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 مرشوع قرار أأّويل

 مرور عرش س نوات :تعزيز تنفيذ س ياسة احلركة بشأأن الزنوح ادلاخيل

ن جملس املندوبني،  ا 

ذ يعرب زاء حمنة ال ع ا  ، من اجملمتعات املضيفةاملتأأثرين ابلزنوح ادلاخيل، أأفرادا  وجامعات، وال س امي وغريمه من  داخليا   نازحنين قلقه البالغ ا 

تدابري ال  مالءمةعدم ب وا ذ يقر، الأخرى، وحاالت الطوارئ تغري املناخمبا فهيا الكوارث النامجة عن ، والكوارث ةاملسلح اتلزناعجراء ا

 هذه القضية،احلالية لالس تجابة ل 

من مث ما ميكن أأن تسهم به خمتلف مكوانت احلركة من والايت  ويؤكدالزنوح وأ اثره وتقاطعها، أأس باب خمتلف د تعق   يف الاعتبار وا ذ يضع

 صةل ابلزنوح،مواهجة التحدايت املتوخربات يف 

 يف، وتأأثري نزوهحم ومواطن ضعفهم اخلاصة تأأخذ يف الاعتبار احتياجات النازحني داخليا   ،شامةلاس تجابة اعامتد عىل قمية  وا ذ يشدد

نسان،  وا ذ يعرتفالأشخاص اذلين ميكثون يف أأماكهنم، لزنوح و لاملعرضني  الأشخاصاحتياجات و  اجملمتعات املضيفة بأأن اتباع هنج حموره اال 

ىل  ىل اجملمتعات وقرهبا مهنا، يستند ا  ماكنية وصول احلركة ا  نساين أأكربا   ،عنرص أأسايس لتحقيق تأأثري ا 

ذ و  اخلاصة قد ختتلف  همتكيف وأ ليات مواطن ضعفهم وقدراهتم و  أأن احتياجاهتمبو  ،جمهوةل الهوية فئةليسوا  النازحني داخليا   يذّكر بأأنا 

ماكانهتم و  س هنمجنسهم و نوع ابختالف   ،لعقلية وغريها من الظروف الشخصيةوا اجلسديةا 

ىل البدلان اجملاورة و  ترحال الساكنيف بعض الأحيان خطوة أأوىل حنو  شلكالزنوح ادلاخيل ميكن أأن ي بأأن  وا ذ يعرتف ىل عرب احلدود ا  ا 

ىل أأقىص حاحلاالت تتطلب اس تجاابت شامةل ومنسقة لزايدة امحلاية واملساعدة بدلان أأبعد، وبأأن هذه   ،مجليع احملتاجنيد ا 

نسان، احرتام ، و ي ينطبق يف حاالت الزناع املسلح، اذلاال نساينادلويل عىل أأمهية احرتام القانون  شددي وا ذ  القانون ادلويل حلقوق اال 

ذ ياذلي ينطبق يف مجيع الأوقات، يف منع الزنوح يع الأشخاص مج من القوانني حتميان، لك يف جمال انطباقه، ذكّر بأأن هاتني اجملموعتني ، وا 

 ،واجملمتعات املضيفةجامعات املقميني و  ، مثل النازحني داخليا  لزنوحاملتأأثرين اب

ىل  يشريوا ذ   ،تغري املناخلزنوح النامج عن الكوارث و البييئ يف التخفيف من اادلويل أأمهية القانون ادلويل للكوارث والقانون ا 

عىل  ا ذ يشددو ، عرضني خلطر الزنوح وأأثناء الزنوحالقوانني والس ياسات الوطنية للأشخاص املابمحلاية اليت ميكن أأن توفرها  يعرتفوا ذ 

دراج القانون يف دلول ادمع مجيع مكوانت احلركة، وفقا  لوالايهتا، أأن تأأمهية  نساين و ادلويل ا  قانون القوق اال نسان و ادلويل حلقانون الاال 

قلميية ذات الصةل يف قوانيهنا وأأنظمهتا وس ياساهتا الوطنية ال ادلويل ل  سارية عىل النازحني داخليا ،لكوارث والأطر القانونية اال 

جياد مجموعة العرشين معل خطة جبهود الأمم املتحدة يف وضع  يرحبوا ذ  من أأجل الهنوض بوقاية الأشخاص املرشدين داخليا  وحاميهتم وا 

يف حتاد الأفريقي اليت يبذلها الاجلهود املس مترة ابوبشأأن الترشد ادلاخيل، العرشين للمبادئ التوجهيية  الس نوية ذلكرىل ختليدا   حلول هلم

حتل اذلكرى ، اليت وتنفيذهايف أأفريقيا )اتفاقية مكباال(  داخليا  نازحني تصديق عىل اتفاقية حامية ومساعدة ال تشجيع دوهل الأعضاء عىل ال 

 العارشة العامتدها هذا العام،الس نوية 

 بشأأنس ياسة احلركة املتعلق ب  5ابلزتام مكوانت احلركة بتحسني حامية ومساعدة النازحني داخليا  عىل النحو الوارد يف القرار  وا ذ يذّكر

لصليب الأمحر ل ادلويل  ؤمترارات سابقة اعمتدها املقر ىل استنادا  ا  ده جملس املندوبني قبل عرش س نوات، ، اذلي اعمتالزنوح ادلاخيل

؛ 1995، جنيف أألف4القرار و ؛ 1986القرار السابع عرش، جنيف و ؛ 1981الأمحر )القرار احلادي والعرشون، مانيال  والهالل

، بودابست 9)القرار وقرارات اعمتدها جملس املندوبني ( 1999، جنيف املؤمتر ادلويل السابع والعرشين من خطة معل 3-2 والهدف
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كيد، (2003، جنيف 10القرار و ؛ 2001، جنيف 4القرار و ؛ 1993منغهام ري ، ب7القرار و ؛ 1991  يعرتفو ذكل الالزتام،  وا ذ يعيد تأأ

 ،2009عام بشأأن الهجرة لس ياسة الاحتاد ادلويل  ابلصالت القامئة بينه وبني

 وا ذ يؤكد من جديد، وتركزيها وتوجهيها اس تجابة احلركةح يوض لأمهية املس مترة لس ياسة احلركة بشأأن الزنوح ادلاخيل يف تاب يعرتف وا ذ

ىل   زايدة املعرفة هبا وتنفيذها من ِقبل مجيع مكوانت احلركة،احلاجة ا 

النازحني داخليا  واجملمتعات املضيفة من امحلاية واملساعدة، الحتياجات ا اس تجاابهت تسرتشد، يفة عىل أأن احلركمكوانت مجيع  حيث -1

ىل  ىل غريها من مكوانت احلركة املعنية ابالس تجابة، ادلمع يف ، وللمبادئ الأساس ية ا  ووفق اوالية لك مهناستنادا  ا  اذلي تقدمه ا 

 تعزيزا  لتنفيذ هذه الس ياسة؛، وح ادلاخيلالزن بس ياسة احلركة بشأأن 

الزنوح ال س امي يف اجملاالت الثالثة التالية: و، خيلادلا ا ملشلكة الزنوحاس تجاابهتتحسني احلركة ا ىل الالزتام ب  تمكوانمجيع  يدعو -2

جياد حلول دامئة ؛امحلاية من الزنوح وأأثناء الزنوحو ؛ 1املناطق احلرضيةادلاخيل يف   ؛وا 

لنازحني يف حتليلها واس تجاابهتا ما ل ، أأن تدمج مجيع مكوانت احلركة احلرضية وساطلزنوح ادلاخيل يف الأ  يتعلق ابامي، فيطلب -3

مجلع بني ابذكل ب القياموالأطول. وميكن  قصرياليت تس تضيفهم من احتياجات يف الأجلني الداخليا  خارج اخملاميت واجملمتعات 

 ا  صممة خصيصاملس تجاابت نية وبني الالوط التدخالت الهيلكية عىل مس توى اخلدمات احلرضية والأطر القانونية والس ياساتية ا

عادة بناء حياهتمملساعدة النازحني ج، ومبراعاة القضااي املتصةل ابلنازحني ية وغريها من الهنه ، مثل املساعدة النقد داخليا  عىل ا 

 داخليا  يف الأدوات والهنج احلرضية؛

مجيع مكوانت احلركة هجودها لضامن مساعدة الناس عىل جتنب ، أأن تكثف محلاية من الزنوح وأأثناء الزنوح يتعلق اب، فامييطلب -4

واضعة يف اعتبارها ، الزنوحفرتة والنفس ية طوال  سديةوكرامهتم وسالمهتم اجل  أأمهنمزنوح حيامث أأمكن ذكل وضامن وقوع حضية للال

عاقة قد الأطفال وكباأأن فئات النساء والرجال و  ، لظروفحبسب اددة خماوف حم اكون دلهيتر السن والأشخاص ذوي اال 

ابتباع امحلاية والاس تجابة لها النازحني داخليا  من عىل تقيمي احتياجات بتعزيز قدرة امجلعيات الوطنية ، لهذا الغرض، يويصو 

طار امحلاية اذلي تعمتده احلركة، عند التعامل مع النازحني يف كام ورد وصفه ، ‘‘توفري احلد الأدىن من امحلاية’’هنج   داخليا ؛ا 

نرية مس ت توفري خيارات ل دعام  ، أأن تعمل مجيع مكوانت احلركة عىل حتسني اس تجابهتا املنسقة ، فامي يتعلق ابحللول ادلامئةيطلب -5

عادة التوطني والاندماج احمليل  احللول ادلامئة )العودةبشأأن مجموع  مع السلطاتابلتعاون  ،رمية للنازحني داخليا  كوطوعية وأ منة و  وا 

ىل ، من البدل(منطقة أأخرى يف  ، مع مراعاة وهجات نظر اجملمتعات املضيفة قراراهتمدين داخليا وأأولوايهتم و حقوق املرش واستنادا  ا 

عادة التوطنياليت ميكن أأن تكون ماكان  لالندماج أأو العودة أأو ناطق امل واملقميني يف  هجود زايدة قدرة احلركة عىل دمع ب، و ا 

 ش؛الانتعا

ىل  مكوانتمجيع  يدعو -6 لزنوح، ابسائر املتأأثرين و داخليا  النازحني  مع ربمنظم ومهنجي أأكيتسم بطابع التعامل عىل حنو احلركة ا 

تكل الاس تجاابت تنفيذ يف ، واجات وتصممي الاس تجاابت املناس بةمتكيهنم من املشاركة يف حتليل الاحتيأأفرادا  وجامعات، ب 

معايري الاحتاد امجلعيات الوطنية عىل تنفيذ  ويشجع، 2احلركة ادلنيا بشأأن مشاركة اجملمتع احمليل واملساءةلمعايري مع  متش يا  ها، وتقيمي 

 النوع الاجامتعي واال دماج حتقيقا  لهذه الغاية؛بشأأن امحلاية و  2018ادلويل ادلنيا لعام 

نساين أأثناء الزناع لتعزيز التنفيذ الاكمل للقانون ادلو اعىل تكثيف هجودهلك وفقا  لواليته، ، احلركة مكوانتمجيع  يشجع -7 يل اال 

 وتشجيع ،حقوق النازحني داخليا  و الزتامات ادلول عيل ت وطنيةس ياسات و أأنظمة املسلح، ومواصةل دمع تطوير وتنفيذ قوانني و 

ىل اال دارة الشامةل خملاطرس ياساتية الأوسع نطاقا  رشيعية وال يف اجلهود الت  النازحني داخليا  دمج حامية   ، مبا يف ذكل اجلهود الرامية ا 

 ؛الأدةلات القامئ عىل لس ياقاليل تحمسرتشدة يف ذكل ب ، الكوارث والتكيف مع تغري املناخ

                                                 
ه ويف الواثئق ذات الصةل يف هذا القرار 1 والكثيفة  بنفس املعىن لال شارة ا ىل املناطق املعقدة اجامتعيا   ‘املدن’و ‘املناطق احلرضية/الأوساط’ راتس تخدم عبا، ت

ا ىل  ‘احلرضيالزنوح ’ املراكز احلرضية ذات الأجحام اخملتلفة وضواحهيا. وتشري عبارةهذه املناطق البنيان والساكن اليت لها تأأثري عىل منطقة شاسعة. وتضم 

 نفسها. ةني الزنوح ادلاخيل ا ىل املدن وفامي بني املدن، أأي الزنوح من الأرايف ا ىل املدن وبني املدن وداخل املد
 .2019من املقرر أأن تهعمتد يف جملس املندوبني يف عام  2
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ىل خت  مكوانتمجيع  يدعو -8 ، ادلاخيل زنوحيات الوطنية عىل الاس تجابة للاملزيد من املوارد لتعزيز قدرة امجلع  صيصاحلركة ا 

ىل اللجنة ادلولية ، حتقيقا  لهذه الغاية، يطلبو  مشرتكة  يةأأدوات تدريب  وضع عىلعىل التعاون والاحتاد ادلويل للصليب الأمحر ا 

زاء الزنوح ادلاخيل احلركة  مهناجبشأأن  نشاء فريق مرجعي للحركة السارية واملعايري ذات الصةلنية والأطر القانو ا  معين ، وا 

ورصد تنفيذ هذا تشجيع ، و خلصةتبادل اخلربات وادلروس املس تلهنوض ب ل املامرسنيمن  جامعةيكون مبثابة لزنوح ادلاخيل اب

 ؛القرار

ىل جملس املندوبني  ا  ، تقرير وثيق مع الاحتاد ادلويلالتنس يق ل ، ابأأن تقدم ىل اللجنة ادلوليةا   يطلب -9 عن تنفيذ  2021يف عام ا 

 ؛هذا القرار

ىل  يدعو -10  للصليب موضوع قرار يف املؤمتر ادلويله املسأأةل الاعتبار الواجب جلعل هذأأن يوليا اللجنة ادلولية والاحتاد ادلويل ا 

 .2023عام املقرر عقده يف الأمحر والهالل الأمحر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eva.zanardi
Typewritten Text

eva.zanardi
Typewritten Text

eva.zanardi
Typewritten Text

eva.zanardi
Typewritten Text




