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تلك  خلفته  الذي  الهائل  األثر  بسبب  ليس  محورياً  دوراً  املامثلة 
بوينا  مدينة  يف  والفتيات  النساء  حياة  عىل  فحسب  الشبكات 
فينتورا بل أيضاً بسبب األثر الذي تركه التعايف الذايت لألفراد عىل 

تعايف املجتمع بأكمله. 

يبذلها جميع  التي  القطاعات  متعددة  املنسقة  للجهود  وسيكون 
النوع  عىل  القائم  الجنيس  العنف  ملنع  املعنيني  العالقة  أصحاب 
إنشاء  يف  حيوي  دور  وقوعه  حال  يف  له  واالستجابة  االجتامعي 
وإقامة سالم مستدام خاصة بعد إعالن أغسطس/ آب ٢٠١6 إلبرام 
يف  الثورية  املسلحة  والقوات  كولومبيا  حكومة  بني  سالم  اتفاقية 

كولومبيا )فارك).

  kantore@unhcr.org إميييس كانتور 
مسؤولة حامية مشاركة )الحامية القامئة عىل املجتمع املحيل)، 

مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني/كولومبيا 
 www.unhcr.org

١. األمني العام لألمم املتحدة العنف الجنيس املتصل بالنزاعات: تقرير لألمني العام، 23 
 (203/S/2015( 2015 مارس/آذار

 http://bit.ly/23-3-2015-SecGen-ar
انظر أيضاً  املجلس الرنويجي لالجئني/ مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني 

)2014)، بوينا فينتورا، كولومبيا: حقائق مريعة
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/9183706.pdf

(Buenaventura, Colombia: Brutal Realities(
٢. املدينة التي ال يحكمها القانون: تقرير وفد بوينافينتورا، قافلة الحقوقيني الكولومبيني، 

أغسطس/آب 2014
http://bit.ly/Lawless-city-Aug2014

 (The lawless city: Report of the Buenaventura delegation Caravana
Colombiana de Juristas - August 2014(

www.msf.org/colombia .3
4. مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني )2012) الدليل العمليايت لدعم الصحة 

العقلية والنفسية-االجتامعية لعمليات الالجئني 
   www.unhcr.org/525f94479.pdf

 (Operational Guidance Mental Health & Psychosocial Support
Programming for Refugee Operations(

الحامية القامئة عىل املجتمع املحيل: مقاربة اللجنة الدولية للصليب األحمر 
أنجيال كوترونيو ومارتا باوالك

تسعى اللجنة الدولية للصليب األحمر لضامن أن يكون لنشاطاتها التي تنفذها نيابة عن الّنازحني داخلياً 
والفردية  املحلية  للمجتمعات  الذاتية  الحامية  آليات  تقويض  بداًل من  الدعم  النزوح  لخطر  واملعرضني 

وآليات املسايرة التي يتبعونها.  

عليها  أثرت  التي  الشعوب  وال  املحلية  املجتمعات  تنتظر  ال 
لتحلل  اإلنسانية  الفاعلة  الجهات  والعنف  املسلحة  النزاعات 
املشاكل والتهديدات التي تواجهها وتعالجها بل إنِّها ترصد دامئاً 
كآلية  تنزح  كأن  بأنفسها،  قراراتها  وتتخذ  بها  املحيطة  البيئة 
ر أفضل الُسبل للسفر يف جامعات وأن  للحامية الذاتية، وأن ُتقرِّ
تسعى لضامن عدم ترك األطفال واملسنِّني مبفردهم أثناء الفرار 
بأن تختار ُمسبَّقاً الطريق الذي ستتبعه، وأن ُتناقش أيَّ املواقع 
الطبية طوال  الطعام واإلمدادات  التي ستتحاشاها، وأن ُتخفي 

الطريق، وأن تتفاوض ُمبارشة مع حملة السالح.

قبل  الناس  يتِخُذها  التي  ــراءات  اإلج من  كبري  قدر  وهناك 
وتنظياًم  أثنائها ليك ينتقلوا بطريقة أكرث أمناً  الفرار ويف  عملية 
وُيلبُّوا  الجديد  الوضع  مع  نزوحهم  فرتة  أثناء  يف  وليتعايشو 
يطرح  الذي  والسؤال  واملساعدات.  الحامية  من  حاجاتهم 
أال  اإلنسانية أن تضمن  الفاعلة  للجهات  نفسه حالياً هو كيف 

التعايش  الذاتية واسرتاتيجيات  الحامية  آليات  ُتقوِّض تدخالتها 
من  فعاًل  تشد  وأّنها  واألفراد  املحلية  املجتمعات  تنتهجها  التي 
املجتمعات  دعم  ميكن  كيف  نفسه،  الوقت  ويف  عضدهم؟ 

املحلية واألفراد لتجنيبهم اللجوء إىل آليات التعايش الضارة؟

عملها عىل  األحمر يف  للصليب  الدولية  اللجنة  دأبت  ويف حني 
معهم،  والحوار  املترضرين  السكان  من  القرب  عىل  املحافظة 
تبُذل اللجنة اليوم جهوداً خاصة لضامن إدماج مقاربات الحامية 
استجابتها.  يف  تنظياًم  أكرث  إدماجاً  املحيل  املجتمع  عىل  القامئة 
ويهدف إرشاك املجتمعات املحلية بهذه الطريقة إىل املساعدة 
عىل دعم لدونتها من خالل تقليص مساحة تعرضها للتهديدات 
عنرص  أنه  عن  فضاًل  الضارة  التعايش  اسرتاتيجيات  إىل  وللجوء 
بالغ األهمية يف التزام اللجنة الدولية للصليب األحمر بتحملها 
مع  االشرتاك  بدوره  يعني  وهذا  املتأثرين.  السكان  مسؤولية 
لَفهم  الوصول  أجل  من  املتأثرين  واألفراد  املحلية  املجتمعات 

http://www.fmreview.org/ar/community-protection
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http://bit.ly/23-3-2015-SecGen-ar
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أنَّهم  وإدراك  الحامئية،  وهمومهم  احتياجاتهم  بشأن  أفضل 
عند  وآرائهم  قدراتهم  ومراعاة  الحايل،  وضعهم  يف  ’الخرباء‘ 

تحديد استجابة اللجنة الدولية للصليب األحمر. 

الحاالت  بعض  يف  األحمر  للصليب  الدولية  اللجنة  دعم  ويأيت 
الذاتية  الحامية  ألنشطة  تعزيز  صورة  يف  املحلية  للمجتمعات 
القامئة أو وضع اسرتاتيجيات جديدة ُتحددها تلك املجتمعات. 
أخرى  حاالت  يف  األحمر،  للصليب  الدولية  اللجنة  تقرتح  وقد 
املجتمع  يقرتحها  مل  التي  املمكنة  لالسرتاتيجية  تحديدها  عند 
املحيل، تلك االستجابة بعد التشاور الكامل مع هذا املجتمع.  

التي  املحيل  املجتمع  عىل  القامئة  الحامية  أنشطة  وُتعد 
ملقارباتها  مهمة  َتتِّمة  األحمر  للصليب  الدولية  اللجنة  تطرحها 
الحامئية األخرى. وتسعى اللجنة الدولية للصليب األحمر، من 
تقدمه  وما  السالح  وحملة  السلطات  مع  الرّسي  الحوار  خالل 
أم  الحكومية  الفاعلة  الجهات  )سواء  لهام١  هيكيل  دعم  من 
من  وغريها  القرسي  النُّزوح  ظاهرة  منع  إىل  الحكومية)،  غري 
التي قد  الضارة  الدويل والسلوكيات  اإلنساين  القانون  انتهاكات 
ُتسِفر عن نزوح املدنيني٢، باإلضافة إىل مساعدة السلطات عىل 
العون  يد  ومد  داخلياً  النازحني  حامية  تجاه  بالتزاماتها  الوفاء 

لهم ضمن واليتها.

بني  الجمع  األحمر، من خالل  للصليب  الدولية  اللجنة  وتهدف 
األنشطة عىل مستويات حملة السالح والسلطات واملجتمعات 
فكرتها  وتقوم  الحامية.  يف  مقاربتها  أثر  تعظيم  إىل  املحلية، 
الدعم  وتوفري  الُجناة  سلوك  عىل  للتأثري  املتزامن  العمل  عىل 
للسلطات املسؤولة من أجل إيجاد بيئة مواتية الحرتام حقوق 
األفراد  لدونة  وتعزيز  البعيد  املدى  عىل  وكرامتهم  الناس 
تستغرق  قد  املثال،  سبيل  فعىل  للمخاطر.  تعرضهم  بتقليص 
بعض  األوضاع  بعض  يف  السالح  حملة  مستوى  عىل  األنشطة 
الوقت قبل أن ُترتجم إىل نتائج ملموسة ودامئة. ويف ظل هذه 
املجتمع  القامئة عىل  الحامية  أنشطة  تكون  أن  الظروف، ميكن 
خفض  عىل  املحلية  املجتمعات  مساعدة  عىل  قادرة  املحيل 
يف  اسرتاتيجياتها  وتعزيز  بالحامية  امُلْحِدقة  للتهديدات  تعرضها 
املجتمع  عىل  القامئة  الحامية  منهجية  نجاح  ولضامن  املسايرة. 
ل إجراء األنشطة التكميلية عىل جميع املستويات. املحيل، ُيفضَّ

ورشات عمل الحامية القامئة عىل املجتمع املحيل 
بني  األحمر ورشات عمل تجمع  للصليب  الدولية  اللجنة  م  ُتنظِّ
األحمر  للصليب  الدولية  اللجنة  وكوادر  املحيل  املجتمع  أفراد 
من أجل فهم احتياجاتهم الخاصة وأوجه استضعافهم وقدرتهم 
إىل  ُيفيض  هيكيل  نقاش  يف  املشاركة  أجل  ومن  أعمق  فهاًم 
من  يواجههم  ما  املشاركون  وُيناقش  ملموسة.  وقرارات  نتائج 

محادثات اللجنة الدولية للصليب األحمر مع قادة املجتمعات املحلية يف التشاد ممن قّدموا املأوى للنازحني داخلياً ودارت املحادثات حول توزيع املعدات الزراعية.  

غو
جين

ود
يب ن

دو
ار

نغ
ىس 

مو
ر/ 

حم
األ

ب 
صلي

 لل
ية

ول
لد

ة ا
جن

الل

http://www.fmreview.org/ar/community-protection


38 نرشة الهجرة القرسية 53املجتمعات املحلية: األوىل واألخرية يف توفري الحامية38

أكتوبر/ ترشين أول 2016 www.fmreview.org/ar/community-protection

ُيحّللون  ثم  ألهميتها،  وفقاً  وُيصنِّفوَنها  وتهديدات  مشاكل 
ملعالجتها  ملموسة  اقرتاحات  إىل  ويخلصون  وعواقبها  أسبابها 
الدولية  اللجنة  وُتقّيم  املالمئة.  املسايرة  اسرتاتيجيات  وتحديد 
اقرتاح وُتجري  العمل كل  انتهاء ورشة  األحمر عقب  للصليب 
له تقييم جدوى عند االقتضاء، ثم تطرح اللجنة عىل املجتمع 
املحيل اقرتاحاتها بشأن األنشطة التي ميكن تنفيذها، وُيشارك 
املجتمع املحيل بدوره يف تصميم األنشطة امُلختارة وتنفيذها. 
األمر،  اقتىض  متى  األحمر،  للصليب  الدولية  اللجنة  وتستمع 
اللجنة  التي تتجاوز نطاق عمل  إىل اقرتاحات املجتمع املحيل 

وتوصلها إىل الجهات الفاعلة األخرى ملتابعتها. 

وُيعد اختيار املشاركني يف ورشات العمل تلك أمراً بالغ األهمية 
البؤرية أوجه  النقاش  ُيراعي تشكيل مجموعات  إذ ينبغي أن 
االستضعاف املتعلقة بالجندر والعمر واألشخاص ذوي اإلعاقة. 
فذلك من شأنه أن يساعد اللجنة الدولية للصليب األحمر عىل 
وقدراتهم  داخلياً  بالنَّازحني  الخاصة  االستضعاف  أوجه  مراعاة 
عىل  النزوح  سياقات  ويف  أنفسهم.  حامية  يف  املساهمة  عىل 
سبيل املثال، ميكن أن يكون الرجال عرضة لالعتقال التعسفي 
نون وذوي  والنِّساء لالستغالل واألطفال للتجنيد القرسي واملسِّ
ورشات  من  االستفادة  وميكن  االنتقال.  ملعوقات  اإلعاقات 
عمل الحامية القامئة عىل املجتمع املحيل أيضاً يف جمع أفراد 
َفهم  لبلوغ  املحليون  والُسكان  داخلياً  النازحني  مجتمعات 
النازحني  أوضاع  يف  املحتملة  واالختالف  الشبه  ألوجه  أفضل 
ولتعزيز  امُلضيفة  مجتمعاتهم  مع  العائدين)  )أو  داخلياً 

املشرتكة.  االسرتاتيجيات 

األنشطة امللموسة داخل إطار الحامية 
القامئة عىل املجتمع املحيل 

من  أنــواع  خمسة  األحمر  للصليب  الدولية  اللجنة  ُتحدد 
الحامية  إطار  من  بوصفها جزءاً  تنفيذها  مُيكن  التي  األنشطة 
الحامية القامئة عىل املجتمع املحيل مُلعالجة أوجه االستضعاف 
ثناء  الخاصة، مع مراعاة قدرات األفراد أيف  والهموم الحامئية 

مختلف أطوار عملية النُّزوح. 

توفري  عىل  األنشطة  تلك  تشتمل  باملخاطر:  التثقيف/التوعية 
أو  معالجتها  وكيفية  امُلْحِدقة  التهديدات  بشأن  املعلومات 
بحقوقهم  داخلياً  النازحني  توعية  إىل  باإلضافة  تحاشيها، 
قادرين  ويصبحوا  األساسية  للخدمات  الوصول  آلية  ليعرفوا 
التزاماتها.  السلطات  فيه  تلبي  ال  الذي  الوقت  تحديد  عىل 
ففي أوكرانيا عىل سبيل املثال، قّدمت اللجنة الدولية للصليب 
األلغام  مبخاطر  للتوعية  أنشطة  األخرية  السنوات  يف  األحمر 
أو  باأللغام  املزروعة  املناطق  يف  والعائدين  داخلياً  للنازحني 

الدولية للصليب األحمر  اللجنة  الذخائر غري املنفجرة. وتنظم 
املفقودين  ألرس  توعوية  دورات  جورجيا  يف   ٢٠١٠ عام  منذ 
بشأن  وذلك  بعيد،  أمد  منذ  داخلياً  نازحني  غالبيتهم  وكان 
وإعالنات  التقاعدية  باملعاشات  املتعلقة  القانونية  حقوقهم 
عىل  للحصول  األرسة  استحقاق  لتأكيد  الالزمة  املفقودين 
والخدمات  الحقوق  بشأن  املعلومات  وُتعد  الدولة.  دعم 
أنفسهم  يجدون  الذين  داخلياً  النازحني  لدى  األهمية  بالغة 
لهم  الداعمة  عادة من شبكاتهم  وُينتزعون  أماكن جديدة  يف 
وُيعزلون عن املعلومات الرضورية للتمتع بحقوقهم والوصول 

األساسية.  للخدمات 

املجتمعية  الحامية  منهج  استخدام  ميكن  الذاتية:   الحامية 
امُلعرضني  األشخاص  لدعم  النُّزوح  قبل  ما  مرحلة  أثناء  يف 
للخطر يف استعداداتهم للنُّزوح من خالل مساعدة املجتمعات 
بعض  خفض  وعىل  املبكر  اإلنذار  أنظمة  تحسني  عىل  املحلية 
مخاطر الفرار امُلحتملة، مثل االنفصال األرسي وفقدان الوثائق 
الدولية  اللجنة  ساعدت  كولومبيا،  يف  كاوكا  ويف  األساسية. 
لخطر  امُلعرّضة  املحلية  املجتمعات   ٢٠١١ األحمر يف  للصليب 
اللجنة لألرس  إذ وفرّت  الوشيك عىل حامية مقتنياتهم  النُّزوح 
إحدى  حفظتها  ثم  الثمينة  مقتنياتهم  معظم  لحفظ  صناديق 

املنظامت غري الحكومية املحلية يف منطقة آمنة. 

عىل  ذلك  يشتمل  للخطر:  التعرض  خفض  عىل  املساعدة 
بالتوازي  لألفراد  املادية  االحتياجات  ُتعالج  التي  املساعدة 
عن  بديل  توفري  أو  املبارشة  للتهديدات  تعرضهم  خفض  مع 
اسرتاتيجيات املسايرة الضارة أو الخطرة. ويف بعض السياقات، 
ليكون أقرب  ما  برئاً  الدولية للصليب األحمر  اللجنة  تنقل  قد 
إىل مجتمع النازحني داخلياً لتنأى بهم عن خطر قطع مسافات 
الدولية  اللجنة  توفر  رسيالنكا،  ويف  املاء.  عن  بحثاً  بعيدة 
رة للدخل لألرامل العائدات بهدف  للصليب األحمر أنشطة ُمدِّ
توفري  مثل  الضارة،  االسرتاتيجيات  إىل  للجوء  احتياجهن  تقليل 
أطفالهن  بإرسال  أو  الصحية  الرعاية  يف  إنفاقه  بعدم  املال 

للعمل.

تعزيز  ينطوي  للتهديدات:  مصدراً  مُيثلون  من  مشاركة 
اسرتاتيجيات املشاركة أو وضعها عىل أ) أنشطة تدعم مساعي 
السالح  وحملة  السلطات  حفظ  لضامن  املحلية  املجتمعات 
وب)أنشطة  املحيل،  املجتمع  حقوق  واحــرتام  التزاماتهم 
الوساطة والتواصل بني املجتمعات املحلية والسلطات وحملة 
السالح إلرساء أسس الحوار املبارش. فعىل سبيل املثال، أشارت 
داخلياً  النازحني  مع  مؤخراً  ُعِقدت  عمل  ورشة  يف  النساء 
القامئة  الحامية  حول  الوسطى  أفريقيا  بجمهورية  مخيم  يف 
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تعزيز  إىل  تهدف  لرابطة  تشكيلهن  إىل  املحيل،  املجتمع  عىل 
ومخاوف  هموم  من  البال  يشغل  ما  إثــارة  عىل  قدراتهن 
لألرض،  اآلمن  الوصول  بشأن  وللتفاوض  السالح  َحَمَلِة  إزاء 
إمكانية دعم  األحمر يف  للصليب  الدولية  اللجنة  وتنظر حالياً 

مساعيهن. 

التنظيم الذايت واللُّحمة االجتامعية يف املجتمع: غالباً ما يكون 
حملة السالح مسؤولني عن التسبب يف الرضر، إال أنَّ امُلعاناة 
قد تأيت أيضاً عىل أيدي املدنيني أنفسهم. وَيْصُدق هذا القول 
اللُّحمة  ُأضِعَفت  النُّزوح حيث  أوضاع  الخصوص يف  عىل وجه 
معاً  التعاون  يف  املجتمع  أفراد  رغبة  يف  املتمثلة  االجتامعية 
لتحسني اسرتاتيجيات مسايرتهم للتهديدات وتحسني لدونتهم، 
من  والنَّازحني  املضيفة  املجتمعات  بني  التوتر  يشيع  وحيث 
جهة وبني النازحني أنفسهم من جهة أخرى وقد تزداد حاالت 
اللجنة  ُتعالِج  وال  مطوالً.  النُّزوح  يصبح  عندما  تلك  التوتر 
قضية  واليتها،  محدودية  بسبب  األحمر،  للصليب  الدولية 
األحمر  للهالل  الوطنية  الجمعيات  لكنَّ  االجتامعية  اللُّحمة 
األحمر  للصليب  الدولية  اللجنة  )رشكاء  األحمر  والصليب 
تقديم مساهمة عظيمة  النُّزوح) ميكنهم  أوضاع  األساسيني يف 
اللجنة  أنشطة  لبعض  يكون  قد  ذلك،  ومع  املسألة.  هذه  يف 
أجواء  خفض  ناحية  من  إيجايب  أثر  األحمر  للصليب  الدولية 
وكذلك  داخلياً  والنَّازحني  املضيفة  املجتمعات  بني  التوتر 
سبيل  فعىل  املادية.  داخلياً  الّنازحني  الحتياجات  االستجابة 
املثال، قد توزع اللجنة الدولية للصليب األحمر قوالب الفحم 
األوضاع  يف  التوتر  فتيل  لنزع  داخلياً  الّنازحني  عىل  الحجري 
املضيفة  املجتمعات  مع  داخلياً  الّنازحون  فيها  يتنافس  التي 

عىل املوارد الطبيعية الشحيحة مثل الحطب. 

القيود واملعوقات 
املجتمع  عىل  القامئة  الحامية  أنشطة  مساهمة  قياس  يصعب 
اللجوء  ورضورة  للتهديدات  التعرض  لخفض  الرامية  املحيل 
امللموسة  آثارها  وقياس  الضارة،  املسايرة  اسرتاتيجيات  إىل 
ُيطَلب  األثر،  تقييامت  إجراء  أثناء  ويف  نوعي.  منظور  من  إال 
للصليب  الدولية  اللجنة  مع  املتعاونة  املحلية  املجتمعات  إىل 
ضامن  يف  اللجنة  تدخالت  مساهمة  كيفية  ذكــر  األحمر 
القامئة  الحامية  أنشطة  بعض  متنح  قد  إذ  ورفاهها.  سالمتها 
عىل املجتمع املحيل شعوراً مزيفاً باألمن. ففي السودان، عىل 
صافرات  األحمر  للصليب  الدولية  اللجنة  وّفرت  املثال،  سبيل 
ليستخدمنها  الحطب  يجمعن  الاليت  داخلياً  النَّازحات  للنِّساء 
يف التحذير من خطر ما، ولكنَّ اللجنة الدولية للصليب األحمر 
النِّساء  أنَّ  التدخل  بشأن هذا  لها  تقييم  آخر  أثناء  أدركت يف 

كن خارج نطاق إمكانية سامعهن عند تعرضهن للهجوم. 

املحـيل  املجتمـع  عـىل  القامئـة  الحاميـة  تنفيـذ  ويسـتهلك 
وقتـاً كثـرياً ولذلـك ال بـد مـن تدريـب املوظفـني عـىل تطبيـق 
منهجيـة الحاميـة القامئـة عـىل املجتمـع املحيل، ويجـب إجراء 
التقييـامت وتعبئـة أفـراد الفريق مـن مختلـف الربامج. وذلك 
أوقـات  ويف  الطـوارئ.  حـاالت  تنفيذهـا يف  مـن  ـب  ُيصعِّ مـا 
األمـور  مـن  واألمـن  الوصـول  يصبـح  الحـادة حـني  الطـوارئ 
األحيـان  أغلـب  يف  املجـدي  مـن  يكـون  لـن  للقلـق،  املثـرية 
تنظيـم ورشـات عمـل الحاميـة القامئـة عـىل املجتمـع املحـيل 
مـع األشـخاص الفاريـن أو مـع مـن مل تسـتقر أوضاعهـم بيـد 
أّنـه مـا زالـت هنـاك طـرق إلرشاك املجتمعـات املحليـة. فعىل 
األحمـر  للصليـب  الدوليـة  اللجنـة  ُتجـري  قـد  املثـال،  سـبيل 
معينـاً. ويف  وضعـاً  تجـاوزوا مؤخـراً  مـن  مـع  ورشـات عمـل 
فرباير/شـباط ٢٠١6، أجـرت اللجنـة الدوليـة للصليـب األحمـر 
ورشـة عمـل بشـأن الحاميـة القامئـة عـىل املجتمـع املحيل مع 
الالجئـني السـوريني الوافديـن مؤخـراً إىل األردن بهـدف جمـع 
معلومـات عـن وضـع النازحـني داخليـاً عـىل الحدود السـورية 
التـي قدمـوا منهـا. وهنـاك حـل آخـر ممكـن يتمثـل يف إجراء 
ورشـت عمـل الحاميـة القامئـة عـىل املجتمع املحيل مـع أفراد 
جمعيـات الهـالل األحمـر والصليـب األحمـر الوطنيـة الذيـن 
قـد يعيشـون يف مجتمـع النازحـني مـا يجعلهـم عـىل اطـالع 

مبـارشة بالوضـع هنـاك.  

أنشـطة  تقـع  املفروضـة،  القيـود  هـذه  مـن  ْغـمُ  الرَّ وعـىل 
الحاميـة القامئـة عـىل املجتمـع املحـيل يف القلب مـن عمليات 
اللجنـة الدوليـة للصليـب األحمـر إذ ُتعـِزز تلك األنشـطة مبدأ 
املسـاءلة عـن حقـوق املترضرين مـن النـزوح داخليـاً وتضمن 
حاميـة  يف  جوهريـة  مشـاركة  املحليـة  املجتمعـات  مشـاركة 

أنفسـها.

 acotroneo@icrc.org أنجيال كوترونيو 
مستشار يف مجال النازحني داخلياً 

 mpawlak@icrc.org مارتا باوالك 
مستشار يف مجال الحامية القامئة عىل املجتمع املحيل
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