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  والسبعون الرابعة الدورة
 املؤقت* األعمال جدول من )ب( 72 البند
 حقوق مسااااااااااااااا ااا : ومحااااي  اااا اإلنسااااااااااااااان حقوق تعزيز

 ال م ع ل حساااااااان البديلة الن ج ذلك يف مبا ،اإلنسااااااااان
 األساسية واحلرايت اإلنسان حبقوق الفعلي

   
 داخليا املشردين حقوق  

  
 العام األمن من مذكرة  

  
 اإلنســـــــــان حبقوق املعنية اخلاصـــــــــة املق رة تق ي  العامة اجلمعية إىل حييل أبن العام األمني يتشـــــــــ   
 جملس وق ار 72/182 العامة اجلمعية لق ار وفقا املقدم، داماري - سخيميني سيسيليا، داخليا للمش دين
 .41/15 اإلنسان حقوق
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  داخليا للمشردين اإلنسان حبقوق املعنية اخلاصة املقررة تقرير  
 

 موجز 
يتشــــــــ   األمني العام أبن حييل إىل اجلمعية العامة تق ي  املق رة اخلاصــــــــة املعنية حبقوق اإلنســــــــان  

وق ار جملس  72/182داماري، املقدم وفقا لق ار اجلمعية العامة  - سللمش دين داخليا، سيسيليا خيميني
 .41/15حقوق اإلنسان 

ويف هذا التق ي ، تســــعق املق رة اخلاصــــة إىل تســــليح ال ــــول علق حالة األليال املشــــ دين داخليا   
وشــــــوا ل م  اخلاصــــــةالذين يعانون وميوتون بســــــبو عدم وجود اســــــتمااس ســــــ يعة ومناســــــبة  حتياجا م 

املتعلقة احلماية، وا فتقار إىل القدراس واملوارد لســــــــد ما اس احلماية من جانو اجل اس الياعلة يف ا ال 
حتقيق اإلنســـــــاو. وتدعو إىل هديد ا هتمام بتحســـــــني شاية األليال املشـــــــ دين داخليا، م  ال  يز علق 

 نتائج ملموسة.
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 داخليا املشردين األطفال محاية - أوال 
 مقدمة - ألف 

 أحنال مجي  يف داخلي تشـــ د حا س يف يعيشـــون الذين لألليال الدقيق العدد أن من ال  م علق - 1
 بســــــبو العامل أحنال مجي  يف شــــــُ دوا قد (1)ليل مليون 17 عن يقل   ما أن ُقد ِّر فقد، مع و   ري العامل
. الكوارث بســـبو حيصـــق   إضـــايف عدد شـــُ  ِّد وقد. 2018 عام هناية حبلول بلداهنم داخل والعنف النزاع
. داخلي تشــــــ د يف يعيشــــــون ســــــنة 24 و 18 بني أعمارهم ت اوح شــــــاب ماليني مخســــــة أن أي ــــــا ويقدر

 هبد ، متناســـــــو  ري أتمريا األليال علق القســـــــ ي التشـــــــ يد هبا يؤم  اليت كيييةال إىل البحوث وأشـــــــارس
  ان  ما وهو، هلم احلماية وتوفري“ املتنقلني األليال” احتياجاس تلبية لتحدايس أف ل حنو علق التصدي
 “املتنقلني األليال” عبارة أن  ري. الالجئني لشؤون السامي املتحدة ألمما مليوض التاس  احلوار موضوع

 ألليالا اخلاصـــــة احملنة ومتيل. والالجئني امل اج ين األليال تشـــــمل هيو  متمانســـــة جمموعة إىل تشـــــري  
 النظ  املشــــــمولة اليئاس خمتلف بني ا ختيال إىل يعيشــــــوهنا اليت احملددة ال ــــــعف وأوجه داخليا نياملشــــــ د
 . املظلة تلك حتت
. داخليا مشـــــــ دا و ونه ليال اإلنســـــــان  ون  بني التقال  ا هتمام زايدة إىل التق ي  هذا وي د  - 2

 ه بة فيشـــــكل داخليا مشـــــ دا  ونه  أما، الداخلي التشـــــ د من معاانته  ييية  يشـــــكل ليال اإلنســـــان فكون
 نيس داخليا املشــــــــ دون األليال يواجه قد، أخ ى انحية ومن. لعنفل تع ضــــــــه أو مســــــــلحا نزاعا عيشــــــــه

 يواجه ما و ثريا  . سـن م بسـبو خمتلية بط ق يتأم ون قد ولكن، اآلخ ون املشـ دون يواج  ا اليت التحدايس
 القائمة امل ابطة التمييز أشـــكال بســـبو اإلنســـان حقوق جمال يف حتدايس أي ـــا   داخليا   املشـــ دون األليال

 تكون أن ميكنو . نيســـــــــــــــه والتشـــــــــــــــ يد، واإلعاقة، اليئوي وا نتمال، اجلنس نوع مثل، أخ ى عوامل علق
  ري األليال مثل، خاص بوجه للخط  مع ضـــــــــة داخليا   املشـــــــــ دين األليال من معينة فئاس أو جمموعاس

، والعقلية البدنية اإلعاقاس ذوي واألليال، الشـــــوارع وأليال، واأليتام ذوي م عن واملنيصـــــلني املصـــــحوبني
. املســـلحة اجلماعاس أو املســـلحة القواس نيامل تبط واألليال، شـــديدة صـــدماسل تع ضـــوا الذين واألليال

 .التش د لسياق تبعا   املصاَدفة اخلاصة املخال  ختتلف  ما
 وحقوق داخليا للمشـــــــــ دين النســـــــــبة هامة لصـــــــــكو  الســـــــــنوية الذ  ى 2019 عام يف تيلوحيُ  - 3

 أف يقيا يف داخليا النازحني ومساعدة حلماية األف يقي ا حتاد تياقية  العاش ة السنوية الذ  ى وهي، الطيل
  تياقياس ونالســـبع الســـنوية والذ  ى، الطيل حقوق  تياقية الثالمون الســـنوية والذ  ى،  مبا (  )اتياقية
، ذلك علق وعالوة. لألليال البديلة لل عاية التوجي ية للمبادئ العاشـــــــــــــــ ة الســـــــــــــــنوية والذ  ى، جنيف

 الناس متكني” موضوع بشأن 2019 يوليه/متوز يف ُعقد الذي املستوى ال في  السياسي املنتدى استع ض
 داخليا املشـــ دين األليال يتصـــل معظم ا، املســـتدامة للتنمية أهدا  ســـتة “واملســـاواة الشـــمول وضـــمان
 ا حتيال 2020 عام يف وســــــــــيم ي. لإلمهال املع ضــــــــــة خاص بشــــــــــكل ال ــــــــــعيية اليئاس من اعتبارهم

 العش ين السنوية والذ  ى داخليا ملش دينا ملشكلة الدائمة حللولا املتعلق إللارل العاش ة السنوية لذ  ىا
 بي  وبشــأن، املســلحة املنازعاس يف األليال اشــ ا  بشــأن الطيل حقوق  تياقية ا ختياريني للربوتو ولني
 .اإلاحية املواد ويف الباال يف األليال واستاالل األليال

__________ 

ال شـــــد قبل  ل إنســـــان مل يتماوز الثامنة عشـــــ ة، ما مل يبل  ســـــن املقصـــــود الطيل حســـــو تع يف اتياقية حقوق الطيل هو   (1) 
 .ذلك مبوجو القانون املنطبق عليه



 A/74/261 

 

4/25 19-13101 

 

، اإلنســــان حقوق وانت ا اس العام والعنف النزاع بســــبو التشــــ د علق التق ي  هذا ي  ز حني ويف - 4
 احتياجا م وتلبية داخليا   املشــــ دين األليال تواجه اليت املشــــا ل من العديد أبن ســــلمت ةاخلاصــــ ةاملق ر  فإن

 .املناخ لتاري ال ارة واآلاثر الطبيعية األخطار عن النامجة الكوارث حا س يف مماملة ستكون
 النزاعاس يف وضــماان م داخليا املشــ دين األليال حقوق” املعنونة الورقة إىل التق ي  هذا ويســتند - 5

 ةاملمثل مكتو من ا، أخ ى شــ يكة ج اس م  موســعة مشــاوراس من أي ــا التق ي  واســتياد .(2)“املســلحة
، الطيل شاية عن ســــــــؤوليةامل نطاق منظمة من وخربال األليال ضــــــــد العنف ةاملعني العام لألمني ةاخلاصــــــــ

 املعنية املشـــــــــ  ة والدائ ة، لل م ة الدولية واملنظمة، األش  لصـــــــــليول الدولية لمنةالو ، الطيل حقوق جلنةو 
 للطيولة املتحدة األمم منظمةو ، الالجئني لشؤون املتحدة األمم وميوضية، داخليا   املش دين مساس تحديدب

 أمنال الطيل شاية وحتالف، لحمايةل العاملية موعةا و ، اإلنســــانية الشــــؤون تنســــيق ومكتو، )اليونيســــيف(
 اجتماع يف مشـــار ت م من ا بوســـائل ذلكو ، حكومية  ري منظماس من خربالو ، اإلنســـانية املســـاعدة تقدمي
 احلادية الدورة أمنال يونيه/حزي ان يف نظمت ةجانبي مناســـــــــــــــبة ويف مارس/آذار يف جنيف يف ُعقد للخربال
 مجي  شـــــك ت أن ةاخلاصـــــ ةاملق ر  ودتو . خطية إســـــ اماس إىل اإلضـــــافة، اإلنســـــان حقوق  لس واألربعني
 من متكين ا علق، أنيســ م داخليا   املشــ دون األليال ســيما و ، األع ــال الدول في م مبن، أســ موا الذين

 .آرائ م علق ا لِّالع
 

  ال طبيق الواجبة القانونية األطر - ابء 
. تشــــ دهم حالة بســــبو تتقلص و  تت ــــالل  ، األليال في م مبن، داخليا   املشــــ دين حقوق إن - 6

 حقوق اتياقية ذلك يف مبا، والولين الدويل القانون يف عليه املنصــــــــــــــوص النحو علق الطيل حقوق وتنطبق
 املشــــــــ دون األليال ويتمت . املســــــــاواة قدم علق الداخلي التشــــــــ د من يعانون الذين األليال علق، الطيل
 يف  ما،  الشــــديد ال ــــعف ظ و  يف، الدولة إن بل. املشــــ دين  ري األليال هبا يتمت  اليت احلقوق بنيس
 األليال شاية يف أقوى واجو علي ا يق ، الســـــــــياقاس من و ريها الداخلي والتشـــــــــ د اسالنزاع اسســـــــــياق

 حلقوق الدويل القانون ويوف . بيعالية وتلبيت ا اخلاصـــــــــــــة احتياجا م م اعاة ل ـــــــــــــمان ورعايت م ال ـــــــــــــعيال
 . داخليا املش دين لألليال القانونية حلمايةا توفريل النطاق واسعة أل ا اإلنساو يلالدو  والقانون اإلنسان

 يف امل م منو . علي ا للتصــــديق نَيال اإلنســــان حقوق اتياقياس أوســــ  هي الطيل حقوق واتياقية - 7
 أوقاس يف أحكام ا لســـــ اين تقييد أبي، الداخلي التشـــــ د ســـــياق يف، تســـــم    ا تياقية أن الصـــــدد هذا

 األليال هؤ ل وأبن الصـــــــــــعوبة الاة ا  ظ وف يعيشـــــــــــون الذين األليال ا تياقية ديباجة وتع  . الطوارئ
 الداخلي التشـــــــــــــــ د من يعانون الذين األليال ضـــــــــــــــعف تزايد إىل والنظ . خاصـــــــــــــــة م اعاة إىل حيتاجون

 حا س يف هبم اخلاصــــــــــــــة اإلنســــــــــــــان حقوق وإعمال احلماية توفري أمام حتدايس من ذلك علق ي تو وما
 . هلم احلماية لتوفري دويل صك أهم التايل ا تياقية أضحت فقد، التش د

 توضـــ ، التمييز وعدم الي ـــلق الطيل مصـــاح م اعاة يف املتمثلة األســـاســـية املبادئ إىل واســـتنادا   - 8
 عند التســــميل يف واحلق، الوالنم والبقال احلياة يف احلق ذلك يف مبا، لألليال األســــاســــية احلقوق ا تياقية
، العنف أشـــكال مجي  من احلماية يف واحلق، الصـــحية وال عاية التعليم يف واحلق، القانونية اهلوية ويف الو دة

__________ 

 (2) Office of the Special Representative of the Secretary-General for Children and Armed Conflict, Working 

Paper, No. 2 (New York, United Nations, 2010). 
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 ا قتصــــاديني وا هار ا ســــتاالل من احلماية يف واحلق، املســــلحة القواس يف التمنيد من احلماية يف واحلق
 يف إدماج م وإعادة والنيســـــــــــــــي البدو تعافي م لتعزيز تدابري أجل م من تتخذ أن يف واحلق، واجلنســـــــــــــــيني

 وضـــــــمان األســـــــ ة مشل التئام علق للحياظ تدابري عن ف ـــــــال  ، تعســـــــييا احتمازهم عدم يف واحلق، ا تم 
 حقوق أصـــحاب بوصـــي م واح ام م األليال ا ع ا  إىل ا تياقية تدعو، ذلك علق وعالوة.  امشل مل

 آرائ م عن التعبري يف األليال حق ذلك يف مبا، وال عاية للحماية ســـــــــــلبية  أهدا   هبم ا ع ا  من بد 
 . حيا م علق تؤم  اليت الق ار صن  عملياس يف إلي م ا ستماع ويف
 اشــــــ ا  املتعلق الطيل حقوق  تياقية ا ختياري الربوتو ول يتســــــم، املســــــل  النزاع حا س ويف - 9

 تتخذ أن األل ا  للدول وينباي. داخليا املشــ دين ألليالل خاصــة أبمهية املســلحة املنازعاس يف األليال
 جانو من القتالية األعمال يف مشــ وعة  ري بصــورة واســتخدام م األليال هنيد ملن  املمكنة التدابري مجي 

 بي  بشـــــــــــأن ا ختياري الربوتو ول حيظ ، ذلك إىل واإلضـــــــــــافة. املســـــــــــلحة واجلماعاس املســـــــــــلحة القواس
 وا ســـــــــــتاالل اجلنســـــــــــي العنف أشـــــــــــكال مجي  اإلاحية املواد يفو  الباال يف األليال واســـــــــــتاالل األليال
 احلماية علق وللبنال. األ  اض من   ض ألي هبم وا هار األليال بي  ذلك يف مبا، واإلمهال وا عتدال
 مبادراس األخرية الســــــــنواس يف اســــــــُتحدمت، نطاق ا وتوســــــــي  النزاعاس من املت ــــــــ رين لألليال املمنوحة

 اجلماعاس أو املســــــــلحة القواس امل تبطني األليال بشــــــــأن توجي يةال بادئاملو  قواعدال قبيل من ســــــــياســــــــية
 . األليال اجلنود واستخدام هنيد ومن  السالم حليظ فانكوف  مبادئو  ،اآلمنة املدارس وإعالن، املسلحة

 القانون أحكام ســـــــده اليت، 1998 لعام الداخلي التشـــــــ د املتعلقة التوجي ية املبادئ تت ـــــــمنو  - 10
 ال  يز م ، داخليا   املشــــ دين حلماية صــــ حية ضــــماانس، اإلنســــاو الدويل والقانون اإلنســــان حلقوق الدويل
 معا   البقال يف ال ا بة األس  حق، اخلصوص وجه علق، تتناول وهي. داخليا   املش دين األليال علق حتديدا  

 ا ســــــــــــــتقامةو  والعقلية البدنية والســــــــــــــالمة الك امة يف احلقو ؛ بســــــــــــــ عة مشل ا مج  يف أو ذلك تيعل أن يف
 شايةو  ؛القســـــــــــــــ ي والعمل وا ســـــــــــــــتاالل الزواج أل  اض البي  من األليال شاية ذلك يف مبا، األخالقية
 يف احلقو ؛ القتالية األعمال يف املشــــــــــار ة هلم الســــــــــماح أو إلزام م من أو التمنيد من املشــــــــــ دين األليال
 اليتياس مشار ة م ، التعليم يف واحلق؛ واثئق إصدار السلطاس من يتطلو مما، القانون أمام هبم ا ع ا 

 .املساواة قدم علق

 أبمهية، الع يف اإلنســــــاو الدويل القانون أحكامو  اإلضــــــافية وب وتو و  ا جنيف اتياقياس وتتســــــم - 11
 أل ا  مجي  علق وتنطبق ،املســـــــــــــــل  النزاع حا س مجي  يف، األليال في م مبن، املدنيني حلماية حامسة
. للمدنيني احلماية وتوفري بعض عن بع ــــــ  ا اليئاس متييز مبدأ اح ام النزاع أل ا  مجي  تُلزم وهي، النزاع

 املعاملة ذلك يف مبا، خاصتني شايةو  اح ام التمت  لألليال حيق، الع يف اإلنساو الدويل القانون ومبوجو
  ممشل ومل، والتعليم الصـــــحية وال عاية، األســـــاســـــية الســـــل  علق واحلصـــــول، ا حتماز أمنال للســـــن املناســـــبة

 األليال هنيد الع يف اإلنساو الدويل والقانون اإلضافية الربوتو و س حتظ ، ذلك إىل واإلضافة. س همأب
 .القتالية األعمال يف واستخدام م عش ة اخلامسة سن دون
 القانون بتنييذ األف يقية الدول التزام جديد من  مبا   اتياقية تؤ د، اإلقليمي الصـــــــــــــــعيد وعلق - 12

 الواثئق يف احلق جديد من تؤ د حمددة أحكاما   وتت من، اإلنساو الدويل والقانون اإلنسان حلقوق الدويل
 اجلنســي وا ســ قاق وا ختطا  القتالية األعمال يف واملشــار ة التمنيد من احلمايةو ؛ التعليمو ؛ الشــخصــية
 و ذلك، املصــحوبني و ري ذوي م عن املنيصــلني لألليال اخلاصــة ا حتياجاس تليب اليت واحلماية؛ وا هار
 داخليا املش دين حبماية املتعلق 2006 عام ب وتو ول يف أي ا مماملة أحكام وت د. الصاار األليال أم اس
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 حلقوق األف يقي امليثاق ويشـــــــــدد. الكربى البحرياس مبنطقة املعين الدويل املؤمت  اعتمده الذي ومســـــــــاعد م
 علق داخليا   املشـــــــــ دين األليال حصـــــــــول ضـــــــــمان عن الدول مســـــــــؤولية علق 1990 لعام ورفاهه الطيل
. النزوح ف ق ا اليت األســـــ  مشل مج  ألمهية خاص اهتمام إيالل م ، اإلنســـــانية واملســـــاعدة اســـــبةاملن احلماية
 األليال حق بشـــــــــــأن ذلك يف مبا، الداخلي التشـــــــــــ د املتعلقة التوصـــــــــــياس من عددا أوروا جملس واعتمد
 بشــأن هامة ق ــائية ســوابق اإلنســان حلقوق األم يكية البلدان حمكمة أرســتو . التعليم يف داخليا املشــ دين
 الدول التزاماس يف ونظ س، داخليا املشـــــــــــــــ دين حالة علق اإلنســـــــــــــــان حلقوق األم يكية ا تياقية انطباق
 .  مريوالت النزاع بسبو، والشباب األليال ذلك يف مبا، معينة مش دة مجاعاس ضعف بزايدة يتعلق فيما
 التش د تتعلق اس اتيمياس أو سياساس أو قوانني (3)بلدان عدة وضعت، الولين الصعيد وعلق - 13

 .داخليا   املش دين لألليال اخلاصة واحلقوق ا حتياجاس لتلبية أحكاما   تت من، الداخلي
 

 الفضلى مصاحله ومراعاة الطف  مشاركة - جيم 
 أن ميكن اليت، الطيل حلياة وا جتماعية والعقلية البدنية اجلوانو الداخلي التشــــــ د ي دد ما  ثريا   - 14
 أن علق بوضوح الطيل حقوق اتياقية وتنص. الي لق مصاحله أو الطيل رفاه أهنا علق عموما إلي ا يشار
 قامت سوال، األليال املتعلقة اإلج الاس مجي  يف األول ا عتبار هلا يوىل أن جيو الي لق الطيل مصاح

 النظ  عند خاصــة أبمهية املي وم هذا ويتســم. تشــ يعية هيئاس أو حما م أو خاصــة أو عامة مؤســســاس هبا
 .(4)داخليا املش دين األليال أضعف وسالمة رعاية يف

 املتحدة األمم ميوضــــية وضــــعت، التشــــ د املتصــــلة اإلج الاس يف الي ــــلق املصــــاح مبدأ ولتنييذ - 15
 حقوق وجلنة األش  لصـــــليول الدولية لمنةالو  اليونيســـــف م  التنســـــيق توجي ية مبادئ الالجئني لشـــــؤون
 حتديد عن ال ئيســــــــية املســــــــؤولية تتحمل الدول أن من ال  م وعلق .(5)حكوميني  ري شــــــــ  ال وعدة الطيل

 أن إىل واحلاجة التحديد هذا في ا يلزم اليت احلا س تربز التوجي ية املبادئ فإن، الي ــــــــلق الطيل مصــــــــاح
 الالجئني شـــؤون ميوضـــية أو احلكوماس نيذ ا ســـوال، الي ـــلق املصـــاح لتحديد ج الاسإل النســـبة جي ي
 الولنية النظم ســــــــيما و ، الطيل حلماية األوســــــــ  النظم يف اإلج الاس تلك إدماج، الشــــــــ يكة اجل اس أو

 . موازية   يا ل  ئ اإنشا من بد ، الطيل حلماية
 م ، حب ية آرائ م عن التعبري يف األليال حق اح ام الي ـــــــــلق املصـــــــــاح تقييم يشـــــــــمل أن وجيو - 16
. ن ــــم م ومســــتوى لســــن م وفقا  ، األليال متس اليت املســــائل مجي  يف اآلرال لتلك الواجو ا عتبار إيالل

 بني واحلوار املعلوماس تبادل مثل جارية عملياس لوصــف واســ  نطاق علق “املشــار ة” مي وم ويســتخدم
 .(3 اليق ة، CRC/C/GC/12) املتبادل ا ح ام أساس علق والكبار األليال

 وقدر م متكين م ودعم صوات والشباب األليال إعطال إىل للحاجة أ رب ف ما هنا  أن حني ويف - 17
، والشــــــــــــباب ألليالا عن الو الة به تتســــــــــــم الذي الي يد للطاب  التقدي  زايدة عن ف ــــــــــــال، التكيف علق

__________ 

دي والبوســـــــــــنة واهل ســـــــــــك وبريو واجلبل األســـــــــــود وجورجيا وزامبيا أذربيمان وأفاانســـــــــــتان وأناو  وأو  انيا وبناالدي  وبورون (3) 
. ونيبــــــــال واليمن)تشـــــــــــــــيــــــــااس(  نكــــــــا والع اق وفــــــــانواتو و ولومبيــــــــا و ينيــــــــا وليرباي ومــــــــايل واملكســـــــــــــــيــــــــك  وســـــــــــــــ ي

 ./http://www.globalprotectioncluster.org/global-database-on-idp-laws-and-policies انظ 
 .2010مكتو املمثل اخلاص لألمني العام املعين األليال والنزاع املسل ،  (4) 
 (5) UNHCR, “Guidelines on assessing and determining the best interests of the child: 2018 provisional release”. 

https://undocs.org/ar/CRC/C/GC/12
https://undocs.org/ar/CRC/C/GC/12
http://www.globalprotectioncluster.org/global-database-on-idp-laws-and-policies/
http://www.globalprotectioncluster.org/global-database-on-idp-laws-and-policies/
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 ةاخلاصــــــــ ةاملق ر  تدع قدو . علي م تؤم  اليت الق اراس يف ا دية مشــــــــار ت م لكيالة يذ   شــــــــيل حيدث  
 اإلدماج ل ـمان تشـار ية هُنج باعاتِّ  علق وحثوا (42 اليق ة، A/72/202) “املشـار ة يف مورة” إىل وآخ ون
 ووضـــــ  (6)الدائمة احللول وإدارة ختطيح يف األوقاس مجي  يف داخليا املشـــــ دين والشـــــباب لألليال الكامل

 وينباي. (60 اليق ة، A/HRC/39/28) الســـــــــالم ولعملياس اإلدماج وإعادة لإلنعاش حملية اســـــــــ اتيمياس
 ليست األليال مسـامهة أن إدرا ، أنيسـ م داخليا املشـ دون األليال ذلك يف مبا، الياعلة اجل اس جلمي 
 من ومتكين م املشـــــــ دين األليال تشـــــــمي  وينباي. أي ـــــــا هلم حق هي بل، فحســـــــو هلم  برية  قيمة ذاس

، حيا م علق السيط ة استعادة علق تساعدهم فمشار ت م. املستقبلية وآفاق م أوضاع م حتليل يف املشار ة
 . اهلوية إحساس م وتعزز، التنظيمية م ارا م وتنمي، أتهيل م إعادة يف وتس م
. األليال مشــــــــار ة دون حتول عديدة مقافية - واجتماعية وأخالقية عملية حواجز توجد أنه  ري - 18
، متنوعة عملية ألســباب املشــ دين األليال ملشــار ة األولوية تعطق ما اندرا، اإلنســاو العمل ســياقاس ييف

 مشـــــــار ة إىل مي ـــــــية تكون   قد اليت الثقافية - ا جتماعية واملواقف الســـــــائدة التقاليد تياقم ا من تزيد
 وقد، املعين ا تم  يف راســـــــــــــــخة وآرائ م األليال ايسأولو  إىل ا ســـــــــــــــتماع قيمة تكون   وقد. األليال

 و ثريا .(7)املشــــار ة يف األليال حبق يتعلق فيما  افيا    تدريبا   مدربني اإلنســــانية ا ســــتمابة موظيو يكون  
 . املادية واملعونة البالاني علق امل تدة التاذية آلياس ت  ز ما
 لألليال ماللمة   أ ث  امل تدة للتاذية آلياس إلنشـــــــــــــــال ج ودا   خمتلية و ا س تبذل، ذلك وم  - 19

 م اســـــلني، املثال ســــــبيل علق، إن انشــــــيوانل بالن منظمة دربت فقد .(8)مأصــــــوا  إىل ا ســــــتماع تســــــم 
 . (9)األليال علق تؤم  اليت الق ااي عن اإلبالغ علق شباب صحييني

 صـــــــن  يف داخليا   املشـــــــ دين األليال إشـــــــ ا  ينباي  ان  إذا ما تق ي  عند أنه مالحظة امل م ومن - 20
 الطيل مصـــــــــاح م اعاة مبدأو  ال ـــــــــ ر إحلاق عدم مبدأ تطبيق ينباي، األشـــــــــكال من شـــــــــكل وأبي الق ار

 الوصــــــــــم من اخلو  بســــــــــبو ا اه ة داخليا املشــــــــــ دون األليال يتمنو وقد. متســــــــــقا   تطبيقا   الي ــــــــــلق
 توجد قد، املشــــــ دين األليال لبعض والنســــــبة. وألســــــ هم هلم النســــــبة املتصــــــورة العواقو أو الصــــــدمة أو

 علق األليال تشــمي  وعند. أســ هم داخل حىت أو، امل ــيية ا تمعاس داخل معاملة إســالة أو  ديداس
 .(10)ذلك عن تنمم أن احملتمل ال ارة واآلاثر وأمن م سالمت م دائما ا عتبار يف تؤخذ أن جيو، الكالم

 تعاونية أو اســـتشـــارية  انت  ســـوال، األليال تشـــمل اليت التشـــار ية العملياس يف تتواف  أن وجيو - 21
 و اشـــــية وشـــــيافة آمنة األليال مشـــــار ة تكون أن ينبايف. معينة أســـــاســـــية اشـــــ الاس، أليال يقودها أو

 إىل دائما   األليال مشـــــــــــــــار ة  د  أن وينباي. جامعةو  لألليال ومالئمة ا ح ام مشـــــــــــــــمولةو  ولوعية
 واألليال اإلعاقة ذوو واألليال امل اهقاس في م مبن، للت مي  تع ضــــــــا األليال فئاس أ ث  إىل الوصــــــــول

__________ 

 .2010؛ انظ  مكتو املمثل اخلاص لألمني العام املعين األليال والنزاع املسل ، “الذهاب وا لِّالع”من ذلك، مثال، زايراس  (6) 
 (7) Save the Children, “Guidelines for children’s participation in humanitarian programming” (London, 2013). 
 (8) Anna Wood, Interagency Study on Child-Friendly Feedback and Complaint Mechanisms Within NGO 

Programmes (Educo Plan International, Save the Children UK, War Child UK and World Vision 

International, 2015). 
 (9) Plan International, Child-Friendly Feedback Mechanisms: Guide and Toolkit (United Kingdom, 2018). 
 (10) Save the Children, 2013. 

https://undocs.org/ar/A/72/202
https://undocs.org/ar/A/HRC/39/28
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 الصـــــــــــــــبية إشـــــــــــــــ ا  ل ـــــــــــــــمان الكافية العناية توخي وينباي. اليئاس تلك مشول إىلو ، أقلياس إىل املنتمون
. واإلمنية وا قتصـــــــــــــادية ا جتماعية واخلليياس العم ية اليئاس خمتلف ومتثيل املســـــــــــــاواة قدم علق واليتياس

 الطيل شاية هنج إلار يف تعمل تياعلية من مية العاملية لل ؤية الدولية املنظمة وضـــعت، املثال ســـبيل فعلق
 التشـــــــــ يد امل تبطة والت ديداس التحدايس مناقشـــــــــة يف األليال إشـــــــــ ا  يتم حيث، “اإلضـــــــــ ار عدم” و

 حتديد من بد و . والعاملية واإلقليمية الولنية العملياس م تبطة األليال يقودها حلول وحتديد القســـــــــــــــ ي
 . للشباب آمنة أما ن وإنشال شباب قادة
من اجل ود الناجحة ال امية إىل حتســــــــــني إشــــــــــ ا  النســــــــــال من الدروس وميكن اســــــــــتخالص الكثري  - 22

واليتياس ومتكين ن. فيي العديد من ســــياقاس التشــــ د، علق ســــبيل املثال، رمبا تكون األما ن اآلمنة للنســــال 
إلي ن في ا يُستم  و ي ي إىل مشار ت ن اليت تاألوىل املتاحة هلن بعد اخل وج من املنزل األما ن واليتياس هي 

وعلق نيس املنوال،  .(11)يف ا تم  احملليللمشـــــار ة روابح هبيا ل أخ ى األما ن أي ـــــا توف  هذه و  أف اد؛ 
رفاه األليال ومشــار ت م يف ا تم  احمللي، حيث مييل حتقيق إىل مت د الســبيل فإن األما ن املالئمة لألليال 

علق العمل مع م. وم  ذلك، من  م  املوظيني واملتطوعني املدربني ةمنتظمبصــــــــــــــية األليال إىل ا جتماع 
 . أي م   يستطي  ذلكو إىل تلك األما ن الوصول يستطي  األليال أي من األمهية مبكان مالحظة 

 األليال مشار ة ضمان فإن، (12)اليعل متاحة األليال شار ةمل قيِّ مة أدواس هنا  أن حني ويف - 23
 احلكوماس تنت ج وأن واضـــــــــ  تكليف هبا صـــــــــدر قد املشـــــــــار ة تلك تكون أن يتطلو داخليا املشـــــــــ دين
. الســــــــــياســــــــــاس ووضــــــــــ  الربجمة يف واضــــــــــحا توجي يا هنما ،املوارد من يكيي ما تواف  م ، الدويل وا تم 
  ل  بذل ينباي، األليال مشـــــــــار ة تع ض اليت احملددة واحلواجز واملخال  التحدايس م اعاة وم ، والتايل
 احتياجا م عن الكشــــــــــــف أو أنيســــــــــــ م عن للتعبري والشــــــــــــباب لألليال جمدية ف ص إلاتحة ممكن ج د
 .احمللية وجمتمعا م أس هم يف لإلس امو  احلماية املتعلقة  مخماوف أو
 

 واألدلة البياانت - دال 
 أن وميكن. خمتلية أل  اض داخليا املش دين األليال عن بياانس جبم  خمتلية فاعلة ج اس تقوم - 24

 احلكوماس تدي ها اليت املصـــــادرَ  تشـــــمل وقد، الســـــياق أو للبلد تبعا  بريا  اختالفا البياانس مصـــــادر ختتلف
 البياانس مصــــــــادر تشــــــــمل، ال مسية الولنية اإلحصــــــــالاس وأل  اض. واإلمنائية اإلنســــــــانية الياعلة واجل اس
 األشــــــخاص حتديدا املتعلقة أو العامة ا ســــــتقصــــــائية والدراســــــاس، والقوائم، الســــــكان تعداداس ال ئيســــــية
 .(13)اإلدارية والسمالس، داخليا املش دين

 الســــليمة للبياانس مصــــدر أ رب املؤشــــ اس املتعددة العنقودية ا ســــتقصــــائية الدراســــاس وتشــــكل - 25
 البياانس أن من ال  م علق، العامل أحنال مجي  يف واألليال النســـــــــــــال عن دوليا للمقارنة والقابلة إحصـــــــــــــائيا

 البياانس تصــــــــنيف شــــــــأن ومن. التشــــــــ د حالة حســــــــو مصــــــــنية تكون ما اندرا خالهلا من مجع ا يتم اليت
 هبا يؤم  اليت الط ق وف م إب از لزايدة هامة ف صــــة ميثل أن الداخلي التشــــ د املتأم ة البلدان يف الط يقة هبذه

__________ 

 (11) UNHCR, “Tearing Down the Walls: Confronting the Barriers to Internally Displaced Women and Girls’ 

Participation in Humanitarian Settings” (2019). 
 (12) Save the Children, 2013. 
 (13) European Union and United Nations, Technical Report on Statistics of Internally Displaced Persons: 

Current Practice and Recommendations for Improvement (Luxembourg, 2018). 
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. املش دين  ري األليال مقارنة داخليا   املش دين األليال حالة رصد وتيسري األليال علق الداخلي التش د
 مبادراس يف إلدراج ا املشــــــــ دين األليال عن األمهية الاة معلوماس تقدم أن أي ــــــــا البياانس هلذه وميكن

 حتقيق حنو احمل ز التقدم عن الدول إبالغ ودعم األليال مجي  حالة حتســـني باية، الصـــلة ذاس الســـياســـاس
 . احملددة اليئة هلذه املستدامة التنمية أهدا 
 اإلحصـــائية اللمنة رعاية حتت داخليا واملشـــ دين الالجئني إبحصـــالاس املعين اخلربال ف يق ويعمل - 26
 بشأن املتحدة األمم هيئاسو  الولنية اإلحصائية لل يئاس إرشاداس ذلك يف مبا، دولية توصياس وض  علق

 ذلك يف مبا، املوجودة البياانس تصنيف وعن قس ا   املش دين السكان عن مسيةال   اإلحصالاس نوعية حتسني
 .املؤش اس املتعددة العنقودية ا ستقصائية الدراساس عن املنبثقة البياانس

 هو النزاع حا س يف داخليا املشــ دين املتعلقة األدلة قاعدة منه ســتمدتُ  الذي ال ئيســي املصــدرو  - 27
 والربجمة الق اراس اختاذ يف هبا لالســــ شــــاد خمتلية مصــــادر من مجع ا يتم اليت اإلنســــانية التشــــايلية البياانس

 مثل، خمتلية من مياس هنا و . أف ــــل بشــــكل واملســــاعدة احلماية اســــت دا  ذلك يف مبا، نيا ســــ اتيمي
  ري. أي ا األليال اخلاصة املسائل تاطي، احلماية ورصد، السكان ح  ة تتب  ونظم، ا حتياجاس تقييم
 .فائد ا من حيد مما، العم ية اليئة حسو  افيا  تصنييا مصنية األحيان من  ثري  يف تكون   البياانس أن

 احلكوماس تســتخدم ا وحتليل ا البياانس جلم  أخ ى تعاونية عملية هي ماسالســِّ   حتديد وعملية - 28
 مقاران   حتليال   وتقدم (14)التشــــ د حا س عن مصــــنية بياانس وتوف  واإلمنائي اإلنســــاو ا الني يف والشــــ  ال

 السياقاس ويف. ال ئيسية املؤش اس بشأن العم  حسو املصنية املش دين  ري بياانسو  املش دين بياانس بني
 ملشــ دينا اخلاصــة والقدراس ا حتياجاس لتحديد مييدة من مية   العملية تلك تشــكل أن ميكن، احل ــ ية
 التوصـــل ال ـــ وري من يزال  ، ذلك علق وعالوة .(15)املنالق علق القائمة الن ج إرشـــاد أجل من داخليا
 األليال شاية ق ــــــــــااي معاجلة أو من  و ييية األليال علق التشــــــــــ د أتمري لكييية األدلة علق قائم ف م إىل
 .فعالية أ ث  حنو علق املش دين األليال علق تؤم  اليت
 مصنية التشايلية البياانس تكون عندما حىتو ، البالاة أمهيت ا هلا املصنية الكمية البياانس أن م و  - 29
 أراب من ُهم  البياانس معظم فإن، العوامل من ذلك و ري اجلنس ونوع العم  حســـــــــــــــو اإلمكان قدر
 أ لو يف الكبار عدسة خالل من األليال تصور فإهنا، والتايل، احمللية ا تمعاس قادة أو املعيشية األس 

 التواصـــل فإن، ا لتحاق( معد س )مثل معينة أل  اض  افيا  يكون أن ميكن ذلك أن حني ويف. األحيان
 املســتقبلية النوااي أو لتمييزل التع ض ه بة )مثل نظ هم ووج اس هارهبم لي م ضــ وري األليال م  املباشــ 
 . الدائمة( احللول يتعلق فيما
 العملياس خالل من  برية  م ـــــــــــــــافة قيمة حتقق النوعية البياانس مج  أســـــــــــــــاليو فإن، والتايل - 30

 منظمة تدع، املثال ســــبيل فعلق. القاعدة وليس ا ســــتثنال متثل ولكن ا، املشــــار ة علق القائمة واألدواس
War Child مجاعية مناقشـــــاس يف املشـــــار ة إىل الســـــودان جنوب يف داخليا املشـــــ دين والشـــــباب األليال 

 م  واليمن الع اق يف الطيولة إنقاذ منظمة وعملت. ال ئيســــية واحتياجا م املتصــــورة شايت م ق ــــااي بشــــأن
 قدو . النزاع م  هارهبم  ســتكشــا  التياعلي ســ حامل مثل أســاليو اســتخدام املشــ دين الصــبيةو  امل اهقاس
 وفقاو ، أعمارهم تناســو بط يقة اخلاصــة حلوهلم واق اح آرائ م عن التعبري لألليال األســاليو هذه أاتحت

__________ 

 ./https://jet.jips.orgانظ ، مثال،  (14) 
 (15) Global Alliance for Urban Crises, “Urban profiling for better responses to humanitarian crises” (2019). 

https://jet.jips.org/
https://jet.jips.org/
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 من مية، امل اهقاس م  عمل ا يف، بنماح النسـائية الالجئني ميوضـية واسـتخدمت .(16)اخلاصـة لشـ ول م
 الســـودان جنوب يف التنييذ يف شـــ  ال م  آمن حيز حمتوى إعداد يف نتائم اب شـــداســـ ُ ، تشـــار ية تصـــنيف
 يف احلماية بشــــــــأن جمتمعية عمل حلقاس األش  صــــــــليولل الدولية لمنةال ونظمت. والنيم  ومايل والع اق

 وتصـــــــــــــــميم حتليل يف نشـــــــــــــــح بدور القيام من احمللية ا تمعاس لتمكني املســـــــــــــــل  للنزاع خمتلية ســـــــــــــــياقاس
 تنميح عملية ومشلت. نيمريايو  الســــــودان جنوب يف مثال وذلك، حالت ا حتســــــني إىل ال امية ا ســــــتمااس

 م  تشــــــــــار ية تقييمية عمل حلقة هندوراس يف العنف بســــــــــبو للتشــــــــــ د العام الســــــــــياق يف احلكومة قاد ا
 من  ثري  يف يؤدي الذي، لألليال القســ ي والتمنيد اجلنس نوع علق القائم العنف  ســتكشــا  الشــباب
، الكبار نظ ة عن ختتلف واألمن الســـالمة إىل األليال نظ ة  انت  قدو . معيشـــية أســـ  تشـــ يد إىل األحيان

 .(17)الوقت  ورمب حتسنت قد األمور أن علق البالاني تقييم م  األليال يتيق مل إذ

 اجلنس ونوع الســــن املتعلقة الكمية البياانس تصــــنيف أمهية من ال  م علق أنه األمثلة هذه وتبني - 31
 من البيــاانس مج  علي ــا ينطوي اليت العــديــدة التحــدايس ور م.  ــا    ري التصـــــــــــــــنيف هــذا فــإن، والتنوع
 املشــار ة حتقيقو  النوعية البياانس مج  أســاليو  ســتخدام اجل ود من املزيد بذل جيو، وامل اهقني األليال
 من ذلك يتم أن وينباي. وممكنا   مناســــــــبا ذلك  ان  حيثما العملياس يف داخليا املشــــــــ دين لألليال اهلادفة
 . البياانس وجامعي الطيل شاية خربال بني التعاون تعزيز خالل
 جبم  تق ــــــــــي اليت واإلبالغ ال صــــــــــد آلية، (2005) 1612 ق اره يف، األمن جملس أنشــــــــــأ وقد - 32

. املســــــــــل  النزاع حا س يف األليال ضــــــــــد ت تكو (18)ةجســــــــــيم انت ا اس ســــــــــتة عن انتظام املعلوماس
  نت ا اس يتع ضــــــون الذين األليال تشــــــ د حالة حســــــو اآللية إلار يف هم  اليت البياانس ُتصــــــنف و 

 ا لس إىل تُبَل    اليت الطيل حبماية املتعلقة األخ ى الشــــــوا ل ل صــــــد م ن هنج اعتماد أن  ري، جســــــيمة
. لل صد احمللية األمهية تعزيز علق يساعد ألنه، اجليدة املمارساس علق مثا  اعتباره إليه أشري قد ال  ورة
، املثال ســـبيل علق، حمددة جســـيمة وانت ا اس القســـ ي التشـــ يد بني الصـــلة حتليل تعزيز مت، لذلك ونتيمة

 .(19) ولومبيا  حالة يف
 م هُ    ولكن ــا، داخليــا املشـــــــــــــــ دين األليــال عن بيــاانس اليعــل توجــد، إمبــاتــه ج ى مــا ووفق - 33

، للتحليل األولوية إعطال إىل للحاجة ونظ ا، ذلك علق وعالوة. بعض إىل بعُ  ا ُي م   و  من مية بصورة
 الن ائية النتائج فإن، املشـــــــ دين  ري مقابل املشـــــــ دين الســـــــكان املتعلقة املقارنة البياانس حتليل ذلك يف مبا

 احملدودة املمارســـاس بســـبو أنه له يؤســـف ومما. داخليا   املشـــ دين األليال املتعلقة البياانس تايل ما  ثريا

__________ 

 (16) Save the Children, “I wish tomorrow will not come: adolescents and the impact of conflict on their 

experiences: an exploratory study in Iraq, Egypt, Jordan and Yemen” (2019). 
 ./www.jips.org/jips-country/hondurasانظ   (17) 
هنيد األليال واســــتخدام م من جانو القواس املســــلحة أو اجلماعاس املســــلحة، والقتل والتشــــويه، وا  تصــــاب و ريه من  (18) 

 .لعنف اجلنسي، وا ختطا ، واهلمماس علق املدارس واملستشيياس، ومن  وصول املساعداس اإلنسانيةأشكال ا
 (19) Office of the Special Representative of the Secretary-General for Children and Armed Conflict, United 

Nations Children’s Fund and United Nations Department of Peacekeeping Operations, Global Good 

Practices Study: Monitoring and Reporting Mechanism (MRM) on Grave Violations against Children in 

Situations of Armed Conflict (2012). 

https://undocs.org/ar/S/RES/1612%20(2005)
https://undocs.org/ar/S/RES/1612%20(2005)
http://www.jips.org/jips-country/honduras/
http://www.jips.org/jips-country/honduras/
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 من حيــد ممــا، موجودة تكون عنــدمــا حىت البيــاانس تلــك إىل الوصـــــــــــــــول دائمــا ميكن  ، البيــاانس لتبــادل
 .أي ا له م اعية للتش د واستمااس الطيل ت اعي التش د بشأن اس اتيمياس صيا ة يف استخدام ا

 
 الطف  محاية قضااي معاجلة - هاء 

 واســــــــتاالهلم األليال ضــــــــد العنف ومواج ة من  إىل ال امية اجل ود مجي  إىل الطيل شاية تشــــــــري - 34
 احلكوماس عاتق علق وتق . العام والعنف النزاع بســـــــــــــــبو وبعده التشـــــــــــــــ د أمنال وإمهاهلم علي م وا عتدال
 اخلدماس وإاتحة األوقاس مجي  يف داخليا املشـــــ دين واليتياس الصـــــبية شاية  يالة  عن ال ئيســـــية املســـــؤولية

 من  يســــــــــــري أن وجيو. النزاع حا س أمنال ســــــــــــيما و ، واحمللي الولين الصــــــــــــعيدين علق هلم واملســــــــــــاعدة
 تعطي أن الياعلة اجل اس جلمي  وينباي، جنو إىل جنبا هلا والتصــــدي األليال ضــــد امل تكبة ا نت ا اس

 الطيل حلماية نظم إنشــــــــــــــال خالل من ذلك يف مبا، الطيل شاية جمال يف للحياة املنقذة للموانو األولوية
 أســـــاســـــية م جعية أداة اإلنســـــانية األعمال إلار يف الطيل حلماية الدنيا املعايري وتشـــــكل. هلا الدعم وتقدمي
 . القطاع هذا يف الو ا س بني مش  ة
 املؤسساس ومتيل وا تمعية األس ية اهليا ل تن ار أن امل ج  من، الداخلي التش د حيدث وعندما - 35

 واإليذال ا ســـتاالل خمتلية أشـــكال خلط  أ رب بدرجة املشـــ دين األليال يع ض مما، التيكك إىل التقليدية
 العنف والت ديد، املنيم ة  ري الذخائ  من و ريها األلاام مثل ملخال  تع ي ـــ م ذلك ويشـــمل. واإلمهال
 ومنائ م األليال حياة جوانو مجي  علق التشــــــ د ويؤم . الشــــــديدة النيســــــيةو  البدنية والصــــــدماس، واملوس
 وعمل، وا هار، التعســــــــــيي وا حتماز، ياألســــــــــ   نيصــــــــــال ا قبيل من مشــــــــــا ل يواج ون إذ، ورفاه م
 اخلطري اجلنســــــــــــي ا عتدال خلط  أ رب بدرجة والشــــــــــــااس اليتياس وتتع ض. اجلنســــــــــــي والعنف، األليال

 التمنيد خلط  ع ضــــة أ ث  الصــــبية أن حني يف، والقتل والقســــ ي املبك  والزواج وا  تصــــاب وا ختطا 
 لإلمهال ع ضـــــة أ ث  هم املصـــــحوبني و ري واأليتام ذوي م عن املنيصـــــلون واألليال. والعنف وا ســـــتاالل

 أي ــــا لوحظت، احل ــــ ية امل ا ز بعض ويف. ا ســــتااللية أو اخلط ة أو القســــ ية العمل شــــكالألو  واإليذال
 التاذية ســــــــول من داخليا املشــــــــ دون األليال يعاو ما و ثريا. التشــــــــ د بعد الشــــــــوارع أليال عدد يف زايدة
 تتع ض قد، آمنة أما ن داخليا ملشـــــــــ دينا ومســـــــــتولناس خميماس تكون أن من بد و . الصـــــــــحة اعتاللو 

 ا ن ـــمام علق الصـــبية في ا جيرب، للتمنيد أما ن تكون أو، النار إللالق تبادل م مق يف تق  أو لل موم
 صـــــــــــــــيو  يف واجلوع اليق  يؤدي وقد. ذلك  ري أو احلماية أو الطعام أو املال مقابل، النزاع أل ا  إىل

 إرســـــــــال مثل، احلياة قيد علق البقال أجل من ضـــــــــارة تكي ف آلياس األســـــــــ  اعتماد إىل داخليا املشـــــــــ دين
. ا هار أو ا ســــــتاالل ملخال  تع ي ــــــ م أو املدارس ا لتحاق من بد  العمل أو التســــــول إىل األليال
 يطول اليت التشـــــ د حا س ويف. املنزليني وا ســـــتاالل املعاملة إســـــالة يف يتمثل مباشـــــ  خط  أي ـــــا وهنا 
 التشـــ د حا س تؤدي وقد. األســـ ة داخل املعاملة إســـالة إىل لألمل األســـ  فقدان يؤدي أن ميكن، أمدها
 من ويزيد األســـ  علق إضـــافيا   ضـــاطا   يشـــكل مما، املوارد اســـتنياد إىل الوقت م ور م  أي ـــا   األمد الطويلة

 .األليال مايةحب املتعلقة خال امل

. هبم احمليطة احلماية بيئة داخليا املشــــ دون األليال ييقد إذ، خبســــائ  مصــــحوب مســــار   والتشــــ د - 36
 مصــــــــــــاحله وت ــــــــــــ   امال  اح اما الطيل حقوق حت م وحملية ولنية حلو  الطيل شاية نظم تعزيزُ  ويتطلو
 يف األليال إىل اليعالة واملســـــاللة وا ســـــتمابة الوقاية هُنج تصـــــل أن وينباي. الق اراس صـــــميم يف الي ـــــلق

 والشـــكاوى املشـــورة لتقدمي آلياس تطبيق اجليدة املمارســـاس وتشـــمل. حتدايس علق انطوال   الســـياقاس أ ث 
 . لألليال ومالئمة آمنة بكوهنا تتسم واملساللة واإلبالغ
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 جيدوا أن لألليال ميكن حيث، داخليا املش دين لألليال حممية آمنة أما ن توفري ال  وري ومن - 37
 نطاق علق لألليال املالئمة األما ن وتســتخدم. العنف أو احل ب عن النامجة النيســية ال ــاو  من راحة

 تق ره أم ها أن ويبدو. مهل وا جتماعي النيســــــــي الدعم وتوفري الطوارئ حا س يف األليال حلماية واســــــــ 
 بني القائمة والعالقاس، احمللية للظ و  ماللمت ا ومدى، ونوعيت ا و ثافت ا األنشــطة لبيعةُ  حاســم بشــكل
 النســبة “اآلمنة األما ن” مي وم اختبار دائما   جيو، التشــ د حا س يف أنه  ري. واألليال في ا العاملني
 صـــــــــــحة يف الطعن وينباي؛ لإليذال أما ن تصـــــــــــب  أ  ل ـــــــــــمان  ثو  عن ورصـــــــــــده والشـــــــــــباب لألليال

 أما ن إنشال بشأن التلقائي التسليم من معني نوع وهنا . دائما   آمنة البيئاس هذه أبن القائلة ا ف اضاس
  ا   اهتمام يوىل   حني يف، األليال حلماية - الوحيدة أو - ال ئيسية الوسيلة بوصي ا لألليال مالئمة
 .اجلذرية أسباهبا ومعاجلة للحماية امل دِّ دة خال امل ملن 
 الطيل شاية ألنشـطة املقدر التمويل زاد، اإلنسـانية األنشـطة متويل  مل النسـبة احلال هو و ما - 38
 املتوســــــــــح يف حصــــــــــته تتماوز   إذ، ضــــــــــئيال يزال   التمويل هذا أن  ري. 2018 و 2010 عامي بني
 و ثريا  ا     متويل هلا يوف    الطيل شايةو  .(20)ةاإلنســـــــــــــــاني لألنشـــــــــــــــطة الكلي التمويل من املائة يف 5.0
 أخذ إذا جلزعا تثري الطيل شاية أنشـــطة متويل يف واليموة .للحماية أوســـ  ســـياق يف إ  إلي ا يشـــار   ما
 اجل ــاسو  املــاحنــة اجل ــاس عــاتق علق وتق . اجليــدة التــدخالس وتكــاليف حتيــاجــاس ا حمم ا عتبــار يف
 مش  ة مسؤولية، مليزانيا ا خمصصاس توف  اليت الدول و ذلك، تدعم ا أو الطيل شاية أبنشطة تقوم اليت
 .(21)وعاجلة  برية  زايدة الطيل شاية متويل زايدة عن
 

 للطف  اجمل معية احلماية  
 أمور وأوليال احمللية ا تمعاس قدرة تتقوض ما  ثريا،  والتشــــــــــ د اإلنســــــــــانية األزماس ســــــــــياقاس يف - 39

 وتعزيز بدعم واإلمنائي اإلنســـــاو ا الني يف وشـــــ  اؤها الدول تقوم أن مبكان األمهية من، ولذلك. األليال
 األم  يتعلق عندما األوىل الدعم لبقاس تشـــــــــكل ف ي، احلماية توفري علق احمللية وا تمعاس ألســـــــــ ا قدرة
 الطيل شاية آلياس خالل من منســـــــــقة بط يقة والعمل. الداخلي التشـــــــــ د من املت ـــــــــ رين األليال حبماية

 ألليــالا شــايــة ذلــك يف مبــا، الطيــل شــايــة أهــدا  حتقيق يف تــهوماللم فعــاليتــه أمبــت هنج هو ا تمعيــة
 .(22)داخليا املش دين

 علي م تؤم  اليت املسائل حتديد عند أنيس م واألليال احمللية وا تمعاس األس  إش ا  شأن ومن - 40
 التدخالس قبول زايدة يف يســــــــــــ م أن احمللية الثقافاس ت اعي اليت الطيل شاية أنشــــــــــــطة وتنييذ وتصــــــــــــميم
 وتتخذ. تنييذها يتم اليت األنشــطة اســتدامة وتعزيز املت ــ رين األليال من أ رب عدد إىل والوصــول وأتمريها
 واألليال احلماية املتعلقة الشـــــــــــوا ل من  ل  حتديد ام ام  وتشـــــــــــمل. خمتلية أشـــــــــــكا  ا تمعية اآللياس
 وتوفري، املناســبة اخلدماس إىل وم افقت م األليال وإحالة، والتوعية، ال مسي  ري والتعقو، للخط  املع ضــني
 .(23)املواليد تسميل وتعزيز، والصبية البناس نوادي وإنشال، وا جتماعي النيسي الدعم

__________ 

 األمم املتحدة، مكتو تنسيق الشؤون اإلنسانية، قاعدة بياانس دائ ة التتب  املايل. (20) 
 (21) Save the Children, “Unprotected: crisis in humanitarian funding for child protection” (2019). 
 (22) Alliance for Child Protection in Humanitarian Action, “Adapting to Learn, Learning to Adapt”: Overview 

of and Considerations for Child Protection Systems Strengthening in Emergencies (2016). 
 (23) UNHCR, Child Protection Issue Brief, “Community-based child protection mechanisms” (September 2013). 



A/74/261 
 

 

19-13101 13/25 

 

واألوصــيال علي م وأصــدقاَلهم علق وأقارهبم وأم ا م هم لَ األليال املشــ دون داخليا آايُطل  و ثريا ما  - 41
القنواس اليت ميكن من عن علوماس عن حقوق الطيل و تزويد هؤ ل مب. وينباي مأو يلتمســــون الدعم من هارهبم 

علق حنو مالئم لتوجيــه األليــال وشــايت م من األذى. وتوجــد اليعـل هم خالهلــا التمــاس الــدعم من أجــل ه يز 
جمموعة ”موارد هامة لتمكني األليال عن ل يق وضـع م يف صـميم املبادراس وتعزيز قدر م علق التكيف، مثل 

 . War Childملنظمة  DEAL ن ميةاملاليت تستخدم ا اليونيسيف و  “امل اهقنيأدواس 
 عمل خيدم أن ضـــــمان وينباي، والطيل احمللي ا تم  لدعم تقليدية وشـــــبكاس نظم املثل وتوجد - 42
 مثل، احمللي ا تم  يف األخ ى اجل اس أنشـــطة وتســـاعد. للطيل الي ـــلق املصـــاحَ  والشـــبكاس النظم هذه

 التدريو توفري م ، الدينية أو التقليدية القياداسو  يةالشــباب القياداسو  واملدرســني ا جتماعيني األخصــائيني
 الطبقاس ةمتعدد مببادراس القيام ضــــــمان علق، لإليذال خط  أي من للتخييف الكايف وال صــــــد املناســــــو
، (24)التش د سياقاس من العديد يف أساسي الدينية الياعلة اجل اس دور أن به املسلم ومن. الطيل حلماية
 .السورية الع بية واجلم ورية هندوراس مثال ومن ا
  

 احلماية مسا    
 الســــن حســــو لابعه يتباينو  ألليالل النســــبة التشــــ د ه بة علق  بري  أم  له العائلي ا نيصــــال - 43

 الوصــــول عند، اليحص أمنال أو التشــــ د أمنال العائلي ا نيصــــال حيدث أن وميكن. أخ ى وعوامل واجلنس
 تتالزم حيث أليال يعيل ا اليت املعيشية لألس  خاص اعتبار إيالل وينباي. التولني أمنال أو املخيماس إىل

 .واملأوى والتعليم والصحة واملال والاذال السالمة هأتمين م  سنا   األصا  أخوته رعاية عن الطيل مسؤولية
 التقليل ينباي و . العائلي ا نيصـــــال ملن  الشـــــاملة والن ج التأهو يف ا ســـــتثمار إىل حاجة ومثة - 44
. بعض عن بع ــ م انيصــل إذا األســ ة أف اد ييعله أن ينباي ما بشــأن األســاســية املعلوماس تبادل أمهية من
 خلط  املع ضني األليال م  األش  للصليو الدولية اللمنة تعمل، املثال سبيل علق، السودان جنوب فيي

 مشل مج  تيســري أجل من ُق اهم شــكلو  األمسال تذ   علق ملســاعد م مســ حية متثيلياس خالل من التشــ د
 .املستقبل يف األس 
 أن وميكن. النزاعاس أل ا  مبع فة وهنيدهم لألليال الداخلي التشـــــــ د بني مؤ دة عالقة وتوجد - 45

 العصـــــــــااس أو املســـــــــلحة اجلماعاس جانو من األليال هنيد لتمنو  وســـــــــيلة  أي ـــــــــا التشـــــــــ يد حيدث
 األليال هنيد رفض يؤدي أن ميكن حيث، وهندوراس و ولومبيا الســـــــــليادور يف احلال هو  ما،  اإلج امية

 للدولة التابعة  ري املســـــــــــــــلحة اجلماعاس يف التمنيد يؤم  ما و ثريا. األرواح فقدان إىل حىت أو العنف إىل
 ومســـــــتولناس خميماس يف حيدث هنيد وهو، الصـــــــبية ســـــــيما و ، اليعل داخليا املشـــــــ دين األليال علق

 يف اسالنزاع أل ا  جند م الذين لألليال املئوية النســــــــــو تباين انعكس وقد .وحوهلا داخليا املشــــــــــ دين
 والتمنيـد ا ختطــا  من لحمــايـةل اليــاعلــة اجل ــاس من و ريهـا احلكومـة توفري مـدى يف ،أف يقيــا بلــدا 19

 للعمل أو لتزوجي ن ذلك يكون ما  البا، اليتياس هنيد وعند .(25)داخليا املشــــــ دين خميماس يف  يالقســــــ

__________ 

 (24) World Vision South Sudan, annual campaign report 2018; Global Partners Forum report, “Faith action for 

children on the move” (2018). 
 (25) Vera Achvarina and Simon F. Reich, “No place to hide: refugees, displaced persons, and the recruitment of 

child soldiers”, International Security, vol. 31, No. 1 (summer 2006). 
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 لدي ن يكون ما  ثريا،  املطا  هناية يف إنقاذهن أو تســــــــــــ حي ن يتم وعندما، جنســــــــــــي رقيق أو  طاهياس
 .صاار أليال أو ُرضِّ 
 التمنيد من، داخليا املشــــــــــ دون في م مبن، األليال شاية يف هام دور الدولية واملنظماس وللدول - 46

 مذ  ة وضـــــــ ب املســـــــل  والنزاع األليال املعنية العام لألمني اخلاصـــــــة املمثلة تقومو . اجلناة مســـــــاللة و يالة
 ةاخلاصـــــــــــــ ةاملمثل تأللقو . الصـــــــــــــدد هذا يف واألدواس املياهيمي الوضـــــــــــــوح املمارســـــــــــــني لتزويد توجي ية

 ا نتباه لتوجيه الســــابقني اجلنود األليال إدماج إلعادة عامليا   حتاليا 2018 ســــبتمرب/أيلول يف واليونيســــف
 يف اليعل تقدم ُأح ز وقد. مســـتدام بشـــكل دعم ا علق العمل وتشـــمي  األليال إدماج إعادة ب امج إىل

 .والسودان السودان وجنوب أفاانستان في ا مبا، البلدان بعض

. ضــــحااي   جناة أهنم علق اسالنزاع أبل ا  امل تبطني األليال إىل ظ يُن، احلا س من  ثري  ويف - 47
 الوصـــــــــــم وهنو العنف دوامة لكســـــــــــ  اإلدماج إلعادة وشـــــــــــامل مســـــــــــتم  دعم تقدمي احليوية األمور ومن

 امل تبطون داخليــا   املشـــــــــــــــ دون األليــال في م مبن، األليــال يتع ض مــا و ثريا. التمنيــد وإعــادة ا جتمــاعي
 مســـــــــــــــلحـــة جبمـــاعـــاس ارتبـــال م بســـــــــــــــبـــو ا حتمـــاز خالل من أخ ى م ة لإليـــذال، اسالنزاعـــ أبل ا 

 شـــــــــيل  ل  وقبل أو  األليال معاملة وينباي. اخلدماس من موح ماهن احمللية جمتمعا م من اســـــــــتبعادهم أو
 ينباي و . األول ا عتبارُ  الي ــــــلق ملصــــــاحل م فيه يعطق حنو علق معاملت م تتحدد أن وجيو،   ــــــحااي
، ا حتماز لبدائل األولوية إعطال ينباي حني يف، مناســــــــبة زمنية ف ة وألقصــــــــ  أخري  مالذ  إ  احتمازهم

 .لألليال وا جتماعي والعاليي املع يف النمو خطري بشكل  دد أن ميكن ا حتماز ظ و  ألن
 ســـــياق ويف. اجلنس نوع علق القائم للعنف خاصـــــة بصـــــية مع ضـــــون داخليا املشـــــ دون واألليال - 48
 من  ســـالح  من ميا أو عشـــوائيا إما اســـتخدامه ميكن الذي، اجلنســـي العنف فإن، والتشـــ يد املســـل  النزاع

 للعنف األليال تع يض إىل األســـــــــــــــ  اهنيار يؤدي أن وميكن. إحلاحا األ ث  اخلط  هو، احل ب أســـــــــــــــلحة
 من ا، اجلنس نوع علق القائم لعنفا من شائعة أخ ى أشكال وهنا . احمللي وا تم  املنزل داخل اجلنسي
 داخليا املشـــــــ داس لليتياس القســـــــ ي املبك  الزواج توميق مت وقد. املنزيل وا عتدال وا هار القســـــــ ي الباال

 بســـــــبو جزئيا حيدث ذلك  ان  حيث، الداخلي للتشـــــــ د ســـــــياقاس عدة يف ضـــــــارة تكي يية  اســـــــ اتيمية
 العنف ويؤم  .(26)املعتادة  ادخل مصـــــــادر من احمل ومة األســـــــ  تواج  ا  انت  اليت ا قتصـــــــادية ال ـــــــاو 
 العملياس ،املثال ســــبيل علق، من ا ســــياقاس يف، داخليا املشــــ دين والشــــباب الصــــبية علق أي ــــا اجلنســــي
 في ا ج ى اليت النزاعاس ويف. وا حتماز ،وا ختطا ، العســـك ي والتمنيد، املدنية املنالق يف العســـك ية
 ومعتاد منتظم” الذ ور ضــد اجلنســي العنف أبن اعُ  ، والصــبية ال جال ضــد اجلنســي العنف يف التحقيق
 .(27)“ا نتشار وواس  ومتي   
 خاص بوجه ع ضـــــــــة يكونوا أن ميكن املخيماس يف يعيشـــــــــون الذين داخليا املشـــــــــ دون األليالو  - 49

 ذلك يف مبا، مســــــــــــــلحني رجال وجود أن  ما.  ا نت ازيني من و ريهم م يناملت   جانو من لالســــــــــــــت دا 
 اجلنس نوع علق القائم العنف يُلحق أن وميكن. خمال  يشـــــــــــــــكل املخيماس من مق بة علق، األمن قواس

 للصـــــــدمة الالحقة وا ضـــــــط ااس ا  تئاب ذلك يف مبا، انوه  مُ  نيســـــــيا ضـــــــ را داخليا املشـــــــ دين األليال
__________ 

 (26) Office of the Special Representative of the Secretary-General for Children and Armed Conflict, 2010. 
 (27) UNHCR, “Sexual violence against men and boys in the Syria crisis” (2017); see also Women’s Refugee Commission, 

It’s Happening to Our Men as Well: Sexual Violence against Rohingya Men and Boys (New York, 2018). 
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 أســـــــــــــــ هم جانو من وال فض للوصـــــــــــــــم اجلنس نوع علق القائم العنف ضـــــــــــــــحااي يتع ض وقد. وا نتحار
 اليت اجلنســـــــــــي ا تصـــــــــــال ل يق عن املنقولة واألم اض املبك  احلمل حا س مثل، خطرية بدنية عواقول أو

 .(28)الوفاة أو اإلعاقة تسبو أن ميكن
 يف اجلنس نوع علق القــــائم العنف خمـــال  من للتخييف  ـــا   اهتمــــام إيالل ال ـــــــــــــــ وري ومن - 50

 اجل اس عاتق علق وتق . قطاعاسال متعددة شــــــاملة وهُنما مجاعيا عمال ذلك ويتطلو التشــــــ د ســــــياقاس
 هذه من لحدل اسـ اتيمياس ب اجم ا وتنييذ تصـميم يت ـمن أن ضـمان مسـؤولية اإلنسـاو ا ال يف الياعلة
 وتوفري، املظلمة املنالق وإضالة، املدارس إىل اآلمن الوصول ضمان مثل، حد ا من التخييف أو املخال 
دِّ ه علق إلي ا ا حتياج يكون حيث اخلدماس وإقامة، منيصـــلة م احيض  خ ائح رســـم عملياس وتتي . أشـــُ
 للخط  مع ضـــــاس أنيســـــ ن يعتربن ومىت أين لتحديد الي صـــــة داخليا املشـــــ داس لليتياس اآلمنة املســـــاراس

. املخال  حدة من للتخييف املمكنة ا ســــ اتيمياس بشــــأن اإلنســــاو ا ال يف لممارســــنيل توجيهال ُتوفِّ  و 
 .(29)الناجم ال  ر بعض تدار  املمكن من يكون فلن، البداية يف اإلج الاس من األنواع هذه تتخذ مل وإذا

 بذا ا قائمة تدخالس   اعتبارها - التوعية تقنياس تســـــــــــــــتخدم اليت ا تمعية الربامج أدس وقد - 51
 إىل - ا قتصادي التدخل مثل، نطاقا أوس  ب انمج ضمن تدخالس   أو والسلو  املواقف تايري إىل  د 
 واملع فــة والتصـــــــــــــــوراس املواقف تايري وإىل آاثره وختييف اجلنس نوع علق القــائم العنف حــدوث من احلــد
، اجلنس نوع علق القائم العنف مكافحة إىل ال امية اخلدماس تنم  لكيو  .(30)ياسالســـــــــــــــلو  )بعض( و

 وأن، الوصم من واحلد، اخلدماس علق احلصول لدى اهلوية عن الكشف وعدم الس ية تكيل أن هلا ينباي
 القطاعاس بني التنســيق آلياس وتعزيز .(31)احمللية اخلربة من تســتييد وأن، الثقافية لالعتباراس م اعية تكون

، التحدايس حميوفا   يظل ولكنه، اجلنس نوع علق القائم العنف مكافحة لربامج أســــــــــــــاســــــــــــــي أم  والربامج
 شاية عن ســــــــؤوليةامل نطاق منظمة تأللق وقد. داخليا املشــــــــ دين األليال األم  يتعلق عندما ســــــــيما  

 مبادرة امأع ـــــــــائ  وبعض، اجلنس نوع علق القائم العنف مكافحة عن ســـــــــؤوليةامل نطاق منظمةو ، الطيل
 من الناجني وامل اهقني األليال إىل املقدم الدعم وحتســـــــــــــــني التحدايس تلك لبعض التصـــــــــــــــدي إىل  د 
 .(32)اجلنسي العنف

 
 وأسرهم املشردين لألطفال الدا مة احللول دعم - واو 

 بين م التمييز داخليا املشـــ دون من ا يعاو اليت التشـــ د ملشـــكلة دائم حل إجياد إىل احلاجة تتطلو - 52
 أن ميكن اليت ال ــــــــعف وأوجه املخال  إىل والنظ . املســــــــل  النزاع من املت ــــــــ رين اآلخ ين واملدنيني وبني
 أن فور حلول عن البحث يبدأ أن ينباي، األليال حياة علق املتناســو  ري األم  إىلو  التشــ د علق  توت

 الوســـــــــائل وتوفري الظ و   يئة عن ال ئيســـــــــية املســـــــــؤولية الدول عاتق علق تق و . بذلك الظ و  تســـــــــم 
 يف ا ســـــتق ار أو حمليا ا ندماج أو الطوعية العودة من وأســـــ هم داخليا املشـــــ دين األليال بتمكني الكييلة

__________ 

 (28) Office of the Special Representative of the Secretary-General for Children and Armed Conflict, 2010. 
 (29) Dale Buscher, “Preventing gender-based violence: getting it right”, Humanitarian Exchange, No. 60 (February 2014). 
 (30) World Vision South Sudan, 2018. 
 (31) Humanitarian Practice Network, “Preventing and responding to gender-based violence in humanitarian 

crises”, Network Paper, No. 77 (January 2014). 
 ./www.nrc.no/expert-deployment/2016/2019/improved-support-for-sexually-abused-childrenانظ   (32) 

http://www.nrc.no/expert-deployment/2016/2019/improved-support-for-sexually-abused-children/
http://www.nrc.no/expert-deployment/2016/2019/improved-support-for-sexually-abused-children/
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 امل تبطة املخال  يف بعناية النظ  ينباي ولذلك. مســـــــــــــتدامة بط يقةو  و  امة أمان يف البلد من أخ ى أما ن
 .آمنة  ري منالق إىل ا نتقال أو ألواهنا السابقة العودة
 والي ص األصـــــــــــــــلية موالن م إىل عود م عند األليال يواج  ا قد اليت التحدايس ف م أجل من - 53

 أفاانســــــــــتان يف املثال ســــــــــبيل علق، قســــــــــ ا املشــــــــــ دين لألليال الدائمة احللول تتطلو، حيَن ا هلم املتاحة
. للطيل م اعية مؤشـــــ اس إىل تســـــتند أف ـــــل وأدلة   بياانس  ، والع اق والصـــــومال الســـــورية الع بية واجلم ورية

 يف تولين م أو لألليال احمللي اإلدماج يتعلق فيما عديدة لســــــياقاس النســــــبة نيســــــه الشــــــيل قول وميكن
 الدائمة احللول ســــــياقاس مجي  يف للطيل امل اعية الربجمة مبادئ إدراج أي ــــــا ال ــــــ وري ومن. أخ ى أما ن

 وهبذا .(33)وأســــــــــــ هم لألليال حلول إجياد حنو احلقوق علق القائمة العملياس لتوجيه دنيا معايري ووضــــــــــــ 
 بوســـــائل، داخليا املشـــــ دين لألليال احللول إعداد يف األول ا عتبار الي ـــــلق الطيل صـــــاحمل ظلي، املعىن
 .أنيس م شاية يف املستخدمة وقدرا م تكي ي م آلياس وتدعيم حتديد من ا
 الدائمة احللول املتعلق 2010 لعام إلارها يف، الو ا س بني املشـــــــــــــــ  ة الدائمة اللمنة وحتدد - 54

 احلقوق علق قائمة عملية إىل احلاجة علق وتشــــدد الدائمة للحلول األســــاســــية املبادئ، داخليا للمشــــ دين
 منو  وإدار ا الدائمة احللول ختطيح بشــــــــــأن ولوعية مســــــــــتنرية ق اراس اختاذ من داخليا املشــــــــــ دين لتمكني
 املعايري من عدد اإللار يف ُحدد وقد. األليال مجي  علق أي ـــــا ينطبق احلال بطبيعة وهذا. في ا املشـــــار ة

 .الطيل علق ت  ز عدسة خالل من إليه النظ  جيو ما هوو  دائما   حال يشكل مبا يتعلق فيما

 ختتلف وقد. والســـــــــــــن األليال تناســـــــــــــو بط يقة إبال  م يف احلق داخليا   املشـــــــــــــ دين لألليالو  - 55
. ســــنا   يكربوهنم من نظ  وج اس عن  بريا  اختالفا الدائمة احللول أف ــــلياس بشــــأن األليال نظ  وج اس
 بشكل أضعف ومقايف اترخيي ارتبا  هلم يكون أن إىل يؤدي مما، خمتلية سياقاس يف األليال ينشأ وعندما
 املنالق من الشـــــــــــباب يُ م   وعندما. خمتلية خياراس اتباع يف ي  بون قد فإهنم، األصـــــــــــلية مبوالن م متزايد
 بســــــــــــبو احل ــــــــــــ ية املنالق يف البقال األحيان من  ثري  يف يي ــــــــــــلون فإهنم، احل ــــــــــــ ية املنالق إىل ال ييية

 املشار ة ل مان خاصة ج ود بذل ينباي ولذلك .(34)والعمل للتعليم أف ل ف ص   من املدن يف جيدونه ما
 .دائمة حلول إلجياد التخطيح يف املش دين والشباب لألليال الكاملة

 
 الواث ق  

 تصــــــــــــــــادر أو الواثئق تتلف قـد أو ورالهم ي  وهنـا أو واثئق م النـاس ييقـد مـا  ثريا  ،  النزوح أمنـال - 56
، اهلوية واثئق وبدون. اإللالق علق واثئق امتلكوا قد داخليا املشـــــــــــــــ دون يكون   وقد. هبا يُع     أو

 واسـعة لائية أت يد يف صــعواس يواج ونف، للســلطاس م ئيني  ري فعليا   داخليا   املشــ دون األليال يصــب 
 من أي ـــا   األحيان بعض يف التشـــ د يزيد وقد.  محقوق انت ا اس من ملزيد لتع ضا وخيال ون احلقوق من

 القصــــــــــــ   حبوزة كونت   قد، التشــــــــــــ د ســــــــــــياقاس بعض ويف. اجلنســــــــــــية عدمي املشــــــــــــ د يصــــــــــــب  أن خط 
. جنســــــــــــــيت م أو هويت م علق دليل إىل ييتق ون والتايل، هبا واعني يكونون   أو واثئق املصــــــــــــــحوبني  ري

 .(35)اجلنســــــية عدميي يصــــــبحوا أن خلط  مع ضــــــون فإهنم، الو دة مكان أو النســــــو علق دليل أي وبدون
__________ 

 (33) Save the Children/Samuel Hall, Achieving Durable Solutions for Returnee Children: What Do We Know? 

(London, 2019). 
 (34) Special Representative of the Secretary-General on Children and Armed Conflict, 2010. 
 (35) Norwegian Refugee Council, “Statelessness and displacement” (2016). 
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 عندما اجلنس نوع أســاس علق متيز للمنســية قوانني في ا توجد اليت البلدان يف اجلنســية انعدام خط  ويزداد
. هبم هلم قانونية صــلة وجود تثبت اليت الواثئق إىل ييتق ون أو آائ م عن داخليا   املشــ دون األليال يُيصــل
 ذلك يف مبا، أخ ى وألســـباب العامل أحنال مجي  يف متنوعة ســـياقاس يف األليال علق الواثئق مســـائل وتؤم 
 .(36)اإلرهاب املت مني أو في م املشتبه املش دين اآلال وض 
 احلصـــول من األليال متكني ل ـــمان الالزمة التدابري مجي  اختاذ مســـؤولية الدول عاتق علق وتق  - 57
، جديدة واثئق إصدار أو امليقودة الواثئق عن ا ستعاضة ل يق عن ممكن وقت أس ع يف قانونية هوية علق
 املشــ دين إىل للوصــول - متنقلة تســميل أف قة نشــ  ل يق عن، املثال ســبيل علق،  ولومبيا  يف حدث  ما

 داخليا املشـــ دين هوية إلمباس الشـــ ود إفاداس اســـتخدام دييوار  وس  يف أو (37)النائية املنالق يف داخليا
، اجلنســني بني متيِّ ز جنســية قوانني وجود في ا يســتم  اليت احلا س ويف .(38)مدو تســميل عملية أجل من

 م  يتماشــــــــــق مبا اجلنســــــــــية يف اجلنســــــــــني بني املســــــــــاواة قوانني لدعم إصــــــــــالحاس تســــــــــن أن للدول ينباي
 .الدولية ا تياقياس

 
 االج ماعية النفسية والسالمة العقلية الصحة  

 رئيســـــي بُعد أهنما علق متزايدة بصـــــورة ا جتماعية النيســـــية والســـــالمة العقلية الصـــــحة إىل يُنظ  - 58
 لوال العقلية الصــــحة ســــول إىل تؤدي أن ميكن الطيولة م حلة يف الصــــادمة احلوادث ألن، الطيل لســــالمة
 والبدنية النيســـــــــية الســـــــــالمة علق والعنف املســـــــــلحة للنزاعاس ال ـــــــــارة اآلاثر مياق  تُ  التشـــــــــ د ه بةو . احلياة

 .(39)الصدماس أو النيسية للمشا ل ع ضة أ ث  وبع  م. ألليالل

 الســــــــــودان وجنوب الع اق يف War Child منظمة آرالهم اســــــــــتطلعت الذين الشــــــــــباب أب ز قدو  - 59
 يف الدعم إىل حاجت م علق وشــــــــددوا التواصــــــــل علق قدر م علق الصــــــــدمة هبا تؤم  أن ميكن اليت الكييية
. الربامج إعداد سياق يف أنشح حنو علق إلي م ا ستماع وإىل واستيعاهبا هبا م وا اليت التمارب م  التعامل
. حلول عن البحث من نياحمللي الق اراس يصانع مين   ما،  الدعم للو من املت  رين الوصم مين  ما و ثريا
 إدماج م جيعل مما، إخياؤهم فيتم “للخزي ســـــــــــببا  ” والبدنية العقلية اإلعاقاس ذوي األليال بعض عتربويُ 
 نيسيا   أتمريا   خيلِّ فو  ا  تئاب هلم يسبو قد املعوقني األليال ملعظم متح  ة   اس    وجود عدمو . صعبا   أم ا  
 .“خيام م داخل أس ى إ  هم ما” War Child منظمة وصف حد علق، ألهنم، حيا م علق
 لألليــال وا جتمــاعي النيســـــــــــــــي الــدعم أن علق النطــاق واســـــــــــــــ  اتيــاق وجود من ال  م وعلق - 60

 هنا  يزال  ، اإلنســانية ا ســتمابة يف ممكنة نقطة أق ب يف إدماجه وينباي أســاســي أم  داخليا املشــ دين
 النيســــــــــــــي الدعم علق احلصـــــــــــــــول أن وم . لألليال العقلية الصـــــــــــــــحة علق ال  يز يف للمزع مثري نقص

 حد علق املشــــ دين و ري املشــــ دين األليال علق املثل صــــعبا   يكون قد البلدان من العديد يف ا جتماعي

__________ 

 .Barriers from birth: undocumented children in Iraq sentenced to a life on the margins” (2019)“امل ج  نيسه،  (36) 
 (37) Special Representative of the Secretary-General on Children and Armed Conflict, 2010. 
 (38) Brookings, Protecting Internally Displaced Persons: A Manual for Law and Policymakers  (2008). 
 (39) Special Representative of the Secretary-General on Children and Armed Conflict, 2010. 
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 احتياجا أ ث   مجيعل مما، نظ اؤهم هلا يتع ض مل حيا م يف صدماس واج وا رمبا من م املش دين فإن، سوال
 .(40)امل نية اخلدماس تلك إىل بكثري
 يف صــــــعواس صــــــادفةمل املشــــــ دين  ري األليال من ع ضــــــة أ ث  أي ــــــا هم املشــــــ دون واألليال - 61

نة بيئة إىل الوصـــــــــــــــول  يف بنظ ائ م مقارنة اجتماعية روابح إىل ييتق ون وقد، عولل   آمن ومكان حاضـــــــــــــــ
  برية  نســــبة شــــعور  ان،  الســــياقاس أحد ويف. الطيل لنمال األمهية الاة ظ و  وهي، امل ــــيية ا تمعاس

 جبوار حىت، اندرا أو متاما منعدما اللعو أمنال األمان مقابالس مع م أج يت الذين املش دين األليال من
 أربعة  ل  من واحد وقال. والدي م بدون األمان يشــــــــــع ون   ســــــــــنا   األ رب األليال  ان  حني يف، منزهلم
 خــائيني  ــانوا  عنــدمــا إليــه يتحــدمون مــا شـــــــــــــــخص أو إليــه يــذهبون مكــان لــدي م  ــان  مــا اندرا   إنــه أليــال

 .(41)منزعمني أو َحزاىن أو
 ا جتماعي النيســــي وا ال العقلية الصــــحة جمال يف املنب  وحملي مالئم دعم توفري ال ــــ وري من - 62
 في م مبن، املت ــــــــــــ رين األشــــــــــــخاص بني التكيف علق والقدرة التأقلم وم اراس الذاس علق ا عتماد يعزز

 هُنما   يســــــــــــــتخدم شــــــــــــــامل ب انمج إلار يف وتقدميه الدعم هذا إعداد وينباي، داخليا املشــــــــــــــ دون األليال
 وصــول نطاق وتوســي  لألليال مالئمة أما ن توفري يبن ا من بوســائل، العقلية للصــحة وجمتمعية مســتدامة
 األليال احلياتية امل اراس علق التدريو ويســاعد. مثال النوادي خالل من، ال في ية األنشــطة إىل الشــباب

 الق اراس مثـل، ختصـــــــــــــــ م اليت املالئمـة  ري الق اراس علق وا حتمـاج ال ـــــــــــــــاو  لتحمـل الثقـة بنـال علق
 .التمنيد املتعلقة

 
 ال عليم  

احلق يف التعليم، و ثريا  ما تنظ  األســــــ  املشــــــ دة إىل تعليم ألياهلا علق أنه أولوية. التشــــــ د   يوقف  - 63
انعدام األمن فحســــو، بل أي ـــا شــــيوع ويف حا س النزاع املســــل ،   يتعطل احلصــــول علق التعليم بســــبو 

اض عسك ية. بسبو اهلمماس املوج ة ضد الطالب واملدرسني وامل افق التعليمية واستخدام تلك امل افق أل   
العنف، علق أوليال أمورهم من العنف،  ثريا  ما تنشأ احلاجة إىل شاية املعلمني والتالميذ و شيوع ويف حا س 

 .(43)وش  ال آخ ون (42)حنو ما أب زته املق رة اخلاصة واملمثلة اخلاصة املعنية العنف ضد األليال
 تتصـــل اعتباراس بســـبو املنزل يف ألياهلم بقالإ األمور أوليال خيتار، التشـــ د حا س من  ثري  ويف - 64
 األســــــــــ ة إللعام  ا   دخل لكســــــــــو يكون أن اليق  ميلي ما و ثريا. اقتصــــــــــادية اعتباراس أو لســــــــــالمةا

 ختييفو . جديدة لاة تعلم إىل احلاجة مثل، أخ ى حتدايس تنشـــــــــــــــأ وقد. التعليم علق أولوية و ســـــــــــــــو ا
 يصـــعو اشـــ الاس وهي، داخليا املشـــ دين علق املدارس لاللتحاق املطلوبة لواثئقا املتعلقة ا شـــ الاس

 علق املشــــــــ دين األليال حصــــــــول  بري  حد إىل يســــــــ ل أن ميكن، الدول من العديد يف اســــــــتيياؤها  ثريا
 بعض ويف؛ أي ـــــا أم  وصـــــم م أو داخليا املشـــــ دين ضـــــد والتمييز ا جتماعية للتوت اس يكون وقد. التعليم

__________ 

 (40) Save the Children/Samuel Hall (2019). 
 (41) Save the Children, “Invisible wounds: the impact of six years of war on the mental health of Syria’s children” (2017). 
 (42) Office of the Special Representative of the Secretary-General on Violence against Children, Protecting 

Children Affected by Armed Violence in the Community (United Nations publication, Sales No. E.16.I.15). 
 .UNHCR, “Impacto de la violencia en 220 centros educativos de Tegucigalpa” (2018)انظ ، مثال،  (43) 



A/74/261 
 

 

19-13101 19/25 

 

 جانو من للتنم  التع ض من خوفا   إلي ا الذهاب ي ف ـــــــون أو املدرســـــــة إىل األليال يُ ســـــــل  ، األحيان
 .تش دهم بسبو زمالئ م

 الواجو ا هتمام إيالل ينباي، التعليم علق احلصــــــــول إمكانية إاتحة علق ال  يز إىل واإلضــــــــافة - 65
 ملكافحة اجليدة املمارساس ومن .دراست م وإ مال املدارس يف البقال علق داخليا املش دين األليال لقدرة
 ال سوم لدف  مبال و  تعليمية بد س املش دة لألس  متن  اليت األس ية احلزم ت مني التس ب معد س ارتياع

 .ذا ا املدارس من واحل ور ل صدل  شوفاس  تلي ا، مدرسية لوازم وجمموعاس درسيةامل
 أمنال التعليم علق احلصــــــــول لكيالة اإلنســــــــانية احلتمية األخرية الســــــــنواس يف املتزايد الوعي ر مو  - 66

 العاملية واملعلوماس البياانس يف  بري  نقص هنا  يزال  ، األمد الطويلة التشــــــــــــ د حا س ويف (44)األزماس
 ا حتيـاجاس نطـاق علق ال ـــــــــــــــول إلقـال علق تســــــــــــــــاعـد أن ميكن اليت داخليـا املشـــــــــــــــ دين بتعليم املتعلقـة

 التعليمية املسـاراس تتب  الصـعو من، ذلك علق وعالوة. العامة السـياسـة صـعيد علق املناسـبة وا سـتمابة
 لتحديد القصــــــوى األولوية تعطق إذ، أي ــــــا التنييذية ا ســــــتمابة يف فموة وهنا  .(45)داخليا للمشــــــ دين

 أن علق قوية أدلة تواف  ور م. التشــ د املتأم ين األليال ملاليني املوحد التعليم لتوفري الالزمة واملوارد احللول
 لألليال واملع فية وا جتماعية والنيســــية البدنية احلماية توفري يف األمهية ال  أم  جيد تعليم علق احلصــــول

 العمل قطاعاس أقل بني من يزا ن   والتعليم الطيل شاية فإن، حيا م علق واحلياظ داخليا   املشـــــــــــــــ دين
 .(46)التمويل علق حصو  اإلنساو

خيدم مصــــــاح الطيل الي ــــــلق وفقا  حلالة التشــــــ د، ويتعني تقييم علق حنو وقد خيتلف التعليم املقدم  - 67
اجتماعية تقدم نيســية ا حتياجاس التعليمية علق أســاس  ل حالة علق حدة. وجيو أن تتصــدى أي رعاية 

علق حد سوال، وأن  د  إىل بنال ال اهنني ملاضية واإلج اد واخلو  لألليال املش دين للصدماس النيسية ا
ال امية إىل تلبية املقدمة يف قاعاس الدراســـــــــة و الربامج التكميلية و . التكيف شـــــــــعور الســـــــــالمة وتعليم م اراس

ون ا حتياجاس النيســــــية ا جتماعية احلادة لألليال املتأم ين الصــــــدماس النامجة عن النزاعاس ميكن أن تك
  دئةل ق وتعلم ال او  النيسية يساعد الطالب علق حتديد ردود فعل م علق ومن هذه الربامج ما فعالة. 

التحدث إىل املعلمني واألســــــــــ ة، وإدرا  املخال  يف جمتمعا م احمللية، وحتديد تدابري التمك ن من ، و أنيســــــــــ م
 .(47)بديلة لعثور علق ل قللحياظ علق سالمت م، مثل املشي إىل املدرسة يف جمموعاس أو ا

قد يؤدي فوعالوة علق ذلك، ينباي أن ي اعي توفري التعليم يف حا س الطوارئ الق ااي اجلنسانية.  - 68
واليتياس بشــكل خمتلف، علق ال  م من الصــبية علق قد يؤم  النزاع والتشــ د إىل تايري الدينامياس اجلنســانية و 

أن احلواجز اليت تع ض ســبيل التعليم  ثريا ما يتم اإلبقال علي ا وتعزيز اليوارق بني اجلنســني. وجيو أن تؤخذ 
 لألليال املش دين داخليا.تعلمية هذه العوامل يف ا عتبار علق حنو  ا  عند وض  ب امج 

__________ 

 (44) Manuel Bessler, “Foreword: education – a humanitarian and development imperative”, Forced Migration 

Review, issue No. 60 (March 2019). 
 (45) United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), Global Education Monitoring 

Report 2019: Migration, Displacement and Education – Building Bridges, Not Walls (Paris, 2018). 
 (46) Global Protection Cluster and Global Education Cluster, “Child protection and education in emergencies” (2015). 
 (47) Norwegian Refugee Council, Education in Emergencies: Children in Distress – A Child Protection Risk 

Analysis for NRC Afghanistan’s Education Programme (Kabul, 2018). 



 A/74/261 

 

20/25 19-13101 

 

 التعليمية األســــــــاســــــــية اهليا ل علق هائال   ضــــــــاطا   يشــــــــكل الداخلي التشــــــــ د أن من ال  م وعلق - 69
 سيما و ،  امل  بشكل ا عتبار يف امل يية ا تمعاس احتياجاس تؤخذ أن امل م فمن، أصال   املناسبة  ري
 اإلضافيني املعلمني مثل، الكايف والتقين املايل الدعم تقدمي ال  وري ومن. األمد الطويلة التش د حا س يف

 وقد. أف ــل تنييذا املشــ دين األليال هاه التزاما ا احمللية ا تمعاس تنيذ لكي، اإلضــافية املدرســية وامل افق
، الدراسية والق وض ال سوم وتاطية، للقبول مبسطة وإج الاس إضافية مدرسية أما ن إنشال ذلك يتطلو
 تعليم علق احلصــــــــول أن والواق  .(48)اأو  اني يف حدث  ما،  املشــــــــ دين لألليال املدرســــــــية الكتو وتوفري
 علق امل ــيية ا تمعاسو  املشــ دين لتممعاس  برية  وصــحية واجتماعية اقتصــادية فوائد حيقق وجيد شــامل
 والقوالو التحيز مكافحة يف حيوية أداة يشــــكل  ما،  ا تمعاس متاســــك تعزيز علق ويســــاعد، ســــوال حد

 .(49)والتمييز النمطية
 

 واملم لكات واألراضي اإلسكان  
اإلخالل القســــــ ي، وعدم همعاس املشــــــ دين يف ســــــياقاس التشــــــ د، تشــــــمل املخال  اليت تواج  ا  - 70

إمكانية احلصـــــــــــول علق األراضـــــــــــي، و ري ذلك من احلواجز اليت تع ض حقوق الســـــــــــكن واألرض وامللكية. 
( 65، اليق ة A/HRC/25/54لتشـــــــ د )والنســـــــال واألليال مع ضـــــــون بوجه خاص خلط  اإلخالل القســـــــ ي وا

حا س الطوارئ إىل أن يتم التوصــــــــــــــل إىل حلول تعطق هلم األولوية عند النظ  يف توفري املأوى يف أن وينباي 
إىل املشـار ة يف إسـكانية أ ث  دواما . وميكن أن يكون األليال ع ضـة للخط  بصـية خاصـة عندما ي ـط ون 

 ضارة، مثل عمل األليال أو الزواج املبك ، لتاطية تكاليف اإلجيار أو بسبو ا ستاالل.تكي ف آلياس 
 وإنشال  ئق سكن علق احلصول علق الوصي أو الوالدين أحد قدرة علق عادة األليال ويعتمد - 71
 العثور جدا الصــــعو من يكون أن ميكن، التشــــ د ســــياقاس ويف. القســــ ي اإلخالل من فيه خو    منزل
. التشـــــــ د م احل مجي  يف هام أم  واألرض الالئق الســـــــكن علق واحلصـــــــول. عليه واحلياظ آمن بيت علق
 التحدايس بســــــبو ا  حمدود امللكية وحقوق واألرض الســــــكن علق املشــــــ داس النســــــال حصــــــول كوني قدو 

 واحلواجز التمييز وتياقم، املرياث حقوق فقدان إىل ؤديت اليت، الع فية واملمارســــاس القوانني بثا اس املتعلقة
 تواف  إمكانية علق  بري  أم  لذلك يكون أن وميكن. وا قتصـــــادية ا جتماعية احل مان أشـــــكال عن النامجة
 .(64 اليق ة، نيسه )امل ج  نلياهلأل احليازة ضمان

 
 الداخلي ال شرد سياقات يف وتعزيزها الطف  حلماية الوطنية النظم على احلفاظ  

 الولنية حلكوماسا تدعم أن حتمية ازدادس، التشـــــــ د حالة أمد لال و لما، الطوارئ حا س يف - 72
 األليال تشـــــمل عامة وخدماس ونظم وســـــياســـــاس قوانني وضـــــ  إىل ال امية اجل ود الدويل وا تم  واحمللية
، الطيل حلماية الولنية للنظم وال مسية ال مسية  ري العناص  بني فصل هنا  يكون ما و ثريا. داخليا   نياملش د
 والقوى الطيل ل عاية املك ســــــة امل  زية احلكومية اهليئة تكون أن وإىل املســــــتويني بني التعاون إىل حاجة ومثة

 احلمــايـة مســــــــــــــــائــل ملعــاجلــة املوارد تنيومزود الكيــايــة فيــه مبــا تنيجم ز  ا جتمــاعيــة ال عــايــة جمــال يف العــاملــة

__________ 

 .2019التق ي  العاملي ل صد التعليم، اليونسكو،  (48) 
 (49) UNICEF and Internal Displacement Monitoring Centre, “Equitable access to quality education for internally 

displaced children” (July 2019). 

https://undocs.org/ar/A/HRC/25/54
https://undocs.org/ar/A/HRC/25/54
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، النظم تعزيزل يُتب  هنج أي إلار يف، جي ي أن ينبايو  .(50)التشــــ د حا س يف األليال ضــــد وا نت ا اس
 .ومعاجلت ا التش د حتديدا امل تبطة األليال ضعف أوجه حتديد
 شاية نظم تت ــــــــــمن أن لكيالة الطيل حبماية املعنية الولنية اهليئاس م  اليونيســــــــــف عملت قدو  - 73

 أظ   فقد. احلا س إدارة نظم يف املثال سبيل علق، داخليا املش دين لألليال احملددة ا حتياجاس الطيل
 خدماس علق حيصــــــــلون الذين األليال عدد يف زايداس، املثال ســــــــبيل علق، احلا س إلدارة نظم إنشــــــــال
، ال ــــحااي ومســــاعدة، األســــ ة مشل ملِّ و  األســــ ي التتب و ، الي دية املشــــورة تقدمي تشــــمل اليت، احلا س إدارة
 وتعزيز إنشـــال وأدى. القانوو والدعم ،والتعليم ،اجلنس نوع علق القائم للعنف والتصـــدي ،اإلدماج إعادةو 

 معد س يف  برية  زايداس إىل، ا زدواجية لتمنو اإللك ونية النظم ذلك يف مبا، املواليد تســـــــــــــــميل نظم
 .املواليد تسميل

 النظمُ  حمليــا   توف   مــا و ثريا. التشـــــــــــــــ د حــا س يف األمهيــة متزايــد دورا   احملليــة احلكومــاس وتؤدي - 74
 القائمة الن ج يدعم أن الدويل للممتم  وينباي. لألليال اليومية احلياة علق أم  أ رب هلا اليت واخلدماس

 حيــاة يف تايري حــداثإل ف يــد شـــــــــــــــكــلب م يــأة ألهنــا نظ ا، احملليــة احلكومــاس م  يعمــل وأن املنــالق علق
 سد أو احمللية ا حتياجاس م  الولنية السياساس تكييف ذلك يعين أن وميكن. داخليا املش دين األليال
 .البلدية اخلدماس خالل من الولنية النظم داخل الثا اس

 واملتكــاملــة التعــاونيــة الربجمــة قيمــة متزايــد حنو علق اإلنســــــــــــــــاو ا ــال يف اليــاعلــة اجل ــاس وتــدر  - 75
 وا ستمابة الطيل حبماية املتعلقة للشوا ل اجلذرية األسباب ملعاجلة إلي ا واحلاجة القطاعاس بني واملش  ة

. لبيعيني حليـال اعتبـارهم والتعليم الطيـل شـايـة جمـايل يف امل نيني ا ســـــــــــــــتعـانـة م  ،شـايتـه  حتيـاجـاس
 الصــا ى ا ئتماانس علق مثال املشــتملة - لألســ  ا قتصــادي التعزيز مبادراس متزايد حنو علق وُتســتخدم

 والتعليم الطيل شاية ب امج موظيو نيذهاي اليت - النقدية التحويالس أو امل اراس املتعلقة التحويالس أو
 املتحدة األمم وو ا س احلكوماس بني التعاوو العمل أشـــــــكال من  شـــــــكل  وذلك، العي  ســـــــبل تدبريو 

 من واحلد ،والوالدية احلاضــــــــــنة ال عاية وحتســــــــــني، األليال انيصــــــــــال ملن  الدولية احلكومية  ري واملنظماس
 بني فيما والتنافس اجل ود بتنســـــــــــــــيق امل تبطة التحدايس أن له يؤســـــــــــــــف ومما .(51)األليال عمل حدوث
 ف صــــة اجلارية املتحدة األمم إصــــالح عملية وتتي . خمتلية ســــياقاس يف قائمة تزال   املوارد علق الو ا س
 .داخليا املش دين األليال لصاح الدولية ا ستمابة يف ا تساق لزايدة
  

 وال وصيات االس ن اجات - رابعا 
 م نوعة جمموعة بن املطلوب احلوار وتعزيز تنشيط ي م أن ،ال قرير هبذا، ةاخلاص ةاملقرر  م أت - 76
 واملنظمات الدولية واملنظمات امل حدة األمم ووكاالت احلكومات ذلك يف مبا، الفاعلة اجل ات من
 ممارسااااااااة ان  اج إىل املناقشااااااااة من االن قال هو هنا ي دفهل حتقيقا، داخليا واملشااااااااردين احلكومية غري

 .داخليا   املشردين األطفال محاية  عزيزل أفض 

__________ 

 (50) UNHCR, “Community-based child protection mechanisms” (2013). 
 (51) Alliance for Child Protection in Humanitarian Action, “Adapting to Learn, Learning to Adapt”. 
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 ملناسااااابات السااااانوية الذكرى 2019 عام يصاااااادف حيث، الُفَرص عام العام هذا يشاااااك و  - 77
 مجيع املوقعون في ا دعا اليت، الطف  حقوق اتفاقية ع مادال الثالثون السااااااااااانوية الذكرى من ا هامة
 وجيب. واإلخاء واملسااااواة واحلرية وال ساااام  والكرامة السااالم بروح طف  ك   تربية ضااامان إىل الدول
 واألطفااال. األوقااات مجيع يف حقوق م محااايااة وجيااب، “ساااااااااااالم مناااطق” ابع بااارهم األطفااال احرتام

 .شيء ك   وقب  أوال أطفال هم داخليا املشردون
 تقوم أن، االق ضاااااء حسااااب، األخرى الفاعلة واجل ات لدولاب ةاخلاصاااا ةاملقرر  هتيب لذلك - 78
 :يلي امب
 

 بشأن القانون والسياسة العامة  
 عاجلة بصاااااااورة اإلنساااااااان حلقوق الدويل والقانون اإلنسااااااااي الدويل القانون احرتام )أ( 

 بشااااااااا ن األمن جملس وقرارات االخ يارين وبروتوكولي ا الطف  حقوق اتفاقية وخاصاااااااااة، في ا لبس ال
 االن  اكات مرتكيب حماسبة طريق عن العقاب من لإلفالت حد ووضع، ةاملسلح اتوالنزاع األطفال

 ؛داخليا   املشردين األطفال ضد
 داخليا   املشااااردين األطفال تشاااام  عامة وخدمات ونظم وسااااياسااااات قوانن وضااااع )ب( 

 من ال حديد وجه على داخليا   املشااااااردين ختص ال اليت الوطنية القوانن ختلو أن وضاااااامان، متييز دون
 ؛حقوق م تقييد ومن ضدهم ال مييز

 ابل شاااارد امل علقة الوطنية والسااااياسااااات القوانن وتنفيذ وضااااعُ  ي ضاااامن أن ضاااامان )ج( 
 ؛اجلنس بنوع امل صلة والشواغ  األطفال ومحاية داخليا   املشردين األطفال أولوايت   الداخلي
 ضاااااد املرتكبة السااااا ة اجلسااااايمة االن  اكات جترم اليت ال شاااااريعات تعزيز أو اع ماد )د( 
 النشااااطة املشاااااركة من ا بوسااااا  ، واإلبالغ الرصااااد آليات وتعزيز، املساااالحة النزاعات أثناء األطفال
 االن  اااكااات ومنع إلهناااء عماا  خطط تنفيااذ وكفااالااة، الصااااااااااالااة ذات امل حاادة األمم كياااانت  جلميع
 ؛املسل  والنزاع األطفال عن العام لألمن السنوي ال قرير يف املدرجةو  اتالنزاع أطراف ترتكب ا اليت

 عااامااة إلطالع العااامااة ال وعيااة ومحالت العلنيااة البياااانت خالل من الوعي إذكاااء )ه( 
 يواج  ا اليت اخلاصااااة املخاطر ذلك يف مبا، الداخلي ال شاااارد آاثر على العمومين واملوظفن اجلم ور
 ؛هلم احلماية ب وفري ي علق فيما داخليا   املشردون األطفال
 ضاااابا و  االج ماعيون األخصااااا يون في م مبن، العمومين لموظفنل ال دريب توفري )و( 
 يف، احمللية املدي اجمل مع ومنظمات واملعلمون واألوصياء واحملامون العامون واملدعون والقضاة الشرطة
 الفضااااااااااالى املصااااااااااااح تقييم عملياتو ، الطف  مايةحب امل علقة احلاالت وإدارة، الطف  حقوق جماالت

 ؛للطف  املال مة واإلجراءات، وحتديدها
 

 بشأن املشار ة  
 داخليا املشردين والصبية الف يات وشواغ  آراء مراعاة لضمان خاصة تدابري اختاذ )ز( 

، الصالة ذات والسااياسااات القوانن وضااع عند وكذلك، واملساااعدة احلماية برامج وتنفيذ تصااميم عند
 ؛السالم وعمليات الدا مة احللول إدارةو  ختطيطو 
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 لل شااارد ت صااادى اليت واجل ات العامة املؤساااساااات يف العاملن بن ال نسااايق تيساااري )ح( 
 ؛اإلدماج وإعادة ال عايف أثناء األطفال مشاركة أنشطة تعزيز أج  من الداخلي
 ابحللول امل علقة شااارو الو  ون ا ج ا اخليارات عن مبعلومات األطفال تزويد ضااامان ) ( 
 ؛أصواهتم إمساع هلم ي سىن حىت ف م ا ميكن م ولغة شك  يف الدا مة

 
 البياانس واألدلةبشأن   

 املعلومات إدارة نظم يفو  لبياانتاب امل علقة عملياتال يف “ال شااااااااااارد منظور” إدماج )ي( 
 امل صالة اإلحصاااءات بشاا ن املرتقبة الدولية ال وصاايات مع متشاايا تشاامل م أو األطفال على تركز اليت

 امل عددة العنقودية االساااا قصااااا ية الدراسااااات  نفيذب املناسااااب النحو على القيامو ، داخليا ابملشااااردين
 خرباء بن وثيقا تعاوان ت طلب مبادرات وهي، ال شرد مشكلة من بشدة امل ضررة الدول يف املؤشرات

 ؛اإلحصا ين واخلرباء الطف  محاية
 ال شااااااااااارد على تركز اليت البياانت مجع وعمليات نظم يف “األطفال منظور” إدماج ) ( 

 العمر حسااااب كافيا    تصاااانيفا   املصاااانفة البياانت ذلك يف مبا، واإلمكان االق ضاااااء حسااااب، تشاااامله أو
 جلمع ومب كرة نوعية أساااااااليب ساااااا خداماب أيضااااااا   ي علق فيماو ، احملددة الضااااااعف وأوجه اجلنس ونوع

 بن وثيقا تعاوان ت طلب مبادرات هيو ؛ الفعال إساااا ام مو  واملراهقن األطفال مشاااااركة ت ي  البياانت
 ؛املعلومات إدارة خرباءو  الطف  محاية خرباء

 خالل من داخليا   املشردين األطفال عن املوجودة البياانت اس خدام وزايدة حتسن )ل( 
، الغرض وهلذا؛ البياانت حلماية املناسبة والربوتوكوالت املعايري إطار يف البياانت تبادل ممارسات تعزيز
 ال كنولوجية احللول من وغريها البياانت يف ويةاهل إخفاء براجميات واساااا كشاااااف دعم مواصاااالة ينبغي
 بياانت مجع يف  عاونيةال ن جال اس خدام زايدة على ويشجَّع؛ احلساسة البياانت على االط  الع إلاتحة
 ؛الداخلي ال شرد حاالت يف األطفال عن جديدة

 
 ب امج الوقاية وا ستمابةبشأن   

 النزاعات ساااااااياقات يف ابألطفال اخلاصاااااااة الداخلي ال شااااااارد دوافع ومعاجلة إدراك )م( 
 تغريات حدوث إىل املفضاااي ال  ثري على القدرة وتنمية اجمل معية النظم تعزيز خالل من العنف وشااايوع

 ؛االج ماعي السلوك يف
 يف املسااااااااااؤولة اجل ات بوصااااااااااف ا، الطف  محاية على الوطنية اهليئات قدرات تعزيز )ن( 

 ؛هلم املساعدة تقدمي عنو  وجتمعاهتم داخليا   املشردين األطفال محاية عن األول املقام
 امل  ثرين لألطفال احلماية توفري على احمللية واجمل معات األسااااااااااار قدرة وتعزيز دعم )س( 
 يف الطف  محاية عنصااار تعميم ودعم، اجمل معية والربامج املبادرات تشااام  بوساااا  ، الداخلي ابل شااارد

 ؛وغريها والصحية ال عليمية اخلدمات سياق يف، اإلنسانية االس جابة
رة آمنة أماكن اخ يار )ع(   املواقع ب خطيط والقيام، ال شااارد ملواقع كاف  حنو على وميساااَّ

 األلغام إبزالة األولوية سبي  على واالضطالع، اجلنس ونوع لطف ل واملراعي احلماية توفري على القا م
 األطفااال إلي ااا يلجاا  اليت األماااكن يف احلرب خملفااات من امل فجرات من وغريهااا العنقوديااة الااذخااا رو 
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 لل وعية نشاااااطةأب القيامو ، احمل ملة عودهتم أماكنو  األصااااالية مناطق م ويف وأسااااارهم داخليا   املشاااااردون
 ؛ووالدي م األطفال مبشاركة األلغام مبخاطر

 جيندون من وحماسااابة داخليا املشاااردين مواقع على اهلجمات ل جرمي إجراءات اختاذ ) ( 
 الدعم ل وفري خدمات إنشاء ضمانو ؛ أخرى جسيمة ان  اكات يرتكبون أو يس خدموهنم أو األطفال
 يف املشاااااركة الشاااارطة وقوات العسااااكرية القوات وتوعية وتدريب داخليا املشااااردين لألطفال القانوي
 واالسااااااااااا خدام ال جنيد من األطفال حبماية ابالل زام داخليا املشاااااااااااردين ومسااااااااااا وطنات مواقع أتمن
 ؛اجلسيمة االن  اكات من ذلك وغري

رة ساارية نظم إنشاااء )ص(   من واإلحالة للشااكوى جلنساانا كالول لألطفال ومال مة وميسااَّ
 ينبغي الذين ،داخليا   املشااااردين لألطفال واالساااا غالل واإليذاء العنف أشااااكال جلميع ل صااااديا أج 

 ؛فكا  حنو على اآلليات  لكب وجم معاهتم وأسرهم توعي  م
 اجمل معات مساااااعدة طريق عن ساااايما وال، األسااااري االنفصااااال ملنع األولوية إعطاء )ق( 

 توعية طريق عن وكذلك، به املرتبطة املخاطر من وال خفيف حم م  تشرد ألي االس عداد على احمللية
 ال شرد أثناء األسرة مش  ومجع األسري ال  بع ودعم، األسرة مش  ال ئام على احلفاظ أبمهية السلطات

 ؛اإلدماج وإعادة العودة إجراءات ويف
 األطفال جتارب ف م على احمللية واجمل معات األسااااااااااار ملسااااااااااااعدة املشاااااااااااورة تقدمي )ر( 

 وفقا  ، األخرى والوصااااااااااية الرعاية ترتيبات تعزيز، األبوية الرعاية توافر عدم حاالت يفو ، واح ياجاهتم
 ؛لألطفال البديلة للرعاية ال وجي ية للمبادئ
، واملشااااااااركة ال موي  ذلك يف مبا، وشاااااااام  وموثوق األج  طوي  دعم تقدمي كفالة )ش( 
 اح ياجاهتم مراعاة مع، املساالحة اجلماعات أو ابلقوات املرتبطن داخليا لمشااردينل والف يات للصاابية
 امل نية والربامج، االسااا دراكي ال عليم ذلك يف مبا، اإلدماج وإعادة ال  هي  إعادة سااايما وال، اخلاصاااة
 ؛االج ماعي النفسي الدعم عن فضال، الرزق كسب  ومشاريع
 العنف ملكافحة واالساااااااااا جابة للوقاية منسااااااااااقة خطة ل نفيذ الالزمة اخلطوات اختاذ )س( 

 املشااااااااردين األطفال من خلطر  املعرضاااااااان أو ضااااااااحااي  حتديد ضاااااااامان مث ، اجلنس نوع على القا م
رة آليات وإنشاااااء، داخليا  ورصااااد ل نساااايق جم معية جلان تشااااكي و ، عنه لإلبالغ وساااارية آمنةو  ميسااااَّ
 العنف منع على احمللية السااااااااااالطات وتدريب، اجلنس نوع على القا م لعنفا مواج ة تدابري وم ابعة
 مع مطلقا ال سااااام  عدمب امل علقة العام األمن سااااياسااااة وتعزيز، له وال صاااادي اجلنس نوع على القا م

 امل حدة األمم موظفي من وغريهم السااالم حفظة جانب من لألطفال اجلنسااين واالساا غالل االن  اك
 قناة ابوصاااااااااااف  الرمسية العدالة نظمل نفساااااااااااه الوقت يف األولوية إعطاء مع، احلكومية غري واملنظمات

 ؛لوظا ف ا أدا  ا ودعم اجلنسي العنف حوادث مع لل عام  ر يسية
 

 بشأن احللول الدائمة  
 داخليا   املشاااااااااردين لألطفال دا مة حلول إلجياد مواتية الظروف تكون أن ضااااااااامان )ث( 
 ؛االج ماعية النفسية ورعاي  م داخليا   املشردين األطفال ل عليم خاص اه مام إيالء مع، وأسرهم
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 تشم  أن وضمان املناسبة القانونية ابلواث ق داخليا   املشردين األطفال مجيع تزويد )خ( 
 ؛األطفال مجيع املواليد تسجي  خدمات
 املناسااااااابة االج ماعية والنفساااااااية الطبية الرعاية ل وفري املمكنة اخلطوات مجيع اختاذ )ذ( 
 مع القطاعات بن مشااااااارتكة منساااااااقة جم معية برامج خالل من وأسااااااارهم داخليا املشاااااااردين لألطفال
 بصاااااادمات املصااااااابن لألطفال األج  الطويلة املساااااااعدة تقدمي لرتتيبات وال خطيط، مدربن موظفن
 أبمراض املصابن األطفال ومساعدة العقلية الصحة جمال يف مدربن خرباء مبساعدة وتنفيذها شديدة
 ؛وأسرهم األج  طويلة عقلية

 للجميع والشااااااااااااام  واجليد اجملاي ال عليم على والفعال الفوري احلصاااااااااااول كفالة )ض( 
، لواث ق حا زين أو مشردين كانوا  إذا عما النظر بصرف، والف يات الصبية جلميع األساسية واخلدمات

لة احملددة احلواجز وتذلي  وإدراك ياقات يف ،اإلعاقةو  اجلنس بنوع امل صااااااااااا  الطار ة ال شااااااااااارد سااااااااااا
 ال عليمية النظم تعزيزو ، امل ين ال دريب جمال ويف املساااااا وايت مجيع على، السااااااواء على الطار ة وغري
 األطفال واسااا يعاب املضااايفة اجمل معات يف لألطفال اجلودة عالية تعليمية فرص توفري من ت مكن حىت

 ؛اخلاصة اح ياجاهتم وتلبية املشردين
 عمالة فرصو  ألساااااااارةل دخ ال فرص وتوساااااااايع االج ماعي األمان شاااااااابكات تعزيز )أ أ( 
 ؛ داخليا للمشردين ذلك يف مبا، الشباب
، وأسااااااارهم داخليا   املشاااااااردين لألطفال وال ق وآمن ال كلفة ميساااااااور ساااااااكن توفري )ب ب( 
 ؛معا   األسر إيواء وضمان

 
 التمويل بشأن

 املشردون في م مبن، األطفال لدعم السنوات امل عدد واملرن ال عاوي ال موي  زايدة )ج ج( 
 عن يق  ال ما إىل املا ة يف 0.5 من الطف  محاية جمال يف ال دخالت متوي  زايدة سااااااااااايما وال، داخليا

 وضاااامان الفجوة لسااااد جديدة متوي  مصااااادر وحتديد اإلنساااااي للعم  الكلي ال موي  من املا ة يف 4
 ؛داخليا   املشردين األطفال حلقوق الدولة ميزانية يف كافية  اع مادات ختصيص
 تلبيااة أجاا  من الطفاا  حلمااايااة واحملليااة الوطنيااة النظم ل عزيز املقاادم الاادعم زايدة )د د( 

، احلضااااارية املناطق يف ذلك يف مبا، مع ا وال كيُّف داخليا املشاااااردين لألطفال اإلضاااااافية االح ياجات
 .وأحواهلا املضيفة اجمل معات اح ياجات تراعي املناطق على قا مة هُنج خالل من
 


