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ةكبش( "ايقيرفأ لامشو طسوألا قرشلا ميلقإ يف ةرجهلا لوح لاصّتالا طاقنل رمحألا لالهلاو رمحألا بيلصلا ةكبش" تس تأّس
وطنية جمعية  من 15  بمبادرة   2021  سرام/راذآ رهش يف )ايقيرفأ لامشو طسوألا قرشلا ميلقإ - ةرجهلا لوح لاصّتالا طاقن

قرشلا ةقطنم يف1رمحألا لالهلاو رمحألا بيلصلا تايعمجل يلودلا داحّتالل يميلقإلا بتكملاو ،رمحألا لالهلاو رمحألا بيلصلل
. طسوألاو ىندألا قرشلا ةقطنمل رمحألا بيلصلل ةيلودلا ةنجّلل يميلقإلا بتكملاو ،ايقيرفأ لامشو طسوألا

المهاجرين مع  تعمل  التي  األحمر  والهالل  األحمر  للصليب  الوطنية  الجمعيات  وتجارب  خبرات  وتبادل  تعزيز  إلى  الشبكة  تسعى 
والمساعدة الحماية  من  احتياجاتهم  تلبية  سبيل  في  الُمضيفة،  والمجتمعات  وعائالتهم  الالجئين   ضمنهم  ومن  أجلهم،  ومن 
بشكٍل أفضل، وتحديد الشواغل اإلنسانية، والنهوض بقدرتهم على الصمود، وتوطيد التنسيق اإلقليمي، وزيادة تأثير حركة الصليب

في قضايا الهجرة. األحمر والهالل األحمر 

  

2

 جمعيــة الهــالل األحمــر الجزائــري ، الهــالل األحمــر البحرينــي ، الهــالل األحمــر المصــري جمعيــة الهــالل األحمــر اإليرانــي ، الهــالل األحمــر العراقــي        
القطــري األحمــر  لهــالل  ا  ، الفلســطيني  األحمــر  لهــالل  ا  ، بــي  المغر األحمــر  لهــالل  ا لليبــي  ا األحمــر  لهــالل  ا  ، نــي  للبنا ا األحمــر   الصليــب 
هيئة الهالل األحمر السعودي ، جمعية الهالل األحمر العربي السوري ، جمعية الهالل األحمر اليمني الهالل األحمر التونسي ، الهالل األحمر األردني

١

 تعتمــد الحركــة الدوليــة للصليــب األحمــر والهــالل األحمــر التعريــَف التالــي للمهاجريــن: أشــخاص خــارج بلدهــم األصلــي أو مــكان إقامتهــم المعتــاد.        
 قــد يكــون المهاجــرون عّمــاًال، و/أو طّالًبــا، و/أو أجانــب تعتبرهــم الســلطات العاّمــة غيــر نظامييــن. وقــد يكونــون الجئيــن، و/أو طالبــي لجــوء، و/أو
 أشــخاًصا عديمــي الجنســية يحظــون بحمايــة خاّصــة بموجــب القانــون الدولــي. تعتمــد الحركــة هــذا التعريــف الواســع ليشــمل كّل األشــخاص الذيــن
 يغــادرون ديارهــم أو يفــّرون منهــا بحًثــا عــن مــالذ آمــن أو فــي ســبيل إيجــاد ُفــَرص أفضــل في الخارج، وقد يكونون فــي محنة ويحتاجون إلــى الحماية أو
 المســاعدة اإلنســانية. تجــدر اإلشــارة إلــى أنَّ تعريــف المهاجريــن موّضــح فــي عّدة وثائق، وال ســّيما سياســة االّتحــاد الدولي لجمعيــات الصليب األحمر

والهــالل األحمــر بشــأن الهجــرة، ٢٠٠٩؛ واإلطــار المرجعــي الداخلــي لّلجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر بشــأن الهجــرة، ٢٠١٠

٢



األهداف
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اهئاضعأ تاربخ ةكراشمل ةكرحلا ءاكرش بناج ىلإ ايقيرفأ لامشو طسوألا قرشلا ميلقإ يف ةرجهلا لوح لاصّتالا طاقن ةكبش لمعت
دة وأهداف مشتركة، لتوفير توجيهات استراتيجية  ّ حوم ٍةيؤر نم قلطنتو .ةدوعلاو دصقملاو روبعلاو أشنملا نادلب يف مهبراجتو
ةرصانملاو قيسنتلاو ،ةفرعملا ةرادإو ةّلدألا ديلوتو ،ءارظنلا نيب مُّلعتلا لثم ةطشنألا كلذ يف امب ،تاردقلا ةيمنت ليبس يف 

المبتكرة.  الخدمات والبرامج  تقديم  في  والمشاركة 

نأشب لعافتلاو قيسنتلا زيزعتل ةيميلقإ ةحاسم يه ايقيرفأ لامشو طسوألا قرشلا ميلقإ يف ةرجهلا لوح لاصّتالا طاقن ةكبش
وأ /و ةدحّتملا ممألا تالاكو رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع اهنيب نمو ،ةلص تاذ ىرخأ تامّظنمو ةكرحلا ءاكرش عم ةرجهلا اياضق

. ةيلودلاو ةيّلحملا ةيموكحلا ريغ تامّظنملا

هذه يف ةروكذم يه امك ،)ةكبشلا( ايقيرفأ لامشو طسوألا قرشلا ميلقإ يف ةرجهلا لوح لاصّتالا طاقن ةكبش فادهأ  إنَّ
. ةيماظنلاو ةمَّظن ُ ملاو ةنمآلا ةرجهلا لجأ نم يملاعلا قافّتالاو ، 2030 العقد  استراتيجية  من  مقتبسة  الوثيقة، 



تتمّثل أهداف الشبكة بما يلي

العضوية والهيكلية

Objectives

3

51

42

Ensure close collaboration with movement
partners and other existing UN system
coordination mechanisms addressing migration
related issues, ensuring synergies and
complementary responses.

Access to sources of data, assessments,
knowledge management, tools, analysis
and guidance on migration issues in-line
with global policies and best practies on
migration.

National societies and volunteers have
increased knowledge and capacity to
assess the situation for migrants and
respond effectively to the needs in
MENA region.

Ensure common positions on migration to
strengthen humanitarian diplomacy, advocacy
and awareness raising among national
societies to engage with relevant policy makers
and stakeholders including governments,
communities and others.

Strenghthened network partnership
including cross regional / border partners,
to ensure stronger programming and
responses, access to strayegic funding
and evident advocacy messages.

يميلقإلا بتكملا ةدايقب( ةنامألاو ،)ةينطولا تايعمجلل نيعباتلا لاصّتالا طاقن نيب نيبَختن شاِركين (ُم ُ م ءاسؤر نم ةكبشلا فّلأتت
ةنجّلل يميلقإلا بتكملا نم  ٍ معدبو ،ايقيرفأ لامشو طسوألا قرشلا يف رمحألا لالهلاو رمحألا بيلصلا تايعمجل يلودلا داحّتالل

تايعمجلا نم ةرجهلا لوح لاصّتالا طاقنو ،)ةكيرشلا ةينطولا تايعمجلاو ،طسوألاو ىندألا قرشلا ةقطنمل رمحألا بيلصلل ةيلودلا
الوطنية في إقليم الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

ْين 2021 و 2022 هما السّيد عالء عّمار من الصليب األحمر اللبناني ود. أحمد راجي من الهالل َ ماعلل نوبَختن • الرؤساء الُم
المصري.    األحمر 

رمحألا لالهلاو رمحألا بيلصلا تايعمجل يلودلا داحّتالل يميلقإلا بتكملا نم - ينيلوزنأ ويزيرباف د • يرأس األمانة السّي
األحمر للصليب  الدولية  اللجنة  مكتب  من  إياريا  فانيسا  السّيدة  من  بمساعدة  أفريقيا،  وشمال  األوسط  الشرق     في 

   لمنطقة الشرق األدنى واألوسط.
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وثّمة بعض طرق الهجرة التي تقع وجهتها في الشرق األوسط وشمال أفريقيا

و ؛ايقيرفأ لامش هاجّتاب ءارحصلا بونج نادلب نم ماع لكشبو لحاسلا ةقطنم نم             
            من شرق أفريقيا والقرن األفريقي إلى اليمن والمملكة العربية السعودية ودول الخليج؛ و

           من آسيا نحو الشرق األوسط.  وفي المقابل، هناك طرق هجرة أخرى تنطلق من الشرق األوسط وشمال أفريقيا:
الشرق األوسط ومن  المتوّسط،  األبيض  البحر  عبر  أفريقيا  شمال  أوروبا: من  إلى  المنطقة  هذه  من  المهاجرون              فينتقل 

تركيا.             عبر 

من (باإلجمال  ومالطا  إيطاليا  إلى  المتوّسط  األبيض  البحر  وسط  أوروبا: طريق  إلى  العربي  المغرب  من  رئيسيان  طريقان  ويوجد 
ْين تونس وليبيا)، وطريق غرب البحر األبيض المتوّسط إلى إسبانيا (باإلجمال من المغرب والجزائر، عن طريق البّر إلى الجيَبْين اإلسبانيَّ
رت وتبّدلت مع مرور الوقت. وفي ة تغيَّ ّ صاخ تايمانيدب ناراسملا فصّتي . )ينابسإلا يسيئرلا  سبتة ومليلية، أو عبر البحر إلى البّر
حين أنَّ العديد من الذين يغادرون هذه البلدان هم من مواطني تلك الدول (وال سّيما في حالة تونس) أو الجئين ومهاجرين من

قرشلاو ىربكلا ءارحصلا بونج ايقيرفأ نم ءوجللا يبلاطو نيرجاهملاو نيئجاللا نم ديدعلا اًضيأ نولمشي مهّنكل ،ةرواجم نادلب
األوسط وآسيا . على سبيل المثال، إنَّ عدًدا كبيًرا من المسافرين إلى إيطاليا هم من البنغالدشيين: في تّموز/يوليو 2020، حوالي

نصف الوافدين من ليبيا كانوا قادمين في األساس من بنغالدش .

2021 أكثر من 822  حالة وفاة ويبقى الشاغل الرئيسي هو طريق وسط البحر األبيض المتوّسط، حيث ُسجِّ وينوي/ناريزح ةياهن يف َل
في صفوف المهاجرين، وأكثر من 19٫300 وافد إلى سواحل إيطاليا ومالطا .

سيناريو الهجرة في الشرق األوسط وشمال أفريقيا
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تامزألا أوسأو لوطأ نم اًضعب نوه منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا هي منطقة تضّم أكثر من 400 مليون شخص ُيواِج
اإلنسان. صنع  من  وأخرى  طبيعية  اء تهديدات  ّ رج ةدّقعمو ةد ّ دعتم ةيناسنإ ٍتاي تحّد المنطقة  خاضت  فقد  العالم.  في  الممتّدة 

واالجتماعية والسياسية  االقتصادية  واألزمات  العنف  جّراء  االحتياجات  تلك  وتتفاقم  رين،  ّ رضتملا ناّكسلا تاجايتحا قاطن ديازتي
يقلُتو ،ةباجتسالا ىلع ةينطولا تايعمجلا ةردقو ة والكوارث وجائحة كوفيد-19. استنفدت هذه األخيرة طاقات السلطات العاّم

البلدان. الحدود وداخل  عبر  النزوح  حركة  معها  وترتفع  القائمة،  اإلنسانية  التحّديات   ّ دتشتف ،ةقطنملا ناّكس ىلع اًضيأ اهلالظب

مليون من 42  أكثر   ّ مضت ذإ ،ملاعلا يف ةرباعلا ةرجهلا قطانم ربكأ نم ًةدحاو ايقيرفأ لامشو طسوألا قرشلا ةقطنم ر َ بتعُت
و11 مليون نازح داخلي . شخص محتاج3 و 40مليون مهاجر4

 أكثر من 42 مليون شخص محتاج

مليون نازح داخلي 11

مليون مهاجر  40

(1 
(2 
(3 
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ط ُيَعّد أخطر طرق الهجرة في العالم . ّ سوتملا ضيبألا رحبلا طسو قيرط َلاز ام

كلذ يف امب ،ايكرت ربع ،ابوروأ هاجّتاب طسوألا قرشلاو ناتسناغفأ نم نورجاهملا ربعي ،ط على طريق شرق البحر األبيض المتوّس
ربع حوزنلا لِّكش وُي وغيرها.  والعراق وسوريا،  أفغانستان  في  الحرب  من  المتضّررة  المناطق  في  تعبر  أو  تنشأ  التي  الهجرة  حركات 

مليون  5٫5 ـب يلاوتلا ىلع اهدحو ناتسناغفأو نيطسلفو ايروس رثأتست ذإ ،قاطنلا ةعساو ًةرهاظ حّلسملا عازنلا ءا جّر الحدود 
اورنوألا/نيئجاللا نوؤشل ةدحّتملا ممألا ةيض . ل لدى مفّو و5٫6 مليون و2٫7 مليون الجئ ُمسجَّ

لودو ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا هاجّتاب ،نميلا ىلإ لاموصلا وأ يتوبيج نم ندع جيلخ ربع ،يقيرفألا نرقلا نم هجّتملا قيرطلا ا أّم
َربع ، 2018 الخليج األخرى، فينشأ أو يمّر في مناطق متأّث ماعلا يف :ةزراب ةطلتخم ةرجه تاكرح قيرطلا اذه دهشي .حّلسملا عازنلاب ةر

ر بـ160٫000 مهاجر إلى شواطئ البلد قدَّ ُ ي ام َلصو ثيح ،ابوروأ ىلإ نيرباعلا نيرجاهملا  َ ددع َزواجت نيرجاهملا نم  إلى اليمن عدٌد
. ةدحّتملا ممألا رداصم بسحب ،برحلا هتقّزم يذلا

https://missingmigrants.iom.int/region/mediterranean 11

11

https://mixedmigration.org/wp-content/uploads/2020/11/Mixed-Migration-Review-2020.pdf

https://missingmigrants.iom.int/region/mediterranean

  https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean

نفسه المرجع 
نفسه المرجع 
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3

https://reporting.unhcr.org/sites/default/files/ga2020/pdf/Chapter_MENA.pdf

https://www.un.org/development/desa/pd/sites/www.un.org.development.desa.pd/files/undesa_pd_2020_international_migration_highlights.pdf 

https://gho.unocha.org/inter-agency-appeals/middle-east-and-north-africa 
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جمعية وطنية واحدة تعمل مع

المهاجرين فحسب
جمعية وطنية واحدة ال تعمل في
اهَّنكل تدعم جمعيات مجال الهجرة، 

وطنية أخرى لمساعدة األشخاص
نيلّقنتملا

جمعية وطنية واحدة تعمل مع
الالجئين والنازحين داخلًيا فحسب

جمعيات وطنية تعمل مع 
المهاجرين والالجئين فحسب 

التقييم اإلقليمي لألنشطة المتعلّقة بالهجرة في الجمعيات الوطنية ضمن منطقة

الشرق األوسط وشمال أفريقيا

التقييم اإلقليمي لألنشطة المتعلّقة بالهجرة في الجمعيات الوطنية ضمن منطقة

الشرق األوسط وشمال أفريقيا

« ايقيرفأ لامشو طسوألا قرشلا ميلقإ يف ةرجهلا لوح لاصّتالا طاقن ةكبش« تر بعد التأسيس الرسمي في 3 آذار/مارس 2021، قرَّ
تنفيذ أّول مسح رسمي للجمعيات الوطنية التي تعمل على قضايا الهجرة والنزوح الداخلي في الشرق األوسط وشمال أفريقيا. وخالل
شهَرْي أّيار/مايو وحزيران/يونيو 2021، شاركت في المسح اثنتا عشرة جمعية وطنية من أصل خمس عشرة جمعية وطنية في الشبكة

ايقيرفأ لامشو طسوألا قرشلا ميلقإ/ةرجهلا لوح لاصّتالا طاقن ةكبش – رمحألا لالهلاو رمحألا بيلصلا تايعمجل يلودلا داحّتالا – ةرجهلا قرط ةطراخ

اميف ةينطولا تايعمجلا وأ رمحألا لالهلاو رمحألا بيلصلا تايعمجل يلودلا داحّتالا بناج نم يأر  ر عن أّي ّ بعُت ال ةم إنَّ الخرائط الُمستخَد
القانوني ألّي إقليم أو سلطاته   عضولاب قّلعتي

جمعيات وطنية تعمل مع المهاجرين 
والالجئين والنازحين داخلًيا 
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ّ جمعيات وطنية برامج واسعة مع المهاجرين والالجئين والنازحين داخلًيا: الهالل األحمر المصري، والهالل األحمر األردني، و تس ذّفنُت
الصليب األحمر اللبناني، والهالل األحمر الليبي، والهالل األحمر العربي السوري، والهالل األحمر اليمني.

رمحألا لالهلا ةيعمجو ،يرئازجلا رمحألا لالهلا ةيعمج يهو ،بسحف نيئجاللاو نيرجاهملا عم جمارب ةينطو تايعمج ثالث ذّفنُت
اإليراني، والهالل األحمر التونسي.

َّ جمعية الهالل األحمر البحريني ال تعمل نأ نيح يف ،يرَطَقلا رمحألا لالهلا يهو ،بسحف نيرجاهملا عم ةدحاو ةينطو ةيعمج لمعت
. نيلّقنتملا صاخشألا عم لمعت ىرخأ ةينطو تايعمج معدت اهَّنكل ،يلخادلا حوزنلاو ةرجهلا اياضق ىلع

يعمل الهالل األحمر الفلسطيني مع الالجئين والنازحين داخلًيا فحسب ومن منطلٍق فريد بالنظر إلى تعقيدات قضية الشتات الفلسطيني
والالجئين الفلسطينيين.

يمكن اعتبار جميع بلدان الشرق األوسط وشمال أفريقيا تقريًبا كبلدان منشأ أو بلدان عبور أو بلدان مقصد

اميف ةينطولا تايعمجلا وأ رمحألا لالهلاو رمحألا بيلصلا تايعمجل يلودلا داحّتالا بناج نم يأر  ر عن أّي ّ بعُت ال ةم إنَّ الخريطة الُمستخَد
ّ إقليم أو سلطاته  يأل ينوناقلا عضولاب قّلعتي
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نوع المساعدة

المهاجرين. إلى  المساعدات  من  مختلفة  أنواًعا  أفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  في  الوطنية  الجمعيات  م  ِّ دقُت

تاجايتحا ةيبلت ىلإ فدهي لماكتم جهن قيرط نع ةيساسألا تامدخلا ىلإ َلوصولا  تدعُم ة  ّ ينعملا ةينطولا تايعمجلا ّلك  إنَّ
م َّ دقُت .لوصولا تاّطحم يف وأ ،ةيرضحلا تاقايسلا يف وأ ،زاجتحالا زكارم يف ءاوس ،نيحزانلاو نيئجاللا كلذ يف امب ،نيرجاهملا
و/أو النظافة  مستلزمات  الغذائية، وتوزيع  المواد  يلي: الخدمات الصّحية، وطرود  ما  مجاالت متعّددة وتشمل  المساعدات في 
النفسية والصّحة  االجتماعي،  النوع  على  القائم  والعنف  الجنسي  العنف  وضحايا  لألطفال  الحماية  وخدمات  المنزلية،  اللوازم 

وغيرها. العائلية،  الروابط  واستعادة  النفسي-االجتماعي،  والدعم 

ُبل العيش: الهالل ُ س معد جمارب راطإ يف ةيدقن ٍتامدخ ةينطو ةيعمج  م تسع جمعيات وطنية من أصل 12 ّ دقُت ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب
األردني، والصليب اإليراني، والهالل األحمر  المصري، والهالل األحمر  البحريني، والهالل األحمر  الجزائري، والهالل األحمر  األحمر 

. ينميلا رمحألا لالهلاو ،يرَطَقلا رمحألا لالهلاو ،يبيللا رمحألا لالهلاو ،ينانبللا رمحألا

االحتياجات على لتلبية  البرنامجي  الدعم  من  المزيد  لتقديم  المبذولة  جهودها  البلدان إلى  بعض  في  الوطنية  وأشارت الجمعيات 
ا ً ديدحتو ،ةيذغتلا جماربو ةقاطلا جماربو ةيضايرلا ةطشنألاو ميلعتلا لاجم يف رئازجلا يف ةينطولا ةيعمجلا ُلمعت .يرطُقلا ىوتسملا
م الهالل األحمر األردني دورات تدريبية لبناء القدرات في إطار برامج دعم ُسُبل العيش، باإلضافة مع النساء الُمرضعات والحوامل. وُيقدِّ

معدلاو ةديدعلا ةيجمانربلا هتالّخدت نم ءزجك ثثجلا ةرادإ ةلأسم  أدرَج فقد  الليبي  األحمر  الهالل  أّما  التوعية.  جلسات  إلى 
. لوصولا تاّطحم دنع لماكتملا يعيضاوملا

لامشو طسوألا قرشلا ةقطنم يف ةينطولا تايعمجلا نم معدلا نوّقلتي نيذلا نيرجاهملل ةيسيئرلا تايسنجلا يف حسملا َثحب
أفريقيا، واللغات األكثر استخداًما، وذلك لتكوين صورة أوضح عن القدرات المطلوبة في مختلف الجمعيات الوطنية من أجل تأمين

. نادلبلا كلت يف نيجاتحملا ناّكسلا معدل ةبسانملا تاراهملا

توزيع مستلزمات النظافة

الخدمات الصحّية

الخدمات النقدية

الصحّة النفسية والدعم النفسي-االجتماعي خدمات الحماية

استعادة الروابط العائلية

توزيع طرود المواد الغذائية
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اللغة الجنسية
الجمعية
الوطنية

الجزائري فاسو، تشاد، ساحل العاج، الكونغو،الهالل األحمر  مالي، بوركينا 
السنغال، غينيا الصومال،  السودان، 

سوريا فلسطين، 

سوريا، فلسطين، اليمن، السودان، جنوب السودان،
الصومال نيجيريا،  إثيوبيا،  إريتريا، 

العراق، سوريا باكستان، طاجيكستان،  أفغانستان، 

العراق، فلسطين، السودان ليبيا،  اليمن،  سوريا، 
األردن قرابة 52 جنسية مختلفة) (ستضيف 

سوريا، فلسطين، مصر، سري النكا، إثيوبيا، بنغالدش

مصر، السودان، تشاد، نيجيريا

فلسطين، سوريا

آسيا وأفريقيا

السودان، جنوب السودان، كينيا، إثيوبيا، الكونغو

العربية، اإلنجليزيةاليمن، فلسطين، العراق، سوريا، الصومال، إثيوبيا، مصر

اإلنجليزية، الفرنسية، العربية

العربية، اإلنجليزية

العربية، اإلنجليزية

العربية، اإلنجليزية

العربية، اإلنجليزية، الفرنسية، الهوسا

العربية، اإلنجليزية

العربية

اإلنجليزية، العربية

العربية، اإلنجليزية

العربية، الفرنسية، اإلنجليزية، الهوسا،
الصومالية، البدوي، البامبارا، الطارقية

العربية، اإلنجليزية، الفرنسية، الدينكا،
التغرينية، الصومالية، األمهرية

الجنسية السورية وجنسيات أخرى ُمعتَرف بها في سوريا
نيئجاللا نوؤشل ةدحّتملا ممألا ةيض ل مفّو َ بِق نم

البحريني األحمر  الهالل 

المصري الهالل األحمر 

الهالل األحمر اإليراني

الهالل األحمر اإليراني

اللبناني األحمر  الصليب 

الليبي األحمر  الهالل 

يرَطَقلا رمحألا لالهلا

التونسي األحمر  الهالل 

اليمني األحمر  الهالل 

العربي الهالل األحمر 
السوري

الفلسطيني األحمر  الهالل 
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التمويل والقدرات

الوصول

السالمة واألمن

الثغرات واالحتياجات
الثغرات واالحتياجات

الثغرات األكثر إلحاًحا في احتياجات االستجابة لألشخاص
امك .ةيرشبلا دراوملاو ليومتلا تاردق :يه نيلّقنتملا
لوصولاب قّلعتت ٍتاجايتحا ىلإ ناتينطو ناتيعمج تراشأ

والسالمة واألمن.

بيردتلا ىلإ اهتجاح ىلإ ةينطولا تايعمجلا ّلك تراشأ
والدعم من النظراء في مجاالت مواضيعية مختلفة:

وإدارة المهاجرين،  األطفال  على  التركيز  مع  الحماية، 
الحاالت، والصّحة النفسية والدعم النفسي-االجتماعي،
والعنف القائم على النوع االجتماعي، ومكافحة االتجار،
المجتمعية والمشاركة  واإلدماج،  االجتماعي  والنوع 

والمساءلة.
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مراكز الخدمة اإلنسانية

ُ فدهت يتلا تاردابملا ىلإ ،رمحألا لالهلاو رمحألا بيلصلا تايعمجل يلودلا داحّتالا بسحب ،»ةيناسنإلا ةمدخلا زكارم« موهفم ريش
. ينوناقلا مهعضو نع رظنلا فرصب ،مهتالحر ءانثأ كلذو ،نيفعضتسملا نيلّقنتملا صاخشألل ةيساسأ تامدخ ميدقت ىلإ

« مهنّكمُتف ،نيلّقنتملا صاخشألل ةنمآو ةنضاح  ً ةئيب حيتُتو ةرجهلا قرط يف ةرّفوتم ةدياحم ةحاسم يه »ةيناسنإلا ةمدخلا زكرم
من الوصول إلى الخدمات األساسية.

ي احتياجات المهاجرين حيثما ُوجدت. الهدف ّ بلُتو ،تباث عقوم يف ةزكرمتم وأ ةلّقنتم تاردابم ىلع »ةيناسنإلا ةمدخلا زكارم« لمتشت دق
األساسي هو المساهمة في الحفاظ على سالمة المهاجرين المستضعفين وصون كرامتهم وحمايتهم في جميع مراحل رحلتهم، وتعزيز
اإلنسانية الخدمة  مراكز  تكتفي  نة، قد  ّ يعم عقاوم يف :تالاحلا ّلك بِسان ُي واحد  نموذج عمل  يوجد  ال  الصمود.  على  قدرتهم 
تعتمد إلخ.  الغذائية،  وغير  الغذائية  والمواد  ية  ّ حصلا ةياعرلا ريفوت اًضيأ  يتّم أخرى، قد  مواقع  أساسية؛ وفي  معلومات  بتوفير 

. اهتاردقو ةينطولا ةيعمجلا دراومو ،نيلّقنتملا صاخشألا تاجايتحا ىلع تامدخلا

:« ةيناسنإلا ةمدخلا زكارم« تامِس زربأ لمشت .ةد ّ دعتم ًالاكشأ ةيناسنإلا ةمدخلا زكارم ذخّتت دق ،يلاتلاب

تقوم جمعيتان وطنيتان من منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، وهما جمعية الهالل األحمر المصري وجمعية الهالل األحمر الليبي،
ها بالمشروع. بدأ الهالل األحمر َ مامتها ّلقألا ىلع ىرخأ تايعمج عبرأ تدبأ نيح يف ،ةقطنملا يف »ةيناسنإلا ةمدخلا زكارم« ذيفنتب

نيرجاهملا ةيعوتل اًقحالو ،ترسو ةنوهرت نم يلخادلا حوزنلل ةباجتسالل »ةيناسنإلا ةمدخلا زكارم« أشنأف ، الليبي بالمشروع في العام 2020
حول كوفيد19 داخل مراكز االحتجاز وخارجها. ويعمل الهالل األحمر المصري على إنشاء «مراكز خدمة إنسانية» بالتركيز تحديًدا على

. عراوشلا يف نولمعي نيذلا نييرصملاو نيرجاهملا لافطألا معدل ،نيلّقنتملا صاخشألا

• ُيديرها الصليب األحمر/الهالل األحمر؛
م بيئة آمنة وحاضنة لجميع المهاجرين - بصرف النظر عن وضعهم - للوصول إلى الخدمات األساسية؛ ِّ دقُت  •

ّ موقف لناحية تشجيع الهجرة أو الثني عنها أو منعها؛ يأ ذخّتت الف ؛ةدياحم تاحاسم يه  •
•تقع ضمن طرق الهجرة؛ في بلدان المنشأ والعبور والمقصد؛

م خدمات مواضيعية متكاملة، بما في ذلك المساحات اآلمنة للنساء واألطفال ِّ دقُت •

ثّمة عدد من الجمعيات الوطنية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا التي
ةيعمج اهيف امب ،نادلبلا يف »ةيناسنإلا ةمدخلا زكارم« قالطإل طِّطخُت وأ ذِّفنُت

الهالل األحمر المصري وجمعية الهالل األحمر الليبي وغيرهما.
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الخطوات المقبلة والتوصيات

وكانت هذه اللمحة بقيادة فابريزيو أنزوليني مستشار الهجرة اإلقليمي لالتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر بمساهمة
من عالء عمار (الصليب األحمر اللبناني) ، و أحمد ريغي (جمعية الهالل األحمر المصرية) ، تحليل البيانات والتصور الذي أجراه أحمد الجمل 
إياريا فانيسا  ساهمت  األحمر)   والهالل  األحمر  الصليب  لجمعيات  الدولي  االتحاد  في  المعلومات  إدارة  (فريق  سابا   وبشرى 

  اللجنة  الدولية للصليب األحمر ) ولو سالومي سورلين ( اللجنة  الدولية للصليب األحمر ) في مراجعة هذه اللمحة . 

اهلالخ نم لِصَت ةيناديم  ً ةطشنأ رمحألا لالهلاو رمحألا بيلصلا تايعمج ذّفنت
 إلى أكثر من 1,578,000 مستفيد10 

شكر وتقدير

ً لتكوين صورة أوضح عن ةصرف يلخادلا حوزنلاو ةرجهلاب ةقّلعتملا رمحألا لالهلاو رمحألا بيلصلا ةطشنأل ل ّ وألا يميلقإلا مييقتلا َلَّكش
الجهود الفعلية التي تبذلها الجمعيات الوطنية في هذا المجال ضمن منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

َّ الجمعيات الوطنية التي شاركت في التقييم نأ َّالإ ،ةحضاو ةّلدأ ىلع زكترتو ةحضاو ٍةيجيتارتسا ىلإ ةطشنألا كلت ّلك دنتست نيح يفو
الية في العمل. ّ عفلا ىوتسم عفرل اهتجلاعم بجي يتلا تارغثلاو اهتاجايتحا ىلإ اًضيأ تراشأ ايقيرفأ لامشو طسوألا قرشلا ةقطنم نم
ترتبط أبرز المشاكل بالتمويل وبناء القدرات، ويمكن إيجاد الحلول عن طريق تحسين التعاون على صعيد الحركة بين الجمعيات الوطنية
ّ من تحسين الدعم التقني والمالي للجمعيات الوطنية، ولكْن في الوقت نفسه دب الو .رمحألا بيلصلل ةيلودلا ةنجللاو يلودلا داحّتالاو
تحسين تبادل الخبرات والدعم بين الجمعيات الوطنية نظًرا إلى مستوى الخبرة الواضح الذي أظهرته بعض الجمعيات الوطنية في هذا

المجال.
معدلا اذه نيسحت ةيفيك ةشقانم يف »ايقيرفأ لامشو طسوألا قرشلا ميلقإ يف ةرجهلا لوح لاصّتالا طاقن ةكبش« رود ل ويتمّث

يف يلخادلا حوزنلاو ةرجهلا اياضق لوح لضفأ لكشب تاردابملا قيسنت ةيفيكو ،رمحألا بيلصلل ةيلودلا ةنجللاو يلودلا داحّتالا نم
الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

. ةينطولا تايعمجلا يف ةدراولا تامولعملل اًقفو مقرلا اذه بسُتحا

 )

شكر خاص وصادق لجميع الجمعيات الوطنية أل 12 للصليب األحمر والهالل األحمر في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا لمساهماتها
القيمة وتقاسمها للمعارف والمنظورات المتعلقة بالعمل وهي تفعل ذلك فيما يتعلق بالهجرة والتشريد 
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