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 قرار 

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

ن جملس املندوبني،  ا 

ذ يعرب زاء ابلغ ن ع ا   ةاملسلح اتلزناعاملتأأثرين ابلزنوح ادلاخيل، أأفرادا  وجامعات، من جراء اوغريمه من  داخليا   نازحنيال  حاةلقلقه ا 

نسانادلويل حل قانونالوانهتأاكت   وا ذ يقر، الأخرى، وحالت الطوارئ  املناختغرّي وأ اثر ، والكوارث، والقانون ادلويل ال نساين قوق ال 

 هذه القضية،احلالية ل  الاس تجابةطريقة  مالءمةعدم ب

 ، اخملتلفة الزنوح وأ اثرهس باب الطبيعة املعقدة واملتداخةل لأ  الاعتباريأأخذ بعني وا ذ 

املساعدة عىل مواهجة يف املتاكمةل  درايهتاو ادلولية للصليب الأمحر والهالل الأمحر )احلركة( خمتلف مكوانت احلركة قمية ولايت  يؤكدا ذ و 

 ال نساين، العمل يدانم ودور امجلعيات الوطنية بوصفها هيئات مساعدة للسلطات العامة يف  الزنوح، يطرهحااليت التحدايت 

 ،اجملمتعات املضيفة يف، وتأأثري نزوهحم ومواطن ضعفهم اخلاصة احتياجات النازحني داخليا   تراعي شامةلاس تجابة اعامتد  أأمهيةعىل  وا ذ يشدد

 ، موطهنمالأشخاص اذلين ميكثون يف لزنوح و لاملعرضني  الأشخاصاحتياجات و 

ىل اجملمتعات وقرهبا مهنا، عىل الوصول احلركة قدرة يستند ا ىل حموره ال نسان،  أأسلوببأأن اتباع  وا ذ يعرتف لتحقيق تأأثري  ا  أأساس ييعترب ا 

نساين أأكرب  ،ا 

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

 ،الشخصية همظروف و  والنفس ية اجلسدية وحصهتم س هنمو هم الاجامتعي نوع ابختالف 

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 حد احلالت تتطلب اس تجاابت شامةل ومنسقة لزايدة امحلاية واملساعدة بدلان أأبعد، وبأأن هذه   ،مجليع احملتاجنيممكن ا 

نسان، احرتام ، و ي ينطبق يف حالت الزناع املسلح، اذلال نساينادلويل عىل أأمهية احرتام القانون  شددي وا ذ  القانون ادلويل حلقوق ال 

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

 ،واجملمتعات املضيفةجامعات املقميني و  ، مثل النازحني داخليا  لزنوحاملتأأثرين اب

 ،تغري املناخأ اثر الكوارث و  اذلي تسببهلزنوح البييئ يف التخفيف من اادلويل أأمهية القانون ادلويل للكوارث والقانون  يشدد عىلوا ذ 

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

دراج القانون  عىلدلول ايف مساعدة ، ة لك مهنامجيع مكوانت احلركة، وفقا  لولي هجودأأمهية  نساين و ادلويل ا  قوق ادلويل حلقانون الال 

قلميية ذات الصةل يف قوانيهنا وأأنظمهتا وس ياساهتا الوطنية  ،البييئالقانون ادلويل و  كوارثلادلويل لقانون الال نسان و  والأطر القانونية ال 

 سارية عىل النازحني داخليا ،ال 

ذ  ىل تدهور الوضع وا  ىل اختاذ تدابري فعاةل ملعاجلة الأس باب اجلذرية للزنوح ادلاخيل، ومنع الأعامل اليت قد تؤدي ا  يشدد عىل احلاجة ا 

 ،داخليا  ال نساين للنازحني 

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

يف حتاد الأفريقي اليت يبذلها الاجلهود املس مترة ابوبشأأن الترشد ادلاخيل، العرشين للمبادئ التوجهيية  الس نوية ذلكرىل ختليدا   حلول هلم
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حتل اذلكرى اليت  ،وتنفيذهايف أأفريقيا )اتفاقية مكبال(  داخليا   املرشدينتصديق عىل اتفاقية حامية ومساعدة تشجيع دوهل الأعضاء عىل ال 

 الس نوية العارشة لعامتدها هذا العام،

 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

 ؛ والهدف1995، جنيف أألف4القرار و ؛ 1986القرار السابع عرش، جنيف و ؛ 1981الأمحر )القرار احلادي والعرشون، مانيال  والهالل

؛ 1991، بودابست 9)القرار وقرارات اعمتدها جملس املندوبني ( 1999، جنيف املؤمتر ادلويل السابع والعرشين من خطة معل 2-3

كيد، (2003، جنيف 10القرار و ؛ 2001، جنيف 4القرار و ؛ 1993منغهام ري ، ب7القرار و  ابلصالت  يعرتفو ذكل الالزتام،  وا ذ يعيد تأأ

 ،2009عام بشأأن الهجرة ل)الاحتاد ادلويل( مجلعيات الصليب الأمحر والهالل الأمحر س ياسة الاحتاد ادلويل  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 

بس ياسة احلركة بشأأن  تسرتشدعىل أأن ومعال ابملبادئ الأساس ية، هتا اخلاصة اليت تعمل وفقا لولية احلركمكوانت مجيع  حيث -1

ىلالنازحني داخليا  واجملمتعات املضيفة لحتياجات ا اس تجاابهت ، يفوح ادلاخيلالزن  اذلي ادلمع  مبا يف ذكل امحلاية واملساعدة، ا 

 ؛تنفيذ هذه الس ياسة تعزيزل  تقدمه ا ىل غريها من مكوانت احلركة املعنية ابلس تجابة،

ىل  مكوانتمجيع  يدعو -2 املناطق ادلاخيل يف الزنوح ل س امي يف اجملالت التالية: و، خيلادلا لزنوحلا اس تجاابهتحتسني احلركة ا 

جياد حلول دامئة ؛ترحاهلمأأثناء حيامث أأمكن، وحامية النازحني الزنوح  ومنع؛ 1احلرضية  ؛وا 

القصرية الأجل  حتياجاتالا، أأن تدمج مجيع مكوانت احلركة احلرضية وساطلزنوح ادلاخيل يف الأ ما يتعلق اب ، يفيطلب -3

مجلع بني ابذكل ب القيام. وميكن يف حتليلها واس تجاابهتا ،اليت تس تضيفهملنازحني داخليا  خارج اخملاميت واجملمتعات ل  والطويةل الأجل

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

عادة بناء حياهتمملساعدة النازحني ، ومبراعاة القضااي املتصةل أأساليب املعونةية وغريها من ، مثل املساعدة النقد داخليا  عىل ا 

 احلرضية؛اخلاصة ابملناطق  والأساليبابلنازحني داخليا  يف الأدوات 

مجيع مكوانت احلركة من ، أأثناء الزنوحواملساعدة توفري امحلاية الزنوح و  ادلول الأوىل عن منع ةبيامن يعيد تأأكيد مسؤولي، يطلب -4

ذا تعذر  تدفع ا ىلعىل منع الظروف اليت مساعدة لل هجودها أأن تضاعف  وكرامهتم  الناس أأمن أأن تضمن، ذكلالزنوح، وا 

ر السن والأشخاص الأطفال وكبافئات النساء والرجال و واضعة يف اعتبارها أأن ، ترحاهلموالنفس ية طوال  سديةوسالمهتم اجل 

عاقة قد  حصهتم البدنية  وأأ س هنم  وأأ عوامل متداخةل مثل نوعهم الاجامتعي  بسببحمددة  مواطن ضعف اكون دلهيتذوي ال 

 ؛عىل سبيل املثال اليت ينبغي مراعاهتا، مبا يف ذكل خطر العنف اجلنيس، أأو عرقهم أأو ديهنم أأو ثقافهتم الأصليةوالنفس ية 

ىلالنازحني داخليا  عىل تقيمي احتياجات بتعزيز قدرة امجلعيات الوطنية  يويص -5 توفري احلد الأدىن من ’’ابتباع هنج  وتلبيهتاامحلاية  ا 

طار امحلاية يف كام ورد وصفه ، 2‘‘امحلاية عناية  ، وأأن تويل مجيع مكوانت احلركة، عند التعامل مع النازحني داخليا  3احلركة يفا 

عادة الروابط العائلية واس تفادة الاشخاص  حمددة ملنع افرتاق العوائل خالل الرتحال، والتعاون مع السلطات للتوعية خبدمات ا 

عادة الروابط العائلية عادة الروابط العائلية معال ابسرتاتيجية احلركة بشأأن ا   ؛املعنيني مهنا، وتوفري خدمات ا 

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

ا ىل  ‘احلرضيالزنوح ’املراكز احلرضية ذات الأجحام اخملتلفة وضواحهيا. وتشري عبارة هذه 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
لوطنية أأن تزيد قدرهتا عىل حتليل انهتأاكت حقوق الأشخاص اذلين يقدمون هلم يصف "هنج توفري احلد الأدىن من امحلاية" كيف ميكن للجمعيات ا 2

حاةل القضااي ا ىل هيئات حامية أأخرى. ما اب  ما عن طريق المتثيل املبارش أأمام السلطات وا   املساعدة ومنحها الأولوية والتصدي لها، ا 
 امحلاية يف احلركة  CoP ، متاح عىل منصة2018الأمحر والهالل الأمحر"، جملس امحلاية الاستشاري "امحلاية مضن احلركة ادلولية للصليب  3
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طوعية توفري خيارات ل دعام  ، أأن تعمل مجيع مكوانت احلركة عىل حتسني اس تجابهتا املنسقة ة، فامي يتعلق ابحللول ادلامئيطلب -6

عادة التوطني يف احمليل  والاحتواء احللول ادلامئة )العودةبشأأن مجموع  مع السلطاتابلتعاون  ،رمية للنازحني داخليا  كوأ منة و  وا 

ىل ، من البدل(منطقة أأخرى  ، مع مراعاة وهجات نظر اجملمتعات املضيفة وقراراتهأأولوايهتم معال بداخليا و  النازحنيحقوق واستنادا  ا 

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

 ؛الفعليني مع منظامت التمنية ل عادة بناء حياهتم، مبا يف ذكل عن طريق زايدة التنس يق والتعاون

ىل  مكوانتمجيع  يدعو -7 لزنوح، ابسائر املتأأثرين و داخليا  النازحني  مع ربمنظم ومهنجي أأكيتسم بطابع التعامل عىل حنو احلركة ا 

الاس تجاابت اجات وتصممي حتليل الاحتيبزتويدمه مبعلومات مفيدة ميكن أأن حتمهيم وضامن مشاركهتم الفعلية يف أأفرادا  وجامعات، 

 ويشجعاحلركة ادلنيا بشأأن مشاركة اجملمتع احمليل واملساءةل،  الزتاماتمع  متش يا  ها، وتقيمي تكل الاس تجاابت تنفيذ يف ، واملناس بة

 النوع الاجامتعي وال دماج حتقيقا  لهذه الغاية؛بشأأن امحلاية و معايري الاحتاد ادلويل ادلنيا امجلعيات الوطنية عىل تنفيذ 

 اعىل تكثيف هجودهوحرصا عىل منع الزنوح وحامية النازحني داخل بدلاهنم، لك وفقا  لوليته، ، احلركة مكوانتمجيع  يشجع -8

وكذكل  ،حقوق النازحني داخليا  و الزتامات ادلول عيل ت وطنيةس ياسات و أأنظمة تطوير وتنفيذ قوانني و ملساعدة السلطات عىل 

دماج حامية النازحني داخليا اية امحل ، مبا يف ذكل اجلهود رشيعية والس ياساتية الأوسع نطاقا  يف اجلهود الت اليت ينبغي توفريها هلم، وا 

ىل  ىل الرامية ا  الوفاء، عىل الصعيد احمليل، ابلزتامات القانون ادلويل ال نساين والقانون ادلويل حلقوق ال نسان وتكل الرامية ا 

 ؛الأدةلعىل  املبينات لس ياقاليل تحمسرتشدة يف ذكل ب ، ف مع تغري املناخالكوارث والتكيّ  اطرال دارة الشامةل خمل

، يطلبو ، ادلاخيل زنوحال مواهجةيات الوطنية عىل املزيد من املوارد لتعزيز قدرة امجلع  صيصاحلركة ا ىل خت  مكوانتمجيع  يدعو -9

ىل اللجنة ادلولية حتقيقا  لهذه الغاية،  مشرتكة  يةأأدوات تدريب  وضع عىلالتعاون والاحتاد ادلويل )اللجنة ادلولية( للصليب الأمحر ا 

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

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

 ؛القرار

عن تنفيذ  2021يف عام ا ىل جملس املندوبني  ا  ، تقرير وثيق مع الاحتاد ادلويلالتنس يق ل ، ابأأن تقدم ىل اللجنة ادلوليةا   يطلب -10

 ؛هذا القرار

ىل  يدعو -11  للصليب موضوع قرار يف املؤمتر ادلويله املسأأةل جلعل هذالاعتبار الواجب أأن يوليا اللجنة ادلولية والاحتاد ادلويل ا 

 .2023عام املقرر عقده يف الأمحر والهالل الأمحر 
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