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 عرض موجز 

دا  شهدت الس نوات  فقد  ،  أ ن يس متر يف التسارع  جتاه الهجرةيُتوقَّع لبيامن   يف القوانني والس ياسات املتصةل القليةل املاضية تشدُّ

حامية أ مام    ت كبرية يطرح حتدايَّ ال مر اذلي  ال جانب وتس ييس اخلطاب العام.  جتاه  كراهية  مع تزايد الشعور ابل ابلهجرة،  

لعمل الإنساين القامئ عىل املبادئ يف  احلزي ِّ املُتاح لمن    اأ يضقل ِّص  رامهتم ورفاههم، بيامن يُ كصون  حقوق املهاجرين وسالمهتم و 

ل تفامقا، 19-الشائك اذلي مل تزده جاحئة كوفيدجمال الهجرة. ويف هذا الس ياق  وأ كرث   أ شد قوة  برزت احلاجة اإىل مشاركة  اإ

اةل يف منع  ملسامهة بطريقة فعَّ من أ جل الك  كل ال محر )احلركة(  احلركة ادلولية للصليب ال محر والهالجانب  من    اس تدامة  

ي لها  املهاجرين  يفأ شد الشواغل الإنسانية اليت تؤثر   اسرتاتيجية للحركة بشأ ن   رمسح "قرتََ  اعامتد القرار املُ شلك ِّ . ويُ والتصد ِّ

، من أ جل  2023يعمتدها جملس املندوبني يف عام  مرشوع وضع اسرتاتيجية  وهو يؤيد  يف هذا الاجتاه.    هممة الهجرة" خطوة  

.  اذلين يعانون من أ وضاع الضعفمهاجرين  مشاركة احلركة بشلك اسرتاتيجي ومعلها بشلك متنامغ ومرتابط دعام لل تعزيز  

القيادي امللكف ابلهجرة   الفريق  القرار ابدلور اذلي يقوم به  العاملية املعنية ابلهجرةبدمع من  ويعرتف  واخملترب   فرقة العمل 

قلميية،    راسة الهجرةي دلالعامل الاسرتاتيجية،  تطوير  يف  ومبشاركة من مجعيات وطنية، مبا يف ذكل من خالل ش باكت الهجرة الإ

 ومينح الفريق القيادي امللكف ابلهجرة ولية رمسية ملواصةل معهل يف هذا الصدد. 

 مقدمة  ( 1

احمللية يف بالد  اجملمتعات  و املهاجرين  تتيح فرصا هممة من أ جل متكني ورفاه  ما    اكثري ، و الهجرة ظاهرة عاملية معقدة

، وجناهحم يف  اإىل بدل املقصد بأ مانمن الوصول  لعديد من املهاجرين  متكن ا. وعىل الرمغ من  املنشأ  واملعرب واملقصد 

سلحة أ و  امل اعات  الن   بدلاهنم بسببغادروا  سواء    -ن  ون أآخر وهماجر فهناك  جديدة،    حملية   جممتعاتالاندماج يف

 املناخ أ و  قوق الإنسان أ و الفقر أ و الكوارث أ و أآاثر تغريُّ حلضطهاد أ و انهتأاكت  الاعنف أ و  أ شاكل أ خرى من ال 

أ فراد   مع  مشلهم  مل  يف  اخلارج  عائالهتم  الرغبة  لها  -يف  ل حرص  خماطر  ويواهجون  كبرية  مصاعب  من  ،  يعانون 

ا يف ذكل عند السفر عرب دروب الهجرة سواء اكنت برية أ و حبرية. ولطاملا  ويتعرضون لل ذى والمتيزي والضعف، مب

، متبعة 1الضعف اذلين يعانون من أ وضاع  حتياجات الإنسانية للمهاجرين  جمال تلبية الايف  اكنت احلركة مهنمكة  

ر مع مرور الس نني، ليتبلور يف صورة   زاء الهجرة، ذكل الهنج اذلي تطوَّ نسانيا حبتا اإ س ياسة الاحتاد ادلويل هنجا اإ

ل  هنج  هو  . و 20092عام  اليت صدرت  بشأ ن الهجرة    )الاحتاد ادلويل(  مجلعيات الصليب ال محر والهالل ال محر

د    يا مع مبادهئا ال ساس ية،عها. ومتش  ِّ تثبيطها أ و من   ول اإىليسعى اإىل تشجيع الهجرة   وصف اس تخدام  احلركة  تتعمَّ

قامهتم املعتاد  موطن  يشمل مجيع ال شخاص اذلين يغادرون أ و يفرون من    ، حبيث"املهاجرين"  شامل من أ جل اإ

 

دة اليت يواهجها  معدت    1 واملهاجرون وتلبية احتياجات   ا داخلي   النازحوناحلركة اإىل وضع هنجني ممتزيين لتسليط الضوء عىل مواطن الضعف واخملاطر املُحدَّ

قة،  ادلاخيل تت   والنوح لك مهنم من امحلاية واملساعدة، وتأ كيد حقيقة جواز انطباق أ طر قانونية خمتلفة. وبيامن توجد روابط بني الهجرة   طلب اس تجابة شامةل وُمنسَّ

ادلاخيل من منظور الهجرة بشلك حرصي.    النوح مفن املهم، عند الاقتضاء، عدم الاس تدلل بصورة مهنجية عىل وجود صةل بني الثنني وعدم النظر يف  

الصادر عن جملس املندوبني لعام   5القرار   اعمتدت يف )اليت   س ياسة احلركة اخلاصة ابلنوح ادلاخيلو  2009الاحتاد ادلويل بشأ ن الهجرة لعام س ياسة وبأ خذ 

ي للتحدايت اخلاصة    ا (، فاإهنام تضمنان مع2009 ادلاخيل والهجرة )مبا يف ذكل النوح عرب    ابلنوح الوضوح املفاهميي والاسرتاتيجي الالزم للحركة للتصد ِّ

 لصالت احملمتةل بيهنام. لاحلدود( وكذكل 

 .  ( 2009)ابلس ياسة   الصادر عن جملس املندوبني 4القرار قد رحب ل 2

https://fednet.ifrc.org/PageFiles/89238/Migration%20Policy.AR.pdf
https://fednet.ifrc.org/PageFiles/89238/Migration%20Policy.AR.pdf
https://www.icrc.org/en/publication/1124-movement-policy-internal-displacement-resolution-no-5-2009-council-delegates
https://www.icrc.org/en/publication/1124-movement-policy-internal-displacement-resolution-no-5-2009-council-delegates
https://www.icrc.org/en/publication/1124-movement-policy-internal-displacement-resolution-no-5-2009-council-delegates
https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/other/icrc_002_1118.pdf
https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/other/icrc_002_1118.pdf
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آفاق    عن فرص    الذلهاب اإىل أ ماكن جديدة حبث ياسة  . وتعرتف الس  3يف اخلارجما تكون  عادة  ،  أ كرث أ ماان أ فضل و أ و أ

 مزجي من اخليارات والقيود. عىليف معظم ال حيان  ا تنطوي  ، ولكهنقرسيةبأ ن الهجرة ميكن أ ن تكون طوعية أ و  

تركزي احلركة عىل احتياجات الناس ومواطن ضعفهم، بغض النظر عن وضعهم    4ويعكس هذا الوصف الشامل 

مسار  بأ س باب الهجرة، بل قد تتطور عىل طول     بأ ن مواطن الضعف قد ل تتأ ثر فقطسل ِّ القانوين أ و فئهتم. ويه تُ 

 .5يف بدلان العبور أ و املقصد أ و عند عودهتم سواء ظروف من   املهاجرونمير به  ملا االرحةل وفق

معايري  حتديد    يف البت يفو  ،داخل أ راضهيا  اتنظمي وجود غري مواطنهياحلق الس يادي لدلول يف    عىل الرمغ منو 

بعادمه،  قبوهلم و  منا  و   ا،ليس مطلقاحلق  فاإن ذكل  اإ تتحمل ادلول  . و ادلولية   والتعهدات  جيب أ ن ميتثل لاللزتاماتاإ

لك من خيضع لوليهتا  ل  ةكرامصون الحرتام وحامية حقوق الإنسان و الاسالمة وال املسؤولية الرئيس ية عن ضامن  

احتياجاهتم  يف تلبية أ مه  املهاجرين و   حاميةأ خفقت ادلول يفما    اكثري ومع ذكل، ف .  6القضائية، مبن فهيم املهاجرون

احلركة   . وبفضل هنجلرتددها يف القيام بهأ و  قدرهتا عىل ذكل  عدم  لسواء  ،  ال ساس ية يف مراحل خمتلفة من رحلهتم

حضورها عىل اكفة و   ، املبادئمع الرتكزي عىل الناس والاستناد اإىل  الضعفمعاجلة مواطن  الإنساين القامئ عىل  

هنا من سد الفجوات مك ِّ يُ ضع  ا تنفرد بو الهجرة، فاإهن  مساراتعىل طول  ال صعدة من احمللية اإىل العاملية، ومتركزها  

اليت تؤثر  جمال  يف   الوقت  بيامن  املهاجرين،    يفامحلاية واملساعدة  العامة يف   ذاتهتسعى يف  السلطات  اإرشاك  اإىل 

خمتلف   وتسعى  انتمعاجلهتا.  ِّ وم   ُمكو  متاكمةل  بطريقة  العمل  اإىل  استنادتنامغةاحلركة  وأ دوارها    ا،  ولايهتا  اإىل 

طار  وذكل  ومسؤولياهتا،   ، قانونية خمتلفةس ياقات  لضامن حصول مجيع املهاجرين عىل امحلاية اليت يس تحقوهنا يف اإ

، نساين، حيامث ينطبق ذكلالإ ادلويل  ل س امي القانون ادلويل حلقوق الإنسان، والقانون ادلويل لالجئني والقانون  

 .وضعهم القانوين، بغض النظر عن ال  فعَّ  وحصوهلم عىل املساعدة الإنسانية واخلدمات ال ساس ية عىل حنو  

حلركة.  ى ادلال جل    طويال  الضعف ممارسة والزتاماذلين يعانون من أ وضاع اتلبية احتياجات املهاجرين  ولطاملا اكنت  

أ عامل املؤمتر ادلويل معتادا عىل    ااملوضوع بنداختاذ هذا  ويتجىل ذكل يف   . كام جتري 8وجملس املندوبني   7جدول 
 

هجرة داخل البدل الواحد. وعىل وجه التحديد، تشري املقدمة اإىل أ نه يف بعض احلالت  كام تشري س ياسة الهجرة اإىل هجود احلركة لتلبية الاحتياجات املتصةل ابل  3

رشادات مفيدة. ويف ظروف أ خرى، حيث تشلك الهجرة    - عىل سبيل املثال عندما يتعرض هؤلء املهاجرون للمتيزي    - بدل  داخل  ميكن للس ياسة أ ن توفر اإ

 من معلها الإنساين العام.  ا ركة جزء، س ُتعترب هجود احلامن التنقل للعمل معوم اما جزء

جئني، وطاليب  يشمل ذكل، يف مجةل أ مور، العامل املهاجرين، واملهاجرين عدميي اجلنس ية، واملهاجرين اذلين تعتربمه السلطات العامة غري نظاميني، والال  4

 اللجوء. 

دة من ال فراد، وتعززها، ومن ال    5 مثةل عىل هذه الفئات  تعرتف احلركة، مع ذكل، ابمحلاية اخلاصة اليت يوفرها القانون ادلويل والإقلميي واحمليل لفئات ُمحدَّ

دة الالجئون وطالبو اللجوء وعدميو اجلنس ية.   املُحدَّ

يالء الاهامتم للمجموعات املُعرَّضة ملواطن ضعف ُمعيَّ   6 نة، مثل ال طفال والنساء وحضااي الاجتار وال شخاص ذوي الإعاقة وال شخاص اذلين حيتاجون  ينبغي اإ

 اإىل حامية دولية.

؛ والقرار  1986، الصادر عن املؤمتر ادلويل اخلامس والعرشين، جنيف،  17؛ والقرار  1981، الصادر عن املؤمتر ادلويل الرابع والعرشين، مانيال،  21القرار    7

من أ جل الإنسانية"، الصادر عن املؤمتر ادلويل الثالثني،    ا، املرفق، اإعالن "مع 1؛ والقرار  1995ن املؤمتر ادلويل السادس والعرشين، جنيف،  ، الصادر ع4

ث والثالثني،  ، الصادر عن املؤمتر ادلويل الثال4، القرار  ا; ومؤخر 2011، الصادر عن املؤمتر ادلويل احلادي والثالثني، جنيف،  3؛ والقرار  2007جنيف،  

 . 2019جنيف، 

؛ والقرار  2007، جنيف، 5؛ والقرار  2003، جنيف، 10؛ والقرار 2001، جنيف، 4؛ والقرار 1993، برمنغهام، 7؛ والقرار 1991، بودابست، 9القرار  8
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س ياسة الاحتاد معاجلة مسأ ةل الهجرة من خالل الس ياسات العامة الرئيس ية والواثئق الاسرتاتيجية، مبا يف ذكل  

. وبيامن كثريا  20229-2018واسرتاتيجية الاحتاد ادلويل العاملية بشأ ن الهجرة للفرتة    2009لعام    ادلويل بشأ ن الهجرة

رهتا اممارسات انحجة  وعىل أ ن هناك    للحركة يف جمال الهجرة  املهمما جرى التأ كيد عىل ادلور   مجلعيات الوطنية طوَّ

، فال تزال هناك والاحتاد ادلويل واللجنة ادلولية للصليب ال محر )اللجنة ادلولية(والهالل ال محر   للصليب ال محر

اإىل  ، مبا يف ذكل يف تفعيل  معلياهتا لالس تجابةثغرات يف     احلركة   سرتاتيجيةا . وتقر  الهجرة  مسارهنجنا املُستنِّد 

عىل    اخاص  االيت تتضمن تركزي ،  (2025- 2020ادلولية للصليب ال محر والهالل ال محر لإعادة الروابط العائلية )

عادة الروابط العائلية  ، ابحلاجة اإىل تعزيز توفري خدمات  املهاجرين املنفصلني واملفقودين الهجرة    مساراتعىل طول  اإ

  2030للعقد    ويلسرتاتيجية الاحتاد ادلاعترب  ت كام  توضيح مصري املهاجرين املفقودين.    عىلواجلهود املبذوةل للمساعدة  

تصدى لها ش بكة الصليب ال محر والهالل ال محر  ت ت الإنسانية العاملية امخلسة اليت جيب أ ن  الهجرة أ حد التحدايَّ 

الهجرة وحتسني طريقة   مساراتالعقد القادم، وتعرتف بأ مهية توس يع نطاق دمعنا للمهاجرين عىل طول  عىل مدى  

 معلنا عرب احلدود. 

ترس يخ س نكون قادرين عىل معاجلة الثغرات القامئة و اسرتاتيجية للحركة عىل الإطالق بشأ ن الهجرة،  ل  تطوير أ وَّ وب 

ي ل  ل س امي بشأ ن وقة ابلهجرة،  تعل ِّ لتحدايت الرئيس ية املُ ماكنتنا عىل حنو أ شد قوة  وأ كرث متاساك من أ جل التصد ِّ

ومشاركة أ قوى الزتام مشرتك  حلركة لتحقيق  العمل عىل نطاق اختالف. وس تكفل الاسرتاتيجية  حمل الااملواضيع  

تعزيز القمية املضافة لهنج احلركة الإنساين  مواصةل  يف جمال الهجرة، و   اتركزي واحض عىل معاجلة ال ولوايت ال كرث اإحلاحو 

ِّ الاس تفادة من التعاون والتاكمل بني خمتلف مُ ، مع القامئ عىل املبادئ  انت احلركة.كو 

لهجرة  ل العاملي وامليثاق العاملي بشأ ن الالجئني  تشمل امليثاقخارج احلركة،  هممةبادرات مب ح يرتبط القرار املقرت كام 

 ظمة تواملن والنظامية  لهجرة الآمنة  ل العاملي  امليثاق  من    44الفقرة  . وجتدر الإشارة اإىل أ ن  ظمةتواملن والنظامية  الآمنة  

 . للميثاقتنفيذ ال هداف الإنسانية  من أ جلبدور احلركة يف دمع ادلول  تُقر 

 معلومات أ ساس ية  ( 2

، اعرتفت احلركة، من  2007في عام  فيف جمالس املندوبني واملؤمترات ادلولية السابقة.    حموراي  ااكنت الهجرة موضوع

عالن  خالل     .10ابلهجرة ابعتبارها أ حد التحدايت العاملية الرئيس ية يف الس نوات املقبةل   "معا من أ جل الإنسانية"اإ

 

،  2017، أ نطاليا،  3فاء"، اذلي اعمتده القرار  ؛ وعىل وجه اخلصوص، "نداء احلركة ابلعمل عىل تلبية الاحتياجات الإنسانية للمهاجرين الضع2009، نريويب،  4

نسانيتنا املشرتكة"، اذلي اعمتده القرار    . 2019، جنيف، 8و"بيان احلركة بشأ ن املهاجرين واإ

 . 2017اعمتدهتا امجلعية العامة لالحتاد ادلويل يف عام  9

10  S. Moretti and T. Bonzon  (2017  ,)”h to migration and displacement“Some reflections on the IFRC’s approac  ،  اجملةل
ال محر  ادلولية الرابط:  178–153(،  1)  99،  للصليب  عرب  ليه  اإ الوصل  ميكن   .-review.icrc.org/articles/some-https://international

displacement-and-migration-approach-ifrcs-reflections . 

https://fednet.ifrc.org/PageFiles/89238/Migration%20Policy.AR.pdf
https://fednet.ifrc.org/PageFiles/89238/Migration%20Policy.AR.pdf
https://fednet.ifrc.org/PageFiles/89238/Migration%20Policy.AR.pdf
https://www.ifrc.org/sites/default/files/2021-08/IFRC_StrategyOnMigration_AR-LR.pdf
https://www.ifrc.org/sites/default/files/2021-08/IFRC_StrategyOnMigration_AR-LR.pdf
https://rcrcconference.org/app/uploads/2019/12/190030_ar-CD19-R6-Adopted_RFL-Strategy_ar.pdf
https://rcrcconference.org/app/uploads/2019/12/190030_ar-CD19-R6-Adopted_RFL-Strategy_ar.pdf
https://solferinoacademy.com/wp-content/uploads/2020/01/S2030-EN.pdf
https://solferinoacademy.com/wp-content/uploads/2020/01/S2030-EN.pdf
https://www.icrc.org/en/doc/resources/documents/resolution/30-international-conference-resolution-1-2007.htm
https://international-review.icrc.org/articles/some-reflections-ifrcs-approach-migration-and-displacement
https://international-review.icrc.org/articles/some-reflections-ifrcs-approach-migration-and-displacement
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هتا املضافة يف جمال الهجرة من خالل قرارات وحوارات رفيعة املس توى يف وقد تكرر التأ كيد عىل الزتام احلركة وقمي

 .11سابقةدس تورية اجامتعات 

اإىل شواغل احلركة بشأ ن أ مهية معامةل مجيع املهاجرين، بغض    2011انتباه ادلول يف املؤمتر ادلويل لعام    يَ عوقد اسرتُ 

نسانية وتعزيز مناخ ال معامةل  ،  القانوين  النظر عن وضعهم "الهجرة: ضامن الوصول  املعنون    3تسامح، وذكل ابلقرار  اإ

والإدماج الاجامتعي"  التنوع،  واحرتام  والكرامة،  املهاجرين،  القراروقد    .اإىل  هذا  تنفيذ  اإىل  احلركة  منذ    دعت 

حراز تقدُّ   اولكهنا لحظت أ يض،  اعامتده  يف واملواقف اليت تؤثر    العامة  القوانني والس ياساتيف    ادوتشدُّ  م حمدوداإ

عيات الوطنية  واهجت بعض امجل قد  دمعهم. و تسعى اإىل    يتاملهاجرين واجلهات الفاعةل يف اجملال الإنساين اللك من  

الزج هبا يف    هنجالالزتام بت مزتايدة يف  دايَّ حت تفادي  املبادئ والعمل عىل  العودة التطويق و س ياسات  قامئ عىل 

 القرسية. 

منارصة هجود ادلول  احلركة عىل قدرة ز عز  أ ن يُ الانضواء معا حتت لواء اسرتاتيجية احلركة بشأ ن الهجرة ومن شأ ن 

ا أ جل  من  مساعدة  ودمعها  عن  مبسؤوليهتا  أ وضاعملهاجرين  الوفاء  من  يعانون  وحامي  اذلين  وجيب  هتمالضعف   .

أ ن نضمن أ ن تظل الهجرة ، بيامن جيب  السابقةادلس تورية    الاجامتعاتالناجتة عن  تنفيذ الالزتامات  الاس مترار يف  

املهاجرين وتعزيز اس تجابتنا    وتكريس هجودان من أ جل تلبية احتياجات  تعزيزنا عىل  من جمالت معل   حاسام  جمال

 .الاقتضاءوتكييفها حسب 

 تحليل ال  ( 3

 التحدايت اخلارجية يف جمال الهجرة  ( لف أ  

دا  شهدت الس نوات  فقد  عدد املهاجرين،  بيامن من املُتوقَّع اس مترار الزتايد يف   س ياسات ال يف  القليةل املاضية تشدُّ

منا عاد بعواقب  عن الهجرةمل يُفلِّح يف ردع الناس    12لهجرة املتصةل اب حامية اجلهود املبذوةل يف جمال  ضارة عىل  ، واإ

 أ فضل،   فرصخلق  ال مان و/أ و  ال وحد لتحقيق    اخليارابعتبارها  نظر اإىل الهجرة  املهاجرين. ويف الواقع، عندما يُ 

يزتايد قد يلجأ  املهاجرون اإىل مسارات غري نظامية و فملسارات القانونية للجوء والهجرة النظامية حمدودة،  بيامن تكون ا

ا قداهمم عىل  ما  13خملاطراإ أ كرث عرضة  ،  و   جيعلهم  ابلبرشالإيذاء  لالبزتاز والاس تغالل  عن  والانفصال    والاجتار 

 

”  Movement(، و2017)   Action on the Humanitarian Needs of Vulnerable Migrants” “Movement Call forيشمل ذكل    11

Statement on Migration: Ensuring Collective Action to Protect and Respond to the “Needs and Vulnerabilities of 

Migrants”  (2015 ومؤخر ،)ا ،Movement Statement on Migrants and our Common Humanity”  (2019  .) 

التايل:    12 الرابط  عرب  ليه  اإ الوصل  ميكن  للهجرة.  العاملي  التفاق  لعامتد  ادلويل  احلكويم  املؤمتر  املتحدة،  ال مم 

migration.shtml-regular-orderly-safe-for-compact-https://www.un.org/ar/conf/migration/global . 

13  S. Le Bihan(  ،2017"  ،)“Addressing the protection and assistance needs of migrants: The ICRC approach to 

migration”  ، ال محر،    ةادلولي   اجملةل التايل:  119–99(،  1)  99للصليب  الرابط  عرب  ليه  اإ الوصل  ميكن   .-https://international

migration-approach-icrc-migrants-needs-nceassista-and-protection-review.icrc.org/articles/addressing. 

https://rcrcconference.org/app/uploads/2019/03/R3_Migration_EN.pdf
https://rcrcconference.org/app/uploads/2019/03/R3_Migration_EN.pdf
https://www.un.org/ar/conf/migration/global-compact-for-safe-orderly-regular-migration.shtml
https://international-review.icrc.org/articles/addressing-protection-and-assistance-needs-migrants-icrc-approach-migration
https://international-review.icrc.org/articles/addressing-protection-and-assistance-needs-migrants-icrc-approach-migration
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 الس بل  ع أ و تقطُّ عودهتم اإىل دائرة اخلطر  أ قارهبم، وفقداهنم و/أ و فقدان حياهتم عىل طول الطريق، أ و احتجازمه، أ و  

 .14العنف غري ذكل من حالت سلحة أ و تعرضهم للناعات امل ، مبا يف ذكل هبم

مما أ دى اإىل تشديد التدابري معامةل املهاجرين معامةل أ منية،  نطاقبشلك ابلغ ، اتسع املاضيةويف الس نوات العرش 

دارة الهجرة د ِّ والقوانني والس ياسات اليت قُ  واسعة النطاق أ و ال مت عىل أ هنا طريقة مرشوعة ملعاجلة الصعوابت يف اإ

خيلق مشقة للمهاجرين وميكن أ ن يؤدي يف بعض احلالت اإىل انهتأاكت من جانب ادلول املعنية ما  الشواغل ال منية.  

دا    19- أ ثبتت جاحئة كوفيد. وقد  15بتعهداهتا   الوفاءللزتاماهتا ادلولية وعدم   أ ن املهاجرين مه من بني أ كرث الفئات ُمجدَّ

حصوهلم عىل اخلدمات ال ساس ية واملساعدة الإنسانية  ول دون  ، حيث زادت بشلك كبري العقبات اليت حتاضعف

، حفسب  ارشالهجرة بشلك مبدوافع  ن خالل زايدة مليس    تنقل البرش،  يف املناخ  يؤثر تغريُّ كام  .  16وامحلاية ادلولية 

أ يضا   جبار الكثريين عىل ادلخول يف  بل  التطويق وتناقل قصص    أ سهمت س ياسات  . وقدةنظامي  أ وضاع غريابإ

ذاكء  الهجرة غري النظامية يف  جترمي   هذه الاجتاهات والس ياسات د  ومص والمتيزي. وحتُ ال و   للمهاجريناملشاعر املناهضة  اإ

يف تزايد، بيامن أ صبحت هناك وصول اإىل املهاجرين  عراقيل أ مام الالهجرة: فالالإنساين يف جمال  العمل  حزي  من  بشدة  

أ مام   ت  ِّم تقدمي املساعدة الإنسانية؛ وهناك حتدايَّ الفاعةل يف اجملال ترشيعات دلى بعض ادلول جُتر  قدرة اجلهات 

 تزتايد احامتلت اس تخدامي(؛ و )الرمق اإحلاق ال ذى    الإنساين عىل ضامن حامية البياانت الشخصية والالزتام مببدأ  عدم 

ها  املساعدات الإنسانية واس تقالليهتا    يةحيادما يُقو ِّض  هجرة.  ة من أ جل تطويق ال الإنساني  الفاعةل اجلهات   وعدم حتزيُّ

 .17وثقة املهاجرين يف اجلهات الفاعةل يف اجملال الإنساين 

 التوهجات الاسرتاتيجية ووضع منوذج قيادة الهجرة  ( ء اب 

املبادئ  يرتكز عىل  عىل الاحتياجات    اقامئ  اهنجاتباعها  بفضل  ، وذكل  احلركة بدور فريد يف س ياق الهجرةتضطلع  

ُ   املتاكمةلال ساس ية والولايت وال دوار واملسؤوليات   احلركة.مل انت  ِّ و/أ و  وبفضل ماكنتنا ككيان مساعد    كو 

السلطات ومسعتنا بني اجملمتعات احمللية وامل  املوثوقة مع  الوطنية  العامليالتغطية  هاجرين، و عالقتنا  للجمعيات  ة 

وقدرتنا عىل فهم    اعىل طول مجيع احلدود تقريب  ابدل  192املضيفة واملتواجدة يف  احمللية  املتأ صةل يف اجملمتعات  

 

14  A. Triandafyllidou, L. Bartolini and C.F. Guidi   (2019)  ،Exploring the Links Between Enhancing Regular Pathways 
and Discouraging Irregular Migration, International Organization for Migration, Geneva  عرب الرابط    الاطالع عليه. ميكن

 . https://publications.iom.int/system/files/pdf/exploring_the_links_2019.pdfالتايل: 

15  ( اخملتلطة  الهجرة  ميكن  uritisation of mixed migrationrising sec-The ever(،  2019مركز  عليه.  التايل:    الاطالع  الرابط  عرب 

migration/#_ftn44-xedmi-of-securitisation-rising-ever-https://mixedmigration.org/articles/the . 

حمتجزون ومستبعدون؟ أ مهية وصول املهاجرين اإىل اخلدمات ال ساس ية يف  (،  2021ال محر والهالل ال محر )التابع للصليب    اخملترب العاملي دلراسة الهجرة  16

https://www.ifrc.org/sites/default/files/2021-. ميكن الاطالع عليه عرب الرابط التايل:  والتعايف مهنا   19-اإطار هجودان لالس تجابة جلاحئة كوفيد

COVID19.pdf-out-left-down-Locked-Lab-Migration-Global-RCRC-08/AR . 

الاطالع  . ميكن  Protecting the humanitarian space to access and support migrants(،  2021مكتب الصليب ال محر يف أ ورواب )  17

التايل:    عليه الرابط  and-access-to-space-humanitarian-the-publications/protecting-https://redcross.eu/positions-عرب 

migrants-support . 

https://publications.iom.int/system/files/pdf/exploring_the_links_2019.pdf
https://mixedmigration.org/articles/the-ever-rising-securitisation-of-mixed-migration/#_ftn44
https://www.ifrc.org/sites/default/files/2021-08/AR-RCRC-Global-Migration-Lab-Locked-down-left-out-COVID19.pdf
https://www.ifrc.org/sites/default/files/2021-08/AR-RCRC-Global-Migration-Lab-Locked-down-left-out-COVID19.pdf
https://redcross.eu/positions-publications/protecting-the-humanitarian-space-to-access-and-support-migrants
https://redcross.eu/positions-publications/protecting-the-humanitarian-space-to-access-and-support-migrants
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آراء املهاجرين وتقدمي   ، تمتكن  العامليو احمليل  بشأ هنا عىل الصعيدين  رؤى  الالاحتياجات الإنسانية ذات ال ولوية وأ

، تثق به ركة من احل  مجيع اجلهات الفاعةل. العمل بصوت واحد حمايد ومس تقل ل يعرف التحزيُّ

القيام بدور فعَّ  أ نفسهم و و املضيفة    احمللية  ال يف دمع اجملمتعاتوحىت نمتكن من مواصةل  يف  من بقوا  املهاجرين 

 اةل والشامةل للحركة يف املس تقبل، من الرضوري ضامن تعزيز القيادة الفعَّ   ةالاسرتاتيجي  املاكنةتعزيز  ، و أ وطاهنم

قةواملشاركة  والالزتام الطويل ال جل   ر الا  املس تنرية بتحليل قوي  املُنسَّ الهجرة من  بشأ ن  جتاهات واخملاطر  لتطوُّ

ف يف شلك منوذج  هذه ال هداسهيل  لت   نشئ نظام  ، أ  2020املس توى احمليل اإىل املس توى العاملي. ويف عام  

الهجرة. واستند   لقيادة  العمل  هذا  جديد  املس تفادة من فرقة  الناحجة وادلروس  التجارب  اإىل  املقرتح  المنوذج 

قلمييةالهجرة  وش باكت    ،العاملية املعنية ابلهجرة أآس يا يف منطقة  الوطنية    اتالتابعة للجمعي)ش بكة الهجرة    الإ

الهادئ، وش بكة ة    الهجرة  واحمليط  ال ورويب حول  و الساحل+،  مبنطقة  املُختصَّ ال محر  الصليب  تعاون  حمفل 

ة، وش بكة الهجرة  شؤون الالجئني وطاليب اللجوء واملهاجرين   ا( الرشق ال وسط وشامل أ فريقيمبنطقة    املُختصَّ

قلميية لل   ،18 املعنية القيادة  صة  ، ومنواللجنة ادلوليةلالحتاد ادلويل    ةقني التابعمستشارين واملنس ِّ والش باكت الإ

عادة الروابط العائلية،   من الفريق  منوذج قيادة الهجرة  يتأ لف  . و للمناخ  لصليب ال محر والهالل ال محراومركز  ابإ

. 20لهجرةراسة اواخملترب العاملي دل،  19من قبل   ةاملوجود   وفرقة العمل العاملية املعنية ابلهجرة  القيادي امللكف ابلهجرة

 ، اةل الشامةل، واملشاركة املس مترةضامن القيادة الفعَّ ثاليث الُشَعب، يعكس    المنوذج اإىل حتقيق هدفهذا    ويسعى

اإىل امجلعيات  وادلمع التشغييل    التقنيةاخلربة  سهيل تقدمي  طويل ال جل بشأ ن الهجرة داخل احلركة؛ وت الوالالزتام  

 . براجمها سرتشد هبا احلركة يف تعزيز ماكنهتا وتوجيهاليت ت   ؛ وتوفري التحليالت والبحوث املتعلقة ابلهجرةالوطنية

 بشأ ن الهجرة  س تقصائية الا راسة  نتاجئ ادل

 2020جريت دراسة اس تقصائية يف أ وائل عام  لقيادة الهجرة، أ  جديد  نشاء منوذج  مس تنري ابإ قرار  من أ جل اختاذ  

ابملشاركة بشلك مبديئ  همتة  امجلعيات الوطنية امل   حول الهجرة وحتديد امجلعيات الوطنية    ف عىل وهجات نظرللتعرُّ 

جامل من أآس يا   14من أ ورواب، ومجعية وطنية    18مهنا  ،  مجعية وطنية عن ادلراسة  51  ت، أ جابيف المنوذج. واإ

الهادئ، و ال مريكتني، و  9واحمليط  أ فريقيا و  8من  أ فريقيا   2من  وقد .  21من منطقة الرشق ال وسط وشامل 
 

آس يا واحمليط الهادئ، وش بكة الهجرة  18 ة مبنطقة    ش بكة الهجرة التابعة للجمعيات الوطنية يف منطقة أ حمفل تعاون الصليب ال محر ال ورويب  الساحل+، و املُختصَّ

ة، وش بكة الهجرة حول شؤون الالجئني وطاليب اللجوء واملهاجرين  مبنطقة الرشق ال وسط وشامل أ فريقيا.  املُختصَّ

الفرقة  رك ِّز  تلهجرة. و ابئد معين  را  تقينكفريق مرجعي    ا ارس معلهمت   متثيل  يف مجيع املناطق عرب امجلعيات الوطنية، ويهفرقة العمل العاملية املعنية ابلهجرة  ل  19

رة اليت يواهجها املهاجرون.    امن أ جل تعزيز وتعظمي قدرة امجلعيات الوطنية دامئ  التقينعىل تقدمي التوجيه وادلمع    معلها ِّ ي للمخاطر والهتديدات املتطو  عىل التصد ِّ

  الفريق القيادي يف دمع    ا رئيس ي   ادور  هذه الفرقةؤدي  ت ، وس  2020- 2018للفرتة بشأ ن الهجرة    ةاسرتاتيجية الاحتاد ادلويل العاملي تنفيذ    وتدمع فرقة العمل هذه 

 سرتاتيجية احلركة بشأ ن الهجرة يف املس تقبل. امن أ جل تطوير 

( ويعمل، من خالل الرشأاكت والبحوث، عىل تطوير  ايف موقع خاص )الصليب ال محر ال سرتايل حالي   االهجرة فعلي العاملي دلراسة  ترب  اخمل جتري اس تضافة    20

 املعلومات الالزمة للعمل  رؤى حول اجتاهات الهجرة وس ياساهتا وممارساهتا السلمية عىل املس توايت احمللية والإقلميية والعاملية، مبا يضمن حصول احلركة عىل 

لهيا يف أ شدها، ابلطريقة اليت تعاجل عىل أ فضل وجه نقاط القوة دلى ال فراد واجملمتعات احمللية واحلركة عرب احلد ود، ويضمن أ ن هجودان  حيامث تكون احلاجة اإ

حمتجزون ومستبعدون؟ أ مهية وصول املهاجرين    بعنوان،  2021رس  أ ول تقرير هل يف ما  اخملتربادلبلوماس ية الإنسانية تستند اإىل أ دةل وخربات سلمية. وقد نرش  

 . اوالتعايف مهن 19-اإىل اخلدمات ال ساس ية يف اإطار هجودان لالس تجابة جلاحئة كوفيد

 يف مشاركة امجلعيات الوطنية يف هذه ادلراسة الاس تقصائية. 19-رمبا أ ثرت جاحئة كوفيد 21

https://www.ifrc.org/sites/default/files/2021-08/IFRC_StrategyOnMigration_AR-LR.pdf
https://www.ifrc.org/sites/default/files/2021-08/IFRC_StrategyOnMigration_AR-LR.pdf
https://www.ifrc.org/sites/default/files/2021-08/AR-RCRC-Global-Migration-Lab-Locked-down-left-out-COVID19.pdf
https://www.ifrc.org/sites/default/files/2021-08/AR-RCRC-Global-Migration-Lab-Locked-down-left-out-COVID19.pdf
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تعزيز مشاركة احلركة كلك يف جمال الهجرة. ومن  ، و قنسَّ هنج متاكمل ومُ رضورة الاستامثر يف  أ كدت النتاجئ  

ال ولوايت   لهيا  بني  اإ أ شارت  قامئة املناخ"  و"تغريُّ  والعنف"  ناع  "الاحتل  ادلراسة الاس تقصائية،  اليت  رأ س 

  َف . واعرُتِّ حتد    " أ مهَ القانوين  لنظر عن وضعهمرب "حصول املهاجرين عىل اخلدمات بغض اال ولوايت، يف حني اعتُ 

ِّ اسرتاتيجية للحركة بشأ ن الهجرة تعكس وهجات نظر مجيع مُ   بأ ن وضع    املتاكمةل انت احلركة اخملتلفة وأ دوارها  كو 

 . الاستامثر فيه وقميهتا املضافة هو أ مه جمال ينبغي 

 الفريق القيادي امللكف ابلهجرة 

 ا متنوع مجعية وطنية متثل طيفا 23و واللجنة ادلولية لهجرة من الاحتاد ادلويل اب امللكف الفريق القيادي يتأ لف 

الهجرة  اجلغرافية وس ياقات  الس ياقات  ب .  22من  الفريق  القيادة و ري توفويقوم  ا  ال هجزة  ذات    لتنفيذيةالتأ ثري يف 

ما    الصةل ُمقد ِّ احلركة،  انت  ِّ ُمكو  الهجرةمضن  بشأ ن  أ ن  ضمن  يو   .املشورة الاسرتاتيجية  احلركة الفريق  معل 

ىل الصعيدين العاملي  الفريق بتويل قيادة العمل ع. وقد الزتم أ عضاء حيققان مقاصدهاملهجرة يف جمال اومنارصهتا 

أ و خارهج أ جل  ا،  والإقلميي، سواء داخل احلركة  القيادي تعزيز الرشأاكت والتعاون.  من  الفريق  وقد اس هتل 

ركة اسرتاتيجية احلوضع ال سس لتطوير   تمتثل يف  خطة معهلمضن  لوية رئيس ية  أ و معهل مبعاجلة    لهجرةامللكف اب

حلاحأ شد  الضوء عىل  اليت من شأ هنا أ ن تسلط  ،  بشأ ن الهجرة ،  ت يف جمال الهجرةالتحدايَّ أ مه  و   اأ ولوايت احلركة اإ

 الرتكزي عىل اجملالت اليت حنتاج اإىل الاستامثر فهيا للمس تقبل.و 

 املرتتبة عىل املوارد الآاثر   ( 4

اب امللكف  القيادي  الفريق  وفريق  سيتوىل  بشأ ن  لهجرة  احلركة  اسرتاتيجية  تطوير  معلية  توجيه  املشرتك  رئاس ته 

ي23الهجرة  املعنية ابلهجرةه يف ذكل  دمع،  العاملية  العاملي دل   فرقة العمل    ههذسيشارك يف  لهجرة. و راسة اواخملترب 

قلميية القامئةالعملية مجعيات وطنية،   وهجات نظرها الاسرتشاد بلضامن    ،مبا يف ذكل من خالل ش باكت الهجرة الإ

عداد  املتنوعة    جتارهباو  آزر الالزمني مع ت حمتوايت الاسرتاتيجية املس تقبلية. كام س يف اإ بذل هجود لتعزيز التنس يق والتأ

عادة  داخل احلركة،    ات صةلال خرى املعنية مبواضيع حمددة ذ  أ فرقة التباحث ويشمل ذكل أ فرقة التباحث املعنية ابإ

 واملشاركة اجملمتعية واملساءةل. الاجامتعي والاحتواء نوع ال و  امحلايةالروابط العائلية و 

تعمل    ،هيئة استشاريةتشكيل  عىل املوارد البرشية القامئة. ومن املتوىخ  معظمه  وس يعمتد تنفيذ القرار املقرتح يف  

عداد مرشوع أ وَّ ، بغرض  لهجرةاب  بتوجيه الفريق القيادي امللكف ل لالسرتاتيجية.  توحيد نتاجئ التفكري امجلاعي واإ

ضافية عىل البحوث  ترتب  ع  توقَّ ومن املُ  جراؤها من    اسة الهجرةاخملترب العاملي دلر طلب من  قد يُ اليت  أآاثر مالية اإ اإ

 معلية وضع الاسرتاتيجية. أ جل الاسرتشاد هبا يف 

 

 طالع امجلعيات الوطنية ال خرى عىل تقارير ومشاورات دورية لضامن الشمولية واملشاركة.لهجرة ابإ اب الفريق القيادي امللكفيُتوىخ أ ن يقوم  22

 من الاحتاد ادلويل واللجنة ادلولية والصليب ال محر ال سرتايل والهالل ال محر املدليفي والصليب ال محر السويدي.  احالي  املشرتك  يتأ لف فريق الرئاسة 23
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 التنفيذ والرصد  ( 5

ن تطوير   ُ القرار    غاية، اذلي هو  2023عام  اسرتاتيجية للحركة بشأ ن الهجرة حبلول  اإ ابلفعل يف خطة ُمدرج  ح،  قرت   امل

  وس يظل أ ولوية هلام  ،2021لعام    العاملية املعنية ابلهجرةوفرقة العمل  لهجرة  اب  الفريق القيادي امللكفمعل لك من  

اسرتاتيجية احلركة بشأ ن  درج  خيلقه القرار املُقرَتَح، س تُ . وابلس تفادة من الزمخ اذلي  2023و  2022  خالل عايم

الصةل  ايف جد  ا أ يضالهجرة   ذات  الس نوية  أ عامل الاجامتعات  ابل ول  قلميية  اخلاصة  الإ واملنصات  اخلاصة ش باكت 

دةمب لهذه الاسرتاتيجية من  فرصة مناس بة لتقدمي الصيغة الهنائية 2023جملس املندوبني لعام  تيح. وس ي واضيع ُمحدَّ

 اعامتدها. أ جل 

 والتوصيات  الاس تنتاجات  

اسرتاتيجية للحركة بشأ ن الهجرة". وس يكفل    رمس"  املقرتحالقرار  وىص بأ ن يعمتد جملس املندوبني  ابلنظر اإىل ما تقدم، يُ 

ق  وضع هذه الاسرتاتيجية   وُمنسَّ قوي  احلركة بشلك  أ جل دمع    ومامتسكمعل  يعانون مناملهاجرين  من  أ وضاع    اذلين 

انت احلركةللك  املتاكمةلمن الولايت وال دوار واملسؤوليات  ن من الاس تفادةمك ِّ س يُ كام . الضعف ِّ ن من ُمكو  ِّ  ، مبا يفُمكو 

للسلطات العامة يف اجملال الإنساين، واملهمة الإنسانية اليت يضطلع هبا الاحتاد  امجلعيات الوطنية ككياانت مساعدة  ذكل دور  

لهام مجيع أ شاكل ال نشطة الإنسانية  من أ جل    ادلويل والهنوض هبا    وتيسريها  هاتشجيع و   هبا امجلعيات الوطنيةضطلع  اليت تاإ

اليت تشمل حامية املهاجرين  ،  اللجنة ادلولية يف جمال الهجرةال نشطة الرئيس ية اليت تضطلع هبا  وجمالت    ،يف لك ال وقات

ل،  و  ةاملسلح  اتس ياقات الناعهتم يف  ومساعد بوصفها هجة تنس يقية واستشارية  ودورها  الاضطراابت ادلاخلية يف املقام ال وَّ

الوطنية   للجمعيات  ابإ تقنية ودامعة  يتعلَّق  املُتعل ِّقة سائل  غري ذكل من امل الاحتجاز و حالت  ، و العائليةالروابط  عادة  فامي 

 24.محلايةاب

 الإجراءات التالية: ويدمع هذا القرار أ ن يتخذ جملس املندوبني 

يف ما    ات اإحلاحز عىل أ كرث التحدايَّ رك ِّ تُ   ،لهجرةبشأ ن ااسرتاتيجية  رضورة وأ مهية أ ن يكون للحركة  وافق عىل  ي •

 ادلاخيل عند الاقتضاء؛ ابلنوحابلهجرة، مع النظر يف الصةل يتعلَّق 

لهجرة يف وضع اسرتاتيجية للحركة بشأ ن الهجرة بوصفها حمور خطة معهل،  اب  الفريق القيادي امللكفؤيد دور  ي •

فرقة العمل ضطلع به  ترحب ابدلور ادلامع اذلي  يحىت الآن يف هذا الصدد، و الفريق  والعمل اذلي اضطلع به  

ش باكت عن طريق    لهجرة، ومبشاركة امجلعيات الوطنية، مبا يف ذكل راسة اواخملترب العاملي دل  العاملية املعنية ابلهجرة

قلميية،   عداددمع  يف  الهجرة الإ لتعاون مع املبادرات ال خرى اليت تقودها احلركة، واب،  املس تقبليةالاسرتاتيجية    اإ

عادة الروابط العائلية،  قامة أ وجه ال مثل منصة القيادة املعنية ابإ آزر عىل من أ جل اإ  ؛ املس توى القياديتأ

ِّ يُ  • جملس  يك يعمتدها  شأ ن الهجرة  ب واصةل معهل وتقدمي اسرتاتيجية احلركة  لهجرة مباب  الفريق القيادي امللكف ض  فو 

 ؛ 2023املندوبني لعام 

 

لهجرة، اليت  س توحض أ دوار خمتلف مكوانت احلركة وال نشطة اليت تنفذها لفائدة املهاجرين مبزيد من التفصيل يف اسرتاتيجية احلركة املس تقبلية بشأ ن ا 24

عد  ادها اإىل الفريق القيادي امللكف ابلهجرة مبوجب هذا القرار. ُعهد ابإ
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عداد    ويص بأ ن تسرتشديُ  • مبشاركة امجلعيات الوطنية وجتارهبا  بشأ ن الهجرة  املس تقبلية للحركة    سرتاتيجيةالامعلية اإ

قلميية،  ، مبا يف ذكل عن طريق  وخرباهتا الواسعة النطاق ، جتارهبم الواقعية أ ولوايت املهاجرين و وبش باكت الهجرة الإ

  2022-2018للفرتة  شأ ن الهجرة ب العاملية    حتاد ادلويلالامن اسرتاتيجية  ادلروس املُس تخلصة من  مع الاس تفادة 

احلركة،   تقودها  اليت  املامثةل  العمليات  من  عىل  سل ِّ يُ و وغريها  الضوء  بني    ضامنة  رضور ط  آزر  والتأ التاكمل 

 ؛ 2025-2020احلركة لإعادة الروابط العائلية للفرتة  اسرتاتيجية الاسرتاتيجية املقبةل و 

انت  مجيع  يدعو   • ِّ حتاد الاالالزتامات القامئة يف هذا اجملال، مبا يف ذكل اسرتاتيجية    اإىل مواصةل تعزيز احلركة  ُمكو 

الهجرة العاملية بشأ ن  العقد    2022-2018 للفرتة  ادلويل  فيه وضع  2030واسرتاتيجية  الوقت اذلي جيري  ، يف 

 .لغايةهذه ا، وتكريس ما يكفي من املوارد البرشية واملالية والتقنية لتحقيق اسرتاتيجية احلركة بشأ ن الهجرة


