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 موجز عرض  

عاملي حيث يؤدي لك من الزناع املسلح، وانهتأاكت القانون ادلويل حلقوق الإنسان والقانون ادلويل الإنساين،  يف س ياق  

ىل الزنوح ادلاخيل يف   نسانية  1بدلا  149والكوارث وأ اثر تغري املناخ وحالت الطوارئ ال خرى، اإ ، فتنجم عنه احتياجات اإ

ادلولية   احلركة  تقوم  أ مدا،  وأ طول  داخليا  فورية  النازحني  دمع  يف  حامس  بدور  )احلركة(  ال محر  والهالل  ال محر  للصليب 

 .وغريمه من املترضرين من الزنوح ادلاخيل

جملس   قرار  ويأ يت  وجممتعات.  أ فرادا  ادلاخيل  الزنوح  من  املترضرين  وحامية  مساعدة  عىل  بنشاط  تعمل  احلركة  فتئت  وما 

مرور عرش س نوات" ليسلط الضوء عىل :  اسة احلركة بشأ ن الزنوح ادلاخيلتعزيز تنفيذ س ي"بشأ ن    2019املندوبني لعام  

، وتأ ثري نزوهحم ادلاخيل  داخليا مواطن الضعف دلى النازحنيمواهجة الهنج الشامل للحركة يف تلبية الاحتياجات احملددة و 

 أ وطاهنم. املضيفة، واحتياجات املعرضني خلطر الزنوح ادلاخيل ومن ظلوا يف  احمللية اجملمتعات يف

لعام   املندوبني  جملس  قرار  لعام    2019واعرتف  احلركة  لس ياسة  املتواصةل  ابل مهية  يف   2009أ يضا  ادلاخيل  الزنوح  بشأ ن 

 .س تجابة احلركة للزنوح ادلاخيل لتوفري الوضوح والرتكزي والتوجيه  

املترضرة من   احمللية ية احتياجات اجملمتعاتيوحض هذا التقرير املرحيل أ ن امجلعيات الوطنية يف مجيع أ حناء العامل تواصل تلب و 

، وهو  الزنوح ادلاخيل. ويلقي الضوء عىل أ مثةل لنشاط امجلعيات الوطنية يف الاكمريون وهندوراس وليبيا وميامنار وأ وكرانيا

 .يف معلها 2019عام وقرار  2009 عام كيفية تطبيق امجلعيات الوطنية لس ياسةما يبني أ يضا 

التقرير هذا  ىل  ويشري  لعام    ،أ نه  اإ املندوبني  جملس  قرار  اعامتد  نشاء  2019بعد  اإ مت  مرجعي،  الزنوح   فريق  بشأ ن  للحركة 

امجلعيات الوطنية للصليب ال محر والهالل ال محر )امجلعيات الوطنية( والاحتاد ادلويل    ويتأ لف هذا الفريق من  ،ادلاخيل

. 2019وقرار جملس املندوبني لعام    2009 س ياسة احلركة لعام  راقب تنفيذت  جامعة ممارسنيمبثابة    ليكونواللجنة ادلولية  

يف تعزيز أ فضل املامرسات عرب احلركة، ودمع البحث يف القضااي الإنسانية الناش ئة املتعلقة  فعال بدور  ويقوم الفريق املرجعي

 .ابلزنوح ادلاخيل، وتطوير أ دوات جديدة دلمع اس تجابة احلركة للزنوح ادلاخيل

ىل هجود احلركة يف جمال ادلبلوماس ية الإنسانية بشأ ن قضية الزنوح ادلاخيل عىل املس توايت الوطنية  ويشري التقري ر أ يضا اإ

قلميية والعاملية  .والإ

 مقدمة  ( 1

ويف العام نفسه، تس ببت الكوارث والزناعات يف   2. 2020هناية عام    حىتمليون خشص داخليا يف مجيع أ حناء العامل    55نزح  

جديدمليون    40.5نزوح   يف  ا،  داخلي  خشص  املبني  النحو  ادلويل  عىل  الاحتاد  يفبشأ ن  تقرير  .  مناخ متغري  ظل  الزنوح 

%( من مجيع حالت الزنوح 98، واكنت الغالبية العظمى )ةزنوح ادلاخيل اجلديدالت الالرئييس حلالكوارث يه السبب و 

 

GRID 2021  ،-www.internal، (IDMC)  ادلاخيل الزنوحمركز رصد  1

displacement.org/sites/default/files/publications/documents/grid2021_idmc.pdf . 

 املرجع نفسه.  2

https://www.ifrc.org/document/displacement-in-a-changing-climate
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س ياق   يف  ابلكوارث  املرتبطة  واملناخ    أ خطارادلاخيل  حرائق   - الطقس  عن  انهيك  والعواصف،  الفيضاانت  من  معظمها 

املر ومن  واجلفاف.  القصوى  احلرارة  ودرجات  ال رضية  والاهنيارات  يف  الغاابت  يعيشون  اذلين  ال شخاص  يتعرض  أ ن  حج 

ىل الزنوح ادلاخيل جراء الكوارث لعدم وجود تدابري للتخفيف من اخملاطر وتعزيز   أ ماكن معرضة للخطر أ و متأ ثرة ابلزناعات اإ

ىل زايدة اخملاطر والاحتياجات الإنسانية للنازحني داخليا، بيامن  19-القدرة عىل الصمود. وأ دت جاحئة كوفيد طرحت  أ يضا اإ

 .حلكومات ورشاكهئا يف اجملال الإنساينأ مام احتدايت معلية كبرية 

من خالل ال نشطة الإنسانية و يف هذا الس ياق العاملي، تقوم احلركة بدور حامس يف الاس تجابة حلالت الزنوح ادلاخيل.  و

اخملاطر،   من  واحلد  الوقاية،  تشمل  الصموداليت  عىل  والاس تجابةوالتأ هب،  والقدرة  ادلامئة  ،،  احللول  احلركة   ، تؤثرودمع 

 .ابلزنوح ادلاخيل املتأ ثرحياة الناس يف مجيع أ حناء العامل  يفتأ ثريا كبريا 

حدى نقاط القوة الرئيس ية للحركة يف   ، مما يضع احلركة يف وضع مثايل لفهم التعقيدات احمللية  احمللية  من اجملمتعات  اقرهبوتمتثل اإ

جيابيا    املتاكمةلاحلكومات وصناع القرار ال خرين. ويبنين هذا التقرير املرحيل قمية التفويضات    يفللزنوح ادلاخيل والتأ ثري تأ ثريا اإ

لتحدايت املتعلقة ابلزنوح ادلاخيل، مبا يف ذكل دور امجلعيات  وخربات املكوانت اخملتلفة للحركة يف املساعدة عىل مواهجة ا

 الوطنية كجهات مساعدة للسلطات العامة يف اجملال الإنساين. 

 معلومات أ ساس ية  ( 2

الس ياسة الزتام احلركة حبامية ومساعدة هذه  حتدد  و ، اعمتدت احلركة س ياسة احلركة بشأ ن الزنوح ادلاخيل.  2009يف عام  

  ويف الوقت اذلي مل تتغري فيه والعنف.    والزناعاتال شخاص املترضرين من الزنوح ادلاخيل يف س ياق الكوارث وال زمات  

من حيث الوضوح والرتكزي والتوجيه، فاإن الس ياق اذلي تعمل فيه ،  الالزتامات اليت مت التعهد هبا مبوجب هذه الس ياسة

 .ة قد تغري، نظرا لزتايد جحم ونطاق الزنوح ادلاخيل والاحتياجات الإنسانية الناجتة عنهاحلرك

اجامتع  و  فرصة  احلركة  انهتزت  ادلاخيل،  ابلزنوح  املرتبط  املتدهور  الوضع  ىل  اإ الانتباه  لفت  أ جل  املندوبني من  جملس 

عادة تأ كيد الزتامنا امجلاعي جتاه املترضرين من الزن من أ جل    2019 لعام أ مهية س ياسة احلركة بشأ ن    وتواصلوح ادلاخيل  اإ

ص ذكل يفتوضيح أ ولوايتنا للميض قدما.  ومن أ جل  الزنوح ادلاخيل،    2019جملس املندوبني لعام  اعمتده   قرار جديد  وتلخن

 ."عرش س نواتمرور "تعزيز تنفيذ س ياسة احلركة بشأ ن الزنوح ادلاخيل: بعنوان 

 احملرز   التحليل/التقدم  ( 3

نشاء   أ لف(    للحركة املعين ابلزنوح ادلاخيل  الفريق املرجعي اإ

نشاء  2019بعد اعامتد قرار جملس املندوبني لعام   كون  يل   2020للحركة معين ابلزنوح ادلاخيل يف عام    فريق مرجعي، مت اإ

ممارسنيمبثابة   ولتعزيز    جامعة  ادلاخيل،  للزنوح  الاس تجابة  بشأ ن  املس تفادة  وادلروس  اخلربات  تبادل  تنفيذ   ورصدلتعزيز 

أ يضا.  القرار الفريق  والتأ ثري    ويدمع  احلركة  معل  لتعزيز  املبذوةل  الزنوح    يفاجلهود  حول  نطاقا  ال وسع  الس ياسات  حوار 

ىل جانب ممثلني عن اللجنة ادلولية   17من ممثلني عن    ويتأ لف هذا الفريق ادلاخيل.   مجعية وطنية يف مجيع املناطق امخلس، اإ

 . والاحتاد ادلويل

https://rcrcconference.org/app/uploads/2019/07/CD19_IDPs-draft-zero-resolution-final-AR.pdf
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 2019يف نرش س ياسة احلركة بشأ ن النازحني داخليا وقرار جملس املندوبني لعام    فعال لقيام بدور  ا  ويواصل الفريق املرجعي

قلميية الرئيس ية لتعزيز س ياسة احلركة لعام    وحدداسرتاتيجية النرش،    وضع الفريق داخل احلركة. وقد   وقرار    2009الفرص الإ

لعام   املندوبني  ا  2019جملس  الوطنية.  بني  املس تفادة   يقالفر   وجشع مجلعيات  وادلروس  املامرسات  وأ فضل  اخلربات    تبادل 

 الوطنية عىل الاس تجابة للزنوح ادلاخيل.  اتتعزيز قدرة امجلعيكام سامه يف  وسامه فيه،

، أ ولهام اكنت حلقة معل مواضيعية بشأ ن الزنوح ادلاخيل وامحلاية، ومشلت 2021ونظم الفريق املرجعي حلقيت معل يف عام  

ركة يف جمال امحلاية، واملعايري ادلنيا املتعلقة ابمحلاية والنوع الاجامتعي والاحتواء، والاطالع عىل جتارب  مناقشة هنج احل

وعرضت   ادلامئة.  احللول  عىل  ركزت  عاملية  معل  حلقة  فاكنت  الثانية  احللقة  أ ما  ال مريكتني.  منطقة  يف  الوطنية  امجلعيات 

رهبام يف تنفيذ ال نشطة التشغيلية ملواهجة الزنوح ادلاخيل، ويف أ نشطة املنارصة  امجلعيتان الوطنيتان يف الفلبني وميامنار جتا

 عىل الصعيد الوطين واملساعي ادلبلوماس ية بشأ ن الزنوح ادلاخيل.

زاء الزنوح ادلاخيل ملساعدة املشاركني عىل فهم   ونُظمت كذكل جلسة مواضيعية بعنوان "ساعة حامية" بشأ ن هنج احلركة اإ

ىل 2019بشأ ن الزنوح ادلاخيل وقرار جملس املندوبني لعام    2009احلركة لعام  س ياسة   ، ولتحديد التدابري امللموسة الرامية اإ

 تعزيز اس تجابة احلركة للزنوح ادلاخيل، مبا يف ذكل تعزيز امحلاية من الزنوح وأ ثناء الزنوح.

 تطبيق س ياسة احلركة بشأ ن الزنوح ادلاخيل  ابء( 

 ليت تطبق س ياسة احلركة بشأ ن الزنوح ادلاخيل امجلعيات الوطنية ا 

o  طار الا، قدم الاحتاد ادلويل2019: منذ عام  الاكمريون س تجابة للزنوح ادلاخيل اذلي طال أ كرث من  ، يف اإ

ىل مجعية اخشص يف املناطق الغربية من الاكمريون، ادلمع    200 000 لصليب ال محر الاكمريوين من خالل اإ

النقد واملأ وى والرعاية الصحية وامحلاية وخدمات    خدمات  خشص عرب توفري  35 000ملساعدة    نداء الطوارئ

 .الصحية املياه والرصف الصحي والنظافة

o يف الزنوح ادلاخيل من املناطق    : تسامه معدلت الفقر املرتفعة والعنف املسلح يف هندوراسهندوراس

ىل املناطق احلرضية. ويؤثر العنف، مبا يف ذكل العنف اجلنيس والقامئ عىل النوع الاجامتعي،   تأ ثريا الريفية اإ

يف اذلين    خطريا  داخليا  النازحني  عىلالساكن  احلصول  ىل  اإ الطبية    حيتاجون  واخلدمات  والغذاء  املأ وى 

اخلدمات ال ساس ية،   احلصول عىل  الصليب ال محر الهندورايس ويسهل  يدمعو س بل العيش.  ادلمع ب والتعلمي و 

 املشاريع يف تصممي    وتراعى احتياجات النازحني داخلياابلتنس يق الوثيق مع اللجنة ادلولية والسلطات احمللية.  

، للتأ كد من أ ن الاس تجابة وادلراسات الاس تقصائية من خالل املشاورات ومجموعات الرتكزي واملناقشات  

 . املقدمة تليب احتياجاهتم

o مبا  تقيمي الاحتياجات وتقدمي اخلدمات ال ساس يةمجعية الهالل ال محر اللييب    تتوىل،  2020: منذ عام  ليبيا ،

ىل ااملعلومات  تقدمي  و الصحية  النظافة  و   تقدمي خدمات الغذاءيف ذكل   ابلتنس يق    داخليا، وذكل  نازحنيل اإ

 .الوثيق مع السلطات احمللية واملنظامت احمللية واليونيسف

https://go.ifrc.org/emergencies/3439#reports
https://go.ifrc.org/emergencies/4532#details
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o تامتىش  ،  2025-2022: وضعت مجعية الصليب ال محر امليامناري اسرتاتيجية للهجرة والزنوح للفرتة  ميامنار

يف حالت    اعىل ال شخاص النازحني داخلي  شدة ب   وتركزمع مبادئ س ياسة احلركة بشأ ن الزنوح ادلاخيل  

 .الزناع والكوارث يف البالد

o  ال وكراين  تليب:  3أ وكرانيا ال محر  الصليب  مجيع ا  مجعية  يف  نزحوا  اذلين  املس تضعفني  ال شخاص  حتياجات 

حتاد الا  أ طلقهاذلي  نداء الطوارئ    من  . وبدمع2013نومفرب  /ن الثاينأ حناء البالد منذ بداية ال زمة يف ترشي

عام  ادلويل   امجلعية،  2013يف  اخلدماتالوطنية    اس تطاعت  نطاق  مع  املقدمة،    توس يع  الوثيق  ابلتنس يق 

ىل    ،الوطين واحمليلالسلطات احلكومية الرئيس ية عىل املس تويني   ، مبا يف ذكل انزح  100 000  أ كرث مناإ

الطبية   واخلدمات  ال ولية،  تقدهماالإسعافات  واملساعدة    اليت  املتنقةل،  الطبية  والقسامئ،   ابلنقدالوحدات 

س بل العيش، بدمع من الاحتاد ادلويل واللجنة ادلولية ورشاكء أ خرين الهنوض ب و  وادلمع النفيس الاجامتعي

ال محر.    ت مجعيا  من والهالل  ال محر  هنايةالصليب  الطوارئ  ومنذ  عام  نداء  مجعية 2018 يف  واصلت   ،

النازحني    ال وكراينال محر    الصليب أ نشطة  داخليادمع  العيش    عرب  وس بل  النفيس و   والنقدالصحة  ادلمع 

 .والاجامتعي

 واجلديدة دلمع الاس تجاابت للزنوح ادلاخيل   القامئة تعزيز البحث وال دوات   جمي( 

توقع    حتسني س بل   ، مبادرة حبثية جديدة من أ جل الفريق املرجعي للحركة أ طلق الصليب ال محر الاكمريوين، بدمع من

ادلاخيل   الزنوح  من  املترضرين  وهنُ و ،  وتلبيهتااحتياجات  أ دواته  ادلاخيل.  حتسني  الزنوح  مع  التعامل  يف    ويدرس جه 

.  من حيث حامية النازحني داخليا ومساعدهتم  حتياجاتالاونقاط الضعف و  وأ مناطه  الزنوحالبحث خماطر وأ س باب  

الرئييس    الاس تنتاجاتتظهر  و  السبب  هو    ال شخاص  لزنوحأ ن  اجلسدية،داخليا  سالمهتم  عىل  حتدد   اخلوف  بيامن 

  وسهوةل البحث أ يضا يف مدى توفر املساعدة الإنسانية    وينظر  لنازحني داخليا ووهجاهتم.ا  الظروف والفرص مسارات

وفرص  علهيا  احلصول ورغبة    الاحتواء ،  داخلياوالمتكني،  النازحني  من  دايرمهلعديد  ىل  اإ العودة  يف  من    ا  الرمغ  عىل 

 .التحدايت العديدة

ادلورة السادسة والعرشين   قبل  وأ صدره  مناخ متغري   ظل   الزنوح يفجديدا بعنوان    اا عاملير الاحتاد ادلويل تقري  وأ عد

  11عة من  يقدم التقرير مجمو و و.  كغالس  اليت عقدت ؤمتر ال طراف يف اتفاقية ال مم املتحدة الإطارية بشأ ن تغري املناخمل

يف س ياق الزنوح   احمللية  امجلعيات الوطنية يف مجيع أ حناء العامل حامية ومساعدة اجملمتعات   تويل كيفية    تبنيدراسة حاةل  

ابملناخ.   التقرير  و املرتبط  اجملمتعات   أ ساسايركز  احتياجات  لتلبية  الوطنية  امجلعيات  أ نشطة  من    احمللية  عىل  املترضرة 

و  الكوارث  فهيا  تؤدي  اليت  الس ياقات  من  عدد  ىل  اإ أ يضا  يشري  ولكنه  ادلاخيل،  عرب تغري  الزنوح  الزنوح  ىل  اإ املناخ 

ىل مزيد من العمل الطموح و احلدود.  عات احمللية واجلهات الفاعةل احمللية  والاستامثر يف اجملمتبشأ ن املناخ  يدعو التقرير اإ

 . لزنوح املرتبط ابملناخاليت يطرهحا املواهجة التحدايت الإنسانية امللحة 

رث محلاية من أ جل تعزيز قوانني وس ياسات الكوا  املنارصةبعنوان  ال جديدا  ، أ صدر الاحتاد ادلويل دلي2021يف عام  

ادلليل دلمع امجلعيات الوطنية يف أ فريقيا   ومصم هذا .  دليل للجمعيات الوطنية  :ال شخاص النازحني داخليا يف أ فريقيا

 

 . 2022الوضع املتغري يف أ وكرانيا ول اس تجابة مجعية الصليب ال محر ال وكراين بعد فرباير يف احلس بان هذا التقرير  يأ خذل  3

https://go.ifrc.org/emergencies/88
https://go.ifrc.org/emergencies/88
https://go.ifrc.org/emergencies/88
https://www.ifrc.org/document/displacement-in-a-changing-climate
https://disasterlaw.ifrc.org/media/2397
https://disasterlaw.ifrc.org/media/2397
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يسلط ادلليل الضوء عىل و تتضمن حامية النازحني داخليا.  و   ملناخا  الكوارث اليت تراعيقوانني وس ياسات  ل  للمنارصة

الكيفية اليت ميكن هبا للقوانني والس ياسات أ ن تسهل التأ هب املناسب والفعال والاس تجابة يف س ياق الزنوح ادلاخيل،  

دارة خماطر الكوارث.    منارصتهقد تنظر امجلعيات الوطنية يف    وعىل ما عند دمع حكوماهتا يف تطوير أ و مراجعة قوانني اإ

العمليات، قبل وقوع الاكرثة  من أ جل  اليت تبذلها امجلعيات الوطنية    املنارصةالت الرئيس ية جلهود  اجملادلليل  كام يقرتح  

وأ ثناء وقوعها، وحيدد اخلطوات الرئيس ية اليت ميكن أ ن تتخذها امجلعيات الوطنية لالس تعداد للتواصل مع السلطات  

 املنارصة. احلكومية يف هجود 

النازحون يف املدن: جتربة الزنوح ادلاخيل    وعنوانهعن الزنوح احلرضي    تقريرالية  ، أ صدرت اللجنة ادلو 2019يف عام  و

والاس تج اخمليَّامت  خارج  احلرضية  املناطق  هليف  و ابة  التقرير  يقدم  ،  النازحني هذا  مع  العمل  بشأ ن  رئيس ية  توصيات 

ىل السلطات الوطنية والبدلية يف هندوراس والربازيل،   وقدمداخليا والسلطات احمللية يف املناطق احلرضية.   التقرير اإ

  حتليال جديدا   أ يضا،  2019عام  نرشت اللجنة ادلولية يف  و .  2021و  2020عايم    يفويف العديد من املنتدايت الإنسانية  

اعامتدها  - من  س نوات  عرش  بعد  الرئيس ية  التوصيات  مكبال:  السابق    ملتابعة  -  اتفاقية  تقريرها  تنفيذ  ب توصيات  تعزيز 

 .مطلوب يف املس تقبل  أ كرث معل  وحتديدعرض التقدم احملرز،  بال دةل ادلامعة للتوصيات    واس تكامليلها،  اتفاقية مكبال وتفع 

دوات تدريبية أ   وحدة تضم مجموعةالصليب ال محر والهالل ال محر للمناخ، مركز ابلتعاون مع  ،كام طور الاحتاد ادلويل

ابملناخ املرتبط  الزنوح  والرشاكء.    بشأ ن  الوطنية  الوحدةتتضمن  و للجمعيات  وال دوات    هذه  املواد  تفاعلية من  مجموعة 

 والزنوح املفاهمي واملصطلحات اخملتلفة حول املناخ  ، كام أ هنا توحض  ركة ورشاكهئااحلاملبتكرة للمدربني وامليرسين داخل  

سلسةل من حصائف    وتتضمنعمل امجلعيات الوطنية.  لبشلك خاص    املهمةلتعقيدات  وتس تكشف بعض املوضوعات وا

الرئيس ية للموضوعات  ملخصا  تقدم  اليت  ىل  الوقائع  اإ ابلإضافة  معل  ،  تعرض  اليت  احلاةل  ودراسات  والروابط  املراجع 

 .فةامجلعيات الوطنية اخملتل

 النقاش والس ياسة بشأ ن الزنوح ادلاخيل   يف التأ ثري   دال( 

الفريق الرفيع املس توى املعين ابلترشيد ادلاخيل التابع لل مني العام لل مم  و اللجنة ادلولية والاحتاد ادلويل    لك من  نظم

الزنوح    افرتاضيا  حمفالاملتحدة   منع  عنحول  وعندما    النامج  والكوارث  العنف  حالت  من  وغريها  املسلحة  الزناعات 

اخملاطر.   يف  و تتقاطع  الثغرات  حتديد  هو  الهدف  عىل   أ عاملاكن  الضوء  وتسليط  ادلويل،  واجملمتع  املدين  واجملمتع  ادلول 

ىل املشاركني قبل املشاورة املامرسات اجليدة الواعدة والقابةل للتطوير.   لط الضوء عىل دور  ورقة مناقشة تس   وأ رسلت اإ

واجلهات الفاعةل ال خرى ذات الصةل يف   احمللية  مسؤوليات احلكومات وامجلاعات املسلحة من غري ادلول واجملمتعاتو 

 منع الزنوح. الطرق املؤثرة لتعزيز  وحتدد ،منع الزنوح

ىل الفريق الرفيع املس توى املعين ابلترشيد ادلاخيل، ركز عر قدم الاحتاد ادلويل تقريو  ىل أ مهية الهنج اجملمتعية، وقوانني  ا اإ

تراعيالكوارث   الا  اليت  الاستباقية  والإجراءات  التوقعاتملناخ،  عىل  ال ، و قامئة  ادلاخيل.  اب  املتعلقة  بياانتمجع  لزنوح 

مع موئل ال مم املتحدة،  ابلتعاون  نظمهتا أ مانة الفريق الرفيع املس توى    دة مس تديرةمائ  نقاش يف  ادلويل  شارك الاحتاد  و 

 . ملعهد ادلويل للبيئة والتمنيةا، واتحديد سامت املرشدين داخلياملعنية ب ة املشرتكة ائر وادل

https://www.icrc.org/ar/publication/4344-displaced-cities-experiencing-and-responding-urban-internal-displacement-outside
https://www.icrc.org/ar/publication/4344-displaced-cities-experiencing-and-responding-urban-internal-displacement-outside
https://www.icrc.org/ar/publication/4344-displaced-cities-experiencing-and-responding-urban-internal-displacement-outside
https://www.icrc.org/ar/publication/4344-displaced-cities-experiencing-and-responding-urban-internal-displacement-outside
https://www.icrc.org/en/publication/4415-kampala-convention-key-recommendations-ten-years
https://ctk.climatecentre.org/training/module-2/2g
https://ctk.climatecentre.org/training/module-2/2g
https://www.un.org/internal-displacement-panel/sites/www.un.org.internal-displacement-panel/files/hlp_prevention_event_final_outcome_report_and_background_paper_10_nov_2020.pdf
https://www.un.org/internal-displacement-panel/events-meetings
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ىل الفريق  ضا تقريرا  وقدمت اللجنة ادلولية أ ي فيه الضوء عىل أ مهية تعزيز منع الزنوح ادلاخيل،    ترفيع املس توى، سلطالاإ

حالل  س بل مساعدة الناس عىل  واس تكشفتخماوف امحلاية يف مصمي املناقشات    تووضع أ وضاعهم  عىل  س تقرار  الا  اإ

ىل    أ يضاقدمت اللجنة ادلولية  و .  داخلياأ ثناء نزوهحم     ولحل  حنومسارات  رفيع املس توى بعنوان  ال  فريقالورقة مناقشة اإ

ىل تنش يط التفكري والعمل بشأ ن اخلطوات التدرجيية اليت   ريمتو .  : تعزيز احللول املؤقتة للزنوح ادلاخيلةدامئ الورقة اإ

من ال من والاس تقاللية يف ماكن نزوهحم أ ثناء ال زمات الطويةل    قدرعىل اس تعادة    داخليا ميكن أ ن تساعد النازحني  

العاملون يف    يضطلع بهادلور اذلي ميكن أ ن  هذه الورقة  ناقش  ت كام    ،، عندما تكون احللول ادلامئة بعيدة املنالال مد

 .داخليا اجملال الإنساين دلمع ادلول والنازحني

  الإنسان للمرشدينتقرير املقرر اخلاص املعين حبقوق    املذكور يف  الهتجري التعسفي  عىل موضوعاللجنة ادلولية    وعلقت

  بياان، أ صدرت اللجنة ادلولية وختامال مم املتحدة حول هذا املوضوع. نظمته ااذلي اجلانيب  احملفل وشاركت يف داخليا،

الضوء عىل التحدايت املتداخةل   ت فيهاللجنة الثالثة للجمعية العامة لل مم املتحدة، سلطاجامتع  يف    داخليا  بشأ ن النازحني

ىل حلول مؤقتة، وأ مهية منع الزنوح يف املقام ال ول، واحلا19-وجاحئة كوفيدل زمة املناخ   .جة اإ

ادلويل  و  والاحتاد  ادلولية  اللجنة  بشأ ن  توجهياأ صدرت  كوفيدا  مشرتاك  جاحئة  أ ثر  من  داخليا  19-حلد  النازحني  . عىل 

ىل اتوصيات رئيس ية  ويقدم هذا التوجيه    19-تأ ثري جاحئة كوفيد  من أ جل تقليص  واجلهات املعنية ال خرىلسلطات  اإ

خالل    داخليا،النازحني    يف والاس تجابة  مراعاهتممن  التأ هب  وخطط  اسرتاتيجيات  يف و   ،يف  الاكتظاظ  من  احلد 

ىل تسهيل تقدمي املساعدة الإنسانية  و ؛  وومصهم   داخليا  زحنيالناحبق  منع العنف  و   ،اخملاميت والبيئات الشبهية ابخملاميت اإ

ىل الزنوح  داخليا لنازحني ا والاستامثر يف احلد من خماطر الكوارث والتكيف مع تغري املناخ ملنع الظروف اليت تؤدي اإ

 .ادلاخيل

 والرصد التنفيذ   ( 4

س يواصل الفريق املرجعي املعين ابلزنوح ادلاخيل الاجامتع ابنتظام لتعزيز احملاداثت املتبادةل وتقوية اس تجابة احلركة للزنوح  

قلميية احلالية   س ياسة احلركة بشأ ن الزنوح ادلاخيل،   للميض يف املناقشات حولادلاخيل. وستس تخدم منتدايت التنس يق الإ

 .الإقلميي ىعىل املس تو   ح من فرص وما يطرح من حتدايتما يتامبا يف ذكل الرتكزي عىل 

بغية التوسع يف نرش هنج احلركة داخل احلركة نفسها وخارهجا    2009وس ينتج أ يضا مقطع مصور عن س ياسة احلركة عام  

امجل  ىل  اإ ادلمع  من  املزيد  يقدم  ليك  س يكينفها  و/أ و  وال دوات  التوجهيات  من  املزيد  املرجعي  الفريق  وس يطور  عيات  أ يضا. 

 الوطنية يف تنفيذ الس ياسة يف أ نشطهتا املتعلقة ابلزنوح ادلاخيل. 

 وس يقدم تقرير مرحيل عن القرار خالل املؤمتر ادلويل املقبل. 

 والتوصيات  الاس تنتاجات  

لعام   املندوبني  جملس  قرار  تنفيذ  يف  ال ن  حد  ىل  اإ املتخذة  اخلطوات  عىل  املرحيل  التقرير  هذا  الزنوح    2019يركز  بشأ ن 

املرجعي   الفريق  معل  وسري  نشاء  واإ عامليا،  ادلاخيل  الزنوح  خبصوص  املتواصل  احلركة  معل  عىل  الضوء  ويسلط  ادلاخيل. 

أ مثةل   ويرضب  ادلاخيل،  ابلزنوح  املعين  لعام  اجلديد  احلركة  س ياسة  تطبيق  أ جل  من  الوطنية  امجلعيات  معل   2019عىل 

https://shop.icrc.org/reducing-the-impact-of-the-covid-19-pandemic-on-internally-displaced-people-pdf-en.html
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، ويعرض حبثا جديدا وأ دوات وتوجهيات دلمع الاس تجاابت للزنوح  2019بشأ ن الزنوح ادلاخيل وقرار جملس املندوبني لعام  

 . ادلاخيل وأ نشطة ادلبلوماس ية الإنسانية الرئيس ية بشأ ن احتياجات املترضرين من الزنوح ادلاخيل

وس يواصل الفريق املرجعي، حتت الرئاسة املشرتكة بني الاحتاد ادلويل واللجنة ادلولية وامجلعيات الوطنية، القيام بدور فعال  

. ويف لك عام، س تصمم خطة معل س نوية لتحديد ال نشطة  2019يف تنفيذ الالزتامات الواردة يف قرار جملس املندوبني لعام  

ينفذها أ ن  ينبغي  اليت  حتددها    الرئيس ية  اليت  العمل  وأ ولوايت  الإنسانية  الاحتياجات  تطور  ىل  اإ استنادا  املرجعي،  الفريق 

 احلركة. 

عام   املرجعي 2022ويف  للفريق  الرئيس ية  ال ولوايت  ستمتثل  س ياسة   ،  تروجي  مواصةل  ادلاخيل،    2019يف  الزنوح  بشأ ن 

نسانية هادفة أ كرث من  وزايدة تعزيز احملاداثت املتبادةل وتشارك املامرسات الفضىل   واملشاركة يف تنفيذ أ نشطة دبلوماس ية اإ

 أ جل مساعدة من مه يف أ خطر ال وضاع يف س ياق الزنوح ادلاخيل.


