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 مرشوع قرار 

 لحركة بشأن الهجرة لحنو اسرتاتيجية  

 املندوبني،   جملس  إن  

 بفوائد الهجرة واملساهامت اإلجيابية للمهاجرين يف بدلان املنشأ والعبور واملقصد،   قر  ي  إذ 

الهجرة يف مجيع أحناء    مساراتمعاانة العديد من املهاجرين، مبن فهيم الالجئون وطالبو اللجوء، عىل طول    قلقه إزاءمعيق    عني عرِب    وإذ

ضون  العامل، و  يتعر  بر    ةهتديدات مزتايدهل من  ما  الهجرة  اا أو حبر  خالل رحلهتم،  نتيجة لس ياسات  العبور واملقصد، ال س امي  ، يف بدلان 

 الصمود والاندماج يف البدل املضيف،  قدرهتم عىلنفيس، ويف رفاههم البدين وال  يفتؤثر  الت  التقييدية،

ت  تكل   املناخ، وكذكل  لكوارث وآاثر تغُّي املرتبطة ابت اجلديدة  ابلتحدّي    سِّل ي  وإذ     ،(19-فّيوس كوروان )كوفيداحئة  ب املرتبطة  التحدّي 

حصوهلم عىل اخلدمات الصحية    ضامن، مبن فهيم الالجئون، ليس من حيث  همحقوق واحرتام  املهاجرين  ضامن حامية  سبيل  الت تعرتض  

 ا من حيث ضامن حصوهلم عىل اللجوء،أيض  بل ، حفسب  الاجامتعية والاقتصادية وغّيها من اخلدمات األساس ية- والنفس ية

معايّي قبوهلم  حتديد  بشأن  البت    يفو  ،داخل أراضهيا  اتنظمي وجود غّي مواطنهي يف  احلق الس يادي لدلول    ه عىل الرمغ من بأن  ي ذِكروإذ  

 جيب أن ميتثل لاللزتامات ادلولية،إمنا و ،اليس مطلق  احلق فإن ذكل إبعادمه، و

يمتتعون ابمحلاية مبوجب القانون ادلول    -  نظاميوناملهاجرون غّي ال مبن فهيم أولئك    -املهاجرين    مجيع    بأن  يف هذا الصدد    كذكلي ذِكر  وإذ  

نزاع مسلح، وكذكل أوضاع  يف  وجودمه    عند،  اإلنساينادلول  ، مبا يف ذكل القانون  ةادلولي  يةالقانون النصوص  حلقوق اإلنسان وغّيه من  

احلصول عىل حامية خاصة مبوجب القانون  مبوجب القانون احمليل، وأنه ابإلضافة إىل ذكل، حيق لالجئني وطاليب اللجوء وعدميي اجلنس ية  

 اإلقلميي،القانون  ادلول و 

راعي احتياجات املهاجرين من  وتعمتد وتنفذ س ياسات ت    ،أنه ميكن احلد من أوجه ضعف املهاجرين عندما تفي ادلول ابلزتاماهتا  يؤِكد  وإذ

 واألشخاص ذوو اإلعاقة واألشخاص اذلين حيتاجون إىل امحلاية ادلولية،امحلاية واملساعدة، مبن فهيم األطفال والنساء وحضاّي الاجتار 

ب  تتطل  األوضاع  توجد فهيا سلسةل متصةل بني الترشد ادلاخيل واحلراكت عب احلدود، وأن مثل هذه    ع ا أوضاهناك    أن    ضع يف اعتبارهيوإذ  

 مشاركة املترضرين، مفهوم ا إىل استناد  وذكل مجيع احملتاجني، من أجل  قة لتعظمي امحلاية واملساعدةنس  شامةل وم   ةاس تجابمعليات 

اي ذِكر  وإذ   د  )املؤمتر   الت اعمتدها املؤمتر ادلول للصليب األمحر والهالل األمحر  ،قة ابلهجرةمتعلِ   بشأن مواضيع  القرارات السابقة ويؤكد جمد 

اخلامس   املؤمتر ادلولالصادر عن    ،17القرار  و ؛  1981مانيال،    ن،ي الرابع والعرش   ادلولر عن املؤمتر  د الصا  21)مبا يف ذكل القرار    ادلول(

ا  ، املرفق، إعالن "مع  1القرار  و ؛  1995جنيف،    ن،يالسادس والعرش   ادلول  املؤمترالصادر عن  ،  4القرار  و ؛  1986جنيف،    ن،ي والعرش 

جنيف،   ،احلادي والثالثني  ملؤمتر ادلول عن ا  الصادر،  3القرار  و ؛  2007جنيف،    الثالثني،  ادلولاملؤمتر  الصادر عن    من أجل اإلنسانية"،

جملس املندوبني )مبا يف ذكل ، والقرارات الت اعمتدها  (2019، جنيف،  والثالثني  الثالث   ادلول  ملؤمترالصادر عن ا  ،4القرار  و ؛  2011

، جنيف، 5القرار  و ؛  2003، جنيف،  10القرار  و ؛  2001، جنيف،  4  القرارو ؛  1993، برمنغهام،  7القرار  و ؛  1991، بودابست،  9القرار  

الاحتياجات اإلنسانية للمهاجرين الضعفاء"، تلبية  عىل  لعمل  اب؛ وعىل وجه اخلصوص، "نداء احلركة  2009، نّيوب،  4القرار  و ؛  2007

القرار  ، و"بيان احل2017، أنطاليا،  3القرار    هاعمتداذلي   (  2019، جنيف،  8ركة بشأن املهاجرين وإنسانيتنا املشرتكة"، اذلي اعمتده 

)الت رحبت   2009يف عام  )الاحتاد ادلول(  وكذكل س ياسة الهجرة الت اعمتدها الاحتاد ادلول مجلعيات الصليب األمحر والهالل األمحر

 ( والاسرتاتيجية العاملية احلالية لالحتاد ادلول بشأن الهجرة2009عام    نّيوب يف    املندوبنيجملس  الصادر عن    4هبا احلركة بأمكلها يف القرار  

 ، 2022-2018 للفرتة



2 

 

 

ي قر    اللجنة  و   ، والاحتاد ادلول)امجلعيات الوطنية(   امجلعيات الوطنية للصليب األمحر والهالل األمحربه    تضطلعالهام اذلي    لعملابوإذ 

لتلبية احتياجات  ،  )احلركة(  األمحرِ   والهاللِ   األمحرِ   للصليِب   ادلولية    احلركة    جممتعة  الت تؤلف  ،  (اللجنة ادلوليةاألمحر )ادلولية للصليب  

ا    تضطلع، وابلعمل اذلي  الهجرةمسارات  عىل طول  القامئة  أوضاع الضعف  يف  املهاجرين من امحلاية واملساعدة   يفة ضِ مع اجملمتعات امل  به أيض 

ام  ،  بدلان املنشأبقوا يف  أولئك اذلين  مع  و  ذا  هب   هااضطالع   ركة يفاحلالت تضيفها  القمية  وعىل  لجمعيات الوطنية  اكنة الفريدة ل املعىل    شِدد 

 . الضعفمعاجلة مواطن ز عىل الناس، ويقوم عىل ركِ اذلي ي  اإلنساين البحت، وهنجها األساس ية  امبادئ انطالق ا من   ،العمل

الفاعةل احمللية، مبا يف ذكل امجلعيات الوطنية الت تعمل مع اجملمتعات احمللية املترضِ   سِّل ي  وإذ   رة، يف  ابدلور احلامس اذلي تؤديه اجلهات 

 ، احئةي لهذا اجلالتصدِ 

روإذ   كِوانت  لوالّيت واألدوار واملسؤوليات التمكيلية للك  اب  ي ذك  كِون من م  إىل النظام األسايس للحركة  ا بشلك خاص  احلركة، استناد  م 

يف  بدلاهنا   يفللسلطات العامة كياانت معاونة وقرارات املؤمتر ادلول للصليب األمحر والهالل األمحر، مبا يف ذكل دور امجلعيات الوطنية ك 

األنشطة اإلنسانية  هيل وتعزيز تشجيع وتس من أجل إلهام و  واملهمة اإلنسانية واسعة النطاق الت يضطلع هبا الاحتاد ادلول اجملال اإلنساين،

  الت،  اللجنة ادلولية يف جمال الهجرةاألنشطة الرئيس ية الت تضطلع هبا  وجماالت    ،هبا امجلعيات الوطنيةضطلع  الت ت   ها ميع أشاكل ب دامئ ا،  

  العائلية الروابط  إعادة    ودورها يف،  العنف األخرىأوضاع  و   ةاملسلح  اتال س امي يف س ياقات الزناع،  هتمومساعداملهاجرين    حامية   تشمل

 . محلاية امل تعلِقة ابسائل غّي ذكل من امل الاحتجاز و حاالت و 

عىل النحو    ظمة،ت واملن والنظامية  لهجرة اآلمنة  ل العاملي  للميثاق  يف تنفيذ األهداف اإلنسانية  اإلسهام  دور احلركة يف    عىل  سِلط الضوءي    وإذ

 ،2030أهداف التمنية املس تدامة خطة و ا مع ي  متشِ وذكل العاملي بشأن الالجئني،   امليثاقيف تنفيذ ، وامليثاقمن  44ف به يف الفقرة عرت   امل  

بشأن الاجتاهات    آراء امجلعية الوطنيةاس تجالء  من أجل    2020جريت يف أوائل عام  الاس تقصائية الت أ    ادلراسة  ا بنتاجئيط علم  حي وإذ  

من   فهيات ركِز  للحركة أن    ينبغيسرتاتيجية للحركة بشأن الهجرة ابعتبارها أمه أولوية اإعداد ب   إذ ي سِّل و  ،املتصةل ابلهجرة الناش ئةت  والتحدّي  

 ختالف،حمل الااملواضيع  بشأن ، ال س امي تاكمل يف جمال الهجرةال تعاون و ال تعزيز  و  ،مامتسكتعزيز هنج  صوب ا  مليض قدم  أجل ا

ق العمل املعين ابلهجرة العاملية  ي، اذلي يتألف من فريق قيادة الهجرة، وفر 2020احلركة يف عام    دلىبإنشاء منوذج قيادة الهجرة    رحب ي  وإذ  

آس يا واحمليط  يف منطقة الوطنية  اتالتابعة للجمعيش بكة الهجرة اإلقلميية ) الهجرة  تا بش باكا وثيق  ي يرتبط معهل ارتباط  القامئ من قبل، اذل

وش بكة ة  الهجرة  الهادئ،  اللجوء و الساحل+،  مبنطقة    امل ختص  وطاليب  الالجئني  شؤون  حول  األوروب  األمحر  الصليب  تعاون  حمفل 

الهجرة    ،واملهاجرين ة وش بكة  العاملي،مبنطقة    امل ختص  الهجرة  أفريقيا، وخمتب  ا  ي شِدد  وإذ  الرشق األوسط وشامل  لهذا دلور  عىل  احلامس 

عىل   قامئال   هاعمل ب   ،متكُن احلركة، وضامن  يف املدى الطويل  والقدرة  اةل والشامةل، واملشاركة القوية، والالزتامالقيادة الفع    المنوذج يف تعزيز

 ،يف املس تقبللتحدّيت هبة للتصِدي ل أمت حىت تكون  ، من حتقيق مقاصدهالهجرةهتا ل مناص و  ،األدةل  

 منطوق القرار فقرات  

ابلهجرة، يف ما يتعل ق  ا  ت إحلاح  ز عىل أكرث التحدّي  ركِ ت    ،هجرةبشأن ال اسرتاتيجية  للحركة  رضورة وأمهية أن يكون  عىل    وافقي -1

اختاذ  تمتكن يف س ياقه من    ومامتسك  قويبوضع  متتع احلركة    ضامن  أجل  من  الاقتضاء  عند  ابلترشد ادلاخيل  الصةليف  مع النظر  

ابالقرتان مع   الهجرة،مسارات عىل طول  القامئة  أوضاع الضعفقة ومتعددة القطاعات وشامةل دلمع املهاجرين يف نس  إجراءات م  

كِوانت احلركة من  مس تفيدة مم  ،ذلكل  األس باب اجلذرية  معاجلةعىل    معلها والّيت وأدوار ومسؤوليات تمكيلية ا تمتتع به خمتلف م 

 األساس ية؛   املبادئ مع  التام التوافقمن  إطار  يف هبا جيب الاضطالع 

العمل اذلي  كذكل  و   ،خطة معهل  حمور   اسرتاتيجية للحركة بشأن الهجرة بوصفها  وضعيف  الهجرة    ةقياددور فريق    اؤيد رمسي  ي -2

  العاملي  ق العمل املعين ابلهجرة العاملية وخمتب الهجرةي ادلامع لفر   ابدلور  رحب يو   ،حىت اآلن يف هذا الصددالفريق    به  اضطلع

 ؛ ةسرتاتيجية املس تقبليش باكت الهجرة اإلقلميية يف دمع تطوير الاومبشاركة عملهام، ب و 
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جملس املندوبني  يك يعمتدها  يف صيغهتا الهنائية  شأن الهجرة  ب الهجرة مبواصةل معهل وتقدمي اسرتاتيجية احلركة    ةفريق قياد  ض فوِ ي   -3

 ؛ 2023لعام 

، مبا يف  وخباهتا الهجرة اإلقلمييةش باكت  بتجارب لحركة بشأن الهجرة ل املس تقبلية اسرتاتيجية معلية تطوير    بأن تسرتشد  ويصي   -4

ة  الهجرة  آس يا واحمليط الهادئ، وش بكةيف منطقة  الوطنية    اتالتابعة للجمعيش بكة الهجرة  ذكل   الساحل+، مبنطقة    امل ختص 

واملهاجرينو  اللجوء  الالجئني وطاليب  األوروب حول شؤون  األمحر  الصليب  تعاون  الهجرة    ،حمفل  ةوش بكة  مبنطقة    امل ختص 

أفريقيا الواسعة  وذكل  ،  الرشق األوسط وشامل  الوطنية ، حبيث  من جانب امن أجل ضامن املشاركة  متثيل  ري  جيمجلعيات 

ا  وأن تسرت   العملية،طيةل  ملوظفهيم ومتطوعهيم عىل النحو الواجب    الواقعيةالتجربة     ،الواقعية  جتارهبمأولوّيت املهاجرين و بشد أيض 

شأن الهجرة وغّيها من العمليات املامثةل الت  ب من الاسرتاتيجية العاملية لالحتاد ادلول  ادلروس امل س تخلصة  من  مع الاس تفادة  

احلركة،   املس تقبلية  رضورة    عىل  كذكلء  الضو ط  سلِ ي  و تقودها  التنس يق بني الاسرتاتيجية  إلعادة    واسرتاتيجيةضامن  احلركة 

 ؛ 2025-2020للفرتة العائلية الروابط  

كِوانت  مجيع  يدعو   -5 تنفيذ الالزتامات القامئة يف هذا اجملال، مبا يف ذكل الاسرتاتيجية العاملية احلالية  إىل مواصةل وتعزيز  احلركة  م 

اذلين ملصلحة املهاجرين  وذكل بشأن الهجرة،    احلركةاذلي جيري فيه وضع اسرتاتيجية  لالحتاد ادلول بشأن الهجرة، يف الوقت  

  احتياجاهتم وقدراهتم ووضعهم اإلنساين، وتكريس ما يكفي من املوارد البرشية ختالف  ضعف، مع الاعرتاف ابيعانون من أوضاع  

 الغاية.   نية لتحقيق هذهف املوارد املالية وال و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


