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 علومات أأساس يةم

هو السعي  مرور عرش س نوات"" ابلزنوح ادلاخيلبشأأن "تعزيز تنفيذ س ياسة احلركة حول من مرشوع عنارص القرار املقرتح  الهدف

ىل تقدمي   نص هنايئ للقرار املقرتح. تقدميلمحتوى املمكن خملتلف فقرات القرار دون ل  اخلطوط العريضةا 

دراج  يرشح مربراتويتبع لك فقرة من الفقرات عرض للمسّوغات   هذه الفقرة يف القرار. مثل ا 

ىل  ،تعليقاتال الحظات و مجع املجوالت يف جوةل أأوىل من وس توزع هذه الوثيقة عىل أأعضاء جملس املندوبني  تكوين فكرة أأولية سعيًا ا 

ماكنية أأن يكون ىل ا    ظى ابملوافقة.حيمقبواًل و لتناول املوضوع الهنج املقرتح  تشري ا 

 ر يف الرد عىل السؤالني التاليني: دلى تقدمي التعليقات واملالحظات عىل هذه الوثيقة، يرىج النظ

 لفقرات ديباجة القرار ومنطوقه؟هل توافقون عىل العنارص املقرتحة  •

دراهجا يف القرار؟ •  هل مثة عنارص غري مذكورة ترون أأنه جيب ا 

لتعليق عىل صياغة اوال ننتظر يف هذه املرحةل أأن تصلنا تعليقات ُمفّصةل بشأأن صياغة مرشوع عنارص هذا القرار. وسوف تُتاح فرصة 

يل" للقرار متاحًا. يف مرحةل الحقة، حمددة  مبجرد أأن يكون "املرشوع الأوَّ

 قدمة م

حلاحاً  نسانية العاملية ا  مليون خشص ال يزالون انزحني  40، اكن حوايل 2017ففي أأواخر عام  .أأصبح الزنوح ادلاخيل أأحد أأكرث التحدايت اال 

مليون خشص خالل الس نة  11،8عدد النازحني ادلاخليني اجلدد  داخل بدلاهنم بسبب الزناعات املسلحة وغريها من حاالت العنف بيامن بلغ

ىل  ،وغالبيهتا أأحداث تتعلق ابملناخ ،الكوارثوأأدت لأس باب نفسها. لنفسها )وهو قرابة ضعف عددمه يف الس نة املاضية(  نزوح عدد ا 

التصدي عن مركز رصد الزنوح ادلاخيل(. وتذّكر هذه الأرقام بشلك صارخ حقيقة العجز امجلاعي  :)املصدر مليون خشص 19 أ خر من

ذ عرضة للخطر مه من بني الفئات الأكرث  بالدمه اخلدالنازحون و  لهذه الظاهرة والتخفيف مهنا. وغري متقلبة ظروف يتعرضون لما  غالباً ا 

احلصول عىل ما يكفي من السلع واخلدمات الأساس ية. ومع ذكل ال حيظون ابهامتم كبري وتبقى تلبية احتياجاهتم  فهيا أ منة ال يس تطيعون

وجحبت  الهجرة أأساسًا خالل الس نوات الأخرية عىل قضاايركزت ن النقاشات العاملية غلبية صامتة"، لأ أأ "مبثابة غري اكفية. وميكن اعتبارمه 

 . مهدبال النازحني داخلبذكل موضوع 

شهدت اذلكرى قد  2018داخليًا يف أأفريقيا. واكنت س نة  رشدينامل  بشأأنذلكرى العارشة العامتد اتفاقية مكباال اب 2019س نة س يحتفل يف 

أأطلقت  ،واس تغالاًل للفرص اليت أأاتحهتا ذكرى هاتني املناس بتنيالعرشين العامتد املبادئ التوجهيية للأمم املتحدة بشأأن الترشد ادلاخيل. 

نسان للمرشدين داخلياً  مع املفوضية السامية لشؤون الالجئني، ومكتب تنس يق الشؤون  ،املقررة اخلاصة للأمم املتحدة املعنية حبقوق اال 

جياد حلول هلم" للس نوات اال نسانية، خطة معل مجموعة العرشين "من أأجل الهنوض بوقاية الأشخاص املرشدين  -2018داخليًا وحاميهتم وا 

 ،. وجتّسد خطة العمل الزتام منظومة الأمم املتحدة، والرشاكء من املنظامت غري احلكومية، ومجموعة من ادلول الأعضاء املنارصة2020

ىل والأمه من ذكل أأهنا تعرتف ابحلاجة املاسة ادلاخيل.  زنوحبتحسني الاس تجابة ملشالك ال جراءات العملية الالزمة من جانب اذ اختا  اال 

 التمنية. جمال واجلهات الفاعةل يف  ،واملنظامت اال نسانية ،واجلهات املاحنة ،ادلول املعنية ابلزنوح ادلاخيل

أأمهية خاصة للحركة ادلولية  الزنوح ادلاخيل بشأأنادلولية س ياسة احلركة  2009اذلكرى العارشة العامتد جملس املندوبني س نة وترتدي 

ىل أأن خمتلف مكوانت  2011. واكن التقرير عن هذه الس ياسة اذلي قدم س نة )احلركة ادلولية( للصليب الأمحر والهالل الأمحر قد خلص ا 

منذ ذكل احلني هذا املوضوع  تواصل معاجلةبادئ س ياسة الزنوح ادلاخيل" ومن مث ال تنفذها، ولكن مل يس دهيا معرفة اكفية مب ل "احلركة 
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ىل التقرير عن تنفيذ الس ياسة، أأطلقت اللجنة ادلولية والاحتاد ادلويل  ضافة ا  عدة معليات داخلية للنظر مؤخرًا عىل مس توى احلركة. وا 

ىل رضورة   الهامة.  املسأأةلذه هباحلركة الزتاهما أأن تعزز يف موضوع الزنوح ادلاخيل وخلصت ا 

الزنوح ادلاخيل بشأأن عىل س ياسة احلركة الانتباه للحركة بأأمكلها يك تعيد تركزي ساحنة فرصة  2019س نة وميثل اجامتع جملس املندوبني ل 

ىل ابلتحديديه  لزتاملال . وحيدد القرار املقرتح ثالثة جماالتة احلركةاس تجاب بتعزيز ناجتدد الزتام و  خارج اخملاميت، املناطق احلرضية : الزنوح ا 

جياد حالزنوح، و  وامحلاية من الزنوح وأأثناء جراءات ملموسة من أأجل حتسني نوعية اس تجابة احلركة القرار كام يويص . دامئة لولا  ابختاذ ا 

 5ة(، املبدأأ امس تدامل لول تشجيع احل) 4)احليلوةل دون الزنوح(، املبدأأ  3تنفيذ املبدأأ تعزيز ، مبا يف ذكل ها يف هذه اجملاالت احملددةتناسق و 

 7و 6ومساعدهتم عىل ممارسة حقوقهم( واملبدأأين  واجملمتعات احمللية عن طريق ضامن مشاركهتم يف تصممي الربامج وتنفيذها)متكني الأفراد 

 )تذكري السلطات بواجباهتا ومساعدهتا عىل الوفاء هبا( من س ياسة احلركة بشأأن الزنوح ادلاخيل.

 فقرات ادليباجة 

زاء معاانة النازحني  1فقرة ادليباجة  نتيجة الزناعات املسلحة داخليًا ميكن أأن تعرب فقرة ادليباجة الاس هتاللية عن قلقها العميق ا 

زاء أ اثر نزوهحوحاالت العنف الأخرى والكوارث وتغري املناخ.  م عىل الأرس وميكن أأن تعرب أأيضًا عن قلقها ا 

متعات احمللية املضيفة، وتعرتف بعدم مالءمة الا  س تجاابت احلالية املقدمة يف هذا اجملال. واجمل

من  ،خالل الس نوات العرش املاضية ،: لقد تفامق الزنوح ادلاخيل الناجت عن الزناعات املسلحة وحاالت العنف الأخرى والكوارثاملسّوغات

معليات نزوح جديدة، غالبًا ما يعجز الأشخاص اذلين نزحوا سابقًا عن  فامي يس متر وقوعو مدة الزنوح. و ، املترضرينعدد الأشخاص حيث 

عادة بناء  ىل بذل املزيد من اجلهود امجلحياهتم ا  ىل حل دامئ خيتارونه. وتربز بذكل احلاجة ا  الزنوح  دوثللحيلوةل دون حاعية والتوصل ا 

جياد حلول هل ابعتباره حتداًي عامليًا كبريًا.   ادلاخيل وا 

املطبق يف حاالت الزناع املسلح، والقانون عىل أأمهية احرتام القانون ادلويل اال نساين  ميكن أأن تشدد فقرة ادليباجة 2جة فقرة ادليبا

الفقرة بأأن مجموعات  روميكن أأن تذكّ  .ادلويل حلقوق اال نسان املطبق أأيضًا خارج الزناعات املسلحة، لتجنب الزنوح

ىل حامية  القوانني هذه تريم، مضن جماالت تطبيقها اخلاصة، شخاص املترضرين من حراكت الزنوح مثل النازحني لك ا  الأ

مية واملضيفة.  متعات احمللية املق بفائدة القانون ادلويل ملواهجة الكوارث وقانون البيئة يف وميكن أأن تعرتف أأيضا داخليًا واجمل

 الزنوح املرتتب عن الكوارث واملناخ. التقليل من

ن تعزيز : املسّوغات حاسامً يف جتنب الظروف اليت قد تدفع ميكن أأن يؤدي دورًا اال نساين وقانون حقوق اال نسان احرتام القانون ادلويل ا 

ىل مغادرة  وميكن للقانون ادلويل ملواهجة الكوارث والقانون  حاجات مجيع املترضرين من الزنوح ادلاخيل.ضامن تلبية و مه، دايرالناس ا 

ن طبقا، أأن يقلال من الزنوح املرتتب عن ظروف الكوارث البطيئة الظهور والكوارث املفاجئة.  البييئ، ا 

مجيع مكوانت احلركة وتشجع ، وتؤكدها محلاية اليت توفرها القوانني والس ياسات الوطنيةابميكن أأن تّقر فقرة ادليباجة  3فقرة ادليباجة 

لهيا،  ،اال جراءات املناس بة عىل اختاذ دماج القانون وفقًا للمهام املولكة ا  ىل ا  دلمع ادلول الأعضاء يف هجودها الرامية ا 

ميية ،ادلويل اال نساين، وقانون حقوق اال نسان يف القوانني والس ياسات الوطنية الواجبة التطبيق  ،والأطر القانونية اال قل

 .داخلياً  عىل النازحني

ىلالزنوح ومن حاجات النازحني من  قليلميكن الت  :املسّوغات امحلاية أأثناء مجيع مراحل الزنوح من خالل تنفيذ القوانني والس ياسات  داخليا ا 

 حاميهتم.  نص عىلاحمللية اليت تلزتم حبقوق النازحني داخليًا وت 

جبهود الأمم املتحدة يف وضع خطة معل مجموعة العرشين "من أأجل الهنوض بوقاية  ميكن أأن تعرتف فقرة ادليباجة 4فقرة ادليباجة 

شخاص املرشدين داخليًا وحاميهتم وا جياد حلول هلم" للس نوات  املبادئ العامتد ابذلكرى العرشين  الً احتفا 2020-2018الأ
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عضا؛ وهجود الاحتاد الأفريقي لتشجيع التوجهيية بشأأن الترشد ادلاخيل خالل الس نوات العرش املاضية،  ،ءادلول الأ

 محلاية املرشدين داخليًا يف أأفريقيا ومساعدهتم. تفاقية تصديق وتنفيذ االعىل 

ننا  :املسّوغات اعامتد املبادئ التوجهيية قبل عرشين س نة، واعامتد اتفاقية مكباال املعنية ابملرشدين داخليًا يف ابلتطور الهام اذلي مثهل  ش يدن ا 

عىل ادلول واجلهات املاحنة واملنظامت اال نسانية يتعني سامه يف حتسني حامية النازحني داخليًا. غري أأنه لأنه ، عرش س نواتأأفريقيا قبل 

منائية واجلهات املعنية الأخرى ىل أأحاكم اتفاقية مكباال حتويل و لاللزتام حبقوق اال نسان للنازحني داخليًا املزيد من اجلهود أأن تبذل  واال  ا 

اتفاقية مكباال دفعًا هامًا اعامتد املبادئ التوجهيية وذكرى اعامتد أأوضاع النازحني داخليًا يف أأفريقيا. وقد شلكت ذكرى وسة يف حتسينات ملم

جياد  ىل ا  خطة معل مجموعة العرشين الزتام منظومة الأمم املتحدة  بنّي لها. وت  وللاحللهذه القضية وفرصة ساحنة لتكثيف اجلهود الرامية ا 

ابتداء ابلوقاية يف لك مراحهل لزنوح ادلاخيل لتناول ابتأأمني هنج  ،والرشاكء من املنظامت غري احلكومية، ومجموعة من ادلول الأعضاء املنارصة

ىل و  جياد احللول. وجيب أأن تؤدي احلركة أأيضًا دورها وصواًل ا  موقفها من التحدايت املتصةل الزنوح  يف رأأهيا بتحديدوتض الاس تجابة وا 

 . بوضوحادلاخيل 

كيد الزتام مكوانت احلركة ادلولية بتحسني حامية  5فقرة ادليباجة  النازحني داخليًا املهاجرين و ميكن أأن تذّكر فقرة ادليباجة وتعيد تأأ

اليت  (2009جمللس املندوبني، نريويب،  5)القرار الزنوح ادلاخيل بشأأن كام هو وارد يف س ياسة احلركة ومساعدهتم 
مترار جدوى س ياسة احلركة . وعامتدهاال العارشة كرىذلحنتفل هذه الس نة اب بشأأن ميكن أأن تعرتف فقرة ادليباجة ابس 

زاء التحدايت املرتبطة ابلزنوح ادلو الزنوح ادلاخيل يف توفري الوضوح  خيل، وابحلاجة االرتكزي والتوجيه الس تجابة احلركة ا 

ىل ضامن    حتسني املعرفة هبذه الس ياسة وتنفيذها من جانب مجيع مكوانت احلركة.ا 

قبل عرش س نوات خلت كوثيقة أأساس ية  الزنوح ادلاخيل بشأأن س ياسة احلركة الغرض من هذه الفقرة هو التذكري ابعامتد املسّوغات:

ىل التفكري وقد أأكدت . الزنوح ادلاخيل لتوجيه هنج احلركة يف جمال اللجنة ادلولية لك من الاسرتاتيجي داخل العمليات ادلاخلية الهادفة ا 

. عالوة عىل ذكل، أأبرز اس تعراض ممارسات امجلعيات الوطنية اخلاصة ابلزنوح ادلاخيل ، مدى أأمهية س ياسة احلركةوأأمانة الاحتاد ادلويل

الس ياسة وال تس تخدهما ابلقدر الاكيف. وأأجرت اللجنة ادلولية هذا ال تعرف هذه  يف مواهجة الزنوح ادلاخيل أأن امجلعيات الوطنية

ىل اس تطالع مجعية من امجلعيات الوطنية الأكرث اهامتماً ابملوضوع، ومقابالت  42 دلىُأجري  الاس تعراض مبشاركة الاحتاد ادلويل استناداً ا 

 لواثئق. ودراسة امع ممثلني من احلركة ومن منظامت أأخرى معنية، 

 منطوق القرارفقرات 

حدى فقرات منطوق القرار أأن تطلب  ميكن  1 فقرة املنطوق ابس تخدام س ياسة احلركة بشأأن الزنوح مجيع مكوانت احلركة الزتام ا 

ليه  شخاص املترضرين من الزنوحل  هتالك اس تجاابادلاخيل مرجعًا تستند ا  احلركة كوانت م دمعو  تلبية احتياجات الأ

خرى حتقيقا لهذه الغاية  .الأ

لك من اللجنة ادلولية والاحتاد ادلويل واس تعراضهام املشرتك ملامرسات امجلعيات الوطنية يف أأظهرت خمتلف النقاشات ادلاخلية  :املسّوغات

زاء الزنوح ادلاخيل، وذكل ابلرمغ من ادلور املهممجيع  ةيف اس تجابثغرات الزنوح ادلاخيل أأن مثة  س ياقاتيف  يف لحركة ل مكوانت احلركة ا 

بشأأن الزنوح  الواعدة ابلنجاح. وتامتىش التوصيات النامجة عن هذه العمليات ادلاخلية مع س ياسة احلركة املامرساتتطوير بعض و هذا اجملال 

، مما يدل عىل اس مترار جدواها. وأأكدت املشاورات المتهيدية مع مجموعة خمتارة من امجلعيات الوطنية املنخرطة بشلك نشط يف ادلاخيل

ىل مواهجة التحدايت املس مترة املتعلقة ابلنازحني داخليًا أأو الس ياسات املتعلقة ابيات عمل ال  ىل تكثيف اجلهود الرامية ا  لزنوح ادلاخيل، احلاجة ا 

احليلوةل دون من س ياسة احلركة ) 3متاش يًا مع س ياسة احلركة يف هذا اجملال. وميكن أأن نذكر بشلك خاص رضورة تعزيز تنفيذ املبدأأ 

جياد حلول مس تدامة) 4زنوح(، واملبدأأ حصول ال فراد واجملمتعات احمللية(، واملبدأأ منح اال ماكنيات الالزمة ل) 5(، واملبدأأ ا  تذكري ) 7و 6 ينلأ

ىل الساكن املهددين خبطر أأ (، يك تكون الاس تجابة الشامةل للحركة السلطات ابلزتاماهتا ومساعدهتا عىل الوفاء هبا كرث تأأثريًا ابلنس بة ا 

 ، واجملمتعات احمللية املضيفة. بالدمه الزنوح، والنازحني داخل



 
 
  
   

 

5 

حدى فقرات منطوق القرار 2فقرة املنطوق  لزتام احلركة ابلرتكزي عىل الزنوح ادلاخيل يف املناطق احلرضية خارج اعىل  ميكن أأن تنص ا 

متعات احمللية مبنح مبوجبه قوم مكوانت احلركة وتاخملاميت،  ىل تلبية حاجات النازحني داخليًا واجمل الأولوية للجهود الرامية ا 

يف املناطق اخلدمات  اليت تشملاليت تس تضيفهم يف الأمدين القصري والطويل، من خالل امجلع بني التدخالت الهيلكية 
ّ اخلاصة والاس تجاابت  ،احلرضية والأطر احمللية حياهتم، ومن خالل دمج عادة بناء ساعدة النازحني عىل ا  مل فة املكي

من أأجل التأأهب يف معلية للس ياقات احلرضية و صصةج اخملالقضااي واحللول املتصةل ابلزنوح ادلاخيل يف الأدوات والهنُ 

 ضامن اس تجابة فعاةل. 

تعاين من غالبًا يف مجمعات عشوائية ويف مناطق معرضة للخطر  ،بيئات حرضية مضن ياً تعيش نس بة مزتايدة من النازحني داخل  :املسّوغات

اخلدمات والبىن التحتية الأساس ية. وأأظهر الاس تعراض املشرتك للجنة ادلولية والاحتاد ادلويل حول ممارسات امجلعيات جعز شديد يف 

زاء ااس تجابة الوطنية يف جمال الزنوح ادلاخيل أأن امجلعيات الوطنية أأقل  ابلرمغ من  ،خارج اخملاميت خاصة يف املناطق احلرضيةلأوضاع ا 

أأن غالبية النازحني داخل البالد ال يعيشون يف اخملاميت. وحددت دراسة اللجنة ادلولية حول الزنوح ادلاخيل يف املناطق احلرضية خارج 

  .كذكل حلركةالها  تتعرضو يف اجملال اال نساين أأوجه قصور هامة تقّوض الاس تجابة العامة  ( بعض2018اخملاميت )

حدى فقرات منطوق القرار عىل الزتام 3فقرة املنطوق  ثناء امحلاية امحلاية من الزنوح و جمال ركة يف حلا ميكن أأن تنص ا  تقوم  ،الزنوحأأ
ىل ضامن قدرة الناس عىل الصمود وضامن أأمهنم وكرامهتم وسالمهتم مبنح مكوانت احلركة مبوجبه  الأولوية للجهود الرامية ا 

احللول ادلامئة. وميكن أأن تنفيذ املرحةل السابقة للزنوح وحىت ابتداء من  –الزنوح مراحل اجلسدية والنفس ية طوال 

تويص بشلك خاص بتعزيز قدرات احلركة يف تقيمي حاجات النازحني للحامية وتلبيهتا من خالل تنفيذ "هنج امحلاية ادلنيا" 

طار امحلاية داخل احلركة.   دلى العمل مع النازحني داخليًا كام يصفه ا 

احليلوةل دون ) 3املبدأأ تنفيذ  تعزيزحموراًي يف اس تجابة احلركة. وهو يتطلب مراحل الزنوح  لكجيب أأن يكون ضامن امحلاية يف  :املّسوغات

، مبا يف ذكل عرب تعزيز تنفيذ القانون ادلويل اال نساين أأثناء هبا( لوفاء مساعدهتا عىل او ابلزتاماهتا السلطات  )تذكري 7و 6املبدأأين ( و حالزنو

تسعى مع اجملمتعات احمللية املهددة ابلزنوح يف حاالت الزناع املسلح أأو حاالت العنف الأخرى، جيب أأن وتعزيزًا لعملها . الزناعات املسلحة

ىل احلركة  ىل مغادرة دايرمهالوقاية من عىل جتنب الزنوح من خالل  ممساعدهتا  عدهتم من خالل مساو  ،الظروف اليت قد تدفع الناس ا 

يف حاالت خاصة ر اليت قد يواهجوهنا دلى فرارمه وأأثناء الزنوح. ويف حاالت الكوارث، و حتسني اس تعدادمه عرب احلد من اخملاط أأيضا عىل

دماج الاعتبارات املتعلقة ابلزنوح ادلاخيل يف مجيع  ،املناختقلبات الزنوح النامج عن  جيب أأن يضمن الاحتاد ادلويل وامجلعيات الوطنية ا 

أأن طر الكوارث، والتمنية. وينبغي للجمعيات الوطنية يف مواهجهتا خلطر الزنوح، ، واحلد من خماتغري املناخوالأطر اخلاصة ب س ياسات ال 

رساء القدرة عىل  لحد من خماطر الكوارثلاال جراءات القامئة عىل اجملمتعات احمللية تدمع  والتكيف مع تغري املناخ، والتأأهب للكوارث، وا 

جراءأأي للتأأكد من أأن  الرشاكء واحلكوماتمع  تعملالصمود، و  طار ال عادة التوطني يتخذ ال   ا   جيب أأن خُيطط، تكيف مع تغري املناخيف ا 

طار طار الاحتاد ادلويل  يف ا  ابال جراءات املتعلقة ابملناخ حىت عام بشأأن معلية تشارك وتشاو مع اجملمتعات احمللية املترضرة متاش يًا مع ا 

2020.  

حدى فقرات منطوق القرار الزت  4فقرة املنطوق  من س ياسة احلركة(  4)املبدأأ  امًا يف جمال احللول ادلامئة للنازحني داخلياً ميكن أأن حتدد ا 

ىل حتسني تنس يق الاس تجابة مبنح تقوم مكوانت احلركة مبوجبه   داخليا النازحنيخليارات دعاًم الأولوية للجهود الرامية ا 

من احللول ادلامئة املتاحة )أأي اكمةل ال لنظر يف اجملموعةل العمل مع السلطات ، عن طريق الطوعية وال منة والكرمية

عادة التوطني يف منطقة أأخرى من البالد(، وتعزيز قدرة احلركة عىل دمع هجود الانتعاش  العودة، أأو الاندماج احمليل، أأو ا 

  .من مجةل حلول أأخرى احللول ادلامئةوحتديد 

ىل جيب بذل املزيد من اجلهود دلمع  :املّسوغات جياد حلول مس تدامة للنازحني داخليا تستند ا  خيارات النازحني الطوعية وال منة والكرمية ا 

طار ىل احلد من الزنوح. وعىل احلركة أأن تؤدي ادلور املطلوب مهنا توافقًا مع الزتاهما ابالس تجابة يف مجيع مراحل الزنوح يف ا   اجلهود الرامية ا 
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ىل ضامن قدرة النازحني  ة احللول ادلامئة املتاحة.من خالل تعزيز مشاركهتا يف اكمل مجموع ىل منازهلم أأو عوهيدف ذكل ا  ىل العودة ال منة ا 

عادة مناطقهم الأصلية و  عادة  ،اندماهجم هناك بشلك مس تدميا  أأو توفري خيارات معلية بديةل هلم سواء ابالندماج احمليل يف ماكن الزنوح أأو ا 

  قراراهتم وأأولوايهتم اخلاصة. جزء أ خر من البالد بناء عىلالتوطني يف 

احلركة ابالس تفادة من لك الفرص املتاحة لتشجيع وضع وتنفيذ قوانني وس ياسات  ميكن ال حدى فقرات املنطوق أأن تويص 5فقرة املنطوق 

، والس ياساتاملبذوةل يف جمايل القانون العامة حملية تدمع حقوق النازحني داخليًا وتدرج حامية النازحني مضن اجلهود 

 وس يةل لتحسني الاس تجابة يف جماالت الالزتام الثالثة احملددة يف هذا القرار. ذكل  ابعتبار

ن بذل اجلهود يف جمايل القانون والس ياسات وس يةل أأساس ية لتحسني الاس تجابة  :املّسوغات حتسني و  الزنوح يف املناطق احلرضيةاالت حلا 

ومن املهم تفادي الازدواج والتناقضات يف جمال الزنوح بسبب الكوارث  .املس تدميةامحلاية من الزنوح وامحلاية أأثناء الزنوح، ودمع احللول 

دارة خماطر الكوارث ابلتكيف مع تغري املناخ.  واملناخ، وربط ا 

ىل اعامتد طر  ميكن ال حدى فقرات املنطوق أأن تدعو احلركة  6فقرة املنطوق  كرث تنظامًي و  قا  كرث مهنجية يف التعامل مع الساكن أأ أأ

اذلين يس تضيفوهنم يف حتديد احلاجات وتصممي أ راء النازحني داخل بالدمه أ راء بذكل تدرج و املترضرين من الزنوح، 

ميها،كام  ،الاس تجابة املالمئة قرارًا مهنا  يف تنفيذ هذه الاس تجابة وتقي هو أأسايس يف حتقيق  ناس ال املركز عىلبأأن الهنج ا 

كرب يف جماالت الالزتام الثالثة احملددة يف هذا القرار.   أأثر أأ

ن  :املّسوغات أأساس ية لضامن معرفتنا حلاجات الناس وأأولوايهتم، والتأأكد من أأن اس تجابتنا تُعد واجملمتعات املضيفة  ياً مشاركة النازحني داخل ا 

من س ياسة  5واملبدأأ  1، ابلتحديد متاش يا مع املبدأأ عىل الناس يركزأأكرب لهنج  وينبغي تشجيع اس تخداممبنية عىل فهم دقيق لهذه احلاجات. 

طار توس يع اجلهود لتعزيز  احلركة بشأأن الزنوح ادلاخيل، زاءساءةل م يف ا  وميكن اس تكشاف أأشاكل خمتلفة من  .الساكن املترضرين احلركة ا 

 ناطق حرضيةم  اذلي يعيشون يفالرمقية اجلديدة للتواصل مع النازحني  تس تخدام التكنولوجيامشاركة اجملمتعات املترضرة، الس امي عرب ا

ىل الناس، والأمن واسعة ماكنيات الوصول ا  ىل ذكل، ينبغي تكييف املهنجيات حبيث تأأخذ يف الاعتبار القيود اخلاصة املتعلقة اب  ضافة ا  . ا 

حلاق الرضر"، ويه بعض التحدايت اليت ومبدأأ "عدم   .ةاحلرضييف املناطق ابلعنف  رتبطتطرح يف ظروف الزنوح املا 

ىل ختصيص املزيد من املوارد لتعزيز قدرات امجلعيات الوطنية 7فقرة املنطوق  ، مبا يف ميكن ال حدى فقرات املنطوق أأن تدعو احلركة ا 

عداد  عن هنج احلركة خبصوص الزنوح ادلاخيل والأطر القانونية واملعايري القانونية  ةمشرتك ةتدريبي موادذكل عن طريق ا 

 ذات الصةل القابةل للتطبيق.

تعزيز  امرسات امجلعيات الوطنية يف جمال الزنوح ادلاخيل رضورةمل الاس تعراض املشرتك للجنة ادلولية والاحتاد ادلويل برزأأ  :املّسوغات

ذات الصةل الواجبة التطبيق. وشدد أأيضًا عىل القدرات احملدودة للجمعيات واملعايري معرفة امجلعيات الوطنية ابملبادئ والقواعد القانونية 

زاء الزنوح ادلاخيل. عالوة عىل ذكل، وأأثناء املشاورات المت  هيدية الوطنية موصيًا بشدة ببناء قدرات املوظفني لتحسني الاس تجابة العامة ا 

أأقوى مجلعياهتم الوطنية يف أأعرب املشاركون عن رغبهتم يف وجود توجهيات  ،مع خمتلف امجلعيات الوطنية حول موضوع الزنوح ادلاخيل

 .هذا الشأأن

نشاء  8فقرة املنطوق  ش بكة من  يكون مبثابةفريق مرجعي للحركة معين ابلزنوح ادلاخيل ميكن ال حدى فقرات املنطوق أأن تشجع ا 

ىل ،املامرسني مية وادلروس املس تخلصة، والنظر يف  وهيدف ا  تعزيز تبادل اخلربات، وتقامس أأمثةل املامرسات السل

أأن يضمن ذكل تنفيذ التوصيات الواردة يف أأيضًا تلبية حاجات النازحني داخليًا. وميكن ل التحدايت املشرتكة املطروحة 

 هذا القرار.

 اخلربات وأأمثةل املارسات السلمية وادلروس املس تخلصة يف حتسني تلبية حاجات النازحني داخل بالدمه. سوف يسامه تقامس :املّسوغات

وقد أأوىص الاس تعراض املشرتك للجنة ادلولية والاحتاد ادلويل حول ممارسات امجلعيات الوطنية يف جمال الزنوح ادلاخيل ابالس تفادة من 
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 ،من أأجل حتسني اس تجابة احلركة يف هذا اجملال. عالوة عىل ذكلس تخلصة بشلك أأكرث فعالية املامرسات السلمية املس تخدمة وادلروس امل 

ىل حامية اجملمتعات احمللية املضيفة لأأبرز التقرير غياب الفهم املشرتك  قامة امجلاعية، الس امي ما يعود مهنا ا  لمواضيع املتصةل ابخملاميت وأأماكن اال 

  يسامه وجود منرب خمصص لتقامس أأشاكل الالزتام يف حتسني الفهم املشرتك للموضوع دلى امجلعيات الوطنية.. ولهذا ميكن أأن احاجاهتحتديد و 

دراج مسأأةل تنفيذ القرار كجزء من جدول أأعامل  ادلولية احلركة ميكن ال حدى فقرات املنطوق أأن تدعو 9فقرة املنطوق  ىل النظر يف ا  ا 

من أأجل رصد تنفيذ القرار، وتقيمي وذكل  ،2021جملس مندويب احلركة ادلولية للصليب الأمحر والهالل الأمحر لس نة 

ىل املترضرين من الزنوح ادلاخيل، والاس تفادة من ادلروس املس تخلصة، وضامن املتا بعة الفعاةل الاس تجابة املقدمة ا 

 للقرار. 

. بشأأن الزنوح ادلاخيل من الرضوري جداً وضع أ لية منسقة للمتابعة من أأجل ضامن التنفيذ الفعال للقرار ومن مث س ياسة احلركة :املّسوغات

املزيد  دمعالقرار، وتقيمي الثغرات القامئة يف الاس تجابة، و  هذا رصد تنفيذللقيام بشلك جامعي بويتيح جملس املندوبني القادم فرصة ساحنة 

ىل التوصيات من    حتسني اس تجابة مجيع مكوانت احلركة حلاجات املترضرين من الزنوح ادلاخيل.الرامية ا 
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