعىل هذه الوثيقومالحظاتمك  مكعند تقدمي تعليقاتةل التالية يف الاعتبار يرىج آأخذ الأس ئ 

 ؟قه نطو م و القرار املقرتح ديباجة  فقرتهل توافقون عىل العنارص املقرتحة ل  •

دراهجا يف القرار؟ ، يف رآأيمك،ينبغيعنارص آأو  انقصةهل هناك آأي عنارص  •  ا 

يف هذه املرحةل تقدمي تعليقات مفصةل عىل صياغة مرشوع عنارص هذا القرار. وستتاح الفرصة للتعليق عىل صياغة حمددة    ليس من املنتظر

 .  الأويلمرشوع القرار  يتاح يف مرحةل الحقة، حاملا 

 مقدمة  

ن   عديد من الأفراد وتعود الهجرة عىل الوال يقترص عىل آأجزاء معينة من العامل.    ابجلديدواقع صعب ليس  و   الهجرة ظاهرة عاملية معقدةا 

ال آأننا فوائد كبرية وواسعة النطاق.  ب   احمللية  والأرس املعيش ية واجملمتعات للهجرة والآاثر    البرشية  لتلكفةنشهد آأيضا يف كثري من الأحيان ا  ا 

ا ىل ومص   الهجرة. وابال ضافة  لبعض س ياسات  الس يايس واملعلومات  هاجرين  امل اال نسانية  يكون مدفوعا ابخلطاب  ما  املزتايد اذلي كثريا 

ض املهاجرين، مبن فهيم الالجئون وطالبو  س ياسات تقييدية تعر  اعامتد  ؤدي ا ىل  ي  لهجرة اب  اال جراءات الأمنية احمليطةاملضلةل، فا ن زايدة  

الابلنس بة    طر ابخملا  حمفوفةالرحةل    تكوناللجوء، ملزيد من اخملاطر واملصاعب. و  املهاجرين  ا ىل  سواء غادروا بدلاهنم بسبب   -عديد من 

آأو الاضطهاد آأو انهتأاكت حقوق اال نسان آأو الفقر آأو آآاثر تغري املناخ. ويضطر آ الف الأشخاص    آأو حاالت العنف الأخرى  املسلحة الزناعات  

احلصول عىل ا جاابت.    تنتظرخيلق ضائقة هائةل لأرسمه اليت    ، مماخالل ترحاهلم  فيلقون حتفهم آأو خيتفونمسارات غري نظامية    اختيارا ىل  

آأو   والاس تغالل. ومه يعانون من المتيزي ويواهجون  يذاء  سهل لال  هدف    يتحولون ا ىلويتعرض العديد من املهاجرين لالجتار والابزتاز 

تجز بعضهم آأو ينهتيي هب اذلين   ويتعرضمزدمحة وحمفوفة ابخملاطر.    خماميت  ا ىلاملطاف    معقبات يف احلصول عىل اخلدمات الأساس ية. وُيح

 لها.  هتديدات ال حرص  ا ىل  آأو حباالت العنف الأخرى  ةاملسلح  اتيف املناطق املتأأثرة ابلزناع  اذلين يصبحون حمارصينآأو    ينجحون يف العبور

ن   الأمحر )احلركة(  ا  الأمحر والهالل  للصليب  احمللية يف  موجودة  احلركة ادلولية  العاملية  عرب    بدلًا   192يف اجملمتعات  املكونة من  ش بكهتا 

ولطاملا نشطت يف الاس تجابة لالحتياجات اال نسانية    . مجلعيات الوطنية للصليب الأمحر والهالل الأمحر )امجلعيات الوطنية( واملتطوعنيا

الهجرة، اذلي تطور عىل مر الس نني ومت تعزيزه يف س ياسة الاحتاد ادلويل مجلعيات    يف جمالهنج احلركة  يحعد  ين يف ظروف هشة. و للمهاجر 

نساني  ا، هنج2009الصليب الأمحر والهالل الأمحر بشأأن الهجرة لعام     عريضا . ومتش يا مع مبادئنا الأساس ية، نس تخدم معدا وصفا  احبت  ا ا 

آفاق آأفضل، يف اخلارج لمهاجرين" يشمل مج ل " ، بغض النظر  1عادة   يع الأشخاص اذلين يغادرون آأو يفرون من دايرمه حبثا عن الأمان آأو آ

القانوين، واذلين قد   الوضع  الشامل )مبا يف ذكل مب   ميرونعن  الوصف  اال نسانية. ويعكس هذا  آأو املساعدة  ا ىل امحلاية  حنة وُيتاجون 

يعرتف بأأن مواطن الضعف و   ،واملهاجرون غري الرشعيني( تركزيان العميل عىل احتياجات الناس ومواطن ضعفهمالالجئون وطالبو اللجوء  

 

ىل آأنه يف ال تشري س ياسة الهجرة آأيضا ا ىل اجلهود اليت تبذلها احلركة لتلبية الاحتياجات املتصةل ابلهجرة داخل    1 بدل. وعىل وجه التحديد، تشري املقدمة ا 

آأخرى، حيث تكون الهجرة   ميكن آأن توفر الس ياسة توجهيا مفيدا. ويف ظروف - عىل سبيل املثال، عندما يتعرض هؤالء املهاجرون للمتيزي  - حاالت معينة 

 داخل بدل ما جزءا من التنقل العام للعامةل، فا ن هجود احلركة تقع يف ا طار معلنا اال نساين العام.  
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املهاجرون آأنفسهم يف بدلان    يتعرض لهاتتطور خالل الرحةل، وفقًا للظروف اليت  قد  بل  حفسب،  آأس باب الهجرة    تكون انمجة عنقد ال  

القانون  آأنظمة   الوصف للحركة بأأن تؤكد آأن مجيع املهاجرين يمتتعون ابمحلاية مبوجب خمتلفالعبور آأو املقصد آأو عند عودهتم. ويسمح هذا 

نقاط    تحعارض احلجج الس ياس ية حول الوضع القانوين بني ادلويل واال قلميي واحمليل، وآأن تتصدى لرواية خارجية قد تكون ضارة، حيث 

 .  2الضعف واحلقوق 

. وتكفل س ياسة  2009لنازحني داخليًا بس ياسة منفصةل اعمتدها جملس املندوبني آأيضًا يف عام  ل   اس تجابة احلركةتسرتشد    ويف الوقت نفسه

ادلاخيل   رتبطة ابلزنوح ادلاخيل الوضوح املفاهميي والاسرتاتيجي الالزم للحركة من آأجل التصدي للتحدايت امل  الزنوح الهجرة وس ياسة  

 .  3، وكذكل فامي يتعلق ابلصةل املمكنة بيهنامعرب احلدود( عىل التوايل  الزنوح والهجرة )مبا يف ذكل 

واطن الضعفوبفضل هنجنا القامئ عىل   م باحلركة    تمتتع،  عامليا  الهجرة  مسارات ووجودان عىل    واملبين عىل املبادئ،  م  كهنا من سد  وضع فريد مي

الضعفاء يف مجيع مراحل رحلهتم.   املهاجرين  نعمل عىل ضامن حصول مجيع و الفجوات يف جمال امحلاية واملساعدة واحلد من معاانة  حنن 

  ال س امي قانون حقوق اال نسان، وعند الاقتضاء، قانون   -قانونية  ال  خمتلف الأطراملهاجرين عىل امحلاية اليت ُيق هلم احلصول علهيا مبوجب  

اخلدمات الأساس ية بغض النظر عن الوضع القانوين، دون السعي ا ىل تشجيع    واحلصول الفعيل عىل  –الالجئني والقانون ادلويل اال نساين  

  واحلوارات الهجرة آأو تثبيطها آأو منعها. وقد مت التأأكيد مرارًا وتكرارًا عىل الزتام احلركة وقميهتا املضافة يف جمال الهجرة من خالل القرارات  

  املس تضعفني للمهاجرين    الاحتياجات اال نسانية  عىل تلبيةلعمل  ابنداء احلركة  السابقة، مبا يف ذكل    ادلس تورية الرفيعة املس توى يف الاجامتعات  

(،  2015)  وتلبية احتياجاهتم والتصدي لتعرضهم للأذى  امعي محلاية املهاجرينجعمل  القيام بالهجرة: ضامن    عنوبيان احلركة  (،  2017)

نسانيتنا املشرتكة )  املهاجرينوبيان احلركة بشأأن   (. 2019وا 

ه انتباه ادلول ا ىل شواغلنا بشأأن آأمهية معامةل مجيع املهاجرين بكرامة وتعزيز مناخ التسامح يف املؤمتر ادلويل للصليب الأمح جم ر والهالل وقد وح

ومنذ اعامتده، دعت    الكرامة واحرتام التنوع واال دماج الاجامتعي".صون  الهجرة: ضامن الوصول و "  3القرار  عرب  ،  2011الأمحر يف عام  

القوانني والس ياسات واملواقف اليت تؤثر عىل املهاجرين واملنظامت    شدداحلركة ا ىل تنفيذه، ولكهنا الحظت آأيضًا ا حراز تقدم حمدود وت 

طار اسرتاتيجية للحركة  اال نسانية. ومن شأأن التاكتف يف  الهجرة آأن يعزز موقفنا وقدرتنا عىل دمع هجود ادلول للوفاء مبسؤوليهتا عن    عن  ا 

السابقة، ال يزال هناك   ادلس توريةالاعرتاف اباللزتامات اليت وردت يف الاجامتعات  عىل الرمغ من  تقدمي املساعدة وامحلاية للمهاجرين. و 

  يفمسأأةل الهجرة العاملية    نضمن مواصةل ادراجمتر تنفيذ هذه الالزتامات بطرق خمتلفة، جيب علينا آأيضا آأن  الكثري مما ينبغي معهل. وبيامن يس  

زايدة تفانينا يف التصدي لها وتعزيز اس تجابتنا    هبدفبوصفها جماال حاسام من جماالت معل احلركة،    ادلس تورية جدول آأعامل الاجامتعات  

 وتكييفها حسب احلاجة.   

مبا يف ذكل احتياجات املهاجرين آأنفسهم واجملمتعات املضيفة    -يف س ياق الهجرة    وتلبيهتاالاحتياجات اال نسانية    تفاديمواصةل    وللمتكن من

  جيد قيادة الفعاةل والالزتام واملشاركة املنسقة، مع الاسرتشاد بتحليل  من الرضوري ضامن ال   -   يف بدلاهنم  ميكثونوالأشخاص والأرس اذلين  

، آأنشئ نظام لتيسري  2020ملس توى العاملي. ويف عام  اب  وانهتاءً من املس توى احمليل  انطالقا  الهجرة  يف جمال    املس تجدةلالجتاهات واخملاطر  

هجرة، عاملية قامئة معنية ابل   معين ابلهجرة، وفرقة معل  هفريق قياد  دهجيس  يف جمال الهجرة  ةحتقيق هذه الأهداف يف شلك منوذج جديد للقياد

طارهجرة.  ال وخمترب   آراء امجلعيات الوطنية    اس تطالع لالطالع عىل  هذه العملية، ُآجري  ويف ا  اجتاهات الهجرة الناش ئة والتحدايت    حولآ

 

ي   اللجوء وعدميومع ذكل، تعرتف احلركة ابمحلاية اخلاصة اليت يوفرها القانون ادلويل واال قلميي واحمليل لفئات حمددة من الأفراد، مثل الالجئني وطاليب 2

 اجلنس ية، وتعزز هذه امحلاية.

اعامتد س ياس تني منفصلتني ولكهنام متاكملتني، آأي س ياسة بشـأأن الزنوح ادلاخيل وآأخرى بشأأن الهجرة، استرشافية من   2009اكن اختيار احلركة يف عام  3

املعنية، فضاًل عن الشواغل احملددة اليت تؤثر عىل النازحني  نواح عديدة يقر مبختلف النظم القانونية اليت ترتمج ا ىل مجموعات خمتلفة من املسؤوليات لدلول 

ماكنية مواهجة الرواايت اخلارجية اليت تشري ا ىل النازحني ابعتبارمه "الجئو الغد" آأو " هماجرو الغد" وابلتايل داخليًا واملهاجرين، عىل التوايل. وهو يتيح ا 

لهيم من منظور الهجرة حرصًا، هتدفان ا ىل تعزيز  تنفيذ مشاريع الاحتواء. ويف الوقت نفسه، تقر لكتا الس ياس تني بوجود حاالت يرتبط فهيا الزنوح  النظر ا 

 ادلاخيل ابلهجرة، مما يتطلب اس تجابة شامةل ومنسقة. 



  3 

الهجرة هو آأمه   عن آأن وضع اسرتاتيجية للحركة    الاس تطالع نتاجئ    بينت الكبرية واجملاالت اليت ينبغي للحركة آأن تستمثر فهيا للميض قدما. و 

اليت ستستند ا ىل الاسرتاتيجية العاملية لالحتاد ادلويل    هذه الاسرتاتيجية  صياغة  ت. وقد آأصبح جيب آأن توظف احلركة هجودها فهيا  آأولوية

الهجرة   املعين ، جزءًا حموراًي من خطة معل فريق  2022- 2018بشأأن  الزتام    املقبةل الاسرتاتيجية    سعى جرة. وست لهاب  القيادة  ا ىل ضامن 

 ملعاجلة الأولوايت امللحة يف جمال الهجرة، والاس تفادة من التاكمل بني خمتلف مكوانت احلركة.  بأأرسها لحركة لمشرتك وتركزي واحض 

املعين    ةوذلكل، يسعى القرار املقرتح ا ىل تأأييد املبادرة الرامية ا ىل وضع اسرتاتيجية للحركة بشأأن الهجرة ولدلور اذلي يقوم به فريق القياد

 العامتدها.   2023رتاتيجية عىل جملس املندوبني يف عام يف هذا الصدد، بغية عرض الاس ابلهجرة

 فقرات ادليباجة 

 1الفقرة  

ن  الفقرة الاس هتاللية من ادليباجة بفوائد الهجرة واملساهامت اال جيابية للمهاجرين يف بدلان املنشأأ والعبور واملقصد، ولك الاعرتاف يف كن مي

زاء معاانة املهاجرين عىل طول فهيا عرب ي ميكن آأن الهجرة يف مجيع آأحناء العامل، والهتديدات اليت يتعرض لها  مساراتآأيضا عن ابلغ القلق ا 

 ، يف بدلان العبور واملقصد، وال س امي نتيجة لس ياسات الهجرة والاحتواء الصارمة. ابرا آأو حبر  لك مزتايد آأثناء رحلهتم املهاجرون بش

 املسوغات 

غادرة  ا ىل ماملهاجرين  تدفع  اكنت الأس باب اليت  آأاي  سعى هذه الفقرة من ادليباجة ا ىل التأأكيد عىل الشواغل اال نسانية امللحة بشأأن الهجرة. و ت 

يف مراحل خمتلفة من رحلهتم. ويواجه الكثريون حاالت هتدد حياهتم ويتحملون مشقة ميكن آأن تؤثر    يعانوا من الضعف   ميكن آأن   بدلمه،

 ة. والعقلي ة البدني حصهتمعىل 

 2الفقرة  

كر ميكن آأن   يمتتعون ابمحلاية مبوجب القانون    -مبن فهيم آأولئك اذلين مه يف وضع غري قانوين    - أأن مجيع املهاجرين  بهذه الفقرة من ادليباجة    تذم

القانون ادلويل، وكذكل مبوجب القانون احمليل، وآأهنم يمتتعون ابمحلاية يف الزناعات املسلحة آأيضًا    آأنظمةادلويل حلقوق اال نسان وغريه من  

آأنه، ابال ضافة ا ىل ذكل، ُيق لالجئني وملمتيس اللجوء والأشخاص عدميي اجلنس ية احلصول عىل حامية  مبوجب القانون ادلويل اال نساين، و 

كر خاصة مبوجب القانون ادلويل واال قلميي. وميكهنا آأيضا آأن   مبا يف ذكل االتفاقات العاملية. وميكن  ،  اللزتامات الأخرى اليت قطعهتا ادلولاب  تذم

من آأوجه ضعف املهاجرين عندما تفي ادلول ابلزتاماهتا القانونية وتعمتد س ياسات تراعي احتياجات    آأن تشدد الفقرة عىل آأنه ميكن احلد 

  .وتنفذها امحلاية واملساعدة ا ىلاملهاجرين 

 املسوغات 

طار خمتلف الأطر القانونية، والتأأكيد عىل آأن املسؤولية الرئ  يس ية  الغرض من هذه الفقرة من ادليباجة هو التذكري بأأن املهاجرين محميون يف ا 

  .امحلاية واملساعدة تقع عىل عاتق ادلول  ا ىل عن تلبية احتياجات املهاجرين 

 3الفقرة  

عرب احلدود، وآأن هذه    التنقلادلاخيل و   الزنوح بني    تعكس عالقة آأن هناك حاالت    ميكن آأن تضع هذه الفقرة من ادليباجة يف اعتبارها

  .احلاالت تتطلب اس تجاابت شامةل ومنسقة لتعظمي امحلاية واملساعدة مجليع احملتاجني
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 املسوغات 

ن   عرب احلدود(. وقد يس بق الزنوح   الزنوح ادلاخيل والهجرة )مبا يف ذكل    الزنوح هو التذكري ابلصةل احملمتةل بني    هذه الفقرةالغرض من  ا 

عرب احلدود   يةناخ امل داخل بدل ما نزوح الالجئني آأو غريمه ممن ُيتاجون ا ىل حامية دولية و/آأو الأشخاص الفارين من الكوارث والأخطار 

  عاد املهاجرون ا ىل بدلاهنم الأصلية يح آآخر. ويف حاالت آأخرى،  ادلولية، آأو قد يسكل النازحون مسار الهجرة ال عادة بناء حياهتم يف بدل  

ادلاخيل   زنوح داخليًا. ويف هذه احلاالت، يلزم التنس يق عرب احلدود ووضع هنج شامل للتصدي للتحدايت املرتابطة لل   فيتحولون ا ىل انزحني

  ة.والهجر 

 4الفقرة  

  مسارات هاجرين الضعفاء عىل طول  امل هذه الفقرة من ادليباجة ابلعمل الهام اذلي تقوم به احلركة حاليًا لتلبية احتياجات    الاعرتاف يف ميكن  

براز موقع احلركة الفريد وقميهتا املضافة يف الاضطالع هبذا العمل؛  ؛ و امحلاية واملساعدةا ىل    الهجرة ة  التذكري، عىل وجه اخلصوص، ابلواليو ا 

النظام الأسايس للحركة وقرارات املؤمتر ادلويل للصليب الأمحر والهالل الأمحر، مبا يف ذكل ادلور املساعد  مبوجب    احلركةانت  احملددة ملكو

تنفيذ   املسامهة يف  للحركة يف  به  املعرتف  الضوء عىل ادلور  اال نساين؛ وتسليط  اجملال  تقدمي ادلمع حلكوماهتا يف  الوطنية يف  للجمعيات 

 ية لالتفاق العاملي من آأجل الهجرة الآمنة واملنظمة والنظامية. الأهداف اال نسان 

 املسوغات 

ن   العمل اذلي تقوم به امجلعيات الوطنية  عىل  هو تسليط الضوء عىل مشاركة احلركة منذ آأمد بعيد يف جمال الهجرة و   هذه الفقرةالغرض من  ا 

ن  هت ين الضعفاء. كام  والاحتاد ادلويل واللجنة ادلولية ابلفعل لتلبية احتياجات املهاجر  براز القمية املضافة لعمل احلركة ومكوانهتا. ا  دف ا ىل ا 

مزاايها احملددة، ا ىل    منهو  ،  الهجرة  مساراتش بكهتا املتينة واملمترنة من املس تجيبني عىل طول    عربقرب احلركة من املهاجرين الضعفاء  

من االتفاق العاملي من آأجل الهجرة الآمنة واملنظمة والنظامية بأأن   44البحت. وتقر الفقرة هنجها اال نساين بادئ و م عىل  املبين جانب هنجها 

 .الزتاماهتا ا ىل آأفعال عىل حتويلادلول  مساعدةاحلركة تؤدي دورا رئيس يا يف 

 5الفقرة  

" من حيث ضامن حامية واحرتام  19- كوفيد"   جباحئةفامي يتعلق    ناهذه الفقرة من ادليباجة ابلتحدايت اجلديدة اليت تواهج آأن يعرتف يف  ميكن  

،  حقوق املهاجرين مع معاجلة شواغل الصحة العامة، والاعرتاف ابدلور الهام اذلي تقوم به اجلهات الفاعةل احمللية، مثل امجلعيات الوطنية

 .يف التصدي للوابء 

 املسوغات 

ن   ضامن حامية املهاجرين اذلين  يف جمال  حتدايت جديدة    طرحت" قد  19- "كوفيد  جاحئةهو تسليط الضوء عىل آأن    هذه الفقرةالغرض من  ا 

- "كوفيدجلاحئة  يعيشون يف ظروف هشة وتقدمي املساعدة هلم. واكن املهاجرون من بني آأكرث املترضرين من الآاثر املبارشة وغري املبارشة  

امحلاية، مبا يف ذكل احلواجز اليت   يف جمال دة من قبل وخلقت احتياجات وشواغل ا ضافية  هنا فامقت آأوجه الضعف املوجو ا    حيث "  19

فرصا جديدة للجمعيات الوطنية، بوصفها هجات فاعةل  ت اجلاحئة  حتول دون احلصول عىل اخلدمات الأساس ية. ويف الوقت نفسه، آأاتح 

ماكنية احلصول عىل ا  الرمسية.  لحواجز الرمسية وغريل  والتصديخلدمات واملعلومات الأساس ية  حملية رئيس ية، للعمل مع احلكومات يف توفري ا 

 6الفقرة  

لقرارات السابقة بشأأن مواضيع تتعلق ابلهجرة اعمتدها املؤمتر ادلويل للصليب الأمحر والهالل  ابالفقرة من ادليباجة    التذكري يف هذهميكن  

، املؤمتر ادلويل اخلامس والعرشون، جنيف، 17؛ القرار  1981، املؤمتر ادلويل الرابع والعرشون، مانيال،  21الأمحر )مبا يف ذكل القرار  

، املرفق، ا عالن "معا من آأجل اال نسانية"، املؤمتر ادلويل  1؛ القرار 1995ون، جنيف، ، املؤمتر ادلويل السادس والعرش 4؛ القرار 1986
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جنيف،   والقرار  2007الثالثني،  جنيف،  3؛  والثالثون،  احلادي  ادلويل  املؤمتر  القرار  2011،  ذكل  يف  )مبا  املندوبني  وجملس   ،9  ،

؛  2007، جنيف،  5؛ القرار  2003، جنيف،  10؛ القرار  2001، جنيف،  4؛ القرار  ١٩٩٣، برمنغهام،  ٧؛ القرار  1991بودابست،  

اذلي    "،املس تضعفنيالاحتياجات اال نسانية للمهاجرين    ابلعمل عىل تلبيةنداء احلركة  ؛ وعىل وجه اخلصوص، "2009، نريويب،  4القرار  

نسانيتنا املشرتكة" اذلي2017، آأنطاليا،  3القرار    يف  اعمتد ( وكذكل  2019، جنيف،  8القرار  يف    اعمتد  ، و"بيان احلركة بشأأن املهاجرين وا 

جمللس املندوبني( نريويب،    4)واليت رحبت هبا احلركة بأأمكلها آأيضا يف القرار    2009س ياسة الهجرة اليت اعمتدها الاحتاد ادلويل يف عام  

 . 2022-2018( والاسرتاتيجية العاملية احلالية لالحتاد ادلويل بشأأن الهجرة 2009

 املسوغات 

ن   لحركة، وآأهنا، بصفهتا هذه، قد مت تناولها يف قرارات سابقة  لآأولوية    اذ  ا موضوعتحعد  هو التأأكيد عىل آأن الهجرة    هذه الفقرةمن    الغرضا 

سعى ا ىل تسليط الضوء  ت . كام  ادلس تورية جمللس املندوبني واملؤمتر ادلويل، مما يؤكد رضورة مواصةل التأأكيد جمددا عىل آأمهيته يف الاجامتعات  

 ئق الس ياسة والاسرتاتيجية الرئيس ية احلالية للحركة يف جمال الهجرة.عىل واث

 7الفقرة  

نشاء منوذج جديد  الاعرتاف يف  كن  مي معين ابلهجرة، وفرقة معل   ةفريق قياديتجسد يف    الهجرةيف جمال  لقيادة  ل هذه الفقرة من ادليباجة اب 

عىل ادلور احلامس لهذا المنوذج يف ضامن القيادة الفعاةل واملشاركة    التأأكيد فهيا ، وخمترب الهجرة. وميكن  آأصال عنية ابلهجرة موجودة  م عاملية  

 .ملس توى العاملياب وانهتاءً من املس توى احمليل انطالقا املتصةل ابلهجرة  املس تجدةوالالزتام والتحليل املس متر لالجتاهات واخملاطر 

 املسوغات 

ن   هو تسليط الضوء عىل الالزتامات واجلهود اجلارية لتعزيز املشاركة املنسقة للحركة واال جراءات اليت تتخذها    الفقرةهذه  الغرض من  ا 

مجعية وطنية، متثل مجموعة متنوعة من    23لهجرة من الاحتاد ادلويل واللجنة ادلولية واب  املعين   فريق القيادةتأألف  ي دلمع املهاجرين الضعفاء. و 

وآأن تكون  كفل آأن تكون آأعامل احلركة ودفاعها عن الهجرة "مناس بني للغرض"  يالقيادة و فريق  وفر  يابلهجرة. و   واملتعلقةة  الس ياقات اجلغرافي

، مع تعزيز الرشآاكت والتعاون. وس يضع خمترب الهجرة، من خالل الرشآاكت والبحوث، رؤى بشأأن قبةلملواهجة التحدايت امل عىل اس تعداد  

وممارساهتا اجليدة عىل املس توايت احمللية واال قلميية والعاملية، وذكل من آأجل توفري املعلومات عن حتديد املواقع  اجتاهات الهجرة وس ياساهتا 

عىل الأدةل يف احلركة. ومتثل فرقة العمل العاملية املعنية ابلهجرة امجلعيات الوطنية يف مجيع املناطق، ويه تعمل بوصفها    وضع الربامج املبنيةو 

التقين الرئييس املعين ابلهجرة. وتركز فرقة العمل عىل اخملاطر والهتديدات املتغرية اليت يواهجها املهاجرون، وعىل آأفضل    الفريق املرجعي 

ام. وتدمع فرقة العمل تنفيذ  هت وادلمع التقين الالزم داخل احلركة من آأجل مواصةل تعزيز قدراتنا ودمعنا وزايد  املس تخلصةاملامرسات وادلروس  

 .الهجرة بشأأن، وس تلعب دورًا رئيس يًا يف دمع وضع اسرتاتيجية احلركة  2022- 2018ة العاملية لالحتاد ادلويل بشأأن الهجرة للفرتة  الاسرتاتيجي

 8الفقرة  

آراء امجلعيات الوطنية بشأأن الاجتاهات الناش ئة املتصةل    اذلي مجع  2020عام    اس تطالعوميكن آأن حتيط هذه الفقرة من ادليباجة علام بنتاجئ   آ

رة ابلهجرة، والتحدايت الكبرية واجملاالت اليت ينبغي للحركة آأن تستمثر فهيا للميض قدما، مع الاعرتاف بأأن اسرتاتيجية احلركة بشأأن الهج

 يه آأمه آأولوايت الاستامثر. 

 املسوغات 

ن   لحركة بشأأن الهجرة.لسرتاتيجية ا  لرمسهو تسليط الضوء عىل الزمخ  هذه الفقرةالغرض من ا 
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 فقرات منطوق القرار 

 1الفقرة  

عىل احلاجة ا ىل اسرتاتيجية للحركة بشأأن الهجرة وآأمهية هذه الاسرتاتيجية لضامن  القرار  نطوق  م الفقرة الأوىل من  االتفاق يف هذه  ميكن  

بني خمتلف عنارص    ، وعىل اختاذ ا جراءات منسقة دلمع املهاجرين الضعفاء، مع الاس تفادة من التاكملة واتساققو   موقعوضع احلركة يف  

  .احلركة

 املسوغات 

ن    الأولوية.   من ابباسرتاتيجية للحركة بشأأن الهجرة    بصياغةاملعين ابلهجرة    ةهو تأأييد القرار اذلي اختذه فريق القياد  هذه الفقرةالغرض من  ا 

 2الفقرة  

اسرتاتيجية للحركة بشأأن الهجرة،   صياغةاملعين ابلهجرة يف  ة  دور فريق القيادعىل  الفقرة الثانية من املنطوق    املوافقة رمسيا يف هذهكن  مي

ابلعمل اذلي اضطلع به الفريق حىت الآن. وميكن آأن ترحب هذه الفقرة آأيضا    والرتحيبابعتبارها جزءا آأساس يا من خطة معل الفريق،  

وبعم  الهجرة،  ابلهجرة وخمترب  املعنية  العاملية  العمل  فرقة  به  تضطلع  اذلي  ادلامع  اال قلميية يف دمع  ابدلور  الهجرة  ش باكت  هذه    صياغةل 

 قبةل. الاسرتاتيجية امل 

 املسوغات 

ن   اسرتاتيجية للحركة بشأأن الهجرة والتعبري    صياغةلهجرة يف  اب  القيادة املعين هو الاعرتاف ابدلور اذلي يؤديه فريق    هذه الفقرةالغرض من  ا 

 عن دمعه وتأأييده. 

 3الفقرة  

لهجرة مبواصةل معهل وتقدمي الصيغة الهنائية السرتاتيجية احلركة بشأأن املعين ابقيادة  ال فريق  تفويض  الفقرة الثالثة من املنطوق    يف هذهميكن  

 . 2023الهجرة العامتدها يف جملس املندوبني لعام 

 املسوغات 

ن   اتيجية للحركة بشأأن الهجرة، هبدف ضامن الالزتام  اسرت   لصياغةلهجرة والية رمسية  املعين ابقيادة  ال فريق    منحهو    هذه الفقرةالغرض من  ا 

 بأأرسها.  احلركة يف املشرتك وامللكية املشرتكة للعملية 

 4الفقرة  

احلركة ا ىل مواصةل وتعزيز تنفيذ الالزتامات القامئة لصاحل املهاجرين الضعفاء،  مكوانتمجيع  دعوة الفقرة الرابعة من املنطوق يف هذهكن مي

 اسرتاتيجية احلركة.  صياغة تيجية العاملية احلالية لالحتاد ادلويل بشأأن الهجرة، يف الوقت اذلي جيري فيه مبا يف ذكل الاسرتا

 املسوغات 

ن   عادة تأأكيد الزتاهما، والاعرتاف بأأن العمل سيس متر يف    محل هو    هذه الفقرةالغرض من  ا  احلركة عىل مواصةل قيادهتا يف جمال الهجرة، وا 

 الاسرتاتيجية.  صياغة الوقت اذلي جيري فيه 


