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دوافع قرار جمﻠس املندوبني ابعامتد ﻧداء احلركة ابلعمل عىل تﻠبﻴة الاحتﻴاجات الإنساﻧﻴة لﻠمهاجرين املس تضعفني
يقرتح الاحتاد ادلويل والﻠﺠنة ادلولﻴة عىل جمﻠس املندوبني لس نة  2017املوافقة عىل قرار لعامتد ﻧداء احلركة ابلعمل عىل تﻠبﻴة الاحتﻴاجات
الإنساﻧﻴة لﻠمهاجرين املس تضعفني.
ويعد هذا النداء رضوراي يف ظل الصعوابت املتواصةل اليت تواجه املشهد العام محلاية املهاجرين ومساعدهتم .ومنذ اعامتد اإعالن ﻧﻴويورك
بشأأن الالجئني واملهاجرين ، New York Declaration for Refugees ans Migrants -الس نة املاضﻴة ،مل يسجل سوى تقدم
حمدود يف هذا اجملال يف خمتﻠف البدلان .وحنن ﻧواجه ،يف حالت عديدة ،صعوابت قدمية العهد .ذلا ،مفن الرضوري أأن تعرب احلركة ادلولﻴة
لﻠصﻠﻴب ا ألمحر والهالل ا ألمحر عن شواغﻠها جمددا و أأن حتث ادلول عىل التغﻴري.
ويأأيت هذا النداء يف الوقت املناسب ابلنظر اإىل املفاوضات اجلارية حول التفاق العاملي من أأجل الهﺠرة الآمنة واملنظمة والنظامية والتفاق
العاملي بشأأن الالجئني املزمع التوصل اإلهيام يف أأواخر هذا العام قبل أأن تبد أأ مفاوضات ذات طابع رمسي أأكرب بشأأن صﻴاغة النصني.
واقرتح الاحتاد ادلويل والﻠﺠنة ادلولﻴة صﻴغة لﻠنداء ابلعمل تش به يف ﻧيهتا بﻴان احلركة بشأأن الهﺠرة الصادر عن جمﻠس املندوبني لس نة
 ،2015عىل أأن يضم "مطالب" أأكرث تفصﻴال وحتديدا لدلول ،تش به املطالب الواردة يف خطاب احلركة أأمام مؤمتر القمة العاملي لﻠعمل
الإنساين (اذلي اعمتده جمﻠس املندوبني كذكل يف ﻧفس الس نة).
وختتﻠف الاحتﻴاجات الإنساﻧﻴة لﻠمهاجرين اختالفا كبريا من بدل اإىل أآخر ومن منطقة اإىل أأخرى ،مثﻠام ختتﻠف الصعوابت اليت تواهجها
مكوانت احلركة يف سعهيا اإىل مد يد العون اإلهيم .ولكن بفضل ش بكتنا العاملﻴة احلارضة يف  190بدلا والنقاشات اليت دارت مؤخرا مع
امجلعﻴات الوطنﻴة ،حددان أأربعة جمالت لتزال تتطﻠب التدخل العاجل لدلول .وتعد هذه القضااي وثﻴقة الصةل بتكل اليت أأكد عﻠهيا القرار
رمق  3الصادر عن املؤمتر ادلويل احلادي والثالثني س نة  ،2011واليت تظل ذات أأمهﻴة ابلغة يف الس ﻴاق احلايل.
وتمتثل هذه اجملالت ا ألربعة فامي ييل:
 -1حامية املهاجرين من املوت والعنف والاعتداءات وانهتاك حقوقهم ا ألساس ﻴة عىل طول مسار الهﺠرة
 -2ضامن حصول املهاجرين الفعيل عىل اخلدمات ا ألساس ﻴة بغض النظر عن وضعهم القاﻧوين
 -3منح ا ألولوية حلقوق أأشد الناس ضعف ًا واحتﻴاجاهتم
 -4عدم اس تخدام الاحتجاز اإل كحل أأخري
ومتثل هذه القضااي جمال الرتكزي الرئييس لﻠنداء ابلعمل املوجه لدلول اليت تقع عىل عاتقها املسؤولﻴة ا ألساس ﻴة لتﻠبﻴة احتﻴاجات املهاجرين
اإىل امحلاية واملساعدة ،مبا يامتىش مع واجباهتا مبوجب القاﻧون ادلويل .ويريم النداء ابلعمل اإىل اختاذ تدابري فورا عىل الصعﻴد الوطين وإاىل
التأأثري يف س ﻴاسات الهﺠرة عىل املس توى الوطين وا إلقﻠميي وادلويل ،مبا يف ذكل املفاوضات اجلارية بشأأن التفاقني العاملﻴني .كام يؤكد النداء
عىل عزم امجلعﻴات الوطنﻴة واس تعدادها ،بصفهتا هجات مساعدة لﻠسﻠطات العامة يف اجملال الإنساين ،لتقدمي ادلمع لدلول حسب الاقتضاء
من أأجل تﻠبﻴة احتﻴاجات املهاجرين املس تضعفني.
وس ﻴكون هذا النداء مبثابة وس ﻴةل تس تخدهما مجﻴع مكوانت احلركة يف جمال ادلبﻠوماس ﻴة الإنساﻧﻴة عند التعامل مع السﻠطات املعنﻴة وذكل
حرصا عىل أأن تﻠزتم ادلول بواجباهتا إازاء املهاجرين وضامان لتﻠبﻴة الاحتﻴاجات الإنساﻧﻴة لﻠمهاجرين املس تضعفني.
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املالحق واملرفقات:
•

القرار رمق  3بشأأن الهﺠرة :ضامن الوصول ،والكرامة واحرتام التنوع والاﻧدماج الاجامتعي ،اعمتده املؤمتر ادلويل لﻠصﻠﻴب ا ألمحر
والهالل ا ألمحر يف دورته احلادية والثالثني ()2011

•

بﻴان احلركة عن الهﺠرة :ضامن القيام بعمل جامعي محلاية املهاجرين وتﻠبﻴة احتﻴاجاهتم والتصدي لتعرضهم ل ألذى (،)2015
اعمتده جمﻠس املندوبني

