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 واالجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية 

 تقرير المقرر الخاص المعني بحقوق اإلنسان للمشردين داخليا    
 مذكرة من األمانة العامة  

ناددا  لألنشدد ا الددط ا دد امل رددا اصقددسين اقدداا اص دد   قدد   اإ يقددده اددلا الرقسيددس  ددس ا   
. وينظس الرقسيس يف الرقده احملدس  يف اادا ا السسياديا  اا األول يدا الدط  دد اا لامشس ين  اخايا  

جتديدد  الدط تر اد  اصقسين اقاا، والرحدياا السسيايا اصر اقا  ق   اإناا  لامشس ين  اخايدا  
اإمناسيددا، والرشددس  الندداج  مبددا يف  لددي  قيددل تألامدد  األنشدد ا اإناددانيا و  ،ا ارمداه رددا تو ت هيدده 

عددن الرنميددا، وت ددسئا الملهدداا اصطمشددا صدددارس الرشددس  و ددسوينخ الرشدداوين مددمل األ ددداا اصشددس ين 
 بشأ  الرقده ص ب إجيا   ا ل  اسما وكملالا مشاينكرط  يف  لي.
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 مقدمة  -أوال   
يقدَّه الا الرقسيس، اللي تعد  اصقسين اقاا اص    ق   اإنادا  لأل دداا اصشدس ين  -1

وادد  رخدددس تقسيدددس يقددددَّه إ  . 23/8اإنادددا    اخايددا ،  دددال كا بيددداب، عمدددو  بقددساين جماددد   قددد  
  .رل  ال  يا ااا  من الشدص اصألاف  اليا  

 سثد  األمدا ال داه اص د  باصشدس ين  اخايدا  ويشيد اصقسين اقاا بالاديد فسانادي   يند ،  -2
، والايد فالرت كالا، سث  األما ال داه اص د   قد   اإنادا  لامشدس ين 2004-1992لاملرتخ 
وي سب عن خالص  ألس  هلما عاى  عمطا غد  اصشدسو   .2010 إ  2004لاملرتخ من   اخايا  

  .له خول فرتخ و يره
لألنشدد ا الددط ا دد امل رددا خددول  عامددا   ، ا ر سا ددا  الملددسأ تو   ويقددده اصقددسين اقدداا، يف  -3

 .الملدددرتخ اصشدددم لا بدددالرقسيس ولارقدددده احملدددس  فيمدددا يرصددد  باألول يددداا السسياددديا الدددط  دددد اا ل ماددده
ب ددا الرحدددياا السسيادديا واصادداس  النا ددها مددن تجدد  ت  تنظددس فيطددا  يددمل  وي ددسا يف الملددسأ ثانيددا  

  . ق   اإناا  لامشس ين  اخايا   ير ال فيمااجلطاا اص نيا 
ويشدددألس اصقدددسين اقددداا الأليانددداا الألثددد خ الدددط وفدددسا الددددع  واصاددداعدخ لددده خدددول فدددرتخ  -4

و يردده، مبددا يف  لددي الدددول األعضدداء ووكددا ا األمدد  اصرحدددخ واصنظمدداا غدد  ا أل ميددا الدوليددا 
ا األكا مييدا والبحثيدا، وجطداا وال رنيا ومنظماا اارممل اصدب و اعداا اصر د عا واصس ادا

وي سب عن امرنانه لادع  اللي قدمره ممل  يا األم  اصرحدخ الاداميا  قد    .م نيا كث خ تخسى
عادى الددع  اإ دايف اصقدده مدن مألرد  تناديل الشدسو  اإنادانيا  وت رمد ال  يا تيضدا   .اإناا 

مدددل ال  يدددا م طدددا  دددساكاا مثمدددسخ وممل  ددديا األمددد  اصرحددددخ الاددداميا لشدددسو  الوجهدددا، الدددط تقا
وتتا ددل مددلكساا الرملدداا  مددمل كددو اصألربددا إمألانيددا  .وف الددا، مددن تجدد   قيددل تعظدد  تثددس سألددن

تددددفل اص ا مددداا وتبدددا ل اقدددتاا واصبدددا يناا، وإمألانيدددا ا دددا  مددد  ملا إ دددافيا بألاردددا اهليهردددا 
 .لر ف  الدع  ل  يا اصقسين

طاماا مسكددده ينصددد الرشددس  الدددداخاي والددداسسخ اصشدددرتكا ويشدديد اصقددسين اقددداا ب مدد  وإ دد -5
وقدد ت دطمل تعماهلمدا اصبرألدسخ،  .بر اونده اصثمدس م طمدا ، من ادا  لرصنيف بياناا اصشس ين  اخايا  

يف ت هيددده و والددددع  اصيدددداب وبنددداء القدددديناا والردددديني  والددددع خ،  لرصدددنيفيف جمدددا ا البحددد   وا
ايداا الرشدس  الدداخاي، ووفدسا ت واا  دسوينيا لاحأل مداا اجلط   ال رنيا والدوليا لارصددي ل م

  .ال رنيا واجلطاا اص نيا األخسى
 ويشيد اصقسين اقاا مبنظماا اارممل اصدب، الط ا رملا  منطا ا درملا خ كدتىم م  دحا   -6

ت  تنظيمدداا اارمددمل اصدددب واصنظمدداا غدد  ا أل ميددا وجمم عدداا اصر دد عا ال رنيددا  اددل عاددى 
مددن اصاددسوليا ا جرماعيددا عددن  عدد   كبدد ا    يف مقدمددا جطدد   اصادداعدخ، وتمددا ترحمدد  قدددينا   الدددواه

  .، مب اين   هياا يف كث  من األ يا األ داا اصشس ين  اخايا  
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وي ددسب اصقددسين اقدداا عددن خددالص تقددديس  صشددسوأ بسوكين دده بشددأ  الرشددس  الددداخاي عاددى  -7
وقدددد اخردددر  اصشدددسوأ تعمالددده و دددساكاته مدددمل ال  يددداا اص نيدددا صمثادددي األمدددا ال ددداه  . عمددده ل  يرددده

 .2015واصقسين اقاا يف عاه 
عادى الصد يد ال داصي،  صويا اصشس ين  اخايدا   ااما   وكانل ال  يا وجي  ت  تظ  ص تا   -8

نادا  واجلم يدا وقدد اعدرتجم جماد   قد   اإ .بداهط  وعدنط  يف فافد  اارمدمل الددوي وترحد 
ينفمل مار ى ال عي باص دد ا ال اليدا الدط  ا افه عاىل  يا اال اما،  من جطاا تخسى، بدوين 

، بدددداق س لارشددددس  الددددداخاي، وم اجلرطددددا لو رياجدددداا اإمناسيددددا احملددددد خ لامشددددس ين  اخايددددا   تنددددلين
ا مبنظ مددا ب  دداس  تشددم  ت مددي  مساعدداخ  قدد   اإناددا  اقاصددا ردد  يف  يددمل األقادداه اصدرصدد

، ت  ي اصد  تهويدد 70/165ورابدل اجلم يدا ال امدا إ  األمدا ال داه، يف قساينادا  .األم  اصرحدخ
اصقددسين اقدداا، يف  دددو  اصدد اين  اصرا ددا، بألدد  مددا ياددهه مددن مادداعدخ لر هيدده و يردده والنطدد ا رددا 

ا ال  يددا و يددا خ ويددسى اصقددسين اقدداا تندده مددن الضددسويني اعددا  تددداب  لر هيدده ف اليدد .عاددى  دد  ف ددال
  .إمألاناما الرش يايا وت هيه قدينما عاى إ ساك  يمل اجلطاا الملاعاا اص نيا عاى تينفمل اصار ياا

إ  اصقدسين  (2010-1992)فقد ت ى ت يد  ا د   امد  ال  يدا مدن سثد  األمدا ال داه  -9
وقدينتدددده إ   عهعددددا مسكدددده اصألاددددف بال  يددددا  (2016-2010)اقدددداا اادددد   قدددد   اإناددددا  

 مددن الددداخ  لرحمليدده ت مددي   قدد   اإناددا  اقاصددا باصشددس ين  اخايددا    اصس ادديا عاددى ت اء  وين 
 إ  مل ي د  وين اصقسين اقاا ال  عي اقاينجي واصادرق  كافيدا   .عاى ن ا  منظ ما األم  اصرحدخ

بشدأ  ادل   غ الشد اوقد تث ا  .صقاينعا ت قيداا  ااسخ الرشس  الداخاي ون اقطا ال اصي الساان
، تثناء ا  اين ينفيمل اصار ى بشأ  الرشدس  الدداخاي الدلي 2013 يامت /اصاألا يف كان   األول

تجسته اصمل  يا الااميا لشسو  الوجها، واللي  عا فيه مملد ا األمد  اصرحددخ الادامي لشدسو  
ويسى اصقسين اقاا ت  ت هيه و يا سث   .الوجها، جبان   ا اا تخسى، إ  ت هيه ال  ال  يا

 ومدد اين  مددنوتدد ف  مددا ياددهه لددللي مددن مدد  ملا  األمددا ال دداه اص دد  باأل ددداا اصشددس ين  اخايددا  
تجدد  ال مدد  يف إردداين منظ مددا األمدد  اصرحدددخ وخاينجطددا، وعددت ا دد اين مددمل الدددول األعضدداء و يددمل 

صرحددخ واارمدمل الددوي مب اجلدا  دااسخ الرشدس  اجلطاا اص نيا األخسى،  يتان عادى الردهاه األمد  ا
  .الداخاي عاى    ف ال

  أنشطة المقرر الخاص -ثانيا   
، و يددا ع لدده صددو يا 23/8ت ددند جمادد   قدد   اإناددا  إ  اصقددسين اقدداا، يف قددساين   -10

م اجلدددا مشدددألاا الرشدددس  الدددداخاي، ب ساسدددل تشدددم  عادددى وجددده اقصددد ا ت مدددي   قددد   اإنادددا  
ا باصشس ين  اخايا  يف  يمل تقااه منظ مدا األمد  اصرحددخ  اا الصداا، وال مد  عادى ت هيده اقاص

ا  ددربابا الدوليددا صشددألاا الرشددس  الددداخاي، واصشدداينكا اصناددقا يف الدددع خ وال مدد  عاددى الصدد يد 
 الدوي ب يا ت هيه محايدا وا درتاه  قد   اإنادا  اقاصدا باأل دداا اصشدس ين  اخايدا ، وم اصداا
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ا دد اين وت هيدده  مددمل ا أل مدداا واصنظمدداا ا أل ميددا الدوليددا واصنظمدداا اإقايميددا واصنظمدداا غدد  
  .ا أل ميا واجلطاا الملاعاا األخسى  اا الصاا

تعميم حقوق اإلنسان الخاصة باألشخاص المشرردين داخليرا  فري داخرظ من ومرة  -ألف 
 هاوخارج األمم المتحدة

  عدد  ت مددي  مساعدداخ  قدد   اإناددا  اقاصددا باصشددس ين  اخايددا  ا ددرمس اصقددسين اقدداا يف  -11
وكانددل مشدداينكره يف الابنددا الداسمددا  .يف إردداين منظ مددا األمدد  اصرحدددخ واارمددمل اإنادداب األو ددمل
يف اددلا الصددد ، و دداعدا  ت ا دديا   اصشددرتكا بددا ال كددا ا عاددى ماددر ى كبدداين اصاددسولا عنصددسا  

ج ت ا ونيا وإقاما ينوابط ق يا ممل وكا ا األم  اصرحدخ السسيايا، عووخ عاى كملالا وت هيه اتباأ مه
وي سب اصقدسين اقداا عدن إ دا ته بالابندا  .عاى  اسس اصنظماا الدوليا ومنظماا اارممل اصدب

برشدألي  فسيقطدا اصسج ددي  صدا تبدتده مدن تسكيده قد ي عادى مادألا الرشدس ، مبدا يف  لدي قيامطدا مدسخسا  
 . اسما اص   بإجيا   ا ل

،  دددداينك اصقددددسين اقدددداا يف  دددد اين 2015 ياددددمت /األول كددددان    17و 16ويف يدددد مي  -12
اصمل  دديا الادداميا لشددسو  الوجهددا عددن  دددياا ا مايددا اصر اقددا بملطدد  األ ددباب اجللينيددا لارشددس  

و د  عاى ت  منمل الرشس  ير ا  تضافس اجلط   من تج  الرصدي أل بابه اجللينيا،  .وم اجلرطا
قدد يدس ي إ  ال ندف تو الندهاأ  عادى  د مث  الملقس والرمييه وممدي   دساسك كامادا مدن الادألا ، 

وتكدددد ت  كملالدددا ت هيددده ا دددرتاه القدددان   الددددوي  قددد   اإنادددا   .وغددد   لدددي مدددن ت دددباب الرشدددس 
ب الددددوي يف  دددا ا الندددهاأ اصاددداك، وتألثيدددف اجلطددد   الساميدددا إ  مندددمل نشددد ب والقدددان   اإنادددا

  .ال ناصس األ ا يا ص اجلا األ باب اجللينيا لارشس  تندينج  منالنهاعاا وتا يرطا، 
 مؤتمر القمة العالمي للعمظ اإلنساني  

  يف إ  نب ل يف ويسى اصقسين اقاا ت  مسمتس القما ال اصي لا م  اإنااب، اصقسين عقد -13
، ميث  فسصا  ا ا وجيدخ الر قيل إعدا خ تسكيده ا ارمداه عادى  الدا اصشدس ين 2016ماي  /تياين

ددج جديدددخ لاحمايددا واصادداعدخ عاددى الصدد يدين الدد ر  والدددوي  اخايددا   ويس دد   .وا رألشدداجم مه
 اإناددداني"ب نددد ا   اصقدددسين اقددداا برقسيدددس األمدددا ال ددداه اص جددده إ  القمدددا ال اصيدددا لا مددد  اإناددداب

وبنداسددده الدددلي ترالدددل يف ال قدددل اصنا ددد  وب سيقدددا  اهدددا مدددن تجددد   "مادددسوليا مشدددرتكا :وا ددددخ
لاحد من  ا ا الرشس  الداخاي اجلديدخ والط  ... يف اصاسا 50تبا  نابره  ... ديد ادجم "

 .(1) سااينصد تنمليل  من خول جمم عا من ال اياا واصس ... و  ،2030رال تمداا  ا ل عاه 
ويسكددد اصقددسين اقدداا تندده جيدد   قيددل  لددي بألملالددا إجيددا   ادد ل ر ياددا األجدد  وقاباددا لو ددرداما 

 .ومبنمل  دو   ا ا تشس  جديدخ

__________ 

(1) http://sgreport.worldhumanitariansummit.org . 
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اعددددا  إجددددساء إ  و ددددمل ا ددددرتاتيبياا لا قايددددا مددددن تجدددد  و دددديحراج اددددلا النددددداء اهلدددداه  -14
ال رنيا ترحم  اصادسوليا السسياديا وا  ربابا وخ ط عم  ورنيا، ممل ا عرتاجم بأ  ا أل ماا 

ويرادد  بأةيددا خاصددا تسكيدده مددسمتس القمددا عاددى كملالددا ا صدد ل عاددى  .عددن محايددا اصشددس ين  اخايددا  
ويسيددد اصقددسين اقدداا نددداء األمددا ال دداه اص جدده إ   .ت طددداا ينفي ددا اصاددر ى مددن الدددول األعضدداء

  بدسو  مدن الر داو  عادى اخدروجم و يامدا اإناداب واإمنداسي ت  ت مد يف ااالا اجلطاا الملاعاا
من تج   قيل نراسج  اعيا وا حا وميألن قيا طا لاحد من  ااسخ الرشس  وإجيا   اد ل  اسمدا 

 .صشاك  األ داا اصشس ين
و دددداينك اصقددددسين اقدددداا يف اصنا ددددباا اصر اقددددا باإعدددددا  صددددسمتس القمددددا، و ضددددس ثددددو   -15

 20و 19سب وو دددط تفسيقيددا، يف كددد ا  يملدد اين، يف يددد مي مشدداويناا إقايميدددا، وا دددخ لباددددا  غدد
 3، وتخسى لبادا  الشس  األو ط ومشدال تفسيقيدا، يف األين  ، يف الملدرتخ مدن 2014ي نيه / هيسا 
 7إ   5، والثالثا لبادا  تمسيألا الوتينيا، يف غ اتيمدا ، يف الملدرتخ مدن 2015ماينس /ر اين 5إ  
 16إ   14ل اصيدددا الدددط عقددددا يف جنيدددف يف الملدددرتخ مدددن ، جبانددد  اصشددداوينخ ا2015مددداي  /تيددداين

،  ضددس اصقدددسين اقدداا مدددسمتس قمدددا 2016يندددايس /ويف كددان   الثددداب .2015تكرددد بس/تشددسين األول
ادددى عقدددا خ تفسيقيددا  ت  يدددد كامدداا  ددا  األفسيقددي يف ت يددد  تبابددا، و ددداينك يف منا ددبا ا ددرطدفل 

و د   .القمدا، وت هيده ا د اين بدا الددول األفسيقيدا م اصاا مشاينكرط  يف ال مايدا الرحضد يا صدسمتس
عاى  يا خ ا ارماه مباألا الرشس  الداخاي، ب  اس  تشم  تنمليل اتملاقيا ا  ا  األفسيقي  مايدا 

 .يف تفسيقيا )اتملاقيا كمبا ( ومااعدخ النا  ا  اخايا  

  البلدان العمظ المشترك مع -باء 
ل  يره، عاى الر او  بشدأل  منطبدي مدمل الددول وال مد  عادى   تب اصقسين اقاا، وفقا   -16

وي دسب اصقدسين اقداا عدن  دألس  لاددول الألثد خ الدط تشداينك  .الرحاوين م طا ب سيقا بناءخ و دملافا
ونملَّددل اصقدددسين اقددداا خدددول فدددرتخ ت ليددده منصددد   .عادددى ت اومدددا م ددده ،م طددا ال مددد  تو قددداه بهياينمدددا

  ت ينبيبددا ، وتوكسانيددا، واجلمط ينيددا ال سبيددا الادد ينيا، وجندد ب مطمددا ينهيددا إ 15ا اصألاددف بال  يدد
الاددد  ا ، وج ينجيدددا، و دددسي  نألدددا، والاددد  ا ، وصدددسبيا، مبدددا فيطدددا ك  ددد ف ، وال دددسا ، والملابدددا، 

 وت ص  تيضدا   .(2)2016ماينس /،  ىت ر اينسواندوينا ،وك ا  يمل اين، وكينيا، وماديف، واايط
وتشدددم   .أ  القيددداه بهيددداينتا ينهيردددا إ  تف انادددرا  ونيب يددداقبددد  مايدددا و يرددده، إ  اتملاقددداا بشددد

مل ك ل مبيدا واصألاديي، ويشدبمل اصقدسين اقداا الباددين راباا الهيايناا السهيا األخسى الط قددل 
  .عاى اص افقا عاى راباته

وقدد نملددل اصقدسين اقدداا  يدايناا عمدد  ومراب دا إ  بادددا  كثد خ خددول فدرتخ ت ليدده منصدد   -17
عمد  إ  مقدس ا  دا  األفسيقدي يف  بالرقسيس، بهيداينااخول الملرتخ اصشم لا  قاهو  .ف بال  يااصألا

__________ 

ن وينب دددي ت  تملطددد  تيدددا إ ددداينخ إ  ك  ددد ف  يف ادددل  ال ثيقدددا عادددى تنددده ينوعدددي فيطدددا ا مرثدددال إ  قدددساين جماددد  األمددد (2)
1244(1999.)   
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 26تغاد   إ  /رب 17إثي بيا، وإ  توغندا، و امبيا، وجن ب الا  ا ، وكينيا، يف الملرتخ مدن 
األمددد  اصرحددددخ  وكدددا ا ، ب يدددا الرشددداوين مدددمل  أل مددداا تادددي الددددول ومدددمل2015 دددبرمت /تياددد ل

ومدن اصقدسين ت   .وغ اا مدن اجلطداا اص نيدا األخدسى، بشدأ  الرقدده احملدس  يف تنمليدل اتملاقيدا كمبدا 
، قبدددد  مايددددا و يردددده، بهيددددايناا عمدددد  ومراب ددددا إ  ت ينبيبددددا ، وتوكسانيددددا، وب ينوندددددي، يقدددد ه تيضددددا  

  .، واايط، واندويناسو ط ينيا الأل ن   الدميقساريا، وج ينجيا، وكينيا، واصألايي، ونيب يا
  العراق  

، (3)2015مداي  /تيداين 15إ   9قاه اصقسين اقاا بهياينخ ينهيا إ  ال دسا  يف الملدرتخ مدن  -18
خ د خ وت  ت هيده اصاداعدخ اإنادانيا وا مايدا جيد   وص  ت  ا الدا اإنادانيا لامشدس ين  اخايدا  

ديددددخ الضدددد ط عادددى  أل مدددا ال ددددسا   ا ا م جددداا الرشدددس  اجلقددددد و  .ت  يألددد   تول يدددا مرقدمدددا
ويبددو ت  تعمدال ال ندف الدط يستألبطدا مدا  .وا رنملدا بالمل   قديناا الشسكاء يف ال م  اإناداب

يامَّى تنظي  الدولدا اإ دوميا يف ال دسا  والشداه ) اعد ( جدهء مدن ا درتاتيبيا منطبيدا إجدوء 
  .عا ل فيطا منل قسو  ب ا ال  اسف اإثنيا والدينيا بص ينخ  اسما من اصنارل الط

 وجيد  عاددى ا أل مدا ت  تألثددف جط  ادا الساميددا إ  محايدا األ ددداا اصشدس ين  اخايددا   -19
مددن تجددد     دد عاإ  ترددس قان نيدددا و يا دداتيا م ابقددا لام دداي  الدوليدددا وم ومادداعدم ، ا ددرنا ا  

 .اإناا  اقاصا ر ألملالا  ق   لا ريملاء ا رياجام  المل ينيا ويف األجاا اصر  ط وال  ي ، و 
وعاى السغ  من انرماء ال سا  إ  فها البادا   اا الدخ  اصر  ط، فقد تقاصل م اين   وتصدبك 

 إ  مت ي  إ ايف من اصا ا لاماداعدخ يف عمليدف اص انداخ اإنادانيا لامشدس ين  اخايدا   ا اجيف 
كا اارمددمل الدددوي بشددأل  وجيدد  ت  تاددرمس  ددسا  .وإ ددسا  تقددده جتددا  إجيددا   ادد ل  اسمددا  ددالرط 
  .منطبي وم ث   به يف ااالا اإنااب واإمناسي

 الجمهورية العربية السورية   
 /تيدددددددداين 19إ   16 اين اصقددددددددسين اقدددددددداا اجلمط ينيددددددددا ال سبيددددددددا الادددددددد ينيا يف الملددددددددرتخ مددددددددن  -20
، ووجددددد ت  النددددهاأ تاددددب  يف فددددساين تكثددددس مددددن نصددددف  ددددألا  الباددددد مددددن  يدددداينا ، 2015 مدددداي 

وما مل يهردل إجساء عاج  إماء الا النهاأ، فإ  مهداا  .و جها تيضا   ا مشس ين  اخايا  ليصبح  
ا رياجاا ا مايا  با   ب و  .عاى األينجك اآل جم من األ داا اآلخسين  يرشس و   اخايا  

وممل ت  الألث ين قسينوا البح  عن األما  خاينج البادد، فدإ   .راغيا    دا  وا  رياجاا اإناانيا 
تو فاصدددسين يف اجلمط ينيدددا ال سبيدددا الاددد ينيا تكثدددس  الألثددد ين مدددن الدددلين   يهالددد   مشدددس ين  اخايدددا  

  .عس ا لا نف وانرطاكاا  ق   اإناا 
عادددى مدددا شرددداج   إليددده بصددد ينخ  ومدددن ال اجددد  ت  شصددد  األ دددداا اصشدددس ين  اخايدددا   -21
وتقددمل اصادسوليا السسيادديا  .مدن ا ارمدداه وا مايدا يف  اخدد  اجلمط ينيدا ال سبيددا الاد ينيا ادا جدددا  عاج

عددددن اددددس ء األ ددددداا عاددددى عدددداتل ا أل مددددا، لألددددن جيدددد  عاددددى  يددددمل ترددددساجم النددددهاأ ال فدددداء 
__________ 

 . A/HRC/32/35/Add.1انظس ال ثيقا  (3)
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وتادهه ا درباباا منطبيدا ومنادقا مدن  .مبادسوليام  مب جد  القدان   الددوي واص داي   اا الصداا
ما الط ت م  يف  ساكا ممل اجلطاا الملاعاا اإناانيا وير ا عايطا  دما  وصد هل  جان  ا أل  

وباصثدد ، ير ددا ت هيدده  ددب  كادد  ال ددي  وخدددماا  .ا ددس وغدد  اصقيددد إ   يددمل اصنددارل اصرضددسينخ
  .الر اي  وبسامج اإن اش اصبألس لأل داا اصشس ين  اخايا  

  الفلبين  
 /متدددددددد   31 إ  21خ ينهيددددددددا إ  الملابددددددددا يف الملددددددددرتخ مددددددددن قدددددددداه اصقددددددددسين اقدددددددداا بهيدددددددداين  -22
 4،  يدد  تاددب  إعصدداين اايددا  يف مقردد  ر جم األ ددداا وتشددسيد تكثددس مددن (4)2015 ي ليدده

 يف جمال ت ف  مااكن مسقرا لامشس ين  اخايا   كب ا    وقد ت س ا ا أل ما تقدما   .مويا  دص
 األ دددا  تددأث  عمليددف إ  مدددجم تقدميددا  يا دداا واندداك .وإعددا خ تشددييد اهلياكدد  األ ا دديا

 قددمل الملابددا عاددى م إ يناك من اددل مددن ،"تفضدد  بشددأل  البندداء خإعددا "مبددا ينخ  قبيدد  مددن اصاددرقبايا،
لألدن ب دد مدسوين عداما و  .اقط األمامي يف م اجطا الظ ااس اصناخيا الشديدخ اصر اقا بر د  اصندا 

رخدددل يف ا  اددداين، وكدددللي اصددد اين   باصشدددس ين  اخايدددا  عادددى بددددء ال مددد  ردددا يبددددو ت  ا ارمددداه 
اصيدددا   اوامرددددا ا األ ا ددديا واقددددماا الوسدددل الادددألن إ  يملرقدددسو  فدددالألث و  .اصدصصدددا هلددد 

  .وخدماا الصسجم الصحي والألطسباء
قيد اصناقشا ألكثس مدن عشدس  دن اا  و   مشسوأ قان   ير ال  ق   اصشس ين  اخايا   -23

 ت ددددحل مينددددداناو، ويف .بشدددأ  جديددددا الرددددهاه ا أل مدددا خارهددددا   سددددا ي  دددي إ اا ددددا  ومل ي رمدددد، 
وياددهه تألثيددف  .يف ب ددا اصنددارل  دداس ا   من ددا   والألدد اين  النهاعدداا باددب  الألثدد خ الرشددس   ددا ا

 .اجلط   مدن تجد   قيدل  دوه  اسد  والر صد  إ   اد ل ر يادا األجد   دا ا اصشدس ين  اخايدا  
ونربل عن النهاعاا اصااحا وتنش ا الر دين وق مل األ باين وتنمليل مشداينيمل إمناسيدا يف تينا دي 
تجدددددا  الشدددد  ب األصددددايا ) دددد  ب الا مددددا ( رثدددداين مدددددمسخ ت ا إ  تشددددس ا  وانرطدددداك  قدددد   

  .اإناا  اقاصا ر  عاى    يطد  جمرم ام  احملايا وثقافام  وت الي   يام  الملسيدخ
 هندوراس جمهورية   

، يف مطمدا 2015ند فمت /تشسين الثاب 27إ   23 ا  اصقسين اقاا، يف الملرتخ من  -24
 يدددد  يشددددأل  الرشددددس  الددددداخاي الندددداج  عددددن تملشددددي ال نددددف ونشددددا   ،(5)ينهيددددا إ  اندددددويناس

 وتصبحل .يسثس عاى جمرم اا بأكماطا وباء ماررتا  ‘ مايناس‘ال صاباا اإجساميا اص سوفا با   
 جلميددمل خ ددس مصدددين ا برددها  صدداين بينمددا مأل فددا ،  دديها   ال صدداباا بنشددا  اصستب ددا لقردد ا جددساس 

وصدداينا األ ددس اص س ددا لارطديددد مبددس  األ يدداء. ب ددا يف الصدد  خ الرباينيددا األعمددال تصددحاب
إ  قاَّددددا اقيددددايناا ااديددددا لردددد ف  الاددددوما واألمددددن وكملالددددا ت ددددباب اص يشددددا يف  ونظددددسا   .امادددداكنط

 وم س دا "  مقدس هلد  نمطاجسي"إ   اندويناس،   ل احملراج   إ  ا مايا من اصشس ين  اخايا  
__________ 

 . A/HRC/32/35/Add.3انظس ال ثيقا  (4)
 . A/HRC/32/35/Add.4انظس ال ثيقا  (5)
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وت ادل عاديط  باددا  اصدسوين ال دابس وباددا  اصقصدد  .لو ر ول من قلب  اصراجسين بالبشدس واصطدسبا
لدددللي لارت يددد  ال اجددد  ب سيقدددا   تساعدددي  ددداجرط   وير س ددد   "ا قرصدددا يا ناصطددداجسي" ددد  ا

  .ا قيقيا لاحمايا
 وتردددل واصس ادديا والايا دداتيا القان نيددا األرددس ت دده  ت  اندددويناس  أل مددا عاددى جيدد و  -25

 وينب دي .اجللينيا لارشس  ومحايا  ق   اصشس ين  اخايدا   األ باب ص اجلا ومناقا  اماا إجساءاا
 الرد را إعدا خ تو احملادي الصد يد عادى لإل مداج اصوسمدا اقيدايناا وتد ف  الددع  تقددم يشأل  ت 

 مادددداس  م اجلددددا األول يدددداا تشددددم  ت  وجيدددد  .هلدددد   اسمددددا  ادددد ل إجيددددا  ا ددددرتاتيبيا مددددن جددددهءا  
ثقا يف اصس اداا ال رنيدا، مبدا يف  لدي جطدا  الشدسرا ونظداه ال بناء وإعا خ ال قاب من اإفوا

ويس ددد  اصقدددسين اقددداا بر طدددد ا أل مدددا بدددأ  ت دددد  .ال دالدددا اجلناسيدددا الادددلين ت س دددا لرددددا ين مسيدددمل
  .2016مشسوأ قان   بشأ  الرشس  الداخاي خول عاه 

 داخليالتقدم المحرز تجاه تحقيق األولويات الرئيسية المتعلقة بالتشرد ال -جيم 
، با  عد  األ داا اصشس ين بادب  النهاعداا وا رشدساء ال ندف 2014يف مايا عاه  -26

مددن اصشددس ين اجلددد  خددول  ماي نددا   11، وت دديف إلدديط  ماي نددا   38وانرطاكدداا  قدد   اإناددا  
، اللي 2013ماي    دص باصقايننا ممل عاه  4.7وميث   لي  يا خ إ اليا قديناا  .تاي الانا
يف اصاسا من اصشدس ين اجلدد  يف  60وي جد     .(6)ماي    دص 33.3د  اصشس ين با  فيه ع

ال سبيددا الادد ينيا، و ط ينيددا الأل ن دد  الدميقساريددا، وجندد ب الادد  ا ،  ااجلمط ينيدد :ادديمخاددا بادددا  
و دددد  تشدددسيد قادددسي  ددداعي ااسددد  بادددب  الندددهاأ يف توكسانيدددا، الدددط ت اجددده  .وال دددسا ، ونيب يدددا

ويرضددك مددن منددط ا نرشدداين اجل ددسايف لارشددس  تندده قددد ي ددال  .خمددارس ا ددر الا تمددد الرشددس  الددداخاي
 يددمل اصنددارل، وياددردعي اعدددا  تددداب  لا قايددا والرأادد  وتقيدددي  اصدددارس و اددا  ددمل البيانددداا 

 .واإمناسي عاى الص يد ال اصيوتألام  ال م  اإنااب 
وتكدددا اصمل  دديا الادداميا لشددسو  الوجهددا ا جتاادداا الاددابيا، م  ددحا ت  ا ددسوب  -27

والنهاعاا وساين اا ا   طا  جتت اصهيد من الناس عاى الملدساين مدن  يداينا  تكثدس مدن تي وقدل 
ه عاددى اإرددو ، وعاددى الصدد يد ال دداصي، وصدد  الرشددس  تعاددى ماددر ى لدد .(7)منددل بدددء الراددبي 

، 2014مايددددد    ددددددص يف مايدددددا عددددداه  59.5  يددددد  باددددد  عدددددد  األ دددددداا اصشدددددس ين قادددددسا  
وعاى  . دص قب  عشس  ن اا ماي   37.5وماي    دص يف الانا الاابقا  51.2 مقاب 

 .ناددما 122كدد    جلدد ء مددن بدداالصدد يد ال دداصي ي جددد  دددص  جددأ تو مشددس  تو با دد  عددن 

__________ 

 Global Overview 2015: People internally displaced by conflict andانظس مسكده ينصدد الرشدس  الدداخاي:  (6)

violence (Geneva, 2015) :مرددا  عاددى الددسابط .www.internal-displacement.org/assets/library/Media/ 

201505-Global-Overview-2015/20150506-global-overview-2015-en.pdf.  
: الردداي الددسابط عاددى مرددا . UNHCR, Global Trends 2014: World at War (Geneva, 2015)انظددس  (7)

http://unhcr.org/556725e69.html. 
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 دددددص إ   جهددددا تو مارماددددي جلدددد ء تو  42 500 دددد ل يف اصر  ددددط  2014 و ددددطد عدددداه
  .يف ك  ي ه، تي تينب ا تمثال عد ا  قب  تينبمل  ن اا فقط مشس ين  اخايا  

وتشدددم  مادددر ياا الرشدددس  ا اليدددا غددد  اصادددب قا ا دددا ا اجلديددددخ، وكدددللي ا دددا ا  -28
إ  ا رمساين  دااسخ الرشدس   ويش   ب  اصشألاا يف عم مطا تيضا   .إةاهلا عدهالقدميا الط جي  

الدداخاي الدط ردال تمدداا، والدط مل ت  ددمل هلدا  اد ل  اسمدا و رداج إ  ت داو  إقايمددي و وي، يف 
بادددا  مثدد  ت ينبيبددا ، و ط ينيددا الأل ن دد  الدميقساريددا، وج ينجيددا، وصددسبيا، وك ل مبيددا، وك  دد ف ، 

  .عاى  بي  اصثال
 وترهايددد وتدد خ  ددددو ال بي يددا إ  ا   يدددا ، وينحدد  الرشددس  الددداخاي بادددب  الألدد اين   -29

الظ ااس اصناخيا الشدديدخ اصستب دا باآلثداين الضداينخ لر د  اصندا ، مرادببا يف  يدا خ اينتملداأ مادر ياا 
مايدد    دددص  19.3وتشدد  تقددديساا مسكدده ينصددد الرشددس  الددداخاي إ  ت  تكثددس مددن  .الرشددسيد

و  يدهال مهداا  .(8)2014 بادد يف عداه 100 تجتوا عاى الملساين من  ياينا  باب  الألد اين  يف
وباد  مر  دط عدد  اصشدس ين  .اآل جم مشس ين جدساء الألد اين  الدط  ددثل يف الادن اا الادابقا

مايدد    دددص، تي مب دددل  دددص يف  26.4،  ادداء 2008باددب  الألدد اين  منددل عدداه   ددن يا  
 .الثانيا ال ا دخ

، عاددى 70/165اا، يف قسايناددا اصقددسين اقدد ،  ددب ل اجلم يددا ال امددا2015ويف عدداه  -30
م اصددداا ا رألشددداجم رثددداين وتب دددا  الرشدددس  الدددداخاي بادددب  الألددد اين ، ب يدددا تددد ف  الددددع  لاددددول 

احملادددي، رددددجم مندددمل الرشدددس   الصددد يداألعضددداء يف جط  ادددا الساميدددا إ  بنددداء قدددديناا الردددأقا  عادددى 
 ت هيدده الردد ي ين يف جمددال ويدددع  اصقددسين اقدداا إ  .وتدد ف  اصادداعدخ وا مايددا لامبددتين عاددى الملددساين
 وعدددت ا ددددو  أل دددباب تر ادددل بدددالأل اين ، ا دددرنا ا   تددد ف  ا مايدددا واصاددداعدخ لامشدددس ين  اخايدددا  

، و ظدددي برأييدددد تكثدددس 2015جددددول تعمدددال ا مايدددا الدددلي و ددد ره مبدددا ينخ نانادددن يف عددداه  إ 
 .(9)باد 100 من

 حلول دائمة لألشخاص المشردين داخليا   إيجاد -١ 
، وب ددد الرشدداوين مددمل اجلطدداا اص نيددا، ينكدده اصقددسين اقدداا اارمامدده ب جدده 2013يف عدداه  -31

وت هيده إرداين الابندا الداسمدا اصشدرتكا  خاا عاى إجيا   ا ل  اسما لأل داا اصشدس ين  اخايدا  
وعاددددى الصدددد يد ال دددداصي،   يددددهال  .(10)بددددا ال كددددا ا بشددددأ  ا ادددد ل الداسمددددا لامشددددس ين  اخايددددا  

__________ 

بادب  الألد اين    داا الندا      اخايدا  : األ2015الرقديساا ال اصيا ل اه انظس مسكه ينصد الرشس  الداخاي،  (8)
 /www.internal-displacement.org/assets/library/Mediaمردددددا  عادددددى الدددددسابط:  .8 ، ا(2015جنيدددددف، )

201507-globalEstimates-2015/20150713-global-estimates-2015-en-v1.pdf. 
 ./www.nanseninitiative.orgانظس  (9)
 Brookings Institution – University of Bern Project on Internal Displacement, Inter-Agencyانظدس  (10)

Standing Committee Framework on Durable Solutions for Internally Displaced Persons 

(Washington, D.C., 2010) انظس ،www.unhcr.org/50f94cd49.pdf. 
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ي يشدد   يف  ددا ا تشددس  رددال تمددداا ومل ي ددد اندداك تقددده  دد   اصشددس ين  اخايددا  الألثدد و  مددن 
بصددملا عامددا إ ددافا إ  اإةددال يف  و  يددهال فطدد  ا ادد ل الداسمددا  دد يملا   .إجيددا   ادد ل  اسمددا هلددا

ا أل مداا يف كثد  مدن األ يدا  ت  إغدو  اصديمداا تو  فدمل مبدال  نقديدا تو  إ  ت ردت .تنمليلاا
و دىت  .إعدو  قملد  مادف  الدا الرشدس  منا دبا    و    ع  يشأل ن  و   اجا إ  ع  خ اصشس ي

يف  ا ا ال   خ تو إعا خ الر را، يأل   اناك الألث  اللي ير دا القيداه بده مدن تجد  الر صد  
 .إ   ا ل  اسما يف  ا ا ق سيا كث خ

مددا  ينوترحمدد  ا أل مدداا اصاددسوليا السسيادديا عددن إجيددا  ا ادد ل الددط ت رددت  اسمددا فقددط  -32
تيدددا ا رياجددداا فدددد خ ترصددد   الدددا الرشدددس  يف جمددداي ا مايدددا  تألددد   لددددى اصشدددس ين  اخايدددا    

وتر اد   .(11)واصااعدخ، ويألد   بإمألدام  الرمردمل  قد   اإنادا   و  متييده نداتج عدن تشدس ا 
 دد اء متثاددل يف ال دد  خ تو اإ مدداج عاددى الصدد يد احملاددي تو الردد را يف مألددا  رخددس اددل  ا ادد ل، 

وجيددد  ت  تستألددده  .مدددن البادددد، مشددداينكا القيدددا خ ال رنيدددا ووجددد   اإينا خ الايا ددديا الق يدددا وا لردددهاه
ا اددد ل إ  تردددس قان نيدددا و يا ددداتيا ورنيدددا، إ  ت  ادددل  األردددس تألددد   غددد  مرا دددا يف كثددد  مدددن 

وتدددسى الددددول يف ت يدددا  كثددد خ ت  ال ددد  خ إ   .صماين دددا ال مايدددا تو   جيدددسي تنمليدددلاااأل يدددا  يف ا
اص رن األصاي اي ا   ال  يد تو السسياي، مرباااا ت  اإ ماج عادى الصد يد احملادي تو إعدا خ 
الردد را قدددد تألددد   ادددي اقيدداين األفضددد  تو األصددداك لارنمليدددل يف  ددا ا الندددهاأ، جبانددد   دددسوينما 

  .الا الرشس  اص ّ لالألاس      
ج جديدخ ومبرألسخ  تشبيمل الدولو تب اصقسين اقاا عاى  -33 واارممل الدوي عاى اتباأ مه

من تج  الر ص  إ   ا ل  اسما، مبا يف  لدي ت هيده الر امد  مدمل الشدسكاء يف الرنميدا وإ دساكط ، 
وت ردددت ادددل   . دددمن جطددداا فاعادددا تخدددسى، يف م اجلدددا  دددا ا الرشدددس  الدددداخاي مندددل بدددداياما

لبنداء القددينخ عادى الردأقا  و قيدل تألامد  األنشد ا  ت ا يا   اصشاينكا اصبألسخ لاشسكاء يف الرنميا تمسا  
ادد  الملهددا    يصددبك اصشددس و   اخايددا  ألو  "ث ددساا"اإناددانيا واإمناسيددا ردددجم كملالددا عددده وجدد   

مدن  قدسين اقداا، يف الملدسأ ثالثدا  ويدت  اص .اصارطدفا واصارمليدخ من األنش ا واصاداعداا اإمناسيدا
الا الرقسيس،  سوينخ عماياا اإن اش اصبألس وبناء القدينخ عاى الرأقا  باعربايناا خ  اا انرقاليدا، 
 دىت يف توقداا األ مدداا و دا ا الرشدس  الددداخاي الدط رددال تمدداا،  دا تألدد   انداك عقبدداا 

  .ت رتا  قيل ا ا ل الداسما
وميثدددد  تأ ددددي   ددددالف  .قيددددد اإعدددددا  لدددددع  ا ادددد ل الداسمدددداواندددداك عمايدددداا إجيابيددددا  -34

، خ دد خ اامددا إ  األمدداه يف اجلطدد   الساميددا إ  م اجلددا الرشددس  2014تبسيدد  /ا ادد ل، يف نياددا 
وتاد ى اام عداا ال رنيدا، الدط ت مد  مدن  .اص  ل من خول اتباأ مج مبرألسخ جتدا  الشدساكاا

__________ 

 اديوا وت صدياا مر اقدا بدا ا ل الداسمدا يف تقداينيس  إ   األخسى الدول واجلطاا اص نيا قده اصقسين اقاا إ  (11)
(، اللي تنداول فيده  وين اجلطداا الملاعادا يف اادالا A/68/225) 2013اجلم يا ال اما، و   يما يف تقسيس  ل اه 

الاددوه يف مس اددا مددا ب ددد انرطدداء اإنادداب واإمندداسي يف  قيددل  ادد ل  اسمددا لامشددس ين  اخايددا عددن رسيددل بندداء 
( عددن إجيددا ه  ادد ل  اسمددا لأل ددداا اصشددس ين  اخايددا يف اصندددارل A/69/295) 2014النهاعدداا، وتقسيددس  ل دداه 
 ( بشأ  اياك  ا  كما اصر اقا بالرشس  الداخاي. A/70/334) 2015ا ضسيام وتقسيس  ل اه 
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يف م اجلدا  دا ا الرشدس ، يف باددا  تشدم   عادى الصد يد ا  درتاتيبي ادرمسخاصشداينكا اصخول 
دج نظسيدا  توغندا، و امبيا، و ط ينيا تنهانيا اصرحدخ، والص مال، إ  ت بيل ما لديطا من ختاا ومه
وعمايا عاى  ياقاا الرشسيد، وتشألي   ساكاا ر ياا األج  ممل ا أل ماا ال رنيدا واجلطداا 

 ددي ت هيدده اصدد اين  والقددديناا الو مددا لرمألينطددا مددن اصشدداينكا المل الددا يف م اجلددا وينب .اص نيددا األخددسى
  . ا ا الرشس  الداخاي يف بادا  تخسى عاى الص يد ال اصي

اصشددددس ين  بياندددداا وقددددد تراددددل اصقددددسين اقدددداا، بالر دددداو  مددددمل الددددداسسخ اصشددددرتكا لرصددددنيف -35
 عددد  ا اددد ل الداسمدددا  دددا ا اصشدددس ين  تددد ف  ا  دددرناينخ   دددرباباا"با ددد   ، مشدددسوعا   اخايدددا  
ويرمثد  اددجم  .(12)، ردجم ت هيه تنمليل اإراين اصر ال با ا ل الداسما لامشس ين  اخايدا  " اخايا  

 لي اصشسوأ يف  عد  ا أل مداا واجلطداا الملاعادا يف اادالا اإناداب واإمنداسي كدي تادربي  
 .اصشدس ين وجطد   الر صد  إ   اد ل  اسمدابص ينخ مشرتكا وقاسما عاى األ لا   رياجاا  عد  

بدا مألد   مدن تعضداء و ، عاى يد فسيل مشرتك بدا ال كدا ا ي ه اصشسوأ و  ت  ي  ينومن اصقسين 
الابنددا الر جيطيددا الرقنيددا، وبا  ددرنا  إ  اقددتخ اصألراددبا مددن  ددا ا تشددس  كثدد خ، جمم عددا مددن 

د كدللي ت واا وإين دا اا   دردداه تادي  لداإرداين، وت  يه  ب سا تمل ي اصس ساا اصرملل عايطا 
و رادط  ادل  األنشد ا يف عمايداا الرحايد  وا  دربابا اصر اقدا  .اصس ساا يف  دياقاا الرشدس 

با ا ل الداسما عاى الص يد الق دسي، عدووخ عادى اإ دطاه يف عمد  الملسيدل ال امد  الرقد  اص د  
 .اام عدددا ال اصيدددا اص نيدددا باإن ددداش اصبألدددسعمددد  يف و  ،بدددا ا ل الداسمدددا الردددابمل لرحدددالف ا اددد ل

، وتعدددددا الصددددي ا النطاسيددددا 2016ينددددايس /وعقدددددا يف جنيددددف،  اقددددا عمدددد ، يف كددددان   الثدددداب
  .(13)، ممل ت طد الشسكاء مب اصاا ت اوم 2016ماينس /لامس اا األو  من اصشسوأ، يف ر اين

، منرددى بشدأ  اعدا  2016 تبسي /نياا  6إ   4و ضس اصقسين اقاا، يف الملرتخ من  -36
مددج جديدددخ جتدددا   ددا ا الرشدددس  اص  لددا والرشدددسيد القاددسي،  ددداينك يف تنظيمدده كددد  مددن البندددي 
الددددوي، واصمل  ددديا الاددداميا لشدددسو  الوجهدددا، وو اينخ الرنميدددا الدوليدددا باصماألدددا اصرحددددخ لتي انيدددا 

 مثاليا   و ألَّ  اصنردى من  جا   .دخال ظمى وريسلندا الشماليا، وعقد يف ويار   باينك باصماألا اصرح
صشدداينكا اجلطددداا الملاعاددا يف اادددالا اإناددداب واإمندداسي يف م اجلدددا  دددا ا ق سيددا  قيقيدددا، مدددن 

وتكدد اصقدسين اقداا  .ج خوقا ومبرألسخ لار ام  ممل  ا ا الرشس  الط رال تمدااتج  إجيا  مه 
يف بادداما، مدمل ا درتاه  قطد   ا لامشدس ين  اخايدا   سوينخ ت هيه الدنظ  ال رنيدا اص نيدا برد ف  ا مايد

واقرت  اعا  تداب  مام  ا من تج   قيدل نرداسج وا دحا،  .يف م ا ينخ بادا  تو الرماس الاب ء
مبددددا يف  لددددي إعدددددا  ترددددس مر ددددد خ الاددددن اا ومر ددددد خ الشددددسكاءم وو ددددمل تشددددسي اا و يا دددداا 

م ومددنك بندداء قدددينخ ا عرمددا  عاددى  اخايددا   وا ددرتاتيبياا مدددجم إ  تدد ف  الدددع   مايددا اصشددس ين
  .من األول يا اللاا والقدينخ عاى الرأقا  مهيدا  

__________ 

 .www.jips.orgس انظ (12)
 .www.jips.org/en/profiling/durable-solutions/measuring-progress-towards-solutionsانظس  (13)
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فرري أفريقيررا ااتفاقيررة   تعزيررز اتفاقيررة االتحرراد األفريقرري لحمايررة ومسرراعدة المشررردين داخليررا   -2 
 كمباال(

اتملاقيدددا  ، ت  ت هيددده تنمليدددل 2010 كدددس اصقدددسين اقددداا، عندددد ت ليددده مطددداه عماددده يف عددداه  -37
وقددد صددممل ا تملاقيددا واعرمدددا   .كمبددا   دديأل   مددن األول يدداا السسيادديا خددول فددرتخ و يردده

وكدّسس اصقدسين اقداا لوتملاقيدا ت دد تقداينيس   .كأ اخ لار ام  ممل قضايا الرشدس  الدداخاي يف تفسيقيدا
ا ، وقددده فيدده  اادداا  دداماا مددن الر صدديا2014 اص ا ددي يا إ  جمادد   قدد   اإناددا  يف عدداه

 .(14)اصر اقا برنمليلاا
وتس   تينقداه واجتااداا الرشدس  الدداخاي يف تفسيقيدا جند ب الصدحساء الألدتى وتجدهاء مدن  -38

ا اجددا اصا ددا  وترضددك تكثددس .مشددال تفسيقيددا صدد ينخ قامتددا ت ألدد  ربي ددا النهاعدداا القاسمددا واجلديدددخ
صمرددخ يف باددا  مثد  إ  اعا  إجساءاا من خول  دا ا الرشدس  اجلديددخ الضددما واأل مداا ا

ب ينوندددددددي، و ط ينيددددددا تفسيقيددددددا ال  دددددد ى، و ط ينيددددددا الأل ن دددددد  الدميقساريددددددا، وجندددددد ب الادددددد  ا ، 
، باددددد  عدددددد  اصشدددددس ين عادددددى 2014ويف مايدددددا عددددداه  .والاددددد  ا ، والصددددد مال، وليبيدددددا، ونيب يدددددا

مايدد    دددص، تي تكثددس مددن ثادد   11.4 يف تفسيقيددا جندد ب الصددحساء الألددتى بادددا   22 ن ددا 
و  ت رددت ب ددا ت ددألال ا  ددربابا، مثدد  إغددو   .(15)عاددى ن ددا  ال ددامل يددمل اصشددس ين  اخايددا   

  .يف  ا ا م ّينا  اسما منا با صشألاا اصشس ين  اخايا   اصديماا تو ع  خ اصشس ين،  ا    
وواصدد  اصقددسين اقدداا ت اوندده مددمل ا  ددا  األفسيقددي بشددأ  الدددع خ لونضددماه إ  اتملاقيددا   -39

، بادددددد  عددددددد  اصدددددد ق ا عاددددددى 2016فتايددددددس /ويف  ددددددبا  .كمبددددددا  والرصددددددديل عايطددددددا وتنمليددددددلاا
وتشدم  الباددا   . ا   ولا عضد 54من جمم أ  بادا   25، وعد  اصصدقا عايطا بادا   40 ا تملاقيا

 . ط ينيدددا الأل ن دد  الدميقساريدددا، وجيبددد و، وكدد ا  يملددد اين، وم ينيرانيدددا الددط صدددّدقل عايطددا  دددديثا  
  .صقسين اقاا  يمل الدول األعضاء يف ا  ا  األفسيقي عاى الرصديل عاى ا تملاقياوش  ا
وجيدد  عاددى الدددول الددط صدددقل عاددى ا تملاقيددا ت  ت اصدد  اصادد خ وتنملددلاا يف اصماين ددا  -40

مدن جاند  ب دا الباددا  و دمل تشدسي اا  وتشم  اق  اا اإجيابيا الط اعلا مسخسا   .ال مايا
وي جدددد لددددى  ط ينيدددا تفسيقيدددا  . ورنيدددا إ دددباع ال دددابمل احملادددي عادددى ا تملاقيددداو يا ددداا وتدددداب 

، وت مددد  نيب يدددا عادددى اعرمدددا  مشدددسوأ ال  ددد ى مشدددسوأ قدددان   جديدددد بشدددأ  اصشدددس ين  اخايدددا  
وعادى الدسغ   . يا ا ورنيا، واعلا  امبيا خ  اا ص ب إ يناج ا تملاقيدا يف الرشدسي اا احملايدا

، يف ا تملاقيدددا، فقدددد  دددنل تشدددسي اا  ددداماا بشدددأ  اصشدددس ين  اخايدددا   مدددن ت  كينيدددا ليادددل رسفدددا  
 2006وماداعدم ، الدلي اعرمدد يف عداه  إ  التوت ك ل اصر ال  مايا اصشس ين  اخايدا   ا رنا ا  

وشدد  اصقدسين اقدداا الددول عاددى و دمل خ ددط  .يف اصدسمتس الددوي اص دد  مبن قدا البحدد اا الألدتى

__________ 

(14) A/HRC/26/33. 
  .8 صملحاال، 2015الرقديساا ال اصيا ل اه انظس مسكه ينصد الرشس  الداخاي،  (15)
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وي دددسب عدددن ا دددر دا  و يرددده لرقددددم  .هلدددل  اص ددداي  اإقايميدددا بالرهامامدددا وفقدددا  عمددد  ورنيدددا لا فددداء 
  .اصااعدخ الرقنيا إليطا يف الا الصد 

ومن الضسويني الر بي  ب قد مسمتس  .وي د تمل ي  ا تملاقيا عاى  ينجا قص ى من األةيا -41
واعرمدا  إرداين لرنمليدل  الدول األرساجم تمانا من، من تج  إنشاء 2016لادول األرساجم يف عاه 

ويشددد   .ويدددع  اصقددسين اقدداا إ  تدد ف  الدددع  الدددوي لرحقيددل تاددي ال ايددا .ا تملاقيددا وتمل ياطددا
عاى تةيا تبا ل اقتاا واصماين اا اجليدخ با البادا ، وت هيه الرضامن عاى ن دا  تفسيقيدا مدن 

 .تج  الر ص  إ   ا ل  اسما لامشس ين  اخايا  
فسصدا  "الانا األفسيقيدا  قد   اإنادا " 2016عاه  اعرباين   ا  ا  األفسيقيويريك إعو -42

رردددل لتخددسى لاقدداينخ كددي ترصدددى لرحدددياا  قدد   اإناددا  الألثدد خ الددط ميثاطددا الرشددس  الددداخاي و 
وينصددد  تسكيددده الادددنا بشدددأل  خددداا عادددى  قددد   اصدددستخ يف تفسيقيدددا،  .إجددساءاا مام  دددا ص اجطرطدددا

ويشددد  إ  الر صدددياا  .عادددى إيدددوء اارمددداه خددداا لاناددداء النا  ددداا الددددول وشددد  اصقدددسين اقددداا
   .(16)بشأ  النااء اصشس اا  اخايا   ،2013 ال اين خ يف تقسيس  إ  جما   ق   اإناا  يف عاه

وش  اصقدسين  .لامماين ا اجليدخ شرلى به يف اصنارل األخسى وت رت اتملاقيا كمبا  مثا    -43
ا دد منده، ب ساسدل و إقايميا األخسى عاى ت هيده تنشد رطا صندمل الرشدس  الدداخاي اقاا اصنظماا ا

اص قدد  خ يف  دديا  وجددسى الرأكيددد، يف اصشدداويناا اإقايميددا  .تشددم  و ددمل م دداي  إقايميددا جديدددخ
ن قدددا  مدددسمتس القمدددا ال ددداصي لا مددد  اإناددداب، عادددى تةيدددا و دددمل تردددس إقايميدددا بشدددأ    اإعددددا 

ويف   .، و دد  اصنظمدداا اإقايميددا عاددى الر طددد بالرهامدداا يف  دديا  مددسمتس القمددااصشددس ين  اخايددا  
بشدأ   قد   اإنادا  يف ال دامل   وليدا   ،  ضس اصقسين اقداا اجرماعدا  2016ينايس /كان   الثاب

ال سيب، وندرج عدن  لدي إ يناج ادس ء األ دداا يف ال ثيقدا اقراميدا لوجرمداأ، سدا  دأل  خ د خ 
  .ااما يف جتطيهاا اصن قا  ن قا  مسمتس القما

 التحديات الرئيسية والقضايا الناشئة في مجال التشرد الداخلي -ثالثا   
يادي عادى ب دا اصاداس  الدط مل ينق دمل  ط ينادا خدول  افيميااط اصقسين اقاا الض ء  -44

تكدت مدن جاند   الدط يدسى تمدا تر اد  اارمامدا   األ ياءالهيايناا الق سيا، وعاى  تثناءفرتخ عماه و 
  .ا أل ماا ال رنيا واارممل الدوي

اإلنعرراا المبكررر وبنرراء القرردرة علررف الترر قلم فرري حرراالت التشرررد الجاريررة  تكامررظ -ألف 
 ةوالمطول

بدا  دا ا الرشدس  الدداخاي و قد    سوابطت طسا ت ماا النهو  ا ديثا مدسخ تخدسى الد -45
وترشدددابه يف  .وال مايددداا اصس يدددا إ   سكددداا الوجهدددا واصطددداجسين عدددت ا ددددو  اصشدددس ين  اخايدددا  

__________ 

(16) A/HRC/23/44. 
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س  والوجها إ  النهو  عن  ياينا ، وقد ي قد  الرشد ال ال  الظسوجم الط تدفمل اصشس ين  اخايا  
وتشددم  األ ددباب السسيادديا   ددرمساين الرنقدد  عددت  .الددداخاي تشددس  عددت ا دددو  يف ب ددا ا ددا ا

ا دددددو  فشدددد  نظدددد  ا مايددددا ال رنيددددا، وان ددددداه ا  رمددددا ا اصاددددرقبايا إجيددددا   ادددد ل صشدددداك  
والوجهدددا  تر اددد  ال وقدددا بدددا اصشدددس ين  اخايدددا   اوبينمددد .يف باددددام  األصدددايا اصشدددس ين  اخايدددا  
إ  ت  م ظدد  األ ددداا الددلين يرشددس و   مددن ا ارمدداه، جتدددين اإ دداينخ تيضددا   واصطدداجسين مهيدددا  

لابحد  عدن  اد ل  اخد  باددام ، وت  الرشدس  الدداخاي  يرحسكد  باب  النهاعاا وال نف  قاسا  
  .رسيل اهلبسخ يفيف  د  اته ميث  قضيا إناانيا  سجا تكثس من ك نه مس اا تو  

والوجهددا يف  دديا   جبددوء يف اآلونددا األخدد خ ال وقددا بددا اصشددس ين  اخايددا  وقددد  طددسا  -46
الددط اتاددمل بددال نف اصملددس  وا  ددرطانا  .النهاعدداا الددداسسخ يف اجلمط ينيددا ال سبيددا الادد ينيا وال ددسا 

 يدداخ الاددألا  اصدددنيا و قدد   اإناددا  اقاصددا ردد ، ويشددم   لددي تنظددي  الدولددا اإ ددوميا، 
وت ددملسا  ددا ا  .أل مدداا يف ت  تملددي بالرهامامددا جتددا  تدد ف  ا مايددا واصادداعدخجباندد  فشدد  ا 

النهاأ اص  لا األخسى، يف بادا  تشم  تف انارا ، و ط ينيا تفسيقيا ال   ى، وجن ب الاد  ا ، 
والادد  ا ، عددن  ددا ا ساثاددا مددن الرشددس  ر يددد  األمددد، الددلي ياددط  يف اددسوب الاددألا  عدددت 

  .ا دو 
ب دددا  دددا ا األ مددداا تن ددد ي عادددى مديدددد لاحيددداخ مبادددر ى خ ددد ينخ جي ددد   ومدددمل ت  -47

الرمداس الابد ء خداينج البادد ادد  اقيداين ال  يدد اآلمدن، فطنداك الألثدد  الدلي جيد  عماده مدن تجدد  
و عمطددد  وتددد ف  خيدددايناا جمديدددا تألملددد   دددومرط   اخددد  باددددام  وفدددل  محايدددا اصشدددس ين  اخايدددا  

من ا ارماه باأل دداا اصرضدسينين يف  دا ا الرشدس  اص د ل، ما يرضاءل ممل اله  وكث ا   .ينغبام 
مددمل ااملدداا الرم يدد  بددالرهامن والدددوي، وقددد ترتاجددمل مدد اين ا  الشدصدديا  الدد ر عاددى الصدد يدين 

ت افس  ومرط  الشدصيا بدينجا نابيا،  او ىت يف  ال .اصااعداا ال رنيا والدوليا اللي ت فس 
ت ىن  م د ل يف موجدأ تد فس هلد   ددا   مأ داويى وجد   قد جيدد ادس ء األ دداا تنملادط  ت دس 

مدن ا مايدا يف  د  اعرمددا  كامد  عادى اص  نددا، سدا شدر  عاديط  الرمدداس خيدايناا بديادا ويدددف ط  
  .إ  الرملأل  يف عب ين ا دو  الدوليا

دينخ لبنداء القد ويظ  ت هيه تألام  اجلط   اإناانيا واإمناسيا يف بدايا  الا الرشس   سوينيا   -48
عاددى الرددأقا  وا عرمددا  عاددى الددلاا، وكوةددا مددن ال ناصددس السسيادديا الددط تقدد   إ   ادد ل  اسمددا 

ج جديدخ ص اجلا  ا ا الرشس  اص دّ ل  . من مج قاس  عاى ا ق   وا مايا وير ا  إجيا  مه
 يف اإرداين وعاى غدساين مدا وين  .تألام  جط   اإن اش اصبألس لابطاا الملاعاا اإناانيا واإمناسيا

 تنشدأاصر ال با ا ل الداسما صشألاا اصشس ين  اخايا ، ميث  اإن اش اصبألس عمايا مر د خ األب دا  
يف  ددددسوجم  الددددا إناددددانيام وتارت ددددد مببددددا   الرنميددددا الددددط مدددددجم إ  ا  ددددرملا خ مددددن الددددتامج 

 داش تراد  بالقددينخ ارنميا اصاردامام ومدجم إ  نشد ء عمايداا انرلفسا  إجيا اإناانيا وتياس 
وادددي  .عادددى ا كرملددداء الدددلاو واصاأليدددا ال رنيدددا والقددددينخ عادددى الردددأقا  يف مس ادددا مدددا ب دددد األ مددداا
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تشددم  ا ددر ا خ اقدددماا األ ا دديا وت ددباب اص يشددا واصددأوى وا  كمددا واألمددن و دديا خ القددان  ، 
 .ألا  اصشس ينوإعا خ تأ ي  األب ا  البيهيا وا جرماعيا، مبا يف  لي إعا خ إ ماج الا

واناك جمال لر هيه ا اد ل ا نرقاليدا الدط مددجم إ   ادا مادر ياا اص يشدا ومصدا ين  -49
وقد ثبل، يف  ا ا الرشدس   . اسما الس  ، ممل جتن  ال ق أ يف خ أ اعرباين ال  الرداب   ا    

وتداب  بناء القدينخ عاى اص اين  اصدصصا لونرقال ت هيه اص  لا ب جه خاا، ت   يا خ ا ارماه و 
الردأقا  تددين الددخ  و قدل ا عرمدا  عاددى الدلاا واإ اداس بالألسامدا والشد  ين با  درقساين وبددأ  

ومدن  دأ   قيدل ادلا الرحد ل  .لارقده جتا  إجيدا   اد ل  اسمدا األو اأ ربي يا، وتشأل  ت ا ا  
 الرمألددا الددلاو وإعددا خ مب دهل عددن ا عرمددا  عادى ال دد  ت  ميددنك األمد  يف اصاددرقب  ردددجم تياد 

 .يف بادام  وا ر ا خ  ب  كا  ال ي  بناء  ياخ اصشس ين  اخايا  
، 2015مدداي  /و ددطد اصقددسين اقدداا، خددول  ياينتدده لابمط ينيددا ال سبيددا الادد ينيا يف تيدداين -50

يناميددا إ  اصادداعدخ عاددى  قيددل الرألامدد  عاددى الصدد يد احملاددي وبندداء القدددينخ عاددى الرددأقا   مبددا يناا
ويف جممد   .واارم داا اصضديملا قيل اإن داش اصبألدس وتد ف  ت دباب اص يشدا لامشدس ين  اخايدا  و 

مشدسوأ مدن  100األمس، قده بسندامج األمد  اصرحددخ اإمنداسي والشدسكاء احملايدا الددع  ألكثدس مدن 
ايددا احملافظدداا اصرضددسينخ عددووخ عاددى اارم دداا احمل واص جطددا إ اصشدداينيمل اصرصدداا بألادد  ال ددي  

تاددي اارم دداا جددساء ا رضددافرطا اصشدددس ين  ترحماددهاصضدديملا، مددمل اإقددساين بال دد ء الثقيدد  الدددلي 
 4.5ال صدد ل إ  مددا جمم عدده  ، يف2015و 2014وتفاددك التنددامج اإمندداسي، يف عددامي  . اخايددا  

  .ماي    دص من اصرضسينين اللين ا رملا وا من ال  اصشاينيمل بشأل  مبا س تو غ  مبا س
ومشادددددل تادددددي اصشددددداينيمل ال مالدددددا ال اينسدددددا، وا دددددرت ا  ت دددددباب اص يشدددددا اصر  ادددددا وكملالدددددا  -51

ا دددددرقسايناا، وتقددددددم الددددددع  لاملهددددداا الضددددد يملا يف  دددددا ا ال ددددد اين  وتنميدددددا القدددددديناا والددددددع خ 
إن دداش األعمددال الرباينيددا الصدد  خ، الددط تشددم  إنردداج األغليددا  ومشاددل تيضددا   .واصادداعدخ الرقنيددا
ا ا  اه والرداص من النملاياا، وإعا خ فرك األ د ا  و مليده ا قرصدا اا احملايدا وجتطيهاا، وإ ال

وتهرا  فسا الرديني  اصط  من خول  .عن رسيل تشبيمل اإنراج واصشرتياا عاى الص يد احملاي
تنشدد ا ت هيدده ت دد يس اصشدداينيمل، مددمل الرتكيدده بشددأل  خدداا عاددى الملهدداا الضدد يملا، مبددا فيطددا األ ددس 

ومن الضسويني ينصد وت ثيدل ادل  الدتامج  .(17)اص  ق   والشبابعاى  ت  هلا نااء، و اص يشيا الط
 .لألملالا ت هيه ا كرملاء اللاو ب سيقا مارداما

وعاددى الددسغ  مددن ت  اددل  اصشدداينيمل تر ادد  تدد افس تمدد ال ومدد اين  توليددا، فطددي قددا ينخ عاددى  -52
عادى   د  إ مداج اصشدس ين  اخايدا   ا كرملاء اللاو وإ يناين الدخ ، وميألن ت  تصبك نق ا ان دو 

ويشد  التندامج اإمنداسي إ  ت  ادل   .الص يد احملاي وتااعد عاى إعا خ بناء ا قرصدا اا احملايدا
وقددددد  .اصشددداينيمل تادددر يمل ت هيددده القددددينخ عادددى الرأليدددف مدددمل الصددددماا واآلثددداين الادددابيا لأل مددداا

__________ 

مردا  عادى  .United Nations Development Programme, 365 Days of Resilience in Syria (2014)انظدس  (17)
-http://www.sy.undp.org/content/syria/en/home/library/poverty/365-days-of-resilience-inالددددددددددددددددسابط: 

syria.html. 
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إ  ماددددداكن مادددددرأجسخ وخملدددددا ا نرقدددددال مدددددن اصوجدددددأ اجلماعيدددددا  يادددددر يمل اصشدددددس و   اخايدددددا  
ويار ي     .اعرما ا  عاى اصااعدخ اإناانيا، سا يريك ت جيه ال  اصااعدخ إ  تماكن تخسى

وتاددددر يمل الملهددددداا  . ددددطاه يف بندددداء الرما ددددي ا جرمدددداعي واصادددداعدخ عاددددى اإ مدددداج احملاددددياإ
وتاددر يمل  .ي  دداي ا جرماعيددا اصدراملددا اصشدداينكا يف تنشدد ا عامددا قددا ينخ عاددى إجيددا   دد  جمرم دد

ت هيده قددينخ الشددسكاء مدن اارم داا اصدنيددا احملايدا ومتأليددنط  كدي ير طددوا اصشدداينيمل وي يددوا تنمليددلاا 
عدن  ويااعد ال م  مدمل الشدسكاء احملايدا عادى ت جيده تسكيده اصشداينيمل ب يددا   .يف تماكن فايا خمراملا

يا، من خول ماداعدخ النداس عادى ت هيده تقدم اقدماا وبناء قدينخ الرأقا  احملا   ت  يمل اص  نا 
  .(18)اآللياا الط متألنط  من الرأليف بص ينخ إجيابيا

وترمثدد  إ دددى الس دداس  السسيادديا إ  الدددول واارمددمل الدددوي يف تأكيددد  ددسوينخ ا ددرمساين  -53
 إ وت هيددده  خددداينج ن دددا  ا  دددرباباا اإنادددانيا ال اينسدددا، والر جددده  ا ارمددداه باصشدددس ين  اخايدددا  

يل ا كرملاء اللاو يف تقسب وقل سألن،  ىت يف  ا ا النهاعاا اص  لا الدط ي ردت الر صد   ق
ويظدد  الرحدددي ادد   ددد فبدد خ ا نرقددال مددن اإغاثددا إ   .ماددرحيو   فيطددا إ   ادد ل  اسمددا تمددسا  

األ مداا و دا ا الرشدس   م اجلدا اإمنداسي يف يف اادال الرنميا، و ما  مشداينكا اجلطداا الملاعادا
وترضدددمن مبدددا يناا اإن ددداش اصبألدددس وقددددينخ الردددأقا  وت دددباب اص يشدددا تصددد يناا  .يف وقدددل مبألدددس

لامشدددداينكا وا  ددددربابا اصبألددددسخ مددددن جاندددد  اارمددددمل اإمندددداسي،  ينمددددا يألدددد   الشددددسكاء يف ااددددال 
  .اإنااب   يهال   يف ر ين تنمليل ت واين ت ا يا

إمألانددداا اام عدددا ال اصيدددا اص نيدددا باإن ددداش اصبألدددس يف جمدددال ماددداعدخ  ومل ت  دددف ب دددد -54
و  يهال ق اأ اإن داش اصبألدس وت دباب  .عاى جتاو  مس اا ا عرما  عاى اص  نا اصشس ين  اخايا  

وخاص ت د تقاينيس مس اا بسوكين ه بشدأ   .رظ اص يشا ي اب اإةال ونقص الرم ي  بشأل  من
، واددي  ط ينيددا الأل ن دد  ردد يو   وثددا بادددا  ا ددرمس فيطددا الرشدس  الددداخاي تمدددا   ينا دا تجسيددل يف ث

عامادا بدسغ  الملدسا  كانل غ الدميقساريا، والص مال، وك ل مبيا، إ  ت  جمم عا اإن اش اصبألس  
ويرمثددد  الدددنطج اصنا ددد  يف  ادددا إ مددداج الدددتامج  .(19)ال ا دددحا لرنمليدددل بدددسامج اإن ددداش اصبألدددس

بددددء مس ادددا اإن ددداش اصبألدددس يف ق اعددداا تخدددسى، مثددد  ا مايدددا واألغليدددا واصدددأوى  واصبدددا   مندددل
  . ا ل  اسما الو ه إجيا والسعايا الصحيا والر اي  وت باب اص يشا، أل   لي ي فس الهخ  

لونرقددال مددن اإغاثددا إ   الملبدد خ الرقايديدداوترمثدد  الرحدددياا اصرألددسينخ يف الر ادد  عاددى  -55
ي ددد   الرقدددده صددد را يف ت يدددا  كثددد خ ال بددده الشدددديد اصرألدددسين يف الرم يددد  يف جمدددال الرنميدددا، الدددط 
ت   اإناداب واإمنداسي يف اادالا ومن  أ  اعدا  مدج مرألامد  مبشداينكا الشدسكاء .اإن اش اصبألس

__________ 

 .  اصسجمل نملاه (18)
 Brookings-London School of Economics Project on Internal Displacement, Ten years afterانظدس،  (19)

the humanitarian reform: how have IDPs fared?, p. 23 (Washington, D.C., 2014) :مرا  عاى السابط .
www.brookings.edu/~/media/research/files/papers/2014/12/29-idp-humanitarian-reform-reports/ 

introduction-to-final-report-idp-study-final.pdf. 

file://///conf-share1/conf/Groups/LING-Editing/Editing%20Section/HR%20editors/Ralph/www.brookings.edu/~/media/research/files/papers/2014/12/29-idp-humanitarian-reform-reports/introduction-to-final-report-idp-study-final.pdf
file://///conf-share1/conf/Groups/LING-Editing/Editing%20Section/HR%20editors/Ralph/www.brookings.edu/~/media/research/files/papers/2014/12/29-idp-humanitarian-reform-reports/introduction-to-final-report-idp-study-final.pdf
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ر اددد  عادددى توجددده الدددنقص تادددي، مدددمل الرد ددديط يف األجادددا اصر  دددط وال  يددد  وم اءمدددا  ويناا ي
ثماين اصبألس يف تنش ا ا كرملاء اللاو والقدينخ عاى الرأقا ، مبا فيطا تد ف  ا مايدا، الرم ي  وا  ر

  .ر ال  وينخ الرشس  وإ   ا إجيا  ا ا ل الداسما
 الرم يايا تووير ا عاى اصا ا تو الشسكاء يف ااالا اإنااب واإمناسي ت دي   وينام   -56

ددج مرألاماددد ا جتدددا  ا مايددا والقددددينخ عادددى الرددأقا  وا عرمدددا  عادددى الدددنمل  تألمياطددا لألملالدددا اتبددداأ مه
وي   ادلا تنده ينب دي ت  تشداينك اجلطداا الملاعادا  .وت باب اص يشا اصارداما وإجيا   ا ل  اسما

اإمناسيا بقدين تكت من اصااواخ والمل اليا ومنل اصسا   اصبألسخ  ا ا الرشدس ، مدمل الددع خ بصد ينخ 
و   دي يف ت  الشدساكاا واصشداينكا  .وإتا ا ا ص ل عايطا لللي ال سا تو ك لر ف  األم ال

يف ال مدد  مددمل الددنظ  احملايددا وال رنيددا اددي رسيددل الشددسكاء يف ااددالا اإمندداسي واإنادداب إ  إ ددا  
  .و سيا بأ  تملضي إ   ا ل  اسما تداب  إمناسيا تر ل تجو  

سوليا األ ا يا عن اعا  إجدساءاا مدن تجد  وجي  تأكيد  م  ا أل ماا ال رنيا اصا -57
، وتندده جيدد  ال فددداء براددي اصاددسوليا مددن خدددول إجيددا   ادد ل  اسمددا لأل ددداا اصشدددس ين  اخايددا  

األرس القان نيا والايا اتيا واصس ايا وتداب  اصيهنا والتامج اإمناسيدا اصوسمدا، مبدا يف  لدي و دمل 
أل يا  إفسا  يف ا عرما  عادى الشدسكاء الددوليا لبددء وشد  يف كث  من ا .خ ط إمناسيا ورنيا

مارداما وكملالا ا رمسايناا، من قبي  اصشاينيمل الط تنددينج يف إرداين  ا يشم أل بابتنمليل مشاينيمل 
وتأل   الدول ب يها يف تنمليل مث  ال  الدتامج يف  .ماسوليا ال  ايناا الرنمليليا، عاى  بي  اصثال

  .لام اي  الدوليا ت يا  كث خ، وجي  اعا  خ  اا تق ى لارأكد من تما تملي بالرهاماما وفقا  

 معالجة الدوافع المهملة للتشرد الداخلي علف الصعيد العالمي -باء 
  الألثددد  مدددن  دددا ا الرشدددس  عادددى الدددسغ  مدددن تينقددداه الرشدددس  ال اصيدددا غددد  اصادددب قا، يظددد -58

الدددداخاي غددد  ماحددد س تو غددد  مادددب ، و  شظدددى با دددربابا مدددن جانددد  ا أل مددداا واارمدددمل 
ويهرتك مهاا اآل جم من األ داا اللين شل هل  ا ص ل عاى ا مايا واصااعدخ الدط  .الدوي

صدد يد العاددى  ،وت جددد .تمدد ينا  بأنملاددط  ليدددبسوامب جدد  اص دداي  الدوليددا  تهقددده لامشددس ين  اخايددا  
رشدددسيد لا يق دد    ددحايا الدددلين، فبدد خ يف تددد ف  ا مايددا لاألثدد ين مدددن اصشددس ين  اخايددا   ي،ال دداص

أل ددباب تشددم  ال نددف اإجسامددي واص مدد  والرمييدده وغدد   لددي مددن انرطاكدداا  قدد   اإناددا ، 
وتددس ي اددل   .خددسىاصشدداينيمل اإمناسيددا واألنشدد ا الرباينيددا، تو غدد   لددي مددن ال  امدد  اصطماددا األو 

يف غيدداب خدداينج اصديمدداا تو  خددااال  امدد  إ  ت  يصددبك اصشددس و  عس ددا لامدددارس بشددأل  
اارم ددداا احملايدددا واأل دددس، وي يشددد   يف كثددد  مدددن  يف  ددديافاتستيبدداا الددددع  واصاددداعدخ األخدددسى 

ويدددس ي إخملدددا  ا أل مددداا يف  .األ يدددا  غددد  ماحددد  ا يف  دددسوجم باسادددا يف البيهددداا ا ضدددسيا
إ  عددده ا ددر اعرط  ا صدد ل عاددى اصادداعدخ  ر ددسجم عادديط  وتصددنيملط   ددمن اصشددس ين  اخايددا  ال

وي دد  إنألدداين وجدد   مشددألاا تشددس   اخاددي تو جتاااطددا تندده   ت جددد رليدداا لاحمايددا تو  .والدددع 
  .الدع  عاى الص يد ال ر  يف ت يا  كث خ
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وقددد يألدد   ا  دد طا  تو انرطاكدداا  قدد   اإناددا ، مثدد  الرشددس  الددداخاي لألفددسا  تو  -59

تو  األ ددس تو ال  اسددف اصاددرطدفا، يف ب ددا  ددا ا ال نددف اص مدد ، تب ددأ وتدد خ تو تقدد   بمددا  
فطنداك مددن يملددسو  مددن  يدداينا  و  يصددنمل   تنملاددط   .عندده يف  ددا ا النددهاأ وتقدد  و دد  ا   مشدررا  

ل ده إ يناكط   ق قط  تو باب  اق جم تو عده السغبا يف الألشدف عدن  يا   من اصشس ين  اخا
 وباصثددد ، قدددد   تصدددنف  دددا اا الدولدددا تولهدددي األ دددداا يف عددددا  اصشدددس ين  اخايدددا   .اددد يرط 

ةاهلدددا يف ال فددداء بالرهامامدددا  اا الصددداا برددد ف  اصاددداعدخ إبادددب  عدددده إ يناكطدددا ل اقدددمل  ددداهل  تو 
مطمددددا الر دددسجم عاددددى  الرحدددددياا تألرندددف و  تدددهال .ال ندددف اص مدددد وا مايدددا لامشدددس ين باددددب  

وتصنيملط  يف عدا  اصشدس ين  ا  ياأل داا اللين جيتو  عاى النهو  أل باب غ  قان نيا تو قاس 
  .وكملالا  ص هل  عاى ا رياجام  من اصااعدخ وا مايا  اخايا  
تملاقيددا كمبددا  باتبدداأ مددج م  ددمل وتقضددي اصبددا   الر جيطيددا اصر اقددا بالرشددس  الددداخاي وا -60

وباإ افا إ   دا ا الندهاأ اصاداك والرشدس  النداج  عدن  .و ام  لرحديد ا يا اصشس ين  اخايا  
 .ت  اص يددداينين ين بقدددا  عادددى األ دددداا الدددلين يشدددس ا  ال ندددف اص مدددد  الألددد اين ، يبددددو جايدددا  

ل نصدددسي والر طددد  ويشدددم   ظدددس الرشدددسيد الر ادددملي  دددا ا الندددهو  بادددب   يا ددداا الملصددد  ا
ال سقددي والرمييدده ال نصددسي تو اصماين دداا اصشددارا األخددسى الددط مدددجم تو تددس ي إ  ت يدد  ال ددابمل 
اإثدد  تو الدددي  تو ال سقدددي لااددألا  اصرضددسينين، عدددووخ عاددى الرشددس  جدددساء ا نرطاكدداا األخدددسى 

  . ق   اإناا  تو ا ردداه الرشسيد عق با  اعيا
 بال صدداباا اإجساميددا يف ربي ردده، تو قددد يألدد   عنملددا   اص مدد  مرصددو  وقددد يألدد   ال نددف  -61

وقد تراب  فيه تو تس ي إ   .يارطدجم تقاياا إثنيا تو  ينيا تو  يا يا، تو تيا ر اسف تخسى
وقددد يددسثس عاددى  .مبشدداينيمل إمناسيددا مستب ددا   قددد يألدد  اند عدده ت دددا  فددد خ، مثدد  ا نردابدداا، تو 

وقد يس ي الرتايد  تو  .جمم عا ص  خ يف ن ا  فاي  يل تو عاى راسملا كب خ وا  ا ا نرشاين
ويف ب ا  ا ا، قد ير سجم اارممل الدوي عاى  .إ  الرشس  اصضايقا تو الرطديد بال نف تيضا  

  اإينا خ ولددددللي تظدددد . رددددااتشددددس   اخاددددي بينمددددا تنألساددددا ا أل مددددا ال رنيددددا تو تاددددرط  ددددا ا
عدن إنألاينادا ت دد اصأل نداا األ ا ديا  لارصددي صادألا الرشدس  الدداخاي ع  دا   الو مدا الايا يا

يف  ياقطا احملدد  اد  تول خ د خ براي ا ا ا لإلجساءاا ال رنيا والدوليا اصنا با، أل  اإقساين 
  .ااما ص ب الرصدي هلا

وعاددى  ددبي  اصثددال،  . الرشددس  الددداخايوتردأثس منددارل كثدد خ بددال نف اص مدد  سددا يدس ي إ  -62
عاددى تمسيألددا ال  دد ى، مبددا يف  لددي بادددا   عميقددا   تددأث ا   يددسثس ال نددف اص مدد  اصرصدد  بال صدداباا

وقدد  اين اصقدسين اقداا انددويناس يف تشدسين  .اصثا  الشماي، غ اتيمدا ، والاداملا وين، وانددويناس
وبددال نف اص مددد   )مددايناس(ا ال صددداباا ، ووجددد ت  الرشدددس  اصرصدد  بأنشدد 2015ندد فمت /الثدداب

 يصددبكو  .ويددسثس عاددى ر اسددف وجمرم دداا فايددا بأكماطددا يف الباددد مارشددسيا   "وبدداء خمليددا  "يشددأل  
 اد اقياين ال  يد اصرا  لاألث ين لانباخ من الرطديدد وا بردها  وال ندف بادب  تنشد ا ال صداباا 
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ويشدديد اصقددسين اقدداا  أل مددا اندددويناس  .(20)م ددا ينخ  يدداينا ، بدد  وبادددا  يف كثدد  مددن األ يددا 
مر مقا من تجد  الر صد   تصنيفباصشألاا ويشسأ يف عمايا  لأل ما تول باد يف اصن قا يقس عانا  

ب يدا اندويناس عاى اعا  الرداب  الدط ردال انرظاينادا  اصقسين اقاا وش  .إ  فط  تفض  لاحالا
  . ف  ا مايا لامشس ين  اخايا  ت

 ناصس األ ا يا لو رباباا ال رنيا األرس الرشسي يا والايا اتيا واصس اديا وتشم  ال -63
وجيدد  عاددى ا أل مدداا اعددا   .بشددأل  صددسيك الددط تضددمن ا مايددا واصادداعدخ لامشددس ين  اخايددا  

تنش رطا الساميا إ   ديد األ داا اللين يق     ت  تأل  تداب  فّ الا لضما  الرنمليل، وكملالا 
 دددداماا   مدددد  تو اإجسامددددي وال صدددد ل إلدددديط  باص ا مدددداا ال ثدددداسل  اا الصدددداا ددددحايا لا نددددف اص

ويف  الددددا عددددده وجدددد   تددددداب   .، وتدددد ف  ا مايددددا واصادددداعدخ اصستب ددددا بددددا ا ل الداسمددددالابميددددمل
إ  ا  رمددداء بإ دددقا  اهل يدددا والرشدددرل  األ يدددا يف كثددد  مدددن  لاحمايدددا، يابدددأ اصشدددس و   اخايدددا  

وير اد  ال صدد ل إلديط  تدددفل اص ا مدداا  .رم داا ا ضددسيا الملقد خ عددا خ، يف و ددط اا"والردملدي
وقدد  .وإقاما تداب  مث  خ    اصااعدخ اهلاتمليا لر سيف الناس  ق قط  وباقددماا اصرا دا هلد 

ت اخ عمايدددا ومساعيدددا صر ابددداا ا مايدددا مدددن تجددد  ا رّدددوأ عادددى ت ددد ال  يألددد   الرصدددنيف تيضدددا  
 .ف  ا  رناينخ ل ماياا ا  ربابا  اا الصاا اعاا اصشس ين ب سا ت  

وير دددا عادددى  يدددمل الباددددا ، وتاصدددا الدددط هلدددا تددداينيإل مدددن ال ندددف تو الرددد تساا اإثنيدددا تو  -64
الدينيددا تو الايا دديا، تو تيددا ع امدد  تخددسى ماددببا لارحسكدداا الاددألانيا، ت  تظدد  يقظددا إمألانيددا 

ه،  ددىت يف  الددا عددده وجدد   نددهاأ  دددو  تشددس   اخاددي قاددسي تو ت اددملي باددب  ال نددف ال ددا
لام دداي  الدوليددا مددن تجدد  منددمل مثدد   مادداك، وت  تألملدد  ا  ددربابا عاددى النحدد  اصنا دد  ووفقددا  

وينب ددي يف اددلا الصددد ، إجددساء  دد   إ صدداسيا واجرماعيددا  . لددي الرشددس  الددداخاي والرصدددي لدده
ر ا عق   لدي، وي .لاألشف عن ت باب الرشس  و بمه و ينامياته، و ديد توصاجم الضحايا

 تو ت اددمليا   النظددس يف تنظددي  محددوا إعوميددا لر عيددا األ ددداا الددلين قددد يألدد   تشددس ا  قاددسيا  
 . وبرداب  ا مايا واصااعدخ اصرا ا هل  ق قط  كأ داا مشس ين  اخايا  

 التشرد الداخلي بسبب المشاريع اإلنمائية واألنشطة التجارية  -2 
ا ارمدددداه إ  الرشددددس  الددددداخاي الندددداج  عددددن مشدددداينيمل الرنميددددا لقددددد رددددال انرظدددداين ت جيدددده  -65

وياا  اصقسين اقداا با اا دياا الدط تألرندف  .واألعمال الرباينيا وتصبحل ا اجا إليه ماحَّا
اص  ددد أ وبأنددده جيددد   دددما  الرددد ا   بدددا ا رياجددداا الرنميدددا والر ا ددداا اصشدددسوعا لاحأل مددداا 

ومددمل  . دداا الددلين ير دا عاديط  النددهو  عدن  يداينا ال رنيدا وبدا  قد   اإناددا  اقاصدا باأل
 لدددي، يرضدددك مدددن األمثادددا ال اصيدددا ت  اصشددداينيمل اإمناسيدددا واألنشددد ا الرباينيدددا ترقدددده  و  ت  تددد ي 

  .ا ارماه ال اج   ق   األ داا اصرضسينين
__________ 

تقداينيس بشدأ  اصشدس ين  اخايدا الدلين ي يشد   خداينج اصديمداا   قيدل ادل  ال ايدا،، من تجد  اصقسين اقااتعد  (20)
ويف ب ا البيهاا ا ضسيا، ب يا اعرما  م قف  يا او يف الابنا الداسمدا اصشدرتكا بدا ال كدا ا، وا  دربابا 

 لامبا ينخ بص ينخ إجيابيا وواق يا، من تج   ف طا إ  األماه.
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يدددا عندددد يف ب دددا األ يدددا  بدددالق انا واص ددداي  الدوليدددا والقددد انا ال رن و  يهألدددرتك  كثددد ا   -66
وقددد  .اص افقدا عاددى اصشداينيمل اإمناسيددا تو مدنك ا مريددا اا الرباينيدا الددط تدس ي إ  الرشددس  الدداخاي

ينمهي فقط يف كث  من األ يدا ، مبدا فيطدا اصبدا   الر جيطيدا بشأل  ا عرتاجم براي اص اي   جيسي
واق ددددط اإمناسيددددا  ويف  ددددا ا تخددددسى مثدددد خ لاقاددددل، تنملددددل اصشدددداينيمل .اصر اقددددا بالرشددددس  الددددداخاي

قاددس الاددألا  عاددى النددهو  عددن تينا دديط  ومنددارقط  با ددردداه القدد اا جيددسي با ددردداه القدد خ و 
  . األسيا تو  به ال األسيا وت الي  الرطديد والرد يف والقر ال

بادب  تنشد ا اصس اداا الرباينيدا  مدن بدا اصشدس ين  اخايدا   د  ي جوياملل النظس تنه  -67
ت دددداا مشدددط ينو  عادددى الصددد د ال رنيدددا واإقايميدددا وال اصيدددا، جبانددد  قادددا واألعمدددال اإمناسيدددا 

وتشدد  ب ددا البحدد   إ   .إ  الرشددس  الندداج  عدن النهاعدداا والألدد اين  ا ارمداه بالظددااسخ قيا ددا  
 .(21)مايددد    ددددص  دددن يا   15إ   الرنميدددا يصددد ت  عدددد  األ دددداا الدددلين يرشدددس و  بادددب  

إ  ال وقددا ال ثيقدددا بددا الرشددس  النددداج  عددن الرنميدددا وتمنددا  الرنميددا ا قرصدددا يا، قددد تستملدددمل  ونظددسا  
س اددا ا نرقددال مددن و ددمل البادددا  الناميددا إ  بادددا  متددس مبالبادددا  الددط  م ددد ا  لددي الرشددس  يف

مرقدمددا النمدد ، ومددن بادددا   اا  خدد  مددندملا إ  بادددا  مر  دد ا تو مستمل ددا الدددخ ، نريبددا 
مددددن بينطددددا ا ددددر ول مدددد اين  ربي يددددا جديدددددخ، و يددددا خ ا  رياجدددداا مددددن ال اقددددا تو اصيددددا ،  ع امدددد 

وقدد شدد  الرشدس ، وكدللي الرنميدا،  و   .والايا اا اصر اقدا بإعدا خ ت  يدمل الادألا  والرحضدس
  .اعا  الضماناا القان نيا الو ما، سا يض  باأل داا اصشس ين

ج  عدددن الرنميدددا يدددستبط عدددا خ باصشددداينيمل الألدددتى، مثددد  وعادددى الدددسغ  مدددن ت  الرشدددس  الندددا -68
  تنشدد ا الر دددين مثددالددط تاددب  الرشددس  كدد  عدداه،  األخددسى الادددو ، فطندداك كثدد  مددن األنشدد ا

والصددددناعاا ا  ددددردساجيا وق ددددمل األ ددددباين ومددددد خ دددد   األنابيدددد  وإنشدددداء اصرنهادددداا الق ميددددا 
ا السيا ددديا واامَّ ددداا  يشددداينيمل واصنشدددنشددد يا ال ادددألسيا واصومشددداينيمل  ملدددئ البيهدددا واصددد انأ تو اص

وقدددد تندددرج عدددن اصشددداينيمل اإمناسيدددا  .الصدددناعيا ومشددداينيمل الر  دددمل ا ضدددسي ومشددداينيمل البنيدددا الرحريدددا
 . ديدداا وينصدداا تكثدس صد  با يف ال دا خ الص  خ ت دساين متاثد  ت دساين اصشداينيمل الألبد خ، ويألد  

بالرشدددداوين بشددددأ  النددددهو   ار اقدددداصالدوليددددا اص دددداي  تاددددر يف وعاددددى الددددسغ  مددددن ت  ب ددددا اصشدددداينيمل 
منطا قد   يملي مبر اباا إعا خ الر را وإعا خ الرأايد  عندد  والر  يضاا قب  الرنمليل، فإ  كث ا  

ويأل   اصرضسينو  عا خ من الملقساء اللين ينرمد   إ  ال  اسدف اصطمشدا  .ما شد  النهو  المل اي
  . يا ي تو ص ا مام أ عند صنمل القساينتو الش  ب األصايا سَّن لي  هل  متثي  

__________ 

 ,Induced Displacement. Theoretical Frameworks and Current -nvironmentallyEB. Terminski انظدس (21)

induced internally -induced and conflict-(Liege, 2012); M.M. Cernea, “Development Challenges

, Special Issue Migration Review Forceddisplaced persons: bridging the research divide”, 

Development and Dispossession: The Crisis of Smith (ed.), -cember, 2006); and A. Oliver(De

(School for Advanced Research Advanced Seminar, Santa  Forced Displacement and Resettlement

Fe, New Mexico, 2009). 
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 ددا ا "مددن اصبددا   الر جيطيددا ال امددا  6ويشددم   ظددس الرشددسيد الر اددملي وفددل اصبدددت  -69
 ."الرشددس  النددداج  عدددن اصشددداينيمل اإمناسيدددا كبددد خ ا بددد ، الدددط   تتينادددا مصدددا  عايدددا عامدددا وقدددااسخ

وخيضمل الا الرتيس ص اي  الرنا   والضسوينخ ا جرماعيا اصاحا، مث  ما شد  يف  يدمل  دا ا 
من اصبا   الر جيطيا ال اما ينص  9يضاجم إ   لي، ت  اصبدت  .القان   الدوي  ق   اإناا 

قايددداا برددد ف  ا مايدددا مدددن الرشدددس  لاشددد  ب األصدددايا واأل  وليدددا   الرهامدددا   ترحمددد  الددددول ت عادددى 
 .والملو ا والسعاخ وغ ا  من الملهاا الط ت رمد عاى تينا يطا وتستبط را بشأل  خاا

 الر ادددل  ااوتددددع  اتملاقيدددا كمبدددا  الددددول األردددساجم إ  ال مددد  عادددى محايدددا اارم ددداا  -70
بص ينخ خاصا نريبا لثقافرطا وقيمطدا السو يدا اصميدهخ، ى األينا  رمد عاالط تباألينا ي و  الشديد
وتقرضدي ا تملاقيدا  .الرشس  من تاي األينا ي با درثناء  دا ا اصصدا  ال ايدا ال امدا والقدااسخمن 

تألملددد  ماددداءلا اجلطددداا الملاعادددا غددد  ا أل ميدددا اص نيدددا، مبدددا يف  لدددي الشدددسكاا "مدددن الددددول ت  
مر دددد خ اجلنادددياا والشدددسكاا ال ادددألسيا تو األمنيدددا اقاصدددا، عدددن تعمدددال الرشدددسيد الر ادددملي تو 

تألملددد  خضددد أ اجلطددداا الملاعادددا مدددن غددد  الددددول واصشددداينكا يف "وت   "يف تادددي األف دددالالر اردددس 
وتقضددي  ."عمايدداا ا رألشدداجم وا ددر ول اصدد اين  ال بي يددا وا قرصددا يا اصاددببا لارشددس  لامادداءلا

اص ددداي  الدوليدددا اصر اقدددا ب مايددداا اصس اددداا الرباينيدددا، مبدددا يف  لدددي اصبدددا   الر جيطيدددا اصر اقدددا 
، بدأ  مترثد  الددول واألعمدال الرباينيدا إ   يدمل 2011الرباينيا و ق   اإناا  ل داه  باألعمال

 .الق انا  اا الصاا و رته  ق   اإناا 
وقدد تادب  الرنميدا واألنشدد ا اصرصداا باألعمدال الرباينيدا  ددا ا تشدس  م قددخ تو تهيددد  -71

 ب األصدايا تو األقايداا، وقد يرضك ت   ق   ب ا ال  اسف، مبا يف  لي الش  .من ت قيداا
 .مث  ا ق   اصر اقا باألينا الط  دد  ا يرطدا، غد  مرادقا مدمل اصصدا  اإمناسيدا تو ا قرصدا يا

واندددداك مظددددااس عاددددألسيا يف ب ددددا اصنددددارل اصدصصددددا لرنميددددا اصدددد اين ،  يدددد  تاددددردده ب ددددا 
 .يعادددى ب دددا األينا ددد لضدددما  بادددط  دددي سماالشدددسكاا مس اددداا عادددألسيا تو تمنيدددا خاصدددا 

ادددردده الدددب ا ت دددالي  إثددداينخ ا نقاددداماا يف اارم ددداا احملايدددا تو ا لرملددداجم  ددد ل اياكددد  يو 
القيدددا خ احملايدددا وتق يضدددطا، جبددداب ا دددردداه اصماين ددداا الملا ددددخ تو اصددددف عاا الدددط تدددس ي إ  

  .تملريل النايج ا جرماعي لامبرم اا احملايا
ير اددددل بالرنميددددا واألينا ددددي  فيمدددداومددددن الضددددسويني و ددددمل ترددددس قان نيددددا و يا دددداتيا ورنيددددا  -72

واألردددساجم الملاعادددا مدددن غددد  الددددول، ترقدددارمل مدددمل األ ألددداه القان نيدددا اصر اقدددا بالرشدددس  الدددداخاي 
وعادى  دبي  اصثدال، ترصد  اتملاقيدا  .و ق   اصشدس ين وتألماطدا، وتألد   م ابقدا لام داي  الدوليدا

 1989لدوليددددا اصر اقددددا بالشدددد  ب األصددددايا والقبايددددا يف البادددددا  اصاددددرقاا ل دددداه منظمددددا ال مدددد  ا
 قددد   الشددد  ب األصدددايا والقبايدددا، وترضدددمن  دددل الشددد  ب األصدددايا يف ( 169)ا تملاقيدددا ينقددد  

من ا تملاقيا عاى وج ب ا ص ل  9و 7و 6وتنص اص ا   .إبداء اص افقا ا سخ واصابقا واصارن خ
 .  نقدد  ال  اسددف األصددايا مددن تماكنطددا تو تنمليددل مشدداينيمل الرنميددا عاددى تينا دديطاعاددى اص افقددا قبدد

وجيددد ، عنددددما جتدددسي اص افقدددا عادددى إخدددوء الادددألا  تو يدددر  ا تملدددا  عادددى  لدددي ب دددد مشددداويناا 
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 وعادىت  يضداا منا دبا عادى تولهي األ دداا  شص  افيا مبشاينكا األ داا اصرأثسين، ت  إ
  .ترما ى ممل اص اي  الدولياهل  ا الدع ، جبان  إجيا   ا ل  اسم

و  شددد  اددلا يف ت يددا  كثدد خم  يدد  تألدد   الر  يضدداا باساددا وغدد  كافيددا لاحملدداس  -73
ار َفك ماسوليا الرأكدد مدن ت  ي قد  الرشدس  النداج  عدن الرنميدا  د  عاى ت باب اص يشا، و  ته 

عمايداا  وتدس ي .ن البادد اس  من خول نق  األ دداا اصردأثسين تو تد رينط  يف مألدا  رخدس مد
الب الددددا والرشدددس  والرطمددددي  و الرشدددس  وإعدددا خ الردددد را بادددب  الرنميددددا إ  فقددددا  ماأليدددا األينا 

وان داه األمن ال لاسي، و يدا خ م دد ا ا عدرول وال فيداا، وا سمدا  مدن ال صد ل إ  األينا دي 
ندددرج عنطدددا تدددأث  ي، و اميددداين اارم ددداا اصما كدددا عادددى الشدددي أ تو م ينوثدددا عدددن األجددددا ، وتادددب 

 .(22)تساكمي يرباد يف ا رشساء الملقس، ب  و ىت اص ا
وترضدددمن اصبدددا   األ ا ددديا واق ددد   الر جيطيدددا اصر اقدددا ب مايددداا اإخدددوء والرت يددد   -74

ت جيطاا قيما بشأ  م اجلا اآلثاين اصر اقدا  قد   اإنادا  ل مايداا  2007بدافمل الرنميا ل اه 
تد فس إين دا اا عمايدا لاددول بشدأ  الردداب  واإجدساءاا و  م(23)اصستب دا بالرنميداوء والرشسيد خاإ

الط ينب ي اعا اا لارأكد من ت  عماياا اإخوء بدافمل الرنميدا   تنملدل ب سيقدا خمالملدا لام داي  
وتسكددده  ."إخدددوء قادددسي" قددد   اإنادددا ، و  تشدددأل  بالرددداي عمايددداا  اصر ددداينجم عايطددداالدوليدددا 
عاى ت ف   ب  انرصاجم ف الا لأل داا اللين تنرطي  ق   اإنادا   لر جيطيا تيضا  اصبا   ا

ددسى يف تقددسب فسصددا سألنددا تقييمدداا  .اقاصددا ردد ، يف  الددا فشدد  الرددداب  ال قاسيددا وينب ددي ت  جته
مارقاا لآلثداين البيهيدا واصر اقدا  قد   اإنادا  لألنشد ا الرباينيدا واإمناسيدا الدط يدسجَّك ت  تدس ي 

  نددهو  الاددألا ، وت  تاددردده نراسبطددا لردد ف  ا  ددرناينخ لإلجددساءاا القان نيددا اصر اقددا باص افقددا إ
  .عاى اصشاينيمل ولتامج إعا خ الر را وإعا خ الرأاي 

إ دملاء  حملداو ا جديددا   ت  ت  دي  مخدا   2030خ ا الرنميدا اصادرداما ل داه  من  أ و  -75
 .إمناسيددا، وكملالددا مساعامددا لارددأث  عاددى األ ددداا اصشددس ينينو  اصاددسوليا عاددى تنمليددل األنشدد ا ا

فطددي تر ادد  تنمليددل األنشدد ا اإمناسيددا عاددى  دد  يراددل مددمل ا قدد   ومددمل الرهامدداا الدددول مب جدد  
ددس اددل  اق ددا  .القددان   الدددوي، مبددا يف  لددي قددان   وم دداي   قدد   اإناددا  ومددن اصطدد  ت  تملاَّ

تا ى ويناء الرنميدا  و  إيدوء  األخضس كيما ت  ي الدول الض ء اإمناسيا ال اصيا اجلديدخ عاى ت
األينا دي الدط  مدّوك تو تصدحاب  يدا خالدط يرحماطدا  املارألالا عرباين ال اج   ق   اإناا  و 

، مبدن "عده عاف ت د عن السك "ت طد الدول بألملالا  رضمنوي .قد تنملل فيطا اصشاينيمل اإمناسيا
كملالدا ت  يادرمليد الدلين تشدس ا  اصشداينيمل اإمناسيدا وال  امد  األخدسى مدن ،  فيط  اصشس و   اخايدا  

  .الط جي  ت  تأل   م جطا إليط  ،التامج اإمناسيا
__________ 

nstruction: A Model for Population Michael M. Cernea “Risks, Safeguards and Recoانظدس،  (22)

Risks and Reconstruction:  Displacement and Resettlement”, in M. Cernea and McDowell (eds.),

(World Bank, Washington, D.C., 2000)55 -pp. 11, Experiences of Resettlers and Refugees . 
 .www.ohchr.org/Documents/Issues/Housing/Guidelines_en.pdfانظس،  (23)
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 االعتراف بضعف الفئات المحرومة والمهمشة أمام مخاطر التشرد الداخلي  -٣ 
ندددا، بشدددأل  غددد  مرنا ددد  عادددى فهددداا م ي يف ب دددا ا دددا ا،، يدددسثس الرشدددس  الدددداخاي -76

باب  خصاسصطا تو م ق طا اجل سايف، تو باب  الملقس والرمييده تو غد   لدي مدن  دسوجم تخدسى 
وقددد تشددم  اددل  الملهدداا الشدد  ب  .فسيدددخ متيهاددا وجت اطددا عس ددا بشددأل  خدداا لارشددس  الددداخاي

 األصدددايا واألقايددداا اإثنيدددا والدينيدددا تو غ ادددا مدددن األقايددداا، الدددط تألددد   يف ال دددا خ قايادددا عدددد يا  
ت ددداب ت دددألال خمراملدددا مدددن الرطمدددي   وقدددد، قاينندددا إ  فهددداا األغابيدددا، ومدددن ت دددد الملهددداا فقدددسا  باص

وقدددد ت اجددده ادددل  الملهددداا يف  .يف تجطدددهخ الدولدددا األخدددسىالرمثيددد  وتملرقدددس إ  الرمثيددد  الايا دددي و 
وتألدد   ناددبا اددل  الملهدداا مستمل ددا يف  .لا نددف ر يدد  األمددد وتصددبك ادددفا   ب ددا ا ددا ا متييددها  

  .ط الاألا  اصشس ين  اخايا  ال ا خ و 
ومدددن  دددأ  ادددل  ال  امددد  وغ ادددا ت  جت ددد  فهددداا م يندددا مدددن اصطمشدددا عس دددا لارشدددسيد  -77

ب نددف يف  ددا ا النددهاأ والردد تساا بددا ال  اسددف تو األ يددا ، تو جت اطددا غدد  قددا ينخ عاددى مقاومددا 
ه إجددساء  دد   و ددمل ويادده  .فدداو ا تشددسيداا مددن تينا دديطا باددب  األنشدد ا الرباينيددا تو اإمناسيددا

بياناا إ افيا عاى الص يد ال اصي لر  يك األثس الألام  لارشس  عاى تاي الملهاا، عووخ عادى 
وهلدلا الادب  عادى وجده اقصد ا، يصدبك  .ت  يك اجتاااا وتمنا  و ينامياا الرشس  اإقايميا

رن أ ال سقي المن الضسويني تصنيف البياناا، لي  فقط  ا  ن أ اجلن  وال مس، ب  و ا  
ومددن  ددأ  تدد ف  تاددي اص ا مدداا، مددمل ا لرددهاه الألامدد   .لاحقدداسل الاددياقيا ووفقددا   مددثو،  والدددي  

ومنددددمل باص ددداي  الدوليددددا  مايددددا البيانددداا وا ددددرددامطا، ت  يادددداعد عاددددى الرنبدددس  ددددا ا الرشددددس  
اين اصبألددس الددلي  ددطاه بددللي يف تقيددي  خمددارس الرشددس  ورليدداا اإنددلا ددرطدافطا لملهدداا م ينددا، واإ

  .تشرد ا اجا إليه
نملدددددلا عمايددددداا ت ثيددددل جيددددددخ   دددددرطداجم اصادددديحيا واليهيدددددديا وغددددد ا  مدددددن قددددد و  -78

، يف اجلمط ينيدددا ال سبيدددا " اعددد "ال  اسدددف ال سقيدددا والدينيدددا الصددد  خ مدددن قلبكددد  مدددا يادددمى برنظدددي  
وقددد  ددطد البادددا   .2015 مدداي /لين  اينةددا اصقددسين اقدداا يف تيددايناددال البادددين الادد ينيا وال ددسا ،

عاددى ت دداس ا نرمدداء إ  ر اسددف إثنيددا تو  ينيددا  ا ددرطدفل فهدداا م ّيندداعمايدداا عنددف وتشددسيد 
وقددد  دددثل عمايدداا تشددسيد  اخاددي ت اددمليا يف ب ددا ا ددا ا، ووصددال إ  مصدداجم  .خدَّ فدد

ثقافيددا وتمدداكن الر طد  ال سقددي واجلدساس   ددد اإنادانيا تو اجلددساس  الملظي ددا، ومشادل تدددم  اآلثداين ال
وباصثد ، قدد تصد  مادر ياا  .وء ر اسدف م يندا بشدأل   اسد  مدن تادي اصندارلخال با خ ردجم إ

يدس ي إ  اينتألداب جدساس  بددافمل الألساايدا وإ  عمايداا  الرمييه  د فهاا م ينا يف اارمدمل  ددا  
  .يف  يا  النهاأ اصااكعا خ تشسيد  اخاي من ن أ   شد  

فقددد  .يددا الرشددس  نريبددا  يا دداا تو ساين دداا متييهيددا مددن جاندد  الدولدداوقددد تدده ا  قابا -79
، إ  ت  تصدددبك ب دددا يدددس ي عدددده مدددنك وثددداسل اهل يدددا تو ا سمدددا  تو الربسيدددد مدددن اجلناددديا، مدددثو  

ال رنيا من مث برمدر ط  بدا ق    ت رتكجم الاا ااال  اسف ال سقيا تو الدينيا عدميا اجلنايا، و  
ويشدد   .صددبح   عس ددا لو ددرطداجم تو   شصددا   عاددى ا مايددا اصنا ددباالألاماددا لامدد ارنا في
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جما  الوجها النسوجيي يف وينقا إراينيا بشأ  ان دداه اجلناديا والرشدس  إ  ت  األ دداا عددميي 
 وجيد  الر صد  إ  فطد  تكثدس و د  ا   .(24)اجلنايا م س    لارشس  الداخاي بشدأل    مثيد  لده

 ن دددداه اجلناددديا يف  ددديا  الايا ددداا السهيدددا اصر اقدددا با سمدددا  مدددن اصسكددده القدددان ب، الدددط تدددسثس 
  .بشأل  خاا عاى ال  اسف اصطمشا

قابايددا الشدد  ب األصددايا لارشددس  الددداخاي، يف  ددياقاا  ااصقددسين اقدداوقددد  دددَّا انربددا   -80
اى تثس الرشدسيد تو الرطديدد بالرشدسيد مشال  ياينته السهيا إ  الملابا، و اط الض ء عق   لي ع

بالرشس  باب  اينتبارطا ال ثيل بأينا دي األجددا ، وقدد  بال ا   وترأثس الش  ب األصايا تأثسا   .عايط 
ت اجده  ددياا تكثدس يف  دبي  الرأليدف مدمل رليداا الردأقا  الدط ت ينطدا عادى البقداء عنددما تر ددسا 

األصدايا اصشددس خ تو اصطدد خ بالرشددسيد يف  وجيد  ت هيدده  دماناا محايدا  قدد   الشد  ب .لارشدسيد
وجيدد  ت  تنملددل بالألامدد  األ ألدداه القان نيددا بشددأ  ا قدد   اصر اقددا باألينا ددي  .القددان   واصماين ددا

و قددد   الشددد  ب األصدددايا، وينب دددي إ يناج ت ألددداه فدددد خ بشدددأ   قددد   الشددد  ب األصدددايا يف 
  .،  ا  ا قرضاءالق انا اصر اقا باصشس ين  اخايا  

وقدددد يظددد  الرمييددده والرطمدددي  مدددن ال ناصدددس الملاعادددا يف  دددسوجم الرشدددس  اصرصددداا  دددا ا  -81
عادددى مر ابددداا  عادددى فدددسا  صددد ل األ دددداا اصشدددس ين  اخايدددا   الندددهاأ والألددد اين  ويدددسثس  دددابا  

ويسكدد إرداين  .الاوما وا مايا واصااعدخ اإناانيا، وعاى إجيا   ا ل  اسمدا يف ب دا ا دا ا
الدددوين اصسكددهي ل ددده الرمييدده يف تشددألي  تصدد يناا  تةيددا صشددألاا اصشددس ين  اخايددا   ا ادد ل الداسمددا

وجيدد  عاددى الدددول والابددا  ال رنيددا  قدد   اإناددا ، و يددمل  .ورساسددل الر صدد  إ   ادد ل  اسمددا
اارممل اصدب، كملالا تااوي  يمل احملراجا عاى اجلطاا الملاعاا يف ااالا اإنااب واإمناسي، و 

ير ال با ص ل عاى ا مايا واصااعدخ وبأ دباب  فيما اماا وبو متييه، مبا يف  لي اص اماا يف اص
  .اص يشا وإجيا  ا ا ل الداسما

لقدرتهم علف ممارسة حياتهم المعتادة من  استعادة األشخاص المشردين داخليا   -جيم 
 خالل التشاور والمشاركة والتصنيف والمعلومات 

يف  ددا ا ق سيددا  اقدداا عددن القاددل أل  عمادده اصر اددل باصشددس ين  اخايددا   ي ددسب اصقددسين -82
عديدددخ يألشددف عددن قصدد ين عدداه يف الرشدداوين اادددي م طدد م وعددن افرقدداينا  إ  صدد ا يرحددد  
 .باهط ، وتم    جيدو  من يارممل إليط  عندما يملصدح   عدن  د اغاط  تو ي دالب    قد قط 

  جيسي الرشاوين م ط  ويندين ت  يهوينا  اصاسول  ، تو تم   ما يمليد اس ء األ داا بأنه وكث ا  
عاددى م ا مدداا ممليدددخ عددن اقيددايناا اصرا ددا هلدد  تو عددن اق ددط الددط جيددسي    شصددا   إ  صامددا  

 .إعدددا اا بشددأ  إيدد اسط  تو بشددأ  األمدداكن تو األرددس الهمنيددا اصر اقددا ب دد  م  تو إعددا خ تدد رينط 
بأ  الرشاوين  اينا  إ  فسا اصشاينكا يف اعا  القسايناا الط متاط م عاما  ما ي سب   عن افرق وكث ا  

__________ 

 Norwegian Refugee Council-Tilburg University, Statelessness and Displacement, Scopingانظدس،  (24)

Paper (May 2015) :مرا  عاى السابط .www.nrc.no/arch/_img/9197390.pdf. 
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ا لألملالددا   ددرناينخ يف إجيددا   ادد ل ماددرداما ومنا ددبا ومقب لددا لدددى يواصشدداينكا  ددل هلدد ، و ددسوين 
 .اارم اا احملايا

 ، سدا يدس ي إ بياناا م ث قدا و داماا بشدأ  اصشدس ين  اخايدا   يف ت يا  كث خ   ت جدو  -83
تقدددم الدددع  عاددى تقييددد قدددينخ ا أل مدداا والشددسكاء الدد رنيا والدددوليا عاددى ا  ددربابا المل الددا و 

مددن ا مايددا واصادداعدخ وإجيددا   ادد ل  اصشددس ين ب يددا تابيددا ا رياجدداا بشددأل  فدد يني وتردد ل تجددو  
، وتألرنددددف الرحدددددياا  ددددمل وتربددددمل البياندددداا اصر اقددددا باأل ددددداا اصشددددس ين  اخايددددا   . اسمددددا هلدددد 

 دديما يف ا ددا ا اص قدددخ الددط قددد تن دد ي عاددى  ددا ا تشددس  ماددرمسخ تو مر ددد خ اصسا دد  تو   
وجي  عادى ا أل مداا إ خدال  اديناا عادى ادل  األند اأ مدن  . ا ا إقاما خاينج اصديماا

  .البياناا والرحايوا بدع  من الشسكاء ال رنيا والدوليا
يف تنش ا الرشاوين واصشداينكا وتد ف  اص ا مداا  ا  وجي  ت  تأل   مشاينكا اصشس ين  اخاي -84

وا دد ا الن ددا ، وت  تشددم  اصددستخ بصددملا عامددا، وكددللي ينبدداا األ ددس اص يشدديا والشددباب واصاددنا 
وتاداعد عمايداا الرقيدي  اصر مدل والرصدنيف واصشداويناا يف الألشدف  .واأل داا  وي اإعاقا

منا دبا ت دياء  دسوينيا لارصددي بصد ينخ عن ج ان  الضد ف وت  ديك القدديناا وال قبداا، وادي 
ت   دمل البيانداا عدن اصشدس ين خداينج اصديمداا  وثبدل تيضدا   .وإجيدا   اد ل  اسمدا هلدا لامشألاا

عمايا بال ا الص  با، وتنه من الضسويني إجيا   ا ل مبرألسخ لألملالدا عدده فشد   دبألاا ا مايدا 
ن ادل  اصادألا إ  جماد  عديف تقسيدس   ،ويسكه اصقسين اقداا بشدأل  ماحد س .والدع  يف ا ر اسط 

خددداينج  ي يشددد   ، عادددى م اجلدددا ت دددباب إةدددال اصشدددس ين الدددلين2012 قددد   اإنادددا  يف عددداه 
  .(25)اصديماا عند  مل البياناا

باعربدددداينا  تصددددحاب  قدددد   مدنيددددا  ا عددددرتاجم باصشددددس ين  اخايددددا   مددددن الضددددسويني جدددددا   -85
وير اد  اعدا  مددج قداس  عاددى  قد   اإناددا   .او يا ديا، و قد   اقرصددا يا واجرماعيدا وثقافيدد

إجدساء تقييمداا  الدا  ،إ اء الرشس  الداخاي واصااعداا اإناانيا واإمناسيا لأل داا اصشس ين
 قددد   اإنادددا  اقاصدددا ردددس ء األ دددداا عادددى ت ددداس م ا مددداا تربددداو  إ صددداءاا الرشدددس  

ر ابددداا اصر اقدددا بألددد  فدددس ، مبدددن فددديط  ، وبالرحددددياا واصاأل ا ددديا وتاددد  بظدددسوفط  اقاصدددا جددددا  
مادر ى  تيضدا    لي وير ا  .النااء واصان   واأل داا  وو اإعاقا وتفسا  األقاياا، وغ ا 

تعمل من اصشاينكا والرشاوين ممل األ داا اصشس ين، عاى    يريك فط  ا رياجام  و د اغاط  
سكاء يف عمايدا إجيدا  ا اد ل، ولياد ا وا رتاه كين نرط ، ب صملط    ون اياا  بشأل  تكثس تملصيو  
 .مارمليدين بو ينتي تو ف  

وميألددن ا دددردداه منطبيددداا مر ددد ينخ جلمدددمل البياندداا، وادددي تادددردده بالمل ددد  يف ب دددا  -86
وتندرلج البيانداا ا  رقصداسيا الرملصديايا عدن  .لألنطا تظ  ا  رثناء ولدي  اص يداين ، ا ا الرشس 

قيددي  م ا مدداا  ي يددا ميألددن ت  تاددرددمطا راسملددا مرن عددا األ ددس اص يشدديا وتنشدد ا الرصددنيف والر

__________ 

 .27و 26، الملقستا  A/HRC/19/54انظس ال ثيقا  (25)
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وقددد تألشددف عددن تصدد يناا مر اقددا  .مددن اجلطدداا الملاعاددا يف تصددمي  الددتامج وتنمليددلاا وينصددداا
، وتادر يمل بر ف  ا مايا، لأل داا اللين ت س  ا لا نف تو ي اجط   خمارس الر سا لده، مدثو  

وجيدد  ت  تألدد   اددل   .البحدد  عددن  ادد ل بديادداالألشددف عددن الن ايددا اصر اقددا بددال   خ تو  تيضددا  
البيانددداا والدينا ددداا ا  رقصددداسيا ر عيدددا ومادددر فيا لام ددداي  الدوليدددا اصر اقدددا  مايدددا البيانددداا 

وتبدلكل يف  لدي الصدد  جطد   يرصدديناا اااد  الددامنسكي لوجهدا واصمل  ديا  .واألمن الشدصي
ص ا مددداا اصر اقدددا با مايدددا وتددد ف  الددددع  الاددداميا لشدددسو  الوجهدددا، بشدددأ   ديدددد نظددداه إ اينخ ا

 .ل مايا صنمل القساين عاى    تفض 
، وادد  اصشددس ين  اخايددا   بياندداا ويس دد  اصقددسين اقدداا ب مدد  الددداسسخ اصشددرتكا لرصددنيف -87

مشددددسوأ مشددددرتك بددددا ال كددددا ا تنشددددأ صادددداعدخ ا أل مدددداا وال كددددا ا اإناددددانيا واإمناسيددددا يف 
 س  الداخاي و ملظطا و ديثطا، مباوالرحايوا اص ث قا بشأ   ا ا الرشا ص ل عاى البياناا 

 اددد  نددد أ اجلدددن  وال مدددس واص قدددمل  يف تصدددنيملطا تيضدددا  لراددداعد يف  لدددي البيانددداا الادددألانيا، و 
ليادددد ا فهددددا مرباناددددا وت  ا ادددد ل اصوسمددددا  وتقلددددس الددددداسسخ بددددأ  اصشددددس ين  اخايددددا   .وعامدددد  الرندددد أ

  .عن خصاسصط  وت  اهل  د إ  ص ينخ تكثس اكرما   واصارن خ جي  ت  تارن
صنظمدا الدط تعددما اوشظى باارماه مرهايد يف الا ااال ا ردداه مصدمل فا تربدمل الرشدس   -88

الدوليدددا لاطبدددسخ، وادددي ت اخ لرربدددمل وينصدددد عمايددداا الرشدددسيد و ديدددد األمددداكن الدددط يادددرقس فيطدددا 
)منظمددا  IMPACTل اصنظمرددا  غدد  ا أل ميرددا  وباإ ددافا إ   لددي، تراقدد .اصشددس و   اخايددا  

)وكالددا اصادداعدخ يف جمددال الر دداو   ACTEDو الرددأث  احملدددو  بضددما  مددن تجدد  الر يدد  والرنميددا(
الرق  والرنميدا(، با  درتاك مدمل بسندامج الر بيقداا الاداتايا ال ماياتيدا الردابمل ص طدد األمد  اصرحددخ 

، مدن تجد  تياد  ت د يس ت واا ومنربداا 2010اه ، يف عدREACHلارديني  والبحد ، مبدا ينخ 
لام ا مددددداا كدددددي ت ددددده  عمايدددددا صدددددنمل القدددددساين والقددددددينخ عادددددى الرد ددددديط لددددددى  واسدددددس اصاددددداعدخ 

ومددددجم اصبدددا ينخ إ   ادددا فطددد   الدددا ال  اسدددف اصرضدددسينخ مدددن األ مددداا يف إرددداين  .(26)اإنادددانيا
اصاداعدخ عادى تد ف  اص ا مداا اصار رناا، من خول  مل البياناا ب سيقدا منطبيدا و داماا، و 

  .اص ا با ألغساا تصمي  وع يط ال    وال م  اإنااب القاس  عاى األ لا وتقييمطما
ومدن اصطدد  اإ دداينخ إ  ت  اصنظمدداا غدد  ا أل ميدا ومنظمدداا اصر دد عا احملايددا   تددهال  -89

، وتشدسلك يف  لامشدس ين  اخايدا   تتان بص ينخ منطبيدا عادى فاسددما وتةيرطدا يف تد ف  الددع  احملادي
كث  من األ يا  ب ا تفسا  ال  اسف اصرأثسخ من  وي الصوا الق يا ب د اسملط  واص سفدا ال ثيقدا 

وينب ي ت  يقّده وا د   الايا داا الددع  إ  تادي اصنظمداا وي ده وا قدديناما وي ماد ا م طدا  .را
بصددد ينخ لصددديقا، ب يدددا ماددداعدما عادددى ت  تملطددد  وت ددداا بشدددأل  تفضددد  ا رياجددداا األ دددداا 

واارم ددداا احملايدددا اصردددأثسخ بالرشدددس ، وتألملددد  ا  دددرماأ إ  ريناء وينغبددداا تولهدددي  اصشدددس ين  اخايدددا  
  .وا رتامطا من قلب  ايهاا صنمل القسايناأل داا 

__________ 

 .www.reach-initiative.org/reach/about-reachس انظ (26)
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 االستنتاجات والتوصيات -رابعا   
تثيرررر الجررررزا رويررررة الصررررورة العامررررة للتشرررررد الررررداخلي علررررف الصررررعيد العررررالمي فرررري  -90
، ب رقامهررا ريررر المسرربوقة وحاالتهررا المسررتمرة والمطولررة وتوقررف التقرردم تجرراه 20١6 عررام

أزمات تشرريد جديردة مرخمة تنرذر بمزيرد مرن إيجاد حلول دائمة لها، عالوة علف حدوث 
والصررورة علررف أرو الواقررع أشررد قتامررة ممررا تعكسررت اإلحصرراءات المترروافرة، ألن  .الترردهور

اإلحصرراءات ال تشررمظ أسرربار التشرررد، مثررظ مشرراريع التنميررة واألنشررطة التجاريررة والعنررف 
رة ومتضررافرة ويمثررظ الومررع أزمررة عالميررة تتطلررب إجررراءات جريئررة ومبتكرر .المعمررم والجنررائي

علف جميع المستويات من المستوى المحلي إلف المستوى الدولي، كما تتطلرب شرراكات 
  .وعمليات تعاون جديدة ومعززة

ويجب علف األمم المتحدة والمجتمع الدولي أن ي هرا التزامهما بمعالجرة التشررد  -91
ومرررن شررر ن ترقيرررة واليرررة المقررررر الخررراص إلرررف مسرررتوى الممثرررظ  .الرررداخلي علرررف نحرررو فعرررال

الخرراص لألمرررين العرررام، وتزويررردها باحتياجاتهرررا مرررن المرررو فين والمررروارد مرررن أجرررظ التصرررد  
بفعالية للتشرد الداخلي في إطار من ومة األمم المتحدة وخارجهرا وعبرر الحروار مرع الردول 

 .في ذلك الصدد األعضاء وجميع الجهات المعنية، أن تشكظ خطوة مفيدة
جديرردة بالتعرراون مررع الحكومررات  ومررن الضرررور  أن يطبلررق المجتمررع الرردولي ن هجررا   -92

إالل أن العرردد الكبيررر مررن أزمررات التشرررد الررداخلي المعقرردة والضررخمة قررد اسررتنفد  .الوطنيررة
وينبغرري التررذكير بالمسررؤولية األساسررية للحكومررات الوطنيررة  .قرردرات الن ررام الرردولي بالفعررظ

للتشرد الداخلي، علف نحو يتيح للشركاء الدوليين  في التصد وار رير المحدودة ذات الم
  .تركيز جهودهم حيثما اشتدت الحاجة إليها واإلنمائي فرصةفي المجالين اإلنساني 

وينبغررري أن تشرررمظ األولويرررات المتقدمرررة للحكومرررات الوطنيرررة والمجتمرررع الررردولي  -93
ة الترري ال ترروفر الحمايررة والمسرراعدة لألشررخاص التوعيررة بحرراالت التشرررد الررداخلي المهملرر

المشرررردين، بمرررن فررريهم المشرررردون جرررراء العنرررف المعمرررم وممارسرررات وسياسرررات التمييرررز 
  .ومشاريع التنمية

 ويجرررب زيرررادة تمحرررير دور مشررراريع التنميرررة واألنشرررطة التجاريرررة باعتبارهرررا سرررببا   -94
ويجب علف الحكومات الوطنية عند تنفيذ مشاريع التنميرة أو األنشرطة  .لت للتشرد ومحركا  

التجاريرررة التررري ترررؤد  إلرررف تشرررريد المجتمعرررات المحليرررة، أو إصررردار تراخيصرررها، أن تكفرررظ 
ويجب، عندما يحدث التشرد بسبب التنميرة، أن  .توافقها مع المعايير الدولية ذات الصلة
وإعررادة الترروطين المالئمررة، والمتخررذة بالتشرراور مررع تنفَّررذ ترتيبررات التعررويد وإعررادة الت هيررظ 

  .األشخاص المتضررين، وأن تتواصظ إلف حين إيجاد الحلول الدائمة
ويجرب، فرري مرروء مناقشررة كثيررر مررن البلرردان لتحركررات المهرراجرين وطررالبي اللجرروء  -95

وعلرف في بلردانهم األصرلية،  عبر الحدود، أن يتركز االهتمام علف حماية المشردين داخليا  
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اذ تردابير لتحقيرق تكامرظ جهرود اإلنعراا المبكرر وإتاحرة أسربار المعيشرة وبنراء القردرة خات
الررذ  ترروفره النمرراذ   ،علررف الترر قلم  ألن القرردر الضررئيظ مررن التحفيررز والثقررة فرري المسررتقبظ

التقليدية للمساعدة اإلنسانية الطارئة، ال يفي بمتطلبات بقاء هؤالء األشخاص في بلدانهم 
للحيررراة، فرررشن األنشرررطة  ومنقرررذا   حيويرررا   ومرررع أن المسررراعدة اإلنسرررانية ترررؤد  دورا   .األصرررلية

للمحاف رررة علرررف أسررربار المعيشرررة مرررن خرررالل بررررام  بنررراء  اإلنمائيرررة الفوريرررة مررررورية أيضرررا  
  .القدرات وإيجاد الحلول الدائمة

 وينبغررري تجديرررد االهتمرررام بمعالجرررة فجررروة االنتقرررال مرررن اإلراثرررة إلرررف التنميرررة فررري -96
مررن التخطرريش لمشرراريع التنميررة أو التصررد  لألزمررات، وإدراك أن  المراحررظ المبكرررة جرردا  

اإلجررراءات الحاسررمة المتعلقررة ببنرراء القرردرة علررف الترر قلم وترروفير مررمانات اسررتتبار األمررن 
األمظ واحترام الكرامة، التي تشتد الحاجة إليها، يمكن تحقيقهرا فري  إحياءوإدرار الدخظ و 
ويتطلرب هرذا مسرتويات  .من البقاء فري بلردانهم ن داخليا  و المشرد يتمكنل ،األجظ القصير

برشرادة سياسرية حقيقيرة وعزيمرة جرادة وتردعيم ذلرك جديدة من التعاون والشراكة والتمويظ، 
 .من أجظ تحقيق تغيير فعلي في حالة هؤالء األشخاص

د الجهرررد العرررالمي صرررور منرررع التشررررد القسرررر  وتحديررر جرررتومرررن الضررررور  أن يت -97
وفرري مجررال النزاعررات، يجررب أن  .األسرربار الجذريررة للتشرررد ومعالجتهررا فرري مرحلررة مبكرررة

ويجررب بررذل  .تعيررد األطررراف فيهررا ت كيررد التزامهررا القررو  برراحترام القررانون اإلنسرراني الرردولي
مزيررد مررن الجهررد لتحديررد المجتمعررات المحليررة المعرمررة لمخرراطر العنررف والتشرررد واتخرراذ 

 .تدابير الوقاية والحماية الالزمة في أقرر فرصة ممكنة
ويجررب أن ي ررظ الحررد مررن مخرراطر الكرروارث والعمررظ علررف التصررد  لتغيررر المنررا   -98

قضررايا حقرروق اإلنسرران، فرري موقررع  وآثراره الضررارة، فيمررا يتعلررق بالتشرررد الررداخلي وريرره مررن
ويمثررظ اتفرراق برراريس، الررذ  جرررى التوصررظ إليررت فرري  .متقرردم مررن جرردول األعمررال الرردولي

أعقار المؤتمر الحاد  والعشرين لألطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بش ن تغيرر 
دول بضررررورة أن تتخرررذ الررر صرررريحا   المنررا ، خطررروة أساسرررية فررري االتجررراه الصرررحيح واعترافرررا  

ويجرب تنفيررذ ذلررك االتفرراق علررف المسررتوى  .إجرراءات علررف الصررعيدين الفرررد  والجمرراعي
  .العملي من قِبظ جميع األطراف

وينبغي أن تجمرع السرلطات الوطنيرة البيانرات المتعلقرة بجميرع أسربار التشررد فري  -99
م المعمرررم، والجررررائالعنرررف ، بمرررا فررري ذلرررك بيانرررات العنرررف اإلجرامررري و هررراوتتبادل بلررردانها

ويتعررين سررن قرروانين تكفررظ  .المرتكبررة برردافع الكراهيررة، ومشرراريع التنميررة واألنشررطة التجاريررة
المساواة ومكافحة التمييز وتوفر الحماية القانونية لألقليات والشعور األصلية وريرها من 

  .تح ر إخالء السكان بشكظ رير مشروا الفئات القابلة للت ثر، وتضمينها أحكاما  
عدام الحماية القانونية والسياسات العامة واالستجابات البرنامجية العمليرة ويبدو ان -100

فررري كثيرررر مرررن الررردول التررري تعررراني مشررراكظ التشررررد الرررداخلي، سرررواء كانررر  بسررربب  وامرررحا  
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وينبغي أن تسن تلك الدول قوانين  .النزاعات أو الكوارث أو التنمية أو ألية أسبار أخرى
ية المتعلقة بالتشرد الداخلي والمعايير الدوليرة األخررى، وطنية تتماشف مع المبادئ التوجيه

  .أطر مؤسسية وسياساتية من أجظ التصد  لحاالت التشرد الداخلي أن تعتمدو 
فررري منطقرررة تشرررهد أزمرررات هائلرررة مرررن التشررررد  حيويرررا   وتمثرررظ اتفاقيرررة كمبررراال صررركا   -101

ويتعررين أن تتخررذ  .المسررتمر  لكررن يجررب ترسرريا تنفيررذها وتفعيلهررا فرري الممارسررة العمليررة
المن مات اإلقليمية األخرى خطوات لومع معايير إقليمية خاصة بها، بوصفها نقلة حيوية 

بحقرروق اإلنسرران وتيسررير اعتمرراد القرروانين والسياسررات  تجرراه كفالررة تمتررع المشررردين داخليررا  
  .والبرام  الوطنية

رد الرداخلي واتجاهاترت وبينما تثير األرقام الجرزا وتشررل لنرا بقردر كبيرر حالرة التشر -102
أن نتطلررع إلررف مررا وراء اإلحصرراءات ونقررر بالمعانرراة البشرررية  أيضررا   العالميررة، مررن الضرررور 

في ذلك الصدد، تعزيز الدعم المقدم إلرف الحكومرات  ومن الضرور  جدا   .الكامنة خلفها
فرري مجرررال جمرررع وتحليرررظ المعلومرررات الموثوقرررة الترري تراعررري دواعررري الحمايرررة، بغيرررة ومرررع 

 ،وفرري كثيررر مررن األحيرران .سياسررات قائمررة علررف األدلررة وإعررداد برررام  للتصررد  للمشرركلة
 مشرردين داخليرا   تدمغ سائش اإلعالم والخطب السياسرية األشرخاص النرازحين، سرواء كرانوا

عرن   أو الجئين أو مهاجرين، باعتبارهم مشكلة جماعية مبهمة يتعين إيجاد حظ لها، عومرا  
  .وعائالت واالهتمام بمسائظ حياتهم وررباتهم وتطلعاتهم كونهم أفرادا  

باعتبرارهم أصرحار حقروق مدنيرة وسياسرية،  ويتطلب االعتراف بالمشردين داخليرا   -103
وبنرراء علررف ذلررك،  .تماعيررة وثقافيررة، اتخرراذ ن هرر  قائمررة علررف الحقرروقوحقرروق اقتصررادية واج

وتحميهرا،  األشرخاص وتحترمهرايجب علف جميع الدول أن تقر بالحقوق األساسية لهرؤالء 
فري حقهرم بما في ذلك حقهم في التشاور معهم وتبلريغهم المعلومرات وكفالرة مشراركتهم، و 

هم، بما في ذلك مرا يتعلرق منهرا بمرا إذا كران ممارسة االختيار الحر للقرارات التي تؤثر علي
 .في أماكن أخرى واالندما ينبغي عليهم العودة إلف مواطنهم األصلية أو اختيار االستقرار 

وينبغررري أن يكرررون الهررردف الرررذ  حررردده األمرررين العرررام بخفرررد التشررررد الرررداخلي  -104
إنسررانية "عنررون ، وأورد تفاصرريلت فرري تقريررره الم20٣0فرري المائررة بحلررول عررام  50 بنسرربة
، المقرردم قبررظ انعقرراد مررؤتمر القمررة العالميررة للعمررظ اإلنسررراني، "مسررؤولية مشررتركة :واحرردة
مررن التخرراذ إجررراءات  لجميررع الجهررات المعنيررة كرري تضرراعف جهودهررا وتضررع خططررا   حررافزا  
ويتطلرب ذلرك  .تحقيق هذا الهدف الطمول، بوسائظ تشمظ التعهد بالتزامات محددة أجظ

ة واتخاذ إجراءات ابتكارية لتحقيق األهداف عن طريق إيجاد حلول قابلرة اتباا ن ه  جديد
  .لالستدامة وطويلة األجظ وومع مؤشرات مالئمة وتنفيذ أنشطة وقاية فعالة

    


