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 مجلس حقوق اإلنسان
 الدورة السادسة والعشرون

 من جدول األعمال 3البند 
 تعزيز وحماية جميع حقوق اإلنسان، المدنية والسياسية واالقتصادية

 ي ذلك الحق في التنميةواالجتماعية والثقافية، بما ف

تقريررررر المقرررررر النرررراو المعنرررري بحقرررروق اإلنسرررران للمشررررردي  دا ليررررا ،   
 بياني تشالوكا

 موجز  
يعرر ه اررلا الر  يرر  األليتررضط الرر  اقررضاخل صررا ا  رر   انررا  ا عرر    ررو  ا ل ررا   

مرا    اآذا  - 3103لاميت دين داخاياً، تيتالوكا بياين خالل الفرة  مرن كرالو  ال/ايناينراي  
. ويرضررررمن ًاررررياًل مواقرررريعياً دتفافيررررط ادًرررراد األا ي رررر   مايررررط وم رررراعد  ا يترررر دين 3102

داخاياً يف أا ي يا، وي رع ه سيا  اعرماداا وينظر  يف أكاامارا ال سي ريط وتها ارا الفعار  يف 
تعزيررررز  ايررررط وم رررراعد  ا يترررر دين داخايرررراً، كمررررا يبعرررره الر ررررد  الررررل   رررر أ عارررر  اعرماداررررا 

لاا، مررخل ت رردص تو ررياة أوليررط مررن أجررد ً يررو الفاسررد  ال  رروي  ررلا ا عيررا  يف تعزيررز وتنفيرر
 الر د  لاريت د الداخا  يف أا ي يا.
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 مقدمة -أوال   
يف اررلا الر  يرر  اً   ررو  ا ل ررا  لاميترر دين داخايرراً اسرع اقررفررد  ا  رر   انررا  ا عرر   -0

. كمرا ينظر  يف اتفافيرط (1)لألليتضط ال  اقضاخل صا منرل ت  ير ا ال رابو جمل  ارو ك رو  ا ل را 
ادًرراد األا ي رر   مايررط وم رراعد  ا يترر دين داخايرراً يف أا ي يررا )اتفافيررط كمبرراد(، ويرنرراول سرريا  

ي رريط وتها اررا الفعارر  يف تعزيررز  ايررط وم رراعد  ا يترر دين داخايرراً، وي رري م اعرماداررا وأكااماررا ال س
 الر د  الل    أ عا  تنفيلاا، وخبا ط د اا يف ال والني احملايط. 

 والية وأنشطة المقرر الناو -ثانيا   

 الوالية -ألف 
، لرعزيرز 7ا33لوديره الوا د  يف ف ا   او ك و  ا ل را  اً ي ع  ا     انا ، وا  -3

هنررج فرراسم عارر  ا  ررو  جمراء الريترر د الررداخا ، وذلررر عررن   يررو ا رروا  مررخل ا اومرراة وأليتررضط 
الرعميم والدعو  يف جم ا  األمم ا رعد  وا نظماة ا فايميط. ويع ب عن ت دي ا لاعاوماة ال  

مراة وجات جمليه دعواة أو غ  ذلر من أوجره الرعراو ، و لرارف اي راة األمرم ا رعرد  وا نظ
 الدوليط األخ ي ال  فدمت الدعم ألليتضره.

 التعاون مع البلدان -باء 

 جورجيا -1 
، 3119يف جم ا  مرابعرط الزيرا   األخر   الر  أج اارا ا اارف ال رابو صرلا الوديرط يف عرا   -3

بنراًء عار  دعرو   3103كزي ا ايوليره  02-01فا  ا     انا  بزيرا   جمل جو جيرا يف الفرة  مرن 
يف غررر ب جو جيررررا،  رررا اياررررا  رررريدا اً ا اومررررط. وفرررد را  م اكررررز وم ررررو ناة ا يترررر دين داخايررررمرررن 

ومنض ررط  وكررا تا  وبرروع، وع ررد ل رراءاة مررخل ا يترر دين ألف ررام. بيررد ألرره خب يرررمان مررن ريررا   أخباريررا
 ت لينفايلاأوسيريا اجلنوبيط.

يف اً ميرخل ا يترر دين داخايرروي/ر  ا  رر   انرا  عارر  الررزا  ا اومررط بررروا  كارول داسمررط جل -2
جو جيررا ومعاجلررط ميتررااط ا يترر دين ب رربا الارروا و الضبيعيررط أو الرر  ي رربباا ا ل ررا . غرر  ألرره 
أ رررا  جمل أ  انرررا  كاجرررط ماعرررط  وا ررراط ً رررني األوقرررال ا عييتررريط وسررربد العررري  لأل رررلا  

اامررد  عاجلررط أوقررال يف ا  اكررز اجلماعيررط الرر  را اررا، ودعررا جمل اعرمرراد هنررج مراً ا يترر دين داخايرر
مجيخل ا يت دين. وي كا بالف   اجلديد  يف الا ال دد وحيه ا اومط عا  الريتراو  مرخل ار دء 

__________ 

(1) A/HRC/23/44 وAdds.1-2. 
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األ لا  ومتاينام من ا يتا كط يف اختاذ ال  ا اة ال  ت ا  عايام من أجرد الرو رد جمل كارول 
ما  أ  تاررو  داسمررط عارر  وررو يرروا   ررم األمررا  والا امررط، مررخل العمررد يف الوفررت لف رره عارر  قرر

 خيا اهتم م رن   و وعيط.
ويالكررا ا  رر   انررا  أ  اجلمررود ال ياسرر  د يررزال يعررو  عمايررط البعرره عررن كاررول  -1

داسمرررط، ويررردعو مجيرررخل األ ررر اأ ا عنيرررط جمل أ  تعمرررد عاررر  وجررره ال ررر عط  عاجلرررط فضررريط ا يتررر دين 
عرود  جمل منرا  ام األ رايط مرن بو فاا فضيط جمل اليط بغيرط متارني ا يتر دين الر اغبني يف الاً داخاي

ال يررا  بررللر  واعيررط وبهمررا  وك امررط. ويعرر ب عررن فا رره جمراء ل ررا سرريا  مررن األسررال  اليترراساط 
ا ارفرررررط عاررررر   رررررول ا ررررردود ا دا يرررررط  نض رررررط ت لينفايلاأوسررررريريا اجلنوبيرررررط،  رررررا حيررررر   ا يتررررر دين 

 عا  أ اقيام.واجملرمعاة احملايط ا رها   بالريت د من ك يط الرن د وسبد العي  

 صربيا وسلطات كوسوفو -2 
، فررا  ا  رر   3119يف جم ررا  مرابعررط الزيررا   الرر  أج ااررا ا ااررف ال ررابو بالوديررط يف عررا   -1

تيترررر ين  03-9انرررا  بزيرررا   جمل  ررر بيا وكوسررررواو بنررراًء عاررر  دعرررو  مررررن ا اومرررط يف الفرررة  مرررن 
 ، اضالً عن خمراف موافخل ا يت دين.ب ييتريناو  . ورا  ا     انا  باغ اد3103األولاأكروب  

مرن كاومرط  ر بيا وال راضاة يف كوسرواو بالرعراو ، يف  ويو   ا     انا  بيترد  كرالً  -7
 اً.سريا  جم را  ادلضرما  جمل ادًراد األو ون، مرن أجرد الرو رد جمل كارول داسمرط لاميتر دين داخايرر

لردما  احملار  كليرا  لارو ررد جمل وييتريد ب يرا  كاومرط  ر بيا وال راضاة يف كوسرواو برالنظ  يف اد
وي كرد أ  مفررا   اً.جمل جنرا مرخل ا ارول الداسمرط األخر ي، كي/مرا كرا  ذلرر  انراً كد داسرم، جنبر

الرو ررد جمل كاررول داسمررط يف  رر بيا وكوسررواو يامررن يف ترروا  ال رران الررداسم جلميررخل ا يترر دين عارر  
د اررلا ا يترر ول نررا أ  يرر تب  غرر ا  ميترر ول ا سرراا  ا فايمرر  لالج ررني، عارر  الرر غم مررن أ  م/رر

بررررروا  سرررربد العرررري ، ود سرررريما األليتررررضط ا ررررد   لارررردخد وارررر   العمررررد وال ررررعط والرعارررريم وا يرررراا 
والضافررط. وي كررا ا  رر   انررا  بادلفرررا  الابرر  وررو النظرر  يف ادلرردما  احملارر  كعررد داسررم، لانرره 

 مررروافعام ا اليرررط وتررروا  اررر  ً رررني سررربد عررري  ا يتررر دين يفاً دكرررا أ  ا اجرررط األك/ررر  جم اكررر
 اندماة الااايط، وخبا ط لاميت دين من ال وما.

و دد ا     انا  عا  ق و   معاجلط ال ضايا ال سي ريط األخر ي،  را يف ذلرر الرو رد  -7
جمل كرررد اعرررال لامنارعررراة ا رعا رررط با اايرررط،  رررا يف اسررررعاد   رااررراة األ رررلا  يف مررروا نام 

 لرعويض ا السم كيه يرعل  اسةداد ا مراااة.األ ايط، كي/ما أمان، وا

 جنوب السودان -3 
     تيترررر ين ال/رررراينا 01-1فررررا  ا  رررر   انررررا  بزيررررا   جمل جنرررروب ال ررررودا  يف الفررررة  مررررن  -9

بنرراًء عارر  دعررو  مررن ا اومررط. ورا  خررالل بع/ررره كررد مررن جوبررا وبررو  وبيبررو  يف  3103لرروام  
 وديط جول ا .

اً م ررر وليط ا اومررط األساسررريط عررن م ررراعد  و ايررط مجيرررخل ا يترر دين داخايرررومررخل ا  ررا   جمل  -01
بض ي ط مر اويط، أكد ا     انا  أ  العمرد ا ل راين وا دمرا  والرنميرط وترداب  بنراء ال رال  تيتراد 
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كج  الزاويط يف جمناد كاول داسمط لاميت دين والعاسردين. و ردد عار  أ  ا ردليني،  رن اريام ا يتر دو  
ينبغر  أ  ياولروا  نررهي عرن العنرف وسرروء ا عامارط مرن فبرد مجيررخل األ ر اأ. ودعرا جمل موا رراط  ،اً داخاير

 تعزيز ال د اة وجمل لزل الضابخل الع ا   عن عماياة الرعامد مخل ا يت دين داخاياً.
دي رم       كرالو  األولا  01وع ا الزيا  ، الدلعت موجط جديد  مرن أعمرال العنرف يف  -00

وس عا  ما امردة جمل أماكن أخ ي يف جنوب ال رودا . وأعر ب ا  ر   انرا  يف يف جوبا  3103
 3102كررالو  ال/ايناينررراي    30و 3103كررالو  األولادي ررم    31ت رر حيني  ررعفيني  ررد ا يف 

عن فا ه جمراء تار األكداو الر  بردة يف أول األمر  كهرمرط سياسريط ر تضرو ة جمل  ر ال ع فر   رد 
ا ،  رررا أدي جمل تيتررر د داخاررر  عاررر  لضرررا  واسرررخل جمل موافرررخل بع/رررط األمرررم مجيرررخل أوررراء جنررروب ال رررود

اً ا رعرررد  يف جنررروب ال رررودا . وبررردأ ادردكرررا  داخرررد موافرررخل البع/رررط الررر  أوي جمليارررا ا يتررر دو  داخايررر
ييترراد خضرر اً بالن رربط  ررم. ويو رر  ا  رر   انررا  با ررد مررن اكرظرران ا وافررخل ا ررلكو  ، لانرره ي كررد أ  

األرمرط ا  ررم  ، برد نرا أ   ياو  وسياط س يعط وفاسمط بلاهتا يف الرعامد مرخل ارلا ذلر د ينبغ  أ 
الريتررر د الرررداخا . وفرررال جم  أبعررراد  يارررو  جرررزءاً د يرجرررزأ مرررن اسرررةاتيجيط  ررراماط  ويارررط األجرررد بيتررره 

أجررد الرغاررا عارر  الفجررو  بررني العمررد  وتع يررداة الريترر د الررداخا  ي رضرريا  اسرررجابط اسررةاتيجيط مررن
 اواسد ميتةكط لا ال . ين والرنميط وجمنادا ل ا

 سري النكا -4 
        كرررررررالو  األولا  1-3  جمل سررررررر   دلارررررررا يف الفرررررررة  مرررررررن فرررررررا  ا  ررررررر   انرررررررا  بزيرررررررا   -03

بنرررراًء عارررر  دعررررو  مررررن ا اومررررط. وسرررراا  خررررالل ريا ترررره جمل كولومبررررو وجاانرررررا  3103دي ررررم  
 اً.يوموديريفو وكياينوتيتيت  كيت الر   با يت دين داخا

و كرررا ا  ررر   انرررا  بررراجلاود الررر  برررللراا كاومرررط سررر   دلارررا  عررراد  بنررراء ا ياكرررد  -03
األساسيط ال  دم ة أاناء النزال، و رالط األلغا  من منا و العرود ، و ردد عار  أ  عمايرط جمعراد  

ن أُعيرد الرلياً عار  ا ارول الداسمرط جلميرخل ا يتر دين داخايراً ا عما  بعرد النرزال نرا أ  ت كرز أيضر
تررو ينام بواسررضط ا اومررط وأول ررر الررلين عررادوا جمل منررا  ام األ ررايط عارر  أسررا   ررامد. ويف 
ال ررريا  الرررو   ا رعارررو بادلر رررال مرررن ا غاارررط جمل الرنميرررط يف أع ررراب النرررزال، مرررن الضررر و   أ  

اررول ترعراو  اجلارراة ا اوميررط وا نل  رط يف الرنميررط عارر  كرد فضرريط ا يترر دين وتابيرط كرراجرام  
داسمرررط وترررهمني سررربد عييترررام يف خضررر  الرنميرررط، واررر ه سرررياد  ال رررالو  وتنفيرررل الررر امج ا رعا رررط 

   و  ا ل ا  وا ام ال  يد.
و كا ا     انا  بادتفا  عا  جمج اء ت ييم ميترة  لالكرياجراة، وارو أمر  كيرو   -02

الررلين عررادوا أو اً خايررلوقررخل  موعررط مرفررو عاياررا مررن البيالرراة ا ك رراسيط عررن عرردد ا يترر دين دا
أعيررد تررو ينام. واررط كاجررط جمل اسرررامال اررلا العمايررط بيترراد مناسررا مررن أجررد ًديررد أعررداد 
األ ررلا  الررلين د يزالررو  ميترر دين، ومررن د ي رررضيعو  الو ررول جمل أ اقرريام األ ررايط. ودعررا 

مررن  ا  رر   انررا  جمل ترروا  بيالرراة بيترره  الريترر د الررداخا  م ررنفط ك ررا لررول اجلررنو والعمرر 
عررن جمجرر اء د اسررط اسر  رراسيط بيترره  لوايررا ا يترر دين ايمررا  أجررد الرلضرري  ب ررو   مالسمررط، اضررالً 

 يرعاو با اول الداسمط.
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وأع ب ا     انا  عرن فا ره جمراء العردد الابر  مرن األ رلا  الرلين د يزالرو  يعييترو   -01
كن أخر ي يف اليترمال لارنام يف أمرا  وايف كالط تيت د  ال أمدا، وجمراء أول ر اللين عادوا أو اسرر   

د يزالو  يعييتو  يف ظر وأ سري ط لاغايرط وحيرراجو  جمل م راكن داسمرط وخردماة اجرماعيرط وار    
 ك ا العي .

 التعاون مع المنظمات اإلقليمية والدولية -جيم 
عرن تعاولره ا  ررم  مرخل ا نظمراة ا فايميرط والدوليرط. اً ي   ا     انا  أ  ي د  ت  ير   -01

او  بيترررراد وايررررو مرررخل عررررد  جارررراة مناررررا ا نظمررراة ا فايميررررط يف أا ي يررررا بيترررره  تعزيررررز وفرررد تعرررر
 لا الغايرط، يوا رد ا اارف اً الر ديو عا  اتفافيط كمباد وتنفيلاا عا  ال عيد الو  . ًو ي 

ولوقخل ميتر ول اً بالوديط دعم كاومط ال ومال بيته  ال ضايا ال ياسيط ا رعا ط با يت دين داخاي
 ررا  ال ياسررط الو نيررط. و  تنفيررل أليتررضط لبنرراء ال ررد اة مررخل أعضرراء ا اومررط. ووقررعت مررن ل  

معرراي  ترعاررو برراألمن وكيررار  األ اقرر  لرردعم اجلاررود ال اميررط جمل جمنرراد كاررول داسمررط لاميترر دين، 
وج ي ًديد "انضوط ا م اء" ايما يرعاو بعمايراة جمعراد  الررو ني ا  ةكرط الر  نرا أ  ًرة  

  الدوليرط. وفرد  ا  ر   انرا  الردعم  اومررط لي يرا يف عمايرط الر رديو عار  ادتفافيرط الرر  ا عراي
جت   منافيتراا يف ال  ا  الو  . وعالو  عا  ذلر، لظم ا ااف بالوديط، بالرعاو  مخل ادًاد 

 بيترره  3103األا ي ر  و ر كاء آخرر ين، سا راط مررن الردو اة الرد يبيررط وكا راة العمررد يف عرا  
باعرمرراد ال ياسررط الو نيررط اجلديررد  يف اً ال يررا  مرر خ  اً اتفافيررط كمبرراد. ومررن الرضررو اة ا امررط أيضرر
ع رررا ا رررةا  ا  ررر   انرررا  بنررراًء عاررر   ارررا مرررن اً أاغال ررررا  بيتررره  ك رررو  ا يتررر دين داخايررر

 .3103كاومط أاغال را  يف لي ا اأب يد 
منظمررط األمررن والرعرراو  يف أو وبررا  و ررا   ا  رر   انررا  بنيترراط يف مبرراد   ميتررةكط بررني -07

ومفوقرريط األمررم ا رعررد  ال رراميط ليترر و  الالج ررني لوقررخل فاسمررط م جعيررط لاعمايررط ت ررمل باتبررال 
هنج أك/  تعاوليط جمراء الر د   يتااط الريت د وقما   ايط ا يت دين واجملرمعاة احملايط ا رضر    

يف ايينرا. وتعراو   3102 رباطاا اي   31يف مجيخل م اكد النزال. وفد أ ا ت الا ال اسمرط يف 
ُليترر  يف  (2)مررخل ا فوقرريط عارر  وقررخل دليررد لا  رراليني بيترره  الريترر د الررداخا اً ا  رر   انررا  أيضرر

 .3103تيت ين األولاأكروب  
يف جنيررف وليويررو   وميرردالياً فويررط مررخل منظمرراة اجملرمررخل ا رردين )ي رريم ا  رر   انررا   رر اكط  -07

ن ت رردي ا لارردعم الررل  ي دمرره ا يترر ول ا يتررة  بررني معاررد ب وكينغررز عارر  وجرره ان ررو ، وأعرر ب عرر
ولارعراو  مرخل م كرز  أ "، أ . أل. - وكايط لند  لاعاو  ادفر راديط بيتره  الريتر د الرداخا  "ب وكينغرز

  د الريت د الداخا  بيته  خمراف ال ضايا ذاة ادارمرا  ا يترة ، وكرللر مرخل الرداس   ا يترةكط 
ال رررعيد ا يرررداين، اقرررضاعت منظمررراة  ا ررراة ا يتررر دين داخايررراً. وعاررر  برررني الوكرررادة لر رررنيف

__________ 

 .www.unhcr.org/525bee0c9.htmlمرا  عا  ا وفخل اليتبا  لامفوقيط  (2)
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اجملرمررخل ا رردين برردو  كيرررو  يف دعررم ا ااررف بالوديرررط عررن   يررو تبرررادل ا عاومرراة وتوقرريل أاررر  
الريت د الداخا  عا  ك و  ا ل ا  يف خمراف ال يافاة، و اات كا ط الو د مخل  رمعاة 

 ل ض يط.ا يت دين، ود سيما خالل الزيا اة ا
،  ررا   ا  رر   انررا  يف كا ررط عمررد 3103آذا امررا    02جمل  03ويف الفررة  مررن  -09

لظمرارررا ا فوقررريط يف سرررا   يرررو ب يضاليرررا بيتررره  تغررر  ا نررراا وجمعررراد  الررررو ني ا لضررر  وخا رررا 
، أ ررر أ عاررر  الررردو   ال رررنويط الراسرررعط 3103أياولاسررربرم   1-3ا يترررا كني. وخرررالل الفرررة  

 أل.- ريتر د الرداخا  الر  ع ردة يف كمبراد و را   يف تنظيمارا ميتر ول ب وكينغرزبيته  فرالو  ال
ال اميط وا عاد الدويل لا الو  ا ل اين، وا فوقيط ال اميط ليت و  الالج ني، وا فوقيط أ ،  أ .

مرن ا  ر ولني ا اروميني وال  راليني  32  و  ا ل ا . وفد  ا   يف تار الدو   مرا  موعره 
أا ي يررا. وكالررت الرردو    /ابررط أدا  جديررد  فيمررط يف  ررال اً باررد 02ني بالريترر د الررداخا  مررن ا عنيرر

الريت د الداخا ، أُعدة بدعم من وديط ا     انا  لروجيه وقخل ال روالني وال ياسراة ا رعا رط 
 .(3)غ ام من اجلااة ا عنيطو  بالريت د الداخا  من فبد ا   ولني ا اوميني وال  اليني

كما  ا   ا     انا  يف العديد من األكداو األخ ي ا ر اط   هلط الريتر د الرداخا   -31
الررر  لظمارررا اجملرمرررخل ا ررردين واجلاررراة الفاعارررط األخررر ي،  رررا يف ذلرررر ا نافيترررط الررر  لظمارررا معارررد 

ل را "، ب وكينغز بعنوا  "اتفافيط كمباد بيته  الريتر د الرداخا  يف أا ي يرا: جم رار يف  رال ك رو  ا 
، و رررا   يف مناسررربط عامرررط بيتررره  الررررداخد برررني الريتررر د 3103آذا امرررا    31الررر  ع ررردة يف 

، ومنافيتررط 3103أيا امررايو  7وترردا اة ا جرر   األوسررخل لضافرراً، اسرضررااراا م س ررط ب وكينغررز يف 
يف ديريترررا  بررا   بيتررره   ايررط ا ررردليني، واجرمرررال  3103أيا امررايو  07-01لُظمررت يف الفرررة  

الوكرادة يف جم را   موعرط العمرد ال ياسر  ا عنيرط بالر رد   رادة الضروا ق، الرل  ع ررد  ؤسراء 
، ومررر مت  وياررررو  برررا   بيتررره  موقرررول 3103تيتررر ين ال/ررراينالوام   33-09يف أوتررراوا يف الفرررة  

ا ل ررا "، يف  "معاجلررط ال/غرر اة يف الرنفيررل: ً ررني الرعرراو  بررني اةليرراة العا يررط وا فايميررط   ررو 
 .3102كالو  ال/اينايناي    31-33فة  ال

 في عمل منظومة األمم المتحدةا  تعميم مراعاة حقوق اإلنسان للمشردي  دا لي -دال 
خالل الفة  فيد ادسررع اه، وا رد ا  ر   انرا  دعرم تعمريم م اعرا  ك رو  ا ل را   -30

مررد ا ل رراين، وذلررر يف عمررد منظومررط األمررم ا رعررد  وعارر  لضررا   رمررخل العاً لاميترر دين داخايرر
عن   يو ا يتا كط بنيتاط يف أعمال الاجنط الداسمط ا يتةكط بني الوكرادة.  را   يف اجرمراعني 

كررررررررالو    07، وجنيررررررررف يف 3103أيا امررررررررايو  7يف وا ررررررررنضن العا ررررررررمط يف  ا سي رررررررريني ع ررررررررد

__________ 

(3) Brookings-LSE Project, Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC), Norwegian Refugee 

Council, “National Instruments on Internal Displacement: A Guide to their Development”, August 

2013, available from www.brookings.edu/research/reports/2013/09/03-national-instruments-on-

internal-displacement. 
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الررلين يعييتررو  اً ، كيرره سررا   الضرروء عارر  أ يررط فضرريط ا يترر دين داخايرر3103األولادي ررم  
   ا ليمررراة يف سررريا  أولويررراة الاجنرررط، و ُارررا مرررن أعضررراء الاجنرررط تبرررادل انررر اة ذاة خرررا

ال رراط مررخل ا  رر   انررا . كمررا تعرراو  بيترراد وايررو مررخل منظمرراة األمررم ا رعررد  ال سي رريط،  ررا يف 
ذلررر مفوقرريط ك رررو  ا ل ررا  ومفوقررريط  رر و  الالج رررني ومارررا تن ررريو اليترر و  ا ل ررراليط. 

مررخل الوكررادة بيترره  عررد  أمررو   اررت الرعرردياة والر ررد  لاريترر د الرررداخا  واخنرر ط يف كرروا  بنرراء 
و ادة الرعراو  احملرمارط يف الوفرت الر اان عار  م رروي ا  ر  وميردالياً. ولظرم جا راة جمكا رط دو يرط 

 عن األليتضط ا واقيعيط وال ض يط.
يف  رعرد ،  راو ا   ا     انا  يف العديد من األليتضط ال  لظماا وكادة األمرم ا  -33

ذلرررر ادجرماعررراة ا نرظمرررط وا عرارررف ال رررنو  لامجموعرررط العا يرررط لاعمايرررط وأليترررضط الرررةويج 
،  ا   يف اجرمرال ماسرد  م رردي   3103لي ا اأب يد  09و 07لالتفافيط كمباد. ويف يوم  

  يف أم رررةدا  بيتررره  الرعرررودة وا ارررول لظمررره ب لرررامج األمرررم ا رعرررد  ا  ررراس  ومفوقررريط  ررر و 
الالج ني وكاومط اولنردا، كيره الر رت اجلاراة الفاعارط ا  اسيرط وا ل راليط الدوليرط دسررع اه 

كزي ا ايوليررره  1يف الر رررد  لاريتررر د الرررداخا . ويف اً الر رررد  احملررر ر ولرعديرررد سررربد ا ضررر  فررردم
جمل ، كض  لدو  مواقيعيط لظمراا اجملموعط العا يط لاعمايط بعنوا  "ادلر ال مرن األرمرط 3103

و ا   يف ادجرمال ال نو  لإلجر اءاة انا رط يف ايينرا يف  .ادلرعاش: دو   موعاة ا مايط"
، كيرره الرلررا  سي رراً لاجنررط تن رريو ا جرر اءاة انا ررط 3103كزي ا ايوليرره  37-32الفررة  

ط  رد  سرنط واكرد . ويف ارلا ال ريا ،  را   يف مر مت  انر اء الردويل الرل  لظمرره الرورا   ادًاديرر
: 31+ بعنوا  ايينرا 3103كزي ا ايوليه  37و 37لايت و  األو وبيط والدوليط يف النم ا يوم  

عامراً  31الناوه  مايرط ك رو  ا ل را : ا  راراة والرعردياة واةارا  ا  رر بايط بعرد مر و  
ل ررا  عارر  ا رر مت  العررا  ، وفررد لُظررم  ناسرربط الررلك ي ال ررنويط العيترر ين لامرر مت  العررا     ررو  ا 

بالرعرراو  مررخل مفوقرريط ك ررو  ا ل ررا  ومعاررد لودايررق بولرزمررا    ررو  ا ل ررا  وا  كررز األو ون 
لارررد يا والبعرروو يف  ررال الدي  ا يررط وك ررو  ا ل ررا  الرررابخل جلامعررط غرر اتو. كمررا  ررا   يف 

يف ا ررردو ال ايرررخل ا  ررروي لالكرفرررال بالرررلك ي ال رررنويط  3103أياولاسررربرم   31ليويررو   يف 
يف سرريا  جرردول اً وب لررامج عمررد ايينررا، كيرره دعررا جمل جمدمررا  ا يترر دين داخايرر لعيترر ين  عررال ا

 .3101أعمال الرنميط  ا بعد عا  
ولظم ا     انرا  عرد  مناسرباة بالرعراو  مرخل اليتر كاء واجلاراة ال اعيرط،  را يف ذلرر  -33

تيتررررر ين  31ت يف كا رررررط ل ررررراش عاررررر  ارررررام  الررررردو   ال/امنرررررط وال ررررررني لاجمعيرررررط العامرررررط لُظمررررر
بعنرروا  "ا اررول الداسمررط لاريترر د: الرنميررط وأبعرراد بنرراء ال ررال ". كمررا لظررم  3103األولاأكررروب  
اً : ا ضر  فردمبعنروا  "ا ارول الداسمرط لاميتر دين داخايراً  3103 يوليرهكزي ا ا 7كا ط عمد يف 

الج رررني يف تنفيررل جررردول األعمرررال"، بالرعررراو  مرررخل مفوقررريط ك رررو  ا ل رررا  ومفوقررريط  ررر و  ال
 أ . أ . أل. - وب لامج األمم ا رعد  ا  اس  وميت ول ب وكينغز

وبنررراًء عاررر  دعرررو  مرررن مفوقررريط األمرررم ا رعرررد  ال ررراميط ليتررر و  الالج رررني،  رررا   ا  ررر    -32
بيترره  ا مايررط ًررت عنرروا   3103انررا  يف جا ررط عامررط لان رراش يف جم ررا  كرروا  ا فوقرريط لعررا  
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كررالو    03و 00دياة م رررم   وتفارر  جديررد"، الرر  ُع رردة يرروم  : ًرر" ايررط ا يترر دين داخايرراً 
. كمرا  ررا   يف  ساسرط ا يررو عمرد لاعرروا  بيتره  "وقررخل ال راو  ال الوليررط 3103األولادي رم  

: الرجا ب والد و ". وأاناء ا وا ، أبر ر ا يترا كو  ا اجرط جمل وال ياساة  مايط ا يت دين داخاياً 
 مايررط لاميترر دين داخايرراً، ووقررخل م ررهلط الريترر د الررداخا  يف م دمررط سررد اغرر اة الرنفيررل يف ترروا  ا

واجملرمعرراة ا ضرريفط اً جررداول األعمررال الدوليررط وا فايميررط والو نيررط، وقررما  جم رر ا  ا يترر دين داخايرر
يف اخترراذ ال رر ا اة الرر  ترر ا  عارريام. كمررا  ررد ة دعررواة لرع ررني الرعرراو  بررني اجلارراة الفاعاررط 

يف اً منرررل ا  اكرررد األول  رررادة الضررروا ق، وجمد ا  اكرياجررراة ا يتررر دين داخايرررا ل ررراليط وا  اسيرررط 
 .3101جدول أعمال الرنميط  ا بعد عا  

 اتفاقية كمباال:  ارطة طريق للعمل -ثالثا   

 مقدمة وعرض عام -ألف 
ب رربا ال رر ال والعنررف والرااكرراة ك ررو  اً يوجررد يف أا ي يررا وررو اارره ا يترر دين داخايرر -31

. كمررا ينرررج الريترر د (4)مايررو  ل ررمط يف مجيررخل أورراء العرراخب 3787  الررلين يرجرراور عررددام ا ل ررا
عرن ميتررا يخل الرنميرط. وخب جتمررخل  يف أا ي يرا وعا يراً عررن الاروا و الضبيعيررط وآارا  تغرر  ا نراا، اضررالً 

 .(5)البيالاة ب و   مناجيط عن عماياة الريت د النامجط عن ميتا يخل الرنميط
يف ا اسرط مرن كرادة الريتر د النامجرط  70ن أ  فا   آسيا اسررها ة بن ربط وعا  ال غم م -31

عررن كرروا و  بيعيررط عارر  ال ررعيد العررا   خررالل ال ررنواة انمررو ا اقرريط، ا ررد ك  ررت أا ي يررا 
مايرو  ل ررمط يف  783مت/رد يف كردوو موجررط تيتر د جديرد   ارت  3103يف عرا  اً فياسرياً  فمر
. ويف (6)عدد الرلين تيتر دوا خرالل ال رنواة األ برخل ال راب ط واو ما يفو  به بخل م اة اً،باد 37

بعض البادا ، أدي الريت د ب با الاوا و الضبيعيط جمل رياد  تفافم الوقخل ا ز   أ اًل بالن ربط 
 لاميت دين ب با النزاعاة. 

، برررردأ سرررر يا  اتفافيررررط ادًرررراد األا ي رررر   مايررررط 3103كررررالو  األولادي ررررم    1ويف  -37
     تيترر ين األولا 33يف أا ي يررا )اتفافيررط كمبرراد(. وم/ ررد اعرماداررا يف اً يترر دين داخايرروم رراعد  ا 

ومت/رد  يف أا ي يا ومجيرخل أوراء العراخب.اً بالن بط لاميت دين داخاياً كب  اً   ار جم، يف كمباد، 3119أكروب  

__________ 

(4) IDMC Global Overview 2012: People internally displaced by conflict and violence, Geneva, 2013 

(available from www.internal-displacement.org/publications/2013/global-overview-2012-people-

internally-displaced-by-conflict-and-violence), p. 9. 

 ا  جخل لف ه. (5)

 ا  جخل لف ه. (6)
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الرررداخا ،  ادتفافيررط  غبررط الرردول األا ي يررط وعزماررا عارر  الر ررد  ب ررو    رراماط  يتررااط الريترر د
 بيته  الريت د الداخا . اً بو فاا أول  ر جمفايم  ماز  فالول

مرررن الررردول األعضررراء يف ادًررراد األا ي ررر  البرررالق  39ولرردي كرابرررط ارررلا الر  يررر ، كالرررت  -37
. وتيتررمد (7)دولرط 33دولط فد وفعت عا  اتفافيط كمباد، يف كرني  ردفت عايارا  12عدداا 

هنررا ترروا  قررمالاة لاعمايررط مررن الريترر يد ال  رر   ومعرراي  ادتفافيررط عارر  عنا رر  جديررد  كيرره جم
ترعاو  مايط وم اعد  األ رلا  أانراء ارة  الريتر د، وايمرا يرعارو برا اول الداسمرط. كمرا ترنراول 
أسرررباب الريتررر د، الررر  د ت ر ررر  عاررر  كرررادة النزاعررراة ا  ررراعط والرااكررراة ك رررو  ا ل رررا ، 

ط أو الرر  تاررو  مررن  ررنخل ا ل ررا . وعررالو  عارر  كررادة الارروا و الضبيعيرراً ولاناررا تيتررمد أيضرر
)د( عارررر  الرزامرررراة 3هنررررا تررررنة يف ا رررراد  جمذلررررر، تعررررد ادتفافيررررط ارررر  ا يررررد  مررررن لوعاررررا كيرررره 

ررردد أيضررر أدوا  وم ررر ولياة اجلماعررراة ا  ررراعط غررر  الرابعرررط اً وم ررر ولياة الررردول األ ررر اأ، ًو
رمرررررخل ا ررررردين واجملرمرررررخل الررررردويل لادولرررررط واليتررررر كاة انا رررررط والوكرررررادة ا ل ررررراليط ومنظمررررراة اجمل

 واأل لا  ا يت دين داخاياً واجملرمعاة ا رها   بالريت د.
ومنررل اعرمرراد اتفافيررط كمبررراد، ت ررود مفوقرريط ادًرراد األا ي ررر  عمايررط الررةويج لالتفافيرررط  -39

الروفيرررخل والر رررديو عايارررا. وفرررد اعُرمررردة خضرررط العمرررد ا رعا رررط برنفيرررل ادتفافيرررط مرررن فبرررد الررردول 
 عضاء يف ادًاد األا ي  ، ال  أابرت الرزامارا صرلا ال رر عرن   يرو توفيعره والر رديو عايره.األ
د تزال الرعدياة ماااط عا  الر غم مرن أ  ادتفافيرط تعرد خضرو  بالغرط األ يرط ورو تعزيرز ك رو  و 

مررررها ين لررروا  ا مايررط وا  رراعد  بيترراد اعررال لااً مرينرراً وترروا  جم ررا  اً ا ل ررا  لاميترر دين داخايرر
 بالريت د الداخا . 

ويف الرردو   ال ادسررط عيترر   جملاررو ك ررو  ا ل ررا ، فررد  ا  رر   انررا  اجملررادة ذاة  -31
األولويط بالن بط لوديره، وأعان عن عزمه عا  العمد بنيتاط من أجد تعزيرز ت رديو الردول عار  

والريتررر يعيط لضرررما  اتفافيرررط كمبررراد وموا ررراط ت ررردص ا  ررراعد  يف  رررال وقرررخل األ ررر  ال ياسررراتيط 
. وعايرره، ارر   لضررا  اررلا الر  يرر  د ي ر رر  عارر  ًايررد الضررابخل (8)تنفيررلاا عارر  ا  ررروي الررو  

م ررا  العمررد ا  ررة  لضررما  ت مجررط اررلا ا  ررا  ا برارر  اً الف يررد دتفافيررط كمبرراد، بررد حيرردد أيضرر
 اً.واليتامد جمل مااسا ماموسط لاميت دين داخاي

 سياق االتفاقية -باء 
بعررررد نررررو سررررنواة مررررن ا يترررراو اة وال ررررياغط  3119اعرمرررردة اتفافيررررط كمبرررراد يف عررررا   -30

وا فاوقرراة مررن فبررد خرر اء فررالوليني مررن الرردول األعضرراء يف ادًرراد األا ي رر . والب/ ررت اررلا العمايررط 
 3112الرررر  فادهتررررا أا ي يررررا عررررن اعررررةاأ اجملاررررو الرنفيررررل  لالًرررراد األا ي رررر  وفرررر ا ا يف متورايوليرررره 

__________ 

  ا اياا اجلماو يط ال ع اويط الع بيط الدي  ا يط، وا  لي ت عضواً يف األمم ا رعد . (7)

(8) A/HRC/16/43    17، الف. 
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ا اجررررط جمل جم ررررا  جمفايمرررر  م ررررر د ومالسررررم لر رررردص ا مايررررط وا  رررراعد  الالرمرررررني لأل ررررلا   بيترررره 
 .  (9)ا يت دين داخاياً ودعم الرو د جمل كاول داسمط

كرررا  وقرررخل ا برررادق الروجيايرررط بيتررره  الريتررر د الرررداخا  خضرررو  أول أساسررريط يف جمليتررراء  -33
 الدوليط الدليا  مايط وم راعد  ا يتر دين ا  ا  ا عيا   بيته  الريت د الداخا ، وتوقيل ا عاي 

وتعرررةأ ا نظمررراة ا اوميرررط الدوليرررط ا فايميرررط ودو  ا فايميرررط عاررر  ورررو مرزايرررد بههنرررا  اً.داخايررر
، يف كرررررني تاررررررز  الررررردول بيتررررراد مرزايرررررد با برررررادق (10)ت ررررررند جمل ا برررررادق الروجيايرررررط وتعرمرررررداا
 .(11)الروجيايط ود اا يف األ   ال الوليط احملايط

 00، خالل ا  مت  الدويل بيته  منض ط البعر اة العظمر ، اعرمردة 3111ويف عا   -33
مرررررن دول ارررررلا ا نض رررررط مي/افررررراً مازمررررراً بيتررررره  األمرررررن وادسرررررر  ا  والرنميرررررط يف منض رررررط البعررررر اة 

ب وتوكررودة م ررر اط،  ررا يف ذلررر ب وتوكررول  مايررط وم رراعد  ا يترر دين  01يضررم  (12)العظمرر 
توكررررول ا رعاررررو   ررررو  ا اايررررط لاعاسرررردين. وال وتوكررررول ا رعاررررو  مايررررط وم رررراعد  وال و  اً،داخايرررر

اً ، يارز  الردول األعضراء فالولر3117الل  دخد كيرز الرنفيرل يف كزي ا ايوليره  اً،ا يت دين داخاي
ب ررن تيتررر يعاة و نيرررط  دمرررا  ا برررادق الروجيايرررط بيترراد كامرررد يف فوالينارررا احملايرررط وتررروا  جم رررا  

فيررلاا يف الرنظم ال الوليررط الو نيررط، وقرما  ا يتررا كط الفعالررط لاميتر دين داخايرراً يف وقررخل فرالوين لرن
 الا الريت يعاة.

فرد وا ر  الرزخم  براد   اً وال وتوكول ا لكو  أعالا بيته   ايط وم راعد  ا يتر دين داخاير -32
   مايررط ك ررو  ادًرراد األا ي رر  بيترره   ررياغط اتفافيررط كمبرراد، الرر  أدة جمل باررو   هنررج جمفايمرر

 .(13)ا يت دين يف اجلاود ال اميط جمل ً يو ال ال  واألمن والرنميط
النظ  جمل وقخل واعرماد اتفافيط كمباد عا  خافيط اجلاود الو نيط يف  ال اً وينبغ  أيض -31

وقررخل ال رروالني وال ياسرراة ا رعا ررط بالريترر د الررداخا  يف أا ي يررا ومجيررخل أورراء العرراخب. ويف الوفررت 
كاومرط، منارا سرت يف أا ي يررا، اعرمردة  موعرط مرنوعرط مرن ال ياسرراة أو  31 اان، انرا  الر

الريتررر يعاة الو نيرررط الررر  ترنررراول ميترررااط الريتررر د الرررداخا  عاررر  وجررره الرعديرررد. وكالرررت الررردول 
األا ي يرررط اررر  األول يف العررراخب الررر  اعرمررردة فررروالني وسياسررراة و نيرررط ت ررررند جمل ارررلا ا برررادق 

ارر  اً دول األا ي يررط ال ررت الرر  وقررعت فرروالني وسياسرراة بيترره  ا يترر دين داخايررالروجيايررط. والرر
( وال ررررررودا  3112( وأوغنرررررردا )3113( وسرررررر اليو  )3110( وبو ولررررررد  )3111ألغررررررود )

مررن ال ررومال ومجاو يررط الاولغررو الدي  ا يررط  (، يف كررني يعاررف كررالً 3103( وكينيررا )3119)
 عا  تضوي  ال والني ذاة ال اط. 

__________ 

 .EX.CL/127 (V)و EX.CL/Dec.129 (V)ال  ا ا   (9)

(11) See Organization of American States resolution 2667 of 7 June 2011. See also Council of Europe 

recommendation Rec(2006)6 of 5 April 2006. 

(11) A/67/289  21و 32، الف  تا. 

 .3103الضم جنوب ال ودا  جمل ا ي/ا  يف عا   (12)

(13) Chaloka Beyani, “The Elaboration of a Legal Framework for the Protection of Internally 

Displaced Persons in Africa”, Journal of African Law, vol. 50, No. 2, 2006, pp.187-197. 
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لررت ال رراضاة النيج يررط ترلررل خضررواة لرع ررني تن رريو ت رردياا لاريترر د الررداخا  كا -31
، أليترررهة 3113. ويف عرررا  3103كرررب فبرررد ت ررردي اا عاررر  اتفافيرررط كمبررراد يف لي رررا اأب يد 

لرعديررررد دو  وم ررر ولياة أجاررررز  الدولررررط اً جلنرررط ل ررررياغط سياسرررط و نيررررط بيترررره  ا يتررر دين داخايرررر
، ومتررت م اجعررره 3100ل ال ياسررط جمل ا اومررط يف عررا  ومنظمرراة اجملرمررخل ا رردين. وفررد  ميترر و 

مررن فبررد العديررد مررن اجلارراة ا عنيررط. وجرر ة  ررياغط ال ياسرراة ا رعا ررط بررا ج   اً عرره دك رريوتن 
،  ررررا يف ذلررررر األكاررررا  ا رعا ررررط بالريترررر د الررررداخا . ومررررن ا  رررر   عرررر ه 3103يف عررررا  اً أيضرررر

3102اداا يف عا  ال ياسرني عا  اجملاو الرنفيل  ادًاد  دعرم
(14). 

 نطاق االتفاقية -جيم 
ُد رررت يف اتفافيرررط كمبررراد ب رررو   مبا ررر   مبرررادق األمرررم ا رعرررد  الروجيايرررط بيتررره  الريتررر د  -37

، وتنضاو من ا قيط ا   وليط األساسيط لادولط يف معاجلط الريت د الرداخا . ومرخل ذلرر، (15)الداخا 
اجرط جمل اسررجابط  راماط لاريتر د الرداخا  عار  أسرا  ترجاور ا بادق الروجيايط عن   يو جمبرداء ا 

اً جم را  نمرخل برني ال رالو  الرردويل   رو  ا ل را  وال رالو  ا ل راين الرردويل. ويروا  ارلا ا  را  منرر  
الرردول وكررللر مجيررخل اجلماعرراة والايالرراة األخرر ي ا عنيررط أو ا رررها    - جلميررخل أ ررعاب ا  رراعط

ديررد ادسرررجاباة ا ناسرربط  ررلا  لرعايررد األسررباب - بالريتر د الررداخا  ا رعرردد  لاريترر د الررداخا  ًو
الظاا  ،  ا يف ذلر جمناد كاول داسمرط. ويف ارلا ال ردد، ت كرد ادتفافيرط عار  أ  اجلاراة الفاعارط 
ا ل رراليط وا  اسيررط عارر  كررد سررواء  ررا دو  اررا  يف ادسرررجابط اليترراماط لاميترراكد ا رعا ررط بالريترر د 

ت كررد ادتفافيررط قرر و   ا يتررا كط الفعالررط لامرررها ين بالريترر د،  ررا يف ذلررر الف رراة الررداخا . وبا /ررد، 
 الضعيفط من الناركني واجملرمعاة ا ضيفط.

 التزامات الدول األطراف -1 

 الحماية م  التشريد غير الطوعي أو القسري )أ( 

 الريت يد الرع ف  ‘0‘ 
  لاردول بادمرنررال عرن الر رربا يف الريترر يد رررزا  العررالمرن اتفافيررط كمبراد اد 3ت ر  ا رراد   -37

عررن ادلرررزا   نررخل بعررض األسررباب الاامنررط و اء الريترر د  الرع ررف  لا رراا  وكظرر ا ومنعرره، اضررالً 
الداخا ، م/د ا ف اء والرامي  ال ياس  وادجرماع  وال/ ايف، وكرللر اكرةا  و ايرط ك رو  

 الدويل.واكةا  ال الو  ا ل اين اً ا ل ا  لاميت دين داخاي
__________ 

كررالو    1م كررز   ررد الريترر د الررداخا  "اتفافيررط كمبرراد، بعررد مرر و  عررا  عارر  الرنفيررل: الر ررد  واةاررا  ا  ررر بايط"،  (14)
-www.internal-displacement.org/publications/2013/the، مرررررررررررررا  عارررررررررررر  الرررررررررررر اب  3103األولادي ررررررررررررم  

kampala-convention-one-year-on-progress-and-prospects-2. 

(15) E/CN.4/1998/53/Add.2.ا  او ، 
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يف جمب ار ا رو يف ا مايرط مرن الريتر يد الرع رف  عرن   يرو اً كب  اً  وك  ت ادتفافيط ت دم -39
يررنة  توقرريل عرردد مررن األاعررال الرر  فررد تر رربا يف ذلررر. وال ررالو  الرردويل   ررو  ا ل ررا  د

يف سرريا   بوقررو  عارر  ا ررو يف عررد  ا كرر اا عارر  النررزو ، غرر  أ  بعررض عنا رر  اررلا ا ررو ترر د
و يف ك يررط الرن ررد وا فامررط، وا ررو يف ان و رريط، وا ررو يف اخريررا  ماررا  ا فامررط انا ررط، ا رر

. كمررررا   جمل كررررد مررررا تنرررراول كظرررر  الريترررر يد الرع ررررف  يف ال ررررالو  (16)وا ررررو يف ال رررران الالسررررو
مررن اتفافيررط جنيررف ال ابعررط، ا رعا ررط  مايررط ا رردليني يف أوفرراة  29. اا رراد  (17)ا ل رراين الرردويل

اً خضررر  اً نزاعررراة ا  ررراعط الدوليرررط، ًظررر  "الن رررد اجلررر   اجلمررراع  أو الفررر د " باعربرررا ا الرااكرررال
لا الو  ا ل اين الدويل. و  توسيخل لضا  الا ا ظ  يف وفرت دكرو لييترمد النزاعراة ا  راعط 
غررر  الدوليرررط يف سررريا  ال وتوكرررول ا قرررايف ال/ررراين ا اعرررو باتفافيررراة جنيرررف. وت سررر   ا سررراة 

لررردول ارررلا ال واعرررد بو رررفاا معررراي  لا رررالو  ا ل ررراين الررردويل العررر يف ا نضب رررط عاررر  النزاعررراة ا
 .(18)غ  الدوليطو  ا  اعط الدوليط

، ب ررو   غرر   رراماط،  موعررط واسررعط مررن أسررباب  -21 وتعررد اتفافيررط كمبرراد مبرارر   ألهنررا تبررني 
و را د  رر ايره أ  ادتفافيرط تارز  الريت د الرع ف  توقل أ  أسبابه د تنع   ا   يف النزاعراة. 

الدول األ  اأ، با قااط جمل  ايط مجيرخل األ رلا  مرن سياسراة الرمييرز العن ر   أو غر ا الر  
ت ررررادأ أو تررر د  جمل تغيررر  الةكيبرررط ا انيرررط أو الدينيرررط أو الع فيرررط لا ررراا ، برررروا  ا مايرررط مرررن 

ة ك رررو  ا ل رررا ، ومرررن الريتررر د ب ررربا النزاعررراة ا  ررراعط وكرررادة العنرررف ا عمرررم أو الرااكرررا
الرررر   ، ومرررن عمايررراة ا جرررالء ال  ررر   يف كرررادة الاررروا و الضبيعيرررط أو(19)ا ما سررراة الضرررا  

ترعاررو ير رربا اياررا ا ل ررا  أو ال ررينا يوااة األخرر ي الرر  د ت رضرر  ا خررالء ا رررها ين ألسررباب 
لي  مررن اسرررلدا  "ال ررالمط تفافيررط ًرربال ررالمط أو ال ررعط. ومررن الضررمالاة ال سي رريط الرر  وقررعراا اد

 01 " لر يررر  عمايررراة هتجررر  تارررو  تع رررفيط يف األسرررا . وبا /رررد، تاررر   ادتفافيرررط ا ررراد وال رررعط
 باامااا لاريت د الداخا  الناجم عن ميتا يخل تنميط تنفلاا جااة ااعاط عامط وخا ط.

يرررخل الظررر وأ، وا ررردأ الواقرررل انرررا ارررو كظررر  مجيرررخل أ ررراال الريتررر يد الرع رررف ، يف مج -20
مرررن اتفافيرررط كمبررراد  2يف ذلرررر عمايررراة ا خرررالء ال  ررر  . ويف ارررلا ال ررردد، تبرررني ا ررراد    رررا

"الضررواب  اجلامعررط" عررن   يررو توقرريل الرررزا  الرردول األ رر اأ  نررخل الريترر يد الرع ررف  النرراجم عررن 
"اعرررد أو كررردو أو ظررراا   عاررر  د جرررط مرررن انضرررو    ااارررط لارررد مرررا سررربو" د يوجرررد مرررا ي  ارررا 

 وجا ال الو  الدويل،  ا يف ذلر ك و  ا ل ا  وال الو  ا ل اين الدويل. 
__________ 

 .31(،  فعط 02م كز   د الريت د الداخا  "اتفافيط كمباد، بعد م و  عا  عا  الرنفيل" )الظ  ا ا يط  (16)

(17) See Megan Bradley and Mike Asplet , “Strengthened Protection for Internally Displaced Persons 

in Africa: The Kampala Convention Comes Into Force”, American Society of International Law, 

vol. 16, No. 36, 6 December 2012. 

(18) Jean-Marie Henckaerts and Louise Doswald-Beck, Customary International Humanitarian Law, 

Volume I: Rules(Cambridge, Cambridge University Press, 2009), p. 457. 

"ا ما سرررراة الضررررا  " مجيررررخل ال رررراوكياة والر رررر ااة واأو   ) ( مررررن اتفافيررررط كمبرررراد، يُ  ررررد ب0وا رررراً لامرررراد   (19)
ال رعط والا امرط والرعاريم ا ما ساة ال  ت ا  ساباً يف ا  و  األساسيط لأل لا  ال  تيتمد ا و يف ا يا  و 

 أو ال المط الع ايط والبدليط. وعاد  ما يعد تيتويه األعضاء الرناسايط لإللاو أكد ا ما ساة الضا  .
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وعارر  الررر غم مرررن أ  ادتفافيررط د ترررنة عاررر  أ  الريتررر يد الرع ررف  ج يرررط جناسيرررط، اررر    -23
( ت رضرر  أ  تررد   الرردول األ رر اأ قررمن اجلرر اسم الرر  يعافررا عاياررا ال ررالو ، أسرروأ 1)2ا رراد  

/رررد تارررر الررر  ت رررد جمل كرررد ا بررراد  اجلماعيرررط وجررر اسم ا ررر ب أو أ ررراال الريتررر يد الرع رررف ، م
 اجل اسم قد ا ل اليط.

 الاوا و وتغ  ا ناا ‘3‘ 
مايرو   رلة يف أع راب  787وكدا، تع ه لاريت د الداخا  كوايل  3103يف عا   -23

، واررو مررا يف رر  ادارمررا  (20)كرروا و  بيعيررط يف بارردا  وفعررت أو  رردفت عارر  اتفافيررط كمبرراد
ا  بادلربرراا جمل الارروا و الضبيعيررط وتاررر الرر  ير رربا اياررا ا ل ررا . وتاررز  ادتفافيررط الرردول انرر

األ رر اأ باخترراذ تررداب  نرردد   نررخل وختفيررف آاررا  الارروا و،  ررا يف ذلررر عررن   يررو جمليترراء لظررم 
جملرلا  مبار  وتنفيرل اسررةاتيجياة لاعرد مرن خمرا   الارروا و والضروا ق وترداب  الرهارا لاارروا و 

 دا هتا يف ا نا و ا ع قط لالض .وجم
ويف الا ال دد، ا   الدول األعضاء يف ادًاد األا ي   تنفل اسةاتيجيط جمفايميط لاعد  -22

( ياردأ جمل ا  را ط يف 3101-3111من خمرا   الاروا و عرن   يرو ب لرامج عمرد موسرخل )
 مرن اةارا  ادجرماعيررط ً يرو الرنميرط ا  رردامط وال ضراء عار  الف ر  عرن   يرو ا رد بيتراد كبر 
 .(21)وادفر اديط والبي يط لااوا و،  ا يف ذلر ا لا   ا  تبضط برغ  ا ناا

 الحماية والمساعدة، بما في ذلك أثناء التشرد )ب( 
مررن اتفافيررط كمبرراد تررنة بوقررو  عارر  أ  الرردول األ رر اأ ترعمررد ا  رر وليط  1ا رراد   -21

 داخد أ اقياا أو اناقعني لوديراا.اً عد  لاميت دين داخايال سي يط عن توا  ا مايط وا  ا

 ا  اءلط ‘0‘ 
اً من ادتفافيط،  ايط ك و  األ لا  ا يت دين داخاير 9لاماد  اً يضاا من الدول، وا  -21

أاناء اة  الريت د، بغض النظ  عن أسربابه، وادمرنرال عرن  ا سرط الرمييرز ومنعره،  را يف ذلرر الرمييرز 
الريتررر دم ومنرررخل ا بررراد  اجلماعيرررط واجلررر اسم قرررد ا ل ررراليط وجررر اسم ا ررر ب وغ ارررا مرررن  عاررر  أسرررا 

أو الالجمل رراليط الرااكراة ال ررالو  الرردويل الرر  ت تارا قررد ا يترر دينم ومنررخل أ راال ا عاماررط ال اسرريط 
أو ا اينررط،  ررا يف ذلررر ال رررد الرع ررف  وا عرردا  برر ج اءاة مرروجز  وادعر ررال الرع ررف  وادخرضرراأ 

ال رراسم عارر  لررول اجلررنو،  ررا يف ذلررر العنررف وادخرفرراء ال  رر   أو الرعررليام ومنررخل العنررف اجلن رر  و 
ادغر ررررراب، وا ما سررررراة الضرررررا  ، وجتنيرررررد األ فرررررال واسررررررلدامام يف األعمرررررال ال راليرررررط، والعمرررررد 

زا  عار  ذلرر، ي رخل عار  الردول الرر ال    ، وادجتا  بالبيت  والرا يا ومنرخل وفرول اجملاعراة. وعرالو 
__________ 

 .30(،  فعط 02م كز   د الريت د الداخا  "اتفافيط كمباد، بعد م و  عا  عا  الرنفيل" )الظ  ا ا يط  (21)

 ا  جخل لف ه. (21)
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واكررةا  وقررما  كرر يرام يف الرن ررد واخريررا  ماررا   اً،بضررما  سررالمط وأمررن وك امررط ا يترر دين داخايرر
ا فامط، و ايرام من ا عاد  ال   يط أو جمعاد  الررو ني يف منرا و ترعر ه ايارا كيراهتم وسرالمرام 

 وك يرام واأو ظ واام ال عيط لالض .
ناررا جمل قررما  ا  رر وليط الف ديررط عررن أعمررال ( م1)2وترردعو ادتفافيررط الرردول يف ا رراد   -27

والايالاة غ  ا اوميط،  ا يف ذلرر اليتر كاة  (22)الريت يد الرع ف  ال  ي تاباا موظفو الدولط
( 2)7. وعارر  وجرره ان ررو ، تررنة ا رراد  (23)مرعرردد  اجلن ررياة أو ا نظمرراة األمنيررط انا ررط

 ررراعط ا  رر وليط اجلناسيرررط عررن الرااكررراة مررن ادتفافيرررط عارر  أ  ًمرررد الرردول أاررر اد اجلماعرراة ا 
 ك و  ا ل ا  والرااكاة ال الو  ا ل اين الدويل.

 الف اة الضعيفط ‘3‘ 
مرن اً ( مرن ادتفافيرط تروا   ايرط وم راعد  خا رط لاميتر دين داخاير3)9وت ض  ا اد   -27

اررم، و برراة   عررن ذويو ذو  ادكرياجرراة انا ررط،  ررن ارريام األ فررال غرر  ا  ررعوبني وا نف ررا
ا عافررط، وكبررا  ال ررن،  واألسر ، واألمارراة ا وامررد، وأمارراة األ فررال ال ررغا ، واأل ررلا  ذو 

 واختاذ تداب  لابعه عن ا ف ودين وخب  د األس .

 الرزاماة الدولط ايما يرعاو بر دص ا  اعد  ‘3‘ 
جمل  اً،داخايررر ( مرررن ادتفافيرررط، يرعرررني عاررر  الررردول أ  تررروا  لاميتررر دين3)9لامررراد  اً وا ررر -29

أف ر  كرد  اررن وبهسر ل مرا ياررن، الغرلاء وا رراء وا رهوي وانردماة ال ررعيط وال ر أ ال ررع  
والرعايم وغ  ذلرر مرن أ  انردماة ادجرماعيرط الالرمرط. وبرالنظ  جمل الضر   الا/ر   الر  يارن 

ضر    جر اء الريتر د، أ  ي ا  صا الريت د يف ا وا د وفد اة الر د  بالن بط لامجرمعاة احملايط ا ر
ك ررا ادفرضرراء،  اً، ررا يف ذلررر اجملرمعرراة ا ضرريفط و رمعرراة العررود ، يرعررني عارر  الرردول أيضرر

ت ررردص ا  ررراعداة لامجرمعررراة احملايرررط وا ضررريفط. وعرررالو  عاررر  ذلرررر، ينبغررر  لاررردول أ  ترلرررل 
اً وا ررر اً،ن داخايرررالررررداب  الالرمرررط ل  رررد وت يررريم اعاليرررط وأاررر  ا  ررراعد  ا ل ررراليط ا  دمرررط لاميتررر دي

 (.Sphere Projectلامعاي  ا ما ساة ذاة ال اط،  ا يف ذلر ميت ول أسف  )

 الر جيد الروايو ‘2‘ 
الررررداب  األخررر ي ذاة ال ررراط با مايرررط وا  ررراعد  أانررراء النرررزو  الررر  تُارررز  الررردول باألخرررل صرررا  -11

د وجم ردا  أو اسرربدال الواراسو  وجا ادتفافيط تيتمد، ولان ليو عار  سربيد ا  ر ، دعرم الر رجي
د اً داخاير (. وت كد ادتفافيط، مخل ذلر، أ  عد  جم دا  الا الواراسو لاميتر دين03اليتل يط )ا اد  

 ينبغ  به  كال من األكوال أ  يضعف الرمرخل   و  ا ل ا  ا افولط  م.
__________ 

 افيط.من ادتف 03الظ  أيضاً ا اد   (22)

 .03(،  فعط 02م كز   د الريت د الداخا  "اتفافيط كمباد، بعد م و  عا  عا  الرنفيل" )الظ  ا ا يط  (23)
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 االلتزامات المتعلقة بالحلول الدائمة والتعويض )ج( 
مرررن اتفافيرررط كمبررراد الررردول برعزيرررز وهتي رررط ظررر وأ مالسمرررط  نررراد كارررول  00تاررز  ا ررراد   -10

داسمرط لاريترر د،  ررا يف ذلرر العررود  الضوعيررط وا  رردامط، وا دمررا  احملارر  أو جمعراد  الرررو ني بهمررا  
من ادتفافيط كو ا رض  ين من الريت د يف سبد الر اأ اعالط،  ا  03وك امط. كما ترناول ا اد  

 ض العادل وا ن ف وغ  ذلر من أ اال اجل .يف ذلر الرعوي
ايما يرعاو خبيا اهتم بيته  ا اول الداسمط اً والدول م  ولط عن اسريتا   ا يت دين داخاي -13

لاريت د لرماينام من اختاذ خيا  ك  وم ررن  بيتره  العرود  وادلردما  احملار  أو جمعراد  الررو ني، 
 وقما  ميتا كرام يف جمناد كاول م ردامط.

ه  ترلررل الرردول تررداب  لر ررويط ا نارعرراة برراً ( مررن ادتفافيررط أيضرر2)00وت ضرر  ا رراد   -13
ا رعا رررط با اايررررط واسررررةداد ا مراارررراة،  ررررا يف ذلررررر عرررن   يررررو جمليترررراء آليرررراة مب ررررضط لر ررررويط 

عار  اً خا راً واسررعاد  أ اقر  اجملرمعراة الر  تعرمرد اعرمراد اًمالنزاعاة ا رعا ط با يت دين داخاير
 اً،((. والرردول مازمررط أيضرر1)00ا األ اقرر  وترعاررو صررا والعمررد عارر  جمعرراد  جمدماجاررا )ا رراد  اررل
اً (، بوقررخل جم ررا  فررالوين اعررال  ررنل ا يترر دين تعويضرراة عادلررط ومن ررفط، وا رر3)03لامرراد  اً وا رر

لامعاي  اً لامعاي  الدوليط، وغ  ذلر من أ اال ج  األق ا  ال  تابدواا ب با الريت د، وا 
 لدوليط. ا

 ا الط احملدد  ا رعا ط با يت دين داخاياً من ال عا   
يرميرررررز ال عررررر  يف أا ي يرررررا بادعرمررررراد الابررررر  عاررررر  ا وا ررررر  كم رررررد   اررررراا افر ررررراد   -12

واجرمررراع ، كمرررا ير رررم بعرررد  أ ررراط مرررن الرن رررد ادسرررةاتيج  صررردأ الو رررول جمل مررروا د ا يررراا 
يف معرددة اضرول األمضرا . وُيرا   ال عر  يف مجيرخل اً كبر   اً وا  اع  يف ا نرا و الر  تيتراد تباينر

، باررق كجررم 3101منررا و أا ي يررا وييترراد م ررد  العرري  ال سي رر  يف بعررض ا نررا و. ويف عررا  
. ويعررررراين ال عررررا  مرررررن الريتررررر يد (24)يف ا اسرررررط مرررررن األ اقرررر  يف أا ي يرررررا 21ا نررررا و ال عويرررررط وررررو 

لرر غم مررن ت اليرردام ك كررد. ويرر تب  تيترر د ال عررا  لالاةاقرراة ال رراسد  وعارر  ااً الرع ررف ، خالارر
. ومجيرررخل أسرررباب الريتررر د (25)يواليرررط وعرررد  الو رررول جمل األسررروا ا تبا ررراً واي ررراً بف ررردا  ال/ررر و  ا 

د الررررداخا  ال  رررر   بالن رررربط الررررداخا  الرررروا د  يف ادتفافيررررط ياررررن أ  تاررررو  مررررن أسررررباب الريترررر  
 .(26)لا عا 

__________ 

(24) African Union, Policy framework for pastoralism in Africa: Securing, protecting and improving 

the lives, livelihoods and rights of pastoralist communities, October 2010 (available from 

http://publications.cta.int/en/publications/publication/1735/), p. 1. 

 .03، الف    A/HRC/19/54/Add.2الظ   (25)

(26) See IDMC, On the margin: Kenya’s pastoralists, March 2014, available from www.internal-

displacement.org/publications/2014/on-the-margin-kenyas-pastoralists. 
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ه  ا بررررادق الروجيايررررط ا رعا ررررط بالريترررر د الررررداخا  واتفافيررررط كمبرررراد،  ررررههنا يف ذلررررر  رررر -11
وب وتوكررول  ايررط األ ررلا  ا يترر دين داخايرراً وم رراعدهتم، تررويل اررلا الظرراا   ا رفيترريط اارمامرراً 

( مناا، وتاز  الدول األ  اأ بالعمرد عار   ايرط اجملرمعراة  رديد  الرعارو 1)2خا اً يف ا اد  
لريجط ل/ ااراا وفيماا ال وكيط ا ميز . وأ  ميتا يخل ت ا  باأل اق  وا عرمد  عاياا ب و   خا ط 

ماعرط وغالبرط. لرلا تارو  العربرط  يف كو ال عا  يف اسررلدا  األ ه ينبغر  أ  تر      راعط عامرط
الرر  نررا أ  تباغاررا ا  رراعط العامررط أعارر  يف اررلا ا الررط ب رربا تعا ررو ال عررا  ا ررروا و وال وكرر  

 . (27)باأل ه

 المتصلة بالجهات الفاعلة اإلنسانية وغيرهاااللتزامات  -2 

 دور المنظمات الدولية واإلنسانية )أ( 
ا ل را   تنة اتفافيط كمباد بوقو  عا  ًمد الدول ا   وليط ال سي يط عن جمعمال ك رو  -11

كالررت ا رروا د  ( مررن ادتفافيررط ت رضرر  مررن الرردول األ رر اأ، جمذا1)1لاميترر دين داخايرراً. بيررد أ  ا رراد  
راكرررط غررر  كاايرررط، أ  ترعررراو  عاررر  الرمرررا  ا  ررراعد  مرررن ا نظمررراة الدوليرررط والوكرررادة ا ل ررراليط ا 

ومنظماة اجملرمخل ا دين وغ اا من اجلااة الفاعاط ا لر ط. ويف الا ال دد، ينبغ  أ  ترلل الدول 
ا ب رد  أكر  األ  اأ انضواة الالرمط ك  تافد لامنظماة ا ل اليط والايالاة األخ ي ال  ي عا

تروا  ا مايررط وا  رراعد  لاميترر دين داخايرراً جممااليررط الو رول جملرريام بفعاليررط وبررال ع افيررد. وينضبررو ذلررر 
 أيضاً عا  اجلاود ال اميط جمل دعم ا اول الداسمط.

مناا ال  ترعاو بادلرزاماة  1وترناول ادتفافيط الا ا  هلط  زيد من الرف يد يف ا اد   -17
أ  تضررضاخل اررلا الايالرراة  1لامنظمرراة الدوليررط والوكرادة ا ل رراليط. وت رضرر  ا راد  ال الوليرط 

ررة  ك ررو  أول ررر األ ررلا    امراررا وا رراً لا ررالو  الرردويل وفررالو  البارردا  الرر  تنيترر  اياررام ًو
وا رررراً لا ررررالو م وترررر د  مامراررررا يف جم ررررا  ادكررررةا  الاامررررد  بررررادق ا ل رررراليط وا يرررراد والنزااررررط 

م ا اً عا  مبدأ عرد  الرمييرز باعربرا ا  ر  اً لرمررخل ا يتر دين داخايراً  ل. وتيتدد ادتفافيطوادسر ال
 با مايط وا  اعد  عا  فد  ا  اوا  مخل غ ام.

 االلتزامات المتصلة باالتحاد األفريقي )ب( 
تيتر   تدعو اتفافيط كمباد أيضراً جمل الرعراو  برني الردول األ ر اأ وادًراد األا ي ر . وار  -17

) ( مرررررررن 2ًديرررررررداً جمل الرزامررررررراة ادًررررررراد األا ي ررررررر ، الرررررررل  ت رضررررررر  وديرررررررره ا بينرررررررط يف ا ررررررراد  
وارر  عارر  وجرره الرعديررد جرر اسم ا رر ب وا برراد   الرهسي رر  أ  يررردخد يف الظرر وأ انضرر  ، فالولرره

ماً ي ديره ادًراد مناا دو اً ما 7اجلماعيط واجل اسم يف كو ا ل اليط. وتلك  ادتفافيط أيضاً يف ا اد  
 األا ي   ايما يرعاو بدعم الدول األ  اأ يف الوااء بالرزاماهتا  وجا ادتفافيط.

__________ 

 .37(،  فعط 02م كز   د الريت د الداخا  "اتفافيط كمباد، بعد م و  عا  عا  الرنفيل" )الظ  ا ا يط  (27)
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 الجهات الفاعلة م  غير الدول وأفراد الجماعات المسلحة -3 
مررن العنا رر  اجلديررد  يف اتفافيررط كمبرراد اعةاااررا بوجرروب م رراءلط اجلارراة الفاعاررط مررن  -19

اة ا  ررررراعط عرررررن دو ارررررم يف الريتررررر يد الرررررداخا  ال  ررررر   أو غررررر  غررررر  الررررردول وأاررررر اد اجلماعررررر
. وجمذ ت ع  ادتفافيط جمل ماااعط ا االة من الع اب، اا  ترنة عار  أمرو  منارا (28)الضوع 

ناسبط أا اد اجلماعاة ا  اعط عن الرااكاة ك و  ا ل ا  ا  تابط يف كو ا يت دين داخاياً، 
اعط ا  ررر وليط اجلناسيرررط  وجرررا ال رررالو  الررردويل وال رررالو  وعارر  أ  يرعمرررد أاررر اد اجلماعررراة ا  ررر

 موعرط  مرن ادتفافيرط 7الو   عن األاعال الر  تنرارر ك رو  ا يتر دين داخايراً. وتعر ه ا راد  
 من األاعال ال  حيظ  ال الو  الدويل عا  اجلماعاة ا  اعط ا تااصا.

الرزاماة اجلااة الفاعاط مرن غر  الردول د ياغ  الا الةكيز عا   (،00)1ووا اً لاماد   -11
وأارر اد اجلماعرراة ا  رراعط ا  رر وليط ال سي رريط الوافعررط عارر  عرراتو الرردول األ رر اأ، جمذ يرعررني عاياررا 

 . 7اختاذ تداب  يف سبيد قما  ت  أ اجلماعاة ا  اعط وا اً دلرزاماهتا  وجا ا اد  

 المضيفة مشاركة ومشاورة المشردي  دا ليا  والمجتمعات -4 
تررلك   ادتفافيررط يف كررد أجزاساررا الرردول األ رر اأ بالرزاماررا  يترراو   ا يترر دين داخايرراً وال ررما   -10

( مررر/الً(،  رررا ييترررمد ال ررر ا اة 3)9 رررم با يترررا كط يف ال ررر ا اة ا رعا رررط  مرررايرام وم ررراعدهتم )ا ررراد  
موا نيارررا  ضرررما  جممااليرررط متررررخلا رعا رررط برررا اول الداسمرررط. ونرررا عاررر  الررردول أيضررراً أ  ترلرررل ترررداب  ل

ا يت دين داخاياً   وفام ا دليط وال ياسيط، د سيما ا  و  ا ر راط با يترا كط العامرط كعرو الر رويت 
( أ  تافرد الردول 3)01 وكو الة رل لاوظراسف العامرط. وخب رو  ا يترا يخل ا  اسيرط، ت رضر  ا راد 

اسريتررررا   األ ررررلا  الرررلين يُرررر جل أ  تر رررربا األ ررر اأ تفارررر  اجلاررراة ا عنيررررط يف بررررداسد  انرررط، و 
 ا يتا يخل يف تيت يدام، وتزويَدام  عاوماة واايط.

واجملرمعرراة ا ضرريفط معنيررط ارر  األخرر ي، وجمل كررد كبرر ، صررلا ا مايررط. وبالفعررد ترررها   -13
تعرزأ    الغالبيط العظم  من ا يت دين داخاياً جمجمذ  اجملرمعاة ا ضيفط تها اً كب اً بالريت د الداخا ،

. وتر رردي اتفافيررط كمبرراد  ررلا (29)وترجرره جمل تاررر اجملرمعرراة واألسرر  عررن العرري  يف ا ليمرراة
اكرياجاة اجملرمعراة ا ضريفط. ويفرةه  الوافخل جمذ ت رض  من الدول اختاذ الرداب  ا ناسبط   اعا 

ه ذلرررررر أيضررررراً جم ررررر اكاا وميترررررا كراا يف عمايررررراة الر يررررريم لضرررررما  م اعرررررا  اكرياجاهترررررا ألغررررر ا
 ادسرجاباة ا ل اليط وا  اسيط ا السمط. 

__________ 

تُع َّأ اجلااة الفاعاط من غ  الدول بههنا جااة ااعاط خا ط مرن غر  ا روظفني العمروميني لادولرط أو جاراة  (28)
أاعا ا  مسياً جمل الدولط. وتُع َّأ اجلماعاة ا  اعط بههنا فواة م راعط منيتر ط  ااعاط خا ط د يان أ  تن ا

 أو مجاعاة م اعط منظمط أخ ي د عالفط  ا بال واة ا  اعط لادولط.

 .37(،  فعط 02م كز   د الريت د الداخا  "اتفافيط كمباد، بعد م و  عا  عا  الرنفيل" )الظ  ا ا يط  (29)
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 رصد األهداف والتقيد بها -5 
لاررردول اً جمل   رررد اتفافيرررط كمبررراد، نرررا عاررر  الررردول األ ررر اأ أ  تنيتررر  مررر مت  اً سرررعي -13

(. ونا عا  الدول األ  اأ أيضاً أ  ترعراو  بنراء عار   ارا دولرط معنيرط 02األ  اأ )ا اد  
-02اأ، الل  يع د ب و   منرظمط وبر ايد من ادًاد األا ي   )ا اد  أو م مت  الدول األ   

(. وكرب اة ، خب 3-1(، ايما يرعاو  مايط األ رلا  ا يتر دين داخايراً وم راعدهتم )ا راد  3
(. وفد أع ب ا     انا  م ا اً عرن 3)02ع د م مت  األ  اأ ف   غم ا ام الوا د يف ا اد  يُ 

 مت  الدول األ  اأ يف ا  ر بد ال  يا.أماه يف جمليتاء م  
وتعرر ه اتفافيررط كمبرراد آليرررني أخرر يني لإلبرررالأل عررن ادمر/ررال ألكااماررا. ونررا عاررر   -12

الردول أ  تبارق  ررا اختلتره مررن ترداب  لوقررخل ادتفافيرط موقرخل تنفيررل كامرا فرردمت ت ا ي ارا  وجررا 
(. والرررردول األعضرررراء يف 2-02مررررن ا ي/ررررا  األا ي رررر    ررررو  ا ل ررررا  واليتررررعوب ) 13ا رررراد  

ادًررراد األا ي ررر  الررر  الضرررمت جمل آليرررط اسررررع اه النظررر اء األا ي يرررط نرررا أ  تُبا رررق أيضررراً صرررلا 
 (. 2-02الرداب  عند ت دص ت ا ي اا  وجا اةليط )ا اد  

 اقية في القانون المحلي وتنفيذهادمج االتف -دال 

حلررري ونطررراق الصررركو  الوطنيرررة المتعلقرررة بالتشررررد متطلبرررات دمرررج االتفاقيرررة فررري القرررانون الم -1 
 الدا لي

وجررود سياسرط عامررط وجم ررا   لاريترر د الرداخا  يف معظررم األكيرا  ت رضر  اعاليررط الر رد  -11
عاررر  جمعمرررال اً تيترررغيا  مالسمرررني. ارررال والني ا عرمرررد  يارررن أ  ًرررد مرررن فرررد   ا يتررر دين داخايررر

لررررلا تررررنة  .(30)  جمل ا  رررراعد  وا مايررررطك رررروفام أو ياررررن أد تافررررد تابيررررط اكرياجرررراهتم احملرررردد
( مناا عا  دمج الرزاماة الردول  وجرا ادتفافيرط يف ال رالو  احملار  عرن 3)3ادتفافيط يف ا اد  

اً   يررررو سررررن أو تعررررديد الريترررر يعاة ا رعا ررررط بررررروا  ا مايررررط وا  رررراعد  لاميترررر دين، وذلررررر وا رررر
اد  ذاهتررا مررن الرردول األ رر اأ اخترراذ تررداب  دلرزامرراة الرردول  وجررا ال ررالو  الرردويل. وت رضرر  ا رر

آخل  يف اعربا اا  اً،أخ ي، كاعرماد سياساة واسةاتيجياة و نيط ونايط بيته  ا يت دين داخاي
 اكرياجاة اجملرمعاة ا ضيفط.اً أيض
وينبغ  لا ر الو   اليتامد ا رعاو بالريت د الداخا  أ  ييت  جمل ا عراي  ذاة ال راط  -11

داخا ، كاتفافيط كمباد، وا بادق الروجيايط ا رعا ط بالريت د الداخا ، وب وتوكول  ايط بالريت د ال
جمراء الريتر د، يبردأ   امالً اً وم اعدهتم )بالن بط جمل الدول ا عنيط(م وأ  يربخل هنجاً ا يت دين داخاي

__________ 

(31) Brookings-Bern Project on Internal Displacement, Protecting Internally Displaced Persons: 

A Manual for Law and Policymakers, October 2008, p. 27. 
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لنظر  عرن جلميخل أ اال الريت د ب  أ ا يبالوفايط وينرا  بالرو د جمل كاول داسمطم وأ  ير د
 أسباصا.

 وضع صك وطني بشأن التشرد الدا لي -2 
اعرمدة أو أ د ة سياساة أو فروالني أو  يف الوفت ال اان، انا  سرط بادا  أا ي يط -17

بالريتر د الرداخا . وارلا الباردا  ار : ألغرود وأوغنردا وبو ولرد  وال ررودا  اً م اسريم ترعارو ًديرد
يرررا،   منارررا مجاو يرررط الاولغرررو الدي  ا يرررط وال رررومال وليجوسررر اليو  وكينيرررا. وارررط باررردا  أخررر ي، 

عا   ياغط ميت ول سياساة أو تيت يعاة و نيرط، أو أعانرت ذلرر بالفعرد. وار  اً تعاف كالي
عمايط تابعاا ا ااف بالوديط ودعماا باسرم ا . وجدي  باللك  أ  تار البادا  لي ت بالض و   

. وبالفعد، ا   ألغود وأوغندا وس اليو  ا  البادا  الوكيد  بهكاا  ادتفافيطاً مازمط فالولاً بادال
 ا عنيط من بني الدول آلفط اللك ، وفد اعرمدة فواليناا وسياساهتا فبد ت دي اا عا  ادتفافيط. 

ويف كررررني تعررررر  ال رررروالني وال ياسرررراة ا ررررلكو   خضررررو  جمنابيررررط، ترفرررراوة األ رررر  احملايررررط  -17
وم ررراعدهتم وتغضيرررط اً لضافارررا وقرررمالاة  ايرررط ا يتررر دين داخايرررا عرمرررد  كرررب اة  مرررن كيررره 

لايتررلة ا يترر د اً مناسررباً يفررال ضررايا ذاة ال رراط، اررال والني وال ياسرراة د ترضررمن مجيعاررا تع  
جمذ ير دي البعض مناا ل ربا معرني مرن  أو د ًدد بوقو  ا   ولياة ا  س يط، ،(31)داخاياً 

يف كرررني ي ر ررر  ت كيرررز فررروالني  كاررره، كرررالنزال أو العرررود ،أسرررباب الريتررر د أو م كارررط معينرررط مرررن م ا
 وسياساة أخ ي عا  ك و  ندد . 

وسرراام ا ااررف بالوديررط يف أليتررضط مامررط لرردعم وقررخل األ رر  الو نيررط ا رعا ررط بالريترر د  -19
الررداخا ، وتيتررمد اررلا األليتررضط دليررد واقررع  ال ررالو  وال ياسرراة، الررل  ي ررد  توجيارراة جمل 

. (32)ل ررراعيط جمل سرررن تيتررر يعاة وسياسررراة و نيرررط بيتررره  الريتررر د الرررداخا ال ررراضاة الو نيرررط ا
وتوجد وااسو أخ ي ت د  توجيااة بيته   ياغط  ر و   يرعاو بالريت د الداخا ، مرن بينارا 

رررد الرررناج ا وقررروع  لررردليد واقرررع  (33)دليرررد عمايرررط  رررياغط ال ررروالني أو ال ياسررراة ، وارررو يام 
وارلا األدلرط ار   .(34)ل  راليني ا رعارو بالريتر د الرداخا ال والني وال ياساة، عالو  عا  دليد ا

خال ط سنواة من الد و  ا  رفاد  وا ما ساة اجليد    راعد  واقرع  ال روالني وال ياسراة 
عارر   ررياغط فررروالني وسياسرراة تر رردي لاريتررر د الررداخا  أو عارر  تعرررديد ال رروالني وال ياسررراة 

واررر  تيتررراد كرررللر أدواة مفيرررد   نظمررراة  اً.ا عرمرررد  كررر  ترضرررمن ك رررو  ا يتررر دين داخايررر
 اجملرمخل ا دين وا نظماة الدوليط.

__________ 

تفيرد ا بررادق الروجيايرط ا رعا ررط بالريتر د الررداخا  واتفافيرط كمبرراد بره  الريترر د الرداخا  د يررنل اليترلة ا يترر د  (31)
 نبغ  أ  ييتمد الرع يف ا ناسا لاميت د داخاياً مجيخل أسباب الريت د.داخاياً أ   فط فالوليط. وي

 .31الظ  ا ا يط  (32)

 (.3ال او  الو نيط ا رعا ط بالريت د الداخا  )الظ  ا ا يط  (33)

 .3الظ  ا ا يط  (34)
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وتيتررمد العمايررط الريترراو يط ال اميررط جمل  ررياغط  ررر و رر  عررد  م اكررد مناررا اليترر ول يف  -71
وتربررخل كرد دولرط  ر أ عماياهتررا  .(35)ر جمعردادا وتنظيمره وا واا ررط عايره واعرمرادا وتنفيرلا  رياغره

وسياساة نايط بيته  م اسد خمرافرط، ومرخل ذلرر، يو ر  برضبيرو العمايرط انا ط ل ياغط فوالني 
 اً.الريتاو يط ا ع وقط يف الف  اة أدلاا ل ياغط  او  و نيط اعالط بيته  م رهلط ا يتر دين داخاير

يف اتفافيط كمباد، ا   جاوداا يف سبيد  ياغط سياسط و نيط بيته  اً و غم أ  كينيا لي ت   ا
عاررر   ا سرررط جيرررد  ينبغررر  ادسررررناد جمليررره    ررراد باررردا  أخررر ي يف   م/رررادً الريتررر د الرررداخا  تعرررر 

 ادًاد األا ي  . 

 الشروع ( )أ 
تارز  ال اضاة ا عنيط أاناء عمايط اليت ول ب رياغط  رر و ر  بيتره  الريتر د الرداخا ،  -70

يف ا  ررراعد  اً مررمااً ر ختضرر  ب  ا اررا اجلارراة ا عنيررط الو نيررط وا فايميرررط والدوليررط الرر  ترر د  دو  
ا اجط جمل الر د  ب رو   تيتر يعيط  راماط  يترااط ب 3101عا   ياغره. وأف ة كينيا يف عا  

يف كينيرا، اً معنيط ب عاد  ترو ني ا يتر دين داخاير الريت د الداخا ، اهليته ال  ا  جلنط ب  اليط خمرا  
اسررط ال رروالني ذاة ال رراط وفررد ُكا فررت اررلا الاجنررط ببعرره جمجرر اءاة ا اومررط يف اررلا اجملررال ود  

 . (36)  هلط الريت د

 اإلعداد ( )ب 
مناررا تع يررف ا فرراايم ال سي رريط ومجررخل بيالرراة بيترره  الريترر د اً تررروخ  م كاررط ا عررداد أمررو   -73

ديد ا  ا  ال الوين ا ناسا لار د  لاريت د الداخا  والدعم ا ضاوب من اجلااة  الداخا  ًو
الاجنط ال  اليط ا لرا   كا ط عمد لارلضري  ادسرةاتيج  يف ا لر ط. ويف كالط كينيا، لظمت 

تناولررت اياررا الررورا اة ا اوميررط مررخل الف يررو العامررد ا عرر  با مايررط الو نيررط  3100 ررباطاا اي  
 .(37) سي يط ا ر اط بالريت د الداخا بواعه ال او الاً لاميت دين داخاي

__________ 

 .3الظ  ا ا يط  (35)

 Danish Refugee Council and Refugee Consortium of Kenya, Behind the scenes. Lessonsالظر   (36)

Learnt from Developing a National Policy Framework on Internal Displacement in Kenya, 

January 2013 (available from 
http://drc.dk/fileadmin/uploads/pdf/IA_PDF/Great_Lakes_PDF/BehindTheScenes_KenyaIDPRep

ort.pdf), p. 27. 

برغي   موعط  ايط ا يتر دين داخايراً الر  أليتر ت يف  3119مد يف عا  الظ  ا  جخل ال ابو. أليت  الف يو العا (37)
لالسرررجابط جمل أرمررط الريترر د الرر  أع بررت ادلرلابراة. ويريتررا   يف  ساسررره وريرر  العرردل وادل ررجا   3117عرا  

خل ا ردين ادجرماع  واليتر و  الدسررو يط والاجنرط الو نيرط الاينيرط   رو  ا ل را ، وتضرم عضرويره الواسرعط اجملرمر
 وا نظماة الو نيط والدوليط.
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 التنظيم )ج( 
إل رر اأ عارر  العمايررط أانرراء م كاررط الرنظرريم. وتبررني الرج بررط ينبغرر  تعيررني اي ررط كاوميررط ل -73

أ يرررط أ  مترارررر ارررلا ا ي رررط ا اوميرررط النفررروذ ال ياسررر  وا ررروا د ا اليرررط والبيتررر يط والد ايرررط   ررراسد 
قرر و   ميترراو    اسفررط واسررعط مررن اجلارراة الفاعاررط اً الريترر د الررداخا . وي كررد ا  رر   انررا   رردد

ألف ررام واجملرمعرراة احملايررط ا رررها   بالريترر د. وينبغرر  ًديررد اً ن داخايررالو نيررط،  ررا ييتررمد ا يترر دي
م/ررد األدلرط آلفررط الررلك ، وجم ررا  الاجنررط الداسمررط  -مجيرخل األدواة الالرمررط لوقررخل ال ررر و ررياغره 

، وا بررادق الروجيايررط (38)الداسمررط  يتررااط ا يترر دين داخايرراً  ا يتررةكط بررني الوكررادة ا رعاررو بررا اول
،  يه ير ّن  لاايا  ا اوم  (39) لا  يف كادة الاوا و الضبيعيط   ايط األالعمايط بيته

 أ  ينظم عمايط ال ياغط والريتاو .ا ع  

 المشاورة والصياغة )د( 
ينبغ  أاناء م كاط ا يتاو   وال رياغط، اتبرال هنرج ت راعد  لضرما  أخرل آ اء وارواجو  -72

 ا ياف ، كو  ا دء األ لا  ارم الرلين سريرها و  ا يت دين داخاياً يف ادعربا  والر د   ا 
د عردد مرن كا راة العمرد وادجرماعراة ال/ناسيرط   ريف ا  ا  األول بال رر الرو  . ويف كينيرا، عُ 

 ضرررو  الاجنرررط ال  اليرررط ا لررررا   و /اررر  الرررورا اة ا اوميرررط وا  ررر   انرررا  وا ررروظفني الرررداعمني 
 31 ي ط والعدالرط وا  را ط. ولظمرت الاجنرط ال  اليرط ا لررا   لوديره. واسريت ة أيضاً جلنط ا 

جا ط اسرمال عامط وريا اة ميداليط يف مجيخل منا و البارد عار  مردي الفرة  مرن آذا امرا   جمل 
 . (40)صدأ تاوين اا   أ د عن ننط ا يت دين داخاياً يف كينيا 3100تيت ين األولاأكروب  

مررن عمايررط  ررياغط  ررر و رر  جمدخررال تعررديالة أو تن يعرراة، وتررريل ا  كاررط انام ررط  -71
وا  مفيد  لضما  تهييرد اجلاراة ا عنيرط وتنفيرل ال رر تنفيرلاً اعراًد. ويف كينيرا، خضرخل ميتر ول 

تنظيماررا  أانرراء كا ررط عمررد تيتررا   يف 3100ال ررالو  األويل لام اجعررط يف تيترر ين األولاأكررروب  
و نيررط لاميترر دين داخايرراً والاجنررط ال  اليررط ا لرررا  . وأليترره الف يررو العامررد ا عرر  بررروا  ا مايررط ال

الف يرررو العامرررد والاجنرررط ا فرررط عمرررد تررررول م اجعرررط ميتررر ول ال رررالو  وتافرررد ات رررافه مرررخل ميتررر ول 
ال ياسرط ا رعا رط با يتر دين داخايرراً وا برادق الروجيايرط ا رعا رط بالريترر د الرداخا  واتفافيرط كمبرراد. 

لانظر   3100دي رم       الاجنرط كا رط عمرد خراميرط يف كرالو  األولار ع د الف يرو العامرد و 
 .(41)يغره ا ن عط وا واا ط عايهيف ميت ول ال الو  ب 

__________ 

مرا  عا  ال اب   (38)
https://docs.unocha.org/sites/dms/Documents/IASC%20Framework%20DS%20for%20IDPs.pdf. 

 .https://docs.unocha.org/sites/dms/Documents/Operational%20Guidelines.pdfمرا  عا  ال اب   (39)

(41) Danish Refugee Council and Refugee Consortium of Kenya, Behind the scenes. Lessons Learnt 

(see footnote 36), p. 27. 

 ا  جخل لف ه. (41)
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وخب و  اعرماد ال ر الدويل من جالا كينيا، فدمت الاجنرط ال  اليرط ا لررا   ت  ي ارا  -71
رعاررررررو با يترررررر دين داخايرررررراً يف ، وميترررررر ول ال ررررررالو  ا 3103النارررررراس  جمل ال  ررررررا  يف  ررررررباطاا اي  

تيتر ين  2. وخضخل ميت ول ال الو  ل/الو فر اءاة فبرد أ  يعرمردا ال  را  يف 3103لي ا اأب يد 
دي ررررم       كرررالو  األولا  30. وواارررو الرررر سيو عاررر  ميتررر ول ال ررررالو  يف 3103األولاأكرررروب  

3103
(42). 

 التنفيذ والرصد (ه) 
ل  د ا  م كاط أساسريط وم ررم   يف غالرا األكيرا . ا   م كاط الرنفيل وا ويف انرا ، -77

وأل  الرنفيل يرع و تد نياً، ا د ياو  من ا فيد ت تيا أليتضط الرنفيل   ا األولويرط وقرما  
تابيط ادكرياجاة ا اعرط دو  جمغفرال ادكرياجراة واليترواغد األ رول أمرداً. ويارن أ  ي رردع  

وياة ا اررررم. وي/ررررد النيترررر  والروعيررررط يف  ررررفوأ أيضرررراً بنرررراء ال ررررد اة عارررر   ررررب م ررررر لرنفيررررلا
ا رروظفني ا ارروميني عارر  مجيررخل ا  ررروياة، وكررللر ا يترر دين داخايرراً وسرراس  اجلماعرراة ا رررها   
بالريتررر د، باسررررعمال الاغررراة ا ناسررربط وال نرررواة ا السمرررط لضرررما  الو رررول جمل أقرررعف الف ررراة، 

اررم كررللر ا سرر ال يف ًديررد ومعاجلررط مررا أيضرراً لافالررط الرنفيررل الفعررال. ومررن ا  طخضررواة كامسرر
يعو  الرنفيل مرن ع براة ومرا يعةيره مرن اغر اة. وينبغر  أ  يضرضاخل كيرا  ذو د ايرط وخر    ارا  

 ال  د والر ييم ا نرظمني، وأ  جترمخل اي ط الرن يو ا  س   الو نيط لر ييم عمايط الرنفيل. 

 االستنتاجات والتوصيات -رابعا   

 اتاالستنتاج -ألف 
يمثرل اعتمراد اتفاقيرة كمبراال تقردما  مهمرا  فري وضرع المعرايير مر  أجرل  يرادة حمايرة  -77

المشرردي  دا ليررا  ومسراعدتهمي وفرري حري  تتعلررق االتفاقيرة بالمشررردي  دا ليرا  فرري أفريقيررا، 
فإن المعرايير والضرمانات التري تقرهرا تحمرل طابعرا  دوليرا  ويمكر  أن تعتبرر ممارسرات جيردة 

بالرررذكرل الثنثررري  إلعرررنن   2114بلررردان العرررالمي واالحتفرررال فررري عرررام  ئرسرررا بالنسررربة  لررر 
بشأن النجئي  يمك  أن يتيح فرصة سانحة للنظر فري كيفيرة المضري فري توسريع  كارتا ينا

التعاون اإلقليمي لتعزيز حماية المشردي  دا ليرا  ومسراعدتهم فري منراطق مثرل األمرريكتي ، 
 في وضع اتفاقية كمباال وتنفيذهاي باالستناد  ل  النبرة المكتسبة 

 لر  ممارسرات عمليرة  الكثيرر لترجمرة هرذا الصرك المهرم غير أنه ما  ال يتعي   نجا  -79
ولضرررمان حررردون تحسرررينات ملموسرررة فررري حمايرررة المشرررردي  دا ليرررا  ومسررراعدتهمي واتفاقيرررة  

__________ 

 ا  جخل لف ه. (42)
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ي كمبرررراال أداة عمليررررة ومهمررررة للتصرررردي للتشرررررد الرررردا لي علرررر  الصررررعيد الرررردولي واإلقليمرررر
لتنفيرررذ االتفاقيرررة بصرررورة فعالرررة، وهرررو مرررا يقتضررري تعبئرررة  وريةوالررروطنيي واإلرادة السياسرررية ضرررر 

الرردعم المررالي والهيكلرري الررن مي ويتوقررف ضررمان بلرروى هررذا الهرردف علرر  ترروافر الرردعم فرري 
الوقررا المناسرر  مرر  المجتمررع الرردولي بمررا فيرره الجهررات المانحررة ووكرراالت األمررم المتحرردة 

ذاتهررا علرر  أسرراة بررراكة برري   يررة رررلي وبالفعررل، فقررد صرري ا االتفاقوالجهررات المعنيررة األ
 االتحاد األفريقي والمنظمات الدولية والمجتمع المدنيي 

ويرررررل المقرررررر النرررراو أن الجسررررر الررررذي ترررردعو اتفاقيررررة كمبرررراال  لرررر  مررررد  برررري   -71
هميرة االستجابات اإلنسانية لمشكلة التشرد و برا  الجهات الفاعلة اإلنمائية عنصرر ذو أ

فعلرري متزايررد بررأن التشرررد لرريس مجرررد قضررية  نسررانية و نمررا قضررية  أساسرريةي وثمررة اعتررراف
 الفاعلة اإلنمائيةي الجهاتتستدعي أيضا  مشاركة مستمرة م  

و ضرررافة  لررر  التوعيرررة والررردعوة  لررر  التصرررديق علررر  اتفاقيرررة كمبررراال، يررردعو المقررررر  -70
م الهائرررل مررر  الوثرررائق واألدوات قاعررردة مشرررتركة لضرررمان تقاسرررم الكررر النررراو  لررر   نشررراء

التوجيهيرة والممارسرات الفضرل  المتصرلة بمسررألة المشرردي  دا ليرا ي وعمليرة دمرج اتفاقيررة  
 حاسمة تقتضي مزيدا  م  التركيز والمواردي حلةكمباال في القانون المحلي مر 

ويبررر  المقرررر النرراو أهميررة اعتمرراد نهررج قررائم علرر  حقرروق اإلنسرران   اء التشرررد  -73
سرريتيح لجميررع الجهررات المعنيررة بمشرركلة التشرررد الرردا لي العمررل معررا  علرر   دا لي، مرراالرر

 امتداد مراحله المنتلفةي
ويؤكرررد المقررررر النررراو مررر  جديرررد أهميرررة  نشررراء مليرررات مسررراءلة وتعزيرررز عمليرررات  -73

ع  ترررورطهم فررري انتهاكرررات لحقررروق اإلنسررران الناصرررة د  منحقرررة مررر  ي ررر المصرررالحة لضرررمان
ا ، وسير المجتمعات المتأثرة بالنزاع والتشررد الردا لي نحرو تحقيرق السرلمي بالمشردي  دا لي

المشرردي  دا ليرا  والمجتمعرات المضريفة علر  حرد  فائردةفن سبيل  ل   يجاد حلرول دائمرة ل
سواء  ال بتوفير حماية ومساعدة فعالتي  للمشردي  دا ليرا  وفقرا  لكحكرام الرواردة فري اتفاقيرة  

 كمباالي 

 صياتالتو  -باء 

 الدول -1 
علر  أراضريها  يوصي المقررر النراو برأن تتصردل الردول بفعاليرة للتشررد الردا لي -72

 وأن تكفل تنفيذ اتفاقية كمباال عل  الصعيد الوطني واإلقليمي والدوليي
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 الدول األعضاء في االتحاد األفريقي -2 
مررر  اتفاقيرررة   (2)3ينب ررري للررردول األعضررراء فررري االتحررراد األفريقررري، وفقرررا  للمرررادة  -71

كمبرراال، أن تصرردق علرر  االتفاقيررة وتنفررذهاي وينب رري لرردول المررؤتمر الرردولي المعنرري بمنطقررة 
البحيرررات الكبرررل أيضررا  أن تنفررذ ميثرراق األمرر  واالسررتقرار والتنميررة فرري منطقررة البحيرررات 

 الكبرلي 
ونظرررا   لرر  أن اتفاقيررة كمبرراال صررري ا وتفاوضررا بشررأنها الرردول بهرردف تنفيرررذها،  -71
نب ري للردول أن تواصرل برذل جهرود مشرتركة فري سربيل التصرديق علر  االتفاقيرة مر  جهرة في

ودمجهررا فرري القررانون المحلرري مرر  جهررة أ رررلي وفرري هررذا الصرردد، ينب رري، باالعتمرراد علرر  
يسرهر علر  دمرج االتفاقيرة فري القرانون المحلري  امرلدعم االتحاد األفريقري،  نشراء فريرق ع

 وصياغة  طة عمل  قليميةي 
 الدول األعضاء في االتحاد األفريقي بما يلي:ا  يوصي المقرر الناو أيضو  -77

اعتمرراد صرركو  وطنيررة وأطررر مؤسسررية وقانونيررة برراملة ومفصررلة للتصرردي  ( )أ 
عل  النحو المناسر  بالقرانون النمروذجي ا  التفاقية كمباال واستربادا  للتشرد الدا لي، وفق

عرة للرو ارة المنتصرة تشرار  فيهرا جميرع الجهرات لنتحاد األفريقي؛ و نشاء ملية تنسيق تاب
 المدني، م  أجل بلورة سياسة وطنية؛ تمعالمعنية بما يشمل منظمات المج

اإلسررراع فرري وضررع اسررتراتيجيات واتنرراذ ترردابير تسرراهم فرري منررع التشرررد  ( )ب 
 الدا لي وتعزيز الحلول الدائمة، بما يشمل بناء القدرة عل  التكيف وتنفيف مثار التشرد

بررأن الترردابير الترري أثبتررا تأثيرهررا ا  تسررليم ا ،السررلبية علرر  حقرروق اإلنسرران للمشررردي  دا ليرر
ونظرم اإلنرذار المبكرر ومليرات الترد ل المجتمعيرة،  لطروار اإليجابي تشمل استراتيجيات ا

 الهادفة في القرارات التي تؤثر في حياتهم؛ وكذلك اآلليات التي تعز  مشاركة المشردي 
 التشرد والحلول الدائمة في النطط اإلنمائية الوطنية؛لة مسأدمج  )ج( 
اعتمررراد قرررواني  للتأهررر  للكررروارن و دارتهرررا، وضرررمان أن تتسرررم القرررواني   )د( 

المعتمدة في مجال التأه  للكوارن بطابع جامع يجعلها تشمل الحد م   طر الكروارن 
إلعررادة ا  نرر  حررد؛ و ططرراسررتباقية لمنررع التشرررد أو تقليلرره  لرر  أد و دارتهررا؛ واسررتراتيجيات

للهجرررة الدا ليررة تقرروم علرر  سياسررات وطنيررة  يررةالترروطي ، حسرر  االقتضرراء؛ وبرررامج تحوط
 دائمة؛ حكيمة وتستندم كآلية تكيف في حالة الكوارن بطيئة الحدون؛ وحلوال  

 طنق حملة دعائية للتوعية باتفاقيرة كمبراال وبالحاجرة  لر  تنفيرذها ولبنراء  (ه) 
دعم المالي والسياسري واالهتمرام مر  جميرع الجهرات المعنيرة، بمرا فيهرا القدرات وحشد ال

 الجهات المانحة، لضمان تنفيذ االتفاقية؛
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 نشرراء أو تعزيرررز مليررات تشرررجيع التررزام السرررلطات المحليررة والمجتمعرررات  )و( 
ومنظمرررررات المجتمرررررع المررررردني والقطررررراع النررررراو بالقضرررررايا المتصرررررلة بالتشررررررد الررررردا لي 

نب رري أن يتسررن  ألضررعف الفئررات المشرراركة فرري األنشررطة المجتمعيررة؛ ومشرراركتها فيهررا؛ وي
النسرراء واألطفرررال والمسرررني   ثرررلوينب رري علررر  وجرره النصررروو  دمرراج الفئرررات الضررعيفة، م

فررري الوقايرررة مررر  الكررروارن وتنطررريط االسرررتجابة  كرررامن  ا   واألبرررناو ذوي اإلعاقرررة،  دماجررر
 احتياجاتهم الناصة؛  وتنفيذها لضمان تلبية

يم دور البرلمررررانيي  فرررري تعزيررررز الجهرررود الراميررررة  لرررر  التصررررديق علرررر  تررردع ) ( 
 االتفاقية وتنفيذها في  طار وظيفتهم الرقابية والتمثيلية؛

تعزيز الدور المحوري الذي تؤديه المؤسسات الوطنية لحقروق اإلنسران مر   )ح( 
هرا لمشركلة التشررد الردا لي، فري مجراالت من أجل تحسي  التصدي علر  المسرتول الروطني

التوعية، ورصرد حراالت التشررد والعرودة، والتحقيرق فري بركاول األفرراد، ودعروة الحكومرات 
الدا لي و سداء المشورة  ليها في هذا الصدد،  رد ل  صياغة سياسات وطنية للتصدي للتش

 التشريعات الوطنية و عداد تقارير بشأنها؛و ورصد تنفيذ السياسات 
المسرراءلة عرر  انتهاكررات القررانون الرردولي اتنرراذ الترردابير الن مررة لضررمان  )ط( 

واج  االنطبراق، بمرا فيهرا تلرك الصرادرة عر  الجماعرات المسرلحة والجهرات الفاعلرة مر  
 م  أسبابه؛ا  غير الدول، التي تقع أثناء التشرد أو تكون سبب

فرري عمليررات صررنع القرررارات ا  تشررجيع وتيسررير مشرراركة المشررردي  دا ليرر )ي( 
نل السلم التي تؤثر فيهم، وتهيئة الظروف الن مة لتمكينهم م  السياسية والمصالحة و ح

االستفادة م  الحل الدائم الذي ينتارونه و عادة بناء حياتهم في أقرب فرصة، بما يشرمل 
بما فيها المنا عات المتعلقة باألراضي والحالرة  المنا عات، نشاء اآلليات المناسبة لتسوية 
  ؛التفاقية كمباالا  ت الملكية، وفقسنداالمدنية، مثل تسجيل الوالدات و 

 ضمان تعبئة الدعم المالي والهيكلي الن م لتنفيذ التوصيات أعن ي  ) ( 

المجتمرع الردولي واالتحرراد األفريقري ووكرراالت األمرم المتحردة والجهررات الفاعلرة اإلنسررانية  -3 
 واإلنمائية األ رل ومنظمات المجتمع المدني

ع الجهات المعنية تشرجيع وتردعيم عمرل المنظمرات الدوليرة ينب ي أن تواصل جمي -77
واآلليرات اإلقليميررة فيمررا يتعلررق بجميرع جوانرر  التشرررد الرردا لي، بمرا يشررمل وضررع وتنفيررذ 

 للمعايير الدوليةيا  الصكو  اإلقليمية والتوجيهات المتعلقة بالتشرد الدا لي، وفق
لراميرررة  لررر  تثبيرررا مسرررألة وينب ررري أن تواصرررل وكررراالت األمرررم المتحررردة جهودهرررا ا -79

التشررررد الررردا لي علررر  جررردول أعمرررال األمرررم المتحررردة؛ وينب ررري علررر  وجررره النصررروو أن 
يستربررد التصرردي لك مررات فرري أفريقيررا علرر  الصررعيدي  الرردولي واإلقليمرري باإلطررار المعررز  
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المنبثق ع  اتفاقية كمباال، بما في ذلك في  عدتهمومساا  المتعلق بحماية المشردي  دا لي
 ار مجلس األم ي  ط
وينب ي أن يكفل المجتمع الدولي، بما فيره وكراالت األمرم المتحردة، تنراول مسرألة  -91

 ي2115التشرد الدا لي في جدول أعمال التنمية لما بعد عام 
ولضررمان الرصررد المنئررم لمرردل امتثررال الرردول ألحكررام اتفاقيررة كمبرراال، ينب رري أن  -90

 م  االتفاقيةي 14للمادة ا  تمر الدول األطراف وفقينظر االتحاد األفريقي في  نشاء مؤ 
وينب رررري أن تواصررررل منظمررررات المجتمررررع المرررردني وغيرهررررا مرررر  الجهررررات الفاعلررررة  -93

المنتصررة عملهررا فرري مجررال التوعيررة باتفاقيررة كمبرراال ونشرررها، وعملهررا الرامرري  لرر  تشررجيع 
 نشطة تدريبيةي تصديق جميع الدول األفريقية عل  هذا الصك، وذلك بطرق منها تنظيم أ

وينب ي للجهات الفاعلة المنتصة أن تزيد الدعم الدولي مر  أجرل تعزيرز القردرات  -93
واألطر القانونية والسياسات المحلية والوطنية الرامية  ل  التصدي للتشرد، وذلرك بواسرطة 
بررررامج محرررددة تشرررمل نقرررل النبررررات و عرررارة النبرررراء وتقرررديم الررردعم التقنررريي وعلررر  وجررره 

الفاعلررة المنتصررة أن تبحررن  مكانيررة اعتمرراد نهررج دون  لجهرراتينب رري لجميررع االنصرروو، 
 لر  حررد ا   اصررا  وهرري تتبرع نهجر ، قليمري )مرع الجماعررة االقتصرادية لردول غرررب أفريقيرا مرثن  

وكذلك أهمية التعاون مع وكاالت األمم المتحدة فيما يتصرل بنبررات كرل منهراي وفري  ما(،
الردولي المعنري بمنطقرة البحيررات  والمرؤتمرالتحراد األفريقري اآلن ذاته، ينب ي تعزيرز قردرة ا

الكبرررل فرري مجررال تقررديم الرردعم التقنرري  لرر  البلرردان السرراعية  لرر   نشرراء مليررات لحمايررة 
 تستجي   ل  القضايا والسياقات القطريةيا  المشردي  دا لي

ة وينب رررري أن تشررررار  الجهررررات الفاعلررررة اإلنمائيررررة فرررري صررررياغة السياسررررات الوطنيرررر -92
المتعلقررة بالتشررررد الررردا لي وأن تررردعم هرررذ  العمليررة وتسررراهم فررري بنررراء القررردرات المتصرررلة 

 بالمعارف والموارد البشرية والبنية األساسيةي
وينب ي للمجتمع الدولي والوكاالت اإلنسانية والجهات المانحة والجهات الفاعلرة  -91

علرر  الرردفاع عرر  ا  دا ليرراإلنمائيررة ومنظمررات المجتمررع المرردني أن تعررز  قرردرة المشررردي  
 منحقة األبناو المدع  انتهاكهم تلك الحقوقي حقوقهم وأن تكفل

وينب رري أن ينفررذ الشررركاء اإلنمررائيون مشرراريع تحمرري علرر  وجرره النصرروو حقرروق  -91
وينب ي أن تستهدف هرذ  المشراريع بالتحديرد تروافر النردمات  ا ياإلنسان للمشردي  دا لي

مرروارد الرررر ق والسررك  وحمايررة الحقررروق المتصررلة باألراضررري األساسررية وتيسرررها واسرررتعادة 
مع المشردي  ومع المجتمعات المترأثرة حسر   لكاملوالملكية، وذلك في  طار التشاور ا

 مقتض  الحالي
وينب رررري لجميررررع الجهررررات المعنيررررة المنتصررررة أن ترصررررد حرررراالت التشرررررد الرررردا لي  -97

اء القدرة عل  التصدي لهذ  الحراالت، المتصلة بت ير المناخ وتدعم ضحاياها وتشار  في بن
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بمررا فيهررا التشرررد النرراجم عرر  المنرراطر الطبيعيررة المفاجئررة وبطيئررة الحرردون علرر  حررد سررواءي 
المنتصررة والجهررات الفاعلررة الوطنيررة أن تضررطلع بررأمور  مرراتوفرري هررذا الصرردد، ينب رري للمنظ

كراء الروعي بهرذ  منها تحسي  فهم التشرد النراجم عر  الكروارن الطبيعيرة بطيئرة الحردون و ذ 
الظاهرة؛ واستحدان استراتيجيات وتردابير لمتابعرة األحكرام ذات الصرلة مر  اتفراق كرانكون؛ 

اإلجرراءات واالسرتراتيجيات الراميرة  يرعوتشجيع اتباع نهج قائم عل  حقروق اإلنسران فري جم
 الكرروارن الطبيعيررة وت يررر المنرراخي وينب رري للجهررات الفاعلررة النرراجم عرر  لرر  التصرردي للتشرررد 

المنتصررة أن ترردعم الرردول األعضرراء فرري بلررورة ترردابير تكيررف برراملة تتضررم  الحررد مرر   طررر 
الكوارن والوقاية منه والتقليل  ل  أدن  حد م  حاالت التشرد الدا لي  ضرافة  لر  الحلرول 

أن تعرز  مليرات  بررا  المجتمعرات المترأثرة ا  الدائمةي وينب ي للجهات الفاعلة المنتصة أيض
ات للررردول بشرررأن كيفيرررة ضرررمان مراعررراة مسرررألة التشررررد فررري نقابرررات ت يرررر تضرررع توجيهررر وأن

المعرررايير التنظيميرررة المتاحرررة، وتبعرررات هرررذا النررروع مررر  التشررررد علررر  حقررروق  المنررراخ، وبشرررأن
 يساناإلن
وينب ي أن تواصل كل الجهات المعنية المنتصة تحديد ومعالجرة منتلرف أسرباب  -97

بواسطة تحسري  الفهرم ا  االت التي تستدعي تدعيمالتشرد الدا لي والقضايا النابئة والمج
والمنهجيرررات والرررنهج واالسرررتجاباتي وتشرررمل هرررذ  المجررراالت أثرررر االتجاهرررات العالميرررة 

ا  وطرررق االسررتجابة الحتياجررات المشررردي  دا ليرر لي؛الواسررعة النطرراق علرر  التشرررد الرردا 
ء المشررردات  ررارج المنيمررات؛ واألطررر والررنهج الكفيلررة بتحسرري  تشررجيع مشرراركة النسررا

وتمكيرنه  بصرورة فعليرة؛ واسرتراتيجيات تنشريط اإلجرراءات العمليرة والسياسرية فري ا  دا لي
ومعالجرررة العوامرررل  حليرررلحررراالت التشررررد طويلرررة األمرررد؛ وسرررد الث ررررة اإلنسرررانية اإلنمائية بت

الهيكلية والمؤسسية والتطبيقية التي تتسب  في استمرارها وتعوق التعافي المبكر والحلول 
 دائمةيال

وينب رري للمجتمررع الرردولي أن يعمررل، بواسررطة التوعيررة وبنرراء القرردرات، علرر  دعررم  -99
منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان فري دمرج حقروق اإلنسران 

 في  طط عملها الوطنيةيا  للمشردي  دا لي

    


