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العامة  لتلبية االحتياجات الصحية  الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر )الحركة( بنشاط  تعمل الحركة 
واالحتياجات اإلنسانية للعديد من المجتمعات المحلية المتضررة من جائحة كوفيد- 19 في جميع أنحاء العالم. 
ومع أن الجائحة تحّد عالمي، إال أن بعض المجموعات معرضة على نحو خاص للفيروس وألثره الثانوي. 

وتلتزم الحركة بكفالة عدم استبعاد تلك المجموعات من أنشطة الوقاية واالستجابة العامة.

النازحون داخليًا هم من بين األشخاص المحتمل أن يتضرروا من جراء الجائحة على نحو خاص، بسبب 
ظروفهم. وبموجب قرار مجلس المندوبين رقم 7 لعام 2019، »تعزيز تنفيذ سياسة الحركة بشأن النزوح 
الداخلي«1، ستسعى جميع مكونات الحركة، بما يتماشى مع مهمة كل مكون فيها، إلى كفالة استجابة شاملة 

لجائحة كوفيد- 19 التي تراعي احتياجات النازحين ومواطن ضعفهم:
النازحون داخليًا أكثر عرضة لخطر اإلصابة بالفيروس وأكثر عرضة لإلصابة بالمضاعفات، بسبب   •
ظروف المعيشة المكتظة في المخيمات واألماكن الشبيهة بالمخيمات واألحياء الفقيرة في الحضر وسوء 
حالة التغذية والوضع الصحي ومحدودية خدمات الصرف الصحي وقلة الوصول إلى الرعاية الصحية 
وضعف الحصول على المعلومات الموثوقة وقلة شبكات الدعم والحواجز اللغوية والعوائق االجتماعية 

والثقافية األخرى.
سيتضرر العديد من النازحين داخليًا بدرجات متفاوتة بسبب اآلثار االقتصادية لتدابير اإلغالق، نظًرا   •
لظروفهم غير المستقرة بالفعل واعتمادهم الشديد على العمل العرضي والدعم الخارجي أو كليهما )من 
النحو،  هذا  وعلى  األساسية.  احتياجاتهم  لتلبية  اإلنسانية(  والمنظمات  والسلطات  المضيفة  المجتمعات 

سيكونون أكثر عرضة لالستغالل وسوء المعاملة، بما في ذلك تعرضهم للعنف الجنسي.
قد يوصم النازحون ويستهدفون عمًدا بسبب اتصالهم بالعاملين األجانب في مجال اإلغاثة )الذين يُنظر   •
فيها معدالت إصابة مرتفعة. في بعض  أو ألنهم جاءوا من مناطق  الفيروس(  أنهم حاملو  إليهم على 
تستهدف  قيود  لفرض   19 كوفيد-  بفيروس  المرتبطة  الطوارئ  حالة  السلطات  تستخدم  قد  الحاالت، 
النازحين داخليًا، ال سيما أولئك الذين يواجهون بالفعل الوصم على أساس انتماءاتهم العرقية أو الدينية أو 
السياسية، ما يقلص حقوقهم بصورة تعسفية. وقد تستلزم هذه التدابير أيًضا تحويل المخيمات إلى مراكز 

احتجاز بحكم األمر الواقع.
لت خطط عودتهم الطوعية أو إعادة توطينهم  قد ينزلق النازحون داخليًا إلى دوامة النزوح الممتد إذا أُّجِ  •
القيود  تؤدي  قد  المؤقت.  المحلي  الدعم إلدماجهم  لهم  يقدَّم  ولم  التحرك  المفروضة على  القيود  بسبب 
المفروضة على التحرك إلى تقويض قدرة األشخاص على الفرار من العنف وإيجاد ملجأ في مكان آخر 
في بالدهم أو حقهم في طلب اللجوء إلى بلدان أخرى )مثل عمليات إغالق الحدود الشاملة وإبعادهم عند 

الحدود، باالنتهاك لمبدأ عدم اإلعادة القسرية(.
في بعض البلدان، قد تحفز الجائحة السلطات على تسريع العمليات التي يُنظر إليها )أو تُقدَّم( باعتبارها   •
المخيمات وعمليات نقل مواقعها( ولكنها ليست طوعية وغير آمنة وغير  حلواًل )بما في ذلك إغالق 
كريمة حقًا. عالوة على ذلك، قد يضطر بعض النازحين داخليًا إلى العودة إلى ديارهم قبل األوان، ألنهم 

فقدوا سبل كسبهم العيش، أو لالبتعاد عن المراكز الحضرية حيث من المرجح أن يتفشى الفيروس.
القيود المفروضة على التحرك، والتأخير في تسليم السلع )إمدادات اإلغاثة والتزويد بالمعدات أو أيهما(،   •
التمويالت  قلة  بسبب  التحصين  وحمالت  النقدية  والبرامج  الغذائية  والمساعدات  العيش  سبل  وتعطل 
ومحدودية الوصول، فضاًل عن المخاوف بشأن سالمة الموظفين العاملين في المخيمات قد تعوق جميعُها 
قدرةَ المنظمات اإلنسانية على مساعدة النازحين داخليًا واالستجابة لحاالت الطوارئ المفاجئة وتلك التي 

تتشكل ببطء، ما يخلق ظروفًا مالئمة لعمليات نزوح جديدة أو ثانوية.

بالنظر إلى التحديات والمخاطر الرئيسية التي يواجهها النازحون داخليًا في ما يتعلق بهذه الجائحة وااللتزامات 
ذات الصلة على الدول بموجب القانون الدولي على النحو المبين في مبادئ األمم المتحدة التوجيهية بشأن 
هة إلى السلطات والجهات المعنية األخرى ذات الصلة جهوَد  ه التوصياُت التالية الموجَّ التشرد الداخلي2، ستوّجِ

السياسات والدعوة لمكونات الحركة:

انظر مجلس مندوبي الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر 2019، تعزيز تنفيذ سياسة الحركة بشأن النزوح الداخلي: مرور . 1
عشر سنوات، متاح عبر:

https://rcrcconference.org/app/uploads/2019/12/190031_ar-CD19-R7-IDPs_ADOPTED_ar.pdf

انظر مبادئ األمم المتحدة التوجيهية بشأن التشرد الداخلي، 1998، متاحة عبر:   .2
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/IDPersons/GPArabic.pdf

https://rcrcconference.org/app/uploads/2019/12/190031_ar-CD19-R7-IDPs_ADOPTED_ar.pdf 
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/IDPersons/GPArabic.pdf 


واالستجابة  التأهب  وخطط  استراتيجيات  في  داخليًا  النازحين  استيعاب  ينبغي   .1
الوطنية والمحلية المتعلقة بجائحة كوفيد- 19.

عـادة مـا يكـون المشـردون داخليًـا مواطنين أو مقيميـن اعتياديين في الدولة المعنية، ومن ثـم يجب أن يتمتعوا 
بالحقـوق والحريـات ذاتهـا، دون تمييـز، مثـل أي شـخص آخـر فـي ذلك البلـد. ويجب أن يكونـوا قادرين على 
االسـتفادة مـن جميـع التدابيـر التـي تتخذها السـلطات لمعالجة خطر العـدوى وتخفيف أي أثـر ثانوي له. يجب 
علـى السـلطات كفالـة وصـول النازحيـن داخليًـا إلـى معلومـات الصحـة العامـة بلغـة محليـة وصيغـة يسـهل 
إدراكهـا، بمـا فـي ذلـك المعلومـات الموجهـة لألطفـال وذوي اإلعاقـات، وكونهـم مشـمولين بتدابيـر الوقايـة 
والتحكـم. ويجـب علـى السـلطات اعتماد التدابيـر القانونية و/ أو السياسـات و/ أو التدابير الخاصة الضرورية 
لكـي تزيـل أي عوائـق تمنـع النازحيـن داخليًـا مـن الوصـول إلـى الرعايـة الصحيـة والتأكـد من أنهـم يحظون 
بوصـول متسـاو لعمليـات الفحـص والعـالج المنقذ للحيـاة. إن كفالة مشـاركة النازحين والمجتمعـات المضيفة 

فـي عمليـات صنـع القـرار والتنفيـذ هـو أيًضـا مفتاح نجـاح أي تدابير اسـتجابة وطنيـة ومحلية.

النازحـون داخليًـا ليسـوا مجموعـة متجانسـة، وقـد تختلـف احتياجاتهم ونقاط ضعفهـم وقدراتهم وآليـات التأقلم 
الخاصـة بهـم وفقًـا للنـوع والعمـر والصحـة الجسـدية والنفسـية والظـروف الشـخصية. لذلـك، يجـب إجـراء 
تحليـل، كلمـا أمكـن، يأخـذ فـي االعتبـار العمـر والجنـس والتنـوع مـن أجـل الوصـول إلـى اسـتجابة شـاملة 
لصالـح المجتمـع بأكملـه. ويجـب إيـالء تركيز خـاص على حماية صحة وسـالمة األشـخاص النازحين داخليًا 
الذيـن يعيشـون فـي المخيمـات والمواقـع الجماعيـة )الرسـمية وغيـر الرسـمية( المعرضيـن بصـورة خاصـة 
لتفشـي األوبئـة، بمـا فـي ذلـك عـن طريـق اعتمـاد تدابيـر عملية مناسـبة مثـل اسـتخدام األقنعة ومعقـم اليدين، 
وإجـراء الفحوصـات الطبيـة والتـزام التباعـد االجتماعـي. كمـا يجـب معالجة االحتياجـات الخاصـة للنازحين 

داخليًـا مـن كبـار السـن أو مـن يعانـون مـن حـاالت صحيـة سـابقة أو إعاقات.

يمكـن للجمعيـات الوطنيـة للصليـب األحمـر والهـالل األحمـر، بصفتهـا جهـات مسـاِعدة للسـلطات فـي مجال 
العمـل اإلنسـاني، أن تسـهم إسـهاًما كبيـًرا فـي هـذه الجهـود وينبغـي إشـراكها فـي عمليـات التخطيـط والتنفيـذ 

والرصـد )شـريطة توفـر تدابيـر الحمايـة الالزمة(.

من  للحد  وممكنًا،  ضروريًا  ذلك  كان  حيثما  جهودها،  السلطات  تكثّف  أن  يجب   .2
القانون  بموجب  الصلة  ذات  االلتزامات  مراعاة  مع  داخليًا  النازحين  مآوي  ازدحام 

الدولي، بهدف حماية الصحة العامة وسالمة األفراد وصحتهم.
قـد تحتـاج السـلطات إلـى تنفيـذ تدابير للحد مـن االكتظاظ في المخيمات واألماكن الشـبيهة بهـا، وحيثما أمكن، 
إعـادة ضبـط تخطيـط المواقـع لتقليـل خطـر العـدوى داخل المجتمعـات، مع مراعـاة اعتبارات الصحـة العامة 
علـى نطـاق أوسـع. وإذا قـررت السـلطات نقل جزء من سـكان المخيـم هو إجراء ضـروري لتقليل االكتظاظ، 
يجـب أن تتيـح لألشـخاص الذيـن نُقلـوا مـن المخيمـات إقامـةً بديلـة آمنـة وظـروف معيشـة كريمـة، مـن حيث 
التغذيـة والصحـة والنظافـة. وكلمـا أمكـن، يجـب علـى السـلطات أال تسـتخدم المرافـق التعليميـة لإليـواء إال 
َكحـّلٍ أخيـر ويجـب أن تحـدد خيـارات بديلـة. وباإلضافـة إلـى ذلـك، يجب أن تبذل السـلطات قصـارى جهدها 
لكفالـة قـدرة العائـالت علـى البقـاء معًـا، مـن أجـل تجنـب انفصال أفـراد األسـرة والحيلولة دون فقـد االتصال 
بيـن األقـارب أو دخـول األفـراد فـي ِعـداد المفقودين. وفي حالة تشـتت شـمل العائلة، يجب اتخـاذ اإلجراءات 

الالزمـة لجمـع شـملها حيثمـا أمكـن ودون تأخيـر، بمـا يتماشـى مع الصحـة العامة واللوائـح الوطنية.

إذا سـعت السـلطات إلـى تسـريع الخطـط الموجـودة مسـبقًا بشـأن إغـالق بعـض المواقـع، فيجـب عليهـا إتاحة 
بدائـل عمليـة للنازحيـن داخليًـا الذيـن ال يسـتطيعون أو ال يرغبـون فـي العـودة إلـى ديارهـم، عـن طريق دعم 
اندماجهـم المحلـي أو إعـادة توطينهـم َكحـّلٍ مؤقـت أو دائـم. ويجـب أال ينظـر إلى إغـالق المخيمـات باعتباره 
حـاًل للنـزوح، ويجـب أال ينفـذ ذلـك سـوى فـي إطار اسـتراتيجية أوسـع تهـدف إلى كفالـة تقديم حلـول طوعية 

وآمنـة وكريمـة ودائمـة للنازحيـن داخليًا.
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يجب على السلطات أيًضا تجنب إنشاء مخيمات جديدة في الحاالت التي ال يمكن فيها تنفيذ تدابير الوقاية من 
الفيروس بصورة فعالة. ويجب على السلطات، متى أمكنها، إتاحة سكن بديل مناسب للنازحين الجدد.

وتنفيذ اإلجراءات  المضيفة في تخطيط  والمجتمعات  داخليًا  النازحين  كفالة مشاركة  السلطات  ويجب على 
المذكورة أعاله.

3. يجب أال تسبب القيود المفروضة على التحرك بغرض التصدي للجائحة تمييًزا ضد 
النازحين.

يجب أن تمتثل أي تدابير مقيِّدة للتحرك )مثل عمليات اإلغالق والحجر الصحي والعزل والقيود المفروضة 
على السفر( الهادفة إلى منع انتشار فيروس كورونا وتُعتمد في أثناء حالة الطوارئ أو في ظروف أخرى، 
بما في ذلك القيود المفروضة على حرية تحرك األشخاص النازحين داخليًا الذين يعيشون في المخيمات وما 
شابهها من تجمعات، ألحكام القانون الدولي. يجب أن تكون هذه التدابير قانونية وضرورية ومتناسبة بهدف 

حماية الصحة العامة، ويجب كذلك أن تكون غير تمييزية.

يجب أن تأخذ السلطات في اعتبارها األثر السلبي المحتمل للتدابير المقيِّدة على الظروف المعيشية للنازحين 
الغذاء والمياه والخدمات الطبية األساسية،  داخليًا، بما في ذلك على حقهم في الحصول على ما يكفي من 
وكذلك على قدرة أفراد األسرة على البقاء على اتصال بعضهم ببعض، وينبغي اتخاذ خطوات، كلما أمكن، 

للتخفيف من هذا األثر.

لم يتوقف النزاع المسلح والعنف رغم تفشي جائحة كوفيد- 19. يجب أن يكون األشخاص الذين يواجهون 
خطًرا مباشًرا أو مشقة مباشرة قادرين على االنتقال إلى وضع األمان. ويجب، إذا لزم األمر، أن يكون هؤالء 
قادرين على استخدام النزوح كآلية للتأقلم. أما بالنسبة لمن ال يستطيعون الحصول على حماية تشملهم في 

بالدهم، فيجب دعم حقهم في طلب اللجوء وكفالة االمتثال لمبدأ عدم اإلعادة القسرية.

ضد  العنف  إنهاء  أو  و/  لمنع  التدابيرالممكنة  جميع  اتخاذ  السلطات  على  يجب   .4
النازحين داخليًا في ما يتعلق بهذه الجائحة. 

في إطار مسؤولية الدول عن حماية النازحين داخليًا الخاضعين لواليتها، يلزم الدول – من جملة أمور أخرى – 
تعزيز الجهود المبذولة لرصد التصورات السلبية التي تصم النازحين داخليًا بوصفهم حاملين للفيروس والتصدي 
لها، وكفالة خلو المعلومات الحكومية الرسمية بشأن هذه الجائحة من التحيز أو الترويج لمثل هذه التصورات.



من  وغيرهم  داخليًا  النازحين  إلى  اإلنسانية  المساعدات  وصول  استمرار  يجب   .5
المحتاجين.

السلطات مسؤولة في المقام األول عن مساعدة النازحين داخل واليتها القضائية، من دون تمييز. يعتمد العديد 
من النازحين الذين يعيشون في مخيمات على المساعدات اإلنسانية من أجل البقاء. بينما غالبًا ما يعتمد من 
يعيشون خارج المخيمات على فرص كسب العيش غير الرسمية والدعم من المجتمعات المضيفة، وكالهما قد 
يتأثر بتدابير احتواء هذه الجائحة وتداعياتها االقتصادية. عندما تُفرض تدابير االحتواء، يجب على السلطات 
تنظيم و/ أو تيسير وسائل بديلة لتقديم المساعدات وإتاحة الخدمات للنازحين داخليًا والمجتمعات المضيفة التي 
تحمي صحة النازحين داخليًا والعاملين في المجال اإلنساني، مع مراعاة االحتياجات الخاصة لكبار السن 
وذوي اإلعاقة واألطفال والفئات المستضعفة األخرى. يجب تنظيم تقديم المساعدات في المخيمات واألماكن 
الشبيهة بها بما يتماشى مع التدابير المالئمة للتباعد الجسدي والوقاية من العدوى ومكافحتها وإدارة الحشود، 

لمنع تجمع الكثير من الناس في مكان واحد في الوقت نفسه 3.

يجب اإلبقاء على االستثناءات الخاصة بالعمل اإلنساني من الخضوع للتدابير المقيِّدة، بما في ذلك الوصول 
إلى الرعاية المنقذة لألرواح أو غيرها من أنواع الرعاية الحرجة، ولّم شمل األسرة للذين يعتمدون اعتماًدا 

كبيًرا على اآلخرين ويحتاجون إلى المساعدة في المهام اليومية 4.

التي  المناطق  إلى  الشخصية  الحماية  الطبية ومعدات  واللوازم  الطبي  المجال  في  العاملون  أن يصل  يجب 
تستضيف النازحين داخليًا )سواء في المخيمات أو في المناطق الحضرية والريفية(. ينبغي إعطاء األولوية 
لتدابير النظافة واألنشطة األخرى المتعلقة بالمياه والصرف الصحي، وينبغي توزيع اإلمدادات المناسبة وتنفيذ 
التدابير الوقائية. ومن أجل مساعدة النازحين داخليًا المتضررين من التداعيات االقتصادية لتدابير اإلغالق، 
ثمة حاجة ملحة التخاذ إجراءات لحماية سبل العيش واستعادتها، وتيسير استخدام النقود كلما أمكن، وكفالة 

األمن الغذائي.

6. يجب أن يستمر االستثمار في الحد من مخاطر الكوارث والتأقلم مع تغير المناخ 
والتأهب للكوارث، من أجل منع بعض الظروف التي تؤدي إلى النزوح الداخلي والحد 

من أثر المخاطر على مجتمعات النازحين.
يمكـن توقـع العديـد مـن المخاطـر الموسـمية، بنـاًء علـى األنمـاط التاريخيـة أو خرائـط وتقييمـات المخاطـر. 
لذلـك يمكـن اتخـاذ تدابيـر لمسـاعدة المجتمعات المحلية على االسـتعداد للنـزوح المحتمل باسـتخدام »منظار« 
كوفيـد- 19 )مثـل اختيـار موقـع ذي مسـاحة كافيـة لتطبيـق التباعـد الجسـدي، والدعـوة إلـى تشـجيع قبـول 
المجتمـع المضيـف واالسـتعداد بوضـع اإلمـدادات مسـبقًا(. وقبـل وقـوع األزمـة التاليـة، يجـب أن تواصـل 
السـلطات والمنظمـات اإلنسـانية والجهـات المانحـة التركيز على زيـادة الوقاية وبناء قـدرات التأهب المحلية، 
بمـا يتماشـى مـع النُّهـج المتبعـة )مثـل الحد من مخاطـر الكـوارث والتأقلم مع تغيـر المناخ( والخطـط الحالية.

للمواد  المسبق  والتخزين  القطري  المستوى  على  مخزون  إلنشاء  مقدًَّما  األموال  استخدام  يساعد  أن  يمكن 
الغذائية وغيرها من مواد اإلغاثة من أجل معالجة قضايا األمن الغذائي قبل أن تتأثر سلسلة اإلمداد بتدابير 

التصدي لكوفيد- 19، في التخفيف من بعض المسببات المحتملة للنزوح.

7. يجب بذل الجهود لتعزيز االتصال وتبادل المعلومات مع النازحين.
يجب اتخاذ تدابير لتعزيز التواصل مع الشبكات المخصصة للنازحين داخليًا ودعمها لكفالة تبادل المعلومات 

ذات الصلة ومشاركة النازحين داخليًا في تصميم أنشطة االستجابة وتنفيذها ورصدها.

يمكن للجمعيات الوطنية اإلسهام من خالل إنشاء »نقاط الخدمة اإلنسانية للصليب األحمر والهالل األحمر« 
في مواقع ومستوطنات النازحين داخليًا وفي مواقع رئيسية تستقبل النازحين الجدد، من أجل إتاحة معلومات 

المخاطر والخدمات األساسية )بما في ذلك الفحوصات الصحية وتوزيع مواد النظافة ومواد التوعية(.

راجع اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت، اإلرشادات المؤقتة: توسيع نطاق االستعداد لمواجهة تفشي كوفيد- 19 وعمليات االستجابة . 3
في المواقف اإلنسانية بما في ذلك المخيمات واألماكن الشبيهة بها، أذار/  مارس 2020، متاح عبر: 

انظر: اللجنة الدولية للصليب األحمر، كوفيد- 19 والقانون الدولي اإلنساني، أذار/ مارس 2020، متاح عبر:. 4

https://interagencystandingcommittee.org/other/interim-guidance-scaling-covid-19-out-
break-readiness-and-response-operations-camps-and-camp

https://www.icrc.org/ar/document/كوفيد-19-كيف-يكفل-القانون-اإلنسان-ضمانات-جوهرية-في-أثناء-الجوائح
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االتحاد الدولي لجمعيات
الصليب األحمروالهالل األحمر
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Geneva, Switzerland
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تسـاعد اللجنـة الدوليـة للصليـب األحمـر المتضرريـن مـن النزاعـات المسـلحة وأعمـال العنـف األخـرى فـي 
جميـع أنحـاء العالـم، باذلـة كل مـا فـي وسـعها لحماية أرواحهـم وكرامتهم وتخفيـف معاناتهم، وغالبـاً ما تفعل 
ذلـك بالتعـاون مـع شـركائها فـي الصليـب األحمـر والهـالل األحمر.وتسـعى المنظمـة أيضـاً للحيلولـة دون 

تعـرض النـاس للمشـقة، بنشـر القانـون اإلنسـاني وتعزيـزه، وبمناصـرة المبـادئ اإلنسـانية العالميـة.

االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر )االتحاد الدولي( هو أكبر شبكة إنسانية في العالم، 
إذ يضم 192 جمعية وطنية للصليب األحمر والهالل األحمر وحوالي 14 مليون متطوع. يعمل متطوعونا 
في المجتمعات المحلية قبل وقوع األزمات أو الكوارث وأثناءها وفي أعقابها. نعمل في سياقات هي األعقد 
واألكثر صعوبة في الوصول إليها في العالم، فننقذ األرواح ونعزز احترام الكرامة اإلنسانية. ندعم المجتمعات 
حتى تصبح أكثر صالبة ومرونة، فيستطيع الناس أن يحيوا حياة آمنة وصحية، تتاح لهم فيها فرص لالزدهار.
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