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شبكة  أكرب  األحمر  والهالل  األحمر  الصليب  لجمعيات  الدويل  االتحاد  ُيعد 

الجمعيات  من  أعضائنا  وبفضل  العامل.  يف  املتطوعني  عىل  تعتمد  إنسانية 

نّوفر  جمعية،   190 عددها  البالغ  األحمر  والهالل  األحمر  للصليب  الوطنية 

شخص  مليون   160.7 لفائدة  األجل  الطويلة  اإلمنائية  وبرامجنا  خدماتنا 

سنويا يف كل مجتمع محيل، ولصالح 110 مليون شخص آخر بفضل عمليات 

مواجهة الكوارث وبرامج االنتعاش املبكر. ونقوم بعملنا قبل حدوث الكوارث 

وتحسني  املستضعفني  احتياجات  لتلبية  وبعدها  وخاللها  الصحية  والطوارئ 

الجنسية أساس  عىل  قائم  متييز  دون  مساعدتنا  ونقدم  حياتهم.   ظروف 

أو العرق أو النوع االجتامعي أو املعتقدات الدينية أو الطبقة االجتامعية أو 

اآلراء السياسية.

وتسرتشد خطة عملنا الجامعية باسرتاتيجية العقد 2020 ملواجهة التحديات 

األرواح بإنقاذ  ملتزمون  فنحن  العقد،  لهذا  الكربى  واإلمنائية   اإلنسانية 

وتغيري العقليات.

وتكمن قوتنا يف شبكتنا من املتطوعني، وخربتنا املجتمعية، واستقاللنا وحيادنا. 

ونسعى إىل االرتقاء باملعايري اإلنسانية بوصفنا رشكاء يف التنمية، ويف مواجهة 

الكوارث. ونحاول إقناع صانعي القرارات بالعمل ملصلحة املستضعفني دامئاً، 

ونساهم بذلك يف تهيئة ظروف حياة صحية وآمنة للمجتمعات املحلية، ويف 

تقليل مواطن الضعف، وتعزيز ُمقِومات الصمود، وترويج املواقف السلمية 

يف جميع أنحاء العامل.
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اسرتاتيجية االتحاد الدويل 
 العاملية بشأن الهجرة

2022 - 2018
األحمر  والهالل  األحمر  للصليب  الوطنية  الجمعيات  تنخرط  »عندما 
يف العمل يف مجال الهجرة، فإنها تهدف فرادى وجامعة مع اتحادها 
االعتبارات  معالجة  إىل   - األحمر  للصليب  الدولية  واللجنة  الدويل 

اإلنسانية املتعلقة باملهاجرين املحتاجني طوال رحلتهم.«

سياسة االتحاد الدويل بشأن الهجرة، 12009

اأوالً: �شي�ق املو�شوع

ما زيادة الهجرة إال نتيجة لبعض من أهم التحديات اإلنسانية يف القرن الحادي والعرشين. 

فقد أدت حركات نزوح املهاجرين والالجئني الكبرية عىل مدى السنوات القليلة املاضية يف 

مناطق مختلفة من العامل، مثل حوض البحر املتوسط وخليج البنغال وبحر أندامان ورشق 

والواليات  املكسيك  الشاميل حتى  املثلث  من  الالتينية  وأمريكا  األفريقي  والقرن  أفريقيا 

املتحدة، إىل إبراز مواطن الضعف واملخاطر املحتملة التي تواجه املهاجرين، ال سيام غري 

من  الخوف  بسبب  النازحني  من  مزيجاً  عادة  الحركات  هذه  وتشمل  منهم.  النظاميني 

االضطهاد أو النزاعات وأعامل العنف أو وقوع انتهاكات لحقوق اإلنسان أو الفقر وانعدام 

اآلفاق االقتصادية أو الكوارث الطبيعية. ويعرب كثري من الناس الحدود أماًل يف البحث عن 

فرص للعمل، كام يتزايد عدد النازحني بسبب تغري املناخ. فاألسباب التي تدفع الناس إىل 

الهجرة معقدة، وغالباً ما تكون مزيجاً من هذه العوامل االجتامعية والثقافية وغريها.

.www.ifrc.org/Global/Governance/Policies/migration-policy-ar.pdf :متاحة عرب الرابط التايل  1

www.ifrc.org/Global/Governance/Policies/migration-policy-ar.pdf
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ولالتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر التزام طويل األجل بالعمل مع 

املهاجرين ومن أجلهم. وتقدم الجمعيات الوطنية دعام محدداً ملجموعات مثل الالجئني 

وطالبي اللجوء والعامل املهاجرين، ضمن آخرين، وتوفر خدمات منقذة للحياة من أجل 

أشد الفئات استضعافاً، وتنارص من أجل تلبية احتياجات املهاجرين والدفاع عن حقوقهم، 

وتعزيز حصولهم عىل الدعم األطول أجاًل. كام تؤدي الجمعيات الوطنية دوراً حاساًم يف 

إعادة الروابط العائلية بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب األحمر، مبا يف ذلك مل شمل 

العائالت حيثام أمكن.

اسرتاتيجية للمستقبل
)املشار  الدويل  اتحادها  وأمانة  الوطنية  الجمعيات  قوة  نقاط  االسرتاتيجية  وتحدد هذه 

األهداف  وتضع  الهجرة،  بشأن  املشرتك  الهدف  وكذلك  الدويل(،  باالتحاد  ييل  فيام  إليه 

2018 عام  من  سنوات  لخمس  ميتد  زمني  إطار  خالل  تحقيقها  يجب  التي   والخطوات 

إىل 2022.

ولالتحاد الدويل حضور عاملي ودور مساعد وتركيز عىل أشد الفئات استضعافاً، ما يعني 

اإلنساين  العمل  خالل  من  منها  والتلطيف  املعاناة  تدارك  له  يسمح  بوضع  ينفرد  أنه 

واملساعدة عىل دعم حقوق جميع املهاجرين وصون كرامتهم ومساعدتهم عىل االندماج 

يف املجتمعات املحلية التي تستضيفهم.

الوطنية يف 190 بلداً وعدد املتطوعني فيها املقدر بنحو  إىل أنشطة الجمعيات  واستناداً 

االتحاد  يقدمه  الذي  الدعم  تعزيز  13 مليون متطوع، فإن هذه االسرتاتيجية تهدف إىل 

الدويل  االتحاد  عمل  بني  يربط  وهو  رحالتهم.  مراحل  مختلف  املهاجرين يف  إىل  الدويل 

فيهم  مبن  املهاجرين،  من ضعف  الحد  أجل  من  والدعوة  والحامية  املساعدة  مجال  يف 

املهاجرون غري النظاميني، ومن أجل تعزيز قدرتهم عىل الصمود.

لتمكني  يكفي  مبا  محددة  وهي  والوطنية،  اإلقليمية  بالتباينات  االسرتاتيجية  هذه  وتقر 

االتحاد الدويل من تحقيق املزيد من التأثري فيام يتعلق بدعم املهاجرين. كام أنها واسعة 

الوطنية.  الجمعيات  وقدرات  والسياقات  القضايا  مختلف  الستيعاب  يكفي  مبا  النطاق 

األحمر  للصليب  الدولية  الحركة  مكونات  بني  وثيقني  وتنسيق  تعاون  محل  والهجرة 

والهالل األحمر. وتعترب هذه االسرتاتيجية نقطة انطالق نحو صياغة اسرتاتيجية للحركة 

أكرث  نحو  عىل  األحمر  للصليب  الدولية  اللجنة  عمل  تشمل  املستقبل  يف  الهجرة  بشأن 

اكتامالً.

مالحظة ب�ش�أن امل�شطلح�ت

املهاجرين  على  اال�سرتاتيجية  هذه  تركز 

الذين عربوا احلدود الدولية. بينما تعرِّف 

�سيا�سة االحتاد الدويل ب�ساأن الهجرة لعام 

االأ�سخا�ص  باأنهم  املهاجرين   2009

حمل  من  يفرون  اأو  يغادرون  الذين 

اأماكن  اإىل  لالنتقال  االعتيادي  اإقامتهم 

 – اخلارج  تكون يف  ما  عادة   - جديدة 

اأكرث  اأو  اأف�سل  اآفاق  اأو  فر�ص  عن  بحثًا 

املهاجرين،  العمال  ذلك  وي�سمل  اأمنًا. 

واملهاجرين عدميي اجلن�سية، واملهاجرين 

غري النظاميني يف ُعرف ال�سلطات العامة، 

ف�ساًل عن الالجئني وطالبي اللجوء. وقد 

يكون النهج اال�سرتاتيجي املو�سوف هنا 

ذا �سلة اأي�سًا ببع�ص االأعمال التي ي�سطلع 

بها االحتاد الدويل لدعم النازحني داخل 

بلدانهم.2  

يف  امل�ستخدمة  امل�سطلحات  يلي  وفيما 

�سياق هذه الوثيقة:

zz اإىل الدويل  االحتاد  م�سطلح  ي�سري 

به  ت�سطلع  الذي  اجلماعي  العمل 

اجلمعيات الوطنية واأمانتها؛

zz اأو الوطنية  اجلمعيات  وت�سري 

اجلمعية الوطنية ب�سكل ح�رصي اإىل 

اجلمعيات  به  ت�سطلع  الذي  العمل 

الوطنية؛

zz فت�سري الدويل  االحتاد  اأمانة  اأما 

يف  الدويل  االحتاد  اأمانة  اإىل  ح�رصيًا 

جنيف، ف�سال عن مكاتبها االإقليمية 

ومكاتب االت�سال التابعة لها؛

zz اإىل االإقليمية  املكاتب  ت�سري  كما 

لالحتاد  التابعة  االإقليمية  املكاتب 

الدويل؛

zz وت�سري مكاتب االت�سال اإىل مكاتب

اأدي�ص  من  كل  يف  الدويل  االحتاد 

اأبابا وبروك�سل ونيويورك؛

zz الدولية احلركة  اإىل  احلركة  وت�سري 

االأحمر  والهالل  االأحمر  لل�سليب 

اأمانة االحتاد الدويل  تتاألف من  التي 

وجمعياتها الوطنية واللجنة الدولية 

لل�سليب االأحمر.

لقد اعتمدت أيضا سياسة الحركة بشأن النزوح الداخيل يف عام 2009 من أجل تحديد نهج الحركة بشأن معالجة الترشد   2

الداخيل. وهي تعرتف بالتمييز بني الترشد الداخيل والهجرة مع االعرتاف بالصالت املحتملة بني هاتني الظاهرتني يف بعض 

الحاالت.
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ث�ني�ً: امل�شي ُقدم�ً: خال�شة

تحدد اسرتاتيجية االتحاد الدويل العاملية بشأن الهجرة اتجاهاً للجمعيات الوطنية وأمانة 

االتحاد الدويل حتى نهاية عام 2022. ويعكس عنوانها - الحد من مواطن الضعف وتعزيز 

وتخفيف  اإلنسانية  االحتياجات  تلبية  حول  فقط  تدور  ال  أنها   – الصمود  عىل  القدرة 

املخاطر، وإمنا تعزز أيضاً من قدرة املهاجرين عىل الصمود من خالل دمج برامج املساعدة 

مدى  عىل  االسرتاتيجية  أساس  التالية  الخمس  األولويات  وتشكل  واملنارصة.  والحامية 

السنوات الخمس املقبلة:

تعزيز وتنسيق عمل االتحاد الدويل يف مجال الهجرة من خالل معالجة مواطن الضعف   -1

لدى املهاجرين وتلبية احتياجاتهم من منطلق اسرتاتيجي.

zz بدمج وقيامها  لالحتياجات  تقييم  عمليات  الوطنية  الجمعيات  من   ٪75 إجراء 

الهجرة يف خططها االسرتاتيجية؛

zz/و خدماتها  عىل  الحصول  من  املهاجرين  متكن  عىل  الوطنية  الجمعيات  حرص 

استهداف  مع  الرئيسية،  واملجاالت  املناطق  تقديم خدماتها يف  نطاق  توسيع  أو 

املهاجرين  احتواء  وضامن  املستضعفة،  املضيفة  املحلية  واملجتمعات  املهاجرين 

غري النظاميني؛

zz دراسة الجمعيات الوطنية لنقاط القوة األساسية للحركة فيام يتعلق بربامج الهجرة

ضمن سياقها - الغذاء واملأوى واملواد غري الغذائية والصحة واملعلومات وخدمات 

أخذ  مع  الخدمات،  توفري هذه  والقدرة عىل   - العائلية  الروابط  وإعادة  اإلحالة 

احتياجات املهاجرين وقدرة الجمعية الوطنية يف االعتبار.

احتياجات  تلبية  أجل  من  الهجرة  مسارات  طول  عىل  الدويل  االتحاد  عمل  تعزيز   -2

املساعدة  توفري  خالل  من  وذلك  يواجهونها،  التي  املخاطر  من  والحد  املهاجرين 

والحامية واالضطالع بأنشطة املنارصة.

zz لقد ُطوِّرت قدرات الجمعيات الوطنية، ال سيام عىل مستوى الفروع، ليك تتمكن

من تقييم احتياجات املهاجرين واملجتمعات املحلية املضيفة يف املواقع الرئيسية 

عىل طول مسارات الهجرة.

زيادة الرتكيز عىل أشد الفئات ضعفاً وتهميشاً، وضامن متكن املهاجرين بكافة فئاتهم   -3

من الحصول عىل الخدمات القامئة وكسب رضاهم عنها، ووضع برامج مخّصصة عند 

االقتضاء.

زيادة تأثري األنشطة يف مجال املنارصة والدبلوماسية اإلنسانية مع الحكومات، ال سيام   -4

من خالل االستخدام االسرتاتيجي للدور اإلنساين للجمعيات الوطنية كجهة مساعدة 

للسلطات العامة.

تعزيز إقامة الرشاكات داخل الحركة، وكذلك مع األطراف املعنية الخارجية.  -5

ال�شي��ش�ت وااللتزام�ت الع�ملية: 

التزام بعيد العهد جت�ه امله�جرين

zz 2002: يدعو ميثاق برلني، املعتمد

عام  اأبريل  �سهر  برلني يف  موؤمتر  يف 

»اإىل  الوطنية  اجلمعيات   ،2002

وم�ستدامة  فورية  اإجراءات  اتخاذ 

الب�رصية  ال�سعف  مواطن  ملعاجلة 

اأ�سكال حركات  النا�سئة عن جميع 

عن  النظر  بغ�ص  ال�سكان،  نزوح 

و�سعهم القانوين«؛

zz 2006: �سيا�سة االحتاد الدويل ب�ساأن

الالجئني وغريهم من امل�رصدين؛

zz الهجرة ب�ساأن   5 القرار   :2007

جمل�ص  اعتمده  الذي  الدولية، 

املندوبني؛

zz الدويل االحتاد  �سيا�سة   :2009

نطاق  تو�سع  التي  الهجرة  ب�ساأن 

االحتاد  اأ�سدرها  التي  ال�سيا�سة 

الدويل ب�ساأن الالجئني وغريهم من 

النازحني وحتل حملها، وتقرتح 10 

مبادئ لالحتاد الدويل يف العمل مع 

املهاجرين، بغ�ص النظر عن و�سعهم 

القانوين؛

zz وجميع الدول  التزام   :2011

ب�ساأن   3 بالقرار  احلركة  مكونات 

اإىل  الو�سول  �سمان  »الهجرة: 

واحرتام  والكرامة،  املهاجرين، 

االجتماعي«  واالندماج  التنوع، 

احلادي  الدويل  املوؤمتر  عن  ال�سادر 

والثالثني لل�سليب االأحمر والهالل 

االأحمر؛

zz :2015: بيان احلركة ب�ساأن الهجرة

جماعي  بعمل  القيام  »�سمان 

حلماية املهاجرين وتلبية احتياجاتهم 

والت�سدي لتعر�سهم لالأذى«، الذي 

اعتمده جمل�ص املندوبني.
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ث�لث�ً: َمن نحن

التزاماتنا بالعمل مع املهاجرين
ُعرفت الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر بالتزامها طويل األمد بالعمل مع 

الحكومات والفئات السكانية املضيفة ومجتمعات املهاجرين من أجل تلبية االحتياجات 

يف  رسمياً  االلتزام  هذا  صيغ  وقد  امُلضيفة3.  املحلية  واملجتمعات  للمهاجرين  اإلنسانية 

األحمر  والهالل  األحمر  الصليب  لجمعيات  الدويل  االتحاد  أصدرها  التي  الهجرة  سياسة 

يف عام 2009، كام أشارت إليه الدول يف القرار )3( الذي اعتمده املؤمتر الدويل الحادي 

والثالثني للصليب األحمر والهالل األحمر يف عام 2011.

وتجدر اإلشارة إىل أن الحركة ال تشجع عىل الهجرة كام أنها ال ُتثني عنها. فنهجنا إنساين 

بحت، يلتزم مببادئنا األساسية، ونضطلع بعملنا من منطلق احتياجات املهاجرين ومواطن 

ضعفهم، بغض النظر عن وضعهم القانوين. كام نسعى إىل ضامن احرتام حقوق املهاجرين 

لفئات  التي متنح  الخاصة  الحامية  املحلية، مبا يف ذلك  الدويل والقوانني  القانون  مبوجب 

معينة من الناس، مثل الالجئني وطالبي اللجوء.

العقد 2020  اسرتاتيجية  الوارد يف  الثالث  االسرتاتيجي  الهدف  الهجرة يف  إىل  إشارة  وترد 

العنف«. كام صادقت  ونبذ  للسالم  وثقافة  االجتامعي،  االندماج  »تعزيز  الدويل  لالتحاد 

الجمعية العامة لالتحاد الدويل، يف شهر ديسمرب 2015، عىل خطة وميزانية االتحاد الدويل 

»مجاالت  الثامنية  االسرتاتيجية  مجاالتها  كأحد  الهجرة  تحدد  التي   ،2020-2016 للفرتة 

الرتكيز« التي يقدم لها االتحاد الدويل دعمه عىل مستوى الربامج.

تتجسد رسالة االتحاد الدويل اإلنسانية بشكلها الواسع يف دستور االتحاد الدويل والنظام األسايس للحركة. فالهدف العام لالتحاد   3

وتشجيعها  الوطنية  الجمعيات  بها  تضطلع  التي  اإلنسانية  األنشطة  أشكال  »التأثري يف جميع  املثال، هو  سبيل  الدويل، عىل 

وتسهيلها والنهوض بها عىل الدوام لوقاية اإلنسان من أسباب املعاناة وتخفيف آالمه إسهاما يف الحفاظ عىل كرامة اإلنسان 

والسالم وتعزيزهام يف العامل.« )املادة 4 من دستور االتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر؛ ويرجى االطالع 

أيضاً عىل الفقرة 3 من املادة 6 من النظام األسايس للحركة(.

 املب�دئ الع�شرة ل�شي��شة

االحت�د الدويل ب�ش�أن الهجرة

الرتكيز على حاجات املهاجرين   -1

ومواطن �سعفهم؛

اإ�رصاك املهاجرين يف و�سع   -2

الربامج االإن�سانية؛

دعم تطلعات املهاجرين؛  -3

االعرتاف بحقوق املهاجرين؛  -4

الربط بني امل�ساعدة واحلماية   -5

واملنا�رصة االإن�سانية للمهاجرين؛

اإقامة �رصاكات من اأجل   -6

املهاجرين؛

العمل على امتداد م�سارات   -7

الهجرة؛

م�ساعدة املهاجرين عند العودة؛  -8

الت�سدي لظاهرة نزوح ال�سكان؛  -9

التخفيف من �سغوط الهجرة   -10

على املجتمعات االأ�سلية.
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رابع�ً: موقفن� من الهجرة

عاملية تضم 190 جمعية وطنية  الدويل شبكة  فاالتحاد  تنوع عملنا.  تكمن يف  قوتنا  إن 

وتوفر أمانتها استجابات تالئم السياقات املحلية وتقوم عىل أساس احتياجات املهاجرين 

يف املراحل املختلفة من رحالتهم.

مواطن القوة يف برامجنا
األنشطة  العديد من  فهناك  للمهاجرين بطرق عديدة.  الدعم  الوطنية  الجمعيات  تقدم 

مة خصيصاً لحاالت الطوارئ، مبا يف ذلك حركات نزوح السكان الكبرية، وهناك أيضاً  املصمَّ

العديد من الربامج األخرى التي تهدف إىل تلبية احتياجات املهاجرين األطول أجاًل لدى 

إىل  برامجنا  يف  ونسعى  عودتهم.  عند  أو  العبور  مرحلة  خالل  أو  وجهتهم  إىل  وصولهم 

تدارك وقوع الناس فريسة لحاالت االستغالل واإليذاء، أو مساعدتهم وحاميتهم إذا كانوا 

قد وقعوا بالفعل فريسة لذلك. كام أن برامجنا تهدف إىل مساعدة أشد الناس استضعافاً 

وحاميتهم، سواء كانوا يف مرحلة العبور أو وصلوا حديثاً إىل بلد ما أو يف طور التكيف مع 

مجتمع جديد أو عائدين إىل موطنهم. وقد استفاد العديد من املهاجرين من الخدمات 

التي تقدمها الجمعيات الوطنية يف أكرث من بلد. وهناك بعض نقاط القوة األساسية التي 

تظهر باستمرار ضمن مجموعة واسعة من األنشطة التي نقدمها من أجل دعم املهاجرين 

)وهي ملخصة بإيجاز يف الشكل 1(:

zz املساعدة اإلنسانية: تقدم الجمعيات الوطنية املساعدة اإلنسانية للمهاجرين من أجل

تلبية أشد احتياجاتهم إلحاحاً. وبالرغم من تباين األنشطة، فإنها غالباً ما تشمل مواد 

أساسية مثل الغذاء ومستلزمات النظافة واملالبس واملأوى ولوازم اإلعاشة يف حاالت 

الطوارئ، واملزيد من الدعم املوّجه مثل توفري معلومات من أجل فئات مستضعفة 

محددة. وسواء كان العمل يف مخيامت الالجئني يف رشق أفريقيا أو مع العائدين يف 

األمريكتني أو مع الذين يصلون حديثاً إىل أوروبا، فإن الجمعيات الوطنية املوجودة 

يف هذه املجتمعات رسعان ما تهب لتلبية االحتياجات املحددة لفئات املهاجرين يف 

مختلف البلدان؛

zz :الخدمات الصحية األساسية، مبا يف ذلك اإلسعافات األولية والدعم النفيس االجتامعي

متثل الصحة أولوية هامة للمهاجرين. ويف حني يتمتع معظم املهاجرين بحالة بدنية 

جيدة، فإن رحالت الهجرة قد تنطوي عىل التعرض ألعامل عنف أو حوادث أو إصابة 

إىل  املهاجرون  يحتاج  قد  أو  الرحلة؛  قبل  قامئة  كانت  ظروف  تتفاقم  وقد  بأمراض. 

من  العديد  عىل  يتعذر  وقد  اإلنجابية.  الصحية  الرعاية  مثل  خدمات  عىل  الحصول 

الجمعيات  فإن  لذا،  الوطنية.  الصحية  النظم  الخدمات من  الحصول عىل  املهاجرين 

الوطنية توفر املساعدة الطبية للمهاجرين، مع خدمات يف مجاالت مختلفة، انطالقا 

من الصحة املجتمعية والتدريب عىل اإلسعافات األولية إىل مساعدة املهاجرين من 

املعوقني ومعالجة املهاجرين الذين يعانون من صدمات نتيجة للتعذيب. وميكن أن 

ن�ش�ط اللجنة الدولية لل�شليب 

االأحمر يف جم�ل الهجرة

اللجنة  مع  الدويل  االحتاد  ي�سطلع 

)اللجنة  االأحمر  لل�سليب  الدولية 

يف  الهجرة  جمال  يف  بالعمل  الدولية( 

العمل  فمجاالت  عديدة.  �سياقات 

الرئي�سية للجنة الدولية – التي غالبًا ما 

تكون يف مناطق النزاعات امل�سلحة اأو 

غريها من حاالت العنف – ت�سمل ما 

يلي:

ت�سعى  حيث  املهاجرين:  حماية 

الدول  وفاء  اإىل �سمان  الدولية  اللجنة 

و�سون  االأرواح  بحماية  بالتزاماتها 

املهاجرين  معاناة  وتلطيف  الكرامة 

�رصي  حوار  خالل  من  ال�سعفاء 

بالقوانني  والتوعية  ال�سلطات؛  مع 

مبواطن  كذلك  والتوعية  ال�سارية، 

ال�سعف املرتبطة بالهجرة.

املحتجزين:  املهاجرين  ل�صالح  اأن�صطة 

�سمان  على  الدولية  اللجنة  ت�ساعد 

يف  املحتجزين  املهاجرين  خ�سوع 

اأماكن  اأو  خم�س�سة  احتجاز  اأماكن 

لالإجراءات  جنائية،  الأ�سباب  احتجاز 

معاملة  ومعاملتهم  الواجبة،  القانونية 

ظروف  يف  واحتجازهم  اإن�سانية، 

ت�سون كرامتهم.

م�صري  وحتديد  العائلية  الروابط  اإعادة 

الوكالة  و�سعت  املفقودين:  املهاجرين 

التابعة  املفقودين  عن  للبحث  املركزية 
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يكون توفري املساعدة الطبية والدعم النفيس االجتامعي نقطة انطالق رئيسية للعمل 

مع املهاجرين، ال سيام غري النظاميني منهم؛

zz ،إعادة الروابط العائلية: إن فقدان االتصال مع العائلة نتيجة شائعة من نتائج الهجرة

سواء وقع انفصال بني الناس أثناء الرحلة أو ُفقد االتصال مع املوجودين يف الوطن. 

املوارد أو االحتجاز من حصول املهاجرين عىل  وقد ُيحد املرض أو اإلصابة أو نقص 

وسائل االتصال. ويف هذا الصدد، فإن الشبكة املعنية بالروابط األرسية، التي تتألف 

من اللجنة الدولية للصليب األحمر و190 جمعية وطنية، تعمل عىل تدارك اختفاء 

الناس أو انفصالهم عن أفراد ارستهم، كام تعمل عىل إعادة االتصاالت بني أفراد األرسة 

والحفاظ عليها. وتلك خدمة فريدة وذات أهمية بالغة للمهاجرين، وتشمل أنشطة 

ترتاوح بني املساعدة عىل تفادي انفصال العائالت عىل طول مسارات الهجرة مع تزويد 

املهاجرين بفرص االتصال؛ وتسجيل األطفال غري املصحوبني بذويهم؛ وتتبع أفراد األرس 

املنفصلني، ودعم أو مّل شمل األرس. وتفيد الجمعيات الوطنية التي تعمل مع مهاجرين 

أو  قضايا  إثارة  من  املهاجرين  مّيكن  قد  العائلية  الروابط  إلعادة  يل  األوَّ االتصال  بأن 

مخاوف أخرى وتسهيل إحالتهم من ثّم إىل خدمات أخرى.

اجلمعيات  مع  بالتعاون  الدولية  للجنة 

العائلية  الروابط  اإعادة  �سبكة  الوطنية 

من  النا�ص  وقاية  على  ت�ساعد  التي 

تعمل  كما  االنف�سال،  اأو  االختفاء 

على ا�ستعادة االت�سال بني اأفراد االأ�رصة 

اأنها  واحلفاظ عليه قدر االإمكان. كما 

حتاول العمل على حتديد م�سري ومكان 

االأ�سخا�ص املفقودين.

تقدم  ال�رشعي:  الطب  جمال  يف  الدعم 

جمال  يف  الدعم  اأي�سًا  الدولية  اللجنة 

ج اأف�سل  الطب ال�رصعي االإن�ساين وتروِّ

املمار�سات واملعايري من اأجل التعامل مع 

وكرمية؛  الئقة  بطريقة  الب�رصية  الرفات 

وحتديد  الوفاة  حاالت  توثيق  ويجري 

هوية املتوفى اإن اأمكن؛ واإعادة الرفات 

الب�رصية اإىل الوطن اأو اإجراء مرا�سم الدفن 

املنا�سبة؛ واإخطار اأ�رص املتوفني مع اإ�سدار 

�سهادات الوفاة الر�سمية.

الدولية  للجنة  ميكن  امل�صاعدة: 

املبا�رصة  االإغاثة  توفري  االأحمر  لل�سليب 

للمهاجرين اأو م�ساعدتهم على احل�سول 

اجلمعيات  تقدمها  التي  اخلدمات  على 

الوطنية اأو اآخرون.
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Javier Ormeno
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الشكل 1: عينة من برامج االتحاد الدويل املتعلقة برحالت الهجرة4

املن��شرة واالت�ش�ل والتوعيةاحلم�يةامل�ش�عدة واالحتواء االجتم�عي

توفري حلول املأوى )مثل املالجئ zzبلدان املقصد
الجامعية، واملساعدة عىل تسديد 

اإليجارات، واإلعاشة يف حاالت 
الطوارئ(

zzمراكز االستقبال

zzاملواد الغذائية وغري الغذائية

zz الربامج الصحية، مبا يف ذلك برامج
الصحة العقلية والدعم النفيس 

االجتامعي

zzالتدريب اللغوي والتأقلم الثقايف

zzالحصول عىل فرص للعمل والتعليم

zzاستقبال ودمج الالجئني املعاد توطينهم

zz»إنشاء »مواقع آمنة

zzخدمات البحث واإلنقاذ

zzإعادة الروابط العائلية

zzمل شمل األرسة

zz تقديم خدمات املشورة
والتوجيه واإلحالة واملساعدة 

القانونية

zz دعم ما قبل املغادرة للعائدين
يف ظل ظروف معينة

zz تلبية احتياجات املهاجرين
املحتجزين

zz أنشطة االتصال والتوعية الرامية
إىل مكافحة التمييز وتعزيز 
التعايش السلمي واالحتواء 

االجتامعي للمهاجرين

zz املنارصة من أجل ضامن طرق
آمنة وقانونية للمهاجرين

zz املنارصة لضامن حصول
املهاجرين عىل الخدمات

zz تذكري السلطات بالتزاماتها تجاه
املهاجرين 

توفري حلول املأوى )مثل املالجئ zzبلدان العبور
الجامعية، واملساعدة عىل تسديد 

اإليجارات، واإلعاشة يف حاالت 
الطوارئ(

zzاملواد الغذائية وغري الغذائية

zz الربامج الصحية، مبا يف ذلك برامج
الصحة العقلية والدعم النفيس 

االجتامعي

zzاملشاركة واملساءلة املجتمعية

zzإدارة وتنسيق شؤون املخيامت

zz»إنشاء »مواقع آمنة

zz العمل يف أول نقاط االستقبال ومراكز
االستقبال

zzإعادة توطني الالجئني

zzإعادة الروابط العائلية

zz تقديم خدمات املشورة
والتوجيه واإلحالة واملساعدة 

القانونية

zz تقديم الدعم لضحايا االتجار
والرق

zz تلبية احتياجات املهاجرين
املحتجزين

zz أنشطة االتصال والتوعية الرامية
إىل مكافحة التمييز وتعزيز 
التعايش السلمي واالحتواء 

االجتامعي للمهاجرين

zz أنشطة التوعية بشأن الرحالت
التي ال يزال يتعني مواصلتها

zz تذكري السلطات بالتزاماتها تجاه
املهاجرين

zz املنارصة من أجل الحصول عىل
الخدمات

zz توفري املعلومات للمهاجرين
بشأن خيارات الهجرة القانونية

الربامج املعنية بتعزيز القدرة عىل zzبلدان املنشأ
الصمود

zz دورات التدريب املهني وتعزيز سبل
كسب الرزق واألنشطة املدرَّة للدخل

zz ،مساعدة العائدين عىل إعادة االندماج
مبا يف ذلك تقديم الدعم الصحي 

والنفيس االجتامعي

zzمساعدة أرس املهاجرين املفقودين

zz توفري املعلومات للمهاجرين
)إحاطات ما قبل املغادرة(

zzإعادة الروابط العائلية

zz تلبية احتياجات املهاجرين
املحتجزين

zz أنشطة االتصال والتوعية التي
تهدف إىل توفري املعلومات 

للمهاجرين املحتملني للحد من 
املخاطر املحتملة خالل الرحلة 

أو عند املقصد

zz تذكري السلطات بالتزاماتها تجاه
املهاجرين

هذا الجدول غري حرصي.  4
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االستفادة من نقاط قوتنا
للحركة نهج فريد إزاء الهجرة. فواليتنا اإلنسانية الواسعة والتزامنا طويل األجل بالعمل مع املهاجرين بغض النظر 

عن وضعهم القانوين يعني أن تركيزنا ينصب عىل الحاجة ومواطن الضعف، والعمل مع األشخاص الذين قد ال 

تغطيهم الواليات التنظيمية للجهات الفاعلة األخرى التي تعمل يف مجال الهجرة بسبب الثغرات املوجودة بني 

مختلف هذه األنظمة. فوجود جمعيات وطنية معروفة وتحظى بالثقة يف كل بلد تقريباً من بالد العامل يعني 

أننا نستطيع التعرف بسهولة عىل املهاجرين، مام يسمح لنا مبساعدتهم يف جميع مراحل رحالتهم. كام أن الوضع 

للحوار مع الحكومات من  الفريد للجمعيات الوطنية كجهات إنسانية معاونة للسلطات العامة يتيح لنا فرصاً 

أجل تقديم الدعم لضامن تلبية احتياجات املهاجرين وضامن حقوقهم وصون كرامتهم. وبفضل عملنا التطوعي، 

نشكل جزءاً ال يتجزأ من مجتمعاتنا. ما يعني أنه بوسعنا العمل عىل تعزيز االندماج االجتامعي ومكافحة التمييز.

نقاط ال�صعف

عدم ات�ساق النطاق واجلودة

 الرتكيز على حاالت الطوارئ

اأكرث من الرتكيز على االأجل الطويل

 عدم الر�سا عن اأن�سطة احلماية

واملنا�رصة

املخاطر

قلة االعرتاف بالعمل

العمل ُمعّقد و�ساق

خماطر تهدد املبادئ، ت�سمل التمويل

خماطر تهدد املوظفني واملتطوعني

نقاط القوة

ح�سور حملي بقيادة املتطوعني

تغطية عاملية

دور اجلهة امل�ساعدة

االإغاثة، ال�سحة، اإعادة الروابط العائلية

املبادئ االأ�سا�سية

الفر�ص

املركز الفريد

تزايد اأهمية االحتاد الدويل

التاأثري واملكانة

التعاون وال�رصاكة

 SWOT

وبينام يظل عملنا يف مجال الهجرة قامئاً عىل االحتياجات، ومكّيفا للسياق الوطني ومعتمدا عىل قدرة الجمعية 

الوطنية، فمن املمكن تعزيز حجم ما نستطيع تقدميه للمهاجرين من خدمات مع الحفاظ عىل اتساقها وجودتها، 

ال سيام وأن املهاجرين قد يلتقون بعدة جمعيات وطنية خالل رحالتهم. فالعمل عىل تلبية االحتياجات اإلنسانية 

عند  املهاجرين  تستهدف  برامج  الجاري، فضاًل عن وضع  الهجرة يف عملنا  قضايا  منا دمج  يتطلب  للمهاجرين 

االقتضاء. وتقتيض مبادئنا األساسية أن نظل محايدين ومتجردين من أي دوافع سياسية أو غريها، ولكن الحساسيات 

السياسية تسببت، يف بعض السياقات، يف التحفظ إزاء استخدام الدبلوماسية اإلنسانية من أجل إحداث تغيري يف 

حياة املهاجرين أو العمل مع املهاجرين غري النظاميني. وهناك املزيد مام ميكن القيام به من أجل دمج حامية 

املهاجرين يف برامجنا مع مراعاة االعتبارات األطول أجاًل يف عملنا اإلنساين؛ وكالهام أمران حاسامن للعمل يف مجال 

الهجرة.
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واالتحاد الدويل طرف فاعل كبري ومعروف يف مجال العمل اإلنساين، بيد أن عمله يف مجال الهجرة ال يحظى بالقدر 

الالزم من االعرتاف. وهو أكرث قدرة من بعض املنظامت عىل اجتذاب التمويل الالزم لعمله مع املهاجرين، ولكن 

كثرياً ما ُيوّجه هذا التمويل نحو األنشطة الطارئة أو قصرية األجل. فتمويل العمل املتعلق بالهجرة ميكن أن يخضع 

للتسييس إىل حد كبري، مبا يف ذلك ربطه بإدارة الهجرة. وبينام نعمل عىل تعضيد عملنا بشأن الهجرة، يجب أن 

تظل أنشطتنا قامئة عىل االحتياجات فقط، ورفض التمويل الذي يتعارض - أو يخلق تصوراً بأنه يتعارض - مع 

مبادئنا األساسية. ويساعد استقرار التمويل وتنوعه عىل دعم اتباع نهج أطول أجال وأكرث اسرتاتيجية من أجل عملنا 

يف مجال الهجرة. إن ميزتنا هي اندماجنا يف املجتمع ودورنا كجهة مساعدة، إال أنهام ميكن أن يشكال أيضاً مشكلة 

للجمعيات الوطنية التي تحاول تجنب التأثر، عىل سبيل املثال، باملواقف املجتمعية السلبية إزاء الهجرة. كام أن 

سهولة اتصال الجمعيات الوطنية بالحكومة بفضل دورها كجهة مساعدة ميكن أن ينطوي عىل تبعات عىل قدرة 

الجمعيات الوطنية عىل الحفاظ عىل استقاللها.

ويتطلب العمل عىل طول مسارات الهجرة وعرب الحدود وغالباً مع سكان متنقلني، اتباع طرق عمل أكرث اتساقاً 

وإقامة املزيد من الرشاكات داخل الحركة وخارجها. فديناميات العمل عرب الحدود والقضايا اإلقليمية ميكن أن 

تعرقل تنسيق العمل يف إطار االتحاد الدويل بيد أن وجود هدف إنساين مشرتك من شأنه أن يسمح بتحسني الحوار 

بني األقران والتحليل واالستجابة، مبا يف ذلك العمل من خالل شبكات االتحاد الدويل اإلقليمية التي ميكن تعزيزها 

بقدر أكرب. وتجدر اإلشارة إىل التعاون الوثيق يف مجال الهجرة بني اللجنة الدولية للصليب األحمر والجمعيات 

الوطنية وأمانة االتحاد الدويل، ال سيام يف مجاالت مثل االحتجاز وإعادة الروابط العائلية، حيث تضطلع اللجنة 

الدولية بدور قيادي. وينبغي للجهود الرامية إىل تعزيز التعاون أن تجعل من نقاط قوة الحركة ككل ووالياتها 

التكميلية سبياًل للحد من مواطن الضعف لدى املهاجرين. ومن شأن الرشاكات الخارجية األكرث فعالية املوجودة 

ال. فمن املمكن تقاسم التحليل والتجارب؛ وتعميق مشاركتنا  خارج إطار الحركة أن تفسح املجال للعمل الفعَّ

الربامج مع  وأنشطتنا مع الحكومات يف مجال املنارصة؛ وتعزيز الحوار االسرتاتيجي وإقامة الرشاكات يف مجال 

الفاعلة الرئيسية يف مجال الهجرة من أجل زيادة تأثرينا ونطاق تغطيتنا. كام يجب أن تكون الرشاكة  الجهات 

أكرث من مجرد عالقة متويلية. ويجب علينا أن نصيغ رؤية جديدة للرشاكة االسرتاتيجية املجدية، وأن نعمل عىل 

ل مهارات رشكائنا مهاراتنا، وأنهم يشاطروننا قيمنا ويحرتمون مبادئنا األساسية، وكذلك أن نضمن مشاركة  أن تكمِّ

املهاجرين بفعالية واالستامع إىل آرائهم.
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خ�م�ش�ً: نهجن�

الحامية وعدم اإلرضار
كام هو مبني يف سياسة االتحاد الدويل بشأن الهجرة، يجب أن تكون املساعدة املقدمة إىل املهاجرين مصحوبة 

بجهود لتوفري الحامية من اإليذاء واالستغالل والحرمان من الحقوق. وتشمل الحامية »... جميع األنشطة الرامية 

إىل ضامن االحرتام الكامل لحقوق الفرد وفقا لنص وروح القوانني ذات الصلة، أي القانون الدويل لحقوق اإلنسان 

والقانون الدويل اإلنساين والقانون الدويل لالجئني«. فالحامية مسؤولية تقع أوالً وقبل كل يشء عىل عاتق السلطات 

التي يجب أن تدافع عن حقوق جميع األفراد الخاضعني لواليتها. ونتيجة للمشاكل التي يواجهها املهاجرون يف 

كثري من األحيان يف مامرسة حقوقهم، فقد شدد كل من سياسة االتحاد الدويل بشأن الهجرة والقرار )3( الصادر 

عن املؤمتر الدويل عام 2011 عىل أهمية حامية املهاجرين.

احتجاز  مجال  ذلك يف  مبا يف  املهاجرين،  لتعزيز حامية  األنشطة  من  الوطنية يف مجموعة  الجمعيات  وتشارك 

املهاجرين، وإعادة الروابط العائلية، والعمل مع الناجني من االتجار والرق، واالحتواء االجتامعي، وتقديم الدعم 

القانوين، وأنشطة اإلعالم واملنارصة. والكثري من تلك الربامج ما هو متخصص ويتطلب مستويات عالية من الخربة 

والتجربة. وتوفر اللجنة الدولية للصليب األحمر، التي لها والية خاصة يف مجال الحامية، إطار عمل للجمعيات 

الوطنية العاملة يف مجال إعادة الروابط العائلية واالحتجاز، كام توفر القيادة والدعم املبارش عند الطلب.

وباإلضافة إىل الربامج املكرّسة للحامية، من املهم أن يجري دمج أنشطة الحامية ضمن جميع أنشطة العمل مع 

املهاجرين مع التوافق مع مبدأ »عدم اإلرضار«. ويتطلب ذلك، عىل أقل تقدير، أال تتسبب األنشطة اإلنسانية يف 

زيادة مستوى املخاطر التي يتعرض لها املهاجرون جراء رضر نتج عن اتخاذ إجراء أو إحجام عن اتخاذ إجراء. كام 

ینبغي لالتحاد الدويل أن يتبع نهجاً يركز عىل الحامیة من خالل السعي إىل فهم املخاطر التي تواجهها املجموعات 

املختلفة والتصدي لها، مبا يف ذلك املهاجرون غري النظاميني والنساء واألشخاص املعوقني واألطفال، ال سيام القرّص غري 

املصحوبني بذويهم. وتضطلع بعض الجمعيات الوطنية بأنشطة ممتازة يف مجال الحامية املتخصصة أو يف مجال دمج 

أنشطة الحامية ضمن أنشطتها. ومع ذلك، يلزم إيالء مزيد من االهتامم بتعزيز حامية املهاجرين من أجل زيادة نطاق 

وأهمية وجودة عمل االتحاد الدويل مع املهاجرين. كام تعمل اللجنة الدولية للصليب األحمر عىل زيادة جهودها 

الرامية إىل دعم الجمعيات الوطنية يف مجال الحامية. وهذا تطوٌر ُمرّحب به وأمٌر ذو أهمية ألنشطة الهجرة.

أنشطة املنارصة والدبلوماسية اإلنسانية
دورها  إىل  بالنظر  املهاجرين  باسم  باملنارصة  للقيام  يؤهلها  متميز  الوطنية يف وضع  الجمعيات  تكون  ما  غالباً 

ككيان إنساين مساعد للسلطات العامة. ومتثل املنارصة واالتصاالت والدبلوماسية اإلنسانية أدوات أساسية لضامن 

الحامية  ذلك  مبا يف  املحيل،  والقانون  الدويل  القانون  يستحقونها مبوجب  التي  الحامية  املهاجرين عىل  حصول 

لها أهميتها يف مجال  األدوات  اللجوء. وهذه  الالجئني وطالبي  الناس مثل  لفئات معينة من  املمنوحة  الخاصة 

التوعية باالحتياجات اإلنسانية للمهاجرين ومبواطن ضعفهم والبحث عن سبل معالجتها. وسريكز االتحاد الدويل 

يف أنشطته للمنارصة عىل املعاملة اآلمنة والكرمية للمهاجرين يف جميع املواقع عىل مسار رحالتهم بغض النظر 

عن وضعهم القانوين. ويشمل ذلك منارصة سياسات دعم االحتواء االجتامعي وعدم التمييز.
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يف  واملنارصة  االتصال  بشأن   2016 لسنة  الدويل  االتحاد  إطار  االسرتاتيجية  هذه  وتطبق 

مجال الهجرة وتدمجه. إذ أنها ُتنشئ منرباً لتعزيز املشاركة يف النقاش حول االسرتاتيجية 

املستويات  عىل  تأثرياً  أكرث  تكون  ليك  اإلنسانية  الدبلوماسية  دعم  أجل  من  والسياسة 

مياًل  وأكرث  األدلة  عىل  اعتامداً  أكرث  منارصًة  تقرتح  وهي  والوطنية.  واإلقليمية  العاملية 

للعمل الجامعي، مستَمدة من الحضور الذي تنفرد به الجمعيات الوطنية عىل مستوى 

املجتمعات املحلية عىل طول مسارات الهجرة، فضاًل عن وضعها املتميز بصفتها كيانات 

أمٌر حساس، كام تحث عىل  املنارصة  بأن  تقّر  العامة. وهي  للسلطات  إنسانية مساعدة 

زيادة الدعم املقّدم للجمعيات الوطنية بحيث ميكنها االضطالع باملنارصة بشكل مناسب، 

ومبا يتامىش مع املبادئ األساسية ومصلحة املهاجرين. وهي تسلط الضوء عىل أهمية اتباع 

اإلنسانية،  والدبلوماسية  الخارجية  باملشاركة  يتعلق  فيام  للحركة  ومتامسك  منسق  نهج 

حيثام كان ذلك ممكناً.

املبادئ األساسية والهجرة
أصبحت الهجرة مثار جدل متزايد اجتامعياً وسياسياً. ويف مثل هذا املناخ يتزايد احتامل 

بأنه مسّيس. وأفضل  انطباع  العمل اإلنساين يف مجال دعم املهاجرين، أو خلق  تسييس 

يقوم عىل  اإلنساين  عمله  أن  إثبات  املخاطر هي  بها هذه  ليدير  الدويل  لالتحاد  طريقة 

احتياجات املهاجرين، وأنه متجذر يف املبادئ السبعة األساسية للحركة الدولية للصليب 

األحمر والهالل األحمر.5 

zz إن مبدأي اإلنسانية وعدم التحيز ميليان علينا إيالء األولوية ملن هم يف أمس الحاجة

السبب،  ولهذا  هجرتهم.  سبب  أو  القانوين  وضعهم  عن  النظر  بغض  املساعدة،  إىل 

فإن هذه االسرتاتيجية تحث عىل الرتكيز عىل املهاجرين غري النظاميني الذين غالباً ما 

يكونون من بني أشد الفئات استضعافاً، ولكن قد يصعب الوصول إليهم حيث يعيشون 

يف الخفاء بسبب افتقارهم إىل وضع قانوين. إال أن هذين املبدأين يتطلبان منا كذلك 

عدم منح املهاجرين امتيازات عىل حساب أعضاء املجتمعات املحلية املضيفة الذين 

قد تكون لديهم احتياجات أكرب أو عىل نفس القدر من اإللحاح؛

متاح عرب الرابط:  5 

.http://www.ifrc.org/who-we-are/vision-and-mission/the-seven-fundamental-principles/

يحظر مبدأ عدم اإلعادة القرسية نقل األشخاص من سلطة إىل أخرى عند وجود أسباب حقيقية تدعو إىل االعتقاد بأنهم   6

سيتعرضون لخطر انتهاك بعض الحقوق األساسية، ومنها عىل وجه التحديد التعرض لالضطهاد أو التعذيب أو املعاملة 

الوحشية أو القاسية أو الالإنسانية أو املهينة أو الحرمان التعسفي من الحياة. ويلزم النظر يف أسباب أخرى اعتامداً عىل 

املواثيق العاملية أو اإلقليمية السارية.

http://www.ifrc. :مذكرة االتحاد الدويل التوجيهية »إجراءات مساعدة املهاجرين العائدين«، وهي متاحة عرب الرابط  7

.org/PageFiles/89397/new-docs/Advisory%20Note%20Return_AR.pdf

وموقف   ،)2016( بالعودة  املتعلقة  األنشطة  يف  الحركة  مشاركة  بشأن  األحمر  للصليب  الدولية  اللجنة  نظر  وجهات   8

اللجنة الدولية للصليب األحمر بشأن مشاركة الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر يف طرد السلطات العامة 

للمهاجرين )2010(.

تطبيق املب�دئ االأ�ش��شية

من حق الدول اأن تنظم وجود املهاجرين 

على اأرا�سيها. ولكن يف جميع احلاالت، 

يجب على احلكومات اأن متتثل اللتزاماتها 

مبقت�سى القانون الدويل، مبا يف ذلك مبداأ 

تّذكر  و�سوف  الق�رصية6  االإعادة  عدم 

ب�سمان  ال�رصورة،  عند  الدول،  احلركة 

الوفاء بهذه االلتزامات.

اإ�رصاك  تعقيد  مدى  اإىل  االإ�سارة  وجتدر 

املتعلقة  العمليات  يف  الدويل  االحتاد 

االحتاد  ف�سيا�سة  العائدين.  باملهاجرين 

عام  ال�سادرة  الهجرة  ب�ساأن  الدويل 

للجمعيات  ينبغي  اأنه  اإىل  ت�سري   2009

عمليات  يف  امل�ساركة  جتنب  الوطنية 

اإليها  النظر  الحتمال  تفاديًا  الرتحيل 

اإجراًء ق�رصيًا، واأنه ميكن  باعتبارها تدعم 

تقدمي امل�ساعدة االإن�سانية يف ظل ظروف 

اأحدث  وت�سري  الربامج.  يف  بدقة  حمددة 

االإر�سادات ال�سادرة عن االحتاد الدويل7 

اإىل  االأحمر8  لل�سليب  الدولية  واللجنة 

االإحجام  الوطنية  للجمعيات  ينبغي  اأنه 

تفاديا  الرتحيل  اأثناء  امل�ساعدة  تقدمي  عن 

الق�رصية. فقد  الحتمال ربطها باالأعمال 

اإىل  يعودون  الذين  املهاجرون  يتعر�ص 

وبالتايل  �سعفهم،  مواطن  لزيادة  بلدهم 

الدعم  تقدمي  وطنية  جمعيات  تقرر  فقد 

ادماجهم.  الإعادة  اأو  مغادرتهم  قبل 

الدويل  االحتاد  مذكرة  فاإن  ذلك،  ومع 

الدولية  اللجنة  واإر�سادات  التوجيهية 

لل�سليب االأحمر تربزان اأهمية النظر يف 

مبا  العودة،  بعمليات  عملها  ربط  خماطر 

يف ذلك خماطر اإ�سفاء ال�رصعية االإن�سانية 

عن غري ق�سد على عملية قد تكون ذات 

عواقب اإن�سانية وخيمة، وخماطرة فقدان 

اأو  املهاجرين  مع  �سواء  والثقة  امل�سداقية 

وبالتايل،  امل�سيفة.  املحلية  املجتمعات 

ينبغي اأن يقوم اأي دعم على اأ�سا�ص املبادئ 

االإن�سانية  خا�ص:  وب�سكل  االأ�سا�سية، 

مع  التحيز؛  وعدم  واال�ستقالل  واحلياد 

اإيالء اأهمية خا�سة للم�ساعدة على اإعادة 

جزءاً  العائدون  �سي�سبح  حيث  االإدماج 

من ال�سكان املحليني من جديد.

http://www.ifrc.org/who-we-are/vision-and-mission/the-seven-fundamental-principles/
http://www.ifrc.org/PageFiles/89397/new-docs/Advisory%20Note%20Return_AR.pdf
http://www.ifrc.org/PageFiles/89397/new-docs/Advisory%20Note%20Return_AR.pdf
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zz أما حيادنا، فيسمح لنا باملنارصة بشأن القضايا اإلنسانية باسم من ُهم أكرث استضعافاً. ويف حني يجب علينا

اإلحجام عن الدخول يف نقاش سيايس، فال يعني ذلك أننا صامتون؛ إذ يقوم االتحاد الدويل بإثارة القضايا ذات 

االهتامم مبارشة مع السلطات، أو عىل نطاق أوسع عند االقتضاء. ومبدأ االستقالل لدينا هو رّس ضامن عمل 

الجمعيات الوطنية بشكل مستقل، ويف املجاالت التي تشتد فيها الحاجة، مهام كانت مشقة العمل يف تلك 

املجاالت. ومن بني تلك املجاالت الصعبة االلتزامات الواردة يف سياسة االتحاد الدويل بشأن الهجرة، ال سيام 

»مساعدة املهاجرين العائدين« و«تخفيف ضغوط الهجرة عىل بلدان املنشأ«. وتلك مجاالت حّساسة نظراً 

ملخاطر ربط الجمعيات الوطنية بالجهود التي تبذلها الدول لتنظيم الهجرة، يف بلدان املنشأ والعبور واملقصد. 

وميكن أن يكون ارتفاع مستويات الهجرة مؤرشاً للمشاكل التي ميكن معالجتها من خالل برامج تعزيز القدرة 

عىل الصمود أو الربامج اإلمنائية. وإنه ألمر حيوي أن تهدف هذه الربامج إىل معالجة قضايا التنمية بدالً من 

محاولة الحد من الهجرة، وأن يجري اتخاذ قرارات املساعدة عىل أساس الحاجة وحدها.

للمهاجرين يف مجاالت  أساسياً  إنسانيا  توفر دعام  أن  الوطنية ميكن  الجمعيات  بأن  االسرتاتيجية  وتعرتف هذه 

بالغة الحساسية، مثل العمليات املتعلقة مبرحلة ما قبل العودة وما بعدها. ونظراً لتعقد كل حالة، فإنها تحث 

عىل توخي الحذر ليك تكون املشاركة قامئة عىل تقييم دقيق لالحتياجات ُيجرى بإرادة حرة وموافقة مستنرية من 

املهاجرين املعنيني بحيث يوفر فرصاً إلثارة القضايا اإلنسانية مع السلطات، مع االمتثال الكامل للمبادئ األساسية 

للحركة وسياساتها.

 إرشاك املهاجرين
يف وضع الربامج اإلنسانية

تنص سياسة االتحاد الدويل بشأن الهجرة عىل أنه« »ميكن للجمعيات الوطنية أن تختار أساليب مختلفة ملساعدة 

املهاجرين وحاميتهم. فرتكز بعضها عىل املهاجرين من خالل برامج أو مشاريع تستهدفهم بصفة خاصة، بينام 

ضعف  ومواطن  احتياجات  وتعالج  العامة  اإلنسانية  ومشاريعها  برامجها  يف  املهاجرين  أخرى  جمعيات  ُترشك 

السكان بتنوعهم«. وتضطلع الجمعيات الوطنية بربامج متخصصة وموجهة للمهاجرين يف مجموعة من السياقات، 

األقل  ومن  الفعالة.9  املبادرات  حول   2016 عام  الدويل  االتحاد  أجراها  التي  العاملية  الدراسة  من  يتضح  كام 

شيوعاً أن تأخذ الربامج املوجودة يف اعتبارها االحتياجات ومواطن الضعف الفريدة للمهاجرين من أجل ضامن 

حصولهم عىل جميع الخدمات. ويكتيس ذلك أهمية أساسية إذ أن برامج املساعدة والخدمات الصحية وإعادة 

الروابط العائلية توفر للمهاجرين فرصة مثينة لطلب مزيد من املساعدة والدعم. وينطبق ذلك بشكل خاص عىل 

املهاجرين غري النظاميني أو ضحايا االتجار بالبرش الذين قد ال يلتمسون املساعدة إال عندما تشتد إليها الحاجة. 

وبغض النظر عن نوع الربامج، يتعني عىل االتحاد الدويل تعزيز املشاركة واملساءلة املجتمعية، وضامن حصول 

املهاجرين عىل فرصة الحديث عن مشاكلهم وشواغلهم. كام يجب علينا أن نهيئ الظروف التي تتيح لهم التعبري 

عن آرائهم وضامن اسرتشاد عملنا اإلنساين بحاجاتهم وشواغلهم.

.http://media.ifrc.org/global-review-on-migration/ :االتحاد الدويل، مبادرات فعالة لتعزيز قدرة املهاجرين عىل الصمود: متاحة عرب الرابط  9

http://media.ifrc.org/global-review-on-migration/
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اال�شرتاتيجية الع�ملية ب�ش�أن الهجرة:  �ش�د�ش�ً: 

 احلد من مواطن ال�شعف

وتعزيز القدرة على ال�شمود

تحدد هذه االسرتاتيجية هدفاً أسمى وتضع ثالثة أهداف اسرتاتيجية باإلضافة إىل ثالثة 
إجراءات متكينية تصف كيفية تحقيقنا لهذه األولويات. وتعرّف األهداف االسرتاتيجية 
لبلوغ  واتجاهاً  تحقيقها،  علينا  يتعني  التي  النتائج  التمكينية مجموعة من  واإلجراءات 

هذه الغاية، واألولويات الرئيسية للسنوات الخمس املقبلة.

الغاية:
أن يجد املهاجرون، يف كل مرحلة من مراحل رحلتهم وبغض النظر عن وضعهم القانوين، أن االتحاد الدويل عىل 

استعداد لتلبية احتياجاتهم وأنه يسعى إىل تحسني قدرتهم عىل الصمود، والدفاع عن حقوقهم.
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الهدف االسرتاتيجي 1: إنقاذ األرواح وصون الكرامة
يتلقى املهاجرون، بغض النظر عن وضعهم القانوين، املساعدة اإلنسانية والحامية الالزمة يف كل مراحل رحلتهم 

ويشمل ذلك تلبية االحتياجات الخاصة ألشد املهاجرين ضعفاً.

االإجراءات ذات االأولويةاالجت�ه اال�شرتاتيجيالنت�ئج

حصول املهاجرين،   -1
مبن فيهم املهاجرين 
غري النظاميني، عىل 

مساعدة ومعلومات 
مفيدة واالستفادة 

من نظم اإلحالة إىل 
خدمات أخرى، وذلك 
يف أماكن اسرتاتيجية 
عىل طرق الهجرة أو 

يف املناطق التي ُيسجل 
فيها أعداد كبرية من 

املهاجرين.

تقوم الجمعيات الوطنية بتوسيع نطاق 
العمل من أجل تحديد االحتياجات 
وتلبيتها عىل طول مسارات الهجرة. 

وطوال فرتة تنفيذ االسرتاتيجية، سيتزايد 
عدد الجمعيات الوطنية املشاركة يف 

العمل لفائدة املهاجرين والحريصة عىل 
تقديم برامج تتامىش مع مواطن القوة 

األساسية للحركة: أي توفري الغذاء واملأوى 
واملواد غري الغذائية، والصحة، واملعلومات 

ونظم اإلحالة، وإعادة الروابط العائلية.

zz تحدد الجمعيات الوطنية واملكاتب اإلقليمية لالتحاد الدويل
االحتياجات ومواطن الضعف األساسية، مبا يف ذلك يف مناطق 

الحدود. وبحلول عام 2022، ستصل نسبة الجمعيات الوطنية التي 
تجري عمليات تقييم لالحتياجات وتدرج موضوع الهجرة يف خططها 

االسرتاتيجية إىل 75٪ من إجاميل الجمعيات الوطنية.

zz تزايد عدد الفروع املحلية للجمعيات الوطنية القادرة عىل توفري
الخدمات املناسبة للمهاجرين، ال سيام يف املناطق الحدودية أو 

املناطق التي توجد فيها أعداد كبرية من املهاجرين املحتاجني.

zz تضمن الجمعيات الوطنية إتاحة الخدمات الحالية للمهاجرين
وتراعي اعتبارات الهجرة يف أنشطتها الحالية.

zz ُتزيد الجمعيات الوطنية من الخدمات املقّدمة إىل املهاجرين
حسب االقتضاء، وتستهدف املهاجرين وفئات السكان املضيفة 

املستضعفة، وتضمن إدماج املهاجرين غري النظاميني. وسُينظر فيام 
إذا كان من املمكن ومن املناسب تقديم الخدمات مبا يتامىش مع 

مواطن القوة األساسية للحركة املتعلقة بربامج الهجرة.

zz تنشئ الجمعيات الوطنية آليات لإلحالة كجزء من خدمات أخرى أو
كنشاط بحد ذاته. مع تزويد املتطوعني واملوظفني بالتدريب الذي 

يؤهلهم للقيام بذلك. 

يستطيع املهاجرون   -2
إعادة عالقاتهم 

بعائالتهم والحفاظ 
عليها. تتضاءل حاالت 

انفصال العائالت 
ويتعزز مل شمل األرس 

ويصبح أسهل. 

تعمل الجمعيات الوطنية وأمانة االتحاد 
الدويل مع اللجنة الدولية لتعزيز خدمات 

إعادة الروابط العائلية، وتطرح حلوالً 
مبتكرة لتحقيق نهج متسق وقائم عىل 

الجودة السيام عىل طول مسارات الهجرة. 
وتوىل عناية خاصة الحتياجات الفئات 

املستضعفة مثل القارصين غري املصحوبني 
بذويهم.

zz تقدم الجمعيات الوطنية خدمات إعادة الروابط العائلية وتتأكد
من تلبية االحتياجات املحددة عىل نطاق أوسع إما عن طريق 
الجمعيات الوطنية أو من خالل آليات اإلحالة. وستعمل أمانة 
االتحاد الدويل مع اللجنة الدولية للصليب األحمر عىل الدمج 

االسرتاتيجي ألنشطة إعادة الروابط العائلية ضمن أنشطة التنمية 
التنظيمية واالستجابة التشغيلية وخططها االسرتاتيجية، مع 

االضطالع بأنشطة املنارصة لضامن مل شمل األرس حيثام أمكن.

zz تتقاسم الجمعيات الوطنية املامرسات الفعالة من أجل إقامة صالت
إقليمية وعرب إقليمية، ومن بينها أنظمة تتيح التبادل الرسي واآلمن 

للمعلومات عىل طول طرق الهجرة. وستواصل اللجنة الدولية 
والوكالة املركزية للبحث عن املفقودين التابعة لها االضطالع بدور 

رائد وتنسيقي يف هذا املجال ودعم شبكة الروابط العائلية.

zz ًاسرتاتيجية جديدة بشأن إعادة الروابط العائلية ترسي اعتبارا
من عام 2019 من أجل تعزيز أنشطة إعادة الروابط العائلية 

للمهاجرين، مبن فيهم املهاجرون املفقودون. ويشمل ذلك الرتكيز 
عىل التعاون عرب األقاليم عىل طول مسارات الهجرة والنهوج 

املتكاملة التي تشمل الوقاية والبحث عن املفقودين ودعم أرس 
املفقودين. 
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االإجراءات ذات االأولويةاالجت�ه اال�شرتاتيجيالنت�ئج

يحصل املهاجرون عىل   -3
خدمات املساعدة 
الطبية وغريها من 

خدمات الصحة وفقاً 
الحتياجاتهم.

يعزز االتحاد الدويل تقديم الرعاية 
الصحية و/أو خدمات اإلحالة من أجل 
إنقاذ األرواح، والتخفيف من املعاناة، 
ويصبح تقديم هذه الخدمات مبثابة 

نقطة انطالق أساسية للعمل مع 
املهاجرين.

zz تستطيع الجمعيات الوطنية تزويد املهاجرين بخدمات اإلسعافات
األولية والرعاية الصحية األساسية لحاالت الطوارئ، والصحة 

العقلية، والدعم النفيس االجتامعي، أو إحالتهم إىل هذه الخدمات.

zz إعداد دورات التدريب وتقدميها لضامن متّكن املهاجرين، مبن فيهم
املهاجرين غري النظاميني، من الحصول دامئا عىل خدمات متاحة 

وُمرضية للرعاية الصحية التي تقدمها الجمعيات الوطنية وتسهيل 
إحالتهم إىل خدمات أخرى حسب االقتضاء. 

zz تدريب العاملني الصحيني واملتطوعني عىل الكشف عن مسائل
الحامية الرئيسية للمهاجرين، مبا يف ذلك االتجار بالبرش، والتمّكن 

من إحالتهم إىل الخدمات املناسبة.

zz قيام الجمعيات الوطنية باملنارصة لدى السلطات وتوفري كل
الخدمات الصحية وضامن حصول املهاجرين عليها. 

يتلقى املهاجرون   -4
وكذلك الالجئون 

املساعدة والحامية 
خالل حركات نزوح 

السكان الكبرية 
املفاجئة.

يعزز االتحاد الدويل نشاطه خالل حركات 
نزوح السكان الكبرية، داخل املخيامت 

وخارجها، ساعياً إىل تحسني الجودة 
وتعزيز القدرات ومراعاة االحتياجات 
األطول أجاًل لفئات املهاجرين. وُتدَمج 

أنشطة الحامية يف هذه العمليات.

zz يجري استعراض أدوات االستجابة العاجلة للجمعيات الوطنية
لتكييفها مع احتياجات األعداد الكبرية من املهاجرين، وتؤخذ يف 

االعتبار الحاجة إىل دعم سبل كسب الرزق والتعليم، واحتياجات 
املهاجرين غري النظاميني.

zz يعمل االتحاد الدويل مع اللجنة الدولية للصليب األحمر عىل تعزيز
أنشطته يف مجال الحامية لضامن دمج الحامية ضمن عمليات 
االستجابة، وتحسني فهمه للمخاطر املتعلقة بالحامية، وتعزيز 

استجابته املناسبة واإلحالة إىل خدمات أخرى.

zz يضع االتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر
خطط استجابة لحاالت الطوارئ تشمل بدء وقوع حالة الطوارئ مع 

رؤية أطول أجاًل من أجل املهاجرين تراعي احتامل أن يطول أجل 
النزوح، وبذل الجهود لتعزيز قدرة املهاجرين عىل الصمود، فضاًل 

عن تهيئة الفرص لإلدماج واالحتواء االجتامعيني.
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الهدف االسرتاتيجي 2: إتاحة ظروف العيش اآلمن 
ومقومات الصمود

قدرة عىل  أكرث  وجعلهم  املحلية،  ولجامعاتهم  للمهاجرين  الواجبة  واملستحقات  والتطلعات  االحتياجات  تأمني 

الصمود. 

االإجراءات ذات االأولويةاالجت�ه اال�شرتاتيجيالنت�ئج

يصبح املهاجرون   -1

أفضل معرفة 

بحقوقهم وباملخاطر 

التي ميكن أن 

يتعرضوا لها، وذلك 

من أجل ضامن 

اتخاذهم للقرارات 

املتعلقة بالهجرة 

طوعاً، وبشكل آمن، 

وعن علم، مع اتخاذ 

إجراءات للتخفيف 

من املخاطر 

املحتملة.

تقوم الجمعيات الوطنية، مبساعدة من 
أمانة االتحاد الدويل، بتكييف وتوسيع 

نطاق الربامج من أجل تقديم املعلومات 
للمهاجرين لضامن حصولهم عىل 

معلومات صحيحة وذات مصداقية عن 
حقوقهم وعن املخاطر التي ميكن أن 

يتعرضوا لها يف رحالتهم، مبا يف ذلك قبل 
املغادرة وخالل العبور ولدى الوصول، 
األمر الذي يساعدهم عىل إيجاد طرق 

إلدارة املخاطر وزيادة قدرتهم عىل 
الصمود. وسيجري تحويل ذلك إىل خدمة 

أساسية خالل فرتة تنفيذ االسرتاتيجية

zz يتم تبادل أفضل املامرسات املستخلصة من برامج ما قبل املغادرة
بني مختلف مكونات االتحاد الدويل، للتأكد من أن املهاجرين، 

وحتى من سيصبحون مهاجرين غري نظاميني، عىل علم بحقوقهم 
وباملخاطر املحتملة.

zz يتم تبادل ونرش أفضل املامرسات املتعلقة بتوفري املعلومات
واملشاركة املجتمعية واملساءلة من أجل تعزيز الدعم املقدم 

إىل املهاجرين. وستشكل املعلومات عن الخدمات التي تقدمها 
جهات فاعلة أخرى واإلحالة إىل هذه الخدمات عنرصاً أساسياً من 

املعلومات املقدمة.

zz يحصل املهاجرون بشكل منهجي عىل كل الخدمات لضامن اطالعهم
الفعيل عىل كل املعلومات. وكلام كان ذلك ممكناً، ومتاشياً مع 
املبادئ التوجيهية واملامرسات السليمة، ميكن أيضاً إرشاكهم يف 

العمل كموظفني وكمتطوعني.

زيادة القدرة عىل   -2

الصمود لدى األفراد 

واملجتمعات املحلية 

التي يرتفع فيها 

معدل الهجرة.

يجوز للجمعيات الوطنية أن تضطلع 
بربامج تهدف إىل تعزيز قدرة املجتمعات 

املحلية عىل الصمود يف املناطق التي 
يرتفع فيها معدل الهجرة، وذلك ليك 

تتمكن هذه املجتمعات من التعايف من 
األزمات والصدمات، وتتأهب لوقوعها 
والتصدي لها. ويجري االضطالع مبثل 

هذه األنشطة عىل أساس من اإلنسانية 
وعدم التحيز بغرض الحد من األسباب 

التي تغذي مواطن الضعف وليس بهدف 
مراقبة الهجرة. 

zz يوّسع االتحاد الدويل من مشاركته يف االسرتاتيجيات والسياسات
الخاصة بتعزيز القدرة عىل الصمود وبالهجرة من أجل تحسني فهم 

دوافع الهجرة السلبية، وفهم قدرة برامج تعزيز القدرة عىل الصمود 
عىل الحد من مثل هذه الدوافع، وذلك بغرض وضع االتحاد الدويل 

لنهج وإرشادات متناسقني لتمكني الجمعيات الوطنية من اتخاذ 
قرارات مستنرية بشأن املشاركة وضامن فعالية الربامج ومالءمتها 

وجدواها.

zz قد تشمل برامج تعزيز القدرة عىل الصمود مجموعة من األنشطة
املختلفة، مثل املبادرات املجتمعية لتعزيز سبل كسب الرزق 

وبرامج الحد من مخاطر الكوارث، وبرامج تعزيز األمن الغذايئ، 
والرعاية الصحية األولية املتكاملة؛ وتحسني اإلمداد باملاء وخدمات 

الرصف الصحي والنظافة الصحية.

zz لن تؤدي الجمعيات الوطنية، بصفتها كيانات إنسانية مساعدة
للسلطات العامة أو غريها، أي دور يف مراقبة الهجرة. ويكون 

اضطالعها بأي برنامج لتعزيز القدرة عىل الصمود وفقاً للمبادئ 
األساسية.
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االإجراءات ذات االأولويةاالجت�ه اال�شرتاتيجيالنت�ئج

احرتام حقوق   -3

املهاجرين 

العائدين وسالمتهم 

وكرامتهم، ومعالجة 

احتياجاتهم.

ر االتحاد الدويل الدول بالتزاماتها فيام  يذكِّ
يتعلق باحتياجات املهاجرين وحقوقهم 

أثناء عمليات العودة. ويجوز للجمعيات 
الوطنية أن توفر خدمات إنسانية خالل 

فرتة ما قبل املغادرة أو بعد العودة، عىل 
أساس مبدأي اإلنسانية وعدم التحيز دون 

املساس باملبادئ األساسیة.

zz ستواصل جميع مكونات الحركة الحوار السيايس ووضع توجيهات
سياسية بشأن دورها يف عمليات العودة، بهدف مساعدة الجمعيات 

الوطنية عىل اتخاذ قرارات مستنرية بشأن املشاركة؛ مع ضامن 
التوجيه القوي حينذاك؛ واستخالص الدروس من املشاركة.

zz لن تؤدي الجمعيات الوطنية، بصفتها كيانات إنسانية مساعدة
للسلطات العامة أو غريها، أي دور يف أي إجراء قرسي قد ُيتخذ أو 

يف مراقبة الهجرة أو قبول مهام قد تتعارض مع سياسة الحركة أو 
مبادئها األساسية.

zz قد تعمل الجمعيات الوطنیة مع السلطات يف كل من الدول التي
تعيد الالجئني إىل بلدانهم أو دول العودة بشأن املسائل اإلنسانية 

لضامن احرتام احتياجات املهاجرين والحفاظ عىل حقوقهم وصون 
كرامتهم خالل عملیات العودة وفقا للقانون الدويل، ال سيام مبدأ 

عدم اإلعادة القرسية. كام يجوز للجمعيات الوطنیة أن تقدم 
املساعدة اإلنسانية للمهاجرين خالل فرتة ما قبل املغادرة أو بعد 

العودة. ويجري ذلك عىل أساس التحقق من االمتثال للقانون، 
وإجراء تقييم دقيق لالحتياجات، وتقييم قدرة الجمعية الوطنية 

وموازنة املخاطر، مبا يف ذلك ما ُيستشعر من مخاطر. ويتعني عليها 
عند القيام بذلك أن تنسق مع املكونات األخرى للحركة، مبا يضمن 

متاسك نهج الحركة بأقىص قدر ممكن.
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 الهدف االسرتاتيجي 3: تشجيع إدماج املهاجرين
يف املجتمع 

تتلقى املجتمعات املحلية الدعم لتعزيز االندماج االجتامعي واحرتام التنوع، وكرس الحواجز وإزالة املفاهيم الخاطئة. 

االإجراءات ذات االأولويةاالجت�ه اال�شرتاتيجيالنت�ئج

يتمكن املهاجرون   -1

من الحصول عىل 

املعلومات واالستفادة 

من املوارد والفرص 

املتاحة يف املجتمعات 

املحلية الجديدة التي 

انضموا إليها.

تساعد الجمعيات الوطنية املهاجرين 
عىل االندماج يف املجتمعات الجديدة، أو 
عىل إعادة إدماج العائدين منهم، وذلك 

من خالل توفري املعلومات واملساعدة 
والخدمات امُلصّممة وفقاً لسياقاتهم 

واحتياجاتهم، ومساعدتهم عىل الحصول 
عىل مستحقاتهم، واملنارصة من أجل 

الحفاظ عىل حقوقهم.

zz تتوىل الجمعيات الوطنية، حيثام كان ذلك ممكناً ومالمئاً، تقديم
الخدمات أو إحالة املهاجرين إىل خدمات التدريب عىل تعلم 

اللغات واكتساب املهارات، ودعم اإلدماج والتعليم وسبل كسب 
الرزق وفرص العمل، ومساعدتهم عىل الحصول عىل الخدمات 

الصحية والنفسية االجتامعية.

zz تتوىل الجمعيات الوطنية تقديم الخدمات أو إحالة املهاجرين إىل
خدمات املعلومات واملساعدة القانونية وأشكال الدعم األخرى 

ملساعدتهم عىل االستفادة من الربامج والخدمات. 

zz تدعو الجمعيات الوطنية إىل استفادة املهاجرين من املستحقات
والخدمات مبا يف ذلك إدراج املهاجرين ضمن السياسات والربامج 
الوطنية املتعلقة بالصحة العامة. وتقوم الجمعيات الوطنية، عند 

االقتضاء، مبنارصة حق املهاجرين يف العمل.

يشعر املهاجرون   -2

بأنهم مقبولون يف 

املجتمعات املحلية 

ويشاركون فيها، وأن 

تفاعلهم مع السكان 

املحليني مفيد 

ومستمر. 

تقوم الجمعيات الوطنية بتكثيف 
الجهود لبناء الثقة لدى املجتمعات 

املحلية املضيفة، وفهم املهاجرين، مبن 
فيهم املهاجرون العائدون، والتعاطف 

معهم. وتكون الجمعيات الوطنية مبثابة 
حلقة الوصل بني املهاجرين واملجتمعات 

املحلية، ونستخدم رأينا وتأثرينا لكرس 
الحواجز واستئصال املفاهيم الخاطئة. 

zz تعتمد الجمعيات الوطنية نهجاً شمولياً يف وضع برامج تركز عىل
املهاجرين، وتتأكد من أن املجتمعات املحلية املضيفة املستضعفة 

تستفيد أيضاً من هذه الربامج.

zz تقديم الدعم إىل الجمعيات الوطنية ليك تتخذ إجراءات عىل
مستوى املجتمعات املحلية ويف وسائل اإلعالم الوطنية واملحلية، 

سعياً إىل التأثري يف مواقف الجمهور تجاه املهاجرين والتصدي 
للتصورات الخاطئة بشأنهم. 

zz ،إقامة الجمعيات الوطنية رشاكات مع منظامت وطنية ومحلية
ومن بينها املجموعات الشعبية والطوعية، من أجل التشجيع عىل 

قبول املهاجرين. 
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�ش�بع�ً: طريقة عملن�

اإلجراء التمكيني 1: بناء جمعيات وطنية قوية 

االإجراءات ذات االأولويةاالجت�ه اال�شرتاتيجيالنت�ئج

تعزيز معرفة   -1

الجمعيات الوطنية 

وقدرتها بشأن تقييم 

احتياجات املهاجرين، 

وتلبيتها بفعالية، 

وقياس مستوى 

تأثريها.

تقوم الجمعيات الوطنية وأمانة االتحاد 
الدويل بإعداد املعلومات والتدريب 

والدعم التقني لتمكني الجمعيات 
الوطنية من تقديم الخدمات إىل 

املهاجرين فضاًل عن تكييف الربامج 
وابتكار برامج أكرث فعالية.

zz ُطوِّرت مجموعة أدوات للجمعيات الوطنية بشأن الهجرة بدعم
من االتحاد الدويل واللجنة الدولية للصليب األحمر للمساعدة 

عىل ضامن حصول الجمعيات الوطنیة عىل اإلرشاد والدعم 
الالزمني لتنفيذ االسرتاتيجية. ويشمل ذلك توجيهات بشأن تقييم 

االحتياجات، ودمج الهجرة والحامية يف األنشطة اإلنسانية الجارية، 
إىل جانب اعتبارات رئيسية أخرى.

zz ،تكييف تقييم االحتياجات واألدوات األخرى، حسب الرضورة
يك تستهدف بشكل مبارش املهاجرين، ومنهم الذين رمبا كان من 

الصعب تحديدهم بطريقة أخرى. 

zz االستمرار يف عرض املبادرات الفعالة يف مجال الهجرة وتوسيع
نطاقها، وتبادل النتائج بحيث تستطيع الجمعيات الوطنية التعلم 
الة للمهاجرين مبن فيهم املهاجرون  من بعضها يف وضع برامج فعَّ

غري النظاميني.

zz مساعدة الجمعيات الوطنية يف جمع البيانات بشكل منهجي
الستخدامها يف الرصد والتقييم، ويف املنارصة التي تقوم عىل األدلة.

zz تقديم التوجيهات ملساعدة الجمعيات الوطنية يف دمج احتياجات
املهاجرين يف الربامج القامئة.

تدرك الجمعيات   -2

الوطنية مواطن 

ضعف املهاجرين 

عىل طول مسارات 

الهجرة، وتساهم يف 

التصدي لها بشكل 

جامعي.

تقوم الجمعيات الوطنية بتنمية تعاونها 
مع الجمعيات الوطنية الشقيقة عىل 
طول مسارات الهجرة من أجل تعزيز 

تبادل التحليالت والفرص املتاحة لوضع 
برامج متناسقة )أو مشرتكة عندما يكون 

ذلك ممكناً(، واالستفادة من إمكانيات 
التمويل.

zz تعزيز قدرات فروع الجمعيات الوطنية يف املواقع الرئيسية عىل
مسارات الهجرة من أجل تحسني الخدمات املقدمة إىل املهاجرين 

واملجتمعات املضيفة.

zz دعم الجمعيات الوطنیة لتمكينها من توسيع نطاق برامجها، ال
سیام يف املجاالت التي ُتعترب أساسية لالتحاد الدويل، وكذلك يف 

تقديم االستجابات املنسقة أو االستجابات اإلقلیمیة. 

zz إجراء الجمعيات الوطنية الشقيقة عمليات تقييم/وزيارات مشرتكة
لتعزيز التفاهم والتبادل بني األقران والتعلم منهم، وإتاحة املزيد 

من فرص التعاون. 

zz استعراض دور شبكات الجمعيات الوطنية )مثل شبكة الهجرة
ملنطقة آسيا واملحيط الهادئ )APMN(، ومحفل تعاون الصليب 
األحمر األورويب حول شؤون الالجئني وطالبي اللجوء واملهاجرين 

)PERCO((، لالطالع عىل عملها ورمبا توسيع نطاقه ليشمل مناطق 
أخرى.
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االإجراءات ذات االأولويةاالجت�ه اال�شرتاتيجيالنت�ئج

يدرك املتطوعون   -3
واملوظفون، حتى 

عىل مستوى القيادة، 
املخاطر التي يتعرض 
لها جميع املهاجرين 

ومواطن ضعفهم، 
ومساعدتهم عىل القيام 
بدور فاعل يف التصدي 

لها.

تسعى الجمعيات الوطنية إىل تحسني 
وتوسيع نطاق التوعية بقضايا الهجرة 
داخل الجمعية، وبالدور الذي تؤديه 

الحركة يف معالجتها، وتدريب املوظفني 
واملتطوعني يف الخطوط األمامية وعىل 

مستوى الفروع فيام يتعلق بتعداد 
املهاجرين أيا كانوا، ودعمهم وإحالتهم.

zz تنفيذ حملة إعالمية داخلية لتوعية الجمعيات الوطنية برضورة
العمل مع املهاجرين، مبن فيهم املهاجرين غري النظاميني، وكيف 

ميكن مواجهة ذلك بطريقة تراعي الوضع السيايس الحساس.

zz تضع الجمعيات الوطنیة معاییر دنيا لدعم املوظفني واملتطوعني
العاملني يف مجال الهجرة واإلرشاف عليهم.

zz اطالع املتطوعني واملوظفني عىل نقاط ضعف املهاجرين، وتعّلمهم
طريقة تكييف الربامج لجعلها متاحة للمهاجرين أو لتسهيل 

إحالتهم إىل خدمات أخرى.

zz يعرف املتطوعون واملوظفون ما هي التزامات الحركة يف مجال
الهجرة، ونطاق العمل يف هذا املجال، وكيف ُتطبق املبادئ األساسية 

فيه.

يعرّب املوظفون   -4
واملتطوعون يف 

الجمعيات الوطنية عن 
قَيم القبول والتنوع 

التي يودون إرساءها يف 
املجتمع.

تسعى الجمعيات الوطنيات، من خالل 
التدريب والتوعية وكذلك السعي إىل 

توظيف املهاجرين واألفراد من األقليات، 
إىل أن تصبح أكرث تنوعاً وتسامحاً وانتباهاً 

لوجود املهاجرين ولحاجاتهم.

zz ًوضع ونرش مجموعات للتدريب والدعم ميكن تكييفها وفقا
لسياقات محددة، تساعد الجمعيات الوطنية عىل توجيه موظفيها. 

zz تقوم الجمعيات الوطنية بتحديد واستهداف مكاتب الفروع أو
املناطق التي تحتاج بشكل خاص للتدريب عىل احرتام التنوع 

والدعم يف دمج املهاجرين.

zz تتابع الجمعيات الوطنية التوظيف بطريقة تستهدف وتشجع
بشكل خاص مشاركة املهاجرين واألقليات. 
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اإلجراء التمكيني 2: تنفيذ الدبلوماسية اإلنسانية 
وإقامة الرشاكات

االإجراءات ذات االأولويةاالجت�ه اال�شرتاتيجيالنت�ئج

املنارصة القامئة عىل   -1

األدلة والحقوق 

تساهم يف تحسني 

أمن املهاجرين 

ورفاههم يف جميع 

البلدان التي يقدم 

فيها االتحاد الدويل 

خدمات املساعدة 

والحامية والدعم. 

تنظم الجمعيات الوطنية بالتعاون مع 
أمانة االتحاد الدويل حمالت املنارصة 

املناسبة القامئة عىل األدلة والحقوق من 
أجل دعم املهاجرين.

zz استثامر الجمعيات الوطنية وأمانة االتحاد الدويل يف نظم تهدف
إىل توثيق وجمع وتبادل املعلومات والشهادات عن العمل مع 

املهاجرين. ويشمل ذلك عدد ونوع القضايا املتعلقة باألمن 
والحامية، والحلول املقرتحة عىل الصعيدين الوطني والدويل.

zz تتيح أمانة االتحاد الدويل إمكانية تنفيذ املزيد من أنشطة املنارصة
املشرتكة عىل شبكة الهجرة، عرب تنسيق االتصاالت والسياسات 

وحمالت املنارصة الجامعية، ال سيام عىل املستوى اإلقليمي. 

zz يضع االتحاد الدويل نظاًم منيعة لضامن حامية البيانات وعدم كشف
املعلومات الحساسة، فضالً عن نظم واضحة للحصول عىل موافقة 
واعية بحيث ميكن متابعة املنارصة دون تعريض املهاجرين للخطر.

zz تقوم أمانة االتحاد الدويل والجمعيات الوطنية بتنسيق مبادرات
املنارصة مع اللجنة الدولية للصليب األحمر لضامن اتباع نهج 

متامسك يف الحركة.

يتيح تعزيز املنارصة   -2

عىل الصعيدين 

الدويل واإلقليمي 

إمكانية حدوث 

تغيريات إيجابية 

لصالح املهاجرين، 

مبن فيهم املهاجرين 

غري النظاميني، 

بحيث ميكن تلبية 

االحتياجات اإلنسانية 

واحرتام الحقوق.

تعزز أمانة االتحاد الدويل، عرب تعاونها مع 
الجمعيات الوطنية واملكاتب اإلقليمية 

لالتحاد الدويل يف العواصم االسرتاتيجية، 
من تأثري دبلوماسيتها اإلنسانية يف وضع 

السياسات العاملية واإلقليمية، مثل 
»االتفاق العاملي بشأن الهجرة«، وذلك 

أمٌر مطلوب يف منتديات السياسة املؤثرة 
رفيعة املستوى.

zz تعرض أمانة االتحاد الدويل قدرات وتأثري الشبكة لدى الحكومات
يف العواصم االسرتاتيجية، من خالل مكاتب التنسيق التابعة لها، 

و«صفة املراقب« يف األمم املتحدة ويف منتديات دولية أخرى، سعياً 
إىل تحقيق تغيريات إيجابية لصالح املهاجرين غري النظاميني.

zz تقوم أمانة االتحاد الدويل، بالتعاون مع الجمعيات الوطنية يف
مختلف املناطق، باالستثامر يف القدرة عىل التحليل واملراجعة ووضع 

السياسات املتعلقة بقضايا حساسة ومعقدة مثل موضوع العودة، 
وسياسات النقل إىل الخارج، والعالقة املتبادلة بني املبادئ األساسية 

للحركة والهجرة. 

تكثيف الجمعيات   -3
الوطنية لحوارها 

مع الحكومات حول 
الهجرة باعتباره جزءاً 

من دورها كجهات 
مساعدة للسلطات 

العامة يف املجال 
اإلنساين.

ُتكثف الجمعيات الوطنية حوارها 
طويل األجل وتبادلها مع الحكومات 

بشأن حقوق ومواطن ضعف املهاجرين 
املتنوعني مبن فيهم العائدين إىل بلدانهم.

zz ُتقيم الجمعيات الوطنية حواراً مع سلطاتها عىل جميع املستويات
ومتارس معها دبلوماسية إنسانية بشأن حقوق جميع املهاجرين 

واحتياجاتهم استناداً إىل أدلة وتجارب مستقاة من برامجها.

zz تبارش الجمعيات الوطنية وتواصل النقاش مع الحكومات بشأن
أدوارها من أجل دعم املهاجرين ومبادئها األساسية. ويشمل ذلك 

إمكانية إبرام مذكرات تفاهم تتعلق باإلجراءات الالزمة يف حالة 
زيادة توافد املهاجرين فضاًل عن خدمات الهجرة األخرى. 

zz تسعى أمانة االتحاد الدويل إىل تعزيز قدرات الجمعيات الوطنية يف
املساهمة يف النقاشات حول السياسات الوطنية عرب توفري السياسات 
واإلرشادات واألدوات وسبل الدعم التي ميكن تكييفها وفقاً ملختلف 

األوضاع. 
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االإجراءات ذات االأولويةاالجت�ه اال�شرتاتيجيالنت�ئج

متّكن االتحاد الدويل   -4
من توسيع وتعزيز 

شبكة الرشاكات 
الداعمة لربامج 

وحمالت منارصة 
أشد فعالية، فضاًل 
عن االستفادة من 

فرص متويل ذات ُبعد 
اسرتاتيجي أكرب.

تسعى أمانة االتحاد الدويل والجمعيات 
الوطنية الرئيسية إىل وضع اسرتاتيجية 
بشأن الهجرة مبشاركة خارجية فاعلة.

zz تعمل أمانة االتحاد الدويل مع الجمعيات الوطنية عىل الصعيدين
اإلقليمي والعاملي لتحديد الجهات التي يجب إقامة رشاكات معها 

يف املجال التشغييل ويف مجايل واملنارصة والتمويل.

zz يقوم االتحاد الدويل باستعراض دوره يف مجال الهجرة وتحديد
الطرق الرامية إىل تكييف عالقاته مع الوكاالت املكلفة مبوضوع 

الهجرة، من أجل االستفادة إىل أقىص حد ممكن من هذه العالقات 
يف وضع الربامج وحمالت املنارصة والتمويل من أجل عمل االتحاد 
الدويل مع املهاجرين، مع ضامن التعاون الوثيق مع اللجنة الدولية 

للصليب األحمر حيثام كان ذلك مالمئاً.

zz يتابع االتحاد الدويل التمويل الخارجي لتوسيع نطاق صندوق
الهجرة التابع له، سعياً إىل تعزيز االستقالل. 

يحظى االتحاد الدويل   -5
باالحرتام لدوره 

وتحليالته ومواقفه 
املتعلقة بسياسات 

الهجرة.

تعزز أمانة االتحاد الدويل والجمعيات 
الوطنية من نطاق وجودة املشاركة 

االسرتاتيجية والسياسية لالتحاد الدويل.

zz تسعى القيادة العليا ألمانة االتحاد الدويل والجمعيات الوطنية إىل
زيادة مشاركتها الخارجية مع الحكومات، والوكاالت الرئيسية يف 

مجال الهجرة، واملنتديات املتعلقة بسياسات الهجرة، والتنسيق مع 
اللجنة الدولية للصليب األحمر لضامن اتباع نهج متامسك للحركة.

zz تقوم أمانة االتحاد الدويل، بالتعاون مع الجمعيات الوطنية
يف مختلف املناطق، باالستثامر يف القدرة عىل التحليل ووضع 

السياسات املتعلقة بقضايا حساسة ومعقدة تتعلق بالهجرة، والتأثري 
يف جدول األعامل االسرتاتيجي األوسع حول الهجرة، مع ضامن اتباع 

نهج متامسك للحركة حيثام كان ذلك مالمئاً.
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اإلجراء التمكيني 3: العمل بشكل فعال كاتحاد دويل 

االإجراءات ذات االأولويةاالجت�ه اال�شرتاتيجيالنت�ئج

تؤدي أمانة االتحاد   -1

الدويل دوراً قيادياً 

قوياً يف الداخل من 

أجل ضامن تنفيذ 

الجمعيات الوطنية، 

جامعياً وفردياً، 

لألولويات املحددة 

عىل نطاق االتحاد 

الدويل. 

تعزيز القيادة والتعاون داخل االتحاد 
الدويل وعىل نطاق الحركة، والحوار بني 
األمانة واألقاليم، وتقليل الفصل الحايل 

بني مجاالت املساعدة والحامية واملنارصة 
بشأن الهجرة بفضل توفري املوارد املناسبة 

لألمانة واملكاتب اإلقليمية.

zz تكثيف الجهود الرامية إىل تعزيز التنسيق والتعاون بني مكونات
الحركة بشأن موضوع الهجرة، ويشمل ذلك وضع اسرتاتيجية للحركة 

خاصة بالهجرة.

zz مراجعة املسؤوليات وعمليات املساءلة )القيادة واإلدارة( عىل نحو
يتيح بث رؤية واسرتاتيجية خاصة بالهجرة بني األعضاء. 

zz تحديد وتوضيح األدوار واملسؤوليات املتعلقة مبختلف الوظائف
الخاصة مبوضوع الهجرة مع إيالء اهتامم خاص لتوزيع األدوار بني 

جنيف واملناطق. 

zz توظيف العدد الكايف من املوظفني الذين يتمتعون بالكفاءات
الالزمة يف جنيف ويف املكاتب اإلقليمية ومكاتب التنسيق لتقديم 

الدعم التقني والتوجيهات االسرتاتيجية. 

zz زيادة االستثامر يف قدرات االتحاد الدويل عىل املستويات اإلقليمية
من أجل تحديد موقف املنظمة يف الخارج، واملشاركة يف النقاشات 

االسرتاتيجية، ودعم الجمعيات الوطنية، وإقامة رشاكات. 

zz نرش قامئة الخرباء يف مجال الهجرة وتوسيعها تدريجياً تبعاً للدروس
املستخلصة.

zz ،دعم الشبكات اإلقليمية وتعزيزها لتقدم التوجيهات االسرتاتيجية
وتيسري االستفادة من الدروس املستخلصة والخربات فيام بينها. 

zz يقوم فريق الهجرة يف جنيف، والجهات املنسقة اإلقليمية ومكاتب
التنسيق بإعداد وتوفري التدريب واألدوات الالزمني للجمعيات 

الوطنية من أجل العمل مع املهاجرين غري النظاميني، ويشمل ذلك 
العمل مع الحكومات و/أو االضطالع بأنشطة املنارصة ليك تعرتف 

بحقهم يف الحصول عىل املعلومات والخدمات. 

ُتنرش رؤية االتحاد   -2

الدويل واسرتاتيجيته 

ومواقفه بشأن 

السياسة العاملية يف 

مجال الهجرة، فعاًل 

ويكون لها تأثري 

فعال. 

تحدد األمانة سياسة اسرتاتيجية 
وقيادة فكرية قوية لتطبيق األهداف 
االسرتاتيجية وأهدافها يف الدبلوماسية 

اإلنسانية، وتستفيد من خربات الجمعيات 
الوطنية ودعمها لنرش هذه األهداف.

zz إرساء مواقف وسياسات قوية عىل الصعيد العاملي تعكس مجال
عمل االتحاد الدويل واملشاغل ذات األولوية. 

zz تعزيز الحوار مع اللجنة الدولية لضامن نرش رسائل مشرتكة
ومتكاملة سعياً إىل الحصول عىل أكرب أثر ممكن لعمل الحركة. 

zz ،تعزز أمانة االتحاد الدويل، بدعم من الجمعيات الوطنية ومشاركتها
القدرة عىل إعداد ونرش توجيهات بشأن سياسات قوية تتعلق 

بالقضايا الناشئة يف مجال الهجرة ودعم إنفاذها، والعمل بالتنسيق 
والتعاون مع اللجنة الدولية، حيثام كان ذلك مالمئاً.
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االإجراءات ذات االأولويةاالجت�ه اال�شرتاتيجيالنت�ئج

يستجيب االتحاد   -3
الدويل برسعة وفعالية 
الحتياجات املهاجرين 

العاجلة ويقوم بالرصد 
والتقييم وإعداد 

التقارير عىل نحو 
ال.  فعَّ

ال لالستجابات لحاالت  التنسيق الفعَّ
الطوارئ ومنها حركات نزوح السكان 
الكبرية، ويشمل ذلك الربامج العامة 
والربامج محددة الهدف املخصصة 

للمهاجرين مبا يف ذلك برامج املساعدة 
والحامية. 

zz ال ويف الوقت املناسب تتيح أمانة االتحاد الدويل التنسيق الفعَّ
مع الجمعيات الوطنية وفيام بينها، ومع اللجنة الدولية للصليب 
األحمر، محددة بوضوح األدوار واملسؤوليات. وتتلقى الجمعيات 

الوطنية الدعم لضامن امتالكها القدرات واملوارد الالزمة لتقييم 
االحتياجات وتلبيتها بشكل فعال.

zz تؤدي أمانة االتحاد الدويل دوراً قيادياً بانخراطها مع رشكاء أساسيني
من خارج الحركة، مبا يف ذلك يف قيادة مختلف القطاعات. وكلام 
كان ذلك رضورياً ومناسباً، تجري أمانة االتحاد الدويل حواراً مع 
الحكومات والجهات الفاعلة امُلكلَّفة من األمم املتحدة من أجل 

تحديد الدور الخاص الذي ميكن لالتحاد الدويل االضطالع به داخل 
البلدان وعىل الحدود. 

zz تشمل أعامل االستجابة الربامج املحددة الهدف املخصصة
للمهاجرين، ولكن جميع أنشطة االستجابة تشمل أيضاً املهاجرين 

وتضم خدمات املساعدة والحامية. 

zz زيادة املشاركة االسرتاتيجية بني الفريق املعني بالهجرة التابع ألمانة
االتحاد الدويل يف جنيف وغريه من املهام املعنية بإعداد الربامج 

والسياسات واإلعالم من أجل ضامن االعرتاف بالهجرة كقضية 
متشعبة ودمجها يف الربامج وأنشطة املنارصة واإلعالم يف االتحاد 

الدويل.

zz ُتراعى، منذ بداية االستجابة، القضايا املتعلقة بسبل كسب املعيشة
والقدرة عىل الصمود يف األمد األطول مبا يف ذلك حلول مثل برامج 

التحويالت النقدية وتوفري املأوى البديل، وذلك من أجل تعزيز 
صون كرامة اإلنسان. 

zz تنشأ أنظمة لجمع املعلومات وتبادلها ونرشها لضامن التنفيذ
الفعال للرصد والتقييم واملنارصة واالتصاالت والدبلوماسية 

اإلنسانية.

zz إتاحة األدوات العاملية وتكييفها لالستجابة الخاصة بالهجرة، مع
مراعاة طبيعة عمليات اإلغاثة التي غالباً ما متتد لفرتة طويلة. 

ميتلك االتحاد الدويل    -4
التمويل املالئم 
واملستقل الالزم 

لضامن جودة عملياته 
واستمرارها عىل 

املستويات الدولية 
واإلقليمية والوطنية

تقدم أمانة االتحاد الدويل واملكاتب 
اإلقليمية ومكاتب التنسيق قيادة 

وتوجيهات اسرتاتيجية قوية ملساعدة 
الجمعيات الوطنية وأمانتها عىل تحويل 

ميزان القوى مع املانحني، أي اعتامد 
اسرتاتيجية لخلق فرص التمويل بدالً من 

تنفيذ برامج ألن متويلها متاح.

zz تتعاون أمانة االتحاد الدويل مع الجمعيات الوطنية الرئيسية يف
مناطق مختلفة، لوضع وتنفيذ اسرتاتيجية طويلة األمد لجمع 

التربعات، من أجل إيجاد املزيد من مصادر التمويل املستدام لتنفيذ 
هذه االسرتاتيجية. 

zz تكثيف العالقات االسرتاتيجية والحوار املستمر مع الجهات املانحة
الرئيسية يف مجال الهجرة يساعد االتحاد الدويل عىل إكامل عمليات 

االستجابة العاجلة، واملشاركة الطويلة األمد يف العمل املوجه نحو 
تنفيذ املشاريع يف هذا املجال، وتحسني القدرات املحلية. 

zz يستكشف االتحاد الدويل إمكانيات تعزيز صندوق الهجرة من أجل
إتاحة التمويل املرن واملستدام لألولويات االسرتاتيجية. 

zz تعمل أمانة االتحاد الدويل مع الجمعيات الوطنية عىل تطوير نهج
قائم عىل املبادئ يوجه التمويل املؤسيس ألنشطة الهجرة، ليساعد 

بذلك عىل ضامن عدم تعارض التمويل مع املبادئ األساسية للحركة. 
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 املبادئ االأ�سا�سية للحركة الدولية

لل�سليب االأحمر والهالل االأحمر

االإن�ش�نية اإن احلركة الدولية لل�سليب االأحمر والهالل االأحمر، 

التي انبثقت من الرغبة يف اإغاثة اجلرحى يف ميدان القتال دون 

اإىل  ووطني،  دويل  طابع  ذات  حركة  ب�سفتها  ت�سعى،  متييز، 

جتنب املعاناة االإن�سانية وتخفيفها اأينما وجدت. وتهدف اإىل 

حماية احلياة وال�سحة و�سمان احرتام االإن�سان، وت�سجع على 

التفاهم املتبادل وال�سداقة والتعاون وحتقيق ال�سالم الدائم بني 

جميع ال�سعوب.

اأو  اجلن�سية  اأ�سا�ص  على  متييز  اأي  احلركة  متار�ص  ال  التحيز  عدم 

االآراء  اأو  االجتماعي  الو�سع  اأو  الدينية  املعتقدات  اأو  العرق 

وفقًا  االأفراد  معاناة  تخفيف  اإىل  ت�سعى  وهي  ال�سيا�سية. 

الحتياجاتهم فقط، واإىل اإعطاء االأولوية الأ�سد حاالت ال�سيق 

اإحلاحًا.

اأي  تاأييد  عن  متتنع  اجلميع،  بثقة  احلركة  حتتفظ  لكي  احلي�د 

طرف من االأطراف يف االأعمال العدائية اأو امل�ساركة، يف اأي 

وقت، يف اخلالفات ذات الطابع ال�سيا�سي اأو العرقي اأو الديني 

اأو االأيديولوجي.

الوطنية  اجلمعيات  اأن  من  وبالرغم  م�ستقلة،  احلركة  اال�شتقالل 

تقدمها  التي  االإن�سانية  اخلدمات  يف  م�ساعدة  كهيئات  تعمل 

حتافظ  اأن  عليها  اأن  اإال  بلدانها،  لقوانني  وتخ�سع  حكوماتها 

دائما على ا�ستقاللها الذاتي بحيث تكون قادرة على الت�رصف 

يف كل االأوقات وفقًا ملبادئ احلركة.

اخلدمة التطوعية احلركة منظمة اإغاثة تطوعية ال تبغي الربح باأي 

�سكل من االأ�سكال.

الوحدة ال ميكن اأن تكون هناك �سوى جمعية واحدة لل�سليب 

االأحمر اأو الهالل االأحمر يف البلد الواحد. ويجب اأن تكون 

اجلمعية مفتوحة للجميع، واأن ميتد عملها االإن�ساين اإىل جميع 

اأرا�سي البلد.

الع�ملية احلركة الدولية لل�سليب االأحمر والهالل االأحمر هي 

حركة عاملية تتمتع فيها كل اجلمعيات بو�سع مت�ساو وتتحمل 

نف�ص امل�سوؤوليات وعليها نف�ص الواجبات يف م�ساعدة بع�سها 

البع�ص.

تابعونا من خالل:

 ملزيد من املعلومات حول هذه الوثيقة،
 يرجى االتصال بقسم اإلعالم باالتحاد الدويل

لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر


