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مجعية وطنية للصليب   23ابلتعاون مع ال عضاء الآخرين يف الفريق القيادي امللكف ابلهجرة )

مجعية   43ال محر والهالل ال محر(، وابلتشاور مع فرقة العمل العاملية املعنية ابلهجرة )تتضمن 

 وطنية للصليب ال محر والهالل ال محر( 
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 مرشوع قرار 

 اسرتاتيجية للحركة بشأ ن الهجرة رمس  

ّن   جملس املندوبني،اإ

ذ   بدلان  بأ ن الهجرة ظاهرة متنوعة وواسعة النطاق تتيح فرصا كبرية لمتكني املهاجرين واجملمتعات احمللية وضامن رفاههم يف    قرّ ياإ

 املنشأ  والعبور واملقصد، 

البالغ منعن  يعرب    واإذ الالجئون   قلقه  املهاجرين، مبن فهيم  العديد من  يواهجه  اخملاطر وال ذى والمتيزي والضعف اذلي 

 عىل طول طرق الهجرة الربية والبحرية،  مثالاجلنس ية، عند السفر  وطالبو اللجوء وال شخاص عدميو

يقّر   الهوية اجلنس ية والعمر وامهنا  -عوامل متنوعة    بأ نواإذ  اجلنيس وال صل العريق    يلمل ، عىل سبيل املثال ل احلرص، 

واجلنس ية والهوية العنرصية واللون واللغة والإعاقة والآراء الس ياس ية واملعتقدات ادلينية واخللفية الاجامتعية والوضع القانوين 

 ، احتياجات املهاجرين وظروف ضعفهم أ ن تؤثر يف ميكن -

آاثر تغرّي   ،لكوارث وال زمات احلالية والناش ئةأ ن اب  سّلِ ي واإذ     ،  املناخ وحالت طوارئ الصحة العامةمبا يف ذكل تكل املتعلقة بأ

و 19-كوفيدمثل جاحئة   املهاجريناملركبةأآاثرها  ،  تفامق ضعف  اإىل  تؤدي  أ ن  لتحراكت  و   ،، ميكن  احلالت  بعض  تؤدي يف 

 فهيا الهجرة،، مبا ساكنية

ر  ، يمتتعون ابمحلاية مبوجب القانون ادلويل حلقوق الإنسان  -  املهاجرون غري النظامينيمبن فهيم    -بأ ن مجيع املهاجرين    واإذ يذّكِ

الإنساين ادلويل  نزاع مسلح  ،والقانون  يكونون يف حالت  ادلويل والإقلميي واحمليل و   ،عندما  القانون  غريهام من صكوك 

وبأ نه حيق   اللجوء و الوجهية،  اجلنس يةال شخاص  لالجئني وطاليب  ضاف عدميي  اإ اإىل ذكل،،  حامية خاصة   احلصول عىل  ة 

 مبوجب القانون ادلويل والإقلميي، 

دواإذ   معايري قبوهلم  يف حتديد  و  ، داخل أ راضهيا  اتنظمي وجود غري مواطنهياحلق الس يادي لدلول يف    ه عىل الرمغ من بأ ن  يؤّكِ

بعادمه، و  منا و  ،ليس مطلقااحلق فاإن ذكل اإ  ادلولية،جيب أ ن ميتثل لاللزتامات اإ

ابعامتد ادلول وتنفيذها قوانني وس ياسات وممارسات متعلقة ابلهجرة  ضعف املهاجرين    أ وجه  أ نه ميكن احلد من   عىليشدد    واإذ

ال طفال والنساء وحضااي  ، مبن فهيم الفئات ذات أ وجه الضعف اخلاصة مثل  احتياجات املهاجرينتامتىش مع الزتاماهتا وتراعي  

 لإعاقة وال شخاص اذلين حيتاجون اإىل امحلاية ادلولية، ار وال شخاص ذوو االاتّ 

أ وضاع  ضع يف اعتبارهيواإذ   ال وضاع عرب احلدود، وأ ن هذه    والرتحالادلاخيل    الزنوحسلسةل متصةل بني  ب   تتسم   وجود 

، مبشاركة يع احملتاجنياإىل مج   امحلاية واملساعدة   ضامن تقدمي أ كرب قدر ممكن من قة لشامةل ومنس    ةاس تجابمعليات  ب  تتطل  

 ال شخاص املترضرين، لكام أ مكن ذكل، 
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ر  واإذ   دها جمددا: ابلقرارات التالية  يُذّكِ )املؤمتر   اليت اعمتدها املؤمتر ادلويل للصليب ال محر والهالل ال محر   القرارات السابقة   ويؤّكِ

؛ 1981ن، مانيال،  ي الرابع والعرش   ادلويل الصادر عن املؤمتر    21متعلقة ابلهجرة )مبا يف ذكل القرار  فامي خيص موضوعات    ادلويل( 

السادس   ادلويل   املؤمتر الصادر عن    4القرار  و ؛  1986ن، جنيف،  ي اخلامس والعرش   املؤمتر ادلويل الصادر عن    17القرار  و 

عالن "معا من  1القرار  و ؛  1995ن، جنيف،  ي والعرش  الثالثني، جنيف،   املؤمتر ادلويلالصادر عن    أ جل الإنسانية"، ، املرفق، اإ

 ملؤمتر ادلويل الثالثالصادر عن ا 4القرار و ؛ 2011، جنيف، احلادي والثالثني  ملؤمتر ادلويلالصادر عن ا  3القرار و ؛ 2007

، 7القرار  و ؛  1991دابست،  ، بو 9جملس املندوبني )مبا يف ذكل القرار  ، والقرارات اليت اعمتدها  ( 2019، جنيف،  والثالثني 

، نريويب، 4القرار  و ؛  2007، جنيف،  5القرار  و ؛  2003، جنيف،  10القرار  و ؛  2001، جنيف،  4  القرار و ؛  1993برمنغهام،  

 مد اعتُ اذلي "، املس تضعفني الاحتياجات الإنسانية للمهاجرين عىل تلبية لعمل اب ؛ وعىل وجه اخلصوص، "نداء احلركة 2009

نسانيتنا املشرتكة" اذلي اعتُ 2017، أ نطاليا،  3القرار    مبوجب ، جنيف، 8القرار    مبوجب  مد ، و"بيان احلركة بشأ ن املهاجرين واإ

 2009 يف عام  ادلويل(  )الاحتاد   وس ياسة الهجرة اليت اعمتدها الاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب ال محر والهالل ال محر   ، ( 2019

حتاد الا   واسرتاتيجية   ، ( 2009يف عام    نريويب يف    جملس املندوبني الصادر عن    4اليت رحبت هبا احلركة بأ مكلها يف القرار  و ) 

 ، 2022- 2018  بشأ ن الهجرةالعاملية  ادلويل  

 الوطنية(، والاحتاد ادلويل امجلعيات الوطنية للصليب ال محر والهالل ال محر )امجلعيات  تضطلع به  اذلي    هملعمل امل ابواإذ يقّر  

،  جممتعة احلركة ادلولية للصليب ال محر والهالل ال محر )احلركة(اليت تؤلف  اللجنة ادلولية للصليب ال محر )اللجنة ادلولية(،  و 

 ةاحمللي  اجملمتعاتأ وضاع الضعف وال شخاص املتأ ثرين ابلهجرة، ومهنم  حتياجات املهاجرين يف  من أ جل الاس تجابة والرتوجي ل 

دالباقون يف بدلاهنم،  يفة و ض امل  بفضل حضورها احمليل    ذا العملهب  اضطالعها  ركة يفاليت تضيفها احلالقمية  عىل    واإذ يشّدِ

  الضعف معاجلة مواطن  ز عىل الناس ويقوم عىل  ركِّ اذلي يُ الإنساين البحت  وهنجها  والعاملي يف بدلان املنشأ  والعبور واملقصد،  

 ، ال ساس ية اسرتشادا مببادهئا

تعمل مبارشة مع اجملمتعات املترضرة، اليت تشمل   هجات فاعةل حملية  امجلعيات الوطنية بوصفها  ابدلور اذلي تؤديه  سّلِ ي واإذ  

طار التصدي جلاحئة كوفيد  ،19-جممتعات املهاجرين، ومن أ جل تكل اجملمتعات، كام حدث مثال يف اإ

ر  واإذ   انت  للك    املتاكمةللولايت وال دوار واملسؤوليات  ابيذّكِ ن من مكّوِ اإىل النظام ال سايس    ةاحلركة، استنادا خاصمكّوِ

الوطنية   امجلعيات  مبا يف ذكل دور  ادلويل،  املؤمتر  وقرارات  كياانت مساعدة  للحركة  اجملال  بوصفها  العامة يف  للسلطات 

لهام مجيع أ شاكل ال نشطة الإنسانية    واملهمة الإنسانية اليت يضطلع هبا الاحتاد ادلويل  الإنساين، هبا  ضطلع  اليت تمن أ جل اإ

اللجنة ال نشطة الرئيس ية اليت تضطلع هبا  وجمالت    والهنوض هبا يف لك ال وقات،  وتيسريها  هاتشجيع و   طنيةامجلعيات الو 

وغريها من أ وضاع  الزناع املسلح    حالت س امي يف   لهتم، واملهاجرين ومساعد   تشمل حامية  اليت،  ادلولية يف جمال الهجرة

عادة    يف، بوصفها هجة تنس يقية واستشارية تقنية ودامعة للجمعيات الوطنية  ودورهاالرصاع ادلاخيل،     العائلية،الروابط  اإ

 1،محلايةاملتعلقة ابسائل غريها من امل الاحتجاز و يف حالت و

 

عدادها اإىل الفريق  اليت عُ لفائدة املهاجرين مبزيد من التفصيل يف اسرتاتيجية احلركة املس تقبلية بشأ ن الهجرة،  وال نشطة اليت تنفذها  خمتلف مكوانت احلركةس توحض أ دوار  1 هد ابإ

 القيادي امللكف ابلهجرة مبوجب هذا القرار. 
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قلميية الوجهية، مبا فهيا  يف تنفيذ  الإسهام  دور احلركة يف  عىل  يسّلِط الضوء    واإذ التفاق  لال هداف الإنسانية  ال طر ادلولية والإ

التفاق العاملي  دورها يف تنفيذ ، و 44يف الفقرة  اذلي يعرتف هبذا ادلورالعاملي من أ جل الهجرة الآمنة واملنظمة والنظامية، 

 ،2030 لعام التمنية املس تدامة وخطةبشأ ن الالجئني، 

آراء امجلعياس تجالء  من أ جل    2020جريت يف أ وائل عام  بنتاجئ ادلراسة الاس تقصائية اليت أ    يط علامحي واإذ   الوطنية    اتأ

ذ يسّلِ و  ،ابلهجرة تصةلت الناش ئة امل ايبشأ ن الاتاهات والتحد عداد ا  اإ أ مه أ ولوية   يهسرتاتيجية للحركة بشأ ن الهجرة بأ ن اإ

 ،تُركِّز علهيا يف املس تقبلينبغي للحركة أ ن 

نشاء منوذج قيادة الهجرة   برحِّ يواإذ  وفرقة  لهجرة، اب الفريق القيادي امللكف، اذلي يتأ لف من 2020احلركة يف عام  دلى ابإ

قلميية )ش بكة الهجرة  الهجرة    تارتباطا وثيقا بش باك  ايرتبط معله   اليتمن قبل،    ةالقامئ  العمل العاملية املعنية ابلهجرة التابعة الإ

حمفل تعاون الصليب ال محر  و الساحل+،  اخملتصة مبنطقة    الهجرة  أآس يا واحمليط الهادئ، وش بكةيف منطقة  الوطنية    اتللجمعي

، (الرشق ال وسط وشامل أ فريقيامبنطقة    اخملتصة، وش بكة الهجرة  شؤون الالجئني وطاليب اللجوء واملهاجرين  يفال ورويب  

ذواخملترب العاملي دلراسة الهجرة د  ، واإ دلور احلامس لهذا المنوذج يف تعزيز القيادة الفعاةل والشامةل، واملشاركة القوية،  اعىل  يشّدِ

  ، من حتقيق مقاصدها لهجرةمنارصهتا ل و   ،عىل ال دةل  قامئال  هاعمل متكّن احلركة، ب ، وضامن  عىل ال مد الطويل  والقدرة  والالزتام

ي ل حىت تكون   ،يف املس تقبللتحدايت متأ هبة للتصّدِ

فامي ت اإحلاحا  ايز عىل أ كرث التحدركِّ تُ   ،هجرةبشأ ن ال اسرتاتيجية  رضورة وأ مهية أ ن يكون للحركة  عىل    وافقي - 1

جراءات    ضامن  أ جل  من  الاقتضاء  عند  ادلاخيل  ابلزنوح  الصةليف  ابلهجرة، مع النظر  يتعلق   اختاذ احلركة اإ

انت احلركة   استنادا اإىلأ وضاع الضعف،  دلمع املهاجرين يف    ةومامتسكومنسقة    ةقوي ما تمتتع به خمتلف ُمكّوِ

 ال ساس ية؛  لتوافق التام مع املبادئمنفصةل ومتاكمةل، وابولايت وأ دوار ومسؤوليات من 

  ، خطة معهل  وضع اسرتاتيجية للحركة بشأ ن الهجرة بوصفها حمور يف  لهجرة  اب  الفريق القيادي امللكف دور    ؤيدي - 2

اذلي تضطلع به فرقة العمل  ادلامع    ابدلور  ب رحِّ يو   ؛حىت الآن يف هذا الصددالفريق  به    اضطلع والعمل اذلي  

ومبشاركة امجلعيات الوطنية، مبا يف ذكل عن  عملهام،  ب و   واخملترب العاملي دلراسة الهجرة  العاملية املعنية ابلهجرة

عداديف دمع    ، ش باكت الهجرة الإقلمييةطريق   ة، وابلتعاون مع املبادرات ال خرى  املس تقبليسرتاتيجية  الا  اإ

احلركة تقودها  العائليةمثل    ،اليت  الروابط  عادة  ابإ املعنية  القيادة  عىل  منصة  آزر  تأ أ وجه  قامة  اإ أ جل  من   ،

 املس توى القيادي؛ 

3 -  ُ جملس  يك يعمتدها  شأ ن الهجرة  ب لهجرة مبواصةل معهل وتقدمي اسرتاتيجية احلركة  اب  الفريق القيادي امللكف  ضفوِّ ي

 ؛ 2023املندوبني لعام 

4 -  ُ عداد الا   بأ ن تسرتشد   وص ي اإ املس تقبلية  معلية  الهجرة  ل سرتاتيجية  بشأ ن  الوطنية  لحركة  امجلعيات  مبشاركة 

قلميية ش باكت  مبا يف ذكل عن طريق    ، وتارهبا وخرباهتا الواسعة النطاق   تارهبمأ ولوايت املهاجرين و ، وب الهجرة الإ

للفرتة   شأ ن الهجرةالعاملية ب حتاد ادلويل  الا   اسرتاتيجية من  ادلروس املس تخلصة  من  مع الاس تفادة  ،  الواقعية 

تقودها احلركة   2022- 2018 العمليات املامثةل اليت  التاكمل ضامن  رضورة    عىلالضوء    ط يسلِّ و   ؛وغريها من 

آزر   ؛2025- 2020احلركة لإعادة الروابط العائلية للفرتة    بني الاسرتاتيجية املس تقبلية واسرتاتيجية  والتأ
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انت  مجيع  يدعو   - 5   اسرتاتيجية تنفيذ الالزتامات القامئة يف هذا اجملال، مبا يف ذكل  اإىل مواصةل تعزيز  احلركة  ُمكّوِ

اذلي جيري ، يف الوقت  2030واسرتاتيجية العقد    2022-2018للفرتة    شأ ن الهجرةالعاملية ب حتاد ادلويل  الا

لتحقيق   والتقنيةاملالية  و   احلركة بشأ ن الهجرة، وتكريس ما يكفي من املوارد البرشيةفيه وضع اسرتاتيجية  

 هذه الغاية.


