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جمعية وطنية للصليب األحمر   43المعنية بالهجرة )تتضمن 
 والهالل األحمر(
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 9رقم   قرار

 رسم استراتيجية للحركة بشأن الهجرة 

 مجلس المندوبين، إّن 

لتمكين   قرّ يإذ   كبيرة  فرصا  تتيح  النطاق  وواسعة  متنوعة  ظاهرة  الهجرة  بأن 
 بلدان المنشأ والعبور والمقصد، المهاجرين والمجتمعات المحلية وضمان رفاههم في  

البالغ من عن  يعرب    وإذ يواجهه    قلقه  الذي  والتمييز والضعف  المخاطر واألذى 
واألشخاص   اللجوء  وطالبو  الالجئون  فيهم  بمن  المهاجرين،  من  العديد 

 على طول طرق الهجرة البرية والبحرية، مثالالجنسية، عند السفر  عديمو

، على سبيل المثال ال الحصر، الهوية الجنسية  منها  -عوامل متنوعة    بأنوإذ يقّر  
الجنسي واألصل العرقي والجنسية والهوية العنصرية واللون واللغة    ميللوالعمر وا

واإلعاقة واآلراء السياسية والمعتقدات الدينية والخلفية االجتماعية والوضع القانوني  
 ،احتياجات المهاجرين وظروف ضعفهم أن تؤثر في يمكن -

بما في ذلك تلك المتعلقة بآثار   ،لكوارث واألزمات الحالية والناشئةأن اب  مسّل  ي وإذ  
العامةتغيّ  الصحة  طوارئ  وحاالت  المناخ  جائحة    ،ر  و19-كوفيدمثل  آثارها ، 

تؤدي في بعض الحاالت و  ،، يمكن أن تؤدي إلى تفاقم ضعف المهاجرينالمركبة
 فيها الهجرة، ، بما سكانيةلتحركات 

ر يتمتعون    -  المهاجرون غير النظاميينبمن فيهم    -بأن جميع المهاجرين    وإذ يذّك 
عندما    ،والقانون الدولي اإلنساني  ،بالحماية بموجب القانون الدولي لحقوق اإلنسان

الدولي واإلقليمي  و  ،يكونون في حاالت نزاع مسلح القانون  غيرهما من صكوك 
،  عديمي الجنسيةاألشخاص  لالجئين وطالبي اللجوء ووالمحلي الوجيهة، وبأنه يحق  

 حماية خاصة بموجب القانون الدولي واإلقليمي،  الحصول على إضافة إلى ذلك،

د وإذ     ها مواطنيتنظيم وجود غير  الحق السيادي للدول في    ه على الرغم منبأن  يؤّك 
 ،ليس مطلقاالحق  فإن ذلك  إبعادهم،  معايير قبولهم وفي تحديد  و  ،داخل أراضيها

 يجب أن يمتثل لاللتزامات الدولية،إنما و

باعتماد الدول وتنفيذها  ضعف المهاجرين    أوجه  أنه يمكن الحد من  علىيشدد    وإذ
وترا التزاماتها  مع  تتماشى  بالهجرة  متعلقة  وممارسات  وسياسات  عي قوانين 

األطفال  ، بمن فيهم الفئات ذات أوجه الضعف الخاصة مثل  احتياجات المهاجرين
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جار واألشخاص ذوو اإلعاقة واألشخاص الذين يحتاجون إلى والنساء وضحايا االتّ 
 الحماية الدولية،

اعتبارهيوإذ   في  أوضاع  ضع  بين  ب  تتسم  وجود  متصلة  الداخلي   النزوحسلسلة 
قة شاملة ومنس    ةاستجابعمليات  ب  تتطل  األوضاع  عبر الحدود، وأن هذه    والترحال

، بمشاركة ميع المحتاجينإلى ج   الحماية والمساعدة  ضمان تقديم أكبر قدر ممكن منل
 األشخاص المتضررين، كلما أمكن ذلك، 

ر  وإذ   دها مجددا: بالقرارات التالية  يُذّك  اعتمدها المؤتمر التي    القرارات السابقة  ويؤّك 
فيما يخص موضوعات   )المؤتمر الدولي(   الدولي للصليب األحمر والهالل األحمر 
القرار   ذلك  في  )بما  بالهجرة  المؤتمر    21متعلقة  عن  الرابع    الدوليالصادر 

مانيال،  ي والعشر  عن    17القرار  و ؛  1981ن،  الدولي الصادر  الخامس   المؤتمر 
جنيف،  ي والعشر  عن    4القرار  و ؛  1986ن،  السادس   الدولي   المؤتمر الصادر 
 ، المرفق، إعالن "معا من أجل اإلنسانية"،1القرار  و ؛  1995ن، جنيف،  ي والعشر 

عن   الدولي الصادر  جنيف،    المؤتمر  عن    3القرار  و ؛  2007الثالثين،  الصادر 
لمؤتمر  الصادر عن ا  4القرار و ؛ 2011، جنيف،  الحادي والثالثين  لمؤتمر الدولي ا 

مجلس المندوبين  ، والقرارات التي اعتمدها  ( 2019، جنيف،  والثالثين   لي الثالثالدو 
 القرارو ؛  1993، برمنغهام،  7القرار  و ؛ 1991، بودابست،  9)بما في ذلك القرار  

؛ 2007، جنيف،  5القرار  و ؛  2003، جنيف،  10القرار  و ؛  2001، جنيف،  4
على العمل  ب ؛ وعلى وجه الخصوص، "نداء الحركة  2009، نيروبي،  4القرار  و 

، 3القرار    بموجب   مد اعتُ الذي  "،  المستضعفين االحتياجات اإلنسانية للمهاجرين  تلبية  
 مد، و"بيان الحركة بشأن المهاجرين وإنسانيتنا المشتركة" الذي اعتُ 2017أنطاليا،  
تحاد الدولي وسياسة الهجرة التي اعتمدها اال   ، ( 2019، جنيف،  8القرار    بموجب 

التي و )  2009 في عام  الدولي(  )االتحاد   لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر 
 نيروبي في    مجلس المندوبين الصادر عن    4رحبت بها الحركة بأكملها في القرار  

 ،2022- 2018  بشأن الهجرة العالمية  التحاد الدولي  ا   واستراتيجية   ، ( 2009في عام  

الجمعيات الوطنية للصليب األحمر والهالل  تضطلع به  الذي    مهمالعمل البوإذ يقّر  
الدولي واالتحاد  الوطنية(،  )الجمعيات  األحمر  و  األحمر  للصليب  الدولية  اللجنة 

الدولية(،   تؤلف  )اللجنة  والهالل  التي  األحمر  للصليب  الدولية  الحركة  مجتمعة 
أوضاع اجرين في  حتياجات المه، من أجل االستجابة والترويج الاألحمر )الحركة(

ومنهم   بالهجرة،  المتأثرين  واألشخاص  يفة ضالم  المحلية  المجتمعاتالضعف 
دالباقون في بلدانهم،  و هذا  ب  اضطالعها  حركة فيالتي تضيفها الالقيمة  على    وإذ يشّد 

والمقصد،   العمل والعبور  المنشأ  بلدان  في  والعالمي  المحلي  حضورها  بفضل 
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  الضعف معالجة مواطن  ز على الناس ويقوم على  رّك  الذي يُ اإلنساني البحت  ونهجها  
 ، األساسية استرشادا بمبادئها

تعمل   جهات فاعلة محلية  الجمعيات الوطنية بوصفها  بالدور الذي تؤديه  مسّل  ي وإذ  
مباشرة مع المجتمعات المتضررة، التي تشمل مجتمعات المهاجرين، ومن أجل تلك  

 ،19-المجتمعات، كما حدث مثال في إطار التصدي لجائحة كوفيد

ر  وإذ   والمسؤوليات  بايذّك  واألدوار  نات لكل    المتكاملةلواليات  مكّو  من  ن  مكّو 
خاص استنادا  الدولي،    ةالحركة،  المؤتمر  وقرارات  للحركة  األساسي  النظام  إلى 

 ( 2.0وباالتفاق بشأن التنسيق داخل الحركة لتحقيق أثر جماعي )اتفاق إشبيلية 

األطر الدولية واإلقليمية  في تنفيذ  اإلسهام  دور الحركة في  على  يسّل ط الضوء    وإذ
فيها   بما  اإلنسانية  الوجيهة،  اآلمنة  لاألهداف  الهجرة  أجل  من  العالمي  التفاق 

والنظامية،   الدوروالمنظمة  بهذا  يعترف  الفقرة    الذي  و44في  تنفيذ  ،  في  دورها 
 ، 2030 لعام التنمية المستدامة وخطةاالتفاق العالمي بشأن الالجئين، 

من   2020جريت في أوائل عام بنتائج الدراسة االستقصائية التي أُ  حيط علمايوإذ 
  تصلةات الناشئة الميالوطنية بشأن االتجاهات والتحد  اتآراء الجمعياستجالء  أجل  

أهم أولوية ينبغي    هيستراتيجية للحركة بشأن الهجرة  بأن إعداد ا  إذ يسلّ مو  ،بالهجرة
ز عليها في المستقبلللحركة أن   ، تُرّك 

، الذي يتألف 2020الحركة في عام    لدىبإنشاء نموذج قيادة الهجرة    برّح  يوإذ  
  ة القائم  وفرقة العمل العالمية المعنية بالهجرةالهجرة،  ب  الفريق القيادي المكلفمن  

اإلقليمية )شبكة الهجرة الهجرة    اتارتباطا وثيقا بشبك  ايرتبط عمله  التيمن قبل،  
المختصة    الهجرة  آسيا والمحيط الهادئ، وشبكةفي منطقة  الوطنية    اتالتابعة للجمعي

شؤون الالجئين    فيمحفل تعاون الصليب األحمر األوروبي  والساحل+،  بمنطقة  
والمهاجرين اللجوء  الهجرة  وطالبي  وشبكة  األوسط  بمنطقة    المختصة،  الشرق 

د  ، وإذوالمختبر العالمي لدراسة الهجرة،  (وشمال أفريقيا لدور الحاسم  ى اعل  يشّد 
  والقدرة  لهذا النموذج في تعزيز القيادة الفعالة والشاملة، والمشاركة القوية، وااللتزام

مناصرتها  و  ،على األدلة  قائمال  هاعملتمّكن الحركة، ب، وضمان  على األمد الطويل
ي لحتى تكون  ، من تحقيق مقاصدهالهجرةل  ، في المستقبللتحديات متأهبة للتصّد 
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ز  رّك  تُ   ،هجرةبشأن الاستراتيجية  ضرورة وأهمية أن يكون للحركة  على    وافقي -1
 بالنزوح   الصلةفي  بالهجرة، مع النظر  فيما يتعلق  ات إلحاحا  يعلى أكثر التحد

ومنسقة    ةقوياتخاذ الحركة إجراءات    ضمان  أجل  من  االقتضاء   عند  الداخلي
في    ةومتماسك المهاجرين  الضعف،  لدعم  إلىأوضاع  به    استنادا  تتمتع  ما 

نات الحركة من   منفصلة ومتكاملة، واليات وأدوار ومسؤوليات  مختلف ُمكّو 
 األساسية؛  لتوافق التام مع المبادئوبا

وضع استراتيجية للحركة بشأن في الهجرة ب الفريق القيادي المكلفدور  ؤيد ي -2
حتى اآلن  الفريق  به    اضطلع والعمل الذي    ،خطة عمله  الهجرة بوصفها محور

الذي تضطلع به فرقة العمل العالمية الداعم    بالدور  برّح  يو   ؛في هذا الصدد
بالهجرة الهجرة  المعنية  لدراسة  العالمي  وبمشاركة عملهما،  بو  والمختبر 

في دعم    ،شبكات الهجرة اإلقليميةالجمعيات الوطنية، بما في ذلك عن طريق  
ة، وبالتعاون مع المبادرات األخرى التي تقودها  المستقبليستراتيجية  ال ا  إعداد
، من أجل إقامة أوجه منصة القيادة المعنية بإعادة الروابط العائليةمثل    ،الحركة

 تآزر على المستوى القيادي؛

المكلف  ضفّو  يُ  -3 القيادي  استراتيجية  ب  الفريق  وتقديم  عمله  بمواصلة  الهجرة 
 ؛2024مجلس المندوبين لعام كي يعتمدها شأن الهجرة بالحركة 

لحركة بشأن الهجرة ل ستراتيجية المستقبلية عملية إعداد اال  بأن تسترشد  وصي يُ  -4
بما في ذلك   ، بمشاركة الجمعيات الوطنية وتجاربها وخبراتها الواسعة النطاق

، الواقعية   تجاربهم أولويات المهاجرين و ، وب الهجرة اإلقليمية شبكات  عن طريق  
العالمية التحاد الدولي  ا   استراتيجية من  الدروس المستخلصة  من  مع االستفادة  

وغيرها من العمليات المماثلة التي تقودها   2022-2018للفترة   شأن الهجرة ب 
بين االستراتيجية   التكامل والتآزر ضمان  ضرورة    على الضوء    ط يسّل  و   ؛ الحركة 

 ؛2025- 2020الحركة إلعادة الروابط العائلية للفترة   المستقبلية واستراتيجية

نات  جميع  يدعو   -5 تنفيذ االلتزامات القائمة في  إلى مواصلة تعزيز  الحركة  ُمكّو 
للفترة   شأن الهجرةالعالمية بالتحاد الدولي  ا   استراتيجيةهذا المجال، بما في ذلك  

الذي يجري فيه وضع  ، في الوقت  2030واستراتيجية العقد    2018-2022
البشرية استراتيجية   الموارد  من  يكفي  ما  وتكريس  الهجرة،  بشأن    الحركة 

 هذه الغاية. لتحقيق  والتقنيةالمالية و


