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 معلومات أأساس ية 

وعىل الرمغ من الطابع امللح لهذا التحدي، مل يُناقش هذا  .اخنفاضا احتياجاهتم سجلكام ل تُ ل يُسجل عدد النازحني داخليا اخنفاضا، 

فرصة مواتية للحركة لالجامتع حول موضوع  2019. ويوفر اجامتع جملس املندوبني لس نة 2011احلركة منذ س نة ُمجمل املوضوع يف 

عادة تأأكيد الزتاهما وتوضيح موقفها وجمالت معلها ذات الأولوية. وحاملا  التحدايت العاجةل  بشأأن موقف احلركةدرس يُ الزنوح ادلاخل واإ

سأأةل الزنوح مل احلركة  تصدىادلول الاضطالع مبهمهتا أأيضا. وت  تطلب من، س يكون بوسع احلركة بأأرسها أأن املتعلقة ابلزنوح ادلاخل

ت احلركة. وميكن تصحيح ادلاخل يف مجيع أأحناء العامل بطرق خمتلفة، غري أأنه مت تشخيص عدد من أأوجه القصور يف اس تجاابت لك مكوان

ىل جتديد الالزتام  أأوجه القصور هذه عن طريق تعزيز تنفيذ س ياسات احلركة القامئة بشأأن الزنوح ادلاخل. ذلا، يدعو القرار املقرتح اإ

ىل جانب  نشاء منصات  حتديدبس ياسات احلركة القامئة، اإ بية ملواهجة هذا التحدي وتل مشرتكة وأأدوات ثالث جمالت ذات أأولوية واإ

 .بفعالية احتياجات اكفة الأشخاص املترضرين من الزنوح

 مقدمة   (1

حلاحًا. ففي أأواخر عام  يُعد   داخل   يف حاةل نزوحمليون خشص    41.3، اكن  2018الزنوح ادلاخل أأحد أأكرث التحدايت الإنسانية العاملية اإ

ضايف نتيجة للكوارث  17.2واكنت اخملاطر املناخية السبب الرئييس يف نزوح . العنفو بدلاهنم بسبب الزناعات املسلحة  مليون خشص اإ

وتذكّر هذه الأرقام بشلك صارخ حقيقة العجز امجلاعي عن . 1ثليث لك حالت الزنوح اجلديدة تقريبا  وحنو، 2018اليت وقعت يف س نة 

ذ غالبًا ما يتعرضون لظروف التصدي لهذه الظاهرة والتخفيف مهنا. والنازحون داخل بالدمه  مه من بني الفئات الأكرث عرضة للخطر اإ

ل عىل قدر حمدود يف ظلها  ل حيصلون، متقلبة وغري أ منة . وكثريا ما أأو ل حيصلون علهيا عىل الاطالق من السلع واخلدمات الأساس يةاإ

عادة بناء حياة جديدة ىل اس مترار الزناعات لس نوات  ،يتعذر علهيم اإ ويظلون انزحني لفرتات طويةل من الزمن. ويعود سبب ذكل أأحياان اإ

دماهجم حمليا أأو عودهتم.   لهيم  ومع ذكلطويةل، وكذكل بسبب العقبات اليت تعرتض اإ مناس بة. وتبقى تلبية احتياجاهتم غري  ، فنادرا ما يُس متع اإ

حيث يُغفل عدد مزتايد من النازحني داخليا اذلي يعيشون مع اجملمتعات املضيفة.  2يصدق ذكل بصفة خاصة يف املناطق احلرضية و 

للمدن واجملمتعات  أأصال يسبب ضغطا هائال عىل املوارد الشحيحة مما وهجة النازحني داخليا ، بصورة مزتايدة،وأأصبحت املراكز احلرضية

النازحني داخليا املنترشين يف املناطق احلرضية وتلبية احتياجاهتم يف الأجلني   لتغطيةول يزال من املطلوب حتقيق حتسينات فعلية  3.املضيفة

جياد حلول مس تدمية. كام يتعني عىل ادلول واجل   ،القصري والطويل واجلهات املعنية ابلتمنية   واملنظامت الإنسانية  هات املاحنةومساعدهتم عىل اإ

اخل مبزيد من الفعالية. ويف العديد من البدلان، ينبغي وضع أأطر قانونية وس ياس ية أأن تقطع تعهدات وتتخذ تدابري فعلية للتصدي للزنوح ادل

 .، ميكن توقعهاالسلطات املعنية اس تجابة مس مترة ومتسقة لظاهرة الزنوح تقدميوتكييفها و/أأو تنفيذها كخطوة أأوىل لضامن 

، والتغايض عن مأأساة خالل الس نوات الأخرية املقام الأول الس ياسة العاملية عىل الالجئني والهجرة يف اتوعىل الرمغ من تركزي نقاش

 4ذلكرى العرشين لعامتد املبادئ التوجهيية للأمم املتحدةالاحتفال اب يف ظلعاملي عىل الزنوح ادلاخل  تركزيالنازحني داخليا، هناك حاليا 

واس تغالًل للفرص اليت أأاتحهتا ذكرى هاتني املناس بتني، أأطلقت املقررة هذه الس نة. 5ابذلكرى العارشة لعامتد اتفاقية مكبالو 2018يف 

، اخلاصة للأمم املتحدة املعنية حبقوق الإنسان للمرشدين داخليًا، مع املفوضية السامية لشؤون الالجئني، ومكتب تنس يق الشؤون الإنسانية

جياد حلول هلم" للس نوات خطة معل مجموعة العرشين "من أأجل الهنوض بوقاية الأشخاص املرشدين  . 2020-2018داخليًا وحاميهتم واإ

 
 ، متاح عىل الرابط التال:  2019، جنيف، مايو 2019مركز رصد الترشد ادلاخل، التقرير العاملي عن الترشد ادلاخل،  1

report/grid2019-displacement.org/global-http://www.internal 
ىل املناطق املعقدة اجامت 2 شارة اإ عيا والكثيفة البنيان يف هذا التقرير ويف القرار، تس تخدم عبارات "البيئات/املناطق احلرضية" و"املدن" بنفس املعىن لالإ

ىل ىل املدن" اإ ىل  والساكن اليت لها تأأثري عىل منطقة شاسعة. وتضم املراكز احلرضية ذات الأجحام اخملتلفة وضواحهيا. وتشري عبارة "الزنوح اإ  الزنوح ادلاخل اإ

ىل املدن وبني املدن وداخل املدن نفسها. املدن املدن وفامي بني  ، أأي الزنوح من الأرايف اإ
3Displaced in Cities: Experiencing and Responding to Urban Internal Displacement Outside Camps  
 . 1998فرباير  E/CN.4/1998/53/Add.2  ،11الترشد ادلاخل )املبادئ التوجهيية للأمم املتحدة(، وثيقة الأمم املتحدة املبادئ التوجهيية بشأأن  4
 2009اتفاقية الاحتاد الأفريقي محلاية ومساعدة النازحني داخليا يف أأفريقيا )اتفاقية مكبال(،   5

http://www.internal-displacement.org/global-report/grid2019
https://www.icrc.org/en/publication/4344-displaced-cities-experiencing-and-responding-urban-internal-displacement-outside
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وجتّسد خطة العمل الزتام منظومة الأمم املتحدة، والرشاكء من املنظامت غري احلكومية، ومجموعة من ادلول الأعضاء املنارصة، بتحسني 

ىل اخت اذ الإجراءات العملية الالزمة من جانب ادلول املعنية الاس تجابة ملشالك الزنوح ادلاخل. والأمه من ذكل أأهنا تعرتف ابحلاجة املاسة اإ

وقدمت اللجنة ادلولية والاحتاد ادلول معلومات ابلزنوح ادلاخل، واجلهات املاحنة، واملنظامت الإنسانية، واجلهات الفاعةل يف جمال التمنية.  

محر والهالل الأمحر )احلركة ادلولية( بأأرسها أأن تتخذ موقفا . ولكن، يتعني عىل احلركة ادلولية للصليب الأ 6مفيدة لعملية مجموعة العرشين 

 يتسم بنفس الوضوح والقوة بشأأن التحدايت امللحة املتعلقة ابلزنوح ادلاخل.

فراد وامجلاعات اذلي ؤديت يعانون من الزنوح ادلاخل  ناحلركة ادلولية منذ فرتة طويةل دورا نش يطا يف تلبية الاحتياجات الإنسانية للأ

جملس املندوبني س ياسة احلركة ادلولية بشأأن ، اعمتد 2009ب الكوارث والزناعات املسلحة وغريها من حالت الطوارئ. ويف س نة بسب

. ومتثل هذه الس ياسة وثيقة أأساس ية حتدد عرشة مبادئ لتوجيه 7.اعامتدهاس نوات عىل  10، وحيتفل هذه الس نة مبرور الزنوح ادلاخل

وقد بيّنت معليات داخلية ح ادلاخل وتشدد عىل قمية الاس تجابة املنسقة واملتسقة للك مكوانت احلركة. مهناج احلركة خبصوص الزنو

أأن احلركة ادلولية تقدم مسامهة كبرية ملساعدة النازحني داخليا بطرق خمتلفة. اللجنة ادلولية والاحتاد ادلول    للتأأمل الاسرتاتيجي أأجريت يف

رمغ كام بيّنت أأمهية الرشااكت مع امجلعيات الوطنية يف تنفيذ اس تجاابت اللجنة ادلولية للزنوح النامج عن الزناعات والعنف. ولكن، وعىل ال

يت ُوضعت، ل تزال هناك جفوات يف اس تجابة لك مكوانت احلركة ادلولية للزنوح من ادلور املهم اذلي تؤديه احلركة واملامرسات الواعدة ال

ادلاخل. وقد بلغ نطاق وخطورة الاحتياجات املرتبطة ابلزنوح عىل الصعيد العاملي درجة أأصبح معها من احليوي للحركة أأن تعاجل هذه 

مبزيد س ياسة احلركة القامئة  تنفيذ من شأأن ية حول هذه املسأأةل أأنالتأأمل ادلاخل معيات وقد بينت خمتلف الفجوات وأأن تعزز الزتاماهتا. 

 .ذكليُعد أأساس يا لتحقيق من الرصامة 

 اخللفية 

من منطوق القرار رمق   3احلركة بشأأن الزنوح ادلاخل، مبوجب الفقرة  س ياسة    تنفيذتقرير عن  ،  2011رض عىل جملس املندوبني س نة  عُ 

ىل أأن الس ياسة مل تكن معروفة أأو مطبقة ابلقدر الاكيف يف خمتلف مكوانت احلركة، غري أأن اذلي اعمتد الس ياسة. وخلص  5 التقرير اإ

  8املوضوع يُعاجل عىل مس توى احلركة منذ ذكل احلني.

واهجها لق أأول حتداين ابلصعوبة اليت توخّشص تقرير التنفيذ ثالثة حتدايت أأساس ية من النقاشات اليت دارت عىل املس توى امليداين. تعّ 

ىل الأطر القانونية ادلولية والوطنية،  ىل لك مكوانت احلركة  سعيو امجلعيات الوطنية يف الرجوع اإ قرسي، ال احليلوةل دون حدوث الزنوح اإ

 ،ول س امي بسبب الصعوابت املتعلقة بتطبيق القانون ادلول الإنساين وغريها من الأطر اليت حتمي املدنيني يف حالت الزناعات املسلحة

دارة خماميت النازحني داخليا.  9والقدرة عىل توقع الزنوح )التخطيط للطوارئ(. ويتعلق التحدي الثالث ابإ

ىل تقرير التنفيذ، نظمت اللجنة ادلولية مع الاحتاد ادلول عدة جلسات تأأمل داخلية حول موضوع الزنوح ادلاخل توصلت  وابلإضافة اإ

ىل اس تنتاجات متشاهبة. وبينت هذه اجللسا ت أأن مكوانت احلركة ليست مجيعها عىل عمل بوجود س ياسة احلركة املذكورة عىل الرمغ من اإ

 ل تنفذها ابلشلك املناسب. احلركة وضوح وتركزي وتوجيه ملهناج احلركة بشأأن الزنوح ادلاخل، كام أأنما يلزم من توفري ل  فائدهتا

ىل جانب ذكل، أأجريت مشاورات أأولية حتضريا لالجامتعات ادل يف شهر ش باط مع مجموعة من امجلعيات الوطنية   2019س تورية لس نة  واإ

وأأكدت هذه س ياس ية. ال عملية و/أأو ال نظر ال ادلاخل ومواهجته من وهجة احليلوةل دون حدوث الزنوح اخملتارة اليت تشارك بفعالية يف 

 ادلاخل متش يا مع س ياسة احلركة.املشاورات رضورة مضاعفة اجلهود ملعاجلة التحدايت امللحة يف جمال الزنوح 

 
 يف الفريق التوجهييي املعين بتنفيذ خطة معل مجموعة العرشين يمتتعان مبركز الضيف املدعو ادلامئ ادلول  اللجنة ادلولية والاحتاد  6
7 Movement Policy on Internal Displacement (2009)   ( 2009لزنوح ادلاخل )اب اخلاصة)س ياسة احلركة 
8   of Delegates 2011 Implementation Report on the Movement Policy on Internal Displacement, Council 
 13نفس املصدر، الصفحة  9

https://collab.ext.icrc.org/sites/TS_PROT/Internal%20Displacement/J_MOVEMENT_RESPONSE/1.%20Movement%20policy/Mvt-policy-internal-displacement%202011.pdf
https://collab.ext.icrc.org/sites/TS_PROT/Internal%20Displacement/J_MOVEMENT_RESPONSE/1.%20Movement%20policy/council-delegates-2011-int-displ-report-11-11-2-en.pdf
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 التحليل 

أأجرى لك من اللجنة ادلولية والاحتاد ادلول حبواث بشأأن مواهجة القضااي املتعلقة ابلزنوح منذ اعامتد س ياسة احلركة. وركزت خمتلف 

خارج اخملاميت والزنوح املرتتب   ادلراسات عىل جوانب خمتلفة من الزنوح ادلاخل، مبا يف ذكل ممارسات امجلعيات الوطنية والزنوح احلرضي

 عىل الكوارث. وبينت الاس تنتاجات أأن عىل احلركة أأن حّتسن اس تجاابهتا يف هذا اجملال.

ملامرسات امجلعيات الوطنية يف مواهجة الزنوح ادلاخل، مبا 10 2018أأبرزت دراسة مشرتكة أأجرهتا اللجنة ادلولية مع الاحتاد ادلول يف 

دارة اخملاميت اس تجابة امجلعيات الوطنية الواسعة النطاق لتغطية ماليني النازحني داخليا يف لك أأحناء العامل ويف ظروف متنوعة  ،يف ذكل اإ

)الزناعات املسلحة، حالت الطوارئ الأخرى، الكوارث(، وعرب مجموعة واسعة من الأنشطة املنفذة أأساسا ابلتشارك مع رشاكء احلركة 

تكييف الاس تجاابت مع تنوع الاحتياجات ب   الالزتاماس عىل املساعدة وارتفاع عدد الأنشطة املنفذة،  ال خرين. ويعكس حصول ماليني الن

والظروف اليت تعمل امجلعيات الوطنية يف ظلها، وفئات الأشخاص اذلين يس تفيدون من هذه العمليات. وتقدم امجلعيات الوطنية، بدمع 

اهامت كبرية وواسعة لتقدمي امحلاية واملساعدة الإنسانية للنازحني يف اخملاميت والأماكن الشبهية من اللجنة ادلولية أأو الاحتاد ادلول أأحياان، مس

 ابخملاميت. 

غري أأن ادلراسة ذاهتا كشفت عن بعض الفجوات يف جمال الاس تجابة ميكن تعويضها عن طريق تعزيز تنفيذ الس ياسة احلالية للحركة بشأأن 

الاس تنتاجات عىل رضورة زايدة معرفة امجلعيات الوطنية ابملبادئ والقواعد القانونية واملعايري ذات الصةل الواجبة وشددت  الزنوح ادلاخل.  

من املامرسات اجليدة احلالية وادلروس املس تخلصة.   ،من الفعالية، مبزيد  التطبيق، من أأجل حتسني استبقاء املوظفني ذوي اخلربة والاس تفادة

ات الوطنية احملدودة وقةل الفهم املشرتك للمسائل املتعلقة ابخملاميت وأأماكن الإقامة امجلاعية، ل س امي يف ما يتعلق كام أأبرزت قدرة امجلعي

كام بيّنت ادلراسة أأن امجلعيات الوطنية أأقل اس تجابة للظروف خارج اخملاميت، وابلأخص يف املناطق ابمحلاية واحتياجات اجملمتعات املضيفة.  

كزي عىل رضورة زايدة الاس تجابة لحتياجات النازحني داخليا املش تتني يف املناطق احلرضية واجملمتعات اليت تس تضيفهم. احلرضية، مع الرت 

ىل ذكل، وجود جمال ملضاعفة هجود املنارصة ل  ادلاخل عن طريق التصدي لبعض أأس باهبا لحيلوةل دون حدوث الزنوح وبينت، ابلإضافة اإ

ت ادلراسة بشدة تعزيز قدرات املوظفني لتحسني الاس تجابة الشامةل للزنوح ادلاخل. وتبنّي توصيات والبحث عن حلول مس تدمية. وأأوص

ىل ) 4الزنوح( واملبدأأ  احليلوةل دون حدوث) 3هذه ادلراسة جدوى س ياسة احلركة، وابلأخص املبدأأ   (. دامئةحلول التوصل اإ

. وأأجريت دراسة حاةل يف 11 2018ناطق احلرضية خارج اخملاميت يف س نة وواصلت اللجنة ادلولية دراسة مسأأةل الزنوح ادلاخل يف امل 

س لفهم جتربة النازحني داخليا يف املدن وجممتعاهتم املضيفة. كام مت حتليل الاس تجابة الإنسانية الشامةل. االصومال ونيجرياي والعراق وهندور

ىل أأن الاس تجابة احلالية ليست مناس بة ول تليب  ىل الرتكزي عىل اخملاميت ابلرمغ من   اجملالتوخلصت ادلراسة اإ الثالثة املذكورة، بل متيل اإ

دماج  أأن عددا كبريا من النازحني داخليا يف املدن يقميون مع جممتعات مضيفة بدل الإقامة يف اخملاميت، ىل اإ وأأهنا كثريا ما تسعى جاهدة اإ

احلياة، وأأهنا تعمتد أأساسا عىل العمليات الشامةل مبا يعين عدم تلبية الاعتبارات الطويةل الأجل والرتكزي عىل بقاء الأشخاص عىل قيد 

ويف ما يتعلق ابحلركة، بيّنت الاس تنتاجات أأهنا تؤدي دورا همام يف حماوةل تلبية احتياجات النازحني   لنازحني داخليا.احملددة ل حتياجات  الا

ىل أأن عىل  داخليا يف املدن واجملمتعات اليت تس تضيفهم، ولكهنا ليست مبأأن م ن قصور الاس تجابة الإنسانية الراهنة. وخلصت ادلراسة اإ

عادة بناء حياهتم ومعاجلة م  سأأةل اللجنة ادلولية ومكوانت احلركة الأخرى أأن تبذل مزيدا من اجلهود ملساعدة النازحني داخليا يف املدن عىل اإ

عن طريق  –، اجلريان، الأرس املعيش ية والأفراد ناملد –ت أأثر نزوهحم عىل اجملمتعات املضيفة عن طريق العمل عىل خمتلف املس تواي

 تشكيةل من العمليات البنيوية والاس تجاابت املصممة خصيصا للحاةل املعنية.

 
دارة اخملاميت ) استندت  10 ىل اس تطالع أ راء ( 2018دراسة جتربة امجلعيات الوطنية خبصوص النازحني داخليا واإ مجعية وطنية معنية هبذا املوضوع،   42اإ

 للمؤلفات يف هذا اجملال. ومقابالت مع ممثلني من احلركة وغريها من املنظامت املعنية، ودراسة 
11 sDisplaced in Cities: Experiencing and Responding to Urban Internal Displacement Outside Camp 

https://www.icrc.org/en/publication/4344-displaced-cities-experiencing-and-responding-urban-internal-displacement-outside
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ىل حتليل تفاعالت الزنوح ادلاخل املرتبط 2018ويف س نة  ، أأطلقت أأمانة الاحتاد ادلول معلية داخلية للتأأمل الاسرتاتيجي تريم اإ

يف ذكل الكوارث املناخية والتكنولوجية( وعالقهتا مع ترحال الساكن عرب احلدود، والاس تفادة من اس تجابة الاحتاد ادلول،   ابلكوارث )مبا

. وبنّي هذا التأأمل الاسرتاتيجي أأن احلركة تتصدى ملسأأةل الزنوح 12من أأجل الكشف عن الفجوات والفرص احلالية لتنظمي معل املس تقبل

ىل اعامتد  منذ عدة س نوات عن طريق العمليات القطاعية يف املقام الأولادلاخل مبختلف أأشاكهل   مهناج يتسم بطابع ، غري أأن هناك حاجة اإ

يامتىش مع س ياسة احلركة بشأأن الزنوح ادلاخل، من أأجل معاجلة التحدايت الإنسانية والتمنوية الناجتة عن ذكل.  جانيب وأأفقي أأكرب،

وأأبرزت ادلراسة كذكل الاحتياجات اخلاصة للفئات الضعيفة يف ظروف الزنوح ادلاخل، فضال عن قوة الاحتاد ادلول يف جمال الوقاية 

 .ادلامئةت يف املنارصة وتنفيذ احللول والاس تجابة. كام مت تشخيص الفجوا

ىل مضاعفة اجلهود ملواهجة  2019وأأكدت املشاورات الأولية اليت أأجريت يف فرباير  مع مجموعة خمتارة من امجلعيات الوطنية أأن احلاجة اإ

مجعياهتم الوطنية عىل توجيه أأقوى التحدايت احلالية املرتبطة ابلزنوح ادلاخل وفقا لس ياسة احلركة. وعرّب املشاركون عن رغبهتم يف حصول  

ادلعوة القانونية والاس تفادة بذكل بشأأن موضوع الزنوح ادلاخل، ول س امي زايدة وعهيا ابلأطر القانونية والس ياس ية واملشاركة استباقيا يف 

 ث. لقانون ادلول الإنساين وقانون مواهجة الكوار اب ما يتعلقمن خربة احلركة ورشعيهتا املعرتف هبام يف 

وختاما، من شأأن تعزيز تنفيذ س ياسة احلركة أأن يساعد عىل حتسني الاس تجابة خملتلف جوانب الزنوح ادلاخل. ومن الرضوري ابلتحديد 

ىل حلول دامئة) 4الزنوح(، املبدأأ  حدوث )احليلوةل دون 3تنفيذ املبدأأ تعزيز  )متكني الأفراد واجملمتعات احمللية عن  5(، املبدأأ التوصل اإ

 ابلزتاماهتا)تذكري السلطات  7و 6مساعدهتم عىل ممارسة حقوقهم( واملبدأأين من خالل وتنفيذها  براجمناطريق ضامن مشاركهتم يف تصممي 

شامةل للحركة أأثرا أأكرب عىل الناس ليك يكون لالس تجابة ال  الزنوح ادلاخل خبصوصومساعدهتا عىل الوفاء هبا( من س ياسة احلركة 

 املعرضني خلطر الزنوح، والنازحني داخليا واجملمتعات اليت س تضيفهم.

 

 التبعات من حيث املوارد 

لتوعية بقضااي الزنوح بذل هجود ل ُكشف عن خمتلف الفجوات يف معليات الاس تجابة للزنوح ادلاخل. ولتعزيز معليات الاس تجابة، يلزم 

ىل  ، بصفة خاصة،تعزيز القدرات  يسعىأأن  وتعزيز قدرة امجلعيات الوطنية. وينبغي   زايدة معرفة املبادئ القانونية والقواعد واملعايري الواجبة   اإ

دارة اخملاميت، مبا يف ذكل حاميهتا واخملاطر والتحدايت املرتبسائل التطبيق بصفة خاصة. كام يلزم التوعية مب  طة هبا والأدوات واملعايري اإ

 ملعاجلة هذه املسأأةل.  املناس بة املتاحة

وتربز ادلراسة اليت أأجرهتا أأمانة الاحتاد ادلول رضورة تكييف نظم الاحتاد ادلول وهيالكه من أأجل تنفيذ س ياسة احلركة بشأأن الزنوح 

 عىل تنفيذ العمليات،تدريب ال يات الوطنية كهيئات مساعدة، و ادلاخل وتطبيقها يف العمليات، والرتكزي عىل جوانب من قبيل مركز امجلع 

 .وبناء القدرات، والتعاون بني مكوانت احلركة والرشاكء اخلارجيني

لتوعية بذل هجود ل وتبني دراسات أأخرى رضورة حتسني الاس تجابة لحتياجات النازحني داخليا املش تتني يف املناطق احلرضية، مما يتطلب  

 هبذه املسأأةل احملددة يف احلركة. 

ضافية. ختصيص وسيتطلب حتسني فهم هذه اجلوانب اخملتلفة للزنوح ادلاخل يف احلركة بأأرسها   موارد اإ

نشاء جامعة ماسة ممارسات امجلعيات الوطنية، عربّ وأأثناء در  امرسني مكرسة لهذه املسأأةل ن املت امجلعيات الوطنية بشدة عن اهامتهما ابإ

ىل ختصيص املزيد من املوارد ولتحسني القدرات اليت كّوهنا اخملتصون ابمحلاية واملنسق ن يف احلركة بأأرسها. ويدعو القرار املقرتح احلركة اإ

عداد وحدة تدريبية مشرتكة عن مهناج احلركة خبصوص الزنوح ادلاخل والأطر  لتعزيز قدرات امجلعيات الوطنية، مبا يف ذكل عن طريق اإ

 
 س تنرش ادلراسة الاكمةل يف شهر مايو. وسيتضمن القرار الهنايئ رابطا يتضمن ادلراسة 12
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ح القانونية واملعايري ذات الصةل الواجبة التطبيق. ونزول عند رغبة امجلعيات الوطنية واس تنتاجات خمتلف املشاورات، يشجع القرار املقرت 

نشاء جامعة ممارسني   مكرسة للموضوع تقوم مقام املنصة املشرتكة لتحسني الفهم املشرتك بني امجلعيات الوطنية.اإ

 التنفيذ والرصد  

ل بد من تنس يق املتابعة. وس يوفر جملس املندوبني يف  الزنوح ادلاخل، خبصوصللقرار ومن مث س ياسة احلركة  الفعل لضامن التنفيذ

فرصة مواتية لرصد معلية تنفيذ القرار املقرتح بصورة جامعية، وتقيمي الفجوات القامئة يف الاس تجابة، وتوحيد التوصيات الإضافية  2021

 الاقتضاء.لتحسني اس تجابة لك مكوانت احلركة لحتياجات اكفة املترضرين من الزنوح ادلاخل، عند 

 والتوصيات   ات الاس تنتاج

الزتاماهتا هبذا اخلصوص. ويوفر  تضاعفيف ضوء التحدايت العاجةل اليت يطرهحا الزنوح ادلاخل يف لك أأحناء العامل، يتعني عىل احلركة أأن 

عادة تأأكيد الزتامنا بتعزيز اس تجابة   2019اجامتع جملس املندوبني لس نة   فرصة مناس بة لطرح موضوع الزنوح ادلاخل للنقاش من جديد واإ

اليهتا هبذا اخلصوص، غري احلركة بأأرسها للقضااي املرتبطة ابلزنوح ادلاخل. وقد أأثبتت الس ياسة احلالية للحركة بشأأن الزنوح ادلاخل فع

ت أأهنا ليست مطبقة ابلقدر الاكيف. ذلا، حان الوقت لتكرار الزتامنا ابلس ياسة وضامن تطبيقها الفعل. وحيدد القرار املقرتح ثالثة جمال

ة بشأأن الزنوح ادلاخل لاللزتام ويقدم مجموعة من التدابري الفعلية لتحسني جودة اس تجابة احلركة واتساقها، ويه مامتش ية مع س ياسة احلرك 

كة ومتجذرة يف توصيات دراسة اللجنة ادلولية بشأأن الزنوح ادلاخل يف املدن، ونتاجئ جلسة التأأمل ادلاخل لالحتاد ادلول وادلراسة املشرت 

 بني اللجنة ادلولية والاحتاد ادلول ملامرسات امجلعيات الوطنية.

 ر املقرتح:ويف ما يل جمالت الالزتام احملددة يف القرا

. تعيش نس بة مزتايدة من النازحني داخليا بصورة مشتتة يف املناطق احلرضية، حتسني الاس تجابة للزنوح احلرضي خارج اخملاميت -1

وكثريا ما تقمي يف مس توطنات عشوائية ويف مناطق معرضة للمخاطر حيث تاكد تنعدم اخلدمات والبىن التحتية الأساس ية. 

نسا نية فاعةل جمدية، ل بد لها من التصدي للتحدايت احلرضية عن طريق ترس يخ وتعزيز دراية مجيع وليك تظل احلركة هجة اإ

املكوانت يف تلبية الاحتياجات اخلاصة للنازحني داخليا يف املناطق احلرضية خارج اخملاميت. وعىل الاحتاد ادلول وامجلعيات 

فهيا احلكومات واملنظامت والش باكت املهنية واملدنية للمسامهة يف تقليل الوطنية أأن تعمل مع مجموعة أأكرب من اجلهات املعنية، مبا  

ابملساواة والاحتواء والامتسك   . كام أأن علهيا أأن تهنضاخملاطر ومواطن الضعف يف اجملمتعات احلرضية، مبا يف ذكل النازحني داخليا

 مة.الاجامتعي كام نصت عليه اخلطة احلرضية اجلديدة وأأهداف التمنية املس تدا

يتطلب ذكل زايدة العمل الترشيعي والس يايس لتشجيع سن القوانني ورمس الس ياسات . تعزيز امحلاية من الزنوح ويف أأثنائه -2

عنرص حامية النازحني داخليا، بشلك يامتىش مع املبادئ التوجهيية   وتوفرالوطنية وتنفيذها اليت تدافع عن حقوق النازحني داخليا  

وعندما تعمل احلركة مع اجملمتعات احمللية حالت الزناع املسلح.  واتفاقية مكبال، فضال عن تعزيز تنفيذ القانون ادلول الإنساين يف  

ىل مساعدهت اليت قد  الظروف احليلوةل دون ظهورعىل تفادي الزنوح عن طريق  ااملعرضة لحامتل الزنوح، علهيا أأن تسعى اإ

اطن الضعف اليت قد جترب الناس عىل الرحيل، بل مساعدهتم أأيضا عىل التأأهب بشلك أأفضل عن طريق تقليل اخملاطر ومو 

مهناج توفري احلد الأدىن من "يواهجها الناس عند فرارمه وخالل ارحتاهلم. ويقتيض ذكل من امجلعيات الوطنية أأن تنفذ فعال 

طار لحامية يف الأحاكم املكرسة ليف كام ورد وصفه 13"امحلاية ويف حالت الكوارث، وابلأخص يف حالت الزنوح  .احلركةاإ

دراج لك الاعتبارات املتعلقة ابلزنوح يف لك 14املرتبطة ابملناخ ، يتعني عىل الاحتاد ادلول وامجلعيات الوطنية أأن تضمن اإ

 
يفيد احلد الأدىن يف جمال امحلاية بأأنه يتعني   ،Protection within the Movement Framework الأحاكم املكرسة للحامية يف يف  ذكرهكام ورد  13

ىل امحلاية لالحتياجاتعىل الاس تجابة  أأن تكون قادرة ق الرتكزي عىل تقدمي اخلدمات، س ياعىل مكوانت احلركة، يف  تقيمي لك  مبا يعين أأن علهيا أأن . اإ

طار أأنشطهتا لها وتس تجيبالاحتياجات يف جمال امحلاية   ابلتعاون مع خرباء امحلاية. . وعلهيا أأن تس تجيب لالحتياجات اليت تطلع علهيا يف اإ

، أأنه سيتعني عىل جنوب أ س يا وأأفريقيا جنوب الصحراء وأأمرياك الالتينية أأن تواجه 2018جاء يف أأحد تقارير مجموعة البنك ادلول اذلي نرش يف مارس   14

غوط املناخية )دون ذكر أأولئك املترضرين من الكوارث/الظواهر اجلوية القصوى(، ما مل تتخذ تدابري علية عىل  مليون انزح داخليا بسبب الض  143

https://collab.ext.icrc.org/sites/TS_PROT/Migration/D_MOVEMENT/Movement%20Background%20Documents/Movement_Protection_Framework.pdf
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س ياسات وأأطر تغري املناخ واحلد من خطر الكوارث والتمنية. وللتصدي خلطر الزنوح، علهيا أأن تساند التدابري اجملمتعية للحد 

اللزوم، والعمل مع الرشاكء واحلكومات  دب للكوارث وتعزيز الصمود، عنمن خطر الكوارث والتكيف مع تغري املناخ والتأأه

طار التكيّ لضامن ختطيط أأي معلية  ىل أأماكن أأخرى يف اإ ف مع تغري املناخ عن طريق معلية تشارك وتشاور مع لنقل الناس اإ

طار الاحتاد ادلول للتكيف مع   . 2020املناخ حىت تغرّي اجملمتعات احمللية املعنية معال ابإ

معال ابلزتاهما ابلس تجابة مجليع مراحل الزنوح، عن طريق مضاعفة هجودها عىل احلركة أأن تؤدي دورها  .املس تدميةدمع احللول   -3

قامهتم الاعتيادية والاندماج فهيا من  املس تدميةيف لك أأنواع احللول  ىل بيوهتم أأو أأماكن اإ لضامن عودة النازحني داخليا بسالمة اإ

عادة التوطني يف جزء أ خر من جديد بشلك مس تدمي،   أأو تزويدمه ببدائل فعلية من حيث الاندماج حمليا يف ماكن الزنوح أأو اإ

ىل قرارهتم وأأولوايهتم.   البدل استنادا اإ

ويويص القرار املقرتح من مث مبجموعة من التدابري الفعلية لتحسني جودة اس تجابة احلركة واتساقها يف هذه املناطق احملددة. وتضم هذه 

دماج قضااي الزنوح ادلاخل ا لتدابري اعامتد أأساليب معل تركز عىل الناس بصورة مهنجية، وزايدة املوارد من أأجل تعزيز القدرات، واإ

نشاء جامعة ممارسني عداد أأدوات مشرتكة بني القطاعات مثل أأدوات التدريب املشرتكة، واإ  وحلولها يف اجلهود الترشيعية وهجود املنارصة، واإ

ومن شأأن التنفيذ الفعل لهذه التوصيات، عندما تدمعها املوارد الالزمة، أأن تؤدي بأأرسها لتشجيع تنفيذ القرار ورصد التنفيذ. يف احلركة 

ىل امحلاية داخل اخملاميت، وخاصة خارهجا، وزايدة دمع هجود مساعدة النازحني داخليا ىل حتسني الاس تجابة لحتياجات النازحني داخليا اإ  اإ

لهي   لول املس تدميةاحلعىل الانتعاش، وحتسني فهم   يالء اهامتم أأكربو   مابلنس بة اإ راء النازحني داخليا واجملمتعات اليت تس تضيفهم يف الاعتبار ل    اإ

 الاس تجابة. ختطيطيف لك مراحل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ىل تغيري أأمناط التنقل بشلك مبارش أأو غري  2050الصعيدين الوطنية والعاملي. ومن املتوقع أأن تؤدي الضغوط النامجة عن تغري املناخ، حبلول س نة  ، اإ

ىل ترحال الساكن اضطرارا، أأو  ت، مبارش. ويف بعض احلال سريحل الناس حملاوةل التكيف مع تغري املناخ. ويف حالت أأخرى، س يؤدي وقع تغري املناخ اإ

عادة توطيهنم  .سيتطلب اإ


