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جملس مندوب
احلركة ادلولية للصليب األمحر والهالل األمحر
جنيف ،سويرسا
 23-22يونيو 2022

حنو اسرتاتيجية للحركة بشأن الهجرة
وثيقة معلومات أساس ية

وثيقة أعدها الاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب األمحر والهالل األمحر واللجنة ادلولية للصليب األمحر ابلتعاون
مع األعضاء اآلخرين يف فريق قيادة الهجرة ( 23مجعية وطنية للصليب األمحر والهالل األمحر) ،والتشاور مع
فريق العمل املعين ابلهجرة العاملية (يتض َّمن  43مجعية وطنية للصليب األمحر والهالل األمحر)
جنيف ،يف سبمتب 2021
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نُبذة
بيامن يُتوقَّع لجتاه الهجرة أن يس متر يف التسارع ،فقد شهدت الس نوات القليةل املاضية تش ُّددًا يف القوانني والس ياسات املتصةل ابلهجرة ،مع
حتدّيت كبرية أمام حامية حقوق املهاجرين وسالمهتم
تزايد الشعور ابلكراهية جتاه األجانب وتس ييس اخلطاب العام .األمر اذلي يطرح َّ
وصون كرامهتم ورفاههم ،بيامن يُقلِّص أيضً ا من ِّ
احلزي املُتاح للعمل اإلنساين القامئ عىل املبادئ يف جمال الهجرة .ويف هذا الس ياق الشائك
اذلي مل تزده جاحئة فريوس كوروان (كوفيد )19-إل تفا ًمقا ،برزت احلاجة إىل مشاركة أشد قو ًة وأكرث اس تدام ًة من جانب احلركة ادلولية
للصليب األمحر والهالل األمحر (احلركة) كلك من أجل املسامهة بطريقة ف َّعاةل يف منع أشد الشواغل اإلنسانية اليت تؤثر يف املهاجرين
والتصدِّي لها .وي ُ ِّ
قرتح "حنو اسرتاتيجية للحركة بشأن الهجرة" خطوة هامة يف هذا الاجتاه .فهذا القرار يؤيد مرشوع
شلك اعامتد القرار امل ُ َ َ
وضع اسرتاتيجية يعمتدها جملس املندوبني يف عام  ،2023من أجل تعزيز ماكنة احلركة بشلك ُم ِّتسق ،وحتسني اس تجابهتا الاسرتاتيجية
ومعلها امل ُ َّنسق من أجل املهاجرين اذلي يعانون من أوضاع الضعف .ويعرتف القرار ابدلور اذلي يقوم به فريق قيادة الهجرة وفريق العمل
املعين ابلهجرة العاملية وش باكت الهجرة اإلقلميية يف تطوير الاسرتاتيجية ،ومينح فريق قيادة الهجرة ولية رمسية ملواصةل معهل يف هذا الصدد.
 )1مقدمة
الهجرة ظاهرة عاملية معقدة ،وكثريً ا ما تعود بفوائد مجة عىل املهاجرين ذاهتم وعىل اجملمتعات املضيفة وجممتعات املنشأ .وعىل الرمغ من متكن
العديد من املهاجرين من الوصول إىل بدل املقصد بأمان ،وينجحون يف الاندماج يف جممتعات جديدة ،فهناك هماجرون آخرون  -سواء
غادروا بدلاهنم بسبب الناعات املسلحة أو حالت العنف األخرى أو الاضطهاد أو انهتااكت حلقوق اإلنسان أو الفقر أو الكوارث أو آاثر
ُّ
تغري املناخ أو الرغبة يف مل مشلهم مع أفراد عائالهتم يف اخلارج  -يعانون من مصاعب كبرية ويواهجون خماطر ل حرص لها .ونتيجة ذلكل ،فقد
تأثرا معيقًا ،ويرون أن قدرهتم عىل الصمود والاندماج يف البدل املضيف قد ُق ِّوضت إىل حد كبري.
يتأثر رفاههم البدين والنفس ً
ولطاملا اكنت احلركة مهنمكة يف جمال تلبية الاحتياجات اإلنسانية للمهاجرين اذلين يعانون من أوضاع الضعف ،1متبعة هن ًجا إنسانيًا حبتًا
تطور مع مرور الس نني ،ليتبلور يف صورة س ياسة الاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب األمحر والهالل األمحر
إزاء الهجرة ،ذكل الهنج اذلي َّ
(الاحتاد ادلويل) بشأن الهجرة اليت صدرت عام  .22009وهو هنج ل يسعى إىل تشجيع الهجرة ول إىل تثبيطها أو منعها .ومتشِّ يا مع مبادهئا
األساس ية ،تتع َّمد احلركة اس تخدام وصف شامل من أجل "املهاجرين" ،حبيث يشمل مجيع األشخاص اذلين يغادرون أو يفرون من
موطن إقامهتم املعتاد لذلهاب إىل أماكن جديدة حبث ًا عن فرص أو آفاق أفضل وأكرث أماانً  ،عادة ما تكون يف اخلارج .3وتعرتف الس ياسة
بأن الهجرة ميكن أن تكون طوعية أو قرسية ،ولكهنا تنطوي يف معظم األحيان عىل مزجي من اخليارات والقيود .ويعكس هذا الوصف
الشامل 4تركزي احلركة عىل احتياجات الناس ومواطن ضعفهم ،بغض النظر عن وضعهم القانوين أو فئهتم .ويه ت ُ ِّ
سّل بأن مواطن الضعف
 1معدت احلركة إىل وضع هنجني ممتزيين لتسليط الضوء عىل مواطن الضعف واخملاطر امل ُح َّددة اليت يواهجها املرشدون داخل ًيا واملهاجرون وتلبية احتياجات
ُنسقة،
لك مهنم من امحلاية واملساعدة ،وتأكيد حقيقة جواز انطباق أطر قانونية خمتلفة .وبيامن توجد روابط بني الهجرة والترشد ادلاخل تتطلب اس تجابة شامةل وم َّ
مفن املهم ،عند الاقتضاء ،عدم الاس تدلل بصورة مهنجية عىل وجود صةل بني الاثنني وعدم النظر يف الترشد ادلاخل من منظور الهجرة بشلك حرصي.
وبأخذ س ياسة الاحتاد ادلويل بشأن الهجرة لعام  2009و( Movement Policy on Internal Displacementاليت اعمتدها القرار  5الصادر عن
جملس املندوبني لعام  ،)2009فإهنام تضمنان م ًعا الوضوح املفاهميي والاسرتاتيجي الالزم للحركة للتصدِّي للتحدّيت اخلاصة ابلترشد ادلاخل والهجرة (مبا يف
ذكل النوح عب احلدود) وكذكل مع الصالت احملمتةل بيهنام.
 2لقد رحب القرار  4الصادر عن جملس املندوبني ابلس ياسة (.)2009
 3كام تشري س ياسة الهجرة إىل هجود احلركة لتلبية الاحتياجات املتصةل ابلهجرة داخل البدل الواحد .وعىل وجه التحديد ،تشري املقدمة إىل أنه يف بعض احلالت
 عىل سبيل املثال عندما يتعرض هؤلء املهاجرون للمتيزي  -ميكن للس ياسة أن توفر إرشادات مفيدة .ويف ظروف أخرى ،حيث تشلك الهجرة داخل بدلما جز ًءا من التنقل للعمل معو ًما ،س تُعتب هجود احلركة جز ًءا من معلها اإلنساين العام.
 4يشمل ذكل ،يف مجةل أمور ،العامل املهاجرين ،واملهاجرين عدميي اجلنس ية ،واملهاجرين اذلين تعتبمه السلطات العامة غري نظاميني ،والالجئني ،وطاليب
اللجوء.
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قد ل تتأثر فقط بأس باب الهجرة ،بل قد تتطور عىل طول مسار الرحةل وفقًا ملا مير به املهاجرون من ظروف سواء يف بدلان العبور أو
املقصد أو عند عودهتم.5
وعىل الرمغ من احلق الس يادي لدلول يف تنظمي وجود غري مواطنيا داخل أراضيا ،ويف البت بشأن حتديد معايري قبوهلم وإبعادمه ،فإن
ذكل احلق ليس مطلقًا ،وإمنا جيب أن ميتثل لاللزتامات والتعهدات ادلولية .وتتحمل ادلول املسؤولية الرئيس ية عن ضامن السالمة
والاحرتام وحامية حقوق اإلنسان وصون الكرامة للك من خيضع لوليهتا القضائية ،مبن فيم املهاجرون .6وسواء اكن ذكل بسبب عدم
القدرة أو الرتدد ،فإن املؤسسات الوطنية وادلولية كثريً ا ما أخفقت يف حامية املهاجرين ويف تلبية أمه احتياجاهتم األساس ية يف مراحل
خمتلفة من رحلهتم .وبفضل هنج احلركة اإلنساين القامئ عىل معاجلة مواطن الضعف مع الرتكزي عىل الناس والاستناد إىل املبادئ ،وحضورها
عىل الصعيدين العاملي واحملل ،ومتركزها عىل طول مسارات الهجرة ،فإهنا تنفرد بوضع يُمكِّهنا من سد الفجوات يف جمال امحلاية واملساعدة
ُكوانت احلركة إىل العمل
اليت تؤثر يف املهاجرين ،بيامن تسعى يف الوقت ذاته إىل إرشاك السلطات العامة يف معاجلهتا .وتسعى خمتلف م ِّ
بطريقة متاكمةل ومتنامغة ،استنا ًدا إىل ولّيهتا وأدوارها ومسؤولياهتا ،وذكل لضامن حصول مجيع املهاجرين عىل امحلاية اليت يس تحقوهنا يف
إطار س ياقات قانونية خمتلفة ،ل س امي القانون ادلويل حلقوق اإلنسان ،والقانون ادلويل لالجئني والقانون ادلويل اإلنساين ،حيامث ينطبق
ذكل ،وحصوهلم عىل املساعدة اإلنسانية واخلدمات األساس ية عىل حنو ف َّعال ،بغض النظر عن وضعهم القانوين.
ولطاملا اكنت تلبية احتياجات املهاجرين اذلين يعانون من أوضاع الضعف ممارس ًة والزتا ًما طويال األجل دلى احلركة .ويتجىل ذكل يف اختاذ
هذا املوضوع بن ًدا معتادًا عىل جدول أعامل املؤمتر ادلويل 7وجملس املندوبني .8كام جتري معاجلة مسأةل الهجرة من خالل الس ياسات العامة
الرئيس ية والواثئق الاسرتاتيجية ،مبا يف ذكل س ياسة الاحتاد ادلويل لعام  2009بشأن الهجرة و IFRC Strategy on Migration
طورهتا امجلعيات
 .92018–2022وبيامن كثريًا ما جرى التأكيد عىل ادلور الهام للحركة يف جمال الهجرة وعىل أن هناك ممارسات انحجة َّ
الوطنية للصليب األمحر والهالل األمحر والاحتاد ادلويل واللجنة ادلولية للصليب األمحر (اللجنة ادلولية) ،فال تزال هناك ثغرات يف
معلياهتا لالس تجابة ،مبا يف ذكل يف تفعيل هنجنا املُست ِند إىل مسار الهجرة .وتقر اسرتاتيجية احلركة ادلولية للصليب األمحر والهالل األمحر
خاصا عىل املهاجرين املنفصلني واملفقودين ،ابحلاجة إىل تعزيز توفري خدمات
لس تعادة الروابط العائلية ( ،)2025-2020اليت تتضمن تركزيً ا ً
إعادة الروابط العائلية عىل طول مسارات الهجرة واجلهود املبذوةل للمساعدة عىل توضيح مصري املهاجرين املفقودين .كام تعتب إسرتاتيجية
التحدّيت اإلنسانية العاملية امخلسة اليت جيب أن نتصدى لها خالل العقد القادم ،وتعرتف بأمهية
الاحتاد ادلويل للعقد  2030الهجرة أحد َّ
توس يع نطاق دمعنا للمهاجرين عىل طول مسارات الهجرة وحتسني طريقة معلنا عب احلدود .كام أكدت دراسة اس تقصائية أجريت فامي بني
امجلعيات الوطنية يف عام  2020عىل رضورة قيام احلركة مبزيد من الاخنراط والتنس يق كلك يف جمال الهجرة (انظر القسم  3أدانه).

 5تعرتف احلركة ،مع ذكل ،ابمحلاية اخلاصة اليت يوفرها القانون ادلويل واإلقلميي واحملل لفئات ُمح َّددة من األفراد ،وتعززها ،ومن األمثةل عىل هذه الفئات
املُحدَّدة الالجئون وطالبو اللجوء وعدميو اجلنس ية.
 6ينبغي إيالء الاهامتم للمجموعات امل ُ َّعرضة ملواطن ضعف ُمع َّينة ،مثل األطفال والنساء وحضاّي الاجتار واألشخاص ذوي اإلعاقة واألشخاص اذلين حيتاجون
إىل حامية دولية.
 7القرار  ،21الصادر عن املؤمتر ادلويل الرابع والعرشين ،مانيال1981 ،؛ والقرار  ،17الصادر عن املؤمتر ادلويل اخلامس والعرشين ،جنيف1986 ،؛ والقرار
 ،4الصادر عن املؤمتر ادلويل السادس والعرشين ،جنيف1995 ،؛ والقرار  ،1املرفق ،إعالن "م ًعا من أجل اإلنسانية" ،الصادر عن املؤمتر ادلويل الثالثني،
ومؤخرا ،القرار  ،4الصادر عن املؤمتر ادلويل الثالث والثالثني،
جنيف2007 ،؛ والقرار  ،3الصادر عن املؤمتر ادلويل احلادي والثالثني ،جنيف;2011 ،
ً
جنيف.2019 ،
 8القرار  ،9بودابست1991 ،؛ والقرار  ،7برمنغهام1993 ،؛ والقرار  ،4جنيف2001 ،؛ والقرار  ،10جنيف2003 ،؛ والقرار  ،5جنيف2007 ،؛ والقرار
 ،4نريوب2009 ،؛ وعىل وجه اخلصوص " ،نداء احلركة ابلعمل عىل تلبية الاحتياجات اإلنسانية للمهاجرين الضعفاء" ،اذلي اعمتده القرار  ،3أنطاليا،2017 ،
و" بيان احلركة بشأن املهاجرين وإنسانيتنا املشرتكة" ،اذلي اعمتده القرار  ،8جنيف.2019 ،
 9اعمتدهتا امجلعية العامة لالحتاد ادلويل يف عام .2017
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وبتطوير أ َّول اسرتاتيجية للحركة عىل اإلطالق بشأن الهجرة ،س نكون قادرين عىل معاجلة الثغرات القامئة وترس يخ ماكنتنا عىل حنو أشد
قو ًة وأكرث ً
متاساك من أجل التصدِّي للتحدّيت الرئيس ية امل ُتعل ِّقة ابلهجرة ،ل س امي بشأن املواضيع حمل الاختالف .وس تكفل الاسرتاتيجية
العمل عىل نطاق احلركة لتحقيق الالزتام املشرتك والشعور ابملسؤولية والرتكزي الواحض عىل معاجلة األولوّيت األكرث إحلا ًحا يف جمال الهجرة،
كوانت احلركة.
ومواصةل تعزيز القمية املضافة لهنج احلركة اإلنساين القامئ عىل املبادئ ،مع الاس تفادة من التعاون والتاكمل بني خمتلف ُم ِّ
كام يرتبط القرار املقرتح مببادرات هامة خارج احلركة ،تشمل امليثاق العاملي بشأن الالجئني وامليثاق العاملي للهجرة اآلمنة والنظامية
واملنتظمة ،ل س امي الفقرة  44من امليثاق ،اليت ت ُقر بدور احلركة يف دمع ادلول من أجل تنفيذ األهداف اإلنسانية للميثاق.
 )2معلومات أساس ية
حمورّي يف جمالس املندوبني واملؤمترات ادلولية السابقة .ففي عام  ،2007اعرتفت احلركة ،من خالل إعالن
اكنت الهجرة موضوعًا ً
10
” “Together for Humanityابلهجرة ابعتبارها أحد التحدّيت العاملية الرئيس ية يف الس نوات املقبةل  .وقد تكرر التأكيد عىل الزتام
احلركة وقميهتا املضافة يف جمال الهجرة من خالل قرارات وحوارات رفيعة املس توى يف اجامتعات دس تورية سابقة.11
وقد ُ
اسرتع َي انتباه ادلول يف املؤمتر ادلويل لعام  2011إىل شواغل احلركة بشأن أمهية معامةل مجيع املهاجرين ،بغض النظر عن وضعهم
القانوين ،معامةل إنسانية وتعزيز مناخ التسامح ،وذكل ابلقرار “Migration: Ensuring Access, Dignity, Respect for 3
” .Diversity and Social Inclusionوقد دعت احلركة إىل تنفيذ هذا القرار منذ اعامتده ،ولكهنا لحظت أيضً ا إحراز تق ُّدم حمدود
وتش ُّد ًدا يف القوانني والس ياسات العامة واملواقف اليت تؤثر يف لك من املهاجرين واجلهات الفاعةل يف اجملال اإلنساين اليت تسعى إىل دمعهم.
وعىل وجه اخلصوص ،واهجت بعض امجلعيات الوطنية حت َّدّيت مزتايدة يف الالزتام بهنج قامئ عىل املبادئ والعمل عىل تفادي الزج هبا يف
س ياسات التطويق والعودة القرسية.
ومن شأن الانضواء م ًعا حتت لواء اسرتاتيجية احلركة بشأن الهجرة أن يُعزز ماكنة احلركة وقدرهتا عىل منارصة هجود ادلول ودمعها من
أجل الوفاء مبسؤوليهتا عن تقدمي املساعدة وامحلاية للمهاجرين اذلين يعانون من أوضاع الضعف .وجيب الاس مترار يف تنفيذ الالزتامات
الناجتة عن الاجامتعات ادلس تورية السابقة ،بيامن جيب أن نضمن أن تظل الهجرة ً
جمال حا ًمسا من جمالت معل احلركة من أجل تعزيز
تكريس هجودان من أجل معاجلة شواغل املهاجرين وتعزيز اس تجابتنا وتكييفها حسب احلاجة.
 )3التحليل
أ) التحدّيت اخلارجية يف جمال الهجرة
بيامن من املُتوقَّع اس مترار الزتايد يف عدد املهاجرين ،فقد شهدت الس نوات القليةل املاضية تش ُّددًا يف الس ياسات املتصةل ابلهجرة 12مل يُف ِلح
يف ردع الناس عن الهجرة ،وإمنا عاد بعواقب ضارة عىل اجلهود املبذوةل يف جمال حامية املهاجرين .ويف الواقع ،عندما يُنظر إىل الهجرة
ابعتبارها اخليار األوحد لتحقيق األمان و/أو خلق فرص أفضل ،بيامن تكون املسارات القانونية للجوء والهجرة النظامية حمدودة ،فقد يلجأ
،“Some reflections on the IFRC’s approach to migration and displacement” ,)2017( S. Moretti and T. Bonzon 10
الاس تعراض ادلويل للصليب األمحر .178–153 ،)1( 99 ،ميكن الوصل إليه عب الرابطhttps://inter :
.national-review.icrc.org/articles/some-reflections-ifrcs-approach-migration-and-displacement
 11يشمل ذكل ” ،)2017( “Movement Call for Action on the Humanitarian Needs of Vulnerable Migrantsو ” Movement
Statement on Migration: Ensuring Collective Action to Protect and Respond to the “Needs and Vulnerabilities of
ومؤخرا.)2019( Movement Statement on Migrants and our Common Humanity” ،
”ً ،)2015( Migrants
 12األمم املتحدة ،املؤمتر احلكويم ادلويل لعامتد الاتفاق العاملي للهجرة .ميكن الوصل إليه عب الرابط التايلhttps://www.un.org :
./ar/conf/migration/global-compact-for-safe-orderly-regular-migration.shtml
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املهاجرون إىل مسارات غري نظامية ويزتايد إقداهمم عىل اخملاطر ،13ما جيعلهم أكرث عرض ًة لالبزتاز والاس تغالل واإليذاء والاجتار ابلبرش
والانفصال عن أقارهبم ،وفقداهنم و/أو فقدان حياهتم عىل طول الطريق ،أو احتجازمه ،أو عودهتم إىل دائرة اخلطر أو ُّ
تقطع الس بل هبم،
مبا يف ذكل يف وقوعهم يف مناطق نزاعات مسلحة أو غريها من أوضاع العنف.14
ويف الس نوات العرش املاضية ،اتسع بشلك ابلغ نطاق معامةل املهاجرين معامةل أمنية ،مما أدى إىل تشديد التدابري والعمليات والقوانني
والس ياسات اليت ُق ِّدمت عىل أهنا طريقة مرشوعة ملعاجلة الصعوابت يف إدارة الهجرة واسعة النطاق أو الشواغل األمنية .ما خيلق مشقة
للمهاجرين وميكن أن يؤدي يف بعض احلالت إىل انهتااكت من جانب ادلول املعنية للزتاماهتا ادلولية وعدم الامتثال لتعهداهتا .15وقد أثبتت
جاحئة كوفيد 19-مُج َّددًا أن املهاجرين مه من بني أكرث الفئات ضعفًا ،حيث زادت بشلك كبري العقبات اليت حتول دون حصوهلم عىل
اخلدمات األساس ية واملساعدة اإلنسانية وامحلاية ادلولية .16كام يؤثر ُّ
تغري املناخ يف تنقل البرش ،ليس من خالل زّيدة دوافع الهجرة بشلك
مبارش حفسب ،بل أيضً ا بإجبار الكثريين عىل ادلخول يف أوضاع غري نظامية والسقوط يف براثن الضعف .وقد أسهمت س ياسات التطويق
وتناقل قصص جترمي الهجرة غري النظامية يف إذاكء املشاعر املناهضة للهجرة والومص والمتيزيُ .وحتد هذه الاجتاهات والس ياسات بشدة من
حزي العمل اإلنساين يف جمال الهجرة :فالعراقيل أمام الوصول إىل املهاجرين يف تزايد ،بيامن أصبحت هناك ترشيعات دلى بعض دلول ُجت ِّرم
حتدّيت أمام قدرة اجلهات الفاعةل يف اجملال اإلنساين عىل ضامن حامية البياانت الشخصية والالزتام مببدأ
تقدمي املساعدة اإلنسانية؛ وهناك َّ
عدم اإلرضار (الرمقي)؛ وتزتايد خماطر ُّتعرض اجلهات الفاعةل اإلنسانية لس تخداهمم من أجل تطويق الهجرة .ما يُ ِّقوض حيادية املساعدات
اإلنسانية واس تقالليهتا وعدم ُّ
حتزيها وثقة املهاجرين يف اجلهات الفاعةل يف اجملال اإلنساين.17
ب) التوهجات الاسرتاتيجية ووضع منوذج قيادة الهجرة
تضطلع احلركة بدور فريد يف س ياق الهجرة ،وذكل بفضل اتباعها هن ًجا قامئًا عىل الاحتياجات يرتكز عىل املبادئ األساس ية والولّيت
واألدوار واملسؤوليات التمكيلية مل ُك ِّوانت احلركة .وبفضل ماكنتنا ككيان معاون و/أو عالقتنا املوثوقة مع السلطات ومسعتنا بني اجملمتعات
احمللية واملهاجرين ،والتغطية العاملية للجمعيات الوطنية املتأصةل يف اجملمتعات املضيفة واملتواجدة يف ً 192بدلا عىل طول مجيع احلدود تقريبًا
وقدرتنا عىل الفهم الاحتياجات اإلنسانية ذات األولوية وآراء املهاجرين وتقدمي الرؤى بشأهنا عىل الصعيدين احملل والعاملي ،تمتكن احلركة
من العمل بصوت واحد حمايد ومس تقل ل يعرف ُّ
التحزي ،تثق به مجيع اجلهات الفاعةل.

“Addressing the protection and assistance needs of migrants: The ICRC approach to " ،)2017( ،S. Le Bihan 13
” ،migrationالاس تعراض ادلويل للصليب األمحر .119–99 ،)1( 99 ،ميكن الوصل إليه عب الرابط التايلhttps://international- :
.review.icrc.org/articles/addressing-protection-and-assistance-needs-migrants-icrc-approach-migration

Exploring the Links Between Enhancing Regular ،)2019( A. Triandafyllidou, L. Bartolini and C.F. Guidi 14
 .Pathways and Discouraging Irregular Migration, International Organization for Migration, Genevaميكن الوصل إليه
عب الرابط التايلhttps://publications.iom.int/system/files/pdf/exploring_the_ :
.links_2019.pdf
 15مركز الهجرة اخملتلطة ( .The ever-rising securitisation of mixed migration ،)2019ميكن الوصل إليه عب الرابط التايل:
.https://mixedmigration.org/articles/the-ever-rising-securitisation-of-mixed-migration/#_ftn44

 16خمتب الهجرة العاملي التابع للصليب األمحر والهالل األمحر (Locked down and left out? Why access to basic services for ،)2021
 .migrants is critical to our COVID-19 response and recoveryميكن الوصل إليه عب الرابط التايل:
https://www.redcross.org.au/getmedia/3c066b6d-a71f-46b8-af16-2342ff304291/EN-RCRC-Global-Migration-Lab.Locked-down-left-out-COVID19.pdf.aspx
 17مكتب الصليب األمحر يف أورواب ( ،)2021حامية احلزي اإلنساين للوصول إىل املهاجرين ودمعهمُ .متاح عب الرابط التايل:
.https://redcross.eu/positions-publications/protecting-the-humanitarian-space-to-access-and-support-migrants
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وحىت نمتكن من مواصةل القيام بدور ف َّعال يف دمع اجملمتعات املضيفة واملهاجرين أنفسهم ومن بقوا يف أوطاهنم ،وتعزيز املاكنة الاسرتاتيجية
للحركة يف املس تقبل ،من الرضوري ضامن تعزيز القيادة الف َّعاةل والشامةل والالزتام طويل األجل واملشاركة امل ُ َّنسقة املس تنرية بتحليل قوي
لتطور الاجتاهات واخملاطر بشأن الهجرة من املس توى احملل إىل املس توى العاملي .ويف عام ُ ،2020أنشئ نظام لتسهيل هذه األهداف
ُّ
ل
يف شلك منوذج جديد لقيادة الهجرة .واستند هذا ا منوذج املقرتح إىل التجارب الناحجة وادلروس املس تفادة من فريق العمل املعين ابلهجرة
ختصة
العاملية ،وش باكت الهجرة اإلقلميية (ش بكة الهجرة التابعة للجمعيات الوطنية يف منطقة آس يا واحمليط الهادئ ،وش بكة الهجرة امل ُ َّ
ختصة
مبنطقة الساحل ،+وحمفل تعاون الصليب األمحر األوروب حول شؤون الالجئني وطاليب اللجوء واملهاجرين ،وش بكة الهجرة امل ُ َّ
املنسقني التابعة لالحتاد ادلويل واللجنة ادلولية ،ومنصة
مبنطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا)  ،18والش باكت اإلقلميية للمستشارين و ِّ
القيادة املُختصة بإعادة الروابط العائلية ،ومركز املناخ التابع للصليب األمحر والهالل األمحر .ويتألف منوذج قيادة الهجرة من فريق قيادة
الهجرة وفريق العمل املعين ابلهجرة العاملية املوجود من قبل ،19واخملتب العاملي للهجرة .20ويسعى هذا المنوذج إىل حتقيق هدف ثالث
ُ
الش َعب ،يعكس ضامن القيادة الف َّعاةل الشامةل ،واملشاركة املس مترة ،والالزتام طويل األجل بشأن الهجرة داخل احلركة؛ وتسهيل اخلبة
الفنية وادلمع التشغيل للجمعيات الوطنية؛ وتوفري التحليالت والبحوث املتعلقة ابلهجرة اليت تسرتشد هبا احلركة يف تعزيز ماكنهتا
وتوجيه براجمها.
نتاجئ ادلراسة الاس تقصائية بشأن الهجرة
للتعرف عىل وهجات نظر
من أجل اختاذ قرار مس تنري بإنشاء منوذج جديد لقيادة الهجرةُ ،أجريت دراسة اس تقصائية يف أوائل عام ُّ 2020
امجلعيات الوطنية حول الهجرة وحتديد امجلعيات الوطنية املهمتة بشلك مبديئ ابملشاركة يف المنوذجً .
وإجامل ،أجابت  51مجعية وطنية عن
الاس تقصاء ،مهنا  18مجعية وطنية من أورواب ،و 14من آس يا واحمليط الهادئ ،و 9من األمريكتني ،و 8من أفريقيا و 2من منطقة الرشق
األوسط وشامل أفريقيا .21وقد أكدت النتاجئ رضورة الرتكزي عىل هنج متاكمل و ُم َّنسق ،وإىل تعزيز مشاركة احلركة كلك يف جمال الهجرة.
ومن بني األولوّيت اليت أشارت إليا ادلراسة الاس تقصائية ،احتل "الناع والعنف" و" ُّ
تغري املناخ" رأس قامئة األولوّيت ،يف حني اع ُتب
اعرت َف بأن وضع اسرتاتيجية للحركة بشأن الهجرة تعكس
"حصول املهاجرين عىل اخلدمات بغض النظر عن وضعهم القانوين" أ َمه حتد .و ُ ِ
كوانت احلركة اخملتلفة وأدوارها التمكيلية وقميهتا املضافة هو أمه جمال ينبغي الرتكزي فيه.
وهجات نظر مجيع ُم ِّ
فريق قيادة الهجرة
يتألف فريق قيادة الهجرة من الاحتاد ادلويل واللجنة ادلولية و 23مجعية وطنية متثل طيفًا متنوعًا من الس ياقات اجلغرافية وس ياقات
ُكوانت احلركة ،مُق ِّد ًما املشورة الاسرتاتيجية بشأن
الهجرة .22ويقوم الفريق بتوفري القيادة والتأثري يف األهجزة التنفيذية ذات الصةل مضن م ِّ
ختصة مبنطقة الساحل ،+وحمفل تعاون الصليب األمحر األوروب
 18ش بكة الهجرة التابعة للجمعيات الوطنية يف منطقة آس يا واحمليط الهادئ ،وش بكة الهجرة امل ُ َّ
ختصة مبنطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا.
حول شؤون الالجئني وطاليب اللجوء واملهاجرين ،وش بكة الهجرة امل ُ َّ
 19لفريق العملِ املعين ابلهجرة العاملية متثيل يف مجيع املناطق عب امجلعيات الوطنية  ،وهو ميارس معهل كفريق مرجعي فين رائد معين بشأن الهجرة .و ُير ِّكز معهل
املتطورة اليت يواهجها املهاجرون .ويدمع
عىل تقدمي التوجيه وادلمع الفين من أجل تعزيز وتعظمي قدرة امجلعيات الوطنية دامئًا عىل التص ِّدي للمخاطر والهتديدات ِّ
دورا رئيس ًيا يف دمع مجموعة القيادة من أجل تطوير
فريق العمل هذا تنفيذ  ،IFRC Strategy on Migration 2018–2022وسوف يؤدي هذا الفريق ً
إسرتاتيجية احلركة بشأن الهجرة يف املس تقبل.
 20جتري اس تضافة خمتب الهجرة فعل ًيا يف موقع خاص (الصليب األمحر األسرتايل حال ًيا) ويعمل ،من خالل الرشااكت والبحوث ،عىل تطوير رؤى حول
اجتاهات الهجرة وس ياساهتا وممارساهتا السلمية عىل املس توّيت احمللية واإلقلميية والعاملية ،مبا يضمن حصول احلركة عىل املعلومات الالزمة للعمل حيامث تكون
احلاجة إليا يف أشدها ،ابلطريقة اليت تعاجل عىل أفضل وجه نقاط القوة دلى األفراد واجملمتعات احمللية واحلركة عب احلدود ،ويضمن أن هجودان ادلبلوماس ية
اإلنسانية تستند إىل أدةل وخبات سلمية .وقد نرش الفريق أول تقرير هل يف مارس  ،2021حيث ميكن الاطالع عليه عب الرابط التايلLocked down :
.and left out? Why access to basic services for migrants is critical to our COVID-19 response and recovery
 21رمبا أثرت جاحئة كوفيد 19-يف مشاركة امجلعيات الوطنية يف هذه ادلراسة الاس تقصائية.
 22يُتوىخ أن يقوم فريق قيادة الهجرة ابطالع امجلعيات الوطنية األخرى عىل تقارير ومشاورات دورية لضامن الشمولية واملشاركة.
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الهجرة .ويضمن الفريق أن معل احلركة ومنارصهتا يف جمال الهجرة حيققان مقاصدها .وقد الزتم أعضاء الفريق ابلعمل املؤازر عىل الصعيدين
العاملي واإلقلميي ،سواء داخل احلركة أو خارهجا ،من أجل تعزيز الرشااكت والتعاون .وقد اس هتل فريق قيادة الهجرة معهل مبعاجلة أولوية
رئيس ية مضن خطة معهل تمتثل يف وضع األسس لتطوير اسرتاتيجية احلركة بشأن الهجرة ،مع تسليط الضوء عىل أشد أولوّيت احلركة
التحدّيت يف جمال الهجرة ،والرتكزي عىل اجملالت اليت حنتاج إىل الاستامثر فيا للمس تقبل.
إحلا ًحا وأمه َّ
 )4التبعات من حيث املوارد
سيتوىل فريق قيادة الهجرة وفريق رئاس ته املشرتك توجيه معلية تطوير اسرتاتيجية احلركة بشأن الهجرة ،23يدمعه يف ذكل فريق العمل
املعين ابلهجرة العاملية واخملتب العاملي للهجرة .وتنطوي هذه العملية عىل تلقي دمع من ش باكت الهجرة اإلقلميية القامئة لضامن الاسرتشاد
بوهجات نظرها وجتارهبا املتنوعة يف إعداد حمتوّيت الاسرتاتيجية املس تقبلية .كام س يجري بذل هجود لتعزيز التنس يق والتآزر الالزمني مع
مسارات العمل األخرى اخلاصة مبواضيع حمددة ذات صةل داخل احلركة ،ويشمل ذكل مسارات العمل اخلاصة بإعادة الروابط العائلية
وامحلاية والنوع الاجامتعي والاحتواء واملشاركة اجملمتعية واملساءةل.
وس يعمتد تنفيذ القرار املقرتح يف معظمه عىل املوارد البرشية القامئة .ومن املتوىخ تشكيل هيئة استشارية اتبعة لفريق قيادة الهجرة بغرض
توحيد نتاجئ التفكري امجلاعي وإعداد مرشوع أ َّول لالسرتاتيجية .ومن امل ُتوقَّع وجود آاثر مالية إضافية مرتتبة عىل البحوث اليت قد يُطلب
من خمتب الهجرة العاملي إجراؤها من أجل الاسرتشاد هبا يف معلية وضع الاسرتاتيجية.
 )5التنفيذ والرصد
إن تطوير اسرتاتيجية للحركة بشأن الهجرة حبلول عام  ،2023اذلي هو غاية القرار امل ُقرتح ،مُدرج ابلفعل يف خطة معل لك من فريق
قيادة الهجرة وفريق العمل املعين الهجرة العاملية لعام  ،2021وس يظل أولوية هلام خالل عايم  .2023-2022وابلس تفادة من الزمخ اذلي
خيلقه القرار امل ُ َقرتَح ،فسوف ت ُدرج اسرتاتيجية احلركة بشأن الهجرة أيضً ا يف جداول أعامل الاجامتعات الس نوية ذات الصةل اخلاصة
ابلش باكت واملنصات اإلقلميية واملواضيعية (اخلاصة مبواضيع مُحدَّدة) .وس يوفر جملس املندوبني لعام  2023فرص ًة مناس ب ًة لتقدمي الصياغة
الهنائية لهذه الاسرتاتيجية من أجل اعامتدها.
 )6الاس تنتاجات والتوصيات
ابلنظر إىل ما تقدم ،يُوىص بأن يعمتد جملس املندوبني القرار املقرتح "حنو اسرتاتيجية للحركة بشأن الهجرة" .وس يكفل وضع هذه
الاسرتاتيجية متتع احلركة بوضع قوي ومامتسك تمتكن يف س ياقه من اختاذ إجراءات ُم َّنسقة ومتعددة القطاعات وشامةل من أجل مساعدة
ُكون من
املهاجرين اذلين يعانون من أوضاع الضعف .كام س ُيمكِّن من الاس تفادة من الولّيت واألدوار واملسؤوليات التمكيلية للك م ِّ
ُكوانت احلركة ،مبا يف ذكل دور امجلعيات الوطنية ككياانت مُعاونة للسلطات العامة يف بدلاهنا يف اجملال اإلنساين ،واملهمة اإلنسانية واسعة
م ِّ
النطاق اليت يضطلع هبا الاحتاد ادلويل من أجل إلهام وتشجيع وتسهيل وتعزيز األنشطة اإلنسانية دامئًا ،بميع أشاكلها اليت تضطلع هبا
امجلعيات الوطنية ،وجمالت األنشطة الرئيس ية اليت تضطلع هبا اللجنة ادلولية يف جمال الهجرة ،اليت تشمل حامية املهاجرين ومساعدهتم ،ل
س امي يف س ياقات الناعات املسلحة وأوضاع العنف األخرى ،ودورها يف إعادة الروابط العائلية وحالت الاحتجاز وغري ذكل من املسائل
املُتعلِّقة ابمحلاية.
ويدمع هذا القرار أن يتخذ جملس املندوبني اإلجراءات التالية:
•

التحدّيت إحلا ًحا يف ما يتعلَّق ابلهجرة ،مع
يوافق عىل رضورة وأمهية أن يكون للحركة اسرتاتيجية بشأن الهجرة ،تُركِّز عىل أكرث
َّ
النظر يف الصةل ابلترشد ادلاخل عند الاقتضاء؛

 23يتألف فريق الرئاسة حال ًيا من الاحتاد ادلويل واللجنة ادلولية والصليب األمحر األسرتايل والهالل األمحر املدليفي والصليب األمحر السويدي.
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•

يؤيد رمس ًيا دور فريق قيادة الهجرة يف وضع اسرتاتيجية للحركة بشأن الهجرة بوصفها حمور خطة معهل ،وكذكل العمل اذلي اضطلع
به الفريق حىت اآلن يف هذا الصدد بدمع من فريق العمل املعين ابلهجرة العاملية وخمتب الهجرة العاملي؛
يُ ِّفوض فريق قيادة الهجرة مبواصةل معهل وتقدمي اسرتاتيجية احلركة بشأن الهجرة يف صيغهتا الهنائية يك يعمتدها جملس املندوبني لعام
2023؛
يُويص بأن تسرتشد معلية تطوير اسرتاتيجية املس تقبلية للحركة بشأن الهجرة بتجارب ش باكت الهجرة اإلقلميية وخباهتا ،وبأولوّيت
املهاجرين وجتارهبم الواقعية ،مع الاس تفادة من ادلروس املُس تخلصة من الاسرتاتيجية العاملية لالحتاد ادلويل بشأن الهجرة وغريها
من العمليات املامثةل اليت تقودها احلركة ،وي ُسل ِّط الضوء كذكل عىل رضورة ضامن التنس يق مع اسرتاتيجية احلركة إلعادة الروابط
العائلية للفرتة  2025-2020وغريها من الزتامات احلركة ذات الصةل؛

•

ُكوانت احلركة إىل مواصةل وتعزيز تنفيذ الالزتامات القامئة يف هذا اجملال ،مبا يف ذكل الاسرتاتيجية العاملية احلالية لالحتاد
يدعو مجيع م ِّ
ادلويل بشأن الهجرة ،يف الوقت اذلي جيري فيه وضع اسرتاتيجية احلركة بشأن الهجرة.

•

•

