
  

  

  الهجرة سياسة
طلبت الدورة السادسة عشرة للهيئة العامة لالتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر من 

القيادة والتوجيه وإلعداد سياسة عي معني بالهجرة لتوفير إنشاء فريق مرج، ٢٠٠٧سنة مجلس اإلدارة 
ضحا أهمية التبعات اإلنسانية للهجرة ضمن مو ورحب مجلس المندوبين بهذا القرار. لالتحاد بشأن الهجرة

 المشاغلعلى بدوره المؤتمر الدولي الثالثون للصليب األحمر والهالل األحمر وشدد . الحرآة برمتها
هذا الموضوع معترفا "معا من أجل اإلنسانية"وتناول إعالن المؤتمر . اإلنسانية التي ولدتها الهجرة الدولية

وفير المساعدة اإلنسانية للمهاجرين المستضعفين بصرف النظر عن وضعهم بدور الجمعيات الوطنية في ت
  . القانوني

الهجرة توسع نطاق سياسة االتحاد بشأن الالجئين وغيرهم من النازحين وتحل بشأن سياسة هذه الإن 
الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر الحرآة الصادرة عن  تقراراتلك الوهي تعزز وتكمل . محلها

وُقصد أن تكون ). أنظر الملحق(لمتعلقة باألنشطة المنظمة لصالح الالجئين والنازحين داخل بلدانهم ا
االعتراف ا فإنها، إلى جانب لذ. الكامل لالهتمامات اإلنسانيةالسياسة واسعة النطاق بغية تجسيد البعد 

تياجات ومواطن ضعف اح ضمن جملة أمور تتناولبحقوق مختلف هذه الفئات بموجب القانون الدولي، 
الالجئين وآذلك  العمال المهاجرين والمهاجرين بال جنسية والمهاجرين الذين يعتبرون غير شرعيين

   .وملتمسي اللجوء

جميع آون و هذه السياسةة ضمان امتثال أنشطتهم وبرامجهم لللجمعيات الوطنية واالتحاد الدولي مسؤولي
شرآاء الحكوميين وغير آل ال وآون، سة ومحتواهاياالس بحيثياتموظفيهم ومتطوعيهم على دراية 

 . دراية مناسبة بهاعلى الحكوميين المعنيين 

صادقت على سياسة الهجرة الهيئة العامة لالتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر في 
   .٢٠٠٩نوفمبر /آينيا شهر تشرين الثانيالمعقودة في  دورتها السابعة عشرة
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  مقدمة

  تهدفالجمعيات الوطنية للصليب األحمر والهالل األحمر في العمل في مجال الهجرة، فإنها  عندما تنخرط
 اإلنسانية االعتباراتمعالجة  إلى -  مع اتحادها الدولي واللجنة الدولية للصليب األحمر ةفرادى وجماع

المساعدة والحماية لهم،  ات الوطنية إلى توفيرالجمعيو تسعى  .لمهاجرين المحتاجين طوال رحلتهمالمتعلقة با
 تشجيعحلول دائمة، فضًال عن البحث عن بحثهم عن الفرص وي تمكينهم فو  ودعم حقوقهم وآرامتهم

  .االندماج والتبادل االجتماعيين بين المهاجرين والمجتمعات المضيفة

خة للحرآة الدولية للصليب األحمر هو أحد التقاليد الراسمستضعفين ومن أجلهم والعمل مع المهاجرين ال
طابعها العالمي وآذلك في قاعدتها من المتطوعين و مبادئها األساسية وهو متأصل في .والهالل األحمر

نا أن ينبغي للذا، . بمرور الزمن ها تتغيروالمسائل المرتبطة ب الهجرة أنماط غير أن .والمجتمعات المحلية
، نالضمان الحفاظ على قوة وتماسك عمل ومن أجلهم لمهاجرينمع ا عملناباستمرار أساليب  نستعرض

تنقيحها وسيجري استعراضها،  إن هذه السياسة بشأن الهجرة هي سياسة حية. ومراعاته للمسائل المعقدة
  .تنفيذها في معرض تقيّيم إذا لزم األمر

محور وهم  – ونآخرمن المهاجرين في االندماج في مجتمعاتهم الجديدة، ولكن هناك ينجح العديد 
 وآثيرًا ما يعجزون عن  .، وقد يفقدون صالتهم بأسرهم ومجتمعاتهميواجهون صعوبات –اهتمامنا

الحصول على الخدمات الصحية واالجتماعية التي تراعي احتياجاتهم األساسية وآرامتهم إذا خرجوا عن 
وقد يحرمون  .ي أو العمل القسريالجنس التجار بالبشر أو لالستغاللل يتعرضونوقد  .نظم دعمهم التقليدية

 .وقد يتعرض البعض لالضطهاد إذا عادوا إلى بلدهم األصلي.  الهجرة في إطارمن حريتهم ويحتجزون 
كون ت وغالبا ما. حواجز ثقافية ولغوية، وتمييزًا واستبعادًا، بل وحتى العنف المهاجرون غالبًا ما يواجهو

  .من أشد الفئات عرضة للمخاطر -الذين ال يرافقهم أحد ينالوحيد القصروباألخص  –النساء واألطفال 

يقوم على  ونهج الحرآة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر بشأن المهاجرين هو نهج إنساني بحت
يرآز على احتياجات المهاجرين ومواطن ضعفهم وإمكانياتهم  و االعتراف بشخصية آل مهاجر وتطلعاته

  .نوني أو نوعهم أو فئتهمبغض النظر عن وضعهم القا

. للمهاجرين تعمدنا أن نقدم وصفا عريضابالهجرة،  مرتبطةال ةاإلنساني لالعتباراتتجسيد النطاق الكامل لو
مناطق إقامتهم المعتادة أو يفرون منها للذهاب إلى أماآن جديدة  ونيغادر فالمهاجرون هم األشخاص الذين

 ً،ويمكن أن تكون الهجرة طوعًا أو آرها .وقعات أفضل وأآثر أمنًاالتماسًا لت -عادة ما تكون في الخارج  -
 بين جملة فئات ، فإن هذه السياسة تشملوعليه .متنوعة خيارات وقيود بينفي معظم األحيان  تجمع ولكنها

العمال المهاجرين، والمهاجرين عديمي الجنسية، والمهاجرين الذين تعتبرهم السلطات العامة غير 
اللجوء، على الرغم من أنهم يفرون خوفًا من  ملتمسيتعني هذه السياسة بالالجئين وآما . شرعيين

  .االضطهاد وأنهم يشكلون فئة خاصة بموجب القانون الدولي

لهجرة الدولية، خاصة إذا آان المهاجرون احاالت ل مماثلةلهجرة داخل البلد الواحد أن تكون حاالت ا يمكن
مثل هذه في هذه السياسة مفيدة  الواردة في العديد من التوصيات  ويعد .يتعرضون للتمييز خل بلدانهَمدا

بسبب التوسع للقوى العاملة،  ةالعام الحرآةوفي سياقات أخرى، تكون الهجرة الداخلية جزءًا من . الحاالت
  .في إطار عملنا اإلنساني العاموفي هذه الحالة،  يندرج دعم المهاجرين . المثال الحضري على سبيل

 يمكن أن تتعرضي السياقات التي تشكل فيها الهجرة موضوعًا هامًا من موضوعات السياسة الداخلية، وف
لضغط آبير للتعاون مع الحكومة ومع الشرآاء غير الحكوميين الذين تكون أهدافهم  الجمعيات الوطنية

الضغوط هي  ل هذهمث وأفضل طريقة للجمعيات الوطنية لتجنب أو مقاومة. سياسية أآثر مما هي إنسانية
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، وأن عملها ومصلحتهم الخاصة لمهاجريناإثبات أن عملها يقوم على أساس فهم مستقل الحتياجات 
  .ةمتأصل في المبادئ األساسية للحرآ

  مبادئ السياسة

  :واالتحاد الدولي مراعاة النهج التالي بشأن الهجرة واعتمادهآل جمعية وطنية على 

  همومواطن ضعف جرينلمهااالترآيز على احتياجات   -١

جمع ي، غير منحازاعتماد نهج متكامل جاهدة إلى الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر تسعى الحرآة 
 .أجال األطول المساعدة والتمكينأنشطة ذوي االحتياجات الملحة ولمهاجرين ة لالفوري المساعدةبين 
بغض النظر عن دون تمييز وجميع المهاجرين لعمل مع باح للجمعيات الوطنية اسمالمن المهم أن ف عليه،و

  .وضعهم القانوني

  مج اإلنسانيةاالبر فيالمهاجرين  إشراك  -٢

على  هابعضفترآز . وحمايتهم مساعدة المهاجرينلنهج مختلفة  أن تختارلجمعيات الوطنية يمكن ل
 فيجرين المها جمعيات أخرى شركخاصة موجهة، بينما ُت مشاريعمن خالل برامج أو المهاجرين 

آال ويتطلب . تنوعهمبضعف السكان مواطن احتياجات و تعالجو عامةالنسانية اإل هاومشاريع هابرامج
مع مراعاة االحتياجات  وعدم التمييز عدم التحيز لضمانمن قبل الجمعيات الوطنية  دءوبة اجهودالنهجين 

  .اإلنسانية للسكان المضيفين

   المهاجرين تطلعاتدعم   -٣

 اوثقافي ااقتصادي عامال آما أنهم يمثلون. اتهميتحقيق إمكان فرصوفي  ألملفي امشروع  ن حقيلمهاجرل
 .لمجتمعات التي تستضيفهملمساهمة قيمة وقدرتهم على التعافي تهم تجربمهاراتهم ويمكن أن تشكل و .اهام

راآهم إش أن تراعي احتياجات المهاجرين الخاصة واهتماماتهم وأن تشجعالجمعيات الوطنية  وعلى
  .وأن تدعم تطلعاتهمًا اجتماعي همإدماجو

  حقوق المهاجرينب االعتراف  -٤

درجة غير أن . بغض النظر عن وضعهم القانوني نية المساعدة والحماية للمهاجرينالجمعيات الوطتقدم 
وبالعمل مع المهاجرين  .مواطن ضعفهم ملتقيي ًاهام عامًالتشكل المهاجرين من التمتع بحقوقهم تمكن 

 في لجمعيات الوطنيةتساهم ا –بما في ذلك الحق في تحديد وضعهم القانوني  - ضمان احترام حقوقهمل
  .ترويج إدماجهم اجتماعيا ومراعاة تطلعاتهم

  لمهاجرينالمناصرة اإلنسانية لفائدة او حمايةبالالمساعدة ربط   -٥

 سوء المعاملةإلى حمايتهم من  إلى جنب مع الجهود الرامية جنبًا يسير لمهاجرينلتقديم المساعدة إن 
في احترام مصلحة هذه الجهود وتسهم الجمعيات الوطنية عبر . واالستغالل والحرمان من الحقوق

لجمعيات يمكن لالضغوط، االنتهاآات و تجاوز منتمكين المهاجرين ول .المهاجرين وواجب عدم إيذائهم
أو أن  مناسبة ومعنية أخرىآيانات  وأإلى منظمات لهم يحتأن ن تقدم لهم المشورة القانونية، أو أالوطنية 
  .بشكل متكتم أو عام اإلنسانية مناصرةالبتضطلع 
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  شراآات من أجل المهاجرينإقامة   -٦

مسؤولية  حرآةال وتقع على آل مكونات. الحدود والمناطق والثقافات للهجرة نسانيةاإلتحديات ال تتجاوز
ومن  . بدوره أساسيا ا ُيعد التعاون اإلقليمي بين الجمعيات الوطنيةآم. بناء القدرات وتبادل الدعم والتنسيق

حول  العمل مع شرآاء خارجيينالضروري أن تتبع الحرآة نهجا مشترآا قائما على المبادئ عند 
 .موضوع الهجرة

  العمل على طول مسارات الهجرة  -٧

في مجال لها تعويض النواقص  يتيح الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر في وضع فريدإن الحرآة 
الجمعيات الوطنية في البلدان الواقعة على طول مسارات الهجرة  وستعمل . تهموحمايالمهاجرين مساعدة 

على  ًاترآيزذلك يتطلب و .من أجل إنجاز عملها اإلنساني، بما فيه لّم شمل األسر، على أمثل وجه معًا
 .بصفة خاصة للمخاطرعرضة رحلتهم  آل مراحل اللخن ومهاجريكون فيها الاألوضاع والظروف التي 

ويمكن للجمعيات الوطنية أن تطلع المهاجرين المحتملين على مخاطر الهجرة ولكن،  يجب أال تسعى إلى 
  . تشجيع الهجرة أو منعها أو اإلثناء عنها

  عودةال المهاجرين على مساعدة  -٨

فقد يفضل المهاجرون البقاء حيث  ،أو حال لها للهجرةنهاية  ةالضرورب ال تشكلالمنشأ مكان لى إالعودة إن 
 فضل لهمالحل األقرر تأن  ،اال يجوز له آما لجمعيات الوطنيةوال يمكن ل .هم لفترة طويلة أو بشكل دائم

عندما تقدم للمهاجرين المشورة وتطلعهم على الخيارات المتاحة لهم، وعليها أن تلتزم في آل األوقات بعدم 
لذا يعد التعاون واالتفاق بين . ويواجه المهاجرون تحديات معينة عند عودتهم. ا واستقاللهاتحيزها وحياده

  .الجمعيات الوطنية في بلدان المقصد والعودة أمرا أساسيا لمساعدتهم وحمايتهم

   لسكانا نزوحمواجهة  -٩

و خطط  التوطين في إن النزاعات المسلحة والعنف والكوارث الطبيعية أو من صنع اإلنسان وآذلك التنمية أ
حرآات السكان الجماعية بل هجر منازلهم مما يؤدي إلى تسارع أماآن جديدة يمكن أن تجبر السكان على 

. وقد يلتمس السكان المّرحلون المساعدة والحماية داخل بلدهم، أو قد يجدون مالذا عبر الحدود الدولية. والهائلة
وعلى . هرتان مختلفتان ولكنهما متداخلتان في األغلبإن نزوح السكان وهجرة األفراد والجماعات ظا

  .الجمعيات الوطنية أن تبذل قصارى جهدها لتنسيق عملها الذي يشمل آال من النازحين والمهاجرين

  المنشأتخفيف ضغوط الهجرة على مجتمعات   -١٠

تدهور بال تبط ويمكن أن تر قد ترتبط ضغوط الهجرة على مجتمعات المنشأ بضائقة اجتماعية واقتصادية،
ات لنزاعناجمة عن االضطهاد واأن تكون  صنع اإلنسان، ويمكنمن الطبيعية أو األخطار وب يالبيئ

في التخفيف من الضغوط التي يمكن أن تحمل الناس على  الجمعيات الوطنيةتسهم و. والعنف المسلحة
  .ى المستوى المجتمعيالهجرة ضد إرادتهم عن طريق التأهب وتعزيز القدرة على تجاوز األزمات عل

  ةالسياس توجيه

  همومواطن ضعف لمهاجريناالترآيز على احتياجات   -١

أو  تهمآرام وأ ؤهمبقايتعرض المهاجرين الذين  األول دائما على ينبغي أن ينصب االهتمام  -١- ١
لحد من حالة ، يتعين بذل جهود لهميةوعلى نفس القدر من األ. لتهديد المباشرلالبدنية والعقلية  تهمصح
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هم من عن تمكين ، فضًالهمحقوقمن هم حرمانواالستغالل و سوء المعاملةحمايتهم من ضعف المهاجرين و
  .دائمة حلوٍلو البحث عن فرٍص

البرامج بالمهاجرين جمع تلبيتها الفورية الحتياجات إلى أن تسعى جاهدة الجمعيات الوطنية على  
 .موتمكينه تهمحمايفة إلى م باإلضاالرامية إلى الحد من مواطن ضعفه

 معياراالحصول على المساعدة والخدمات والدعم القانوني  منالمهاجرين تمكن درجة تمثل   -٢- ١
أآثر  للمخاطرال يمكنهم الحصول على مثل هذه الخدمات أولئك الذين ويتعرض . مضعفهتقدير ل ارئيسي

  .من غيرهم

مهاجرين على المساعدات الحصول ان متواصلة لضما جهودأن تبذل الجمعيات الوطنية على  
وصول فعال ودون إلى ال جاهدة تسعىعليها أن و. والدعم القانوني اإلنسانية والخدمات األساسية

 .بغض النظر عن وضعهم القانوني المهاجرينشروط إلى آافة 

قامة لمرور عبر البلدان، أو لإللالمهاجرون صعوبات في الحصول على تصاريح غالبًا ما يواجه   -٣- ١
الحدود بصورة غير مشروعة، أو االختباء من السلطات  ويحاول آثير منهم عبور. والعمل في الخارج

للحد من  سياسات وبشكل متزايدالحكومات اليوم تطبق وفي الوقت نفسه، . تقنين وضعهمفي فشل ال عند
غير أن مثل هذه السياسات  .تعمل في إطار معايير دولية مقبولة ما دامت اوهذا حقه ،ةشرعيالهجرة غير ال

عقبات في الحصول  ونواجهي م، إذ أنهغير شرعيينالذين يعتبرون  لى زيادة ضعف المهاجرين إ تميل
  .على المساعدات األساسية والخدمات الضرورية

غير الذين يعتبرون احتياجات ومواطن ضعف المهاجرين  أن تراعي الجمعيات الوطنيةعلى  
إما من خالل تقديم الالزمة لتلبية احتياجاتهم، بالقدر الممكن،  وأن تتخذ الخطوات ،شرعيين
 .اإلنسانية ةمناصرجهود الأو عبر  تهم إلى جهات أخرىحالإمباشرة أو  مساعدات

عوامل أخرى  فضال عنللمخاطر  متعرضهمدى على  همجنسنوع لمهاجرين واعمر يؤثر   -٤- ١
  .والخلفية الثقافيةمي أو العرقي األصل القوو آحالتهم الصحية والعجز

التي التباين الجنس وغيرها من عوامل نوع لسن ول اخاص ااهتمام أن توليالجمعيات الوطنية على  
 .ضعف المهاجرين مواطنتزيد من 

حصر  تفعل ذلك ألغراضفإنها  المهاجرين عنجمع الجمعيات الوطنية البيانات ت ماعند  -٥- ١
هذه البيانات مثل أطراف ثالثة في استخدام ولكن قد ترغب . واالستجابةوالتخطيط ة نسانياإل االحتياجات

  .التمييزالقائمة على ألغراض تتعارض مع المبادئ اإلنسانية، مثل السياسات 

قد ُيساء  جمعها عن المهاجرينتالمعلومات التي  بأنتعترف لجمعيات الوطنية أن ينبغي ل 
هذه بقاء مثل  ي حدود القانون الوطني،وينبغي لها أن تضمن، ف. أطراف ثالثةاستخدامها من قبل 

 .المجال اإلنساني ضمنالمعلومات 

  مج اإلنسانيةاالبر فيالمهاجرين  إشراك  -٢

 لمهاجرينااحتياجات  لموجهة خصيصًا مصممةبرامج  وضع الوطنية تتختار الجمعياقد   -١- ٢
لقدرات القائم على أسلوب وينبغي أن يستند إعداد البرامج إلى تقييم مواطن الضعف وا. همومواطن ضعف

أن تضمن الشفافية وأن من األهمية بمكان ف، وضعت الجمعيات الوطنية مثل هذه البرامجإذا و .المشارآة
 .عامة حواجز بين المهاجرين والسكان إقامةتجنب ت
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جاهدة الجمعيات الوطنية ينبغي أن تسعى بوجه خاص على المهاجرين،  ترآزبرامج تنفيذ  عند 
الشاملة التي ال تقوم على اإلنسانية  لالستجابة شاملةال تهاإستراتيجيالبرامج في إطار  إلى دمج هذه

 .التمييز

في  تواجه وقد. اإلنساني العام هاالمهاجرين في عملآحل بديل أن تشرك لجمعيات الوطنية ويمكن ل  -٢- ٢
عرض إلى خطر إهمال ، وقد تتمعاملة تفضيلية محليةاللمجتمعات ا لكي تعامل مثل هذه الحالة ضغوطا

ثالثة بمنع وصول أطراف قد تقوم ألزمات أو حاالت الطوارئ، افي و. الوضع الخاص للمهاجرين
  .المهاجرينالمساعدة إلى 

 يةاإلنسان تدابيرال فيالمهاجرين  مراعاةلضمان استباقية تدابير أن تتخذ الجمعيات الوطنية على  
 .الت الطوارئأوقات األزمات وحا فية عبر أسلوب يراعي التنوع وال سيما العام

   المهاجرين تطلعاتدعم   -٣

 مهاراتادية التي تأتي مع الهجرة، مثل غير المالقيم من للمجتمعات المضيفة االستفادة  يمكن  -١- ٣
وباإلضافة إلى ذلك، تعتمد بلدان . تنوع ثقافاتهمعن  ، فضًالالمهاجرين وخبرتهم وقدرتهم على التعافي

ويمكن لبلدان المنشأ أن تستفيد بدورها من الحواالت . العاملة اهاجرين آجزء من قوعلى المهاعديدة 
ولكن، على الرغم من مزايا المهاجرين هذه، فكثيرا ما . المصرفية التي يرسلها المهاجرون إلى بلدانهم

  .ألجانبره اآعداء ووقد يواجهون مشاعر الشك، بل يكون المهاجرون موضع 

يمكن ، وبلدان المنشأ المجتمعات المضيفة التي يعود بها المهاجرون علىفوائد بتسليط الضوء على ال 
من  وأن تقلل من ثماالستبعاد والتمييز المتمثلة في عقبات التذليل  أن تساعد علىلجمعيات الوطنية ل

 .يةالمجتمع اتالتوتر زيادة احتمال

افتراضات بشأن  ،عامةر والجمهووغيرها من المؤسسات  السلطات العامةقد يكون لدى   -٢- ٣
فقد وبالمثل، . هموقدرات همواحتياجات من أنفسهم عن مصالحهوالمهاجريتصوره المهاجرين تختلف عما 

. البلد الذي يستضيفهملقوانين واألعراف واألوضاع في لأو سوء فهم  تصورن سوء يالمهاجريكون لدى 
على  التي تؤثرقرارات الالمهاجرين في ة مشارآ بتعزيزهذه الثغرات  تسدلجمعيات الوطنية أن ويمكن ل
  .حياتهم

المجتمعات  ضمن المهاجرين في عملياتأن تقوم، قدر اإلمكان، بإشراك  الجمعيات الوطنيةعلى  
مفيد هم بشكل مقبول ووتطلعات هماحتياجات تلبية أن يساعد علىوهذا من شأنه . التي تستضيفهم

 .لطرفينل

 مومصالحه ماحتياجاته التعبير عنالمهاجرين من تعيق فية أن لحواجز اللغوية والثقايمكن ل  -٣- ٣
والهالل األحمر  لصليب األحمرالحرآة الدولية لفهم دور  ئونسييقد  مآما أنه .على نحو فعالوتطلعاتهم 

ومتطوعيها،  تنوع موظفيهاضمن تسياسات  وباعتماد. الوطنيينفي موظفيها  يشككون، وفي البلد المضيف
  .وتعزيز الدمج االجتماعي للمهاجرين هذه العوائقمثل تغلب على الوطنية  اليمكن للجمعيات 

بدمج أفراد المجتمعات المهاجرة في صفوفها  أن تقوم، بالقدر الممكن، الجمعيات الوطنيةعلى  
 .آموظفين ومتطوعين
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  حقوق المهاجرينب االعتراف  -٤

تأمين ، وفي المهاجرينواطن ضعف مفي تحديد  أساسيا االعتبارات القانونية عنصرًاتشكل   -١- ٤
في قانونية مهمة العتبارات تعد االوعالوة على ذلك، . بشكل مناسب المساعدة والخدماتحصولهم على 

  .ومساعدتهم على وضع آفاق واقعية وإيجابية  ألنفسهم تمكين المهاجرين اتاستراتيجيرسم 

 أساسيًا عنصرًاًا متعمقا بوصفها فهمحقوق المهاجرين أن تسعى إلى فهم لجمعيات الوطنية ا على 
 .متمكينهلو مضعفه مواطن لمواجهة

 فيندرج يولكنه ،هذه الحقوق أحد مصادرالتشريع الوطني هو و. حقوق ليس هناك مهاجر بال  -٢- ٤
جميع حقوق القانون الدولي لحقوق اإلنسان، الذي يحدد ) أ: (القانونية اإلطار العام للهيئات الدولية

 في حاالت النزاع المسلح ، بين جملة أشخاص، المدنيينحمييي ذاإلنساني ال الدولي  نونقاال) ب.(البشر
لالجئين لملتمسي اللجوء والالجئين الذي يحدد الحقوق الخاصة الدولي قانون ال )ج( بمن فيهم المهاجرين،

 الذي‘ إلعادةعدم ا’بمبدأ وتعترف هذه المجموعات القانونية الثالث . بوصفهم فئتين قانونيتين منفصلتين
لالضطهاد فيها  نيتعرضوسنهم بألى االعتقاد إاألشخاص إلى بلدان يوجد فيها ما يدعو  أو نقل حظر طردي

من  التعسفيأو المهينة، أو الحرمان غير اإلنسانية  وأأو التعذيب أو غيره من أشكال المعاملة القاسية 
  .حياةال

، القانون الوطني والدولي ومن أجلهم المهاجرينمع  افي عملهعلى الجمعيات الوطنية أن تحترم،  
توعية الشرآاء والنظراء ترويج حقوق المهاجرين وفي  ًامهم ًادور آما أن لديها .المعني

 .ه القانونيوضعالنظر عن  غض، ببال حقوقمهاجر يوجد  ه المبدأ أنبوالجمهور 

في الوقت و. ياسات والممارسات اإلداريةالسولية محللدول الحق في تنظيم الهجرة في تشريعاتها ال  -٣- ٤
لصون هذا االلتزام تدابير يشمل و. يطلب من الدول أن تحترم حقوق المهاجرين وتحميها وتلتزم بهانفسه، 

من المهاجرين  استبعادآ  الممارسات التمييزية واالستغالليةالوصول إلى نظام اللجوء ورفع قضايا ضد 
يتعرض الحكومات التي  أيضا ويمكن أن يخص. حتياجاتهم األساسيةالتي تستجيب الالمساعدة والخدمات 

  .ستغالللالأو الشتات للتمييز أو  ن في الخارجومهاجرال اهومواطن

 تدعوها، عند الضرورة وحسبما هو مناسب،السلطات العامة أو  أن تّذآرالجمعيات الوطنية  على 
 .غاللهمواست لمهاجرينلتمييز ضد المكافحة ااتخاذ إجراءات إلى 

 لمهاجرينالمناصرة اإلنسانية لفائدة او حمايةوالالمساعدة بين بط الر - ٥

الجمعيات الوطنية حاالت يكون فيها فعندما تواجه  .مبعث قلق بالغ التعقيدحماية تشكل ال  -١- ٥
، ومنها هناك مجموعة من الخيارات التي يمكن أن تسهم في حمايتهمف، عرضة للخطرالمهاجرون 
. ةمناصرمختلفة من ال وأشكاًاللمباشرة والمشورة القانونية واإلحالة إلى منظمات معنية المساعدة ا

  . تفهم وتحلل مختلف عوامل الخطرلجمعيات الوطنية أن والختيار اإلجراء المناسب ينبغي ل

وعليها . على اختيار أنسب اإلجراءاتالجمعيات الوطنية تحرص في جهودها لحماية المهاجرين،  
 .بالمهاجرين وأنها تزيد من المنافعالضرر  أن هذه اإلجراءات لن تلحقتضمن  أن

. سالمتهم البدنية ورفاههمإلى مخاطر مضاعفة وحادة تهدد ن يهناك ظروف تعرض المهاجر  -٢- ٥
، أو واالتجار بالبشر الستغالل في العملاالجنسي ولإلبعاد ولالستغالل  همتعرض هذا هو الحال عندو

واجه مثل هذه الحاالت التي تالجمعيات الوطنية وقد تحتاج  .األشخاص مهربياك عندما يقعون في شب
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لمساعدتها على تطوير قدرتها  ليب األحمرالدولية للصلجنة الأو  ن االتحاد الدوليدعمًا وتوجيهًا خاصين م
  .على االستجابة

المشورة إلى ت وأن يقدما اإلرشادا لصليب األحمرالدولية للجنة الأو / االتحاد الدولي وعلى  
إلى مخاطر مضاعفة  ها المهاجرونفييتعرض  التي تعمل في ظل ظروفالجمعيات الوطنية 

 .وحادة

وإذا ظل هؤالء . يشكل الُقّصر الوحيدون أو المفصولين عن أسرهم عددا متزايدا من المهاجرين - ٣- ٥
سائغة للتعسف األطفال دون أواصر عائلية أو ترتيبات مناسبة للعناية بهم فأنهم يصبحون لقمة 

وتولي الحرآة اهتماما خاصا . وقد تنتهك حقوقهم وتتالشى آفاق مستقبل آمن ومنتج لهم. واالستغالل
  . بهؤالء األطفال

على الجمعيات الوطنية أن تتعاون وتشارك في حماية المهاجرين القّصر الوحيدين والمنفصلين عن  
أن تبذل قصارى جهدها لمساعدتهم على بناء وينبغي . أسرهم، بما في ذلك عبر جهود للم شمل األسر

  .مستقبل ألنفسهم

ظل ظروف  وفي .مضاعفة مخاطرإلى ن ون المحتجزوالمهاجر، قد يتعرض في سياق عملية الهجرة  - ٤- ٥
ينبغي غير أنه . تحسين معاملتهم وظروف اعتقالهمفي  أن تساهملجمعيات الوطنية يمكن لوشروط معينة، 

ولمصلحتهم وأن ذلك العمل ال المحتجزين المهاجرين من أجل عملها ب االضطالعن لجمعيات الوطنية أن تضمل
   .يسبب لهم أي أذى

محتجزين، آتوفير مهاجرين من أجل  التي ترغب في مباشرة أنشطةوطنية ات الجمعيعلى ال 
لهذا الغرض تحت قيادة اإلرشادات الموضوعة تتبع خدمات محددة أو مراقبة ظروف االعتقال أن 

 .نة الدولية للصليب األحمراللج

يمكنها من كون في وضع متميز تعادة ما الذي يستضيف المهاجرين ن الجمعية الوطنية للبلد إ  -٥- ٥
مع شكل تدخالت حذرة لمهاجرين الصالح ويمكن أن تأخذ المناصرة اإلنسانية  .لصالحهمالقيام بالمناصرة 

تكون جيدة آان شكلها، ينبغي أن  وأيًا. ت عامةأو رسائل أو حمالالسلطات أو أطراف خاصة، أو بيانات 
  . الفعلي ألولئك الذين تتحدث باسمهمع ضوال تعكس دائمًااالستهداف وأن 

ملموسة على خبرة المهاجرين  لصالحأن تستند في مناصرتها لجمعيات الوطنية ينبغي للذلك،  
موضع االهتمام لمهاجرين ا لعمل معمن خالل االحرآة،  مكوناتغيرها من اآتسبها ، أو اآتسبتها

 .ومن أجلهم
لدعم أنشطتها في  شرآاء خارجيينأو إلى  أخرىجمعيات وطنية إلى  جمعية وطنيةقد تحتاج   -٦- ٥

مناصرة ال أنشطة في دعم  هامًا االتحاد الدولي دورًاويلعب  .االمهاجرين في بلده لصالح مناصرةمجال ال
  .المتعلقة بالهجرة على الصعيد العالمي

الشرآاء أو األخرى أو االتحاد الدولي الجمعيات الوطنية أن تناشد لجمعيات الوطنية لن يمك 
وعندما تعني عدة مكونات من . الخارجيين لدعم أنشطتها في مجال المناصرة باسم المهاجرين

 .  الحرآة بموضوع الهجرة المشترك، فمن الضروري اعتماد نهج منسق

 من أجل المهاجرينشراآات إقامة  -٦

 .وحمايتهم المساعدة للمهاجرينبتقديم فيه جمعية وطنية  تقومفي بلد قد توجد عدة مكونات للحرآة   -١- ٦
الهجرة على عالقات حتى لو آانت هناك جمعية واحدة فقط، فعادة ما ينطوي العمل بشأن قضايا ولكن 
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استخدام شبكات الحرآة من المهم لذا، فأن . أخرى ، مع جمعيات وطنيةوفيما بين األقاليمعبر الحدود 
  .الهجرة بشأنالصليب األحمر والهالل األحمر عمل تعظيم ومنابرها ل

الرامية إلى  هافي جهود ،حمرواللجنة الدولية للصليب األالدولي  الوطنية واالتحاد الجمعياتعلى  
بناء الحرآة ومنابرها الموجودة ل آليات ، أن تستخدمالمساعدة والحماية لصالح المهاجرينتوفير 

 .بينهافيما توافق والسعي إلى تحقيق شراآات 

قدرات  إلى الجمعيات الوطنيةتحتاج لعواقب اإلنسانية للهجرة، لعالمية متماسكة من أجل مواجهة   -٢- ٦
  .التوظيف والهياآل وغيرها من المواردو الخبرة الفنيةتكريس  آافية، من حيث

تحت قيادة  لقضايا الهجرة تحديدًامكرس الشراآات ودعم لل عالمي وفعالنظام ينبغي إنشاء  
 .الهجرة في مجالقدرات الجمعيات الوطنية ل َادعم االتحاد الدولي 

وتشكل . بشكل متزايد الهجرة على الصعيد اإلقليمي ها الوطنية بشأنالحكومات سياساتتّنسق   -٣- ٦
تطلب التنسيق داخل تما وغالبًا ، للجمعيات الوطنية ًامباشراهتماما الجوانب اإلنسانية للسياسات اإلقليمية 

 .عالميتبعات إنسانية فيما بين المناطق وعلى الصعيد اللسياسات اإلقليمية لأن  غير. المجموعات اإلقليمية
التشاور والتعاون مع جمعيات  يقتضي منها أيضاالجمعيات الوطنية  بينالتعاون اإلقليمي فأن وبالتالي، 

  .للحرآةمع الطابع العالمي خارج منطقتها بما يتماشى وطنية 

الهجرة أن تتشاور التي تعمل سويًا بشأن الجمعيات الوطنية من المجموعات اإلقليمية على  
فيما اإلنسانية ذات الصلة خارج منطقتها، من أجل تبادل االهتمامات وتتعاون مع جمعيات وطنية 
 .العالميبين المناطق وعلى الصعيد 

مساعدة وحماية فئات محددة من فيما يتعلق بالمنظمات الدولية والية و ةالمحليلمؤسسات قد يكون ل  -٤- ٦
في يمكن من خاللها، ولجمعيات الوطنية استراتيجية أن تحدد اومن المهم  .ما المهاجرين في بلد أو منطقة

أن المبادئ اإلنسانية و على أن تعمل في حدودالشاملة،  االستجابةقيمة إلى أن تضيف حدود قدراتها، 
  .افظ على استقاللهاتح

غيرها من المنظمات أو المؤسسات التي تقدم  والياتأدوار و مراعاةالجمعيات الوطنية على  
وعلى الجمعيات الوطنية، عندما تعمل معها، أن تحترم سياسات . المساعدة والحماية للمهاجرين

 .الحرآة ومبادئها في مجال التعاون الخارجي

  رةالهج  العمل على طول مسارات -٧

حيث المساعدة والحماية للمهاجرين مهما لتأمين فهم األوضاع على طول مسارات الهجرة ُيعد   -١- ٧
جمع وتبادل بالجمعيات الوطنية ا ينبغي أن تقوم لذ. للمخاطر ينعرضميكونون في أمس الحاجة إليها و

  .في تنقالتهمالمعلومات، ووضع صورة متكاملة لظروف المهاجرين 

لتبادل المعلومات عن  ،على طول مسارات الهجرةأن تسعي جاهدة، طنية الجمعيات الوعلى  
بغية استيعاب المعلومات  الظروف والمخاطر التي يتعرض لها المهاجرون في البلدان المعنية

 .لتسهيل تقييم احتياجاتهم ومواطن ضعفهم
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 تعرضهم لسوء المعاملةحيث يغلب للجمعيات الوطنية،  يًاتحدمع المهاجرين العابرين العمل يمثل   -٢- ٧
من الصعب على ولما آان هؤالء المهاجرون عابرون، ف. نفسه مهددا مهؤبقا، ويمكن أن يكون واالستغالل

  .فعالةإنسانية تدابير  أن تقّيم احتياجاتهم وأن تتخذالجمعيات الوطنية 

مهاجرين الجمعيات الوطنية على العمل مع ال في تعزيز قدراتالتحاد الدولي تتمثل أولوية ا 
 . وعلى الجمعيات الوطنية في بلدان العبور أن تقيم احتياجاتهم إلى الدعم .ينالعابر

تعزيز بلجمعيات الوطنية االلتزام الشامل لمن  َاجزء يةمجتمعروابط دعم إلقامة يشكل تقديم ال  -٣- ٧
. جرينهاالم فضعية من وجود روابط مجتمعاالفتقار إلى العزلة والمهاجرين اجتماعيا  وتزيد  إدماج

. الوطن أو تنقطع تماما أحياناأسرهم ومجتمعاتهم المحلية في مع روابط المهاجرين وغالبًا ما تضعف 
ألخير المالذ الروابط األسرية لالجمعيات الوطنية واللجنة الدولية للصليب األحمر شبكة  وآثيرا ما تكون

  .بين المهاجرين وأسرهمالستعادة الروابط األسرية 

هو مع اللجنة الدولية للصليب األحمر، فيما يتعلق بالعمل فيما بينها ولجمعيات الوطنية، ا يةإن أولو 
 .اتخاذ إجراءات الستعادة الروابط األسرية للمهاجرين

 .رسميةال حدودالمعابر في أنفسهم  قديمدون تإلى البلدان بن والمهاجريدخل في بعض الحاالت،  -٤- ٧
فغالبا ما يحتجز ، شرعيةهذه الهجرة غير المثل ودها لمنع جه بتكثيفالسلطات العامة ومع قيام 
وغالبا ما يعاملون آجزء من . في مجموعات ون من مختلف األصول واالنتماءاتالمهاجر

 وحقوقأفراد ذوي احتياجات ومواطن ضعف آسرية أو غير قانونية، وليس ‘ مجموعة مختلطة’
  ة، بما في ذلك حق التماس اللجوءخاص

بحق آل عضو من أعضاء مجموعات المهاجرين المختلطة  أن تعترفالوطنية الجمعيات على  
تأآيد في البحث عن فرصة  لها أن تسعى إلى مساعدة آل منهموينبغي  آفرد، إليه في أن ينظر

 .مطالبهم الفردية عن طريق إجراءات مالئمة

ديدة للحياة أماآن ج عنعن األمان و الهجرة بحثًاالذين يقررون الناس من الضروري أن يعرف   -٥- ٧
وقد تكون آمال . شرعيينغير الذين يعتبرون لمهاجرين ة احياأن تهدد التي يمكن  والعمل مخاطر الهجرة

توعية المهاجرين المحتملين وعليه، فأن  .ةفيها وغير واقعي الفرص في الخارج مبالغًا بشأنن يالمهاجر
ولكن، قد ال يكون أمام . حول دون معاناتهم، يمكن أن تفي بلدان المقصد ظروفالوبمخاطر الهجرة ب

الجمعيات يجب على ، من حيث المبدأو .غير قانونية بوسائلخيار السفر سوى  العديد من المهاجرين
الجمعيات الوطنية  فادىتأيضا أن تومن المهم  .، فالهجرة قرار شخصيالهجرة تحاول منعالوطنية أال 

  .منعها أو اإلثناء عنهاأو الهجرة  لتشجيعمية بموجب السياسات الحكو عكس صورة من يعمل

الهجرة غير السيما مخاطر المخاطر، وبلجمعيات الوطنية توعية المهاجرين المحتملين يمكن ل 
تهدف إلى التي  لسياسات الحكوميةاأدوات التحول إلى أداة من  فادىتغير أن عليها أن ت. شرعيةال

 .بصفة عامةمنع الهجرة 

  عودةال فين المهاجري مساعدة  -٨

غير أن بوسعهم  ن حيث إعادة دمجهم،والسيما مالعائدون تحديات ن والمهاجرغالبًا ما يواجه   -١- ٨
عند العمل مع المهاجرين  الجمعيات الوطنيةوتهتم  . أيضا أن يساهموا في تنمية البلدان التي يعودون إليها

ي آل األوقات على عدم تحيزها وحيادها وعليها أن تحافظ ف. ومن أجلهم باحتياجات العائدين ومصالحهم
أو في التحضير للعودة،  ، سواًءوعلى الجمعيات الوطنية في بلدان المقصد والعودة أن تتعاون. واستقاللها
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ويمكن أن تتضمن أنشطة الجمعيات الوطنية تقديم المشورة للمهاجرين قبل مغادرتهم . في استقبال العائدين
  .وف حياتهم بعد عودتهمفضال عن مساعدتهم ومتابعة ظر

ويعد . على اتفاق العائدين هاوبعد تقديم المساعدة والحماية للمهاجرين العائدين، قبل عودتهميستند  
أساسيا ويمكن أن يضم اتفاقات  بلدان المغادرة وبلدان العودةفي  ةالجمعيات الوطنيبين التعاون 

 .شراآة تحقيقا لمصلحة العائدين

غير  من أراضيها إذا اعتبرتهمهم ترحيلأو  هموطرد نظيم وجود المهاجرينتالدول  ةصالحيمن   -٢- ٨
القانون الدولي، بما في ذلك  باحترامهذه األعمال القسرية على الحكومات أن تضمن تنفيذ ، لكنو. شرعيين

لزمة، آجهات مساعدة للسلطات أو غير ذلك،  بالقيام بدور م غيرالجمعيات الوطنية و. اإلعادةمبدأ عدم 
هدد حياد ت يمكن أن  المباشرةتها مشارآأن  الواقعو. أو مراقبة الهجرة هذه األعمال القسريةمثل  في

  .وهويتها اإلنسانية الحرآة

غير أن بإمكانها أن تلبي . مهاجرينأو ترحيل الالمشارآة في عمليات طرد أن تتفادى الجمعيات الوطنية على  
. ولئك الذين سيبعدون قسرا ومن الجمعية الوطنية في بلد العودةأ االحتياجات اإلنسانية بموافقة مسبقة من

 . وفي مثل هذه الحاالت، يتعين عليها احترام شروط صارمة عند وضع برامجها

   لسكانا نزوحمواجهة   -٩

 على العودة ينقادرففقد ال يكون النازحون . ظاهرة الهجرةب نزوح السكانحاالت آثيرا ما ترتبط   -١- ٩
. طريق الهجرة إلعادة بناء حياتهم في مكان آخروبالتالي، فقد يسلكون . ث التمسوا اللجوءأو البقاء حي

ويمكن . أساسيإنساني دور بالجمعيات الوطنية تضطلع والمهاجرين،  النازحينبالنسبة لكل من السكان و
ب األحمر أو أن يتمثل هذا الدور في اضطالعها بأنشطة بنفسها أو باالشتراك مع اللجنة الدولية للصلي

 يراعي نزوح السكان وهجرتهمومن المهم اعتماد نهج منسق  .االتحاد الدولي أو مع جمعيات وطنية أخرى
  .ينمترابطمتميزين ولكنهما  ينتحديآ

إن جميع غير . تلك المتعلقة بالهجرةعن نزوح السكان تختلف حاالت إن متطلبات مواجهة  
منسق يشمل السكان عمل الظروف، لالضطالع  ب جاهدة، حسبما تقتضيهتسعى س مكونات الحرآة

 .على حد سواء والمهاجرين النازحين

للقانون  االتشريعات الوطنية مصدرتمثل  -  أي نزوح السكان داخل بلدانهم – الداخلي النزوحفي حاالت   - ٢- ٩
روف االستثنائية الظب دائمًا نبأإال أن التشريعات الوطنية ال تت. وحمايتهم لسكان المتضررينايضمن مساعدة 

بالنسبة وفي مثل هذه الظروف، يعد من المهم . باإلجهاد والضعفلسلطات العامة وقد تصاب ا. الداخلي للنزوح
الدولي القانون وعلى  حقوق اإلنسانالدولي لقانون بصفة خاصة أن تستند في عملها على الللجمعيات الوطنية 

لتسهيل عمل و. في المبادئ التوجيهية بشأن النزوح الداخلي اللذين يردان حاالت النزاع المسلحفي  اإلنساني
  .إرشاداتما يلزم من  بتوفير االتحاد الدولي واللجنة الدولية للصليب األحمر، يقوم الجمعيات الوطنية

 تستند إلىالداخلي أن  النزوحتقدم المساعدة والحماية في حاالت التي الجمعيات الوطنية على  
 الحرآة اإلرشادات الواردة في معاييرتبع أن ت، وذات الصلة لدوليةاعيارية األطر القانونية والم

 .ها ذات الصلة بالموضوعوسياسات

وتختلف . الالجئين أو ضحايا الكوارث عبر الحدود الدولية نزوحداخل بلد ما  قد يسبق النزوح  -٣- ٩
أمرا عبر الحدود ر التنسيق ويعتب. على جانبي الحدوداإلنسانية السكان النازحين واحتياجاتهم ظروف 

ويؤول . ةحلول جماعية دائمإلى إيجاد اإلغاثة المقدمة على جانبي الحدود تهدف مان أن أساسيا لض
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 بشكل الجهات الخارجية الثاني علىالتنسيق بينما يقع مستوى ؛  الحرآة عبر الحدود إلى التنسيق األولي
  .الخارجيعاون فيما يتعلق بالتومبادئ الحرآة  ع سياساتيتماشى م

ينبغي أن تهدف الدولية،  عبر الحدودوالنزوح الداخلي  النزوحبين السياقات التي يوجد فيها ترابط  في 
 .عبر الحدوداستراتيجية إطار في تنسيقها  جرينسانية يإلى توفير استجابة إ الجمعيات الوطنية

  المنشأتخفيف ضغوط الهجرة على مجتمعات   -١٠

تحمي اع ونزال آثاراإلنساني القواعد التي تحد من  الدولي ع المسلح ، يحدد القانونفي حاالت النزا - ١- ١٠
اللجنة الدولية للصليب  مع بالتنسيق والشراآةالتدخل اإلنساني للجمعيات الوطنية، و. الناس ومنازلهم

من  التقليل ه، يمكنللحرآةم األساسي االمحددة بموجب اتفاقيات جنيف والنظ االيتهضمن واألحمر 
  .يهلتي يمكن أن تترتب علوتصاعد الهجرة ا احتماالت نزوح السكان

الجمعيات على العنف، أشكال النزاعات المسلحة وغيرها من  الناجمة عنلتخفيف ضغوط الهجرة  
 الدولي تدعم واليتها بموجب القانونأن و مع اللجنة الدولية للصليب األحمرأن تتعاون  الوطنية
  .اإلنساني

األسباب  ،التنميةإلى آفاق لخدمات وإلى ااالفتقار باإلضافة إلى الضائقة االجتماعية واالقتصادية، تمثل   - ٢- ١٠
الحكومات على اتخاذ تدابير للتخفيف من المشقة من خالل  ةاإلنسانيوقد تشجع المناصرة . الرئيسية للهجرة

قدرة جمعيات الوطنية في مساهمتها في الميزة النسبية لل تكمنومع ذلك، . تحسين الخدمات والتنمية االقتصادية
 إدراروقد يشمل ذلك، ضمن أمور أخرى، دعم األمن الغذائي و. من خالل العمل التطوعيالناس على التعافي 

  .يمستوى المجتمعالاإلغاثة اإلنسانية على وعية، أو أعمال برامج الصحة والت وأ ،الدخل

ينبغي أن ترآز اقتصادية واجتماعية، بأزمة ر متفي الحد من ضغوط الهجرة في بلدان  ةهماسالم عند 
 .يمستوى المجتمعالمن خالل العمل على  قدرة الناس على التعافيالجمعيات الوطنية على تعزيز 

 ،في آثير من األماآن ةظروف المعيشيزيد من صعوبة  النمو السكانيي بتدهور البيئإن اقتران ال  - ٢- ١٠
حمل الناس على قد يالكوارث الطبيعية أو الكوارث من صنع اإلنسان طر آما أن خ. السيما بالنسبة للفقراءو

، التأهب لمثل هذه المخاطر وتعزيز قدرة السكان على التعافيمن خالل و. عن أماآن أآثر أمنًا الهجرة بحثًا
  .الهجرةالتي تحمل الناس على ضغوط من التخفيف الالجمعيات الوطنية واالتحاد الدولي في تساهم 

استراتيجية أساسية للجمعيات الوطنية والتأهب لها، يشكالن  حد من مخاطر الكوارثالإن  
 .واالتحاد الدولي للحد من ضغوط الهجرة على المجتمعات المحلية المعرضة للكوارث
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