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 الدورة احلادية والسبعون
 )ب( من جدول األعمال املؤقت* 69البند 

ــون ان ســان   ــز وق ــون    تعزي ــ:ام مســاقو وق ومحايت
ان سان، مبا يف ذلك الُن:ج البديلة لتحسني التمتع 

 الفعلي حبقون ان سان واحلريات األساسية
   
 وقون املشردين داخليًا  

  
 مذكرة من األمني العام  

يتشرف األمني العام بـنن ييـو  ا اجلمعيـة العامـة تقريـر املقـرر اعـاحب املعـ  حبقـون           
وقـرار   70/165ان سان للمشردين داخليًا، تشالوكا بياين، املقدم وفقًا لقـرار اجلمعيـة العامـة    

 .32/11جملس وقون ان سان 
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 تقرير املقرر اعاحب املع  حبقون ان سان للمشردين داخليًا  
 

 موجز 
ُيجمــو اــذا التقريــر األ شــسة الرقيســية الــمل ارــسلع اــا املقــرر اعــاحب املعــ  حبقــون    

 ان سان للمشردين داخليًا منذ تقريره األخري  ا اجلمعية العامة.
وينظر الفرع املواريعي يف النتاقج وااللتزامات املتعلقة بالتشرد الداخلي الصـادرة عـن    

. وقـد  2016أيار/مـايو  مؤمتر القمة العـاملي للعمـو ان سـاين املعقـود يف اسـسنبول، تركيـا، يف       
أتاح مؤمتر القمة فرصة أتت يف وين:ا للنظر يف كيفية حتسني منع ودوث األزمـات ان سـا ية   

ابة هلا وتلبية اوتياجات املتـنررين اـا ومحايـة وقـوق:م، مبـن فـي:م املشـردون داخليـًا.         واالستج
 وقــد ورــع اــذا املــؤمتر التــارتي اــدفًا يتممــو يف دفــيا وجــم التشــرد الــداخلي بنســبة           

. وينظر املقرر اعاحب يف التدابري الضـرورية الززمـة للحـد مـن     2030يف املاقة حبلول عام  50
حليلولـة دون ودورـو و دـاد ولـول داقمـة لـو، ويقـدم توصـيات مـن أجـو           التشرد مـن خـزل ا  

 العمو على اداذ  جراءات استراتيجية يتم رصداا وحمددة زمنيًا لبلوغ اذه الغاية.
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 مقدمة -أوال  
يقدم اذا التقرير  ا اجلمعيـة العامـة املقـرر اعـاحب املعـ  حبقـون ان سـان للمشـردين          - 1

 .70/165داخليًا، تشالوكا بياين، عمز بقرار اجلمعية العامة 
ويقـدم الفـرع المــاين عررـًا عامــًا لل شـسة الـمل ارــسلع اـا املقــرر اعـاحب، ويتضــمن         - 2

 مسـنلة التشـرد الـداخلي يف  طـار مـؤمتر القمـة العـاملي للعمـو ان سـاين          الفرع المالـ  النظـر يف  
و تاقجــو. وينــاقف الفــرع الرابــع العناصــر األساســية للحيلولــة دون وــدوث التشــرد الــداخلي    

 واحلد منو، ويقدم الفرع اعامس جمموعة استنتاجات وتوصيات.
 

 األ شسة المل ارسلع اا املقرر اعاحب -را يا  
 النــــــ:اقي ســــــنو ه ال، قــــــدم املقــــــرر اعــــــاحب تقريــــــر 2016يران/يو يــــــو وز يف - 3
(A/HRC/32/35    ا جملس وقون ان سـان متضـمنًا استعرارـًا  )  و ظـرًا يف التحـديات   أل شـستو

 هتوصــياتو يف قــرار اجمللــس ب روــبالــداخلي. و الرقيســية والقضــايا الناشــاة يف جمــال التشــرد    
يقــدم املقــرر لفتــرة رــزث ســنوات أخــر . و واليــة املقــرر اعــاحب  الــذ  جــدد فيــو ،32/11

 موجزًا لل شسة المل ارسلع اا خزل الفترة املشمولة بالتقرير.اعاحب، أد اه، 
( يف الفتـرة مـن   A/HRC/32/35/Add.4وقام املقرر اعاحب بزيارة رمسيـة  ا انـدوراس )   - 4
  تتســبب ذالـ  التشـرد الـداخلي النـاجم   ووجـد أن  . 2015تشـرين المـاين/ وفم     27 ا  23

 بـاء ريـري مرقـي يصـيب جمتمعـات حمليـة      او و “ماراس”فيو العصابات انجرامية املعروفة باسم 
ة تـدابري احلمايـة يف   تـرك منازهلـا أو ُتضـسر  ا ذلـك. و ظـرا لقلـ      علـى   ُتكـره فيـو األسـر   كاملـة  

ويواج:ـون االسـتغزل مـن     شـرعية اهلجـرة ريـري ال  طرن اندوراس، قد يسلك املشردون داخليا 
ًز ال ينخـذ يف االعتبـار شـواريو    جـ . وريالبا مـا يواج:ـون تـرويز مع   املتجرين بالبشر وم:ربي:م

وتتخـذ انجـراءات    ية،القا و ية والسياسـات  طراحلماية احلقيقية. وعلى احلكومة أن تعزز من األ
ت توفر احلماية واحللول الداقمة للمشردين. وتع:ـد للتشرد، و ذريةالززمة ملعاجلة األسباب اجل

 .2016احلكومة بسن قا ون بشنن التشرد الداخلي خزل عام 
وكان املقرر اعـاحب يسـعى، لـد  تقدهلـو هلـذا التقريـر،  ا القيـام بزيـارات رمسيـة  ا           - 5

 يجرييا وكولومبيا للتشاور مع وكوممل اذين البلدين واألطراف املعنية األخر  بشـنن ورـع   
دـاد ولـول داقمـة هلـم. وقـام أيضـا بتنكيـد قيامـو بزيـارة          املشردين داخليًا والتقـدم احملـرز  ـو     

للتشـاور بشـنن وـاالت التشـرد اجلديـدة       2016تشرين األول/أكتوبر رمسية  ا أفغا ستان يف 
ــون         ــس وق ــارات  ا جمل ــذه الزي ــة ا ــارير املتعلق ــى الســواء. وســتقدم التق ــد عل ــة األم والسويل

 ان سان يف دورتو اعامسة والمزرني.  
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وقام املقرر اعاحب بزيارات عمو ومتابعة  ا العديد من البلدان. وقام بزيـارات عمـو    - 6
 ا االحتـاد األفريقــي يف  ريوبيــا، و ا كينيــا، وجنـوب الســودان، وأورينــدا، وزامبيــا، يف الفتــرة   

، من أجو التشـاور مـع السـلسات الوطنيـة     2015أيلول/سبتم   26و آب/أريسسس  17بني 
األطراف املعنية األخر  بشنن التقدم احملرز يف تنفيذ اتفاقيـة االحتـاد األفريقـي    واألمم املتحدة و

، قـام  2016 يسـان/أبريو  حلماية ومساعدة املشردين داخليا يف أفريقيا )اتفاقيـة كمبـاال(. ويف   
ــة      ــة بشــنن وــاالت التشــرد اجلاري ــة الكو غــو الدهلقراطي بزيــارع عمــو  ا بورو ــد  ومج:وري

، قــام بزيــارة متابعــة  ا انــدوراس وبزيــارة عمــو  ا الســلفادور  ب/أريســسسآوالناشــاة. ويف 
بزيــارات  أيلول/ســبتم للنظــر يف قضــايا عنــف العصــابات والتشــرد النــاجم عنــو، وســيقوم يف   

 وجورجيا. (1)متابعة  ا أوكرا يا، وصربيا، وكوسوفو،
السـامي لشـؤون   وشارك املقرر اعاحب يف احلـوار الـذ  عقـده مفـوم األمـم املتحـدة        - 7

ــف يف     ــة يف جني ــا ون األول/ديســم   الزجــاني بشــنن حتــديات احلماي ؛ وشــارك يف 2015ك
كـا ون الماين/ينــاير  مـؤمتر  قليمـي بشــنن وقـون ان سـان يف العــاع العـرل عقـد يف الدووــة يف       

أيار/مــايو ؛ وشــارك يف مــؤمتر القمــة العــاملي للعمــو ان ســاين الــذ  عقــد يف تركيــا يف   2016
، ويف اجتماع حتضري  ملـؤمتر القمـة مـع الـدول األعضـاء يف االحتـاد األفريقـي ُعقـد يف         2016

ــا يف  ــا ون ريوبيـ ــاير  كـ ــاد    2016الماين/ينـ ــس االقتصـ ــاين للمجلـ ــزء ان سـ ــارك يف اجلـ . وشـ
، ويف وـدث  قليمـي بشـنن مورـوع دعـوة      2016واالجتماعي الذ  عقـد يف وزيران/يو يـو   

من أجـو تلبيـة اوتياجـات احلمايـة، مبـا يف ذلـك مـا يتعلـي بالتشـريد القسـر ، ُعقـد يف             لعمول
 .2016متوز/يوليو كوستاريكا يف 

وواصو املقرر اعاحب عملو مع االحتاد األفريقي من أجو تعزيز التصـديي علـى اتفاقيـة     - 8
أن مــن األةيــة كمبــاال وتنفيــذاا. ويــ  الــدول األفريقيــة علــى التصــديي علــى االتفاقيــة.  ذ   

القصـــو  اال تقـــال  ا مرولـــة تنفيذيـــة يـــدعم:ا مـــؤمتر للـــدول األطـــراف، وســـبما تقتضـــيو 
االتفاقيــة، ينبغــي عقــده دون  بســاء ويكــون منوطــًا باعتمــاد  طــار لتقــدمي التقــارير مــن جا ــب   
الدول بشنن تنفيذ االتفاقية ورصد ذلك التنفيذ. وي  املنظمات احلكومية انقليميـة األخـر    

 على متابعة اعتماد معايري  قليمية جديدة بشنن التشرد الداخلي.
وواصو املقرر اعاحب تقدمي الدعم لتعمـيم مسـنلة وقـون ان سـان للمشـردين داخليـا        - 9

ــا، وشاصــة باملشــاركة بنشــا  يف    األمــم املتحــدة  يف منظومــة  واجملتمــع ان ســاين األوســع  ساق
وقـد سـاعدت مشـاركتو علـى مسـتو  الرعسـاء علـى         اللجنة الداقمة املشتركة بني الوكاالت.

__________ 

ينبغــي ف:ــم مجيــع انشــارات  ا كوســوفو الــواردة يف اــذه الوريقــة علــى أهنــا متفقــة مــع قــرار جملــس األمــن      (1) 
 ( ودون املساس بورع كوسوفو.1999) 1244
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الرقيسـية،  األمـم املتحـدة   رمان وتعزيز اتبـاع هنـج تعاو يـة و  شـاء روابـط قويـة مـع وكـاالت         
فضز عن املنظمات الدولية األخر  واجملتمع املدين. ويم  علـى اللجنـة لتركيزاـا القـو  علـى      

 مسنلة التشرد.
املتعلقــة حبقــون املشــردين داخليــا خلقــت منــ ا اامــًا ويــر  املقــرر اعــاحب أن الواليــة  - 10

نمساع صوت مزيني املشـردين داخليـا علـى الصـعيد العـاملي ولصـاحل:م. وقـد اعتـرف جملـس          
وقون ان سان واجلمعية العامة، رمن اياات أخر ، بالدور الوسيط هلذه الواليـة يف التوعيـة   

لز زعـا،، وتنـاول تنميتـ:م واوتياجــا م    بشـنن أعـداد املشـردين داخليـا املرتفعـة بشــكو مـمري       
اعاصة، مبا يف ذلك من خزل تعميم قضايا التشرد الداخلي يف مجيع األجـزاء ذات الصـلة مـن    

ــة  ــم املتحــدة منظوم ــا     األم ــام يف قرارا ــني الع ــة  ا األم ــة العام ــت اجلمعي أن  70/165. وطلب
اعدات الززمــة لتعزيــز واليتــو يواصــو تزويــد املقــرر اعــاحب، مــن املــوارد احلاليــة، بكافــة املســ  

 وتنفيذاا على النحو الفعال.
ويــر  الســيد بيــاين أن وجــود مقــرر خــاحب يعمــو بصــفة تسوعيــة خارجيــة ومســتقلة   - 11
يعد مزقمًا ملواكبة تعّقد التشـرد الـداخلي العـاملي اليـوم و ساقـو. وقـد أوصـى يف تقريـره  ا          ع

بــالنظر يف   شــاء منصــب صمــو خــاحب   (A/HRC/32/35) 2016جملــس وقــون ان ســان لعــام  
للمني العام مع  باملشردين داخليا، يَوفر لـو مـا يكفـي مـن املـوافني واملـوارد، ويعمـو داخـو         

وخارج:ا ويتحاور مع الـدول األعضـاء وكافـة األطـراف املعنيـة. وذلـك يـ ان        األمم املتحدة 
 شرد الداخلي على  و فعال.واجملتمع الدويل مبعاجلة مسنلة التاألمم املتحدة على التزام 

  
 خسة للحد من التشرد الداخلي -مؤمتر القمة العاملي للعمو ان ساين  -رالمًا  

يف  2016أيار/مــايو   24و  23ُعقــد مــؤمتر القمــة العــاملي للعمــو ان ســاين يــومي        - 12
رقــيس  55دولــة عضــوا، مبــن فــي:م  173مشــارك مــن  9000اســسنبول، تركيــا. ورــم  ــو 

الف مـن صملـي اجملتمـع املـدين واملنظمـات ريـري احلكوميـة، وماـات مـن صملـي القسـاع            دولة، وآ
اعــاحب، دمــع بينــ:م اهلــدف املشــترك املتممــو يف حتســني احليلولــة دون وــدوث األزمــات          

. وجاء اذا املؤمتر تتودـًا لعمليـة تشـاور شـارك في:ـا املقـرر اعـاحب        (2)ان سا ية واالستجابة هلا

__________ 

تــــــاح علــــــى م ”االلتــــــزام بالعمــــــو –دفاعــــــا عــــــن ان ســــــا ية “ا ظـــــر ممــــــوجز الــــــرقيس املعنــــــونم   (2) 
 https://consultations2.worldhumanitariansummit.org/bitcache/5171492e71696bcاملوقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعم

f9d4c571c93dfc6dcd7f361ee?vid=581078&disposition=inline&op=view. 
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نتد  فريدًا لتبادل األفكار واملمارسات واحللـول ومناقشـت:ا. وسـعى املـؤمتر     . ووّفر م(3)بنشا 
 ا احلصــول علــى التزامــات رفيعــة املســتو  علــى الُصــعد الوطنيــة وانقليميــة والدوليــة تكــون  

 مل:مة لعملية تغيري وحتسني مستمرة يف االستجابات للزمات.
قضـية املشـردين داخليـًا يف وقـت بلغـت      ووجو مؤمتر القمة ااتمامًا متس  ليـو احلاجـة ل   - 13

فيو أعدادام مسـتويات ريـري مسـبوقة. فوفقـًا لتقـدير مركـز رصـد التشـرد الـداخلي، بلـ  عـدد            
مليـون شـخح وـا هنايـة      40،8املشردين داخليًا  تيجة للزناع وأعمال العنف يف أ اء العـاع  

عـن أعلـى رقـم    و 2014مليـون شـخح عـن تقـدير عـام       2،8، أ  بزيادة قدراا 2015عام 
ــى انطــزن    ــد      (4)ســبي تســجيلو عل ــًا  دي ــني املشــردين داخلي ــرية ملزي ــة اعس ــب احلال . وتتسل

االاتمــام، و عــادة الــتفكري يف ُ :ــج منــع وــدوث التشــرد، ومعاجلــة األســباب اجلذريــة للتشــرد  
واالستجابات لو واداذ  جراءات متضافرة على مجيـع املسـتويات. وال يـتم وـا اون مواج:ـة      

لتحديات على النحو املزقم، ويعـيف كـمري مـن املتـنررين بالتشـرد الـداخلي يف أورـاع باقسـة         ا
وكمريا ما تعّرم احلياة للخسـر، وريالبـا مـا يكـون ذلـك لسـنوات طويلـة. وشـدد مـؤمتر القمـة           
ــة علــى جعــو اــذا التغــيري         ــع األطــراف املعني علــى وجــوب تغــيري اــذا الورــع واســتح  مجي

 واقعة. وقيقة
ل  املقرر اعاحب مؤمتر القمة أن املشردين داخليًا ام من أرعف الفاـات يف الـدول   وأب - 14

املنكوبة باألزمات، وريالبًا ما يتعررون بقدر أك  للضرر داخـو بلـداهنم. فغالبـا مـا ال دـدون      
املـــنو  املزقـــم وال املـــوارد املزقمـــة، وال يتلقـــون املســـاعدة الكافيـــة وال الـــدعم وال احلمايـــة  

ــني خــار،        الكــافيني ــيف املزي ــة. ويع ــزناع أو الكارر ، وهلكــن أن يصــابوا بالصــدمة بســبب ال
املخيمات يف مدن أو مستوطنات ريـري الرمسيـة ويـ  يصـعب الوصـول  ا كـمري منـ:م أو يـتم         

وقصار  القول، ام مـن أرـعف النـاس يف العـاع. وعلـى الـرريم مـن تركيـز ااتمـام           - ةاهلم 
الصــعيد العــاملي علــى تــدفقات الزجــاني وامل:ــاجرين عــ  سياســي و عزمــي كــبري واليــا علــى 

احلدود، دـب  يـزء ااتمـام ودعـم أكـ  حلمايـة املشـردين داخـو بلـداهنم األصـلية. وال ينبغـي            
  ريفاهلم، متشيا مع موروع مؤمتر القمة.

__________ 

أفريقيـــا، الـــمل ُعقـــدت يف كـــوت ديفـــوار، شـــارك املقـــرر اعـــاحب يف املشـــاورات انقليميـــة لغـــرب ووســـط  (3) 
واملشاورات انقليمية للشرن األوسط ومشال أفريقيـا الـمل ُعقـدت يف األردن، واملشـاورات انقليميـة ألمريكـا       

 الزتينية المل عقدت يف ريواتيماال، ويف املشاورات الن:اقية المل عقدت يف جنيف.

 (4) Alexandra Bilak and others, “Global report on internal displacement” (Geneva, Internal 

Displacement Monitoring Centre, 2016). متاح على املوقعم www.internal-displacement.org/ 

globalreport2016/. 
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لـمل  وينظر اذا التقرير يف الرساقو والنتاقج اهلامة ملؤمتر القمة، واملسؤوليات األساسية ا - 15
مت تناوهلا وااللتزامات املتع:د اا من أجو الن:وم حبماية املشـردين داخليـًا ومسـاعد م فضـًز     
عن  داد ولول داقمة هلم. وصا لو أةية، أن مؤمتر القمة استح  الدول واجملتمـع الـدويل علـى    
 حتقيـــي اـــدف طمـــوح اـــو خفـــا وجـــم التشـــرد الـــداخلي بسريقـــة كرهلـــة وآمنـــة بنســـبة  

. ويسعى اذا التقرير  ا توفري مورد يسـاعد علـى بلـوغ ذلـك     2030املاقة حبلول عام يف  50
اهلدف من خزل تدابري عملية ينبغي اداذاا مـن جا ـب الـدول، واهلياـات انقليميـة، واجملتمـع       
الدويل، واألطراف املعنيـة األخـر . ويـدعو التقريـر  ا حتقيـي اـذا اهلـدف مـع االمتمـال التـام           

، و طـار  1998دولية، مبا يف ذلك املبادئ التوجي:ية املتعلقـة بالتشـرد الـداخلي لعـام     للمعايري ال
اللجنة الداقمة املشتركة بني الوكـاالت بشـنن  دـاد ولـول داقمـة للمشـردين داخليـًا، وحتقيـي         

 .(5)دفيضات وقيقية عن طريي احليلولة دون ودوث التشرد وتنفيذ احللول الداقمة
 -  سـا ية واوـدة   ” ر القمة، اعترف األمـني العـام يف تقريـره املعنـون    وقبو ا عقاد مؤمت - 16

(، بـنن  A/70/709) “خسة عمو من أجو ان سـا ية ”ومرفقو الذ  تضمن “ مشتركة مسؤولية
ــوايل      ــ  وـ ــوء بلـ ــي اللجـ ــاني وملتمسـ ــًا والزجـ ــردين داخليـ ــدد املشـ ــخح،   60عـ ــون شـ مليـ

ليس التشريد القسر  حتديًا قصري األجو وال حتـديًا للعمـو ان سـاين باألسـاس، بـو اـو       ”و وأ 
. وعلـى رـوء التحـديات العامليـة ريـري املسـبوقة، يروـب        “حتٍد سياسي و منـاقي مسـتمر ومعّقـد   

املقرر اعاحب باالقتراح اجلر ء للمني العام بعكس اال اه وبدء امل:مة األساسية ملنـع وـدوث   
 لداخلي واحلد منو.التشرد ا
وأاداف:ا السبعة عشر للتنمية املسـتدامة،   2030وتتضمن خسة التنمية املستدامة لعام  - 17

. بيـد أن  “الفاـات الضـعيفة  ” شارات  ا املشردين داخليـًا باعتبـارام يـدخلون رـمن شـرية      
يف الوقـت املناسـب   اذه املبادرة اجلديدة ملؤمتر القمة تنشئ ادفًا والتزامًا عامليـًا جديـدين جـاءا    

ملعاجلــة التشــرد الــداخلي حتديــدًا بصــورة مباشــرة. واــذا اهلــدف،  ذا مــا حتقــي، وفقــًا للمعــايري  
ــو  مكــان  وــراز تقــدم وقيقــي وداقــم  ــو وــو مشــكلة التشــرد الــداخلي.       ــوافر ل الدوليــة، يت
 ويعترف اهلـدف بـنن تنـاول مسـنلة التشـرد الـداخلي واحلـد منـو اـو عامـو أساسـي يف معاجلـة            

 التدفقات املتزايدة من الزجاني وملتمسي اللجوء ع  احلدود الدولية واحلد من:ا.
وقــد ورــعت خســة عمــو األمــني العــام مــن أجــو ان ســا ية ُ ُ:جــًا مبتكــرة وخزقــة،     - 18

تقتضي أن تبـذل الـدول اجل:ـود مـن أجـو  دـاد ولـول سياسـية للقضـاء علـى أسـباب التشـرد             
أو  دماج:م أو  عادة توطينـ:م؛ وأن تـوفر مـا يلـزم علـى الصـعيد       و عادة املشردين  ا ديارام 

__________ 

تـو   يعكـس حم  ُأعد اذا التقرير قبو اعتماد الوريقـة اعتاميـة ملـؤمتر القمـة العـاملي للعمـو ان سـاين، ومـن   ال         (5) 
 تلك الوريقة رمن  ظره يف القضايا.

http://undocs.org/A/70/709
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الــوط  مــن تشــريعات وسياســات وقــدرات حلمايــة املشــردين و دمــاج:م يف شــبكات األمــان   
ــرف باملشــردين      ــة؛ وأن تعت ــيم، وأســوان العمــو، وخســط التنمي ــرامج التعل االجتمــاعي، ويف ب

، وأن حتفــز تنميــة “مســؤوليات”تبــارام باعتبــارام ذخــرًا اجتماعيــا واقتصــاديا، بــداًل مــن اع  
ــوارد الوطنيــة           ــن امل ــدر املناســب م ــو الق ــاع اعــاحب؛ وأن توج ــة وأ شــسة القس األســوان احمللي
والتمويــو الــدويل  ا الــنظم الوطنيــة واحملليــة الــمل تلــح اوتياجــا م واوتياجــات اجملتمعــات          

السـلسات احملليـة ومؤسسـات    املضيفة، وأن تكفو عمـو اجل:ـات الفاعلـة ان سـا ية وانمناقيـة و     
القســـاع اعـــاحب بشـــكو مجـــاعي يتجـــاوز الفـــوارن والواليـــات املؤسســـية ويف أطـــر متعـــددة  
السنوات، ادف  هناء االعتماد على املعو ـة وتعزيـز االعتمـاد علـى الـنفس، وأن تعتمـد وتنفـذ        

 أطرا قا و ية وسياساتية وطنية و قليمية بشنن التشرد الداخلي.
تسـيري األمـور علـى    ”قيي اـذه الـُن:ج العامليـة املبتكـرة واعزقـة بنسـلوب       وال هلكن حت - 19

بتحـول جـذر  يف هنجنـا    ”. وقد استح  مـؤمتر القمـة العـاع علـى أن يضـسلع      “النحو املعتاد
حتـول مـن هنـج يتـوخى تلبيـة االوتياجـات ان سـا ية الفوريـة  ا هنـج           زاء التشرد الـداخلي...  

. “يــاة املشــردين وقــدر م علــى االعتمــاد علــى الــنفس       يتــوخى وفــك الكرامــة وحتســني و    
وستتسلب اذه الُن:ج اجلديدة أن تعمو اجل:ات الفاعلة ان سـا ية وانمناقيـة معـًا بسـرن ةتلفـة      
من أجو حتقيي اهلدف املشترك املتممـو يف احلـد مـن التشـرد. وقـد ُومـت احلكومـات الوطنيـة،         

ــداء انرادة والتصــميم السياســ   ــى  ب ــو، عل ــك    باملم يني علــى معاجلــة أســباب التشــرد، مبــا يف ذل
الزناع، ودعم املشردين داخليًا من خـزل  ياـة أورـاع مسـتدامة تتـاح هلـم في:ـا ويـاة وُسـبو          

 عيف أفضو.
وكان  يزء األولوية ألرعف الناس مـن املوارـيع الرقيسـية ملـؤمتر القمـة، اـدف عـدم         - 20

. واتفــي 2030 ريفـال أوــد، واـو أوــد وـس مســؤوليات رقيسـية ُورــعت وفقـًا عســة عـام       
أبعد الـذين دلفـوا عـن      االوصول ”زعماء العاع وريريام من املشاركني يف مؤمتر القمة على 

ه الفاة تشمو املشردين علـى صـعيد العـاع. وكـان املقـرر اعـاحب       ومت  يضاح أن اذ. “الركب
ــاول االلتزامــات        ــو تن ــذ  مت في ــدة املســتديرة ال ــادة الرفيعــي املســتو  يف اجتمــاع املاق أوــد الق

 . واذه االلتزامات اي كما يليم(6)األساسية المل تتصو مباشرة باملشردين داخليًا 
االلتزام باتباع هنج جديد يف معاجلة مشكلة التشريد القسـر    - 1االلتزام األساسي  
يلح فحسب االوتياجات ان سا ية الفورية بو يـد مـن الضـعف ويّسـن الصـمود       ال

واالعتماد على النفس ومحاية الزجاني واملشردين داخليًا. وااللتزام بتنفيذ اـذا النـ:ج   

__________ 

 ال يرد انا وي    و يتعلي بالزجاني وودام. 4االلتزام األساسي  (6) 
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ة منســقة تعتــرف بالتحــديات اجلديــد مــن خــزل بــذل ج:ــود دوليــة و قليميــة ووطنيــ  
ان سا ية وانمناقية للتشرد على السواء. وااللتزام باداذ التدابري السياسـية والسياسـاتية   

 والقا و ية واملالية الززمة ملواج:ة اذه التحديات يف السيان احملدد.
االلتــزام بالعمــو علــى  دــاد ولــول منمو ــة وســليمة وداقمــة   - 2االلتــزام األساســي  

:ـا للمشـردين داخليـًا والزجـاني. وااللتـزام بالقيـام بـذلك بسريقـة متسـقة قابلـة           ودعم
للقياس من خزل برامج دولية و قليمية ووطنية، وباداذ التدابري السياساتية والقا و يـة  
واملاليــة الززمــة للســياقات احملــددة، وللعمــو مــن أجــو حتقيــي اــدف دفــيا وجــم     

 .2030قة حبلول عام يف املا 50التشرد الداخلي بنسبة 
ــزام األساســي   ــالنفع العــام الــذ  تقدمــو علــى الصــعيد العــاملي     - 3االلت ــراف ب االعت

البلدان واجملتمعات المل تستضيف أعدادًا كبرية من الزجـاني. وااللتـزام بتقـدمي الـدعم     
السياســي والسياســاع واملــايل الــززم للمجتمعــات الــمل تستضــيف أعــدادًا كــبرية مــن    

أو تسـتقبو عـددًا كـبريًا مـن العاقـدين، وـا هلكنـ:ا مواج:ـة األرـر ان سـاين           املشردين 
ــو      -واالجتمــاعي  ــز أدوات التموي ــة، بتعزي ــًا هلــذه الغاي ــزام، حتقيق االقتصــاد . وااللت

املتعدد األطراف. وااللتزام بتعزيز اعتماد اجملتمعات املضيفة على النفس وقـدر ا علـى   
 .1واملتكامو املبني يف االلتزام األساسي التكيف، كجزء من الن:ج الشامو 

االلتـزام بالعمـو بنشـا  علـى دعـم  ظـام اللجـوء ومبـدأ عـدم           - 5االلتزام األساسي  
انعــادة القســرية. وااللتــزام بــدعم زيــادة اال ضــمام  ا القــوا ني وأطــر السياســات         

ن داخليـًا، ممـو   الوطنية وانقليمية والدولية المل تكفو وحتّسن محاية الزجاني واملشردي
املتعلـي مبركـز    1967املتعلقة مبركـز الزجـاني، وبروتوكـول عـام      1951اتفاقية عام 

ــداخلي       ــرد الــ ــة بالتشــ ــة املتعلقــ ــادئ التوجي:يــ ــاال، واملبــ ــة كمبــ ــاني، واتفاقيــ الزجــ
 تنفيذاا. وتعزيز

ــى        - 21 ــو ااتمــام جمــدد وابتكــار  عل ــات  قســة ا ســزن قّيمــة لتوجي ــوفر اــذه االلتزام وت
عيدين الــوط  والــدويل للمشــردين داخليــًا. وحتقيقــًا هلــذه الغايــة، ويف بيــان أدا بــو املقــرر  الصــ

ــن اــذه          ــرر اعــاحب كــز م ــاول املق ــع املســتو  تن ــدة املســتديرة الرفي اعــاحب يف اجتمــاع املاق
األمـم  االلتزامات األساسية على ودة، واقترح توصـيات عمليـة هلكـن أن تسـتخدم:ا منظومـة      

ــن أجــ املتحــدة  ــة املتضــمنة يف      م ــروع والتوصــيات املختلف ــواردة يف الف ــات ال ــي االلتزام و حتقي
 التقرير. اذا
وتع:ــدت عــدة دول ومنظمــات بالتزامــات حمــددة بشــنن املشــردين داخليــًا، وشاصــة     - 22
يليم التزم االحتاد األورول بتنفيذ رعيتو االستراتيجية بشنن التشـريد القسـر ، مبـا يف ذلـك      مبا
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ون بـني الشـركاء ان سـا يني وانمنـاقيني لـد  بـدء األزمـات، وتعزيـز مجـع البيا ـات           تعزيز التعا
وحتليل:ا، والعمو مع احلكومات من أجـو رـمان  درا، املشـردين يف خسـط التنميـة الوطنيـة؛       

بزيـادة التمويـو ان سـاين املتعـدد     اململكة املتحدة ل يسا يا العظمى وأيرلندا الشـمالية  وتع:دت 
بزيـادة التمويـو   الواليات املتحدة األمريكيـة  قدم حلاالت التشرد املسولة؛ وتع:دت السنوات امل

املوجو للعمو ان ساين وزيـادة اسـتدامة التمويـو يف وـاالت التشـرد السويلـة األمـد؛ وتع:ـدت         
أوريندا باستضافة أما ة التفاقية كمباال؛ وأعلنت الصومال عـن خستـ:ا العتمـاد سياسـة بشـنن      

ــا  ــا ون وطــ  بشــنن      املشــردين داخلي ــبني باعتمــاد مشــروع ق ــة؛ وتع:ــدت الفل ــًا لزتفاقي ، وفق
املشـــردين داخليـــا؛ وتع:ـــد البنـــك الـــدويل بتنـــاول التشـــريد القســـر  باعتبـــاره مســـنلة ذات   

 عالية. أولوية
وتع:ـــدت عـــدة بلـــدان بـــليزء أولويـــة لتيســـري التعلـــيم للمشـــردين داخليـــا )ال تغـــال   - 23

القمة حمفو جديد للتعليم )التعلـيم ال يتمـو اال تظـار(. وهلكـن هلـذا       ومالسة(. وُأطلي يف مؤمتر
احملفو أن يسـ:م يف وشـد متويـو  رـايف وأن يشـد شـركاء جـددا لضـمان وصـول املشـردين           

 داخليا وريريام من األطفال الضعفاء على التعليم.
د يف وعرم مؤمتر القمة علـى املشـاركني فيـو وـس مسـؤوليات أساسـية ينبغـي التع:ـ         - 24

ــا؛        ــع  شــوب الزناعــات و هناق: ــادة السياســية ملن ــيم )أ( القي  طاراــا بالتزامــات حمــددة كمــا يل
احلــرحب علــى أال تلــف الركــب أوــدا   التمســك بالقواعــد الــمل تصــون ان ســا ية؛ )،(  )ب(

من تقدمي املعو ة  ا  هناء العوز؛ )اـ( االسـتممار يف ان سـا ية.    -تغيري وياة الناس  وراءه؛ )د(
ينظر املقرر اعاحب يف كـو مـن اـذه املسـؤوليات أد ـاه يف  طـار اهلـدف املتممـو يف احلـد مـن           و

 التشرد الداخلي.
 

 القيادة السياسية ملنع  شوب الزناعات و هناق:ا -ألف  
الصلة بني الزناع والتشـرد الـداخلي وارـحة، ومـن اجللـي أن أاـم التـدابري الـمل هلكـن           - 25

شرد الداخلي اي تدابري منـع الـزناع قبـو وقوعـو ووسـم الزناعـات       للدول اداذاا للحد من الت
اجلارية. واعترف العديد من القادة العامليني بنةية تـوافر انرادة السياسـية للقيـام بصـورة فعالـة      
مبنع الزناعـات و هناق:ـا، والتصـد  للسـباب اجلذريـة، واحلـد مـن اشاشـة األورـاع، وتعزيـز           

زالــت الزناعــات الووشــية تنــدلع حمدرــة زيــادات ااقلــة يف    احلوكمــة الرشــيدة؛ ومــع ذلــك مــا 
 التشرد الداخلي.

واألرقام اهلاقلة املتعلقة بالتشرد ال تكفي ووداا للكشـف عمـا للـزناع مـن أرـر مـدّمر        - 26
علــى املــد يني، وشاصــة ويممــا ُينتــ:ك القــا ون الــدويل ان ســاين والقــا ون الــدويل حبقــون           
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الـزناع ووسـمو بالدرجـة األوا علـى عـاتي السـلسات الوطنيـة.        ان سان. وتقع مسؤولية منـع  
وعلى الرريم من أ و ال هلكن منع  شوب الزناعـات أو ولـ:ا بسـ:ولة، وسـبما أربتـت التجربـة       
مؤخرا، فلن بعا الزناعات وأعمال العنف هلكن احليلولة دون ودور:ا. وذلك يتسلـب تـوافر   

ــب أيضــًا ا    ــو يتسل ــادة سياســيتني، ولكن ــت املناســب،     رادة وقي ــدابري متضــافرة ويف الوق ــاذ ت د
ودسيسًا استراتيجيًا، واياكو مؤسسية وووكميـة، ودصيصـا للمـوارد. فـلذا مـا تـوافر ذلـك،        

 هلكن للدول أن تتخذ خسوات فعالة يف جمال منع ودوث الزناع والتشرد الداخلي.
احب الضـوء علـى أ ـو    ويلزم تعميي الف:م ألسباب الزناع والتشرد. وقد سلط املقرر اع - 27

ويمما يؤد  وجود سجو من العنف أو الزناع، رمبا ألسباب عرقية أو دينية، أو بسبب عنـف  
عــام أو مــن جا ــب العصــابات،  ا عمليــات تشــريد للســكان، فبوســع احلكومــات أن تتخــذ    
ن تدابري وطنية ملموسة ملنـع االشـتباكات العنيفـة والتشـرد يف املسـتقبو. وهلكـن هلـذه التـدابري أ        

تشمو اداذ مبادرات حمددة لتـوفري احلمايـة ووفـك األمـن لتـنمني اجملتمعـات الضـعيفة، واتبـاع         
سياسات ملكافحة التمييز ولإلدما، االجتماعي، والقيام مببادرات للحـوار والتوفيـي  ـدف  ا    
احلد من  مكا ية تفجر العنف، فضًز عن اتباع سياسات اقتصادية أو اجتماعية نزالـة أسـباب   

  دالع العنف المل تكمن يف قضايا ممو الفقر أو التمييز أو عدم املساواة.ا
ومن شنن االرسزع بتقييمـات للمخـاطر مـن أجـو تعـيني اجملتمعـات الـمل قـد تكـون           - 28

معررة للزناع والتشرد أن يعني احلكومات على اداذ تدابري منعية فعالـة أو االسـتجابة بسـرعة    
ا يدث التشرد. ويتسلب منع ودوث التشرد تعيني اوية مـن  بتخسيط حلاالت السوارئ عندم

قد يتعررون للتشـرد، ومكـاهنم، وأسـباب ذلـك، فضـًز عـن  جـراء تقيـيم ملـا يلـزم ادـاذه مـن             
 ا جملـس وقـون ان سـان     2016التدابري الوقاقية. وقد و  املقـرر اعـاحب، يف تقريـره لعـام     

(A/HRC/32/35)بعـا الفاـات احملرومـة وامل:مشـة للعنـف       ، على تعميي الف:م ألسباب تعرم
 والتشرد، مبا في:ا األقليات العرقية والدينية والشعوب األصلية.

ومن املمكن أن يساعد   شـاء آليـات   ـذار مبكـر بوقـوع الـزناع ومـا يـنجم عنـو مـن            - 29
تشرد استنادًا  ا البحوث واملؤشرات، علـى التنبـؤ حبـدوث التشـرد ومنعـو. وهلكـن أن تشـمو        

لــك املؤشــرات تــاريع الــزناع أو العنــف العرقــي أو الــدي  أو ريريةــا؛ والتفــاوت االجتمــاعي   ت
ــن شــغو املناصــب          ــًا( م ــًا أو واقعي ــات )قا و  ــات؛ واســتبعاد بعــا اجملموع ــني الفا امللحــوب ب
السياسية، أو مناصب السلسة أو العمو يف مؤسسات الدولة؛ وتوافر أدلة علـى صارسـة التمييـز    

ات عنيفة رد من ينتمون  ا جمموعـات معينـة؛ وحتديـد العوامـو املسـببة للـزناع       أو شن اعتداء
 والتشرد ممو اال تخابات، رمن عوامو أخر  كمرية.
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وينبغي أن يتجلـى حتسـني القيـادة السياسـية يف االعتـراف بالتحـديات الوطنيـة، مبـا يف          - 30
ــ:ا بصــورة      ــى مواج:ت ــوافر تصــميم سياســي عل ــداخلي، وت ــك التشــرد ال شــاملة. ويف دول  ذل

عديدة، مبا في:ا تلك املتنررة بالعنف العام أو العنف ذ  الصـلة بالعصـابات، أو العنـف العرقـي     
أو ريـري ذلــك مــن أشــكال العنــف، ال يــتم االعتــراف بقضــايا التشــرد الــداخلي الواســع النســان  

تـدابري محايـة   معاجلت:ا على  و كامو. وبالتايل، ال توجد رما ات قا و يـة أو سياسـاتية أو    أو
ومساعدة، وبعا الدول تتفاد  االرسزع مبسؤوليت:ا الرقيسـية عـن محايـة املشـردين داخليـا      

ــم ا     ــدول حبجـ ــا الـ ــت:ني بعـ ــا تسـ ــاعد م. وبينمـ ــع    ومسـ ــر  املواقـ ــي دول أخـ ــرد، تغلـ لتشـ
املخيمات المل تستضيف مشردين داخليـًا دون التوصـو  ا ولـول داقمـة. ويعـد االعتـراف        أو

 خلي شرطًا ُمسبقًا ملنعو واحلد منو، مبا يف ذلك عن طريي  داد ولول داقمة.بالتشرد الدا
 

 التمسك بالقواعد المل تصون ان سا ية -باء  
مثة رسالة متسقة من مؤمتر القمـة مفاداـا أن االوتـرام التـام للقـا ون الـدويل وتنفيـذه،         - 31

ــدويل حلقــ     ــا ون ال ــدويل ان ســاين، والق ــة  مبــا يف ذلــك القــا ون ال ون ان ســان، واملعــايري الدولي
حلقون ان سان، أمر ذو أةية ويويـة حلمايـة املتـنررين باألزمـات. وبعـ  مـؤمتر القمـة برسـالة         
قوية مفاداا أن التقّيد بالقوا ني واملعـايري الدوليـة التـزام دـب التمسـك بـو يف املمارسـة العمليـة         

مـن ذلـك، يكمـر يف بعـا الزناعــات     . وعلـى الـرريم   “السـد األخـري املـا ع مـن اهلمجيـة     ”يـوفر  
اجلارية است:داف املد يني واملناطي السكنية، مبا يف ذلك شن اهلجمات على ةيمات املشـردين  
داخليــا، ووصــار الســكان وفــرم القيــود علــى املــد يني امللتمســني للمــن. وهلكــن احلــد مــن     

اين، وشاصـة مبــادئ  التشـرد  ذا مـا اوتــرم مجيـع أطــراف الـزناع املسـل  القــا ون الـدويل ان ســ      
توخي التمييز بني األاداف والتناسبية واحليسة ووظر األمر بتشريد السـكان املـد يني ألسـباب    
تتصو بزناع مسل ، ما ع يتسلب أمن:م ذلك. وصا لـو أةيـة ويويـة للحـد مـن التشـرد حتسـني        

 الضرر. واحلد من االمتمال للقا ون الدويل ان ساين، وزيادة اجل:ود املبذولة حلماية املد يني
وكمريًا ما يتعرم املشـردون داخليـًا لساقفـة واسـعة النسـان مـن ا تـ:اكات وقـوق:م.          - 32

فبانرافة  ا اهلجمات المل ُتشن على املناطي املد ية فتضسرام  ا الفرار من ديارام، تشـمو  
ــلجراءات مــوجزة أو تعســفية، واالخ    ــ:اكات االعتقــال التعســفي، وانعــدام ب تفــاء، اــذه اال ت

والتعـذيب واملعاملــة الز  ســا ية، والعنــف اجلنســي والعنــف القــاقم علــى  ــوع اجلــنس، وفــرم  
القيـــود علـــى وريـــة التنقـــو، واحلصـــول علـــى األمـــان، وا تـــ:اكات احلقـــون االقتصـــادية          
ــة وقــوق:م      ــة محاي ــًا، وكفال ــة املشــردين داخلي ــة. ودــب  يــزء ااتمــام أكــ  حلماي واالجتماعي

اوتياجا م ان سا ية. والوصـول  ا العدالـة واال تصـاف القـا وين للمشـردين      األساسية، وتلبية 
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يتم  االو يف احلاالت ان سا ية ودـب أن تكـون لـو الصـدارة، مـع       داخليًا او مف:وم ريالبًا ما
 االعتراف ام ال بصفت:م مستفيدين فحسب من املساعدة ولكن أصحاب وي في:ا.

رام املبـادئ التوجي:يـة املتعلقـة بالتشـرد الـداخلي علــى      ويـ  املقـرر اعـاحب علـى اوتـ      - 33
الصعيد العاملي، واتفاقية كمباال يف أفريقيـا.  ذ أن املشـردين داخليـًا يتفظـون حبقـون ان سـان       
والضـما ات املتعلقـة اـم املنصـوحب علي:ـا يف املبـادئ التوجي:يـة وـا يف وـاالت الســوارئ أو          

ساس الـذ  هلكـن عليـو تنفيـذ املسـاعدة واحلمايـة و دـاد        الزناع املسل ، وتوفر اذه احلقون األ
ولول داقمة. وكان املقرر اعاحب بني املشاركني الذين اعترفوا بالقيمة األوسـع ملعـايري وقـون    
ان سان قبو وقوع الزناع وأرناءه باعتباراا وسيلة ملنع ودوث العنف والـزناع. وتشـكو األةيـة    

قــدم  الـدويل حلقـون ان سـان والقـا ون الـدويل ان سـاين علـى       الـمل أوالاـا مـؤمتر القمـة للقـا ون      
املساواة اعترافًا اامًا بوجوب اوترام وقون ان سان واتباع ُ ُ:ج قاقمة علـى احلقـون بوصـف:ما    

 .عنصرين أساسيني ملنع الزناعات وتوفري احلماية يف مجيع مراوو االستجابة ان سا ية وانمناقية
، اعتـرف رعسـاء الـدول باملبـادئ     2005ة ملؤمتر القمة العاملي لعـام  ويف الوريقة اعتامي - 34

التوجي:يــة كلطــار دويل اــام حلمايــة املشــردين داخليــا. ف:ــذه املبــادئ تشــكو تفصــيز ويويــا    
للمعايري الد يا للدول، بدءًا من احليلولة دون ودوث التشرد وا ت:اء باحلماية يف أرنـاء التشـرد،   

ــا  ــة واملســاعدة والعــودة أو  عــادة    وتقــدم التوجيــو بشــنن املب ــى احلماي ــة املنسبقــة عل دئ القا و ي
التـوطني أو  عــادة اندمـا،. وُتعــد األطــر انقليميـة، مبــا يف ذلــك اتفاقيـة كمبــاال، والسياســات     
واألطر القا و ية الوطنية ررورية أيضًا لكفالة ترمجة املعايري الدوليـة  ا قـا ون  قليمـي وقـا ون     

االسـتجابات للتشـرد الـداخلي عـدم وجـود أطـر قا و يـة وسياسـاتية حمليـة           يعـون  للدولة. وصـا 
 ذات صلة باملشردين داخليًا.

ويســاور املقــرر اعــاحب القلــي بســبب رــعف املعرفــة باملعــايري ذات الصــلة حبقــون          - 35
املشردين داخليا، مبا يف ذلـك املبـادئ التوجي:يـة وانطـار املتعلـي بـاحللول الداقمـة، وتنفيـذاا.         

تسلب األمـر ع:ـدًا جديـدًا يـتم فيـو بنـاء القـدرات وتفعيـو القواعـد القاقمـة مـن أجـو زيـادة              وي
الوعي بني السلسات الوطنية املسؤولة عن دعم:ـا واألعـداد األوسـع  ساقـًا الـمل ُورـعت تلـك        
القواعد حلمايت:ا. وُيعّد اوترام اذه القواعد وكفالة اوترام:ا مـن جا ـب اجلماعـات املسـلحة     

 لدول وانراابيني أكمر أةية اون من أ  وقت مضى.من ريري ا
وال يزال  درا، املبـادئ التوجي:يـة رـمن األطـر انقليميـة حلقـون ان سـان أمـرًا متـس           - 36

 ليو احلاجة. وقد أا:رت الدول األفريقية واالحتاد األفريقي ريـادة يف اـذا الشـنن، بينمـا يظـو      
ــا  ــاك الكــمري ص ــة تصــديي   ان ــو لكفال ــي عمل ــاال     ينبغ ــة كمب ــى اتفاقي ــة عل ــدول األفريقي ــع ال مجي

وتنفيذاا، مبا يف ذلك بل شاء مؤمتر للـدول األطـراف. فمـن شـنن   شـاء اـذه اوليـة أن يكـون         
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وــافزا علــى العمــو ويعــزز تنفيــذ االتفاقيــة. وهلكــن هلــذه اوليــة اســتحداث األدوات والــ امج   
ــة ب    ــة معني ــي  هلــا أن تصــب  ســلسة  قليمي ــمل تت ــداخلي قــادرة علــى تقــدمي   واملــوارد ال التشــرد ال

مساعدة عمليـة للـدول وتعزيـز التضـامن انقليمـي ملواج:ـة التحـديات، مبـا يف ذلـك الزناعـات           
 والكوارث وتغري املناخ.

( A/70/709وذكـــر األمـــني العـــام يف تقريـــره ملـــؤمتر القمـــة العـــاملي للعمـــو ان ســـاين )  - 37
، داعيـًا  “ينبغي ورع اـذه األدوات والسياسـات وتسبيق:ـا يف املنـاطي والبلـدان األخـر       ”أ و 
مواصلة التسـوير املعيـار . ويـ  املقـرر اعـاحب اهلياـات احلكوميـة الدوليـة انقليميـة            ابقوة 

ــة       ــايري  قليمي ــات تفضــي  ا اعتمــاد مع ــام بعملي ــزم بالقي ــى أن تلت ــة األخــر  عل ودون انقليمي
جديدة بشـنن وقـون ان سـان ومحايـة املشـردين داخليـًا، تتـوافر هلـا اياـات رصـد واستشـارة            

 كندوات  قليمية رقيسية ملعاجلة مسنلة التشرد الداخلي.
ويف أفريقيا، ساعد   شاء  طـار  قليمـي للمشـردين داخليـًا علـى تورـي  أدوار الـدول         - 38

ن تــدر، أوكــام االتفاقيــة رــمن القــا ون ومســؤوليا ا. وتتسلــب اتفاقيــة كمبــاال مــن الــدول أ
ــة املشــردين داخليــا           ــن تنســيي األ شــسة الراميــة  ا محاي ــلسة مســؤولة ع ــي وأن تعــّين س احملل

ا يف ذلــك التعــاون مــع املنظمــات ومســاعد م، و ســناد املســؤوليات  ا األج:ــزة املختصــة، مبــ 
تمــد تــدابري واســتراتيجيات الوكــاالت الدوليــة. وعلــى الــدول املصــّدقة علــى االتفاقيــة أن تع أو

ــار      ــي، آخـــذة يف االعتبـ ــعيدين الـــوط  واحمللـ ــى الصـ ــرد الـــداخلي علـ ــنن التشـ وسياســـات بشـ
اوتياجات اجملتمعات املضيفة. وعلي:ا أن توّفر األموال الززمة للحمايـة واملسـاعدة وأن تـدر،    

امة ملشـكلة  مبادئ االتفاقية رمن مفاورات واتفاقـات السـزم الراميـة  ا  دـاد ولـول مسـتد      
 التشرد الداخلي.

و تج عن اـذه املتسلبـات مسـتو  أعلـى وأكـ  مـن التسـورات القا و يـة والسياسـاتية           - 39
واملؤسسية يف املنسقة األفريقية. فقد اعتمدت أيضا بلدان عديدة، مبا يف ذلك بعا البلـدان يف  

التشـرد الـداخلي أو اـي     أوروبا، وآسيا، وأمريكا الزتينية، قوا ني ووراقي سياسة وطنية بشـنن 
يف سبيو  عداداا. واذا ا اه  دال، بيد أ و ينبغـي تعزيـزه  ا وـد بعيـد كتـدبري للتناـب عـ         
ــة        ــوفر رــما ات قا و ي ــة ت ــوا ني والسياســات الوطني ــاطي.  ذ أن الق ــع املن ــدول يف مجي ــع ال مجي

ًز عــن أهنــا تنشــئ للمشــردين داخليــًا ال ريــ  عنــ:ا حلمايــة وقــوق:م يف املمارســة العمليــة، فضــ
  طارا قا و يا لتخصيح امليزا يات واألموال ملساعد م.

 

http://undocs.org/ar/A/70/709
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 احلرحب على أال تلف الركب أودا وراءه -جيم  
كا ــت الرســالة الــمل مفاداــا احلــرحب علــى أال تلــف الركــب أوــدا وراءه يف صــميم     - 40

ــة         ــك خســة التنمي ــا يف ذل ــاقي وان ســاين، مب ــو انمن ــنقح يف العم ــة ملعاجلــة ال ــات الدولي العملي
، ومؤمتر القمة العاملي للعمو ان ساين اون. ودب  يـزء األولويـة العليـا    2030املستدامة لعام 
ذولة واليا ومسـتقبز ملنـع وـدوث األزمـات ان سـا ية واالسـتجابة هلـا، لتحديـد         يف اجل:ود املب

ــي:م         ــن الســكان والوصــول  ل ــات األرــعف م ــن الفا ــم م ــًا، وريريا األشــخاحب املشــردين داخلي
ــة        ــدًا حلماي ــًا جدي ــدويل ااتمام ــدول واجملتمــع ال ــويل ال ــزام أن ت ــب اــذا االلت ومســاعد م. ويتسل

 الذين يكابدو و وأن تتخذ  جراءات جديدة ومبتكرة هلذا الغرم.للتشرد الداخلي أو  املعررني
واملشردون داخليا ام بعا أشد الفاات رعفًا، فقد فقـدوا ديـارام وأسـباب رزق:ـم      - 41

وأمن:م والشـبكات والـدعم االجتمـاعيني واجملتمعـيني. ويعـاين كـمري منـ:م مـن اال فصـال عـن           
شــاكو الصــحية ذات الصــلة بالتشــرد و/أو  األســر خــزل الفــرار ويعــا ون مــن الصــدمات وامل  

الزناع أو الكوارث. وقد يتعررون للخسر لد  وجودام يف أتون كوارث أو  زاعـات جاريـة   
أو بالقرب من:ا، أو عنـدما يضـسرون حلمايـة أ فسـ:م دون تـوافر ُسـبو كافيـة للحصـول علـى          

عذر الوصـول  لي:ـا. ويلـزم    املساعدة ان سا ية أو انمناقية. وتكون الغالبية خار، املخيمات ويت
 التنمية. اتباع ُ :ج مبتكرة وخزقة ندما، اوتياجا م من احلماية واملساعدة رمن عمليات

واذه الفاة اي يف كمري من األويـان مـن أشـد الفاـات  ميشـا ورـعفا يف اجملتمعـات،         - 42
املعّررة للتشـرد. وقـد    مبا يف ذلك األقليات الوطنية أو العرقية أو الدينية، أو الشعوب األصلية،

لـذين اـم م:مشـون أصـز للتشـرد،      تلي الزناع أو الكاررة دوامـة مـن الضـعف يتعـرم في:ـا ا     
يؤد   ا تفاقم اشاشة ورع:م ويضع:م يف واالت بالغة اعسورة من ا عدام األمـن والفقـر    صا

م علـى اويتـ:م   املدقع، ويز، ام عادًة يف مستوطنات عشـواقية يف املنـاطي احلضـرية سـعيا للتكـت     
مــن  وكسـب عيشــ:م. وقـد يقتــرن التشـرد با ااــات أو سياسـات متييزيــة، مبـا يف ذلــك رفـا       

 الدولية. اجلنسية أو احلرمان من:ا، و ةال املسؤولية الرقيسية عن احلماية المل تقتضي:ا املعايري
السـن   ومثة حتديات خاصة يواج::ا بعا الناس من املشردين داخليًا، مبن فـي:م كبـار   - 43

د جمتمـــع اململيـــات أو اململـــيني أو ذوو انعاقـــة، أو القّصـــر ريـــري املصـــحوبني بـــذوي:م، أو أفـــرا 
مزدوجــي امليــو اجلنســي أو مغــاير  اهلويــة اجلنســية. والنســاء اــن الزقــي يتعّررــن بصــفة      أو

خاصة بسبب التشرد ال ت:اكات من بين:ا العنف اجلنسي أو العنف القاقم علـى  ـوع اجلـنس،    
لـك مـن ا تـ:اكات وقـون ان سـان، ولـذلك يـتسلت ادـاذ تـدابري محايـة خاصـة. ومثـة             وريري ذ

عنصر رقيسي للحماية او توافر بيا ات مصّنفة ن شاء قاعـدة أدلـة لتكـوين صـورة للمشـردين      
داخليــا وتقيــيم اوتياجــا م وفقــا لظــروف:م. وكــمريًا مــا يكــون انــاك  قــح يف اــذه البيا ــات، 
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العمو الذ  تضسلع بو اياات ممـو الـداقرة املشـتركة لتحديـد مسـات       واذه الفجوة تعزز أةية
 (.www.jips.org/en/homeاملشردين داخليًا )ا ظر 

و كبة املشردين تشردًا طويو األمـد م:ملـة  سـبيًا. وعـدم وـو التشـرد السويـو األمـد          - 44
ويــ  تضــاف  يعــز   ليــو  ا وــد بعيــد تزايــد أعــداد املشــردين داخليــًا علــى الصــعيد العــاملي، 

موجــات جديــدة مــن التشــرد  ا طبقــات التشــرد السويلــة األمــد. وكلمــا طــال أمــد التشــرد،   
رعف اوتمال  داد ولول داقمة. وعلى  فـس الغـرار، ريالبـًا مـا ُيفتـرم أن املشـردين داخليـًا        

(. واختـار  A/HRC/19/54)ا ظـر   املوجودين خار، املخيمـات قـد وجـدوا احللـول اعاصـة اـم      
يظــو بعيـدا عــن األعــني لـدواعي احلمايــة بينمـا ع دتــر الغالبيــة ذلـك. ويلــزم اتبــاع     الـبعا أن  

من:جيات ةتلفـة، ممـو اعسـو  اهلاتفيـة لتقـدمي املسـاعدة، وبـرامج التوعيـة لتحديـد املشـردين           
داخليًا وتعيني مسا م، وتقييم اوتياجا م يف انطار الشامو للمجتمعـات املضـيفة، وتلبيـة اـذه     

ت باتباع الـُن:ج ان سـا ية وانمناقيـة. ومـن الضـرور  معاجلـة مشـكلة اـذه األعـداد          االوتياجا
من املشردين داخليًا من أجو حتقيي األاداف الوطنية املتمملة يف وو مشـكلة التشـرد الـداخلي    

 واحلد منو.
  

 تغيري وياة الناسم من تقدمي املعو ة  ا  هناء العوز -دال  
لفاعلة ان سا ية وانمناقية اي موروع  قـا  داقـم. وقـد ورد يف    العزقة بني اجل:ات ا - 45

موجز الرقيس أن مؤمتر القمة اعترف بن و ال هلكـن بعـد اون النظـر  ا االوتياجـات ان سـا ية      
مبعزل عن ج:ـود التنميـة املسـتدامة األمشـو الـمل تعـاا األسـباب اجلذريـة للعـوز السويـو األمـد            

لقمــة خســوة اامــة  ــو اجتيــاز الفجــوة بــني األ شــسة ان ســا ية    واملتكــرر. وقــد ادــذ مــؤمتر ا 
وانمناقية مع تعزيز أةية اوترام املبادئ ان سا ية واحليز ان ساين يف الوقت ذاتو. ووّقع األمـني  

التزامًا بالعمو بشـنن التعـاون يف األخـذ بنسـلوب عمـو      األمم املتحدة العام ومثا ية من كيا ات 
 لبنك الدويل واملنظمة الدولية لل:جرة.وأيد ذلك ا (7) جديد
ويؤكد االلتزام بالعمو أن أساليب العمـو اجلديـدة تتسلـب اسـتخدام مـوارد وقـدرات        - 46

أفضو، وحتسني النتاقج املتعلقة بناداف التنمية املستدامة ملن ام يف واالت اعسـر أو الضـعف   
واألزمات وتقليح االوتياجات ان سا ية على املد  السويـو. ويتسلـب اـذا االلتـزام التحفيـز      

ات جديــدة والتعــاون، مبــا يف ذلــك مــن جا ــب القســاع اعــاحب، واجل:ــات  علــى  قامــة شــراك
الفاعلة احمللية، واملصارف انمناقية املتعددة األطراف، لتوفري قـدرات ومـوارد  رـافية مـن أجـو      

__________ 

 https://consultations2.worldhumanitariansummit.org/bitcache/50b4cd3ad07469f44235fا ظــــــــــــــــــر  (7) 

a4c60353dfda17dbb0?vid=581741&disposition=inline&op=view. 
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حتقيي  تاقج مجاعية وقابلة للقيـاس، اسـتنادًا  ا ف:ـم مشـترك لزسـتدامة والضـعف والصـمود.        
الناوية العملية، تبادل البيا ـات والتحلـيزت واملعلومـات، والقيـام     وسيتسلب اذا االلتزام، من 

بعمليــات دســيط وبرجمــة مشــتركة و دــاد قيــادة أكمــر فعاليــة، فضــًز عــن اتبــاع طراقــي متويــو  
. ويف أسـلوب العمـو اجلديـد اـذا، دـب أن تنخـذ الـدول        (6)جديدة لدعم حتقيي  تاقج مجاعية
ًا يف اعتبارام التام فيما يبذلو و من ج:ود لتحقيـي أاـداف   والشركاء الدوليون املشردين داخلي

املقـدم  ا جملـس    2015التنمية املستدامة، على النحو الذ  حبمو املقرر اعاحب يف تقريره لعـام  
 (.A/HRC/29/34وقون ان سان )

انمناقيـــة  -ودأب املقــرر اعـــاحب علـــى التنكيـــد علــى أن اجتيـــاز الفجـــوة ان ســـا ية    - 47
تحقيــي احللـول املســتدامة للمشـردين داخليــًا. وااللتـزام باحلــد مـن التشــرد الــداخلي     رـرور  ل 

معناه التزام بتحقيي ولول مستدامة، وذلـك يتجـاوز قـدرة اجل:ـات الفاعلـة ان سـا ية ووـداا        
ويتسلب  دما، اجل:ـات الفاعلـة انمناقيـة لـد  بـدء التشـرد الـداخلي. وذلـك سـيتسلب زيـادة           

الداقمة يف املمارسة العملية والعملية املعقدة الززمة لتحقيي تلك احللـول،   ف:م ما تعنيو احللول
 .(8)على النحو املبّين يف انطار املتعلي باحللول الداقمة

احلــو الــداقم يتحقــي عنــدما ال يصــب  لــد   ”يــنح  طــار احللــول املســتدامة علــى أن   - 48
فيمــا يتصــو بتشــريدام وعنــدما   املشــردين داخليــًا أ  اوتياجــات حمــددة للمســاعدة واحلمايــة 

ودمـو  . “يكون مبقدورام التمتع حبقون ان سان املتعلقـة اـم دون متييـز  ـاتج عـن تشـريدام      
ــادة اندمـــا،    ــة ســـبو اا احللـــول املســـتدامة ) عـ ــتدامة، أو اندمـــا، احمللـــي  انطـــار رزرـ املسـ

وال جمـة. ومثـة مثا يـة     اندما، يف جزء آخر من البلد( ويوفر  قسة ا سزن للتحليو والـدعوة  أو
معايري حتدد مد  حتقيي احلو الداقم، وايم السزمة واألمن؛ ومستو  املعيشة الزقـي؛ وُسـبو   
العيف؛ واستعادة املساكن واألراري واملمتلكـات؛ واحلصـول علـى الورـاقي؛ وع  مشـو األسـر؛       

 واملشاركة يف الشؤون العامة؛ والوصول اا ُسبو ا تصاف وعدالة فعالة.
ومــن األاــداف الرقيســية للمقــرر اعــاحب رــمان التمســك اــذه املعــايري علــى الصــعيد  - 49

العاملي. واو يعمـو واليـًا مـع الشـبكة املشـتركة لتحديـد مسـات املشـردين داخليـًا يف مشـروع           
لورع مؤشرات أو  قا  مرجعية نرشـاد الـدول ومجيـع األطـراف املعنيـة بشـنن قيـاس التقـدم         

 ول داقمة لد  تنفيذ انطار.احملرز  و  داد ول

__________ 

 (8) The Brookings Institution-University of Bern Project on Internal Displacement, “Inter-Agency Standing 

Committee Framework on Durable Solutions for Internally Displaced Persons” (Washington, D.C., 2010). 

Available from www.unhcr.org/50f94cd49.pdf. 
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و لت بعا املمارسـات السـياة والـمل هلكـن أن تشـكو ا تـ:اكات حلقـون املشـردين          - 50
داخليـا أو تفضــي اا اــذه اال تـ:اكات. واــذه السياســات تشـمو  ريــزن املخيمــات واملــ و     

زع اجلماعيــة بــدون الوفــاء باملعــايري الدوليــة نريــزن املخيمــات أو املســتوطنات أو االرــس        
بالعمليات والضما ات الززمة للمشردين داخليا،  اايك عن كفالة  داد ولول داقمـة، ودفـع   
امِلن  النقدية، المل ريالبًا ما تكون تـدبريًا ا تقاليـًا ي:ـدف اا حتسـني رفـاه املشـردين داخليـًا و ن        

امة بـز أمـن   كا ت ُتف:م خسن أويا ًا على أهنا ولول داقمـة. وانعـادة القسـرية أو ريـري املسـتد     
تشكو وًز داقما وال دب أن تعت اا الدول أو اجملتمع الـدويل تقـدما  ـو احلـد      وال كرامة ال

 من التشرد الداخلي.
وعلى الرريم من أن التشرد كمريًا ما يدث سريعًا، يتسلب حتقيي ولول داقمـة عمليـة    - 51

ة وموارداـا وقـدر ا. فلعـادة    أبسن بكمري وكمريا ما تكـون معقـدة، وتشـكو حتـديًا عـ ة الدولـ      
بناء املنازل واهلياكـو األساسـية و عـادة تـوفري ُسـبو الـرزن و عـادة بنـاء جمتمعـات ومؤسسـات           
بكامل:ا، وكفالة العدالة والتعـايف النفسـي يسـتغرن وقتـًا وتركيـزًا للج:ـود واملـوارد. ويتسلـب         

امــا وتشــاورا مــع املشــردين  تــوفري احلمايــة للمشــردين داخليــًا ودعــم  دــاد احللــول قيــادة والتز  
داخليا أ فس:م ومبشاركة من:م. ويتسلب ذلك حتسني االعتماد على النفس و دما، املشـردين  
داخليًا يف شبكات األمان وبرامج التعليم وأسوان العمـو وخسـط التنميـة الوطنيـة، اسـتنادًا اا      

 القدرة واملعرفة احملليتني.
لول الداقمـة وينبغـي البنـاء علي:ـا، ومنـ:ا قـرار       واناك تسورات  دابية ذات صـلة بـاحل   - 52

جلنـة السياســات التابعـة للمــني العـام بشــنن  دــاد ولـول داقمــة للمشـردين داخليــًا والزجــاني      
ــام   ــدين )ع ــتني يف      2011العاق ــاتني الفا ــعة يف االســتجابة هل ــالفجوة الشاس ــرف ب ــذ  اعت (، ال

ت ديفـوار ومــايل اســتراتيجيات  مرولـة مــا بعـد الــزناع. وقـد ورــعت بعـا البلــدان ممـو كــو     
ــام    ــئ يف عــــ ــة. وأ شــــ ــول داقمــــ ــر     2014حللــــ ــول )ا ظــــ ــو احللــــ ــن أجــــ ــالف مــــ التحــــ

www.solutionsalliance.org       واو دمع بـني احلكومـات والشـركاء ان سـا يني وانمنـاقيني مـن )
أجو وو املشاكو العملية. ويساعد العمو الذ  تضـسلع بـو الـداقرة املشـتركة لتحديـد مسـات       

ين داخليًا على   شاء قاعدة وطنية قاقمة على األدلة من أجو اداذ القـرارات التشـغيلية.   املشرد
ويعزز مركـز رصـد التشـرد الـداخلي  جـراء التحلـيزت ذات الصـلة علـى الصـعيد العـاملي، يف           

انمنــاقي والبنــك الــدويل واجل:ــات املا ــة املتعــددة مبعاجلــة   األمــم املتحــدة وــني التــزم بر ــامج  
 الداخلي بوصفو قضية  مناقية، وليس جمرد قضية   سا ية.التشرد 
ــدول، ووكــاالت     - 53 ــة، تع:ــدت ال ــؤمتر القم ــم املتحــدة ويف م ــة   ،األم واملنظمــات الدولي

واحمللية، والقساع اعاحب بتعزيز القوا ني والسياسات مـن أجـو محايـة املشـردين داخليـًا ودعـم       
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اعلــة انمناقيــة أيضــا بالعمــو ويل واجل:ــات الف دــاد احللــول ملشــكلة التشــرد. وتع:ــد البنــك الــد
قبـو ذلـك علـى دعـم االعتمـاد علـى الـنفس لـد  املشـردين داخليـًا واجملتمعـات املضـيفة.              فيما

والواقــع، أن حتســني  دمــا، اجل:ــود ان ســا ية وانمناقيــة لــد  بــدء التشــرد أمــر رــرور  لبنــاء  
ر أساسي هلكن أن يفضـي  ا  دـاد   القدرة على الصمود واالعتماد على النفس، وكزةا عنص

 .(2)ولول داقمة يف  طار هنج قاقم على احلقون
 

 االستممار يف ان سا ية -ااء  
عـزز مـؤمتر القمــة الـدور البـال  األةيــة للتمويـو بوصـفو عامــو متكـني ووـافزا رقيســيا          - 54

بـاملوارد بشـكو كـبري    لتلبية االوتياجات املتصلة باملشردين داخليـا وتقليصـ:ا. ويلـزم النـ:وم     
ملواج:ـة حتـد  احلـد مـن التشــرد الـداخلي. ويواجـو املقـرر اعــاحب دومـًا حتـديات فيمـا يتعلــي           
بتوفري املساعدة واحلماية للمشردين داخليًا و وراز تقدم  و  داد ولول داقمـة، وتـرتبط اـذه    

كا ـات التخسـيط   التحديات مباشرة بنقح التمويو والقصر البال  لدورات التمويو صا يقيـد  م 
وال جمــة للجــو السويــو. وبــدون  دخــال تغــيريات اامــة علــى  ظــام التمويــو ســيتعرم وــو    

 مشكلة التشرد لعرقلة شديدة يف املمارسة العملية.
وال تزال اناك واجة بالغة األةية لزيادة التمويو ان سـاين املباشـر واملقـدم يف الوقـت      - 55

قساعات احلماية والقساعـات ان سـا ية ذات الصـلة، مبـا يف     املناسب والذ  هلكن التنبؤ بو ع  
ذلـك األريذيـة، والصـحة، واالوتياجـات األساسـية، وامليـاه، والصـرف الصـحي. ودـب أيضـا           
تعزيز التمويو املخصح للقساعات امل:ملة، مبـا يف ذلـك ُسـبو العـيف، والتجـا س االجتمـاعي       

والعران، أد  النقح الكـبري يف التمويـو  ا   ة اجلم:ورية العربية السوريواال تعا  املبكر. ويف 
على تقدمي املساعدة الضرورية، صا جعو املشـردين داخليـًا وريرياـم    األمم املتحدة خفا قدرة 

، ع تتلـي خسـة االسـتجابة ان ســا ية    2015كـا ون األول/ديســم    6يف عـوز شـديد. ووـا    
يف املاقــــة( مــــن  41بليــــون دوالر ) 1،17 ال  2016للجم:وريــــة العربيــــة الســــورية لعــــام  

مــن قيمــة  ــداق:ا العــاملي للتمويــو  األمــم املتحــدة اوتياجــات التمويــو انمجاليــة. وقــد رفعــت  
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. ووــا هنايــة (9)الربليــون دو 21،6بليــون دوالر  ا رقــم قياســي يبلــ    19،7ان ســاين مــن 
 .(10)قد تلقى  ال ربع املبل  انمجايل املسلوب 2016ع يكن  داء عام  ،وزيران/يو يو

ويلزم اتباع طراقي متويو جديدة لدعم رعية مؤمتر القمة بشنن األخـذ بنسـاليب عمـو     - 56
مـال  جديدة ولكفالة  تاوـة التمويـو الـززم لزسـتجابة ان سـا ية يف وـاالت السـوارئ، وللع       

انمناقيــة، ولز تقــال يف أقــرب وقــت  ا مرولــة اال تعــا  دون تــنخريات زمنيــة. ومــن النتــاقج  
ــي    ــزام بتحقي ــو ان ســاين املــرن    “صــفقة كــ  ”اهلامــة ملــؤمتر القمــة الت ــادة التموي ــز وزي لتعزي

والتعاوين وريري املخصح واملتعدد السنوات والذ  هلكـن الـتك:ن بـو مـن أجـو زيـادة الكفـاءة        
الية والشفافية وامُلساَءلة يف العمو ان ساين. ويسـعى اـذا االلتـزام  ا كفالـة زيـادة املبـال        والفع

المل تصو  ا الشركاء الوطنيني واحمللـيني الـذين اـم يف ورـع مناسـب هلّكنـ:م مـن العمـو مـع          
اجملتمعات احمللية، ووصول مزيـد مـن أمـوال اجل:ـات املا ـة  ا مـن اـم أشـد النـاس اوتياجـًا.           

لــذلك أةيتــو مــن أجــو تعظــيم االســتفادة مــن األمــوال، صــا هلكــن أن يتــي  مرو ــة أكــ             و
 للتحويزت النقدية وبرامج ان عا .

واملسؤولية الرقيسية للدولة يف محاية ومساعدة املشردين داخليا متتـد لتشـمو التمويـو.     - 57
ري، اناك دول أخـر   ففي وني أن بعا الدول من أشد الدول فقرا  وحتتا،  ا دعم دويل كب

ــة         ــة مــن أجــو تلبي ــات الوطني ــوارد مزقمــة مــن امليزا ي ــدخو ودــب أن دصــح م متوســسة ال
اوتياجــا م. وال ينبغــي للمجتمــع ان ســاين وانمنــاقي الــدويل أن يكــون مقــدمًا رقيســيًا للــدعم  

يف:ـا.  للجو السويو يف احلاالت الـمل تسـتسيع في:ـا الدولـة التوسـع يف اسـتجابا ا وحتمـو تكال       
وذلك يساعد على رمان توجيو الدعم الـدويل ويـ  احلاجـة  ليـو، ويعـزز قـدرة الدولـة علـى         

 االستجابة حلاالت التشرد احلالية واملقبلة.
ودــب عــدم التعلــو بــالقيود علــى املــوارد لت يــر عــدم  وــراز تقــدم  ــو  دــاد ولــول    - 58

أن تنشـئ ةصصـات يف امليزا يـة     داقمة. وقد و  املقرر اعاحب وكومات الدول املتنررة علـى 
وأن تضمن قا و يًا توفري أموال حملية هلكن أن دصح ملواج:ة حتديات التشرد للجـو السويـو   
ووا يتم  داد ولول داقمة. ويف أذربيجـان، روـب املقـرر اعـاحب بل شـاء ةصـح مضـمون        

__________ 

يف عــام األمــم املتحــدة كــان املبلــ  املسلــوب مــن خــزل  ــداءات   ” انمناقيــةاملبــادرات “قــًا لفريــي حتليــو، وف (9) 
بليــون دوالر، وذلــك ابــو  رــايو عــن العــام الســابي، ولكــن املســاةات ابســت بنســبة  19،8اــو  2015

 ر(.بزيني دوال 8.9يف املاقة ) 45أك  من ذلك بكمري، فخّلفت  قصًا ريري مسبون  سبتو 

 21.6 ا رقــم قياســي يبلــ   2016تزيــد النــداء ان ســاين لعــام األمــم املتحــدة “وفقــًا ملوقــع ايوما وســفري،  (10) 
-www.humanosphere.org/basics/2016/06/u-n، متــاح مــن املوقــع 2016وزيران/يو يــو  29، ”بليــون دوالر

increases-2016-humanitarian-appeal-to-record-21-6-billion/ . 
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:ا العـران، يف  من  يرادات النفط لدعم املشـردين داخليـًا، وأوصـى بـنن تنظـر دول أخـر ، منـ       
يف املاقـة   5اتباع سياسات صارلة. ويف الفلبني، يـتعني علـى ووـدات احلكـم احمللـي أن دصـح       

هلكـن منـ:ا سـحب     “صـناديي مواج:ـة الكـوارث   ”من وصت:ا من انيرادات الداخلية لصاحل 
 األموال ل امج انريارة واال تعا .

  
 رد الداخلي واحلد منوالعناصر الرقيسية للحيلولة دون ودوث التش -رابعا  

تبّين الفـروع التاليـة بعـا انجـراءات واملبـادئ األساسـية الـمل يعت اـا املقـرر اعـاحب            - 59
 ررورية لتحقيي ادف احلد من التشرد الداخلي.

 
 تعزيز  ظم احلوكمة واحلماية الوطنية -ألف  

نــع وــدوث احلوكمــة الرشــيدة عنصــر أساســي مــن عناصــر اجل:ــود الوطنيــة املبذولــة مل  - 60
التشرد الداخلي واحلد منـو. وتؤكـد املبـادئ التوجي:يـة التزامـات الـدول بادـاذ التـدابري املنعيـة          
الززمة لتفاد  ودوث التشرد. بيد أ و ريالبًا ما تفتقر الدول  ا اياكو احلوكمة املزقمة ملنـع  

بغــي جلميــع التشــرد الــداخلي قبــو بــدء وقــوع أزمــة التشــرد والتناــب لــو ودفيــف آرــاره. وين   
الدول، وشاصة تلك املعررة عسر التشرد الداخلي أو المل تكابده أن تنشـئ اياكـو ووكمـة    
فعالـة وخارــعة للمسـاءلة لزســتجابة جلميـع مراوــو التشـرد الــداخلي. وقـد اعُتــرف بضــرورة      
حتسني  دارة خسر الكـوارث، علـى سـبيو املمـال، مبـا يف ذلـك  طـار سـندا  للحـد مـن ةـاطر            

 ، وي   هنا هلكن أن تؤرر على أ  دولة.2030-2015لفترة الكوارث ل
( قـدم املقـرر اعـاحب توصـيات     A/70/334 ا اجلمعية العامـة )  2015ويف تقريره لعام  - 61

بشنن ووكمة التشرد الداخلي و دارتو، بدءًا من منـع ودورـو  ا  دـاد ولـول داقمـة لـو، مـن        
أة:ــا ورــع أطــر مؤسســية يف أقــرب وقــت صكــن. ولــذلك أةيتــو اعاصــة للحفــاب علــى           

املقـرر  ترح االستعداد الوط  ملواج:ة التشرد الداخلي واالاتمام املستمر بو ع  القساعات. واق
اعاحب تعيني ج:ة تنسيي مؤسسية رفيعة املستو  لتقود تنسـيي السياسـة العامـة الوطنيـة املتعلقـة      
بالتشرد واالستجابة جلميع أشكالو. ويتعني أن تكـون ج:ـة التنسـيي آليـة رفيعـة املسـتو  تباشـر        

 اع اء. السلسة على الوزارات التنفيذية واندارات والوكاالت املختصة وريرياا من اياات
ــوزارات، هلكــن أن تنســي املســؤولية       - 62 ــنلف مــن صــملني ملختلــف ال ــمل تت ــة ال واــذه اولي

الوطنية عن املشردين داخليًا ع  كو وكالة أو وزارة تنفيذية وأن تكون مسـؤولة عـن احلفـاب    
على األدوار املشتركة واملسؤوليات املتباينة ع  اهلياات احلكوميـة واألطـراف املعنيـة األخـر .     

اولية على رمان القيام باسـتجابات كليـة تعتـرف، علـى سـبيو املمـال، بالعزقـة         وتساعد اذه

http://undocs.org/A/70/334
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اهلامــة بــني تــوفري الســكن وفــرحب العمــو وســبو العــيف، فضــز عــن تــوفري التعلــيم، والصــحة،   
والرعايـــة الصـــحية انلابيـــة للمـــرأة ورـــرورة كفالـــة احلمايـــة يف كـــو مرولـــة مـــن مراوـــو   

 الداخلي. التشرد
صر األساسية للحوكمة الرشـيدة   شـاء آليـات رصـد وُ ظـم   ـذار مبكـر        وتشمو العنا - 63

للزناع والتشرد الناجم عن الكوارث، واالوتفاب بنظم للحـد مـن أخسـار الكـوارث و دار ـا،      
وتنفيــذ تــدابري للتخفيــف مــن آراراــا والتناــب ملواج:تــ:ا. ويتحــتم تــوفري التــدريب األساســي   

ريالبــًا مـا تكــون أول املسـتجيبني، مبــا يف ذلـك التــدريب     للسـلسات احملليـة ودون الوطنيــة، الـمل   
دـب أن ُيف:ـم    املتعلي باملعايري الدولية وما تفررو مـن التزامـات ويـال املشـردين داخليـًا. ومـا      

بوروح او احلاجة السويلة األجو  ا احلوكمة وتوجيو ااتمام مكـرس للمشـردين داخليـًا  ا    
وليـات موجـودة، علـى سـبيو املمـال، يف سـر  ال كـا،        أن يتم  داد ولول داقمة هلـم. واـذه ا  

والشركاء الـدوليون  األمم املتحدة وصربيا، والفلبني، وكوت ديفوار، وكينيا. وينبغي أن توفر 
 التعاون التق  وبناء القدرات، مبا يف ذلك تدريب اهلياات املسؤولة عن التنسيي.

 
 تحتسني مجع البيا ات وحتليل:ا وحتديد السما -باء  

يقتضي منع ودوث التشرد الداخلي وحتسني االستجابات لـو تـوافر معلومـات شـاملة      - 64
مورون اا تستند  لي:ا التدخزت ان سا ية وانمناقية على السواء. ويشمو ذلك تـوفري بيا ـات   
ــب       ــات لتعّق ــاس التقــدم، و  شــاء آلي ــرارات مســتنرية، وقي ــة هلكــن اســتنادًا  لي:ــا ادــاذ ق قاعدي

ورصــداا، و جــراء حتليــو شــامو لز ااــات. ويعــد تــوفري بيا ــات وأدلــة يعــول  لي:ــا   البيا ــات
ــز التنســيي         ــة لتعزي ــة ويوي ــا أةي ــدتني، وةــا ذوات ــة وال جمــة اجلي شــرطًا مســبقًا للسياســة العام
والتعاون بني اجل:ات الفاعلة املختلفة.  ذ يفتقر كمري من الدول للمعلومـات الدقيقـة عـن عـدد     

ليا ومسا م واوتياجا م. وعلى الصـعيد العـاملي، ال تكشـف األرقـام املتاوـة عـن       املشردين داخ
التشرد عن الصورة الكاملة. وكما يور  مركـز رصـد التشـرد الـداخلي، ال تشـري التقـديرات       
العاملية احلالية  ال  ا وجم التشرد الناشئ عن الزناع، والتقديرات السنوية للتشرد النـاجم عـن   

فجــوات خســرية يف البيا ــات املتعلقــة بالــذين تشــردام الكــوارث. وتشــكو   الكــوارث. وتوجــد
 .الكوارث البسياة احلدوث ومشاريع التنمية والعنف العام جماالت اامة ال تتوافر بيا ات بشنهنا

ــوافر بيا ــات مورــون اــا وشــاملة عــن التشــرد الــداخلي القــدرة علــى       - 65 ويعــون عــدم ت
تدابري فورية وتـدابري طويلـة األجـو للحـد مـن التشـرد. ويلـزم        االستجابة على  و فعال واداذ 

تـوفري مســات تفصــيلية حلــاالت املشـردين داخليــًا مــن أجــو كفالـة أن تتجــاوز املعلومــات جمــرد    
األعــداد واالوتياجــات األساســية فتشــمو بيا ــات عــن املشــردين داخليــا مصــنفة حبســب  ــوع  

اصة املتعلقـة باحلمايـة وريرياـا مـن الشـواريو،      اجلنس، والسن، واملوقع، والتنوع، والشواريو اع
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وآليات وقدرات التكيـف، لـد  املشـردين داخليـا فضـز عـن املعرفـة باجملتمعـات املضـيفة الـمل           
يعيشون ويؤررون في:ا. وقد ربت أن من الصـعب مجـع البيا ـات عمـن اـم خـار، املخيمـات،        

ــال شــبكات احل        ــدم  ريف ــة لكفالــة ع ــول  بداعي ــاك واجــة ندــاد ول ــم،  وان ــدعم هل ــة وال  ماي
 مبا يف ذلك باستكشاف التكنولوجيات اجلديدة.

وويمما تفتقر الدول اا القدرة على مجع البيا ـات وحتليلـ:ا ينبغـي هلـا أن تتعـاون مـع        - 66
الشــركاء الــدوليني ذو  اعــ ة. ومــن بــني املبــادرات اهلامــة املتعلقــة بالبيا ــات، يســلط املقــرر    

شتركة لتحديد مسات املشردين داخليا، واي داقرة مشـتركة بـني   اعاحب الضوء على الداقرة امل
ــات       ــى احلصــول علــى بيا  ــة عل الوكــاالت تســاعد احلكومــات والوكــاالت ان ســا ية وانمناقي
موروقــة عــن وــاالت املشــردين داخليــًا مبــا يف ذلــك البيا ــات املصــّنفة عــن املشــردين وتع:ــداا   

أن يســتند  دــاد ولــول مســتنرية اا صــورة   واســتكماهلا وحتليلــ:ا. وتعتــرف الــداقرة بوجــوب 
أكمــو لبيا ــات املشــردين داخليــا. ويف انــدوراس، ســاعدت عمليــة لتحديــد الســمات بقيــادة    
احلكومة وبدعم من الداقرة املشتركة لتحديد مسات املشردين داخليًا، على بناء قاعدة أدلـة وتـوفري   

 .ليا، صا يعد ممز جيدا هلكن حماكاتواملعلومات الززمة لورع سياسة عامة بشنن املشردين داخ
ويف مؤمتر القمة، تع:دت الدول األعضاء بتحسني املمارسات املتعلقـة ممـع البيا ـات     - 67

وحتليل:ا وان ذار املبكر، مبا يف ذلك   شاء منتد  عاملي ملواج:ة املخاطر. وتع:د األمـني العـام   
بــالكوارث، وتع:ــد البنــك الــدويل    وبراجم:ــا علمــا  األمــم املتحــدة  بــنن حتــا  مجيــع خســط    

واملصرف األورول لزستممار، باسم سبعة مصارف  مناقية متعددة األطراف، بالتعـاون الوريـي   
من أجو توليد مزيد من األدلة والبيا ات لزاتداء اا يف  دـاد احللـول يف الـدول اهلشـة اـدف      

 تعزيز الصمود االقتصاد .
ا عاما على ررورة  شراك اجل:ـات الفاعلـة انمناقيـة يف    وعلى الرريم من أن اناك اتفاق - 68

االستجابات ملشكلة التشرد يف مرولة مبكرة، دب أن يستند ذلك  ا بيا ات وحتليزت بغيـة  
القيام على أفضو وجـو بتحديـد املورـع الـذ  ينبغـي أن تتـدخو فيـو اجل:ـات الفاعلـة انمناقيـة           

اعد حتســــني بيا ــــات وحتلــــيزت لتحقيــــي أفضــــو أرــــر ومــــا وكيــــف يــــتم ذلــــك. وسيســــ
بدرجـة   “لتشـرد االت اا حلـ يـ مراع”على ت ير اتباع هنج  منـاقي   “بالتنمية الصلة ذات”التشرد 

. وعلـى الـرريم مـن أ ـو ال يـزال      (11)أك  أو الشروع يف ذلك الن:ج يف البلـدان املتـنررة بالتشـرد   
علومـات والتوصـو  ا   من الصعب  جراء حتليـو يلـح اوتياجـات مجيـع اجل:ـات الفاعلـة مـن امل       

__________ 

 (11) Chaloka Beyani, Natalia Krynsky Baal and Martina Caterina, “Conceptual challenges and practical 

solutions in situations of internal displacement”, Forced Migration, vol. 52 (May 2016). Available 

from www.fmreview.org/solutions/beyani-baal-caterina.html. [[link]]. 
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اتفــان بشــنن األولويــات القاقمــة علــى األدلــة املتعلقــة باالســتجابة مــن خــزل ج:ــود تعاو يــة     
وقيقيــة، فقــد حتقــي ذلــك يف عــدة ســياقات منــ:ا  دمــا، قضــايا التشــرد رــمن خســط التنميــة  
الوطنية. واناك ممال جيد علـى ذلـك واـو عمليـة لتحديـد السـمات ارـسلعت اـا مـؤخرا يف          

 شو الداقرة املشتركة لتحديد مسات املشردين داخليا.مقدي
  

  شراك املشردين داخليًا كشركاء -جيم  
البد أن تشرك الُن:ج اجلديدة املشـردين داخليـًا بصـفت:م شـركاء ال جمـرد مسـتفيدين.        - 69

وينبغي هلذه الُن:ج حتسني التشاور مع جمتمعـات املشـردين ومبشـاركة منـ:م كجـزء مـن عمليـة        
لتقييم ولزستجابة املستنرية، مبا يف ذلك يف تسبيي احللـول الداقمـة. وذلـك يسـاعد علـى      أمشو ل

رمان قدرة املشردين داخليا على متميو أ فس:م باعتبـار أهنـم اـم األفـراد الـذين لـدي:م أفضـو        
ف:م الوتياجات اذا اجملتمع وجوا ب رعفو، بو أيضا أما يو وتوقعاتو وم:اراتـو وقدرتـو علـى    

ينبغي أن متضي تقييمات االوتياجات جنبًا  ا جنب مـع تقيـيم انمكا ـات، مبـا يف     الصمود. و
التكيـــف والتعـــايف وُســـبو العـــيف   ذلـــك القـــدرة علـــى قيـــادة مبـــادرات تـــوفري القـــدرة علـــى  

 االستفادة من:ا. أو
ودــب أن يكــون للمشــردين داخليــا رأ  ودور أكــ  يف تشــكيو طبيعــة املســـاعدة         - 70

يتلقوهنما واحللول المل تسـت:دف:م. ووجـد املقـرر اعـاحب أن الرسـالة املشـتركة       والدعم اللذين 
الصــادرة عــن املشــردين داخليــا اــي أهنــم حمرومــون مــن كرامتــ:م، ولــيس لــدي:م أمــو كــبري،    
ويشعرون بنن أودا ال يستمع  لي:م،  اايـك عـن أن يتشـاور مع:ـم. ومـن شـنن التشـاور مـع         

و فعال أن يضمن  دامة احللول وشـرعيت:ا ويسـاعد علـى    املشردين داخليًا ومشاركت:م على  
 عادة الكرامة واألمـو  لـي:م. ودـب  يـزء أةيـة صارلـة ألصـوات وآراء املشـردات، واملسـنني،          
والشباب، وذو  انعاقة على سبيو املمال، مـن أجـو كفالـة أن تكـون احللـول مزقمـة وملبيـة        

 الوتياجات اجلميع.
وينبغي حتسـني االسـتفادة مـن امل:ـارات والقـدرات املتـوافرة داخـو اجملتمعـات املتـنررة           - 71

بالتشرد وتنميتـ:ا. ويتـي  االعتـراف باملشـردين داخليـا بصـفت:م فـاعلني اقتصـاديني  مكا يـات          
جديدة لتسخري املوااب والقدرات املوجودة داخو أعداد املشردين داخليا كعنصر أساسـي يف  

 ــو احللــول الداقمــة. وُيعــد تقيــيم قــدر م علــى التعــايف عــامز اامــًا أيضــًا يف   مرولــة اال تقــال
 شراك الشركاء انمناقيني استنادا  ا األدلة والبيا ات صا يدل علـى وجـود انمكا ـات لتجـاوز     

 مرولة املساعدة يف واالت السوارئ.
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ــة و     - 72 ــة الوطني ــوارد وقــدرة املنظمــات ريــري احلكومي ــز م ــي،  ومــن شــنن تعزي اجملتمــع احملل
ــة  شــراك         ــى كفال ــة، أن يســاعد عل ــا في:ــا اجلماعــات التسوعي ــة وريرياــا، مب واملنظمــات الديني
الشركاء احملليني على  و وريي يف  دـاد احللـول احملليـة واملتعلقـة باملنـاطي. وكمـا ذكـر األمـني         

ستعارـــة دـــب أن  ّســـن دعمنـــا وتعزيز ـــا للقـــدرات الوطنيـــة واحملليـــة بـــدال مـــن اال”العـــام 
(. ولــذلك قيمتــو لــيس فقــط يف األجــو القصــري، و منــا  170، الفقــرة A/70/709)ا ظــر  “عنــ:ا

 يساعد على بناء القدرة الوطنية على االستجابة لتحديات التشرد السويو األجو.
ره عــن زيارتــو القسريــة   وعلــى  ــو مــا ســلط املقــرر اعــاحب الضــوء عليــو يف تقريــ         - 73

ــامج A/HRC/32/35/Add.2للجم:وريـــة العربيـــة الســـورية )ا ظـــر   األمـــم املتحـــدة (، ركـــز بر ـ
انمناقي على بناء قدرة السكان املتنررين يف اجلم:ورية العربية السورية على الصـمود مـن أجـو    

. (12)للزمـة  استقرار ُسبو العيف وتعزيز القدرات على التكيف مع الصـدمات واورـار السـلبية   
انمنـاقي مـن  سـان أ شـستو املتعلقـة باال تعـا        األمـم املتحـدة   ، وّسـع بر ـامج   2014ويف عـام  

، كــان ينفــذ أكمــر مــن 2015آذار/مــارس حمافظــة. وحبلــول  14املبكــر والصــمود، فاســت:دف 
 مشروع لز تعا  والصمود وُسبو العيف، ومت كمري من:ا بالتعاون مع الشركاء احملليني. 100
 

 خسط العمو االستراتيجية الوطنية املتعلقة بالتشرد الداخلي -دال  
ال ُتدمج يف أريلب األويان االستجابات الوطنية للتشرد الداخلي رمن خسـط العمـو    - 74

أو خسـط التنميـة الوطنيــة. واـي ريالبــا مـا تكـون اســتجابات ةصصـة ويضــسلع اـا دون أطــر        
ــات ط   ــة وارــحة أو اســتراتيجيات أو ميزا ي ــرور    زمني ــد يتضــاءل االاتمــام مب ــة األجــو. وق ويل

ــة أو متضــي دون تنفيــذ. ويف بعــا       ــاقح املــوارد ويعــاد تنقــي  اعســط األولي ــزمن، وقــد تتن ال
ــدد أو دتفــي انرادة       ــد تتب ــة داقمــة. وق ــول اال تقالي احلــاالت يســول أمــد التشــّرد فتصــب  احلل

ــا       ــك  ةــال املشــردين داخلي ــن ذل ــ امج فينشــن ع ــام  السياســية وزخــم ال ــاب باالاتم . واالوتف
واملوارد وا  لاز احللول الداقمة سيستفيد كمريًا مـن ورـع خسـط عمـو وطنيـة رـمن  طـار        

 .2030ادف مؤمتر القمة املتممو يف احلد من التشرد الداخلي حبلول عام 
ودب اعتبار اذا اهلدف التزاما عمليا بالعمـو مسـاويا لزلتزامـات واألاـداف املقـررة       - 75

. وينبغي للدول املتنررة بالتشرد الداخلي أو تواجـو  2030ر خسة التنمية املستدامة لعام يف  طا
خسر التشرد الداخلي أن تنظر يف ورع خسط عمو اسـتراتيجية وطنيـة حلـو مشـكلة التشـرد،      
ذات أطر زمنيـة وارـحة، وآليـات رصـد وتقيـيم، وتركـز االاتمـام علـى  دـاد ولـول داقمـة.            

__________ 

ــامج   (12)  ــم املتحــدة  ا ظــر بر  ــاقي، األم ــًا مــن الصــمود يف ســوريا   365”انمن ــع  2014، “يوم ــاح مــن املوق ، مت
www.sy.undp.org/content/syria/en/home/library/poverty/365-days-of-resilience-in-syria.html. 

http://undocs.org/ar/A/70/709
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ى الصعيد الوط  ولكـو سـيناريو للتشـرد بـالنظر  ا خصوصـيات كـو       وينبغي أن يتم ذلك عل
 والة وبالتشاور التام مع املشردين داخليا.

ــة والشــركاء       - 76 وينبغــي ورــع خســط العمــو بالتعــاون مــع املؤسســات الشــريكة الوطني
رـع  ان سا يني وانمناقيني واملا ني الدوليني. وينبغي   شاء عمليات تشاور وحتقي وموافقـة وو 

ميزا يــات لتغسيــة تكلفــة االســتجابات الفوريــة واملتسلبــات املتوســسة األجــو والسويلــة األجــو   
الززمة للحلول الداقمة. وبوسع الدول، وسب االقتضـاء، أن تسـعى للحصـول علـى األمـوال      
من املا ني لدعم تنفيذ خسط العمو الوطنيـة. وُتحـ  احلكومـات املا ـة والشـركاء الـدوليون       

يف  قامة عزقات خاصة مع الدول املا ـة اسـتنادًا  ا خسـط العمـو وعمليـة حمـددة       على النظر 
 تتوافر في:ا آليات للرصد وامُلساَءلة.

وتشمو مناذ، التعاون بـني الشـركاء الـوطنيني والـدوليني تلـك الـمل سـبي   شـاعاا يف          - 77
لقــة باألاــداف انمناقيــة   طــار األاــداف انمناقيــة لللفيــة. وقــد ربــت أن التقــارير القسريــة املتع   

األمـم  لللفية والورقات االستراتيجية للحد من الفقـر الـمل تعـداا الـدول بالتعـاون مـع بر ـامج        
ــارية    املتحـــدة  ــراكات استشـ ــة شـ ــن تـــوخي  قامـ ــة. وهلكـ ــاقي، أدوات وطراقـــي ذات قيمـ انمنـ

جو ورـع  وشراكات للمساعدة التقنية وشراكات تشغيلية بني الدول والشركاء الدوليني من أ
خســط عمــو وطنيــة ملواج:ــة التشــرد الــداخلي. ومــن شــنن العمــو مــع الشــركاء الــدوليني أن    
يساعد الدول على بلـورة وصـقو االسـتراتيجيات والـ امج الوطنيـة الـمل تتنـاول منـع وـدوث          

 التشرد وسيناريواات التشرد احملددة.
ــد للســما       - 78 ــة تشــاور وحبــوث وحتدي ــو عملي ــي أن تشــمو خســط العم ت، هلكــن وينبغ

االاتداء بنتاقج:ـا يف  جـراء تقييمـات تفصـيلية وورـع دسـيط اسـتراتيجي. وينبغـي أن تكـون          
خسط العمو متفقة متامًا مع انطار املتعلي بـاحللول الداقمـة وتشـكو تسبيقـًا هلـذا انطـار علـى        

د(، حتديات التشرد الفعلية. وينبغي أن تتناول خسط العمو التشرد كلو )اجلديد والسويـو األمـ  
 مبا يف ذلك التشرد الناشئ عن الزناع والكوارث والتنمية والعنف العام.

وينبغـــي ورـــع بر ـــامج و طـــار زمـــ  للتنفيـــذ والتقيـــيم والرصـــد، وحتديـــد أاـــداف    - 79
ومؤشرات هلكـن تقيـيم التقـدم وفقـًا هلـا. وينبغـي أن تكـون خسـط العمـو مكّملـة لزلتزامـات            

ت دولية أخر  ومنسجمة مع:ـا، مبـا يف ذلـك اوليـات وسـري      الوطنية املتع:د اا يف  طار عمليا
 .2030انجراءات يف  طار خسة التنمية املستدامة لعام 
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 ورع األاداف واملؤشرات املتعلقة بالتشرد الداخلي -ااء  
ــام         - 80 ــة املســتدامة لع ــداف التنمي ــي أا ــداف ومؤشــرات لتحقي ــن الضــرور  ورــع أا م

وسـيكون ورـع أاـداف ومؤشـرات لرصـد التقـدم احملــرز يف       للـدول واجملتمـع الـدويل.     2030
وو مشكلة التشـرد الـداخلي ذا أةيـة ويويـة أيضـا لتحقيـي احلـد مـن التشـرد. وينبغـي ورـع            
أاداف ومؤشرات عاملية لزسـتفادة منـ:ا واالاتـداء اـا لـد  ورـع أاـداف ومؤشـرات علـى          

ة. واـذه اجل:ـود تعتمـد أساسـًا     الصعيد الوط  معّدة خصيصًا حبسب األوراع الوطنيـة واحملليـ  
 على توافر بيا ات دقيقة ومتسقة.

وقــد شــرع املقــرر اعــاحب، بالتعــاون مــع الــداقرة املشــتركة لتحديــد مســات املشــردين     - 81
لحلـول  ل ادعمـ املضـسلع اـا   توفري املعلومات الززمة لزسـتجابات  ”داخليًا، يف مشروع بشنن 
عزيز تنفيذ انطـار املتعلـي بـاحللول الداقمـة. واهلـدف      من أجو ت (13)“الداقمة للمشردين داخليًا

من املشروع او   شاء مكتبـة مـن املؤشـرات املختـ ة، وتكنولوجيـات وأدوات لقيـاس التقـدم        
ــاء القــدرات           ــواد بن ــو وم ــوفري التوجي ــة يف وــاالت التشــرد، وت ــول داقم ــاد ول ــو  د احملــرز  

واو ي:ـدف  ا دعـم احلكومـات واجل:ـات     للحكومات واجل:ات الفاعلة ان سا ية وانمناقية. 
الفاعلة ان سا ية وانمناقية يف القيام باستجابات مشـتركة قاقمـة علـى األدلـة مـن خـزل ترمجـة        

 انطار  ا أدوات ميدا ية مناسبة.
وسيكون التزام مؤمتر القمة بل شاء حتدي  سنو  السـتعرام التقـدم احملـرز يف املضـي      - 82

فيذاا وسيلة أساسية لرصد التقدم يف احلـد مـن التشـرد الـداخلي مـن خـزل       ُقدمًا بالتزاماتو وتن
احللول الداقمـة، فضـًز عـن املسـاعدة علـى االوتفـاب بـالزخم املتعلـي باألاـداف وااللتزامـات           
الرقيسية. ومثة التزام بل شاء حمفو للعمـو وجعـو الوصـول  ليـو ميسـورًا للجم:ـور تـنعكس فيـو         

ات الفرديـــة واملشـــتركة املتع:ـــد اـــا يف مـــؤمتر القمـــة، ومســـاءلة  عمليـــات املواءمـــة وااللتزامـــ
 املشاركني عن االلتزامات المل تع:دوا اا.

 
 تعزيز التضامن الدويل ملنع ودوث التشرد الداخلي واحلد منو -واو  

رسـالة تـرددت أصـداعاا يف مجيـع      “مسـؤولية مشـتركة   -  سا ية واودة ” ن رسالة  - 83
واــي حتــ  علــى تعزيــز التضــامن اــدف حتســني منــع وــدوث األزمــات  أعمــال مــؤمتر القمــة، 

ان سا ية واالستجابة هلا. وذلـك هلكـن حتقيقـو مـن خـزل التع:ـد بالتزامـات أكـ  مـن جا ـب           
مزيد من البلدان بلتاوة املوارد للتمويو السويو األجو لل شسة ان سا ية للمساعدة على  دمـا،  

__________ 

 .www.jips.org/en/profiling/durable-solutionsا ظر  (13) 
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مشـكلة التشـرد الـداخلي. ومـع ذلـك دـب أال تقتصـر املسـؤولية         الُن:ج ان سا ية وانمناقية حلـو  
 املشتركة على التمويو  ذا ما أريد أن حتقي بالفعو رعية حتقيي التضامن بني البلدان وع اا.

ويف جمال احلد من خسر الكوارث ودفيف آراراا واالستجابة هلا، اناك  سان واسـع   - 84
وفرحب كمرية لتعزيـز التعـاون والتضـامن الـدوليني مـن أجـو منـع وـدوث الكـوارث والتناـب           

يف  “اايـان ”ملواج:ت:ا ينبغي استمماراا. وكما  لى يف سيان كوارث ممو انعصار املـدار   
، سـرعان مـا تسـتجيب بلـدان عديـدة      2004احمليط اهلنـد  يف عـام   الفلبني وزلزال وتسو امي 

باألموال واألفراد واملعدات عندما حتـو الكاررـة. وينبغـي أن يكـون توسـيع  سـان وطـابع اـذا         
التعاون واملساعدة حبي  يتجاوزا الفترة المل تعقب الكارث مباشـرًة  ا منـع التشـرد والتناـب     

ألجــو جــزءا مــن اتفــان عــاملي جديــد. وينبغــي أن تعــ    ملواج:تــو وحتقيــي اال تعــا  السويــو ا 
املسؤولية املشتركة والتضامن من أجو العمو على  و أفضو على  داد وتنفيذ ولول ملشـكلة  
التشرد الناتج عن الكوارث فـت  األبـواب لزسـتخدام املتبـادل للتكنولوجيـا واملسـاعدة التقنيـة        

 بني الدول بروح التعاون الدويل.
معنـاه زيـادة التركيـز والتعـاون الـدوليني علـى احلـد مـن التشـرد و دـاد القـدرة            وذلك  - 85

واتفـان بـاريس بشــنن تغـري املنـاخ لعــام      2015علـى مواج:تـو اســتنادًا  ا  طـار سـندا  لعــام     
. وتناول مؤمتر القمة مسنلة التشرد يف سيان الكوارث وتغري املناخ، ودعـا املشـاركون   2015

و طار قـا وين حلمايـة الـذين يشـردون بسـبب اورـار الضـارة لـتغري املنـاخ.           ا   شاء آلية دولية 
بالتشـرد النـاجم عـن تغـري املنـاخ، وحبـ  املقـرر         2010وقد اعترفـت اتفاقـات كـا كون لعـام     

(. ويـ  يقـول  ن   A/66/285) 2011اعاحب ذلك يف تقريره املقدم  ا اجلمعية العامة يف عـام  
التشرد الداخلي الناجم عـن الكـوارث يـرتبط ارتباطـا وريقـًا بالتشـرد عـ  احلـدود النـاجم عـن           
الكوارث. واو يروب شسـة محايـة املشـردين عـ  احلـدود يف سـيان الكـوارث وتغـري املنـاخ،          

 يف  طار مبادرة  ا سن. 2015بلدان يف عام  110المل أقراا 
ن من  قـح يف اعـ ة املتعلقـة بالتعامـو مـع التشـرد ودـب تنميتـ:ا         ويعاين بعا البلدا - 86

بسرعة. واالستفادة من املساعدة التقنية وخ ة البلـدان الـمل كابـدت التشـرد تشـجع املمارسـة       
احلميــدة واعــ ات. ومــن شــنن   شــاء مكــزن مركــز  للمبــادئ التوجي:يــة واألدوات وأفضــو   

تسـويره ليكـون أيضـا منتـد  للحـوار بـني الـدول         املمارسات أن يساعد الـدول، وهلكـن أيضـا   
واألطراف الفاعلة الدولية املختلفة. ويف اذا الصدد، هلكن للتحـالف مـن أجـو احللـول، الـذ       

ــام   ــتجابات       2014أ شــئ يف ع ــم االس ــو يســ:م يف دع ــافعني. ف: ــوردا   ــًز وم ــوفر حمف ، أن ي
ــدول واجل       ــني ال ــة ب ــج تعاو ي ــاع ُ : ــن خــزل اتب ــة ان ســا ية   للتشــريد القســر  م ــات الفاعل :

وانمناقية، رمن ج:ات أخر ، وهلّكـن مـن  ـاوز املشـردين لزتكـال علـى املعو ـة  ا زيـادة         
 الصمود واالعتماد على النفس والتنمية.

http://undocs.org/ar/A/66/285
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 االستنتاجات والتوصيات -خامسا  
أوا مؤمتر القمة ااتماما متس  ليو احلاجة وينع يف الوقـت املناسـب ملسـنلة التشـرد      - 87
ــيا وجــم التشــرد        ا ــًا اــوم دف ــًا اام ــدويل التزام ــدول وللمجتمــع ال ــداخلي. وورــع لل ل

آمنـة وكرهلـة.    2030الداخلي  ا النصف حبلول عـام   وحتقيقـا هلـذه الغايـة، يلـزم      بسريقـة 
اتبــاع ُ :ــج مبتكــرة وبنــاءة، والقيــام مببــادرات جرياــة و  شــاء شــراكات وأشــكال تعــاون    

شـيء،  رادة وقيـادة سياسـيتني ملنـع  شـوب الزناعـات       جديدة ومعززة. ويتسلب، قبو كـو  
المل اي السبب العاملي الرقيسـي للتشـريد القسـر  و دـاد ولـول هلـا. ويتسلـب احلـد مـن          
التشرد ورع منـوذ، جديـد للعمـو الـوط  والـدويل يقـوم علـى التنبـؤ ال علـى رد الفعـو،           

 .ويركز على ان ذار املبكر، والتناب، ودفيف اورار، والتكيف
 األعمـال علـى النحـو املعتـاد.     ولن ُيضسلع اـذه امل:مـة مـن خـزل أسـلوب تسـيري       - 88
أ و دب االرسزع اا بدون التماس طرن ةتصرة، وباستخدام ُ :ج قاقمة على األدلـة    ذ

ــة ودقيقــة واتبــاع أفضــو املمارســات الــمل تتفــي مــع اوتــرام وقــون      وبيا ــات مصــنفة وافي
وكفالــة اوترام:ــا. واــي تقتضــي التزامــا مبنــع وــدوث تشــرد  ان ســان للمشــردين داخليــًا 

جديــد وحتييــد العوامــو املســببة واحملّركــة للتشــرد، فضــًز عــن حتقيــي ولــول داقمــة و  شــاء 
العمليـات واملــوارد الززمــة. وســيكون مــن الضــرور  رصــد صارســة الــدول بعنايــة لكفالــة  

 الدولية.امتمال عمليات احلد من التشرد امتماال تاما للمعايري 
على الرريم من أن العبء يقع علـى كااـو الـدول بوصـف:ا املتحملـة للمسـؤولية       و - 89

  سـا ية واوـدة   ”الرقيسية عن منع ودوث األزمات والتشرد وول:ما، فقـد كا ـت رسـالة    
دعامة ملـؤمتر القمـة. ودـب ف:ـم التشـرد الـداخلي علـى أ ـو اـاارة           “مسؤولية مشتركة -

آرـــار وطنيـــة و قليميـــة ودوليـــة ينبغـــي أن تشـــركنا مجيعـــا يف ورـــع   عامليـــة تترتـــب علي:ـــا 
اســتراتيجيات جديــدة ملنــع وــدور:ا وندــاد ولــول مناســبة وداقمــة ملــن تشــردوا بالفعــو.    
فبدون توفري احلماية والكرامة واألمـان داخـو بلـداهنم، يصـب  مشـردو اليـوم الجاـي الغـد         

الصـلة واملتواليـة مـن الضـرور  بـدء      باومني عن األمان واحلماية واملساعدة. ولتناول اـذه  
ع:د جديد من التضامن الدويل مـن أجـو منـع األزمـات، ويممـا أمكـن ذلـك، واالسـتجابة         

 على  و فعال هلا وألسبااا اجلذرية.
وحتســني األداء معنــاه االســتفادة مــن الــدروس ومواصــلة فعــو مــا ُأوســن فعلــو           - 90

ــتراتيجي وا    ــادة املنحــى االس ــاه زي ــده. ومعن ــي    و وي ــة لتحقي ــو بســرن ةتلف ــاوين والعم لتع
أاداف مشتركة. وسيتي   اوز الفجوة بني األ شسة ان سا ية وانمناقيـة وادـاذ  جـراءات    
متكاملة تستممر يف بناء االعتماد على الـنفس والصـمود منـذ البدايـة. وللحـد مـن التشـرد        



A/71/279 
 

 

16-13413 31/33 

 

اع، دـب أن  تصـرف   الناتج عن تغـري املنـاخ والكـوارث املفاجاـة والبسياـة احلـدوث والـزن       
ــاد  رــياع أجيــ     ــة لتف ــايري فعال ــن املشــردين يف املســتقبو.  اون و ضــع رــما ات ومع ال م

ينبغي ترك أود خلف الركب، وقد ادذ مؤمتر القمة العاملي للعمـو ان سـاين خسـوات     وال
 اامة، ولكنو دب تفعيو التزاماتو ووعده يف الواقع العملي.

 الدول مبا يليموم بنن تقويوصي املقرر اعاحب  - 91
االستممار يف ج:ود السزم وبنـاء السـزم، مـع ادـاذ التـدابري الززمـة ملنـع         )أ( 

وقــوع الزناعــات وولــ:ا و زالــة الظــروف واألســباب املفضــية  لي:ــا كجــزء مــن التزاما ــا    
املتعلقــة باحلوكمــة الرشــيدة ووقــون ان ســان والتنميــة. ويعــد التصــد  ملســاقو ممــو عــدم  

التمييــز والفقــر والظلــم والفســاد مــن العوامــو األساســية ملنــع وــدوث التشــرد    املســاواة و
 واحلد منو؛
ــدويل       )ب(  ــا ون ال ــدويل ان ســاين، والق ــا ون ال ــام للق ــى النحــو الت ــال عل االمتم

حلقــون ان ســان، واوتــرام املبــادئ التوجي:يــة املتعلقــة بالتشــرد الــداخلي. وينبغــي للــدول   
املعّررة عسر ودورو أن تعتمد تشريعات وسياسة عامة بشـنن   املتنررة بالتشرد الداخلي أو

 التشرد الداخلي تتفي مع القا ون الدويل واملعايري الدولية والقوا ني واملعايري انقليمية؛
كفالة ورع أطر ووكمية ومؤسسـية بشـنن التشـرد الـداخلي دصـح هلـا        )،( 

ــتراتيجية ال     ــو االس ــط العم ــذ خس ــة لتنفي ــات الززم ــنررة    امليزا ي ــدول املت ــي لل ــة. وينبغ وطني
بالتشرد أن تنظر يف دصيح  سبة ماوية مضمو ة من انيـرادات الوطنيـة ملواج:ـة التشـرد     

 وللتناب للكوارث، ولإل ذار املبكر، ودفيف اورار واالستجابة؛
التع:ــد علنــًا بالوفــاء بــااللتزام حبــو مشــكلة التشــرد الــداخلي واحلــد منــ:ا   )د( 

وخسط عمو وطنيـة يف شـراكة مـع الشـركاء الـوطنيني والـدوليني مـع        وورع ولول داقمة 
 رمان توفري ةصصات مالية طويلة األجو؛

  شاء ُ :ج قاعدية قاقمة على األدلة  زاء مشكلة التشـرد الـداخلي تسـتند     )اـ( 
 ا بيا ــات مصــّنفة، بالتعــاون مــع الشــركاء والــوطنيني والــدوليني، تــوفر صــورة وطنيــة         

ــوفري صــورة شــاملة       تفصــيلية للمشــر  ــن ت ــة، فضــًز ع ــن احلماي ــًا واوتياجــا م م دين داخلي
 للوراع واجملتمعات املضيفة؛

القيام، استنادًا  ا املعايري الدولية واألاداف واملؤشـرات الوطنيـة احملـددة،     )و( 
بورع أاـداف حمـددة زمنيـًا ويـتم رصـداا للحـد مـن التشـرد الـداخلي متشـيا مـع أاـداف             

 امة، مع  يزء ااتمام خاحب حلاالت التشرد السويو األمد؛التنمية املستد



 A/71/279 

 

32/33 16-13413 

 

احلد من خسر ودوث موجات تشرد جديدة ورا ويـة بالتصـد  للسـباب     )ز( 
اجلذرية للتشرد بوصف ذلك أولوية عالية، مبا يف ذلك باداذ التدابري الززمـة ملنـع  شـوب    

آرار الكوارث؛  الزناع والتدابري الززمة لتخفيف 
آليـات   ـذار مبكـر لـتمكني         االرسز )ح(  ع بتقييمـات عسـر التشـّرد، و  شـاء 

ــة والتناــب        ــع وــاالت التشــرد احملتمل ــزناع ومجي ــالكوارث وال ــؤ ب ــدول مــن حتســني التنب ال
 ملواج:ت:ا واالستجابة هلا؛

ــة ندــاد ولــول للتشــرد السويــو األمــد، بالتشــاور مــع      ) (  ــة عالي  يــزء أولوي
على  داد ولول داقمة على أسـاس   سـاين/ مناقي. وويممـا    املشردين داخليًا. ودب العمو 

ال تكــون العــودة صكنــة أو ريــري مرريــوب في:ــا، ينبغــي  يــزء االعتبــار الواجــب لإلدمــا، أو 
  عادة التوطني يف اجملتمع احمللي؛

تقـــدمي الـــدعم والتمويـــو للمنظمـــات الوطنيـــة واحملليـــة، واملنظمـــات ريـــري   ) ( 
، واملنظمات الدينية من أجو زيـادة قـدر ا علـى التـدخو يف مجيـع      احلكومية، واجملتمع احمللي

مراوو التشرد وبوصف:ا شركاء أساسيني يف ال امج الرامية  ا بناء االعتماد على الـنفس  
 والقدرة على التكيف وحتقيي احللول الداقمة؛

ا حتديد واداذ التدابري الززمة لتنمني  داد ولـول داقمـة للمشـردين داخليـ     )ك( 
مع زيادة التركيز على من ام خار، املخيمـات، وادـاذ تـدابري سياسـاتية وبر اجميـة  ـدف       

  ا  دما، املشردين داخليا يف برامج التنمية احمللية للسكان املضيفني؛
دعوة املقرر اعاحب للقيام بزيارات رمسية كجزء من استراتيجيا ا الوطنيـة   )ل( 

 ولول داقمة لو.ملنع ودوث التشرد وولو و داد 
 ما يليويوصي املقرر اعاحب اهلياات احلكومية الدولية انقليمية مب - 92

الحتاد األفريقي عقد مـؤمتر للـدول األطـراف يف اتفاقيـة كمبـاال      أن يس:و ا )أ( 
بوصف ذلك وسيلة بالغة األةية لتعزيـز تنفيـذاا عـ  الـدول األفريقيـة. وينبغـي أن تتع:ـد        

يف املاقـة حبلـول    50وجـم التشـرد الـداخلي بنسـبة ال تقـو عـن        الدول األعضاء بتخفـيا 
 ؛فيما يتعلي باملنسقة األفريقية 2030عام 

ــة    أن تتخــذ ا )ب(  ــدابري الززم ــة األخــر  الت ــة انقليمي ــة الدولي ــات احلكومي هليا
ندرا، املبــادئ التوجي:يــة املتعلقــة بالتشــرد الــداخلي رــمن املعــايري انقليميــة كجــزء مــن   

ا بنتــاقج مــؤمتر القمــة العــاملي للعمــو ان ســاين.وينبغي لةليــات انقليميــة أن تضــع  التزاما ــ
 أطرًا قا و ية وأدوات عملية ملساعدة الدول يف استجابا ا للتشرد الداخلي.
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 مبا يليماألمم املتحدة ويوصي املقرر اعاحب بنن تقوم  - 93
اعاصـة مـن احلمايـة     تعزيز قدر ا علـى تلبيـة اوتياجـات املشـردين داخليـاً      )أ( 

واملساعدة، ورمن احللول الداقمة، لد  بدء ودوث التشرد. ويتسلب ذلك اعتمـاد هنـج   
ــة         ــى  ــو مشــترك بتقييمــات  مناقي ــام عل ــن خــزل القي ــداخلي، م ــد  زاء التشــرد ال  -جدي

  ســا ية، وحتلــيزت ودســيط وبرجمــة متعــدد  الســنوات، وتــوفري متويــو متعــدد الســنوات   
بناء االعتماد على الـنفس والقـدرة علـى التكيـف و دمـا، املشـردين داخليـًا         رايف ومرن ل

 رمن ُ :ج تنمية املناطي احمللية؛
 وراز تقدم يف توليد أدلة ومسـات أفضـو بشـنن وـاالت التشـرد الـداخلي        )ب( 

 ودعم استراتيجيات احللول الداقمة للمشردين داخليا يف واالت التشرد السويو األمد؛
لتعاون مع السلسات احمللية، واجملتمـع املـدين، والقسـاع اعـاحب مـن      تعزيز ا )،( 

أجـو دعــم ورــع اســتراتيجيات  مناقيــة شــاملة وحتســني رفــاه املشــردين داخليــًا واجملتمعــات  
 املضيفة على السواء، مبا يف ذلك يف البياات احلضرية؛

 دمــا، تقــدمي الــدعم لتعزيــز األطــر السياســاتية والقا و يــة حلمايــة وتعزيــز    )د( 
املشردين داخليًا، والعمو على  و وريي مـع االحتـاد األفريقـي والـدول األعضـاء فيـو علـى        
تشجيع التصديي علـى اتفاقيـة كمبـاال وتنفيـذاا. وينبغـي للمـم املتحـدة أن تعـزز خـدما ا          
لبناء القدرات التقنية لتوفري اع ة الفنية للدول واهلياات انقليمية يف جمال ورـع القـوا ني   

 والسياسات واالستراتيجيات الوطنية وفقا للمبادئ التوجي:ية؛
ينبغي تعيني صمو خاحب للمني العام مع  باملشردين داخليا، يوفر لو القدر  )اـ( 

وخارج:ا ويف ووار مع الـدول  األمم املتحدة املناسب من املوافني واملوارد، ويعمو داخو 
بل شــاء األمــم املتحــدة  و أن يعــزز قــدرة األعضــاء ومجيــع األطــراف املعنيــة. وذلــك مــن شــن

منصب داقم وي ان على التزام:ا والتزام اجملتمع الدويل مبعاجلـة مشـكلة التشـرد الـداخلي     
 بصورة فعالة؛

رصد صارسة الدول وما حتـرزه مـن تقـدم لكفالـة أن تكـون عمليـات احلـد         )و( 
 ية.من التشرد الداخلي متفقة مع القا ون الدويل واملعايري الدول

وينبغي للبلدان املا ـة أن تعـزز متويلـ:ا ان سـاين وانمنـاقي، وأن تسـتعرم دعم:ـا         - 94
 بغية توفري متويو مرن متعدد السنوات هلكن التنبؤ بو ومستدام. “الصفقة الك  ”وفقًا لـ 

 


