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 ا تو ا
 الصفحة 

 ٣                                                                                        مقدمة - عولً  
 ٣                                                                           عنشطة ارقرخلا ا املة - اثنياً  
السسسسس كرن الاسسسسسنوية الحبشسسسسسرون للمبسسسسسادئ التوجيهيسسسسسة ارتحبلقسسسسسة ابلتشسسسسسرد السسسسسدا لي   طسسسسسة مسسسسسن عجسسسسسل الحبمسسسسسل  - اثلثاً  

 ٦                                                                            السرتاتيجي ارشرتك
 ١١  للحد من التشرد الدا لي مبا يتماشى م  اربادئ التوجيهية ارتحبلقة ابلتشرد الدا لي انجراالاا الوطنية - خلابحباً  

 ١١                                    إدماج اربادئ التوجيهية يف القوانمج والاياساا الوطنية - علف   
 ١٣                                                   حتامج قاعدا األدلة وارواخلد انحصاةية - ابال   
 ١4                                           إذكاال الوعي  قو  انناان واربادئ التوجيهية - جيم   
 ١5                                 تحبزيز دوخل ارؤسااا الوطنية حلقو  انناان واجملتم  اردين - دال   

 ١٦                        تحبزيز األطر وانجراالاا انقليمية من عجل دعم الدول ارتأثرا ابلتشرد الدا لي -  امااً  
 ١٨                                                                دوخل األمم ارتحدا واجملتم  الدويل - سادساً  

 ١٨            احلد من التشرد الدا لي بصوخلا فحبالةتشجي  عمل محبزز وفوخل  ومشرتك من عجل  - علف   
 ٢٠               ز دا استاداا منظومة األمم ارتحدا اربادئ التوجيهية ارتحبلقة ابلتشرد الدا لي - ابال   
 ٢٠                                              تشجي  وتياري التضامن وارااعدا الدوليمج - جيم   
 ٢١                                               موامللة تدخليب اراؤولمج احلكوميمج وتحبزيزه - دال   
 ٢١                                      للمواخلد/مواخلد إلكرتونية للمبادئ التوجيهية إنشاال مركز - هاال   
 ٢٢                                                 للدولاً خلةياياً اختاذ ارقرخلا ا املة شريك - واو   
 ٢٢                                                  حتديد يوا دويل حلماية ارشردين دا ليا - زا    

 ٢٢                                                                                   استنتاجاا - سابحباً  
 ٢4                                                                                      توملياا - اثمناً  
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 مقدمة -أوال   
انناسسان لخشسسساار ارشسسردين دا ليسساً عمسسسًل  يقسسد ا تقريسسر ارقسسرخلا ا املسسسة ارحبنيسسة  قسسو  -١

 هبسسا ا سسطلحب  السسي لخنشسسطة عامسساً  عر سساً  التقريسسر ويقسسدا  ٣٢/١١بقسسراخل جملسس  حقسسو  انناسسان 
 ٢٠١7 يونيسسه/حزيران يف انناسسان حقسسو  جملسس  إىل ارقسسدا الاسساب  تقريرهسسا منسس  ابلوليسسة اركلفسسة

(A/HRC/35/27 وإ سسافة إىل ذلسسإ، وإذ عشسساخلا ارقسسرخلا ا املسسة إىل عن عسساا  )يصسسادف  ٢٠١٨
كرسس  هس ا التقريسسر الس كرن الاسنوية الحبشسرين للمبسادئ التوجيهيسة ارتحبلقسة ابلتشسرد السدا لي، فقسد  

للنظسسسر يف التقسسسدا ا سسسرز والتحسسسد ا القاةمسسسة وانجسسسراالاا اللزمسسسة السسسي يتحبسسسمج عن تتاسسس ها السسسدول 
انقليمية واألمم ارتحدا واجملتم  السدويل مسن عجسل حتاسمج تنفيس  عحكساا اربسادئ  واجلهاا الفاعلة

 التوجيهية يف ارماخلسة الحبملية  

 أنشطة املقررة اخلاصة -اثنيا   
، ارقسرخلا ا املسة مبحباجلسة مشسكلة التشسرد ٣٢/١١كلف جمل  حقو  انناان، يف قراخله  -٢

انناسسان للمشسسردين دا ليسساً يف عنشسسطة  يسس   السسدا لي، وصاملسسة عسسن طريسس  تحبمسسيم مراعسساا حقسسو 
 للتشسسسرد الدوليسسسة السسسستجابة تحبزيسسز علسسسى والحبمسسسل اجلهسساا ذاا الصسسسلة يف منظومسسسة األمسسم ارتحسسسدا 

مسن عجسل حتاسمج ةايسة واحسرتاا حقسسو   ارناسسقمج السدوليمج والحبمسل السدعوا يف وارشساخلكة السدا لي 
انناسسان السسؤلال األشسساار  ومواملسسلة وتحبزيسسز احلسسواخل مسس  احلكومسساا وارنظمسساا احلكوميسسة الدوليسسة 

 وارنظماا انقليمية وارنظماا غري احلكومية واجلهاا الفاعلة األ رن 
يف إطسساخل  وواملسسل  ارقسسرخلا ا املسسة دعسسم تحبمسسيم مراعسساا حقسسو  انناسسان للمشسسردين دا ليسساً  -٣

ويثبُسس  عن مشسساخلكتها يف اللجنسسة الداةمسسة  منظومسسة األمسسم ارتحسسدا وجمتمسس  االياسساا انناسسانية األوسسس  
ارشرتكة بمج الوكالا على ماتون الرؤساال عنصر عساسي يف ه ا الصدد، إذ تااعد علسى كفالسة 
وتحبزيز اتباع ُُنج تحباونية وإقامة خلوابط قوية م  وكالا األمسم ارتحسدا الرةياسية، وارنظمساا الدوليسة 

اللجنسسسة علسسسى  اجتماعسسساا يف ا املسسسة ارقسسسرخلا شسسساخلك  الصسسسدد، هسسس ا ويف األ سسسرن، واجملتمسسس  ارسسسدين 
  اً عيض ٢٠١٨تفحبل ذلإ يف ع خل/مايو  ، وسوف٢٠١7ماتون الرؤساال يف تشرين األول/عكتوبر 

واشرتك  ارقرخلا ا املة، م  مفو ية األمم ارتحدا الاامية لشؤون اللجامج )مفو سية  -4
شسسؤون اللجاسسسمج( وارحبهسسسد السسسدويل للقسسسانون انناسساين، يف استضسسسافة السسسدوخلا التدخليبيسسسة الثالثسسسة عشسسسرا 

يف سسان خلوسو، طيطاليسا   ٢٠١7بشأن قسانون التشسرد السدا لي، ارحبقسودا يف تشسرين األول/عكتسوبر 
و ل تزال ه ه الدوخلا تشكل فرملة ممتازا للتقاال الالطاا احلكومية ارنارطسة يف ةايسة ارشسردين 

 دا لياً، وتحبتزا ارقرخلا ا املة موامللة عقدها ابعتباخلها الدوخلا الرةياية للولية 
ابلشسرتاك مس  مؤساسة الاسلا الاوياسرية وجامحبسة ابزل، اً، ونظم  ارقرخلا ا املسة عيضس -5
، ٢٠١7قة عمسل للاسءاال بشسأن الحبدالسة النتقاليسة والتشسرد السدا لي يف كسانون األول/دياسمء حل

 حبسس  بسسمج البسساحثمج وارماخلسسسمج الحبسساملمج يف جمسسال التشسسرد السسدا لي والحبدالسسة النتقاليسسة  و قسس  
ارشاخلكون احلالة الراهنة للمحباخلف وما حدد من دخلوس ماستفادا وعفضسل مماخلسساا وتوملسياا مسن 

حتامج الاياساا وارماخلساا ارتبحبسة يف هس ا اجملسال  وكانس  مبثابسة منسء للحسواخل بسمج ا سءاال  عجل
يف عمليساا الحبدالسة النتقاليسة اً ارشاخلكمج وارقرخلا ا املة الي اعتءا تحبزيز إدماج ارشردين دا ليس
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خلا مباشسرا عولوية عساسية من عولو ا عملها  وستصب النتاةج اراتالصة من حلقة الحبمل بصو 
  ٢٠١٨يف تقرير موا يحبي عن ه ا ارو وع سيقدا إىل اجلمحبية الحبامة يف تشرين األول/عكتوبر 

تحبامسسسل وليتهسسسا مسسس  ارؤساسسساا الوطنيسسسة حلقسسسو  انناسسسان اً وعسسسززا ارقسسسرخلا ا املسسسة عيضسسس -٦
      ضسسسسوخلها ارسسسسؤمتر الاسسسسنو  للتحسسسسالف الحبسسسساري للمؤساسسسساا الوطنيسسسسة حلقسسسسو  انناسسسسان يف شسسسسبا /

 سسسم عمسسسل ارؤساسسساا الوطنيسسسة حلقسسسو  انناسسسان  مسسسواز ً اً ، ونظمسسس   للسسسه نشسسساط٢٠١٨فءايسسر 
ابربسسادئ التوجيهيسسة، واقرتحسس  توسسسي  نطسسا  ذلسسإ الحبمسسل  وإ سسافة إىل ذلسسإ، اشسسرتك  يف عقسسد 
حلقسسة عمسسل استشسساخلية، مسس  مفو سسية شسسؤون اللجاسسمج والتحسسالف الحبسساري ومفو سسية األمسسم ارتحسسدا 

، دعيسس  إليهسسا ٢٠١٨شسسبا /فءاير  ٢٠نناسسان )مفو سسية حقسسو  انناسسان( يف الاسامية حلقسسو  ا
جمموعسسة اتسساخلا مسسن ارؤساسسساا الوطنيسسة حلقسسو  انناسسان مسسسن عجسسل تبسسادل ا خلاال واألفكسساخل بشسسسأن 

إىل  عدواخلهسسا القاةمسسة وا تملسسة يف التصسسد  للتشسسرد السسدا لي  كمسسا عخلسسسل  ارقسسرخلا ا املسسة اسسستبيا ً 
ية حلقو  انناان لو س   ريطسة ألعماالمسا اجلاخليسة بشسأن التشسرد السدا لي  ي  ارؤسااا الوطن

علسسسسى السسسسستبيان  اوحتديسسسسد ارماخلسسسسساا اجليسسسسدا والفسسسسرر ارتاحسسسسة  وهسسسسي تشسسسسكر بصسسسسد  مسسسسن خلدو 
وسسسستدخلس ارحبلومسسساا ارقدمسسسة للسرتشسسساد هبسسسا يف عملهسسسا اراسسستقبلي وتقريرهسسسا الاسسسنو  إىل جملسسس  

رس لسدوخل ارؤساساا الوطنيسة حلقسو  انناسان يف تحبزيسز ، ال   سسيك٢٠١٩حقو  انناان عاا 
ومواملسسلًة مسسن ارقسسرخلا ا املسسة لتحباوُنسسا مسس  ارؤساسساا اً  وةايسسة حقسسو  انناسسان للمشسسردين دا ليسس

قامس ،  سلل ارسؤمتر السس   يحبقسد كسل سسنتمج رنتسدن ارؤساساا الوطنيسسة  الوطنيسة حلقسو  انناسان
، ٢٠١7رحبقسسسود يف ابنكسسسوك يف تشسسسرين الثسسساين/نوفمء حلقسسسو  انناسسسان يف اسسسسيا وا سسسيط االسسسادئ ا

واللجامج ودوخل ارؤسااا الوطنيسة حلقسو  اً بتياري دوخلا بشأن عثر النزاعاا على ارشردين دا لي
، شاخلك  كمتحدثة يف حلقة نقسا  يف اجتمساع للمؤساساا ٢٠١7انناان  ويف عيلول/سبتمء 

، وكانسس  ٢٠١7الفلبسسمج يف اب/عغاسسط   ُعقسسد يفجنسسوب شسسر  اسسسيا الوطنيسسة حلقسسو  انناسسان 
ارتحدثسسة الرةياسسية يف ارسسؤمتر السسوطل ارحبسسل ابلتشسسرد السسدا لي السس   نظمتسسه اللجنسسة الوطنيسسة حلقسسو  

 انناان يف اركايإ 
وواملل  ارقرخلا ا املة ك لإ مشاخلكتها يف دعسم السدول وغريهسا مسن عملسحاب ارصسلحة  -7

بشسسسسأن االجسسسسرا، ول سسسسسيما اً يف ارناقشسسسساا األوسسسسس  نطاقسسسس اً ارحبنيسسسسمج بإيسسسسة إشسسسسراك ارشسسسسردين دا ليسسسس
ارفاو ساا ارتحبلقسسة ابلتفسسا  الحبساري مسسن عجسسل االجسرا ا منسسة وارنظمسسة والنظاميسة  وعخلسسسل  خلسسسالة 

مسسس  اً يف التفسسسا  الحبسسساري، متاشسسسياً بشسسسأن إدخلاج ارشسسسردين دا ليسسس ٢٠١٨مفتوحسسسة يف اذاخل/مسسساخلس 
رهاجرين  وسحب  الرسالة إىل دعم الدول األعضاال من عجسل إعلن نيويوخلك من عجل اللجامج وا

التفكسسري يف اسسسرتاتيجياا فحبالسسة عثنسساال التفسساوف بشسسأن التفسسا  الحبسساري وتنفيسس ه، وذلسسإ مسسن عجسسل  
والوقايسسة مسسن هسس ا التشسسرد واحلسسد منسسه اً كفالسسة قسسدخل كسساف مسسن احلمايسسة واراسساعدا للمشسسردين دا ليسس

 م  اربادئ التوجيهية اً متاشي
"تنسسوير السسستجاابا الراميسسة  بسسمج الوكسسالا محبنسسو ً اً مشسسرتكاً قسسادا ارقسسرخلا ا املسسة مشسسروعو  -٨

إىل دعسسم احللسسول الداةمسسة لفاةسسدا األشسساار ارشسسردين دا ليسسا"، سسسحبى إىل قيسساس التقسسدا ا سسرز  سسو 
إجيسساد حلسسول داةمسسة يف سسسياقاا التشسسرد السسدا لي  وقسسد نفسس ا هسس ا ارشسسروع السسداةرا ارشسسرتكة ارحبنيسسة 

اجلهساا الفاعلسة انئاةيسة وانناسانية  بتحديد مساا ارشسردين دا ليساً بتحبساون مس  جمموعسة واسسحبة مسن
وهتسسدف اربسسادخلا إىل تفحبيسسل إطسساخل اللجنسسة الداةمسسة ارشسسرتكة بسسمج الوكسسالا للحلسسول ويف بنسساال الاسسلا  
ارشسسسردين دا ليسسساً مسسسن  سسسلل تطسسسوير جمموعسسسة مسسسن ارؤشسسسراا واألدواا وارنهجيسسساا الداةمسسسة رشسسسكلة 
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شاملة، ولكنها عمليسة يف الوقس  نفاسه، نجيساد حلسول وانخلشاداا ارتف  عليها من عجل اتباع ُُنُج 
الوليسسسسة والسسسسداةرا ارشسسسسرتكة ارحبنيسسسسة  ععلنسسسس  ،٢٠١٨ عبريل/نياسسسسان ويف  (١)داةمسسسسة يف حسسسسالا التشسسسسرد

بتحديسسد مسسساا ارشسسردين دا ليسساً نسسواتج ارشسسروع السسي ُيشسسج  عملسسحاب ارصسسلحة علسسى اسسستادامها  
يف فريس  ا سءاال ارحبسل طحصساالاا اللجاسمج وارشسردين  اعلً فساً عضسو اً ومسا فتاس  ارقسرخلا ا املسة عيضس

ارحبتمسسد مسسن اً، دا ليسس حيسسم سسسا   يف التقريسسر التقسسل عسسن انحصسساالاا ارتحبلقسسة ابرشسسرديناً، دا ليسس
  ٢٠١٨اللجنة انحصاةية لخمم ارتحدا يف دوخلهتا التاسحبة واألخلبحبمج يف اذاخل/ماخلس 

تويل خلائسة فرقة الحبمل ارحبنيسة ابلقسوانمج والاياسساا ودعسم اً وواملل  ارقرخلا ا املة عيض -٩
ارحبياخليسسة  ه الصسسكوكبنسساال القسسدخلاا وتقسسدر ارشسسوخلا التقنيسسة إىل السسدول السسي هسسي يف طسسوخل و سس  هسس 

 التابحبة للمجموعة الحبارية للحماية 
مبسا يف ذلسإ وشاخلك  ارقرخلا ا املة يف عدد من ارؤمتراا واألنشسطة الدوليسة وانقليميسة،  -١٠

ي لحتسساد األفريقسستفاقيسسة اادوخلا اجلمحبيسسة الءرانيسسة جمللسس  عوخلواب يف سرتاسسسبوخل   وحلقسسة دخلاسسسية عسسن 
ب األةسسر يف ليسسة للصسسلي)اتفاقيسسة كمبسسال( نظمتهسسا اللجنسسة الدو اً حلمايسسة وماسساعدا ارشسسردين دا ليسس

وانمج ا ليسسة يف القسس النسسريو   واجتمسساع ماةسسدا ماسستديرا إقليمسسي بشسسأن إدخلاج عحكسساا اتفاقيسسة كمبسس
مسسسؤمتر ونإسسسو   و تشسسساخلك  يف استضسسسافته حكومسسسة مسسسلو  واللجنسسسة الدوليسسسة للصسسسليب األةسسسر يف ليل

  وخلواب يف فيينسااون يف عبشأن األبحباد اجلناانية للتشسرد السدا لي نظمتسه خلائسسة منظمسة األمسن والتحبس
( ٢٠٠٠)١٣٢5ألمسسن ومسسؤمتر قمسسة لرابطسسة عمسسم جنسسوب شسسر  اسسسيا )اسسسيان( بشسسأن قسسراخل جملسس  ا

خلا ا املسسة ر وواملسسل  ارقسس يف مسسانيل اً بشسسأن ارسسرعا والاسسلا واألمسسن وبشسسأن ارسسرعا وارشسسردين دا ليسس
ية ذاا الصلة  الاياسات ارشاخلكة متكلمًة وميارًا يف األنشطة ارتصلة ابلبحوث والدخلاساااً عيض

شسأن اراساةل بلاسءاال دخلاسسية ل ومشل  الجتماع الانو  ربادخلا قانون اللجامج يف لندن  وحلقسة
ثقافيسسة، عقسسدا اعيسسة والاجلناسسانية وبشسسأن انجسسراالاا ا املسسة ارحبنيسسة ابحلقسسو  القتصسسادية والجتم
ؤساسسساا ن دوخل اربشسسسأاً يف عكادويسسسة جنيسسسف للقسسسانون انناسسساين السسسدويل وحقسسسو  انناسسسان  ومسسسؤمتر 
 يفكسسز اسسسسيا اسسسسيا نظمسسه مر الوطنيسسة حلقسسو  انناسسسان يف ةايسسة حقسسو  انناسسسان يف جنسسوب شسسر  

اً مسسؤمتر و مسسانيل   لرابطسسة عمسسم جنسسوب شسسر  اسسسيا بشسسأن منسس  التطسسرف الحبنيسسف يفاً ابنكسسوك  ومسسؤمتر 
جنيسسسف   ة نظسسسم يفللجنسسسة الدوليسسسة للصسسسليب األةسسسر بشسسسأن النزاعسسساا اراسسسلحة يف ارنسسساط  احلضسسسري

 وحلقة نقا  ألكادوية جنيف بشأن عنف الحبصاابا، نظم  يف جنيف بدوخلها 

 الزايرات القطرية اليت أجرهتا املقررة اخلاصة  
تحباونسسس  ارقسسسرخلا ا املسسسة ابسسسستمراخل، عمسسسًل بوليتهسسسا، مسسس  السسسدول وعملسسس  علسسسى التحسسساوخل  -١١
وتحبرب عن شكرها للدول الحبديدا الي تحباون  محبها عو زاخلهتسا علسى  بطريقة بناالا وشفافة  محبها

جملسسس  حقسسسسو   إىل الاسسساب  تقريرهسسسسا تقسسسدر منسسس  ا املسسسسة، ارقسسسرخلا وعجسسسرا مسسسا عبدتسسسه مسسسن تحبسسسساون 
انناان، ز خلاا خلمسية إىل البلدان التالية  الالفادوخل )من ١4 إىل ١٨ اب/عغاط  ٢٠١7، 

، انظسسسسسسسر ٢٠١٨كسسسسسسسانون الثاين/ينسسسسسسساير   ٣١إىل  ٢5(  وليبيسسسسسسسا )مسسسسسسسن A/HRC/38/39/Add.1انظسسسسسسسر 
A/HRC/38/39/Add.2 نظسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسر ، ا٢٠١٨اذاخل/مسسسسسسسسسسسسسسسسسسسساخلس  ٢4إىل  ١٩(  والنيجسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسر )مسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسن
A/HRC/38/39/Add.3 ) 

__________ 

  http://inform-durablesolutions-idp.orgانظر مكتبة مؤشر احللول الداةمة، متاحة على الرابط التايل   (١)
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 ٢٢-١٩وإ سسسسسسافة إىل ذلسسسسسسإ، عجسسسسسسرا ارقسسسسسسرخلا ا املسسسسسسة ز خلاا عمسسسسسسل إىل غواتيمسسسسسسال ) -١٢
 ٢٨-٢5(، وهنسسدوخلاس )٢٠١7اب/عغاسسط   ٢5-٢٣(، واركاسسيإ )٢٠١7اب/عغاسط  

(  وكانس  ٢٠١٨اذاخل/مساخلس  ١ -شسبا /فءاير  ٢٦(، وكولومبيا )٢٠١7تشرين األول/عكتوبر 
خلا ا املة إىل هندوخلاس، على وجه ا صور، مرتبطة مبشاخلكتها يف مؤمتر إقليمي بشأن ز خلا ارقر 

انطاخل انقليمي الشامل للحماية واحللول يف سان بيدخلو سول، متابحبًة نعلن نيويوخلك من عجسل 
اللجامج وارهاجرين، وكان  تتطل  إىل إدماج مااةل التشرد السدا لي يف تلسإ الحبمليسة  وإ سافة 

ذلإ، عقدا اجتماعاا م  عملحاب ارصلحة ارحبنيمج للنظر يف التقدا ا رز يف التوملسياا إىل 
  ٢٠١5ارنبثقسسسة عسسسن البحبثسسساا الرمسيسسسة الاسسسابقة السسسي قسسساا هبسسسا اركلسسسف ابلوليسسسة إىل هنسسسدوخلاس عسسساا 

يتحبل  بز خلا ارقرخلا ا املة إىل كولومبيسا، فقسد كانس   سمن وفسد لاجسراالاا ا املسة شساخلك  وفيما
للجنسسة البلسسدان األمريكيسسة حلقسسو  انناسسان  وشسساخلك  يف الحبديسسد مسسن ارناسسسباا،  ١٦7السسدوخلا  يف

 ع ها جلاة استماع عامة بشأن التشرد الدا لي يف األمريكتمج  

: الذكرى السنوية العشرون للمبادئ التوجيهية املتعلقةة للتشةرد الةداخل  -اثلثا   
 املشرتك خطة من أجل العمل االسرتاتيج  

تشسسكل اربسسادئ التوجيهيسسة ارتحبلقسسة ابلتشسسرد السسدا لي، ارقدمسسة إىل جلنسسة حقسسو  انناسسان  -١٣
، ارحبسايري الدوليسة الرةياسية ارتحبلقسة ابلتشسرد السدا لي يف  يس  ع ساال الحبساد  وهسي تقسدا ١٩٩٨عاا 
التشسسسرد وحتسسسدد حقوقسسسه السسسي تتحبسسسمج ةايتهسسسا وتقسسسدر اراسسساعدا بشسسسأُنا قبسسسل اً للمشسسسرد دا ليسسساً تحبريفسسس

و للسسه، وعثنسساال  ثسسه عسسن حلسسول داةمسسة عقسسب التشسسرد  وهسسي تحبطسسي الاسسلطاا الوطنيسسة اراسسؤولية 
وتو سسا اربسسادئ األساسسسية ارتحبلقسسة ابراسساعدا انناسسانية مسسن اً الرةياسسية عسسن ةايسسة ارشسسردين دا ليسس

ُنسسا تحبيسسسد االياسساا الدوليسسة وغسسري احلكوميسسة  واربسسسادئ التوجيهيسسة علسسى دخلجسسة عاليسسسة مسسن احلجيسسة، أل
علسسى النحسسو ارنصسسور عليسسه يف القسسانون السسدويل حلقسسو  انناسسان اً، أتكيسسد حقسسو  ارشسسردين دا ليسس

اً حلمايسسسسة ارشسسسسردين دا ليسسسساً مهمسسسساً والقسسسسانون السسسسدويل انناسسسساين، وقسسسسد اعسسسسرُتف هبسسسسا ابعتباخلهسسسسا إطسسسساخل 
ومسساا وماسساعدهتم  وقسسد عكسسدا اجلمحبيسسة الحبامسسة العسسرتاف السس   ععسسرب عنسسه خلؤسسساال السسدول واحلك

( يف مناسسسسسسباا اتلفسسسسسة يف ٦٠/١)قسسسسسراخل اجلمحبيسسسسسة الحبامسسسسسة  ٢٠٠5مسسسسسؤمتر القمسسسسسة الحبسسسسساري لحبسسسسساا  يف
 لح   وق 
، سستالد الس كرن الاسنوية الحبشسرون للمبسادئ التوجيهيسة  وهس ه مناسسبة ٢٠١٨ويف عاا  -١4

ا  ا سسسرز وللتفكسسسري يف التقسسسدا انجيسسساً نذكسسساال السسسوعي هبسسس ا ارحبيسسساخل الحبسسساري ومبحنسسسة ارشسسسردين دا ليسسس
والتحسسد ا ارتبقيسسة وا  سس ا يف الظهسسوخل علسسى الاسسواال  كمسسا تشسسكل السس كرن الاسسنوية فرملسسة فريسسدا 
لبلسسوخلا التسسزاا عقسسون ابختسساذ إجسسراالاا اسسسرتاتيجية وملموسسسة ومتضسسافرا بصسسوخلا عكسسء مسسن عجسسل عمسسل 

ودعسم احللسول ، اً عقون وعكثر فحبالية على الوقاية من التشرد الدا لي، وتحبزيز ةاية ارشردين دا لي
 الداةمة لصاحلهم  

وتشاوخلا ارقرخلا ا املة م  الحبديد من الشسركاال علسى الصسحبد السوطل وانقليمسي والسدويل  -١5
التماسسسسساً  خلاةهسسسسم، وصاملسسسسة بشسسسسأن مسسسسا ينبإسسسسي القيسسسساا بسسسسه مسسسسن عجسسسسل مواملسسسسلة تحبزيسسسسز تنفيسسسس  اربسسسسادئ 

بحبمسسل اسسسرتاتيجي وتحبسساوين بشسسكل التوجيهيسسة  وعفضسس  مشسساوخلاهتا مسس  الشسسركاال إىل إبسسداال الهتمسساا 
ومسسا بحبسسده  ولسس لإ اتىفسس  علسسى عن تو سس   طسسة  ٢٠١٨عكسسء بشسسأن ةسساهرا التشسسرد السسدا لي عسساا 

للمبسسادئ التوجيهيسسة" مسسن عجسسل حشسسد عملسسحاب ارصسسلحة ارتحبسسددين  ٢٠عمسسل "السس كرن الاسسنوية 
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مبسسا يتفسس  ودعسسم عملهسسم السس   يسسدوخل حسسول االسسدف الشسسامل ارتمثسسل يف احلسسد مسسن التشسسرد السسدا لي 
اً  ع ، النتقسسال مسسن الوقايسسة إىل التوملسسل إىل حلسسول داةمسسة للمشسسردين دا ليسس - واربسسادئ التوجيهيسسة

ى له من عجل انناانية، وهو يتماشسويحبك  ذلإ االدف ال   حدده األممج الحباا يف  طة عم
  ٢٠٣٠م  ا طط واألطر ارؤيدا من الدول، مثل  طة التنمية اراتدامة لحباا اً عيض
مسسس  تركيسسسز  طسسسة الحبمسسسل علسسسى الصسسسحبيد السسسوطل ومسسس  اً وشسسسجحب  ارقسسسرخلا ا املسسسة، متاشسسسي -١٦

نظمسسساا دا، وارعولو هتسسسا ا املسسسة،  يسسس  عملسسسحاب ارصسسسلحة )احلكومسسساا، ووكسسسالا األمسسسم ارتحسسس
ن لحتفال ابل كر   عنشطة لعنفاهم( على تنظيم وتنفياً الدولية، واجملتم  اردين، وارشردين دا لي

خلاا شسسجي  مبسسادتل تكسسون عنشسسطة تسسنظم "رسسرا واحسسدا" وإئسسا عنشسسطة تاسسحبى إىل   يسسم، الاسسنوية
م، ول سسسيما د حلسسول السسوةسسايتهم وإجيسسااً جديسسدا عو متواملسسلة، وانسسسهاا يف وقايسسة ارشسسردين دا ليسس

  وتشسجي  و س  ؤثر علسيهميف الحبملياا السي تساً فيما يتحبل  بتياري وتحبزيز مشاخلكة ارشردين دا لي
شسسأن اا جسسودا بقسسوانمج وسياسسساا بشسسأن التشسسرد السسدا لي  وإعسسداد بيسسا ا وحتلسسيلا ذوتنفيسس  

الداةمسسسة  عسسسم احللسسسولمحباجلسسسة التشسسسرد السسدا لي الطويسسسل األمسسسد وداً حسسالا التشسسسرد السسسدا لي  وع سسسري 
   اً لصاحل ارشردين دا لي

 مسن اربسادئ وذكر وكيل األممج الحباا للشؤون انناانية وقتها، يف تصسديره للطبحبسة األوىل -١7
، عن "اجملتم  اننااين يدخلك بصوخلا متزايدا عزمة التشرد الدا لي السي تسؤثر ١٩٩٨التوجيهية عاا 

مليسسسون شسسساع يف  يسسس  ع سسساال الحبسسساد"  وذكسسسر وكيسسسل األمسسسمج الحبسسساا للشسسسؤون  ٢٠علسسسى عكثسسسر مسسسن 
انيسسسسسة انناسسسسسانية ومناسسسسس  عمليسسسسساا انغاثسسسسسة يف حسسسسسالا الطسسسسسواخلئ وقتهسسسسسا، يف تصسسسسسديره للطبحبسسسسسة الث

يف اً ، عن "عكثر من مخاة وعشرين مليون شساع، مسوزعمج علسى حسوايل مخاسمج بلسد٢٠٠4 عاا
 ي  ع اال الحباد، اجُتثوا من د خلهم دا ل بلدهم بابب النزاعاا وانتهاكاا حقسو  انناسان"  

، مسن األمسوخل السي السا مإسزن ٢٠١٨وم  إحياال ال كرن الاسنوية الحبشسرين للمبسادئ التوجيهيسة عساا 
مليسسون شسساع يحبيشسسون خلهسسن  4٠ثسسري القلسس  عن عسسدد ارشسسردين قسسد اخلتفسس  بحبنسساد إىل عكثسسر مسسن وت

   (٢)التشرد الدا لي نتيجة للنزاع والحبنف
ومسسسا فتاسسس  تاسسسجل ز داا سسسسنوية  ٢٠٠٠منسسس  عسسساا اً وقسسسد تضسسساعف هسسس ا الحبسسسدد تقريبسسس -١٨

السسة تشسسرد دا لسسي مليسسمج ح ٦,٩ابرليسسمج يف التشسسرد علسسى الصسسحبيد الحبسساري، مسس  تاسسجيل حسسوايل 
اخلث الطبيحبيسة لوحسده  وإ سافة إىل ذلسإ، تاسبب  الكسو  ٢٠١٦جديدا بابب النزاع والحبنف عاا 

د متزايسسسد يف مليسسسون حالسسسة تشسسسرد جديسسسدا يف الحبسسساا نفاسسسه  وتنقطسسس  الاسسسبل بحبسسسد ٢4,٢يف حسسسوايل 
 5٠لغ عكثسر مسن ، عب٢٠١4لانواا عو حىت لحبقود  ويف عاا  حالا تشرد طال عمدها، عحيا ً 

 ١٠مسسن  عسسن وجسسود عشسساار يحبيشسسون دا سسل حسسدودها يف تشسسرد دا لسسي طسسال عمسسده ألكثسسراً لسسدب
اب ع سسرن، اد ألسسسبحسسول الحبساً سسنواا  وهسس ه األخلقساا ل تشسسمل مسسا يقسدخل مبليسسمج ارشسردين دا ليسس

ول سياسسسسية ن دون حلسسسمسسسمثسسسل ارشسسساخلي  انئاةيسسسة الوطنيسسسة  وابلنظسسسر إىل عسسسدد النزاعسسساا ارتواملسسسلة 
لتشسرد السدا لي ا  اجتساه بية اراتمرا وارتزايدا لتإري ارناخ، سيكون من الصسحبب عكسوا اثخل الال

 على ه ا النطا  

__________ 

شسسردوا  إىل األخلقساا السي قسدمها مركسز خلملسد التشسرد السدا لي  وقسد تشسمل "حسالا التشسرد اجلديسدا" عفسراداً  اداً اسستن (٢)
 عكثر من مرا  
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وعلى الرغم من التقدا ا رز يف تحبزيز احلماية وتحبباة استجابة مناقة ومتماسسكة للتشسرد  -١٩
ادئ السسسدا لي علسسسى مسسسدن الاسسسنواا الحبشسسسرين األ سسسريا، فسسس ن الجتسسساه التصسسساعد  منسسس  ملسسسياغة اربسسس

التوجيهية مثري لاحبا   ومن اجللي ِّ للمقرخلا ا املة عنه جيسب علسى السدول واجملتمس  السدويل إعسادا 
النظر يف عسباب ه ه السز دا ارثسريا والقيساا بحبمسل عفضسل للوقايسة منهسا، يف ارقساا األول ابسستاداا 

لحبسساد يواجسسسه، يف  يسس  الوسسساةل الدبلوماسسسية رنسس  نشسسوب النزاعسساا وتاسسويتها  ومسسن الوا سسا عن ا
، عزمسسسسة تشسسسسسرد دا لسسسسي عاخلمسسسسة ومهملسسسسسة وعن التصسسسسد  السسسسا جيسسسسسب عن يظسسسسل إحسسسسسدن ٢٠١٨الحبسسسساا 

وجيسسب اً  األولسسو ا الحبليسسا، لسسي  ابلناسسبة للسسدول ارتضسسرخلا فحاسسب، بسسل وللمجتمسس  السسدويل عيضسس
مسسس  تحبسسسرف عخلواحهسسسم وكسسسرامتهم وعمسسسنهم للاطسسسر اً تحبزيسسسز ةايسسسة حقسسسو  انناسسسان للمشسسسردين دا ليسسس

 ب وا تلل سبل عيشهم بشكل عاا وا طرا
ول تسسسزال هنسسساك ععمسسسال يتحبسسسمج القيسسساا هبسسسا ابلسسسستناد إىل عناملسسسر اربسسسادئ التوجيهيسسسة السسسي  -٢٠

ع لسسس  إىل حسسسسد مسسسسا  فحبلسسسسى سسسسبيل ارثسسسسال، ل لسسسسب  يف اربسسسسادئ التوجيهيسسسة بشسسسسأن حظسسسسر التشسسسسريد 
 ويف مصساحل عليسا عامسة وقساهرا  التحبافي يف حالا ارشاخلي  انئاةيسة كبسريا احلجسم السي ل تءخلهسا

 تاسستويف ل مسسااً وكثسسري  سسسنو ً  ارليسسمج علسسى يسسؤثر انئاةيسسة ارشسساخلي  عسسن النسساجم التشسسرد فسس ن الواقسس ،
فهسسسسم تلسسسسإ اراسسسساةل لكفالسسسسة ةايسسسسة  ز دا وتلسسسسزا  ارطلوبسسسسة ارحبسسسسايرياً دا ليسسسس ارشسسسسردين هسسسسؤلال ةايسسسسة

للمبسادئ التوجيهيسة اً باسببها وفقساً ارحبر مج  طر التشرد بابب مشساخلي  التنميسة عو ارشسردين سسلف
 وغريها من قوانمج ومحبايري حقو  انناان  

قسسد يضسسطرون إىل الفسسراخل مسسن اً وابرثسسل، تسسنع اربسسادئ التوجيهيسسة علسسى عن ارشسسردين دا ليسس -٢١
شيوع الحبنف وانتهاكاا حقسو  انناسان  ويف بحبسل الاسياقاا، كسان هنساك تلكسؤ د خلهم نتيجة 

مسسسا تتاسسسم  سسسالا تشسسسرد متفرقسسسة لخفسسسراد عو األسسسسر ولسسسي  اً يف العسسسرتاف هبسسس ه احلسسسالا السسسي كثسسسري 
وتسسوفر عداا اً ابحلركسساا اجلماعيسسة  وتحبسسرتف اربسسادئ التوجيهيسسة هبسسؤلال األشسساار كمشسسردين دا ليسس

  السسدول علسسى عن تفحبسسل الشسسيال نفاسسه  وقسسد كانسس  عساسسسية يف بلسسدان مثسسل دعسسوا عساسسسية لتشسسجي
هنسسسدوخلاس، حيسسسم شسسسرد الحبنسسسف ارتصسسسل ابلحبصسسساابا عشسسسراا ا لف نتيجسسسة للحبنسسسف عو التهديسسسد 

ويتحبسمج إحسراز ارزيسد مسن التقسدا يف الحبديسد مسن البلسدان اً  حاليساً ابلحبنف، وهو عمر محبسرتف بسه خلمسيس
 وإمكانية مطالبتهم  قوقهم ومتتحبهم هبا  اً ابرشردين دا لياأل رن من عجل  مان العرتاف 

ولي  هناك بلد مبنأن عن التشسرد السدا لي ووكسن للجميس  عن يتسأثر بسه، بصسوخلا مباشسرا  -٢٢
الس ين يحبسدون يف عغلسسب اً عو غسري مباشسرا  وحتسم ارقسسرخلا ا املسة علسى عسسدا إ سال ارشسردين دا ليسس

علسى الصسحبيد اً ويشسكلون عكثسر مسن ثلثسي ارشسردين قاسر اً ميشسوهتاً األحيان من عشد الفاساا  سحبف
مسا يبسدع الس ين يحبسسءون اً الحبساري  والحبلقسة بسمج التشسرد السدا لي والتنقسل عسسء احلسدود وا سحة  وكثسري 

فساخلين يف كثسري اً، احلدود الدولية للتماس اللجوال خلحلهتم ا فوفة ابرااطر ه ه كمشسردين دا ليس
اا عو الحبنسسف  ويف عكثسر األحيسسان، ل جيسسدون يف بلسسداُنم األملسسلية احلمايسسة مسن األحيسسان مسسن النزاعسس

 عو األمن عو ارااعدا عو سبل الحبي  عو احللول الداةمة الي من شأُنا عن متكنهم من البقاال  
 وبنسساال علسسى ذلسسإ، يتحسستم عن يُفهسسم التشسسرد السسدا لي لسسي  فقسسط مسسن حيسسم كونسسه حتسسد ً  -٢٣

تضسسرخلا مسسن النزاعسساا عو الحبنسسف عو الكسسواخلث، عو ماسسألة ل تتحبسسدن يواجسسه بحبسسل السسدول اراً  املسس
الشؤون الدا لية للدول، وإئسا كقضسية إقليميسة ويف ُنايسة ارطساف كقضسية عاريسة تسؤثر علسى الحبديسد 
من البلدان  وإذا كان الس ه اراسألة عن حتسل  وللسدول عن ُتاساعىد علسى خلفس  حتسد  احلسد مسن التشسرد 

ول ارتضسسرخلا مسسن التشسسرد السسدا لي عن حتاسسن اسسستجاابهتا، وعن تكسسون السسدا لي، فيجسسب علسسى السسد
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مفتوحة عماا ارااعدا، وعن تتحباون بصسوخلا بنساالا مس  مسن هسم يف و س  ياسما السم بتقسدر مسا يلسزا 
 من توجيهاا تقنية وسياساتية وعملية  

انقليميسسة ويتنسساول هسس ا التقريسسر ا طسسواا اللزمسسة السسي ينبإسسي عن تتاسس ها السسدول واالياسساا  -٢4
واجملتمسس  السسدويل واجلهسساا األ سسرن ملسساحبة ارصسسلحة لتحقيسس  اربسسادئ التوجيهيسسة ألقصسسى ماسستون 

واحلسسد مسسن التشسسرد اً، ممكسسن مسسن النتسساةج يف حتاسسمج السسستجاابا للتشسسرد، وةايسسة ارشسسردين دا ليسس
 الدا لي من  لل التوملل إىل حلول داةمة  

 جتربة التشرد الداخل   
يف  طسسط اراسساعدا انناسسانية اً اربسسادئ التوجيهيسسة علسسى إدخلاج ارشسسردين دا ليسسسسساعدا  -٢5

على الصسحبيد الحبساري  اً والتنمية وحقو  انناان، حيم اعتءهتم من بمج األشاار األشد  حبف
اسستثناةية اً يشسكلون، إذ واجهسوا ةروفساً ونص  اربادئ التوجيهية بو وح على عن ارشردين دا ليس

لفراخل من د خلهم مس  بقساةهم يف الوقس  نفاسه يف بلسداُنم، فاسة  املسة ممسن  تساجون ا طرهتم إىل ا
إىل اراسساعدا نعسسادا بنسساال حيسساهتم واسسستحبادا كسسرامتهم  وويسسزهم ذلسسإ عسسن غسسريهم مسسن فقسسراال ارنسساط  
احلضسسسرية عو الريفيسسسة وتحبيسسسد اربسسسادئ التوجيهيسسسة أتكيسسسد حقسسسوقهم يف سسسسيا  الحبديسسسد مسسسن التحسسسد ا 

 يواجهوُنسا نتيجسة للتشسرد السدا لي  وقسد سساعدا علسى بلسوخلا فهسم مفساده عنسه تنبإسي ان افية الي
وينبإسي عن يتلقسوا اراساعدا ويبحسم السم عسن حلسول داةمسة، لسي  مسن ابب اً ةاية ارشردين دا ليس

 انحاان بل كح  من حقو  انناان اركفولة الم  
و  انناسان إزاال التشسرد السدا لي  وتوفر اربادئ التوجيهية األساس لنهج قساةم علسى حقس -٢٦

وهس ا عمسسر عساسسسي لتحسسول ا طساب مسسن  طسساب الاسسيادا الوطنيسة والاياسسسة الدا ليسسة إىل  طسساب 
اللتزامسسسساا اررتتبسسسسة عسسسسن القسسسسانون السسسسدويل حلقسسسسو  انناسسسسان السسسسي وكسسسسن وينبإسسسسي عن ختضسسسس  السسسسدول 

تضسرب ذس وخلها يف انطساخل  اً للماااللة بشأُنا  ويكتاي التشديد على عن محباملة ارشردين دا ليس
ارحبياخل  حلقو  انناان والقانون اننااين ع ية ابلإة  فهو يااعد األمم ارتحدا واجملتم  الدويل 
على تقدر ارااعدا إىل الدول، كما ياما الا يف الوق  نفاه عن تنتقد الدول، عند القتضاال، 

 اً  ارشردين دا ليعندما ل تفي ابلتزاماهتا يف جمال حقو  انناان جتاه 
ومسسسن ارهسسسم، يف عسسساا السسس كرن الاسسسنوية الحبشسسسرين هسسس ا، جتسسساوز النظسسسر يف انحصسسساالاا إىل  -٢7

احلديم ارفصل عن التجاخلب ارحبيشة الفحبلية رن يحبانون التشرد الدا لي  ويشكل كل خلقم حيساا 
ماساخل احليساا تإسري اً شاع ما  فتجربة التشرد الدا لي هسي مسن دون اسستثناال جتربسة ملسادمة نفاسي

ويف كثسسري مسسن األحيسسان هتسسدد احليسساا نفاسسها، وترافقهسسا حتسسد ا متحبسسددا  فسسل يفقسسد ارشسسرد إمكانيسسة 
األمسسسسسن والكرامسسسسسة اً الوملسسسسول إىل منزلسسسسسه السسسسس    ميسسسسسه مسسسسسن عسسسسسواد  الطبيحبسسسسة فحاسسسسسب، وإئسسسسسا عيضسسسسس

 وارمتلكاا الحبزيزا وسبل كاب الحبي  وال كر ا والشحبوخل ابلنتماال واجملتم  ا لي  
وفيمسسسسا يتحبلسسسس  ابألطفسسسسال السسسس ين يحبسسسسانون التشسسسسرد السسسسدا لي والحبنسسسسف وانتهاكسسسساا حقسسسسو   -٢٨

ومربكسة علسى  سو  سار، اً انناان اررتبطمج به يف كثري من األحيسان، فس ن التجربسة ملسادمة نفاسي
مسسا تسسؤد  إىل مشسساكل نفاسسية اجتماعيسسة طويلسسة األمسسد وملسسحبوابا عسسادا مسسا تبقسسى مسسن دون اً وغالبسس

 رمسسان مسسن التحبلسسيم والسسستقراخل واألمسسوخل العتياديسسة يف كثسسري مسسن األحيسسان لشسسهوخل عوعسسلج  فمسس  احل
لانواا، لي  من قبيل اربالإة احلديم عن جيسل  ساة  مسن الشسباب يف بحبسل حسالا التشسرد  
ويف كثري من األحيسان، تحبساين الناساال والفتيساا ارشسرداا ز دا علسى ذلسإ فظساة  الحبنسف اجلناسي 
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حسىت ممسن يفسرتف فسيهم ةسايتهن  و سة  سستإلل عو التهديسد ابلحبنسف، عحيسا ً عو الغتصاب، عو ال
اً عدلسة متزايسدا علسى عن الحبنسف اجلناسي  سد الرجسسال والفتيسان عثنساال األزمساا قسد يكسون عكثسر تفشسسي

مسسسا تكسسسون ا اثخل اً   ويف حسسسمج قسسسد تلتسسسام اجلسسسراح البدنيسسسة، كثسسسري (٣)بكثسسسري ممسسسا كسسسان يحبسسسرف يف الاسسساب 
 ماعية للتشرد والحبنف ععم  وتتطلب عناية عكء بكثري  النفاية والجت

وتوجسسد، يف انحصسساالاا، الحبديسسد مسسن التحسسد ا وعوجسسه الضسسحبف  ففيمسسا يتحبلسس  بكبسساخل  -٢٩
وكسن الس ه  الان الس ين تسربطهم ملسلا قويسة بسد خلهم والسم اليساا تكيسف ع سحبف مسن الشسباب،

وفيمسسسسا  سسسسع  حمسسسسيط غسسسسري مسسسسألوف التجربسسسسة عن تكسسسسون مروعسسسسة ومبلبلسسسسة ألُنسسسسم جيسسسسدون عنفاسسسسهم يف 
هتم علسسى بقسسدخل   ً األشساار ذو  انعاقسسة، أتذ هس ه التجربسسة مبشساكل جديسسدا هاةلسة، تتصسسل عحيسا

 اال ذلسسسسإ الإسسسس التنقسسسسل عو قسسسسدخلهتم علسسسسى احلصسسسسول علسسسسى اراسسسساعداا وا سسسسدماا األساسسسسسية، مبسسسسا يف
ن للتمييسز يف يتحبر سو  دوالرعاية الصحية ارتاصصة عو الدعم ال    تاجون إليسه  وابلناسبة رسن قس

ثليسسمج ومزدوجسسي ليسساا وارمثسسل األقليسساا عو الاسسكان األملسسليمج عو فاسساا ارثاً، احليسساا اليوميسسة عمومسس
فسسسساقم شسسسسرد عن ياريسسسسل اجلناسسسسي ومإسسسساير  االويسسسسة اجلناسسسسانية وحسسسساملي ملسسسسفاا اجلناسسسسمج، وكسسسسن للت

اتبحبدين مج عو ممشالتحد ا والتهديداا الي يواجهوُنا وقد جيدون عنفاهم ماتهدفمج عو مه
 من ارااعدا  

إمكانية احلصول على سبل الحبسي ، ويتوجسب علسيهم عن اً ما يفقد ارشردون دا لياً وكثري  -٣٠
  عساسسية، ن مسن واثةسمسا يفقسدون عو ُ رمسو اً يبدؤوا من جديد عو يكتابوا مهاخلاا جديسدا  وكثسري 

يف بحبسسسل عو الفسسسرر  و  وهسسسو مسسسا قسسسد  سسسد مسسسن إمكانيسسسة حصسسسوالم علسسسى اراسسساعداا عو ا سسسدماا
م الثقسة تكسون الس الظروف، قد  شون التصال ابلالطاا الي تتحمل ماؤولية مااعدهتم عو ل

 د يصسسسسبحونفيهسسسسا، ويفضسسسسلون إ فسسسساال هسسسسويتهم  ومسسسس  فقسسسسدان السسسسد ل وتضسسسساؤل ارسسسسواخلد باسسسسرعة، قسسسس
اسقطون يف و يرضسيفة عمحبتمدين على اراساعدا انناسانية عو سسااال األسسر عو اجملتمحبساا ا ليسة ا

ال  ووكن اس اللجو اسرتاتيجياا التكيف الالبية  ويالإ بحبضهم سبل االجرا عو يإادخلون للتم
لسي محباا ا لية الإ اجملتذعن تشحبر أبثر التشرد الدا لي بارعة اجملتمحباا ا لية األوس ، مبا يف 

 والي قد حتتاج بدوخلها إىل ارااعدا  اً، تاتضيف ارشردين دا لي
يف كثسسري مسسن اً، ألنفاسسهم متامسساً ، يف الواقسس  تُسسرك مليسسمج ارشسسردين دا ليسس٢٠١٨عسساا  ويف -٣١

قسسوقهم عو حبدومسسة  األحيسسان يف بياسساا حضسسرية عداةيسسة ويف كثسسري مسسن األحيسسان مبحبرفسسة  سسايلة عو م
د عو األسسر عو ال األفسرابتوقحباا ارااعدا  ويف عكثر األحيان، يكون الدعم ال    تساج إليسه هسؤل

و غسسري ري كسساف عغسسحبسساا ا ليسسة شسسديدو الضسسحبف السس ين دمسسر التشسسرد السسدا لي حيسساهتم، إمسسا اجملتم
تساحمج  لكسن للزمسان مويف سيناخليوهاا ع رن، يكون الدعم وارااعدا انناسانية ااً  موجود متام

يفسسان ة، ل يتكمسسن عن يسسدعما عمليسسة النتحبسسا  ملسسوب إجيسساد حلسسول داةمسس مسس  مسسروخل الوقسس ، بسسدلً 
دا سسل فسس  اً يسسردين دا لبصسسوخلا ملةمسسة لتجسساوز مرحلسسة اراسساعدا الطاخلةسة ويرتكسسان ارشسسيتطسوخلان  ول

 حلقة العتماد على ارحبونة  
لاسسلطاا د ختسسُء التشسسرد مسسن  وكسسل عسساا  مسسل محبسسه حسسالا تشسسرد دا لسسي جديسسدا، عحيسسا ً  -٣٢

قبسسل، إمسسا باسسبب النسسزاع، عو تإسسري ارنسساخ، عو الكسسواخلث البطياسسة عو ارفاجاسسة الظهسسوخل، عو غسسري ذلسسإ مسسن 
__________ 

 We keep it in our heart. Sexual violence againstاألمم ارتحسدا الاسامية لشسؤون اللجاسمج، " مفو يةظر ان (٣)

men and boys in the Syria crisis(، متاح على الرابط التايل  ٢٠١7ول/عكتوبر " )تشرين األ  
http://bit.ly/2ixGr1y   
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األحسسداث غسسري ارتوقحبسسة  وقسسد برهنسس  التجربسسة األ سسريا للوليسسة علسسى اسسستمراخل ع يسسة اربسسادئ التوجيهيسسة 
لل السسز خلاا السسي عجرهتسسا الوليسسة إىل هنسسدوخلاس حيسسويمج للسسستجاابا  و سساً وتوجيهسساً السسي تسسوفر إطسساخل 

ومشسسال نيجسسري  وعوكرانيسسا علسسى سسسبيل ارثسسال، عشسساخلا الاسسلطاا إىل عُنسسا لياسس  لسسديها ع   سسءا يف 
علسى السدعم ارقسدا مسن اجملتمس  السدويل  وتسوفر اً كبسري اً  التحبامل م  التشرد السدا لي وعُنسا تحبتمسد اعتمساد

 ذا حجية لستجاابا  املة بايا  بحبينه يتحبمج تطويرها بارعة   اً عساساً اربادئ التوجيهية فوخل 
قسدخلا كبسريا علسى التسأقلم، وسسحبة اً عنه توجد لدن الاكان ارشسردين دا ليساً وملحيا عيض -٣٣

ىت يف حسس وقسسد ثبسس  ذلسسإ احليلسسة، والقسسدخلا وانمكسسا ا، والقسسوا، والحبسسزا علسسى البقسساال وعلسسى التحبسسايف 
لحبسسرا   لاسسوخلية واااجلاخليسسة، مبسسا يف ذلسسإ يف اجلمهوخليسسة الحبربيسسة عملسسحبب ةسسروف وحسسالا النزاعسساا 

 سسو  امها علسسىينبإسسي ع سس  هسس ه الحبناملسسر كماسسلماا، وإئسسا وكسسن وينبإسسي تاسساريها واسسستاد ول
لسسسسى عقسسسسدخلا وحتسسسسم وتقسسسسر اربسسسسادئ التوجيهيسسسسة بتلسسسسإ الاً  لنتحبسسسسا  ارشسسسسردين دا ليسسسساً عفضسسسسل دعمسسسس

 اتفيدين  مركاال يف عملية تحبافيهم ل جمرد مشاخلكمج وشاً العرتاف ابرشردين دا لي

اإلجةةراتات الوينيةةة للنةةد مةةن التشةةرد الةةداخل  مبةةا يتما ةة  مةةع املبةةادئ  -رابعا   
 التوجيهية املتعلقة للتشرد الداخل 

 إدماج املبادئ التوجيهية يف القوانني والسياسات الوينية -ألف 
السوطل، ل بسد مسن اعتمادهسا يف عطسر لكي تصبا اربادئ التوجيهيسة  فس ا علسى الصسحبيد  -٣4

قانونيسة وسياسساتية وطنيسة  وعلسى السرغم مسن التقسسدا االساا ا سرز، ل تسزال غالبيسة السدول السي تتحبامسسل 
م  التشرد الواس  النطا  تفتقر إىل قوانمج عو سياساا وطنيسة للتشسرد السدا لي ول يسدخلك الحبديسد 

، على  و ما وثق  فرقة الحبمل ارحبنية ابلقوانمج من ارشردين حقوقهم  واحلالة ا  ا يف التحان
والاياساا التابحبة للمجموعة الحبارية للحماية، السي يشسرتك يف خلائسستها ارقسرخلا ا املسة ومفو سية 
شسسؤون اللجاسسمج  وقسسد و سسحب  الاسسلطاا يف الحبديسسد مسسن البلسسدان ابلفحبسسل ارحبسسايري الشسساخلعة ا ليسسة 

  ويسسسسءهن علسسسسى ذلسسسسإ اجتسسسساه عسسسساري إجيسسسسا  لسسسسدن (4)ا ليسسسساً ارتحبلقسسسسة  مايسسسسة وماسسسساعدا ارشسسسسردين د
الاسسسلطاا الوطنيسسسة السسسي تحبسسسء بصسسسوخلا متزايسسسدا عسسسن التزامهسسسا بتنفيسسس  اربسسسادئ التوجيهيسسسة وغريهسسسا مسسسن 

 الصكوك الي تتجاوز حدود الولية الوطنية  
واثةسسس  عو عمليسسساا مسسسا ذاا ملسسسلة ابلتشسسسرد السسسدا لي، مثسسسل اً بلسسسد 75ولسسسدن عكثسسسر مسسسن  -٣5

ة، إمسسا قاةمسسة ل الوطنيسسالقسسوانمج والاياسسساا وارراسسسيم والءوتوكسسولا والسسسرتاتيجياا و طسسط الحبمسس
لتشسرد السدا لي لن تاستجيب عو قيد التطسوير  وتشسري اجملموعسة الحباريسة للحمايسة إىل عن البلسدا فحبلً 

مرجحبيسة يف  اً طسبسال نقابطر  متنوعة، يف حمج ياتادا عدد كبري اربادئ التوجيهيسة عو اتفاقيسة كم
تاسسستجيب  ملسسسياغة القسسسوانمج والاياسسسساا الوطنيسسسة  ويضسسس  بحبضسسسها تشسسسريحباا عو ينفسسس  سياسسسساا

رشسردين تياجاا احلالا قاةمة و املة  و ط  احلكوماا الوطنية  طواا إجيابية يف تلبية اح
و سسسسوعية مسسسسن اراسسسساعدا واحلمايسسسسة، لكسسسسن التحلسسسسيلا تكشسسسسف عسسسسن ماسسسساةل وحتسسسسد ا ماً دا ليسسسس
 لقوانمج والاياساا الحبامة الي تتطلب اهتمامها ارتواملل يتحبل  اب فيما

__________ 

  www.internal-displacement.org/law-and-policy انظر (4)
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وقد حددا الدول نفاها حاجة كبريا إىل الدعم التقل وا ءا الفنية يف عملياا و    -٣٦
اياسسسساا، و/عو ال القسسسوانمج والاياسسسساا ارتحبلقسسسة ابلتشسسسرد السسسدا لي  وحسسسىت حيسسسم توجسسسد القسسسوانمج

مفصسلة اً شسمل عحكامسفبحبل القوانمج والاياساا ل ت  ثب  عن تر تها إىل مماخلسة تشكل حتد ً 
ا حمسسددا يسساب عحكسساعسسن التنفيسس  والرملسسد، عو الرتتيبسساا ارؤساسسية اللزمسسة لفحبسسل ذلسسإ  كمسسا عن غ
 سسسحبف ؤساسسساا، و متحبلقسسسة ابحللسسسول الداةمسسسة مسسسسة مشسسسرتكة  ومتثسسسل ارشسسساكل االيكليسسسة، و سسسحبف ار

اا ع سسرن  ويف واخلد عقبسس، والتمويسسل وغسسريه مسسن ارسسالتناسسي  والتصسسال، والفتقسساخل إىل إخلادا سياسسسية
اجه عقباا ا عو يو بحبل احلالا، يحبرف اعتماد القوانمج والاياساا الوطنية حالا أت ري كبري 

ينجسسسسز   عنسسسسه لسياسسسسسية وكسسسسن عن تاسسسستمر لاسسسسنواا عديسسسسدا، ممسسسسا  سسسسول دون تنفيسسسس  ارحبسسسسايري ويحبسسسسل
 يف  ي  ع اال الحباد القليل نحداث فاخل  يف حياا عشراا ارليمج  إل
إمكانية اللجسوال إىل القسانون السوطل اً وتوفر القوانمج والاياساا الوطنية للمشردين دا لي -٣7

نمج   بيسسد عن القسسواللضسسحا  للمطالبسسة  قسسوقهم عمسساا ا سساكم ا ليسسة عو غريهسسا مسسن ارنتسسد ا الوطنيسسة
محباجلسسة عوجسسه و اً دا ليسس  املسسة للمشسسردينمسسا ختفسس  يف تلبيسسة الحتياجسساا ااً الوطنيسسة اروجسسودا كثسسري 

لسي، ل وا  حبفهم، عو يف ختصيع ماؤولياا وا حة للالطاا اراتصة على الصسحبيدين السوط
 لتوجيهية تاستندربادئ ااعو يف توفري عساس سليم ناتحة ما يكفي من ارواخلد  ويحبل التاليم أبن 

ة لقسسوانمج الوطنيسسجهسسا يف اإسسي النظسسر إىل إدخلاإىل القسسانون السسدويل حلقسسو  انناسسان وتنهسسل منسسه عنسسه ينب
لقسسوانمج اسسان يف امسسن جانسسب احلكومسساا علسسى عنسسه مواملسسلة ندخلاج التزاماهتسسا يف جمسسال حقسسو  انن

 من عناملر انداخلا الرشيدا للتشرد الدا لي  اً عساسياً ا لية وعنصر 
نه ل يوجد "مقساس وتدخلك ارقرخلا ا املة أبن كل دولة وكل حالة تشرد دا لي اتلفة وع -٣٨

 علسسى و سس  واحسسد يناسسسب اجلميسس " للتصسسد  للتشسسرد السسدا لي  ومسس  ذلسسإ، فسس ن ماسساعدا السسدول
ملسسسحاب عا وسسسساةر القسسسوانمج والاياسسسساا الوطنيسسسة وسسسسيلة فحبالسسسة للمجتمسسس  السسسدويل واألمسسسم ارتحسسسد

القسوانمج ياغة ملسلسدول يف اارصلحة ارحبنيمج، مبن فيهم ارقسرخلا ا املسة، لتقسدر ماساعدا عمليسة إىل 
ادئ التوجيهيسة مسن اربس والاياساا الوطنية ا املة هبا  ويف ه ا الصدد، وكن للمسواخلد اراستلهمة
 وطنية  ياساا الوارارتشدا هبا عن تكون مفيدا للدول وغريها عند ملياغتها للقوانمج والا

بسسسرين بشسسسأن التشسسسرد السسسدا لي السسس   نىشسسسسر  - وتشسسسمل تلسسسإ ارصسسسادخل مشسسسروع بروكينإسسسز -٣٩
يرمسسسي إىل تسسسوفري إخلشسسساداا للاسسسلطاا الوطنيسسسة السسسي تاسسسحبى إىل إعسسسداد وسسسسن  دلسسسيلً  ٢٠٠٨ ااعسسس

  وإ سافة إىل ذلسإ، دعمس  دخلاسسة عجراهسا (5)تشريحباا وسياساا حمليسة رحباجلسة التشسرد السدا لي
مركسسسسسز خلملسسسسسد التشسسسسسرد السسسسسدا لي وارشسسسسسروع ارشسسسسسرتك بسسسسسمج مؤساسسسسسة بروكينإسسسسسز وكليسسسسسة  ٢٠١٣عسسسسساا 
ية بشسأن التشسرد السدا لي السنهج الحبملسي يف ماساعدا السدول علسى اسستاداا للحبلوا القتصاد لندن

   (٦)اربادئ التوجيهية
 ٢٠١٠ وساعدا اربادئ التوجيهية على إالاا عدواا ومواخلد هامة ع رن، مثل إطاخل عساا -4٠

وكمسا بُسمج يف ارتحبل  ابحللول الداةمة رشكلة ارشردين دا لياً للجنة الداةمة ارشرتكة بسمج الوكسالا  
احلس  يف احلصسول علسى حسل داةسم وهس ا انطساخل الرةياسي يتوسس  اً اربادئ التوجيهية، للمشردين دا لي

__________ 

(5) Protecting Internally Displaced Persons: a Manual for Law and Policymakers متساح علسى السرابط ،
  www.unhcr.org/50f955599.pdfالتايل  

(٦) “National instruments on internal displacement: a guide to their development” متساح علسى السرابط ،
  www.ohchr.org/Documents/Issues/IDPersons/Law-and-policymaking_Guide-2013.pdfالتايل  
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بو سسسوح يف تفاملسسسيل ذلسسسإ احلسسس  وماسسسؤولياا الاسسسلطاا الوطنيسسسة، ودوخل اجلهسسساا الفاعلسسسة انناسسسانية 
يف مضسسسمون  وانئاةيسسسة يف اراسسساعدا يف البحسسسم عسسسن حلسسسول داةمسسسة  ويتوسسسس  انطسسساخل بصسسسوخلا مطولسسسة

ومتطلبسساا مسسا ينبإسسي القيسساا بسسه  وعثسئسسرىا اربسسادئ التوجيهيسسة كسس لإ مبسسادئ األمسسم ارتحسسدا ارتحبلقسسة بسسرد 
 ارااكن وارمتلكاا إىل اللجامج وارشردين الي تتوس  يف ه ا اجملال ا دد للحقو  

وز التسسسسدابري السسسس   يتجسسسسااً ةايسسسسة ارشسسسسردين دا ليسسسسدليسسسسل اً وعثسسسسرا اربسسسسادئ التوجيهيسسسسة عيضسسسس -4١
القانونية والاياساتية إىل توفري عدواا وتوجيهاا عملية للجهاا الفاعلة انناانية وانئاةية، مبسا 
يف ذلإ الالطاا الوطنية، بشأن كيفية تفحبيل احلماية وتوفري استجاابا ةاية فحبالة يف حالا 

األشساار يف حسالا الكسواخلث    وابرثل، تقدا اربادئ التوجيهية الحبملية حلماية(7)النزاع ارالا
الطبيحبيسسسة للجنسسسة الداةمسسسة ارشسسسرتكة بسسسمج الوكسسسالا واربسسسادئ األساسسسسية واربسسسادئ التوجيهيسسسة ارتحبلقسسسة 

توجيهسسساا بشسسسأن محباجلسسسة انحبكاسسسساا  ٢٠٠7بحبمليسسساا ان سسسلال والرتحيسسسل بسسسداف  التنميسسسة لحبسسساا 
  (٨)التشرد اررتبط ابلتنمية على حقو  انناان

نسسسسه ينبإسسسسي للاسسسسلطاا الوطنيسسسسة محباجلسسسسة قضسسسسا  التشسسسسرد السسسسدا لي ككسسسسل ومسسسسن الوا سسسسا ع -4٢
ر ال   يتطلسب ضحبف، األمابعتباخلهم من الفااا الاكانية البالإة الاً والعرتاف ابرشردين دا لي

وجسسسودا يف جسساخلب اراسسستجاابا سياسسساتية وبر جميسسة اصصسسة  لكسسن اعرتافسساً بتنسسوع التحسسد ا والت
إ طنيسسسسة يف تلسسسسعن تنظسسسسر الاسسسسلطاا الو اً مسسسسن الضسسسسروخل  عيضسسسساً، يسسسسعوسسسسسا  الاسسسسكان ارشسسسسردين دا ل

ا للتزامساالقضا  من  لل عدساا ع سرن وعدسساا حقسو  انناسان التكميليسة ومسن  سلل ا
ألشاار ذو  انمج واالوطنية  وهي تشمل التزاا الدولة  ماية حقو  الطفل، وحقو  اررعا وار

الا اط  مسس  حسسو الشسسحبوب األملسسلية، عنسسدما تتقسسانعاقسة، ويف بحبسسل احلسسالا حقسسو  األقليسساا ع
لتشسسرد ابمسسة  املسسة التشسسرد السسدا لي  وحسسىت يف احلسسالا السسي ل يوجسسد فيهسسا قسسانون عو سياسسسة عا

قسوانمج  ري ذلسإ مسنلإساً وفقساً الدا لي، جيب على الالطاا عن تحبمل على ةاية ارشسردين دا ليس
 ضاال  حقو  انناان والقانون الدويل اننااين، حاب القت

 حتسني قاعدة األدلة واملوارد اإلحصائية  -لت 
إن انحصسساالاا عساسسسية يف تسسوفري قاعسسدا عدلسسة قويسسة لختسساذ إجسسراالاا يف  يسس  حسسالا  -4٣

 ويف الاسنواا إ االسا  مسا يكسون مسن الصسحبب  س  البيسا ا عو يستماً التشرد الدا لي  بيد عنسه كثسري 
مسسن اً يسسي ذلسسإ جزةبيسسا ا التشسسرد السسدا لي، واسسستوحاأل سسريا، عحسسرز تقسسدا كبسسري يف  سس  وحتليسسل 

يف كميسة  لسي  فقسط ز دا العرتاف ابلتحد ا الناشاة عن اربادئ التوجيهيسة  وقسد شسوهد ذلسإ
يسد وقسد عاتح حتد  اً ها حاليسيف جودا ونطا  البيا ا الي جير   حبها وحتليلاً البيا ا، وإئا عيض

ة، وإئسا هتم األساسسيعن تفهم لسي  فقسط ععسدادهم وبيسا  وغريهاللالطاا اً مساا ارشردين دا لي
قسسة  مسسايتهم اةل ارتحبلعسسن ةسسروفهم واحتياجسساهتم واراسساً الكثسسري مسسن ارحبلومسساا األكثسسر تحبمقسساً عيضسس

توقحباهتم يف  م اً اجاماستجاابا عفضل وعكثر اناً ونوا هم وخلغباهتم، وعن تقدا للمشردين دا لي
 اً  كان عليه احلال سابق   ي  مراحل التشرد مما

__________ 

-www.unhcr.org/protection/idps/4c2355229/handbook-protection-internallyعلى الرابط التايل   متاحة (7)

displaced-persons.html  
  www.ohchr.org/Documents/Issues/IDPersons/OperationalGuidelines_IDP.pdf  انظر (٨)

  http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Housing/Guidelines_ar.pdfو

http://www.ohchr.org/Documents/Issues/IDPersons/OperationalGuidelines_IDP.pdf
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وتوجسسد حتسسد ا يف  سس  البيسسا ا يف  يسس  حسسالا التشسسرد، ول سسسيما عنسسدما ل يكسسون  -44
س قسسد يكسسون النسسا عواً، جسسداً ومنتشسسر اً ارشسسردون يف ايمسساا، حيسسم يكسسون التشسسرد السسدا لي مشسستت

مسن بسمج و طنيسة  لو اشردوا عدا مراا  ويلزا إحراز ارزيد مسن التقسدا مسن عجسل ماساعدا الاسلطاا 
مبسسادخلاا اً ين دا ليسسالشسسركاال الرةياسسيمج ا  سسرين، دعمسس  السسداةرا ارشسسرتكة لتحديسسد مسسساا ارشسسرد

هودهسا جلسدول يف خلاةدا إىل جانب الالطاا الوطنيسة وشسركاال األمسم ارتحسدا مسن عجسل ماساعدا ا
ي للمواملسسفاا ليسسد تفصسسيالراميسسة إىل التحديسسد الكمسسي للتشسسرد السسدا لي وإىل جتسساوز األخلقسساا إىل حتد

اةية اا انحصسسسيكشسسسف األبحبسسساد ارحبقسسسدا لتجربسسسة التشسسسرد  وهسسسي تاسسساعد علسسسى تحبزيسسسز قسسسدخلاا االياسسس
لتشسسرد ابرتحبلقسسة االوطنيسسة علسسى  سس  البيسسا ا وتشسسج   علسسى و سس  واسسستاداا ارؤشسسراا األساسسسية 

 مي   الدا لي من عجل خلملد التقدا ا رز  و إجياد حلول داةمة و مان مشول اجل
للحاجة إىل تحبزيسز انحصساالاا الرمسيسة ارتحبلقسة ابلتشسرد السدا لي، قسرخلا اللجنسة اً إدخلاكو  -45

إنشسسساال فريسسس   سسسءاال محبسسسل طحصسسساالاا اللجاسسسمج  ٢٠١٦انحصسسساةية التابحبسسسة لخمسسسم ارتحسسسدا عسسساا 
يضم مشاخلكمج من الالطاا الوطنية وارنظماا انحصساةية وغسريهم مسن ا سءاال اً وارشردين دا لي

(  وععسسسد فريسسس  ا سسسءاال الفرعسسسي ارحبسسسل ابلتشسسسرد السسسدا لي، السسس   E/CN.3/2018/16 )انظسسسر التقنيسسسمج
مبشاخلكة فاعلة من الوليسة إىل جانسب اً تقوده الداةرا ارشرتكة ارحبنية بتحديد مساا ارشردين دا لي

يبسسسمج  ا طسسسو  الحبريضسسسة للطريسسس   سسسو و سسس  محبسسسايري دوليسسسة اً تقنيسسساً عملسسسحاب مصسسسلحة ا سسسرين، تقريسسسر 
وماساعدا هساممج لتنسوير اً وهو ما سيشسكل إسسهاماً، لاحصاالاا الرمسية ارتحبلقة ابرشردين دا لي

   (٩)الالطاا الوطنية وغريها

 إذكات الوع  حبقوق اإلنسان واملبادئ التوجيهية -جيم 
إذا كان نمكا ا اربادئ التوجيهية وما تحبد به عن تتحقس ، فسل بسد مسن و سحبها يف يسد  -4٦

ن حقسسسسوقهم ل يسسسسدخلكو  مسسسسااً راسسسساعدهتم علسسسسى محبرفتهسسسسا وارطالبسسسسة  قسسسسوقهم  فكثسسسسري اً ن دا ليسسسسارشسسسسردي
ن التزاماهتسا مسة، كجسزال والتزاماا الالطاا ارحبنية مباساعدهتم وةسايتهم  وينبإسي للاسلطاا الوطنيس

لسسى عاً ا عيضسسمبوجسب القسسانون السسدويل حلقسسو  انناسسان، إطسسلع الاسسكان علسسى حقسسوقهم ويصسسا هسس 
م ارقسسرخلا وجيهيسسة، حتسسويف إطسساخل عنشسسطة السس كرن الاسسنوية الحبشسسرين للمبسسادئ التاً  دا ليسسارشسسردين 

لا ةسوتنظسيم  ا املة السدول واجلهساا الفاعلسة األ سرن علسى ال سطلع أبنشسطة إذكساال السوعي
 ولة  إعلمية تاتند إليها وعنشطة يف سيا  التزاماا حقو  انناان الحبامة للد

لإسسسسسة، مبسسسسسا فيهسسسسسا لإسسسسساا  4٩ ارقسسسسسرخلا ا املسسسسسة اربسسسسسادئ التوجيهيسسسسة بسسسسسسوقسسسسد عاتحسسسسس  وليسسسسسة  -47
بسسرامج إذاعيسسة وعسسروف ماسسرحية وكتسسب مصسسوخلا اً   ويف بحبسسل احلسسالا، ععسسدا عيضسس(١٠)األقليسساا

من عجل نشر اربادئ التوجيهية على  و عفضل  وتشج  ارقرخلا ا املة اجلهاا الفاعلة الوطنيسة 
فية حاسسسب احلاجسسسة  ويف بحبسسسل احلسسسالا، تلسسسزا منهجيسسساا وا ليسسسة علسسسى تر تهسسسا إىل لإسسساا إ سسسا

اتصسسال مبتكسسرا عو وكسسن اسسستادامها جلحبسسل اربسسادئ متاحسسة جلمهسسوخل عوسسس  ولفسس  انتبسساه ارشسسردين 
إليهسا، مبسن فسيهم ذوو اراستون التحبليمسي ارتسدين عو األميسون وغسري ارسدخلكمج حلقسو  انناسان اً دا لي

تر سسسة اربسسسادئ التوجيهيسسسة إىل لإسسسة برايسسسل عن جيحبلهسسسا يف األساسسسسية  فحبلسسسى سسسسبيل ارثسسسال، مسسسن شسسسأن 
__________ 

وهسسو متسساح علسسى  ٢٠١٨اللجنسسة انحصسساةية التقريسسر التقسسل يف دوخلهتسسا التاسسسحبة واألخلبحبسسمج يف اذاخل/مسساخلس  اعتمسسدا (٩)
  http://bit.ly/2GyycO8الرابط التايل  

  www.ohchr.org/EN/Issues/IDPersons/Pages/Standards.aspxنظر ا (١٠)
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مبن فيهم النااال وارنتمسون إىل اً، متناول اركفوفمج عو  حباف البصر  ويحبد متكمج ارشردين دا لي
كثسري اً فااا  حبيفة، من محبرفة حقوقهم وارطالبة هبا التزام اً جلمي  عملحاب ارصلحة، لكنه عامسل ك

 ا والدعم  ما يإفل يف إيصال ارااعد

 تعزيز دور املؤسسات الوينية حلقوق اإلنسان واجملتمع املدين  -دال 
عادًا ما تاسب  انتهاكساا حقسو  انناسان التشسرد السدا لي عو تتاسبب يف حدوثسه، كمسا  -4٨

تُرتكسسسب عثنسسسااله عو بحبسسسده  وعلسسسى غسسسراخل االياسسساا اراسسستقلة حلقسسسو  انناسسسان، للمؤساسسساا الوطنيسسسة 
  ومسسن (١١)م لتلحببسسه يف تحبزيسسز وةايسسة حقسسو  انناسسان للمشسسردين دا ليسساً حلقسسو  انناسسان دوخل حاسسس

يف محباجلسة التشسرد السدا لي اً ابخلز اً البلدان الي لحبب  فيهسا ارؤساساا الوطنيسة حلقسو  انناسان دوخل 
 عوغندا، وعوكرانيا، والفلبمج، وكولومبيا، وكينيا، واركايإ، ونيجري   

ارؤساسساا الوطنيسسة حلقسسو  انناسسان مهامهسسا لتصسسبا و سسلل الاسسنواا ارا سسية، عسسدل   -4٩
د وا لصاحلهم  فقجمال الدع وعكثر عملية يفاً ابلشواغل ارتحبلقة  ماية ارشردين دا لياً عكثر وعي

ي  راكسسسسز تناسسسسعملسسسسبح  فاعلسسسسة يف جمموعسسسساا احلمايسسسسة واألفرقسسسسة الحباملسسسسة ذاا الصسسسسلة، وعنشسسسسأا م
 سس   ا هسس ا مسسنتطلسسب خلملسسد احلمايسسة  وقسسد مكنهسسمؤساسسية، وزادا مسسن حضسسوخلها يف ارواقسس  السسي ت

ومس  تحبزيسز  حلكوميسة بيا ا منهجية وكن عن تؤثر على ععمال اجلهاا الفاعلسة احلكوميسة وغسري ا
لتشسريحباا اوتنفيس   عدواخلها التنفي ية، وكنها عن تكون مسن عملسحاب ارصسلحة الرةياسيمج يف و س 

 والاياساا الحبامة  
ارؤساسساا الوطنيسسسة حلقسسو  انناسسسان  وقسسد عجسسسرا ارقسسسرخلا  ومسس  ذلسسسإ، وكسسن تحبزيسسسز دوخل -5٠

هم مسسن عجسسل ولصسساحلاً ا املسسة عمليسسة تشسساوخلية لدخلاسسسة الكيفيسسة السسي تحبمسسل هبسسا مسس  ارشسسردين دا ليسس
رو سوع اصسع الس ا تحبزيز وةاية مسا السم مسن حقسو  انناسان، يف إطساخل إعسداد التقريسر الس   سيا

   واالسسسسسدف هسسسسسو تشسسسسسجي  وماسسسسساعدا٢٠١٩ والسسسسس   سسسسسسيقدا إىل جملسسسسس  حقسسسسسو  انناسسسسسان عسسسسساا
ي إىل تحبزيسسز هسا الرامسارؤساساا الوطنيسة حلقسو  انناسان علسى اسسستاداا اربسادئ التوجيهيسة يف عمل

 اً  وةاية حقو  انناان للمشردين دا لي
يف تشسسجي  القسسوانمج والاياسسساا الوطنيسسة وتنفيسس  اً وتحبسسد تحبباسسة اجملتمسس  ارسسدين ليلحبسسب دوخل  -5١

يف  ة موق  الطليحبةاا التطوعيوتتبوع منظماا اجملتم  اردين وارنظماً  هاماً هية هدفاربادئ التوجي
التوجيهيسة  اربسادئ الستجاابا الوطنية للتشرد الدا لي ووكن عن تكون فاعلة يف تشجي  ونشسر
املهتسسا مسس  لسسإ يف تحبوغريهسا مسسن ارحبلومسساا ذاا الصسسلة علسسى الصسسحبيدين السوطل وا لسسي، مبسسا يف ذ

ى يف الدعوا علساً ومؤثر   ً حيو اً وابللإاا الي ياتادموُنا  ووكنها عن تلحبب دوخل اً شردين دا ليار
وليسسة ويف ظمسساا الدنطسسا  واسسس  إىل تطبيسس  اربسسادئ التوجيهيسسة مسسن جانسسب الاسسلطاا الوطنيسسة وارن

السي  رسدين جملتمس  اتشجي  اعتمادها من  لل التشريحباا والاياساا الوطنية  ووكن رنظماا ا
التوجيهيسة  لسى اربسادئعن تسدعم التسدخليب عاً ما تكون على اتصال وثيس  مس  ارشسردين دا ليساً كثري 

 لفاةدا اروةفمج وارشردين عنفاهم والالطاا ارحبنية والشركاال  

__________ 

 UNHCR engagement with national human rights institutions for IDPانظسسسسسسسسر، علسسسسسسسسى سسسسسسسسسبيل ارثسسسسسسسسال، " (١١)

protection: stocktaking exercise (، متاح على الرابط التايل  ٢٠١٦" )شبا /فءاير  
www.refworld.org/docid/571a19194.html  
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تعزيز األير واإلجراتات اإلقليمية من أجةل دعةم الةدول املتة ثرة للتشةرد  -خامسا   
 الداخل 

انناسسسسان القانونيسسسسة والاياسسسسساتية انقليميسسسسة ارحبنيسسسسة ابلتشسسسسرد السسسسدا لي تسسسسوفر عطسسسسر حقسسسسو   -5٢
إمكانيسسسة و سسس  إطسسساخل محبيسسساخل  مشسسسرتك ياسسستند إىل اربسسسادئ التوجيهيسسسة ولكنسسسه يحبسسسرتف اب صسسساةع 
والتحسسسد ا انقليميسسسة الفريسسسدا وال سسس ها يف العتبسسساخل  وكمسسسا عشسسساخلا إىل ذلسسسإ اجملموعسسسة الحباريسسسة 

يسة عن تاستإل السدخلوس اراستفادا علسى الصسحبيد السوطل والخلتقساال هبسا للحماية، وكن لخطسر انقليم
حلسالا مسن قبيسل اً مشسرتكاً   ووكنهسا عن تسوفر مرجحبس(١٢)إىل ماتون يتجاوز حدود الولية الوطنية

النزاعاا عو الحبنف عو الكواخلث الي قد ل تقتصر على بلد واحسد  وإذا مسا نفس ا بفحباليسة، ف ُنسا 
يف بلسد واحسد، وإئسا وكسن عن تاساعد علسى اً فقط حلماية ارشسردين دا ليسوكن عن تاتادا لي  

هتياسسة الظسسروف لتحقيسس  السسستقراخل انقليمسسي وتحبزيسسز التحبسساون  وواملسسل  ارقسسرخلا ا املسسة الحبمسسل مسس  
االياسساا انقليميسسة مسسن عجسسل تشسسجيحبها علسسى و سس  عطسسر إقليميسسة وتحبزيسسز قسسدخلهتا علسسى دعسسم وخلملسسد 

 دا لي الدول ارتأثرا ابلتشرد ال
وتاسسلط ارقسسرخلا ا املسسة الضسسوال علسسى ارثسسال والقياديسسة اللسس ين قسسدمهما الحتسساد األفريقسسي يف  -5٣

 ٢٠٠٩ال عساا اقيسة كمبسالحبناية ابلتشرد الدا لي علسى الصسحبيد انقليمسي، ممسا عدن إىل اعتمساد اتف
بسسسادئ ة مسسسن ار  وقسسسد اسسسستلهم  التفاقيسسس٢٠١٢ود والسسسا حيسسسز النفسسساذ يف كسسسانون األول/دياسسسمء 

ملدق  عليهسا،  دولة عفريقية قد ٢7، كان  ٢٠١٨التوجيهية واسرتشدا هبا وحىت اذاخل/ماخلس 
حتسساد األفريقسسي   وستواملسسل ارقسسرخلا ا املسسة الحبمسسل بشسسكل وثيسس  مسس  ال55مسسن عملسسل  4٠ووقحبتهسسا 

 د تفحبسسل لسسدول السسيمسسن عجسسل السسستفادا مسسن جتاخلبسسه ارتحبلقسسة ابلتشسسرد السسدا لي، وتشسسجي  تصسسدي  ا
ألطسسراف يف اي للسسدول حبسسد علسى اتفاقيسسة كمبسال، ودعسسم تنفيس ها  وكسسان عقسد ارسسؤمتر الفتتساحذلسإ ب

إىل إنشسسساال   طسسسوا هامسسسة ع سسسرن يف هسسس ا الصسسسدد، وهسسسو مسسسا عدن ٢٠١7التفاقيسسسة يف هسسسراخل  عسسساا 
، ٢٠١٨عسسساا  مكتسسسب للسسسدول األطسسسراف، واعتمسسساد  طسسسة عمسسسل لسسسدعم تنفيسسس  التفاقيسسسة  ويف عواةسسسل

اً ا ا املسة عيضستسدخلك ارقسرخل و بشسأن التشسرد السدا لي  اً ئوذجيس قسانو ً اً يقسي عيضساعتمد الحتاد األفر 
 السسياً ين دا ليسسوارشسسرد ع يسسة وليسسة ارقسسرخل ا سسار ارحبسسل ابللجاسسمج وملتماسسي اللجسسوال وارهسساجرين

   ٢٠٠4عنشأهتا اللجنة األفريقية حلقو  انناان والشحبوب عاا 
حبسسايري إقليميسسة ملزمسسة حمسسددا، فسس ن هياسساا إقليميسسة ع سسرن وعلسسى السسرغم مسسن الفتقسساخل إىل م -54

تمسسسدا ثسسسال، اعحلقسسسو  انناسسسان تتاسسس  تسسسدابري فحبالسسسة للتصسسسد  للتشسسسرد السسسدا لي  فحبلسسسى سسسسبيل ار
ال،  دوالسسا األعضسسايفالسسدا لي  منهسسا ابسسستمراخل التشسسرداً اللجنسسة الوزاخليسسة التابحبسسة جمللسس  عوخلواب، اعرتافسس

دين توملسسسسية بشسسسسأن ارشسسسسر  ١٣  فيهسسسسا علسسسسى جمموعسسسسة مسسسسن السسسسي اتفقسسسس CM/Rec (2006)6التوملسسسسية 
ضساال يف تهسا السدول األعالسي قطحب استناداً إىل اربادئ التوجيهية وأتكيداً لللتزاماا ارلزمسةاً، دا لي

ةايسسة ارشسسردين ‘ حبنسسو ً ماً اجمللسس   وعملسسدخل اجمللسس ، يف سسسيا  اسسستجابته لخزمسسة يف عوكرانيسسا، منشسسوخل 
خلواب   جملسسسسس  عو ة األوخلوبيسسسسسة حلقسسسسسو  انناسسسسسان وغسسسسسري ذلسسسسسإ مسسسسسن محبسسسسسايرييف إطسسسسساخل التفاقيسسسسساً دا ليسسسسس
يري  إطسسساخل محبسسسايفوالتزامسسساا السسسدول اً يقسسسدا توجيهسسساا هامسسسة بشسسسأن حقسسسو  ارشسسسردين دا ليسسس‘ دليسسسل

 جمل  عوخلواب وارحبايري الدولية  
__________ 

 Regulatory frameworks on internalارفو ية الاامية لشؤون اللجامج ومركز خلملسد التشسرد السدا لي، " انظر (١٢)

displacement: global, regional and national developments"  متسسساح علسسسى السسسرابط التسسسايل ،www.internal-

displacement.org/assets/publications/2016/UNHCR-GPC-Reg-Framework-IDP.pdf  



A/HRC/38/39 

17 GE.18-05711 

وإ افة إىل ذلإ، اعرتف  منظمة األمسن والتحبساون يف عوخلواب ابربسادئ التوجيهيسة بوملسفها  -55
لحبملها وللمااعي الي تب الا الدول ارشساخلكة يف التحبامسل مس  التشسرد السدا لي، مبسا يف اً مفيداً إطاخل 

  وشسجحب  منظمسسة األمسن والتحبسساون يف عوخلواب (١٣)ذلسإ عحكامهسسا الحبامسة ارتحبلقسسة ابرشسردين دا ليسساً 
مسن األحيسان، بشكل فاعل دوالا األعضاال على المتثسال للمبسادئ التوجيهيسة، حمتجسة هبسا يف كثسري 
 مبا يف ذلإ يف سيا  عملها يف عذخلبيجان، وعوكرانيا، والبوسنة واالرسإ، وجوخلجيا 

وعهابسسس  منظمسسسة السسسدول األمريكيسسسة بسسسدوخلها أبعضسسساةها عن يضسسسحبوا تشسسسريحباا وسياسسسساا  -5٦
، وللسسسستجابة ٢٠١٢  ويف عسسساا (١4)وطنيسسسة بشسسسأن التشسسسرد السسسدا لي تتماشسسسى مسسس  ارحبسسسايري الدوليسسسة

لتحد ا ارتحبددا لتنقسل البشسر يف ارنطقسة، عسدل  جلنسة البلسدان األمريكيسة حلقسو  بصوخلا عفضل ل
، ١٩٩٦انناسسسسان وليسسسسة ارقسسسسرخل ا سسسسار ارحبسسسسل ابلحبمسسسسال ارهسسسساجرين وعفسسسسراد عسسسسسرهم، ارنشسسسسأا عسسسساا 

لسسزا طيسسلال اهتمسساا يُ اً وععسسادا تاسسميتها بوليسسة ارقسسرخل ارحبسسل  قسسو  ارهسساجرين وعدخلجسس  فيهسسا شسسرط
 اً  شردين دا لي ار للم

، كشسساهد علسسى مسسا ياسساوخلها مسسن قلسس  إزاال ٢٠١5ونشسسرا جلنسسة البلسسدان األمريكيسسة عسساا  -57
  وشسسسددا حمكمسسسة (١5)‘تنقسسسل البشسسسر  محبسسسايري البلسسسدان األمريكيسسسة‘ محبنسسسو ً اً التشسسسرد السسسدا لي، تقريسسسر 

منهسسا تو سسا البلسسدان األمريكيسسة حلقسسو  انناسسان علسسى ع يسسة اربسسادئ التوجيهيسسة وحقيقسسة عن الحبديسسد 
مسن التفاقيسة األمريكيسة حلقسو  انناسان ارتحبلقسة  ريسة التنقسل وانقامسة  ٢٢نطا  ومضمون ارسادا 

يف سسسيا  التشسسرد القاسسر   واختسس ا اللجنسسة إجسسراالاا، مبسسا يف ذلسسإ اختسساذ تسسدابري احرتازيسسة حلمايسسة 
اسسسسلفادوخل  ويف يف بلسسسسدان مثسسسسل كولومبيسسسسا والاً األخلواح والاسسسسلمة الشاصسسسسية لسسسسبحبل ارشسسسسردين قاسسسسر 

، انضم  ارقرخلا ا املة إىل جلاة استماع عامة بشأن التشسرد السدا لي يف ٢٠١٨شبا /فءاير 
 األمريكتمج، نظمتها اللجنة بناال على طلب ارؤسااا الوطنية حلقو  انناان يف ارنطقة 

لتحبزيز الهتمساا  وعلى الرغم من اربادخلاا انقليمية القي ِّمة، ترن ارقرخلا ا املة عن  ة جمال -5٨
العتمسسساد علسسسى  ريسسسل إىلالسسس   توليسسسه االياسسساا انقليميسسسة للتشسسسرد السسسدا لي بصسسسوخلا كبسسسريا  وتشسسسري إىل ا
حريسسة التنقسسل و ألسسسرية، امحبسسايري حقسسو  انناسسان القاةمسسة، مثسسل احلسس  يف ارلكيسسة ويف بيسس  ويف احليسساا 

تاسساو  طبسس  ابلل، عنسسدما توانقامسسة، ويف احلمايسسة مسسن التمييسسز، وهسسي حقسسو  ل تشسسمل بشسسكل كامسس
ان عو قسسسو  انناسسسححسسسالهتم ومسسواطن  سسسحبفهم وحتسسد هتم ا املسسسة يف جمسسال اً، علسسى ارشسسسردين دا ليسس

إىل حتديسد اً اسبال، عستاتجيب الا بصوخلا مناسبة  ويؤد  و   محبايري إقليمية، مثل اتفاقية كم ل
حاب احلقسو  وجيسه لخملسزيسد مسن التيف سيا  التشرد الدا لي، ويقدا اراً ملر اً ه ه احلقو  حتديد

 واركلفمج بواجباا فيما يتحبل   ماية حقو  انناان وإجياد احللول  
وتشج  ارقرخلا ا املة ارنظماا انقليمية حلقو  انناان وغريها من االيااا انقليميسة  -5٩

ى الصسسحبيد علسسى إحيسساال السس كرن الاسسنوية الحبشسسرين مسسن  سسلل إذكسساال السسوعي ابربسسادئ التوجيهيسسة علسس
انقليمي وفيما بمج الدول  وععرب  عن عملهسا يف عن تلهسم تلسإ األنشسطة عمليسة التوعيسة وتشسج  
علسسى إيسسلال الهتمسساا راسسألة التشسسرد السسدا لي والنظسسر يف السسستجاابا ارلةمسسة للاسسياقاا الوطنيسسة 

__________ 

  http://bit.ly/1UC1kCbانظر  (١٣)
  ، متاح على الرابط التايل  ٢٠١١حزيران/يونيه  7(، XLI-O/11) ٢٦٦7انظر القراخل  (١4)

www.oas.org/dil/esp/AG-RES_2667_XLI-O-11_esp.pdf  
  www.oas.org/en/iachr/reports/pdfs/HumanMobility.pdfعلى الرابط التايل   متاحة (١5)



A/HRC/38/39 

GE.18-05711 18 

اا عمسسل وانقليميسسة الفريسسدا  وقسسد تشسسمل تلسسإ األنشسسطة مناسسسباا ت كاخليسسة عو مسسؤمتراا عو حلقسس
للاسسسءاال، تحبقسسسدها االياسسساا انقليميسسسة حلقسسسو  انناسسسان، مسسسن عجسسسل اجلمسسس  بسسسمج عملسسسحاب ارصسسسلحة 
رناقشسسسسة حتسسسسد ا التشسسسسرد السسسسدا لي، مبسسسسا يف ذلسسسسإ تلسسسسإ ارتصسسسسلة بحبوامسسسسل مسسسسن قبيسسسسل تإسسسسري ارنسسسساخ 

 الكواخلث البطياة الظهوخل الي الا عبحباد وااثخل إقليمية   عو

 واجملتمع الدويلدور األمم املتندة  -سادسا   
تشةجيع عمةل معةةزو وفةوررت ومشةرتك مةةن أجةل احلةد مةةن التشةرد الةداخل  بصةةورة  -ألف 

 فعالة 
عن اً إىل من هم عشد ختلف وخلااله" و"الوملول عولً اً كان  خلساةل "عل  لف الركب عحد -٦٠

بيسسسل مسسن ق ا عاريسسةالركسسب" مركزيسسة يف خلؤيسسة األمسسم ارتحسسدا واجملتمسس  السسسدويل، كمسسا شسسكل  عمليسسا
نية  ومسسن ل انناسسااحلقبسسة اجلديسسدا مسسن عهسسداف التنميسسة اراسستدامة وغا هتسسا و طسسة الحبمسسل مسسن عجسس

مج بسسلركسسب ومسسن اعسسن اً هسسم يف الوقسس  نفاسسه بحبسسل عشسسد النسساس ختلفسساً الوا سسا عن ارشسسردين دا ليسس
، يف الواقسسس و تسسسدجمهم   الاياسسسساا انئاةيسسسة السسسي لاً األكثسسسر عر سسسة  طسسسر عن ختلفهسسسم وخلاالهسسسا بحبيسسسد

 سسسسيا  السسس كرن تداولسسسة يفتناسسج الرسسسسالة والسسسدعوا إىل اختسسساذ إجسسسراالاا، السسواخلدا يف هسسس ا التقريسسسر وار
  طسسسة جسسسراالاا يفإالاسسسنوية الحبشسسسرين للمبسسسادئ التوجيهيسسسة، علسسسى منسسسوال دعسسسوا مشسسساهبة إىل اختسسساذ 

لسى ل ملسريا عالحبمل من عجل انناسانية، حيسم حثس  السدول األعضساال وارنظمساا الدوليسة بشسك
  ٢٠٣٠إجراالاا للحد من التشرد الدا لي أبمان وكرامة  لول عاا  اختاذ
اً وابرثسل، يف سسيا  عهسداف التنميسة اراستدامة، رت العسرتاف ملسراحة أبن ارشسردين دا ليسس -٦١

ضسسسسمان لوإجسسسسراالاا حمسسسسددا اً  املسسسساً يشسسسسكلون فاسسسسة مسسسسن ع سسسسحبف الفاسسسساا السسسسي تتطلسسسسب اهتمامسسسس
ة ابلتشرد اية متحبلقغوعلى الرغم من عدا وجود هدف عو  لفهم خلكب الحبمل انئاةي وخلااله   عل

لمشسسردين لالسلزا  السدا لي، فسسل بسد عن ذلسسإ العسرتاف احليسسو  سسيكفل عن تسسويل السدول الهتمسساا
داف  قيسس  األهسسوهسسي تصسسو  األهسسداف والسسسرتاتيجياا الوطنيسسة ا املسسة هبسسا مسسن عجسسل حتاً دا ليسس

مسسن اً قسعتبساخله حفحاسب، بسل اباً إناساني شساغلً  وابلفحبسل، فس ن فهسم التشسرد السدا لي لسي  بوملسفه
قي  هدف ن عجل حتحقو  انناان وعولوية إئاةية على الصحبيد الدويل والوطل عنصر عساسي م

 احلد من التشرد الدا لي من  لل حلول داةمة  
وتتسسسو ى اربسسسادئ التوجيهيسسسة اسسسستجابة  اعيسسسة وشسسساملة للتشسسسرد السسسدا لي تشسسسرك احلكومسسساا  -٦٢

شسسرد منس  بدايسة الت نئاةيسسةمسن يتحمسل اراسسؤولية الرةياسية وتلتقسي فيهسسا الوكسالا انناسانية وا بصسفتها
رشسرتكة بسسمج لداةمسسة االلجنسة  علسى عسساس األهسسداف والنتساةج اجلماعيسسة  ويتوسس  إطسساخل احللسول الداةمسسة

نهج نئاةيسة والسا الفاعلسة الوكالا، اراتلهم من اربسادئ التوجيهيسة، يف تفاملسيل احلاجسة إىل اجلهساا
قيس  إشسراك ن عجسل حتانئاةية من عجل خلف  حتد ا التشرد الدا لي  وجير  اختاذ  طواا هامسة مس

ي لكثسسري ممسسا ينبإسساال هنسساك اجلهسساا الفاعلسسة انئاةيسسة يف ارماخلسسسة الحبمليسسة، علسسى السسرغم مسسن عنسسه ل يسسز 
 عية  ج اجلماة النتاةالقياا به يف ه ا الصدد وعنه سيكون من احليو  للنتقال  و ثقاف
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إىل خلسسسسسالة األغلبيسسسسة الاسسسساحقة مسسسسن عملسسسسحاب  (١٦)واسسسسستندا "طريقسسسسة الحبمسسسسل اجلديسسسسدا" -٦٣
ارصلحة يف مسؤمتر القمسة الحبساري للحبمسل انناساين، الس   عشساخل إىل  سروخلا تحبزيسز التحبساون انناساين 
انئسسسساةي والتإلسسسسب علسسسسى الحبقبسسسساا القاةمسسسسة منسسسس  عمسسسسد طويسسسسل علسسسسى ماسسسستون ارواقسسسسف وارؤساسسسساا 

انئاةي من  لل الحبمل على حتقيس  والتمويل  وحظي ختطي الفصاا بمج ما هو إنااين وما هو 
نتاةج  اعية بتأييد واس  النطا  من اجلهاا ارا ة، وارنظماا غري احلكومية، والسدول ارتضسرخلا 
من األزماا  وتؤطر طريقة الحبمل اجلديدا عمل اجلهاا الفاعلة انئاةيسة وانناسانية، إىل جانسب 

ماعيسسسة السسسي حتسسسد مسسسن اراسسساطر واالشاشسسسة وتشسسسكل للنتسسساةج اجلاً نظراةهسسسا السسسوطنيمج وا ليسسسمج، دعمسسس
  كمسسسسا ينطسسسسو  تشسسسسجي  (١7)يشسسسسبه دفحبسسسساا علسسسسى حاسسسساب حتقيسسسس  عهسسسسداف التنميسسسسة اراسسسستدامة مسسسسا

السسستجاابا ا ليسسسة ومتكسسسمج الضسسحا  وارنظمسسساا غسسسري احلكوميسسسة، علسسى النحسسسو ارتسسسو ى يف إطسسساخل 
م ومبسادخلاا انتحبسا  جديسدا طريقة الحبمل اجلديدا، على إمكانيساا  لس  ديناميساا جديسدا للسدع

 اً  ومبتكرا لفاةدا ارشردين دا لي
وكمسسا يتسسو ى اجملتمسس  انناسساين وانئسساةي بشسسراكة مسس  األمسسم ارتحسسدا والاسسلطاا الوطنيسسة،  -٦4

لتشسسرد حلسسد مسسن ااوكسسن لطريقسسة الحبمسسل اجلديسسدا عن تاسساعد علسسى إحسسراز تقسسدا كبسسري يف خلفسس  حتسسد  
 إشسسسسراك إ التإيسسسسريتوجيهيسسسسة  ومسسسسن الحبناملسسسسر الرةياسسسسية يف ذلسسسسالسسسسدا لي مبسسسسا يتماشسسسسى مسسسس  اربسسسسادئ ال

ئسا عناملسر لبيمج وإاألشاار ارتضرخلين بطريقة اتلفة، لكي يكونوا عكثسر مسن جمسرد ماستفيدين سس
خلا علسسى اخلاا وقسسدوشسسركاال فسساعلمج يف تحبسسافيهم،  يسسم تسستم السسستفادا ممسسا لسسديهم مسسن قسسدخلاا ومهسس

اً اسسستنادبسس لإ  و  يهم عنسسدما جيسسر  متكيسسنهم للقيسسااالتكيسسف واليسساا التكيسسف، ومسسن إمكسسا ا تحبسساف
ن منهجيساا مسماستقاا   واحتياجساهتم وقسدخلاهتماً إىل محبرفة تفصيلية بو   الاكان ارشردين دا ليس

ج القسسسدخلا علسسسى دعم بسسسرامتنمسسسيط محبسسسززا، ينبإسسسي اسسسستاداا الصسسسنادي  وارسسسواخلد انناسسسانية وانئاةيسسسة لسسس
 لعتماد على ارحبونة  الصمود والتحبايف، وا روج من دوامة ا

و سسة حاجسسسة إىل حتاسسمج السسسستفادا مسسن ا طسسسط واللتزامسساا الاياسسسساتية الدوليسسة القاةمسسسة  -٦5
حبديسسسد مسسسن  لي يف الويف الاسسسنواا األ سسسريا، بسسسرزا ماسسسألة التشسسسرد السسسدااً  لصسسساحل ارشسسسردين دا ليسسس

سندا  للحسد مسن  خل، وإطسا٢٠٣٠ا طط واألطر الاياساتية، منها  طسة التنميسة اراستدامة لحبساا  سِّ
طسسسراف يف اتفاقيسسسة ، والسسسدوخلا احلاديسسسة والحبشسسسرون رسسسؤمتر األ٢٠٣٠-٢٠١5اسسساطر الكسسسواخلث للفسسسرتا 

يسسوخلك مسسن عجسسل عسسلن نيو األمسسم ارتحسسدا انطاخليسسة بشسسأن تإسسري ارنسساخ، وا طسسة احلضسسرية اجلديسسدا، وإ
ة مج الحبساا حلمايسة األمس طسو اللجامج وارهاجرين، والتفاقاا الحبارية بشأن اللجامج وارهساجرين، 

رت ة الحبديد لن الز م اردنيمج يف النزاعاا ارالحة، وغريها  وم  ذلإ، هناك حاجة إىل مزيد م
ىل تقسدا ملمسوس إرنتسد ا اارقدمة يف ه ه اً من التأكيداا واللتزاماا ارتحبلقة ابرشردين دا لي

 الحبملياا على عخلف الواق  لصون ولتحبزيز الز م ال   ينبل حول ه ه 

__________ 

  www.agendaforhumanity.org/sites/default/files/20170228%20NWoW%2013%20high%20res.pdf انظر (١٦)
  www.unocha.org/sites/unocha/files/NWOW%20Booklet%20low%20res.002_0.pdf انظر (١7)
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وايدة اسةةةةت داظ من ومةةةةةة األمةةةةةم املتنةةةةةدة املبةةةةةادئ التوجيهيةةةةةة املتعلقةةةةةة للتشةةةةةرد  -لت 
 الداخل  

رنظومسسة األمسسم ارتحسسدا دوخل هسساا لتلحببسسه يف السسرتويج والسسدعوا لتنفيسس   يسس  القسسوانمج وارحبسسايري  -٦٦
ا ل تشسكل محباهسدا عو الدولية حلقو  انناان، مبا يف ذلإ اربسادئ التوجيهيسة  وعلسى السرغم مسن عُنس

بوملفها ارحبياخل الدويل األساسسي ارتحبلس  ابلتشسرد السدا لي، وهسو اً ف ُنا محبرتف هبا عارياً، ملزم قانو ً 
ياسستند إىل القسسانون السسدويل حلقسسو  انناسسان والقسسانون السسدويل انناسساين، ومسسن م ينبإسسي رنظومسسة األمسسم 

يشسمل حقسو  اً الواق ، وابعتباخل اربادئ التوجيهيسة محبيساخل   ويف (١٨)ارتحدا عن تحبززها بشكل استباقي
انناسسان والشسسواغل واجلهسساا الفاعلسسة انناسسانية وانئاةيسسة، هنسساك فرملسسة فريسسدا رنظومسسة األمسسم ارتحسسدا 

 على الصحبيد الحباري  اً للتحدث بصوا واحد بشأن قيمة ه ه اربادئ حلماية ارشردين دا لي
بادئ التوجيهية وتاتادا بصوخلا فاعلة من جانب وكسالا األمسم ما ياتشهد ابراً وكثري  -٦7

مسسم ارتحسسدا نظمسسة األارتحسسدا، مثسسل مفو سسية شسسؤون اللجاسسمج وبسسر مج األمسسم ارتحسسدا انئسساةي وم
د رتحبلقسسسة ابلتشسسسر نفي يسسسة اف(، السسسي دجمتهسسسا يف سياسسسساهتا ومبادةهسسسا التوجيهيسسسة التيللطفولسسسة )اليونياسسس

ليسساا هسسا مسسن اموةفيهسسا  وابرثسسل، عحالسس  هياسساا ارحباهسسداا وغري  السسدا لي ونشسسرهتا يف ملسسفوف
ة ارحبنيسة ثسل اللجنسمحقو  انناان الي ترملد تنفي  الدول األطراف لتفاقياا حقسو  انناسان، 

ارقدمسسة إىل  لحظاهتسا قسو  انناسان عو جلنسة حقسسو  الطفسل، بسدوخلها إىل اربسسادئ التوجيهيسة يف م
 ظ على ما يُوىلعن حتاف ملة ابجلهود ارب ولة يف ه ا الصدد، وأتمل يفالدول  وترحب ارقرخلا ا ا

لاسسسنوية االسسس كرن  مسسسن اهتمسسساا للمبسسسادئ التوجيهيسسسة علسسسى نطسسسا  منظومسسسة األمسسسم ارتحسسسدا وتحبسسسززه يف
 الحبشرين ه ا الحباا وما بحبده  

 وتشسج   مفو سية شسؤون اللجاسمج علسى تحبزيسز وجودهسا وعنشسطتها يف األزمساا انناسانية -٦٨
 ين تشستد نفي  اللسوعزماا التشرد الدا لي وعلى عن تضيف إليها خلملد حقو  انناان و ءا الت
ارحبسزز يف  اخنراطهسااحلاجة إليهما، مبا يف ذلإ يف سيا  جمموعاا احلماية  فمن شسأن حضسوخلها و 

قسسو  تحبلقسسة  لشسسواغل ارقسسدخلا األمسسم ارتحسسدا علسسى محباجلسسة ااً ماسسألة التشسسرد السسدا لي عن يحبسسزز كثسسري 
  انناان الي مت  ارشردين دا لياً 

 تشجيع وتيسري التضامن واملساعدة الدوليني -جيم 
ترن ارقرخلا ا املة عنه ل يزال هناك الكثري مما وكن القياا به مسن عجسل بنساال التضسامن عسء  -٦٩

دول ي  ولسسد السسدا لالسسدول وفيمسسا بينهسسا، هبسسدف حتاسسمج السسستجابة ألزمسساا التشسسرد واحلسسد مسسن التشسسر 
لآل سرين   يمة عظيمسةيف التحبامل م  التشرد الدا لي وكن عن تكون ذاا قاً عديدا  ءا غنية جد

مكانيسسسسة إتفيد مسسسسن وحتتسسسساج دول ع سسسسرن إىل إمكانيسسسسة الوملسسسسول الاسسسسري  إىل اراسسسساعدا التقنيسسسسة، وستاسسسس
وعثبتس   ا لي تشسرد السدالوملول إىل ارماخلساا الفحبالة رسن السم  سءا يف  يس  جوانسب السستجابة لل
علسسى سسسبيل  ا يف ذلسسإبحبسسل التجسساخلب القي مسسة للتضسسامن واراسساعدا عسسء السسدول قيمسسة هسس ا التبسسادل، مبسس

 هتا استجااب ارثال تقاسم حكومة جوخلجيا  ءاهتا م  عوكرانيا رااعدا ه ه األ ريا يف
__________ 

 Walter Kälin, “How hard is soft law? The guiding principles on internal displacement and the انظر (١٨)

need for a normative framework”, presentation at the City University of New York Graduate 

Centre (December 2001)   
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 هوتعزيز  مواصلة تدريب املسؤولني احلكوميني -دال 
، بتحبسسسساون مسسسس  ارقسسسسرخلا ا املسسسسة ومفو سسسسية شسسسسؤون ناسسسساينيسسسسنظم ارحبهسسسسد السسسسدويل للقسسسسانون ان -7٠

، السسدوخلا الدخلاسسسية الاسنوية ارتحبلقسسة بقسسانون التشسرد السسدا لي يف سسسان خلوسو، إيطاليسسا  وهسسي اللجاسمج
مصسسممة لفاةسسدا اراسسؤولمج احلكسسوميمج ومسسوةفي ارنظمسساا غسسري احلكوميسسة اراسسؤولمج عسسن اراسساةل 

هسسا  وهسسي تلسسب الطلسسب ارتزايسسد علسسى ارحبلومسساا وعلسسى فهسسم وعسسن محباجلتاً ارتحبلقسسة ابرشسسردين دا ليسس
التشرد الدا لي والقانون الواجب التطبي   وهسي تشسمل حما سراا، ودخلاسساا حسالا انفراديسة، 
وعملياا حماكاا، ومتاخلين عملية يقودها  ءاال  وتتمثل عهدافها يف ز دا فهم ارحبايري الدولية السي 

  وتشسسسجي  تبسسسادل ا سسسءاا بشسسسأن ا ليسسساا الدوليسسسة للتنفيسسس  ا ليسسساً تاسسستند إليهسسسا ةايسسسة ارشسسسردين د
 حتاسمج عو و   على احلكوماا وتشجي   والرملد  وتشجي  استاداا وتنفي  اربادئ التوجيهية

   القاةمة والاياساا التشريحباا
وقسسد ثبسس  عن التسسدخليب فرملسسة هامسسة للسسدعوا، وبنسساال الحبلقسساا مسس  ملسسناع القسسراخل السسوطنيمج  -7١
واللتزاماا ارقابلسة اً بينهم، وبناال الثقة  ومتكن ارشاخلكون من حتديد حقو  ارشردين دا لي وفيما

الا الي تق  على احلكوماا واجلهاا الفاعلة ارحبنيسة األ سرن  وحتديسد الحتياجساا والثإسراا يف 
شسساار جمسسال الاياسسسة الحبامسسة مسسن عجسسل اسسستجابة مناسسسبة  واقسسرتاح اليسساا وطنيسسة لتنفيسس  ةايسسة األ

ولرملسسدها يف ا ن نفاسسه  وو سس   طسسة عمسسل وطنيسسة مسسن عجسسل تنفيسس  التشسسريحباا اً ارشسسردين دا ليسس
 لاطاخل الوطل  اً والاياساا وفق

وينبإسسي النظسسر يف اربسسادخلاا اربتكسسرا السسي تنطسسو  علسسى احتمسسال ز دا تسسوافر وفحباليسسة مثسسل  -7٢
ابلعتمسساد علسسى التمويسسل وارسسواخلد  هسس ا التسسدخليب علسسى التشسسرد السسدا لي  ووكسسن ربسسادخلاا جديسسدا،

إقليمية للدوخلا التدخليبية ابلتحباون م  منظماا إقليمية مسن مثسل الحتساد اً ارناسبمج، عن تشمل مليإ
األفريقسسسسي عو جلنسسسسة البلسسسسدان األمريكيسسسسة حلقسسسسو  انناسسسسان  فحبلسسسسى سسسسسبيل ارثسسسسال، ابسسسسستاداا طراةسسسس  

اً ة  ووكسسن عن تتسساح عيضسساتلفسسمنسساط   "تسسدخليب ارسسدخلبمج"، وكسسن إنشسساال قسسدخلاا تسسدخليب داةمسسة يف
نا  إلكرتونية من الدوخلا التدخليبية على عساس منهجيساا الستحبلم عسن بحبسد، وهسو مسا مسن شسأنه عن 

 يتيحها لحبدد عكء بكثري يف ارشاخلكمج يف  ي  ارناط  وبتكلفة حمدودا  

 إنشات مركز للموارد/موارد إلكرتونية للمبادئ التوجيهية -هات 
وفري ارزيسسد مسسن السسءوز انعلمسسي للمبسسادئ التوجيهيسسة وارسسواخلد ذاا الصسسلة وسسسيبقى كسسان تسس -7٣

عحد األهداف الرةياية لوليسة ارقسرخلا ا املسة بشسكل عساا، وكس لإ يف الاسيا  ا سار للحتفسال 
ابل كرن الانوية الحبشرين  وتسرن ارقسرخلا ا املسة عن مسن شسأن ختصسيع مسواخلد للمبسادئ التوجيهيسة 

يف ه ا الصدد، وعُنا سوف تتحبساون مس  عملسحاب ارصسلحة اً نرتن  عن يكون مفيدعلى شبكة ان
" "حيسساً اً الرةياسسيمج مسسن عجسسل تطسسوير مثسسل هسس ا ارسسوخلد  وهسسي حتسسرر علسسى عن يكسسون هسس ا ارسسوخلد مسسوخلد

للتنميسسة وتبسسادل ارحبلومسساا وارسسواخلد وارماخلسسساا الفحبالسسة والتحبليقسساا اً منسسء اً يسسوفر عيضسساً ولسسي  جامسسد
 ل  ابلتشرد الدا لي  فيما يتحب
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 للدول ا  رئيسيا  املقررة اخلاصة  ريك اختاذ -واو 
تشسج  ارقسرخلا ا املسسة السدول واجلهسساا ملساحبة ارصسسلحة األ سرن بشسسدا علسى اسسستاداا  -74

وليتهسسسا كوسسسسيلة راسسساعدهتا يف اسسسستجاابهتا للتشسسسرد السسسدا لي ويف تنفيسسس  اربسسسادئ التوجيهيسسسة  ومنسسس  
ز خلا خلمسية إىل البلدان ارتضرخلا من التشسرد السدا لي يف  يس   ٦٠عكثر من إنشاال الولية، عجرا 

مماخلسسسة تتمثسسل يف إجسسراال ز خلاا عمسسل ومتابحبسسة لبسسدال التصسسالا اً ارنسساط   وقسسد اسسستحدث  عيضسس
ورواملسسسلة التحبامسسسل مسسس  الاسسسسلطاا الوطنيسسسة ومكاتسسسب األمسسسم ارتحسسسسدا واجلهسسساا ملسسساحبة ارصسسسسلحة 

 مفصسلً  خلا مسن التشسرد  ويف سسيا  هس ه السز خلاا، قسدم  الوليسة حتلسيلً األ رن يف البلدان ارتضسر 
 وتوملياا ماتنريا إىل الدول وغريها رااعدهتا على تنفي  اربادئ التوجيهية يف ارماخلسة الحبملية  

وتسسود ارقسسرخلا ا املسسة عن تواملسسل وتحبسسزز تحباملهسسا مسس  السسدول كجسسزال مسسن التزامهسسا أبن تكسسون  -75
الا  ويف ه ا الصدد، حتسم السدول علسى السستجابة لطلباهتسا إجسراال ز خلاا اً قي ِّمو اً مناجماً شريك

قطرية خلمسية، تُنف   يف ةل خلوح من ارشاخلكة البناالا  كما عُنا على اسستحبداد لتقسدر ماساعدا تقنيسة 
و دماا استشاخلية، مبا يف ذلإ يف اجملالا القانونية والاياساتية، فيما يتصل بطلباا مااعدا 

 ددا من الدول واجلهاا ملاحبة ارصلحة األ رن حم

 حتديد يوظ دويل حلماية املشردين داخليا   -وارت 
مبحنستهم علسى الصسحبيد اً اعرتافاً تقرتح ارقرخلا ا املة حتديد يوا دويل حلماية ارشردين دا لي -7٦

نسسه  ومسسن شسسأن الحبسساري وابحلاجسسة إىل اختسساذ إجسسراالاا متضسسافرا للوقايسسة مسسن التشسسرد السسدا لي واحلسسد م
ذلسسإ عن وكسسن األمسسم ارتحسسدا والسسدول ارتضسسرخلا مسسن التشسسرد واجلهسساا ملسساحبة ارصسسلحة األ سسرن يف 
 يسس  ع سساال الحبسساد مسسن تنظسسيم سلاسسلة سسسنوية مسسن ارناسسسباا التوعويسسة والدعويسسة علسسى الصسسحبد السسدويل 

اً وجسه إلسيهم اهتمامسومن شسأن هس ا اليسوا عن ياً  والوطل وا لي، وعن يشج  مشاخلكة ارشردين دا لي
هسسسم يف عمسسس  احلاجسسسة إليسسسه، واألهسسسم مسسسن ذلسسسإ دا سسسل الاسسسياقاا الوطنيسسسة، وعن ياسسساعد علسسسى حتفيسسسز 
إجراالاا ملموسة لصاحلهم  وعلى غراخل األ ا الدولية ارتحبلقة ابللجامج وارهاجرين، مسن شسأن هس ا 

والتزامسسه  مسسايتهم، وسسستكون  اً علسى قلسس  اجملتمسس  السدويل بشسسأن ارشسسردين دا ليساً هامسس عن يكسون برهسسا ً 
 طريقة مناسبة للحتفال ابل كرن الانوية الحبشرين للمبادئ التوجيهية  

 استنتاجات  -سابعا   
د الةةداخل  ونكةةن للجميةةع أن يتةة ثروا بةة  بصةةورة لةةيس هنةةاك بلةةد مبنةة ى عةةن التشةةر  -77

وتكتسة  املبةادئ . ٢٠١٨مبا رة أو غري مبا رة، كما يتضح من عدد البلدان املت ثرة عةاظ 
التوجيهيةةة أةيةةة أكثةةر مةةن أرت وقةةس مضةة  يف املسةةاعدة علةة  الوقايةةة مةةن التشةةرد الةةداخل  
واحلةةد منةة ، ويف توجيةة  وإر ةةاد االسةةتجالت الوينيةةة واجلماعيةةة لةة . ومةةن الوا ةةح أنةة  يلةةزظ 
اختاذ إجراتات عل  مجيع املستوايت للند من التشرد الداخل  واحلماية من . وينبغ  جلميع 
الةةدول أن تكةةون مدركةةة وتنلةةذ بشةةكل فاعةةل، عنةةد االقتضةةات، املبةةادئ التوجيهيةةة واألدوات 

لهمس منهةةا، مبةةا يف ذلةةك القةةدرات الوقائيةةة. وتعةةد التنةةدايت اجلديةةدة والنا ةة ة الةةيت اسةةت  
أن  ،النةةاجم عةةن اااثر الضةةارة لتغةةري املنةةار أو الكةةوارظ البطي ةةة ال هةةور أو التنميةةة ،للتشةةرد
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لية معرض للتشرد الداخل  وأن  جيب علة  احملتمعات من اجملمن أرت وقس مض   أكربا  عدد
 عدد أكرب من البلدان واملنايق بنات القدرة عل  االستجابة. 

الج ةةني واملهةةاجرين يف علةة  الومةةع تركيةةز اجملتمةةع الةةدويل الهتمةةاظ لةةس احلاجةةة إليةة   -7٨
االهتمةةاظ الةةذرت يوليةة  ا  ري أيضةةسةةياق االتلاقةةات العامليةةة، مةةن األساسةة  أن يعةةزو بشةةكل كبةة

خللةةا التشةةرد الةةداخل  مبةةا يتلةةق واملبةةادئ التوجيهيةةة، حبيةة  يقةةر رن الوقايةةة مةةن التشةةرد 
ا  أيضةنكةن أن تسةاعد ا  الداخل  وتعزيز احلماية والتوصل إىل حلول دائمة للمشردين داخلي

نكةن القيةاظ بةذلك بعا التندايت املرتبطةة للتنركةات السةكانية عةرب احلةدود. وال  رفعيف 
من خالل تقييد حريةة التنقةل، أو انتهةاك حةق األفةراد يف التمةاو اللجةوت، أو تعزيةز  ةواب  
ا ، احلدود أو اهلجرة، وإمنةا عةن يريةق إحةراو تقةدظ حقيقة  وفعلة   ةو تعةايف املشةردين داخلية

ر املبادئ وإعادة الكرامة األساسية هلم، ومننهم األمل يف املستقبل يف بلدهم األصل . وتوف
لتلك العناصر احليوية اليت يتعني تنليذها يف املمارسة العمليةة لتعةود لللائةدة ا  التوجيهية إيار 
 عل  اجلميع.

واملبادئ التوجيهية أساسية يف املسةاعدة علة  بلةورة خطةة عامليةة مشةرتكة للنةد مةن  -7٩
علةة  االعةةرتا   هةةذه اخلطةةةوجيةةب أن تقةةوظ ا . التشةرد الةةداخل ، وهةة  أمةةر غةةري موجةةود حالية

الدويل واإلقليم  والويد للتندايت اهلائلة للتشرد الداخل  وعل  إدراك أن تنليذ املبادئ 
نكةةن أن يسةةاعد يف التغلةةب عليهةةا. وجيةةب علةة  ا  التوجيهيةةة وكلالةةة حقةةوق املشةةردين داخليةة

ا حسةب الدول، بوصلها اجلهةات املسةؤولة الرئيسةية، أن تةدجمها يف تشةريعاهتا احملليةة وتنلةذه
السياق الويد والسياقات اخلاصةة للتشةرد. ومةع ذلةك، جيةب االعةرتا  رلةا تشةكل معيةار 
احلةةد األدو وينبغةة  التقيةةد  ةةا حبسةةن نيةةة مةةع إعطةةات أولويةةة عليةةا إلعمةةال حقةةوق اإلنسةةان 

 والتوصل إىل حلول دائمة. 
يةد اجملتمةع ككةل لوحدهم، بةل يلا  وال يليد تنليذ املبادئ التوجيهية املشردين داخلي -٨٠

يف حةةةل النزاعةةةات ومبةةةادرات حتقيةةةق التماسةةةك االجتمةةةاع  ا  هامةةةا  ونكةةةن أن يكةةةون عنصةةةر 
واالستقرار وبنات السالظ. ونكن للعنف وما يرتتب عن  من تشرد داخل  أن يشق جمتمعةات 

االنقسةةامات، عنةةدما ا  أو معةةزو ا  حمليةةة وفةةق خطةةوة اهلويةةة اإلثنيةةة أو الدينيةةة أو غريهةةا، منشةة 
رب بعا اجملتمعات احمللية عل  ترك دايرها. وحيثما و فرت للمشردين داخلية حلةول دائمةة ا  جت 

مناسةةبة وأدجمةةوا يف عمليةةات مةةا بعةةد انتهةةات النةةزا ، تقةةل احتمةةاالت تلةةاقم التةةوترات وامل ةةا . 
يف عمليةةات العدالةةة االنتقاليةةة الراميةةة إىل ا  هامةةا  ونكةةن للمبةةادئ التوجيهيةةة أن تكةةون عنصةةر 

 تضميد جراح الدول أو املنايق املتضررة من النزا . 
وتعد اإلرادة السياسية والقيادية واحلوكمة الر يدة عل  مجيع املستوايت، مبا يف ذلةك  -٨١

ئ مةةا يلةةزظ ملنةةع النزاعةةات ووقلهةةا، عناصةةر أساسةةية يف احلةةد مةةن التشةةرد الةةداخل  وتنليةةذ املبةةاد
االرتلةا  ال ا  التوجيهية. ومن دون مثل هةذا االلتةزاظ للعمةل، ستواصةل أعةداد املشةردين داخلية

حمالةةةة يف مجيةةةع املنةةةايق وسةةةتتعمق أومةةةة التشةةةرد الةةةداخل  ويتوسةةةع نطاقهةةةا. ولقةةةد ألنةةةس دول 
عديةدة عمةا يلةزظ مةن رويةة وأثبتةس القيةادة واحلوكمةة الر ةيدة يف اسةتجالهتا للتشةرد الةةداخل . 

بغ  تسلي  الضوت عل  األمثلة اليت قدمتها يف الذكرى السنوية هلذا العاظ والربهنةة علة  أن وين
السلطات الوينية اليت تتقيد لملبادئ التوجيهية قادرة عل  أن تةداورت اجلميةع وتعيةد إدمةاجهم 

 وراته.ا  أرت مشرد داخليا  حبي  ال خيلف الركب حق - يف اجملتمع
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 توصيات -اثمنا   
املقررة اخلاصة ما يل  من التوصيات إىل الدول، وال سةيما تلةك املتضةررة مةن تقدظ  -٨٢

مبناسةةبة الةةذكرى السةةنوية العشةةرين للمبةةادئ التوجيهيةةة املتعلقةةة للتشةةرد و التشةةرد الةةداخل . 
الداخل ، ينبغ  للدول أن تنلذ أنشطة ومبادرات عل  الصعيد الويد من أجل تعزيز محايةة 

والوقاية من التشرد الةداخل  وإجيةاد حلةول لة . وقةد تشةمل هةذه األنشةطة ا  املشردين داخلي
 ما يل :

اسةةتعراض األيةةر القانونيةةة والسياسةةاتية واملؤسسةةية الوينيةةة لتقيةةيم مهامهةةا  )ع( 
 جناوات مقارنة لملبادئ التوجيهية املتعلقة للتشرد الداخل ؛اإلوالتقدظ احملرو و 

يف مجيةةةةةع عمليةةةةةات صةةةةةنع القةةةةةرار ا  شةةةةةمل املشةةةةةردون داخليةةةةة ةةةةةمان أن ي   )ب( 
 والعمليات الوينية ذات الصلة، مبا يف ذلك ما يتعلق رهدا  التنمية املستدامة؛

 ةةةد  التوصةةةل إىل ا  إيةةةالق خطةةةة عمةةةل وينيةةةة متعلقةةةة لملشةةةردين داخليةةة )ج( 
 حلول دائمة  من أير ومنية حمددة؛

 ة الوينية واحمللية؛ مان تناول قضااي التشرد الداخل  يف اخلط  اإلمنائي )د( 
ا  تنليذ برانمج مشاورات وتدابري تشاركية الستعراض و ع املشردين داخلي )هس( 

 واحتياجاهتم وتوقعاهتم؛
عقد مؤلرات وحلقات دراسية وغريها من املنتةدايت، للتعةاون مةع اجملتمةع  )و( 

الصةةعيدين املةةدين وغةةريه مةةن أصةةنا  املصةةلنة الةةوينيني والةةدوليني، مةةن أجةةل احلةةوار علةة  
 ؛احملل  والويد، مبا يشمل املشاركة الكاملة للمشردين داخليا  

إذكةةةةات الةةةةوع  ومحةةةةالت تروجييةةةةة بشةةةة ن حقةةةةوق اإلنسةةةةان محةةةةالت تنليةةةةذ  )ز( 
 ؛للمشردين داخليا  

أو جتديةةةةد التزامةةةةات وينيةةةةة للتوصةةةةل إىل حلةةةةول دائمةةةةة للمشةةةةردين قطةةةةع  )ح( 
 يال أمدها؛مبا يف ذلك من هم يف حاالت تشرد ا ، داخلي

املتصةلة   هب واإلنذار املبكر وإدارة امل ةايرالن ر يف عمليات وآليات الت ) ( 
 للتشرد الداخل ؛

الن ةةر يف دعةةوة املقةةةررة اخلاصةةة إىل إجةةرات وايرة ر يةةةة والةةدخول يف حةةةوار  ) ( 
 بش ن حتدايت التشرد الداخل ؛

 ية أو لغات األقليات؛ترمجة املبادئ التوجيهية إىل اللغات الوينية واحملل )ك( 
 تدريب املوظلني املعنيني للتشرد الداخل ؛ )ل( 
املساةة يف أنشطة إقليمية ويف مبادرات التضامن وتقاسةم اخلةربات الراميةة  )ا( 

 للتشرد الداخل ؛ ستجابةإىل تبادل املمارسات اللعالة ا
 .حتديد يوظ دويل حلماية املشردين داخليا   )ن( 
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 اجلهات املا ة أن يقوموا مبا يل :أوساة ملتندة واجملتمع الدويل و وينبغ  لألمم ا -٨٣
مبننةةتهم وللتنةةدايت العامليةةة ا  اعرتافةةا  حتديةةد يةةوظ دويل للمشةةردين داخليةة )ع( 

عةةن التصةةميم علةة  معاجلةةة وحةةل مجيةةع حةةاالت التشةةرد الةةداخل  ودعةةم ا  الةةيت نثلولةةا وتعبةةري 
 الدول املتضررة؛

مبا يف ذلك يف سياق ا ، االهتماظ الالوظ حلالة املشردين داخليمواصلة إيالت  )ب( 
 االتلاقات العاملية املتعلقة لملهاجرين والالج ني؛

يف االعتبةار للكامةةل عنةد و ةةع السياسةةات ا   ةمان أخةةذ املشةردين داخليةة )ج( 
نية الدوليةةة، مبةةا يف ذلةةك تلةةك املتعلقةةة بطريقةةة العمةةل اجلديةةدة يف سةةياق االسةةتجالت اإلنسةةا

 واإلمنائية لألومات؛
االلتةةزاظ بةةزايدة التمويةةل واملةةوارد املتاحةةة لالسةةتجالت اإلنسةةانية واإلمنائيةةة  )د( 

 القطاعات اإلنسانية، مبا يف ذلك اإلنعاش املبكر؛ للتشرد الداخل  عل  نطاق مجيع
ركز علة  تالن ر يف عقد مؤلر دويل رفيع املستوى أو مناسبة عاملية  بيهة  )هس( 

لألومة اليت تضر  مجيع املنايق ولحتمال وايدة التشرد الةداخل  ا  شرد الداخل ، اعرتافالت
 بسبب األثر املستقبل  لعوامل من قبيل تغري املنار والكوارظ البطي ة ال هور؛

القيةةةاظ، رمبةةةةا حتةةةةس رعايةةةة املقةةةةررة اخلاصةةةةة،  نشةةةات منةةةةرب لتضةةةةامن الةةةةدول  )و( 
 املتضررة من التشرد الداخل ؛ 

و ةةع وتعهةةد مةةورد تصةة  للتشةةرد الةةداخل  علةة   ةةبكة اإلنرتنةةس يتضةةمن  ز() 
 القوانني والسياسات واألدوات واملبادئ التوجيهية ذات الصلة، وأمثلة من املمارسات اجليدة.

لكةةة  ا  وينبغةةة  تشةةةجيع ودعةةةم من مةةةات اجملتمةةةع املةةةدين ورابطةةةات املشةةةردين داخليةةة -٨4
 إىل املبادئ التوجيهية. ا  استنادا  املشردين داخليتشارك يف الرتويج ألنشطة مساعدة 

أنشةطتها لرصةد تعةزو وينبغ  للمؤسسات الوينية حلقوق اإلنسان أن تذك  وعيهةا و  -٨5
 . حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك مع املشردين داخليا  

    


