رمس اسرتاتيجية للحركة بشأن الهجرة
مرشوع قرار
أاير/مايو 2022

AR
CD/22/7DR

الصل :ابلإجنلزيية
لختاذ قرار
وثيقة من اإعداد
الاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب المحر والهالل المحر واللجنة ادلولية للصليب المحر
ابلتعاون مع العضاء الآخرين يف الفريق القيادي امللكف ابلهجرة ( 23مجعية وطنية للصليب
المحر والهالل المحر) ،وابلتشاور مع فرقة العمل العاملية املعنية ابلهجرة (تتضمن  43مجعية
وطنية للصليب المحر والهالل المحر)
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مرشوع قرار

رمس اسرتاتيجية للحركة بشأن الهجرة
ا ّإن جملس املندوبني،
اإذ يق ّر بأن الهجرة ظاهرة متنوعة وواسعة النطاق تتيح فرصا كبرية لمتكني املهاجرين واجملمتعات احمللية وضامن رفاههم يف بدلان
املنشأ والعبور واملقصد،
و إاذ يعرب عن قلقه البالغ من اخملاطر والذى والمتيزي والضعف اذلي يواهجه العديد من املهاجرين ،مبن فهيم الالجئون
وطالبو اللجوء والشخاص عدميو اجلنس ية ،عند السفر مثال عىل طول طرق الهجرة الربية والبحرية،
و إاذ يق ّر بأن عوامل متنوعة  -مهنا ،عىل سبيل املثال ل احلرص ،الهوية اجلنس ية والعمر وامليل اجلنيس والصل العريق
واجلنس ية والهوية العنرصية واللون واللغة والإعاقة والآراء الس ياس ية واملعتقدات ادلينية واخللفية الاجامتعية والوضع القانوين
 -ميكن أن تؤثر يف احتياجات املهاجرين وظروف ضعفهم،

و إاذ ي ِ ّ
سل بأن الكوارث والزمات احلالية والناش ئة ،مبا يف ذكل تكل املتعلقة بأآاثر ّ
تغري املناخ وحالت طوارئ الصحة العامة،
مثل جاحئة كوفيد ،19-وأآاثرها املركبة ،ميكن أن تؤدي اإىل تفامق ضعف املهاجرين ،وتؤدي يف بعض احلالت لتحراكت
ساكنية ،مبا فهيا الهجرة،
و إاذ يذ ِّكر بأن مجيع املهاجرين  -مبن فهيم املهاجرون غري النظاميني  -يمتتعون ابمحلاية مبوجب القانون ادلويل حلقوق الإنسان،
والقانون ادلويل الإنساين ،عندما يكونون يف حالت نزاع مسلح ،وغريهام من صكوك القانون ادلويل وا إلقلميي واحمليل
الوجهية ،وبأنه حيق لالجئني وطاليب اللجوء والشخاص عدميي اجلنس ية ،اإضافة اإىل ذكل ،احلصول عىل حامية خاصة
مبوجب القانون ادلويل وا إلقلميي،
و إاذ يؤ ِّكد بأنه عىل الرمغ من احلق الس يادي لدلول يف تنظمي وجود غري مواطنهيا داخل أراضهيا ،ويف حتديد معايري قبوهلم
وإابعادمه ،فاإن ذكل احلق ليس مطلقا ،وإامنا جيب أن ميتثل لاللزتامات ادلولية،
و إاذ يشدد عىل أنه ميكن احلد من أوجه ضعف املهاجرين ابعامتد ادلول وتنفيذها قوانني وس ياسات وممارسات متعلقة ابلهجرة
تامتىش مع الزتاماهتا وتراعي احتياجات املهاجرين ،مبن فهيم الفئات ذات أوجه الضعف اخلاصة مثل الطفال والنساء وحضااي
ّ
الاتار والشخاص ذوو الإعاقة والشخاص اذلين حيتاجون اإىل امحلاية ادلولية،
و إاذ يضع يف اعتباره وجود أوضاع تتسم بسلسةل متصةل بني الزنوح ادلاخيل والرتحال عرب احلدود ،وأن هذه الوضاع
تتطلب معليات اس تجابة شامةل ومنسقة لضامن تقدمي أكرب قدر ممكن من امحلاية واملساعدة اإىل مجيع احملتاجني ،مبشاركة
الشخاص املترضرين ،لكام أمكن ذكل،
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و إاذ يُذ ِّكر ابلقرارات التالية ويؤ ِّكدها جمددا :القرارات السابقة اليت اعمتدها املؤمتر ادلويل للصليب المحر والهالل المحر (املؤمتر
ادلويل) فامي خيص موضوعات متعلقة ابلهجرة (مبا يف ذكل القرار  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 ،اإعالن "معا من أجل الإنسانية" ،الصادر عن املؤمتر ادلويل الثالثني ،جنيف،
2007؛ والقرار  3الصادر عن املؤمتر ادلويل احلادي والثالثني ،جنيف2011 ،؛ والقرار  4الصادر عن املؤمتر ادلويل الثالث
والثالثني ،جنيف ،)2019 ،والقرارات اليت اعمتدها جملس املندوبني (مبا يف ذكل القرار  ،9بودابست1991 ،؛ والقرار ،7
برمنغهام1993 ،؛ والقرار  ،4جنيف2001 ،؛ والقرار  ،10جنيف2003 ،؛ والقرار  ،5جنيف2007 ،؛ والقرار  ،4نريويب،
2009؛ وعىل وجه اخلصوص" ،نداء احلركة ابلعمل عىل تلبية الاحتياجات الإنسانية للمهاجرين املس تضعفني" ،اذلي اع ُتمد
مبوجب القرار  ،3أنطاليا ،2017 ،و"بيان احلركة بشأن املهاجرين وإانسانيتنا املشرتكة" اذلي اع ُتمد مبوجب القرار  ،8جنيف،
 ،)2019وس ياسة الهجرة اليت اعمتدها الاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب المحر والهالل المحر (الاحتاد ادلويل) يف عام 2009
(واليت رحبت هبا احلركة بأمكلها يف القرار  4الصادر عن جملس املندوبني يف نريويب يف عام  ،)2009واسرتاتيجية الاحتاد
ادلويل العاملية بشأن الهجرة ،2022-2018
و إاذ يق ّر ابلعمل املهم اذلي تضطلع به امجلعيات الوطنية للصليب المحر والهالل المحر (امجلعيات الوطنية) ،والاحتاد ادلويل
واللجنة ادلولية للصليب المحر (اللجنة ادلولية) ،اليت تؤلف جممتعة احلركة ادلولية للصليب المحر والهالل المحر (احلركة)،
من أجل الاس تجابة والرتوجي لحتياجات املهاجرين يف أوضاع الضعف والشخاص املتأثرين ابلهجرة ،ومهنم اجملمتعات احمللية
املضيفة والباقون يف بدلاهنم ،و إاذ يش ِّدد عىل القمية اليت تضيفها احلركة يف اضطالعها هبذا العمل بفضل حضورها احمليل
والعاملي يف بدلان املنشأ والعبور واملقصد ،وهنجها الإنساين البحت اذلي ُير ِكّز عىل الناس ويقوم عىل معاجلة مواطن الضعف
اسرتشادا مببادهئا الساس ية،

و إاذ ي ِ ّ
سل ابدلور اذلي تؤديه امجلعيات الوطنية بوصفها هجات فاعةل حملية تعمل مبارشة مع اجملمتعات املترضرة ،اليت تشمل
جممتعات املهاجرين ،ومن أجل تكل اجملمتعات ،كام حدث مثال يف اإطار التصدي جلاحئة كوفيد،19-
مكوانت احلركة ،استنادا خاصة اإىل النظام السايس
مكون من ِّ
و إاذ يذ ِّكر ابلولايت والدوار واملسؤوليات املتاكمةل للك ِّ
للحركة وقرارات املؤمتر ادلويل ،مبا يف ذكل دور امجلعيات الوطنية بوصفها كياانت مساعدة للسلطات العامة يف اجملال
الإنساين ،واملهمة الإنسانية اليت يضطلع هبا الاحتاد ادلويل من أجل اإلهام مجيع أشاكل النشطة الإنسانية اليت تضطلع هبا
امجلعيات الوطنية وتشجيعها وتيسريها والهنوض هبا يف لك الوقات ،وجمالت النشطة الرئيس ية اليت تضطلع هبا اللجنة
ادلولية يف جمال الهجرة ،اليت تشمل حامية املهاجرين ومساعدهتم ،ول س امي يف حالت الزناع املسلح وغريها من أوضاع
الرصاع ادلاخيل ،ودورها ،بوصفها هجة تنس يقية واستشارية تقنية ودامعة للجمعيات الوطنية يف اإعادة الروابط العائلية،
ويف حالت الاحتجاز وغريها من املسائل املتعلقة ابمحلاية1،

 1س توحض أدوار خمتلف مكوانت احلركة والنشطة اليت تنفذها لفائدة املهاجرين مبزيد من التفصيل يف اسرتاتيجية احلركة املس تقبلية بشأن الهجرة ،اليت ُعهد ابإعدادها اإىل الفريق
القيادي امللكف ابلهجرة مبوجب هذا القرار.
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و إاذ يس ِ ّلط الضوء عىل دور احلركة يف الإسهام يف تنفيذ الطر ادلولية وا إلقلميية الوجهية ،مبا فهيا الهداف الإنسانية لالتفاق
العاملي من أجل الهجرة الآمنة واملنظمة والنظامية ،اذلي يعرتف هبذا ادلور يف الفقرة  ،44ودورها يف تنفيذ التفاق العاملي
بشأن الالجئني ،وخطة التمنية املس تدامة لعام ،2030
و إاذ حييط علام بنتاجئ ادلراسة الاس تقصائية اليت أجريت يف أوائل عام  2020من أجل اس تجالء أآراء امجلعيات الوطنية
بشأن الاتاهات والتحدايت الناش ئة املتصةل ابلهجرة ،وإاذ ِ ّ
يسل بأن اإعداد اسرتاتيجية للحركة بشأن الهجرة يه أمه أولوية
ينبغي للحركة أن تُر ِكّز علهيا يف املس تقبل،
و إاذ ير ِ ّحب ابإنشاء منوذج قيادة الهجرة دلى احلركة يف عام  ،2020اذلي يتألف من الفريق القيادي امللكف ابلهجرة ،وفرقة
العمل العاملية املعنية ابلهجرة القامئة من قبل ،اليت يرتبط معلها ارتباطا وثيقا بش باكت الهجرة ا إلقلميية (ش بكة الهجرة التابعة
للجمعيات الوطنية يف منطقة أآس يا واحمليط الهادئ ،وش بكة الهجرة اخملتصة مبنطقة الساحل ،+وحمفل تعاون الصليب المحر
الورويب يف شؤون الالجئني وطاليب اللجوء واملهاجرين ،وش بكة الهجرة اخملتصة مبنطقة الرشق الوسط وشامل أفريقيا)،
واخملترب العاملي دلراسة الهجرة ،وإاذ ِّ
يشدد عىل ادلور احلامس لهذا المنوذج يف تعزيز القيادة الفعاةل والشامةل ،واملشاركة القوية،
والالزتام والقدرة عىل المد الطويل ،وضامن متكّن احلركة ،بعملها القامئ عىل الدةل ،ومنارصهتا للهجرة ،من حتقيق مقاصدها
حىت تكون متأهبة ِّ
للتصدي للتحدايت يف املس تقبل،
-1

يوافق عىل رضورة وأمهية أن يكون للحركة اسرتاتيجية بشأن الهجرةُ ،تر ِكّز عىل أكرث التحدايت اإحلاحا فامي
يتعلق ابلهجرة ،مع النظر يف الصةل ابلزنوح ادلاخيل عند الاقتضاء من أجل ضامن اختاذ احلركة اإجراءات
كوانت احلركة
قوية ومنسقة ومامتسكة دلمع املهاجرين يف أوضاع الضعف ،استنادا اإىل ما تمتتع به خمتلف ُم ِّ
من ولايت وأدوار ومسؤوليات منفصةل ومتاكمةل ،وابلتوافق التام مع املبادئ الساس ية؛

-2

يؤيد دور الفريق القيادي امللكف ابلهجرة يف وضع اسرتاتيجية للحركة بشأن الهجرة بوصفها حمور خطة معهل،
والعمل اذلي اضطلع به الفريق حىت الآن يف هذا الصدد؛ وير ِ ّحب ابدلور ادلامع اذلي تضطلع به فرقة العمل
العاملية املعنية ابلهجرة واخملترب العاملي دلراسة الهجرة وبعملهام ،ومبشاركة امجلعيات الوطنية ،مبا يف ذكل عن
طريق ش باكت الهجرة ا إلقلميية ،يف دمع اإعداد الاسرتاتيجية املس تقبلية ،وابلتعاون مع املبادرات الخرى
اليت تقودها احلركة ،مثل منصة القيادة املعنية ابإعادة الروابط العائلية ،من أجل اإقامة أوجه تأآزر عىل
املس توى القيادي؛

-3

ي ُف ِّوض الفريق القيادي امللكف ابلهجرة مبواصةل معهل وتقدمي اسرتاتيجية احلركة بشأن الهجرة يك يعمتدها جملس
املندوبني لعام 2023؛

-4

ي ُوص بأن تسرتشد معلية اإعداد الاسرتاتيجية املس تقبلية للحركة بشأن الهجرة مبشاركة امجلعيات الوطنية
وتارهبا وخرباهتا الواسعة النطاق ،مبا يف ذكل عن طريق ش باكت الهجرة ا إلقلميية ،وبأولوايت املهاجرين وتارهبم
الواقعية ،مع الاس تفادة من ادلروس املس تخلصة من اسرتاتيجية الاحتاد ادلويل العاملية بشأن الهجرة للفرتة
 2022-2018وغريها من العمليات املامثةل اليت تقودها احلركة؛ ويس ِ ّلط الضوء عىل رضورة ضامن التاكمل
والتأآزر بني الاسرتاتيجية املس تقبلية واسرتاتيجية احلركة لإعادة الروابط العائلية للفرتة 2025-2020؛
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كوانت احلركة اإىل مواصةل تعزيز تنفيذ الالزتامات القامئة يف هذا اجملال ،مبا يف ذكل اسرتاتيجية
يدعو مجيع ُم ِّ
الاحتاد ادلويل العاملية بشأن الهجرة للفرتة  2022-2018واسرتاتيجية العقد  ،2030يف الوقت اذلي جيري
فيه وضع اسرتاتيجية احلركة بشأن الهجرة ،وتكريس ما يكفي من املوارد البرشية واملالية والتقنية لتحقيق
هذه الغاية.
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