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“إن احترام حقوق السكان 
المدنيين أثناء النزاعات 

المسلحة وغيرها من 
حاالت العنف هو أفضل 

سبيل للوقاية من النزوح”.
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القانون الدولي اإلنساني
تشكل اتفاقيات جنيف األربع لعام 1949 

األسس التي يستند إليها القانون الدولي 
اإلنساني. ومنذ آب /أغسطس 2006، 

أصبحت هذه االتفاقيات مصدًقا عليها من 
جميع دول العالم )194 دولة(. وهناك 
معاهدات أخرى تستكمل هذه االتفاقيات 

هي: البروتوكوالن اإلضافيان لعام 1977، 
والبروتوكول اإلضافي لعام 2006. 

باإلضافة إلى أن العديد من أحكام القانون 
الدولي اإلنساني مقبولة اليوم بوصفها قانوًنا 
عرفًيا، أي قواعد عامة ملزمة لجميع الدول.
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يتزايـد القلـق علـى مسـتوى العالـم بشـأن نـزوح 
أو  الحـروب  بسـبب  بلدانهـم  داخـل  األشـخاص 
الكـوارث الطبيعيـة، ويزيـد هذا القلـق على نحو 
خـاص لدى العاملين في المجال اإلنسـاني. وهو 
قلـق له مـا يبرره تماًما، ألنه فـي جميع األحوال 
يعانـي النازحـون داخـل بلدانهـم مـن صعوبـات 
بالغـة تعـّرض بقاءهـم علـى قيـد الحيـاة للخطر. 
يتعـرض النازحون داخل بلدانهـم لمخاطر عدة، 
بـل حتـى  أو نزوحهـم،  أثنـاء هروبهـم،  سـواء 
لـدى عودتهـم إلـى ديارهـم أو إعادة اسـتقرارهم 
فـي مـكان آخـر. وتصـل معـدالت الوفيـات بيـن 
النازحيـن داخـل بلدانهـم إلـى نسـب مفزعـة- ال 
سـيما بين األطفال والمسـنين والحوامل. وتزداد 
المشـكلة تعقيًدا بسـبب الصعوبـات التي يواجهها 
عنهـا،  ينزحـون  وال  ديارهـم  فـي  يبقـون  مـن 

المضيفـة.  المجتمعـات  تواجههـا  التـي  تلـك  أو 
يقـع النـزوح الداخلـي فـي أغلـب األحيـان نتيجة 
النتهـاكات القانـون الدولـي اإلنسـاني أثناء نزاع 
مسـلح أو عـدم احتـرام المعاييـر األخـرى التـي 
ُوضعـت لحمايـة األشـخاص في حـاالت العنف، 
مثـل قانون حقوق اإلنسـان. إن هـروب المدنيين 
مـن منطقـة النـزاع يعد داللة واضحـة على عدم 
مبـاالة األطـراف المتحاربـة بحقوقهـم المكفولـة 
لهم بموجب القانون الدولي اإلنساني، أو أن هذه 
األطراف تتعمد اسـتهداف المدنيين، وهذا أسـوأ. 
يحظـر القانـون الدولـي اإلنسـاني صراحـًة على 
األطـراف فـي أي نـزاع إجبـار المدنييـن علـى 
تـرك ديارهـم، ويكفـل للنازحيـن داخـل بلدانهـم 
الحمايـة والمسـاعدات نفسـها التي مـن حق باقي 

المدنيين. السـكان 

حماية ومساعدة النازحين داخل بلدانهم

3



اإلطار القانوني  
اإلنســاني صراحــًة  الدولــي  القانــون  يحظــر 
تشــريد المدنييــن، وتلعــب قواعــده التــي تهــدف 
ــة  ــات العدائي ــر العملي ــن ش ــب المدنيي ــى تجني إل

حظر الهجوم على المدنيين أو الممتلكات   •
المدنية، وحظر الهجمات العشوائية؛

حظر تجويع السكان كوسيلة من وسائل   •
الحرب، وحظر تدمير أهداف ال غنى عنها 

لبقاء السكان على قيد الحياة؛
حظر توجيه أعمال االنتقام ضد المدنيين أو   •

الممتلكات المدنية؛
حظر استخدام المدنيين كـ”دروع بشرية”؛  •

حظر العقاب الجماعي، الذي يتمثل في   •

الغالب في تدمير المنازل وبالتالي يؤدي 
إلى نزوح السكان؛

إلزام جميع الدول واألطراف في النزاع   •
بعدم إعاقة مرور إمدادات اإلغاثة وتقديم 

المساعدات الضرورية لبقاء المدنيين.

تطبَّق هذه القواعد األساسية التي توفر الحماية 
للسكان المدنيين في كٍل من النزاعات المسلحة 

الدولية وغير الدولية.
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دوًرا مهًمــا فــي منــع النــزوح. وفــي أغلــب 
ــا  ــو م ــد ه ــذه القواع ــاك ه ــون انته ــان يك األحي

ــم.  ــن دياره ــروب م ــى اله ــكان إل ــع الس يدف

ونذكر من هذه القواعد على وجه الخصوص 
ما يلي:
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يعـــد تعريـــف األشـــخاص النازحيـــن داخـــل 
بلدانهـــم الـــوارد فـــي “المبـــادئ التوجيهيـــة 
ـــم  ـــي” الصـــادرة عـــن األم بشـــأن التشـــرد الداخل
ـــن  ـــتخداًما م ـــر اس ـــف األكث ـــو التعري ـــدة ه المتح
المجتمـــع الدولـــي. وهـــو ينـــص علـــى أنهـــم:

“... األشـــخاص أو مجموعـــات األشـــخاص 
ـــرك  ـــرب أو ت ـــروا لله ـــروا أو اضط ـــن ُأجب الذي
ديارهـــم أو أماكـــن إقامتهـــم المعتـــادة، وبخاصـــة 
كنتيجـــة لنـــزاع مســـلح أو حـــاالت عنـــف عـــام أو 
انتهـــاكات لحقـــوق اإلنســـان أو كـــوارث طبيعيـــة 
ـــذه  ـــار ه ـــادي آث ـــان، أو لتف ـــع اإلنس ـــن صن أو م
األوضـــاع، ولكنهـــم لـــم يعبـــروا الحـــدود الدوليـــة 

ـــة”. ـــة للدول المعروف
(UN doc. E/CN.4/1998/53/Add.2 of 11 February 1998).

وفـــي 23 تشـــرين األول/ أكتوبـــر 2009، 
ــاد  ــة االتحـ ــة اتفاقيـ ــدول األفريقيـ ــدت الـ اعتمـ
األشـــخاص  ومســـاعدة  لحمايـــة  األفريقـــي 
ــي  ــا( والتـ ــة كامبـ ــًا )اتفاقيـ ــردين داخليـ المشـ
تعـــد أول معاهـــدة دوليـــة علـــى اإلطـــاق تقضـــي 
بحمايـــة األشـــخاص النازحيـــن داخلًيـــا وحمايتهـــم 
عبـــر قـــارة بأكملهـــا، مـــا يعـــد إنجـــاًزا مهًمـــا. 
وبرغـــم عـــدم دخولهـــا حيـــز النفـــاذ بعـــد، تشـــتمل 

االتفاقيـــة الجديـــدة المعنيـــة بالنازحيـــن داخلًيـــا 
علـــى الكثيـــر مـــن أحـــكام القانـــون الدولـــي 
اإلنســـاني المهمـــة الملزمـــة للـــدول وللجهـــات 
الفاعلـــة مـــن غيـــر الـــدول علـــى حـــد ســـواء. 
وهـــي تتجـــاوز معاهـــدات القانـــون الدولـــي 
اإلنســـاني فـــي بعـــض الجوانـــب، كالقواعـــد 
الخاصـــة بالعـــودة اآلمنـــة والطوعيـــة والحصـــول 
علـــى تعويضـــات أو غيرهـــا مـــن أشـــكال الجبـــر.  
ــة  ــم بالحمايـ ــل بلدانهـ ــون داخـ ــع النازحـ ويتمتـ
المكفولـــة بموجـــب العديـــد مـــن الصكـــوك 
ـــة، رغـــم عـــدم اإلشـــارة إليهـــم صراحـــًة  القانوني
هكـــذا، مـــن أهمهـــا القانـــون الوطنـــي وقانـــون 
حقـــوق اإلنســـان، باإلضافـــة إلـــى القانـــون 
ـــة  الدولـــي اإلنســـاني إذا كان النازحـــون فـــي دول

متضـــررة مـــن جـــراء نـــزاع مســـلح.

ويحظـــر القانـــون الدولـــي اإلنســـاني التســـبب 
فـــي نـــزوح الســـكان، وإذا حـــدث النـــزوح رغـــم 
ذلـــك، يتمتـــع األشـــخاص النازحـــون بالحمايـــة 
نفســـها المكفولـــة لغيرهـــم مـــن المدنييـــن. وعلـــى 
الطـــرف المســـيطر علـــى األراضـــي التـــي فـــروا 
ـــة  ـــة وكفال ـــال العدائي ـــار األعم ـــم آث ـــا تجنيبه إليه
تلبيـــة احتياجاتهـــم األساســـية مـــن الطعـــام 

ـــأوى. ـــاه والم والمي

من هم النازحون داخل بلدانهم؟ وكيف يحميهم القانون؟
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تتنــوع احتياجــات األشــخاص المتضرريــن مــن 
النزاعــات المســلحة وغيرهــا مــن حــاالت العنف 
مــا بيــن احتياجــات قصيــرة أو متوســطة أو 
بعيــدة المــدى. وتشــمل هــذه االحتياجــات الطعــام 
ــات،  ــا مــن الضروري ــأوى وغيره ــاه والم والمي
البدنيــة  والســامة  األمــن  إلــى  باإلضافــة 
ــط  ــتعادة الرواب ــى اس ــاعدة عل ــية، والمس والنفس
العائليــة والرعايــة الصحيــة والتعليــم واإلنعــاش 

االقتصــادي واالجتماعــي.

ويكــون النــاس فــي حالــة مــن الضعــف الخــاص 
عندمــا ينزحــون، بغــض النظــر عــن ســبب 
ــن  ــوة، م ــا بقس ــون، غالًب ــم ُيحرم ــم. فه نزوحه
المحيــط الــذي اعتــادوا عليــه ممــا يهــدد قدرتهــم 

علــى تلبيــة أهــم احتياجاتهــم األساســية، ال ســيما 
حيــن تتمزق أوصــال العائــات أو ُيقتل األقارب 

ــدون. أو ُيفق

ولكــي يصبــح العمــل اإلنســاني فعــااًل، ال بــد من 
ــن  ــع احتياجــات األشــخاص النازحي وضــع جمي
فــي الحســبان فــي كل مرحلــة مــن مراحــل 
نزوحهــم. وال يمكــن تحقيــق ذلــك إال باتبــاع 
نهــج شــامل يكفــل لهــم توفيــر كٍل مــن المســاعدة 
والحمايــة فــي آٍن واحــد، حيــث أنهمــا عنصــران 
متداخــان مــن عناصــر العمليــات اإلنســانية 
النازحيــن  األشــخاص  فاحتياجــات  الناجحــة، 
داخــل بلدانهــم ال يمكــن تقســيمها تقســيًما صارًما 

ــات أو شــرائح. ــى فئ إل

التعرض للهجمات المباشرة وسوء   •
المعاملة؛

ازدياد خطر تمزق أوصال العائلة، وتفرق   •
األطفال على وجه الخصوص عن والديهم 

وباقي أقاربهم؛
ارتفاع التهديد بتعرض النساء والفتيات   •

لاغتصاب أو العنف الجنسي؛
ازدياد التعرض للمخاطر الصحية؛  •

الحرمان من الممتلكات؛  •

صعوبة الحصول على السلع والخدمات   •
األساسية ومن بينها الرعاية الصحية؛

التعرض للمخاطر العرضية أثناء محاولة   •
تلبية االحتياجات الضرورية؛

احتمال وقوع توترات بين المجتمعات   •
المضيفة والنازحين؛

وجود َحَملة ساح في المخيمات؛  •
التجنيد اإلجباري؛  •

االستقرار في أماكن غير آمنة أو مائمة؛  •
العودة الجبرية لمناطق غير آمنة.  •
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ما هي احتياجات النازحين داخل بلدانهم؟

أكثر األخطار التي تهدد أمن النازحين داخل بلدانهم
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مراحل النزوح
الهروب )عند غياب الجهود الرامية   •

إلى تجنب النزوح، أو فشل هذه 
الجهود(

الوصول إلى المجتمعات المضيفة أو   •
إلى مأوى للطوارئ في موقع مؤقت، 

ربما أحد المخيمات
اإلقامة لمدة أطول في مجتمع محلي   •

مضيف، أو مخيم أو بنية حضرية
العودة إلى الموطن األصلي   •

واالندماج فيه من جديد
إعادة التوطين النهائي )في مكان   •

غير محل اإلقامة األصلي(

تقـــع المســـؤولية الرئيســـية لحمايـــة النازحيـــن 
داخـــل بلدانهـــم وتلبيـــة احتياجاتهـــم األساســـية 
ــلطات  ــدول أو السـ ــق الـ ــى عاتـ ــك علـ دون شـ
يجـــد  التـــي  األراضـــي  علـــى  المســـيطرة 
النازحـــون أنفســـهم فيهـــا. وعلـــى المســـؤولين 
اإلحجـــام عـــن ترحيـــل الســـكان. أمـــا إذا وقـــع 
ــن  ــب النازحيـ ــان تجنيـ ــم ضمـ ــزوح، فعليهـ النـ
احتياجاتهـــم.  وتلبيـــة  وحمايتهـــم  الخطـــر 
ويمكنهـــم تحقيـــق ذلـــك بتوفيـــر الظـــروف 
التـــي تمّكـــن النـــاس مـــن البقـــاء فـــي ديارهـــم 
ــاه  ــام والميـ ــى الطعـ ــول علـ ــة الحصـ )كإمكانيـ
ـــة  ـــأوى والرعاي ـــس والم ـــة والملب ـــبل النظاف وس
ــك  ــة أولئـ ــا بحمايـ ــخ(، وأيًضـ ــة، ...إلـ الصحيـ
الذيـــن اجتثـــوا مـــن جذورهـــم، وتشـــجيع عودتهـــم 
متـــى أصبحـــت آمنـــة ومتـــى كانـــت األحـــوال 
ــودة  ــل عـ ــا تمثـ ــا مـ ــة. وغالًبـ ــة مرضيـ الماديـ
النازحيـــن تحدًيـــا هائـــًا للســـلطات والمجتمعـــات 
ـــًرا مـــا تكـــون الســـلطات  ـــة المقيمـــة. وكثي المحلي
غيـــر قـــادرة علـــى- أو غيـــر راغبـــة فـــي- القيـــام 
ـــاعدتهم.  ـــن ومس ـــة النازحي ـــي حماي ـــا ف بواجباته
ـــات  ـــى المنظم ـــون عل ـــوال، يك ـــذه األح ـــي ه وف
ـــى  ـــاظ عل ـــر للحف ـــدور كبي اإلنســـانية النهـــوض ب

حيـــاة النازحيـــن.
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الحركة الدولية للصليب األحمر 
والهالل األحمر

تتكون الحركة الدولية للصليب األحمر 
والهال األحمر )الحركة الدولية( من 

الجمعيات الوطنية للصليب األحمر 
والهال األحمر )الجمعيات الوطنية(، 

واالتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر 
والهال األحمر )االتحاد الدولي(، واللجنة 
الدولية للصليب األحمر )اللجنة الدولية(. 
ويعد مجلس المندوبين الهيئة التي تشمل 

ممثلين عن اللجنة الدولية واالتحاد الدولي 
والجمعيات الوطنية الذين يجتمعون لمناقشة 

المسائل ذات االهتمام المشترك.
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علـــى  وقدرتهـــم  النـــاس  ســـامة  وتعتمـــد 
تحمـــل األزمـــات إلـــى حـــد كبيـــر علـــى مـــدى 

اســـتمرارية تواصلهـــم مـــع أقاربهـــم.

ــل  ــركاؤها داخـ ــة وشـ ــة الدوليـ ــاول اللجنـ وتحـ
الحركـــة الدوليـــة دائًمـــا إيجـــاد تـــوازن بيـــن تلبيـــة 
االحتياجـــات المحـــددة للنازحيـــن واألخـــرى 
ال  التـــي  المضيفـــة  بالمجتمعـــات  الخاصـــة 
تســـتضيفهم فحســـب بـــل تتقاســـم مواردهـــا 
ـــة معهـــم، مـــا يجعـــل ســـكانها فـــي حاجـــة  الضئيل

إلـــى المســـاعدة علـــى قـــدم المســـاواة.

ـــن أنشـــطة  ـــة مجموعـــة م ـــة الدولي ـــدم الحرك وتق
االحتياجـــات  لتلبيـــة  اإلنســـانية  االســـتجابة 
األساســـية للفئـــات المتضـــررة ال ســـيما أثنـــاء 
ــام  ــي عـ ــت فـ ــد وضعـ ــادة. فقـ ــات الحـ األزمـ
ــة  ـــات العامـ ــة للسياس ـــادئ توجيهيـ 2009 مب
ــة  ــى تلبيـ ــا علـ ــز قدراهـ ــيق وتعزيـ ــة تنسـ بغيـ
احتياجـــات النازحيـــن داخـــل بلدانهـــم وأوجـــه 

ــونها. ــي يعيشـ ــتضعاف التـ االسـ

االستجابة اإلنسانية 
ــة  ــة للغايـ ــي صعبـ ــزوح الداخلـ ــكلة النـ إن مشـ
ـــة  ـــا تلبي ـــة بمفرده ـــتطيع أي منظم ـــث ال تس بحي

احتياجـــات المتضرريـــن بســـببه.

لـــذا، تعمـــل اللجنـــة الدوليـــة عـــن كثـــب مـــع 
الجمعيـــات الوطنيـــة التـــي تربطهـــا عاقـــة وثيقـــة 
ـــا  ـــون لديه ـــا يك ـــا م ـــة وغالًب ـــا المحلي بمجتمعاته
ـــل  ـــة وتتواص ـــات المحلي ـــة باألزم ـــة متعمق دراي
مـــع الســـلطات منـــذ أمـــد بعيـــد. فمكونـــات 
ذاتهـــا  الشـــارات  تحمـــل  الدوليـــة  الحركـــة 
وتسترشـــد بمبـــادئ واحـــدة، وهـــي مزايـــا تمكنهـــا 
ـــاق  ـــم باالتس ـــاني يتس ـــل إنس ـــوض بعم ـــن النه م
ـــى التخفيـــف مـــن شـــدة  ـــز يهـــدف إل وعـــدم التحي

معانـــاة النـــاس.

وأثنـــاء النزاعـــات المســـلحة وحـــاالت العنـــف 
ـــادة  ـــة زمـــام القي ـــة الدولي ـــى اللجن األخـــرى، تتول
ــة.  ــة الدوليـ ــتجابة الحركـ ــا يتعلـــق باسـ فـــي مـ
ـــك تنســـيق الجهـــود إلعـــادة الروابـــط  ويشـــمل ذل
ـــزاع. ـــة للن ـــتتة نتيج ـــات المش ـــراد العائ ـــن أف بي
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“... تنظر الحركة إلى النزوح بصفته عملية 
تتغير باستمرار وغالبًا ما تتكرر، وتمر 

بعدة مراحل. ويكون للنزوح تبعات خطيرة 
بالنسبة إلى جماعات مختلفة كثيرة. وثمة إطار 

قانوني )القانون الوطني، والقانون الدولي 
اإلنساني حينما كان واجب التطبيق، والقانون 

الدولي لحقوق اإلنسان( يحمي النازحين 
أنفسهم واألشخاص الذين ظلوا في المكان، 
والمجتمعات المحلية المضيفة التي تتقاسم 

موارد رزقها مع مجموعة النازحين.

إن الهدف الرئيسي للحركة هو حماية 
األشخاص من النزوح التعسفي والحد من 
مخاطر النزوح بسبب المخاطر الطبيعية 

والمخاطر التي من صنع البشر. ومع ذلك 
إذا نزح األشخاص بالفعل، تتخذ الحركة 

إجراءات، السيما أثناء األزمات الخطيرة عندما 
لم تعد تلبى االحتياجات األساسية، وبصرف 

النظر عن مدة األزمة، بغرض تخفيف المعاناة 

التي يكابدها األفراد. وعندما تغطي الخدمات 
والبنية األساسية القائمة االحتياجات األساسية 
ولكن على نحو غير كاٍف، كما في األزمات 
المزمنة، يكون الهدف هو تسهيل التقدم نحو 

مواجهة مستدامة للمحنة التي يتعرض لها 
الضحايا.

وتتميز الحركة، في األسلوب الذي تنتهجه 
إزاء النزوح الداخلي، بامتاكها الجذور 

العميقة داخل المجتمع المحلي وقدرة متميزة 
على االتصال بالسلطات. وتتوخى الحركة 

العمل غير المتحيز واإلنساني لكي تلبي على 
نحو مباشر االحتياجات الملحة لألشخاص 
المعرضين للخطر، وأثناء قيامها بدورها 

المساعد للسلطات، تذكِّرها، إذا اقتضى األمر، 
بواجبها نحو رعاية هؤالء األشخاص..”.
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عــادة مــا ينفــذ عــدد مــن المنظمــات أنشــطة 
لتخفيــف حــدة المعانــاة أثنــاء األزمــات، ويتعيــن 
أن تتكامــل أنشــطة كل واحــدة منهــا مــع األخــرى 
وأن تعتمــد علــى قدراتهــا الخاصــة وأن تتفــق 
مــع الحالــة. وبرغــم أن عمــل اللجنــة الدوليــة ال 
يدخــل ضمــن اإلطــار العنقــودي الــذي اســتحدثته 
ــادرات  ــي مب األمــم المتحــدة، إال أنهــا تشــارك ف
ــي  التنســيق والتعــاون لألمــم المتحــدة دون التخل
عــن اســتقالها وعــدم تحيزهــا. وتتشــارك اللجنة 
ــي  ــدة ف ــم المتح ــودي لألم ــج العنق ــة والنه الدولي
هــدف واحــد وهو توفير اســتجابة فعالــة لألزمات 

ــة. مــع تجنــب ازدواجيــة الجهــود المبذول

العمل من أجل تلبية االحتياجات
ــة  ــا الطويل ــى خبرته ــة عل ــة الدولي ــد اللجن تعتم
الملحــة  االحتياجــات  تلبيــة  فــي  والمتنوعــة 

للســكان المدنييــن كافــة.

وتنفــذ اللجنــة الدوليــة مجموعــة كبيــرة مــن 
ــراء  ــا خب ــى تقييمه ــطة المتخصصــة يتول األنش

ــون  ــا أن تك ــي عليه ــق عملهــا. وينبغ ــن فري م
قــادرة علــى نشــر فرقهــا وتنفيذ أنشــطتها بشــكل 
ســريع للوفــاء بااللتزامــات طويلــة األمــد ألنهــا 
مراحــل  مختلــف  بحســب  اســتجابتها  توفــق 

ــزوح. الن

وتســعى اللجنــة الدوليــة مــن أجل تمكين الســكان 
ــا  ــى م ــون إل ــا يك ــرب م ــط أق ــاد محي ــن إيج م
اعتــادوا عليــه لحيــن تمكنهــم مــن االعتمــاد على 

أنفســهم مــرة ثانيــة. 

بيــن  الــذات  علــى  االعتمــاد  تشــجيع  ويعــد 
المجتمعــات المتضــررة مــن أهــم أهــداف برامج 
ــن  ــة. فم ــة الدولي ــا اللجن ــي تجريه المســاعدة الت
خــال تمكيــن األشــخاص مــن تلبيــة احتياجاتهــم 
ــب  ــى تجن ــج عل ــذه البرام ــاعد ه ــية، تس األساس
ــدرة  ــن ق ــرورة م ــد الض ــن عن ــزوح، وتحس الن
المجتمعــات علــى اســتضافة أشــخاص نازحيــن 
أو مخيمــات للنازحيــن، الذيــن يشــكل حضورهم 

ــن. ــى الســكان المقيمي ــا عل ــا إضافًي عبًئ
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األنشطة التي تجريها
اللجنة الدولية للنازحين

داخل بلدانهم
االتصال بالسلطات والجماعات   •

المسلحة لحثها على احترام التزاماتها 
بحماية السكان المدنيين

بذل جهود الستعادة الصات العائلية  •
توزيع مواد اإلغاثة كالغذاء والمياه   •

واألدوات المنزلية الضرورية والمأوى 
والبذور واألدوات الزراعية

برامج اإلسعافات األولية والجراحة   •
والنظافة الشخصية والرعاية الصحية
برامج لدعم سبل العيش كالمشاريع   •

االقتصادية الصغيرة، والدعم في 
مجالي الزراعة وتربية المواشي

برامج متعلقة باأللغام، ومن بينها   •
برامج الوقاية منها

توفير األطراف االصطناعية  •

ــة  ــعى اللجن ــود، تس ــذه الجه ــع ه ــوازي م وبالت
آليــات مواجهــة  إلــى الحفــاظ علــى  الدوليــة 
الســكان  يســتخدمها  التــي  القائمــة  الوضــع 
ــل  ــب أي عم ــع تجن ــون أو النازحــون، م المقيم
مــن شــأنه زيــادة التفــاوت بيــن المجموعــات 
المختلفــة مــا قــد يخلــق توتــرات جديــدة أو يفاقــم 
مــن تلــك الموجــودة. وتعمــل اللجنــة الدوليــة 
ــات  ــي المجتمع ــاج ف ــى تيســير إعــادة االندم عل
النــزوح  بذلــك. إن  عندمــا تســمح الظــروف 
طويــل األمــد يتطلــب نهًجــا مختلًفا ويضع أســئلة 

صعبــة بشــأن نوعيــة االســتجابة ومدتهــا.

وقــد عبــرت اللجنــة الدوليــة مــراًرا عــن قلقهــا 
ــات  ــانية والجه ــات اإلنس ــزوع المنظم ــد ن لتزاي
مــن  كٍل  احتياجــات  مواجهــة  إلــى  المانحــة 
ــل. إن  ــو منفص ــى نح ــن عل ــن والمقيمي النازحي
تجزئة االســتجابة اإلنســانية وتقســيم المســتفيدين 
إلــى فئــات - كالنازحيــن داخــل بلدانهــم- قــد 
تحمــل فــي طياتهــا المخاطــر بإغفــال مجموعــة 
معينــة مــن المتضرريــن ربمــا تكــون فــي أشــد 

ــة. الحاج
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المهمة 
ــتقلة  ــة مسـ ــر منظمـ ــب األحمـ ــة للصليـ ــة الدوليـ اللجنـ
ومحايـــدة وغيـــر متحيـــزة، تـــؤدي مهمـــة إنســـانية 
ــا  ــة ضحايـ ــة أرواح وكرامـ ــي حمايـ ــل فـ ــة تتمثـ بحتـ
ــاالت العنـــف  ــن حـ ــا مـ ــلحة وغيرهـ ــات المسـ النزاعـ

ــم.  ــاعدة لهـ ــم المسـ وتقديـ

وتبـــذل أيضـــًا اللجنـــة الدوليـــة كل الجهـــود الممكنـــة 
ــون اإلنســـاني  ــر أحـــكام القانـ لتفـــادي المعانـــاة بنشـ

والمبـــادئ اإلنســـانية العالميـــة وتعزيزهـــا. 

أنشـــئت اللجنـــة الدوليـــة للصليـــب األحمـــر عـــام 1863 
وقـــد تمخّضـــت عنهـــا اتفاقيـــات جنيـــف والحركـــة 
الدوليـــة للصليـــب األحمـــر والهـــالل األحمـــر. وهـــي 
تنفذهـــا  التـــي  الدوليـــة  األنشـــطة  وتنســـق  توجـــه 
الحركـــة فـــي حـــاالت النزاعـــات المســـلحة وغيرهـــا 

مـــن حـــاالت العنـــف.
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