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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة التاسعة عشرة

   من جدول األعمال٣البند 
   املدنية والسياسية واالقتصادية،تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان

   ذلك احلق يف التنميةواالجتماعية والثقافية، مبا يف

ان للمشردين داخليـاً،    ـوق اإلنس ـرر اخلاص املعين حبق   ـتقرير املق     
  تشالوكا بياين

  موجز    
، األنشطة  ١٤/٦يستعرض هذا التقرير، املقدم عمالً بقرار جملس حقوق اإلنسان            

ـ             اين، يف  اليت اضطلع هبا املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمشردين داخلياً، تشالوكا بي
كما يقدم التقرير حتلـيالً مواضـيعياً       . إطار واليته، وذلك خالل الفترة املشمولة بالتقرير      

للوضع اخلاص للمشردين داخلياً املقيمني خارج املخيمات أو املستوطنات الصغرية، الذين           
مل ويتناول املقرر اخلاص يف تقريره العوا     . عادة ما ُتهمل احتياجاهتم من املساعدة واحلماية      

املختلفة املسؤولة عن هذا الوضع، والطبيعة اخلاصة للتشرد يف األوسـاط املدنيـة، ودور              
اجملتمعات املضيفة والسلطات احمللية يف هذا الصدد، ويقدم توصيات من أجل االسـتجابة             
على حنو أكثر فعالية ومنهجية وعدالة الحتياجات املشردين داخليـاً املقـيمني خـارج              

  .ت اجملتمعات املضيفة اليت تقدم هلم املساعدةاملخيمات والحتياجا
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  مقدمة  -أوالً  
ُيقدم هذا التقرير الذي أعده املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمشردين داخلياً،              -١

ألول من التقرير   ويستعرض اجلزء ا  . ١٤/٦تشالوكا بياين، عمالً بقرار جملس حقوق اإلنسان        
األنشطة اليت اضطلع هبا املقرر اخلاص منذ تقريره األخري املقدم إىل جملس حقوق اإلنـسان،               

  .وهو التقرير الذي عرض فيه بالتفصيل أولويات واليته
ويقدم اجلزء الثاين من هذا التقرير حتليالً مواضيعياً للوضع اخلاص للمشردين داخلياً              -٢

وكـان  . عادة ما ُتهمل احتياجاهتم من املساعدة واحلماية      و ،يماتخارج املخ الذين يعيشون   
هذا املوضوع أحد األولويات األربع لوالية املقرر اخلاص اليت حددها يف تقريره األخـري إىل               

ويتناول املقرر اخلاص أسباب احتياج املشردين داخلياً املقيمني خارج املخيمات إىل           . اجمللس
ت الفاعلة اإلنسانية واإلمنائية، ويعرض بالتفـصيل ثالثـة         تدخالت حمددة من جانب اجلها    

جماالت حمددة جديرة بالتركيز، هي املشردون داخلياً يف األوساط املدنية؛ والعالقـات مـع              
ويقدم التقرير توصيات من أجل االستجابة علـى        . اجملتمعات املضيفة؛ ودور السلطات احمللية    

دين داخلياً املقيمني خارج املخيمات والحتياجات      حنو أكثر منهجية وعدالة الحتياجات املشر     
وترتكز التوصيات والُنُهج املقترحة يف هذا التقرير       . اجملتمعات املضيفة اليت تقدم هلم املساعدة     

وعلى املعـايري   ) املبادئ التوجيهية (املواضيعي على املبادئ التوجيهية املتعلقة بالتشرد الداخلي        
  .الدولية حلقوق اإلنسان

  إجنازات الوالية وأنشطتها  -اًثاني  

  تعزيز اإلطار املعياري على أساس املبادئ التوجيهية  -ألف  
إطاراً دولياً مهماً   "يسر املقرر اخلاص أن يشري إىل أن املبادئ التوجيهية ال تزال متثل               -٣

معية وقد أُعيد مؤخراً تأكيد حجية املبادئ التوجيهية يف قرار اجل         . )١("حلماية املشردين داخلياً  
، الذي يرحب بالزيادة يف ترويج املبادئ التوجيهية وتطبيقها، ويشجع مجيع           ٦٦/١٦٥العامة  

اجلهات الفاعلة املعنية على استخدام املبادئ التوجيهية لدى معاجلة حاالت التشرد الداخلي،            
  .)٢(وإشراك الشركاء يف التنمية وفرادى الدول يف وضع التشريعات والسياسات احمللية

القرار بدور تغري املناخ يف تدهور البيئة وحدوث الظـواهر اجلويـة            ذات  إذ يسلم   و  -٤
يشجع املقرر اخلاص على أن يواصل، بالتعاون       فهو  ، ويف احتماالت تشرد السكان،      القاسية

__________ 

 .١٣٢، الفقرة ٦٠/١، قرار اجلمعية العامة ٢٠٠٥الوثيقة اخلتامية ملؤمتر القمة العاملي لعام  )١(
 .٢٤، و٢٠-١٨، ١٣-١٢، ٨-٧، ٢، الفقرات ٦٦/١٦٥قرار اجلمعية العامة  )٢(
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مع مجيع أصحاب املصلحة ذوي الصلة، معاجلة ما للتشرد الداخلي الناجم عن الكوارث من              
دعم جهود الدول األعضاء يف بناء القدرة علـى         اإلنسان، هبدف   آثار وأبعاد متصلة حبقوق     

أو توفري املـساعدة    التكيف وتطوير قدراهتا على الصعيد احمللي ملنع حدوث حاالت التشرد           
ويتسق ذلك مع اجلهود املبذولة يف إطار هذه الوالية، مبا          . )٣(واحلماية ملن أُجربوا على الفرار    
ة التشغيلية املنقحة املتعلقة حبمايـة األشـخاص يف حـاالت         يف ذلك إعداد املبادئ التوجيهي    

، املقدمة كإضافة إىل جملس حقوق اإلنسان يف )املبادئ التوجيهية التشغيلية (الكوارث الطبيعية   
ومنذ ذلـك احلـني،    . )٤(، واليت اعتمدهتا اللجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت       ٢٠١١عام  

 على نطاق واسع وُترمجت إىل عدد من اللغـات، كمـا            ُنشرت املبادئ التوجيهية التشغيلية   
يتزايد استخدامها من جانب أصحاب املصلحة ذوي الصلة من أجل التوجيـه العملـي يف               

عـالوة  . )٥(امليدان، وكمرجع أساسي وأداة تدريبية يف األوضاع املتعلقة بالكوارث الطبيعية         
 الدورة السادسة والستني للجمعية   على ذلك، كرس املقرر اخلاص تقريره املواضيعي املقدم إىل        

ملسأليت تغري املناخ والتشرد الداخلي، حيث ركز فيه على دوافع وأشكال           ) A/66/285(العامة  
التشرد الداخلي الناجم عن آثار تغري املناخ، وقدم توجيهات بشأن تطبيق املبادئ التوجيهيـة              

  .على هذه األوضاع
طر اإلقليمية واحمللية املتعلقة مبواجهـة التـشرد        وقد أُدجمت املبادئ التوجيهية يف األ       -٥

ففي كينيا، مثالً، أسهمت الوالية     . الداخلي، أو كانت املرجع الرئيسي يف صياغة هذه األطر        
 يف وضع مشروع سياسة بشأن املشردين داخلياً ترتكز على املبادئ التوجيهية، ٢٠١٠يف عام 

ويسر املقرر اخلاص   . أن املشردين داخلياً  كما تشارك الوالية يف دعم وضع مشروع قانون بش        
أن يشري إىل أن اتفاقية كمباال اليت كان يدعو بنشاط إىل التصديق عليها، ترتكز أيضاً علـى                 
املبادئ التوجيهية، ومتثل الصك اإلقليمي األول املتعلق حبقوق اإلنسان الذي ُيعـىن حتديـداً              

  . باملشردين داخلياً

  ملبادرات األخرى لبناء القدراتالدورات التدريبية وا  -باء  
الدورة : أسهمت الوالية، خالل فترة التقرير، يف أنشطة للتدريب وبناء القدرات، منها            -٦

 ١٢-٧(الدراسية السنوية بشأن القانون املتعلق بالتشرد الداخلي، املعقـودة يف سـان رميـو               
 رفيـع   سؤوالً حكومياً  م ٢١، وهي الدورة اليت قُدم فيها التدريب إىل         )٢٠١١يونيه  /حزيران

__________ 

 .٤املرجع نفسه، الفقرة  )٣(
 .A/HRC/16/43/Add.5انظر  )٤(
 /http://www.brookings.edu/reports/2011يـة التـشغيلية، انظـر    املبادئ التوجيهلالطالع على ترمجات )٥(

0106_operational_guidelines_nd.aspxوقد استخدمت هذه الترمجات يف دورات تدريبية، مثل حلقـة           ؛ 
لعمل اإلقليمية املتعلقة بالكوارث الطبيعية واملشردين داخلياً، املعقودة يف فيجي، الـيت نظمهـا مـشروع                ا

 .٢٠١٠مايو / أيار٦-٣إي بشأن التشرد الداخلي خالل الفترة . إس.  إل-بروكينغز 
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 بلداً متأثراً بالتشرد؛ وحلقـة العمـل        ١٤املستوى معنيني مبكافحة التشرد الداخلي ينتمون إىل        
محاية وتعزيز احلقوق يف حاالت الكوارث الطبيعية يف منطقة البحريات الكربى           "اإلقليمية بشأن   
اية األشخاص املشردين داخلياً    احملفل املعين باتفاقية االحتاد األفريقي بشأن مح      "و" وشرق أفريقيا 

؛ واحملفـل   )٢٠١١يونيه  / حزيران ١٧-١٥(املعقودة يف كمباال، أفريقيا     " وتقدمي املساعدة هلم  
  . املعقود يف مومباسا،)٢٠١١مايو / أيار٢٣(الكيين لبناء القدرات 

وأُتيحت أيضاً للمقرر اخلاص فرصة املشاركة يف عدد من املـؤمترات واملناسـبات               -٧
ففي سياق مشاركته يف معاجلة مسائل تتعلق بالتشرد الناجم عن تغري املناخ،     . ية األخرى الدول

 ٢٥-٢٢(شارك املقرر اخلاص يف اجتماع مائدة مستديرة للخرباء بشأن تغري املناخ والتشرد             
ُعقد يف بيالجيو، إيطاليا، ومؤمتر نانسن بشأن تغري املناخ والتـشرد يف            ) ٢٠١١فرباير  /شباط

باإلضافة إىل ذلك،   . املعقود يف أوسلو  ) ٢٠١١يونيه  / حزيران ٧-٦(ادي والعشرين   القرن احل 
التشرد الـداخلي   حاالت  حلقة اخلرباء الدراسية الثانية بشأن      : شارك املقرر اخلاص يف ما يلي     

املعقودة يف جنيف؛ وحلقة دراسـية      ) ٢٠١١يناير  /كانون الثاين  ٢٠-١٩(اليت طال أمدها    
 اإلنترنت بشأن اتفاقية كمباال ُعقدت يف جامعة هارفارد، ببوسطن          شبكةمباشرة عن طريق    

؛ وحلقة نقاس بشأن تغري املناخ والتـشرد ُعقـدت يف مؤسـسة        )٢٠١١مارس  / آذار ٢٢(
  ).٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٧(بروكينغز بواشنطن العاصمة 

  أنشطة اإلدماج  -جيم  
للمشردين داخلياً، مبا يف ذلك،     يرى املقرر اخلاص أن تعميم مراعاة حقوق اإلنسان           -٨

          اللجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت والتعـاون مـع وكـاالت             يف من خالل مشاركته  
رئيسية أخرى تابعة لألمم املتحدة، يشكل جانباً حمورياً لواليته على النحو الـوارد يف قـرار      

لعاملون يف املفوضية الـسامية     وخالل فترة التقرير، شارك املكلف بالوالية وا      . ١٤/٦اجمللس  
حلقوق اإلنسان الداعمون لواليته يف مجيع مستويات اللجنة الدائمة املشتركة بني الوكـاالت         

وتعاون املقرر اخلاص أيضاً مع اللجنة      ). األعضاء األساسيون، والفريق العامل، وفرق العمل     (
 من نيويورك وجنيف، وذلك   بتقدمي إحاطات عن زياراته القطرية واملسائل املواضيعية، يف كل        

ويرى املقرر اخلاص أن اللجنة متثـل مكانـاً         . يف إطار االجتماعات األسبوعية اخلاصة للجنة     
استراتيجياً ميكن فيه إدماج حقوق اإلنسان للمشردين داخلياً يف جدول األعمال اإلنـساين             

  .األمشل
وق اإلنسان، وهي اجلهة    وباإلضافة إىل تعاون املقرر اخلاص مع املفوضية السامية حلق          -٩

الرئيسية التابعة لألمم املتحدة الداعمة لواليته، حافظ املقرر اخلاص على التعاون الوثيق مـع              
مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني، واسـتفاد مـن             

: رى، ما يلـي   وتضمن هذا التعاون والدعم، ضمن مجلة أمور أخ       . الدعم القيم املقدم منهما   
اإلحاطات الدورية من جانب املقرر اخلاص بشأن األنشطة املواضيعية أو القطرية؛ واملشاركة            
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يف املناسبات الرئيسية اليت تنظمها هذه الوكاالت؛ واالجتماعات املنتظمة املتعلقة باألوضاع           
لقـة  القطرية وأولويات الزيارات؛ واجتماعات لوضع أو تنـسيق الـُنُهج واألنـشطة املتع            

عية والقطريـة؛ واملـساعدة     يتبادل اخلربات الفنية املتصلة باملسائل املواض     باالستراتيجيات؛ و 
ويود املقرر اخلاص أن . املقدمة من هذه الوكاالت للتحضري للزيارات القطرية وتنفيذها    القّيمة  

ن عزمـه  ُيعرب عن تقديره للدعم املقدم للوالية من هذه الوكاالت التابعة لألمم املتحدة، وع   
  .مواصلة هذا التعاون البّناء

  التعاون مع املنظمات اإلقليمية والدولية  -دال  
باإلضافة إىل ما سبق، يسر املقرر اخلاص أن يقدم معلومات بشأن تعاونه مع عـدد                 -١٠

من املنظمات اإلقليمية والدولية خالل فترة التقرير، ومنها املنظمـات واآلليـات اإلقليميـة            
نك الدويل، واللجنة الدولية للصليب األمحر، ومنظمات وشـبكات اجملتمـع           األفريقية، والب 

وقد تعاون املقرر اخلاص، وفقاً ألولويات واليته، تعاوناً وثيقاً مع املنظمات اإلقليمية            . املدين
. يف أفريقيا من أجل الترويج التفاقية كمباال والتصديق عليها وتنفيذها على املستوى الوطين            

غاية، شارك املقرر اخلاص يف عدة اجتماعات، منها املؤمتر الوزاري للجماعـة            ولبلوغ هذه ال  
االقتصادية لدول غرب أفريقيا املتعلق باملساعدة اإلنسانية والتشرد الداخلي يف غرب أفريقيـا     

، املعقود يف أبوجا؛ واالجتماع التشاوري اإلقليمي بشأن خطـة          )٢٠١١يوليه  / متوز ٧-٦(
) ٢٠١١مـايو   / أيـار  ٢١-٢٠(ية كمباال ملنطقة شرق ووسط أفريقيا       العمل املتعلقة باتفاق  
؛ واالجتماع التشاوري اإلقليمي بشأن خطة العمـل املتعلقـة باتفاقيـة    ااملعقود يف كينشاس 

املعقـود يف   ) ٢٠١١مـارس   / آذار ١٨-١٧(كمباال للجماعة اإلمنائية للجنوب األفريقـي       
املؤمتر الدويل ملنطقة الـبحريات الكـربى       ليلونغوي، مالوي؛ ومؤمتر قمة رؤساء الدول يف        

  .املعقود يف كمباال) ٢٠١١ديسمرب / كانون األول١٦-١٤(
وحـدة  "املقرر اخلاص التعاون البّناء مع البنك الدويل، ال سـيما مـع             كما واصل     -١١

، ومع اللجنة الدولية للصليب األمحر اليت يسره أن يواصل معهـا            "الرتاعات واجلرائم والعنف  
السنوية للحوار املفتوح بشأن املسائل ذات االهتمام املشترك، ومع منظمات اجملتمـع            اجللسة  

كما يود أن ُيعرب بشكل خاص عن تقـديره         . املدين، سواء يف املقار الرئيسية أم يف امليدان       
للدعم املقدم إىل واليته من خالل املشروع املتعلق بالتشرد الداخلي، املشترك بني مؤسـسة              

وُيعرب أيضاً عن تقديره للتعاون القوي مع مركـز رصـد    . ة لندن لالقتصاد  بروكينغز وكلي 
  .التشرد الداخلي، مبا يف ذلك بشأن األنشطة املواضيعية وأنشطة بناء القدرات
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  املشاركة القطرية  -هاء  

  ملديف    
بناًء على دعوة من حكومة ملديف، قام املقرر اخلاص بزيارة رمسيـة إىل البلـد يف                  -١٢

، سعى خالهلا إىل دراسة وضع األشخاص املشردين        ٢٠١١يوليه  / متوز ٢١ إىل   ١٦ن  الفترة م 
، ودراسة املسائل املتعلقة مبخاطر التشرد الداخلي احملتمل        ٢٠٠٤داخلياً بسبب تسونامي عام     

انظـر الوثيقـة    (يف املستقبل بـسبب عـدة عوامـل، منـها تـأثريات تغـري املنـاخ                 
A/HRC/19/54/Add.1 .(   اخلاص أن تغري املناخ وبعض العوامل األخـرى الـيت         وتبني للمقرر

تنفرد هبا بيئة اجلزر املنخفضة يف ملديف تؤثر بالفعل يف أسباب معيشة سكان العديـد مـن                
عالوة على ذلك،   و. اجلزر وحقوقهم، مبا يف ذلك احلقوق يف السكن واملياه املأمونة والصحة          

 نتيجة لعوامل أخرى، مثـل زيـادة تـواتر          تزداد خماطر التشرد الداخلي احملتمل يف املستقبل      
للوجـود  والتملّح، واالكتظاظ، واملخاطر املُهدِّدة     تآكل الشواطئ،   والفيضانات، و العواصف  

  .بسبب ارتفاع منسوب سطح البحر
يف الـسنوات   كـبرية   ويستنتج املقرر اخلاص من زيارته أن احلكومة بذلت جهوداً            -١٣

مية وللحد من خماطر الكوارث، واستراتيجيات ذات       األخرية من أجل وضع خطط وطنية للتن      
االقتصادية هلذه املسائل وتلـيب   نطاق شامل للتكيف مع تغري املناخ تتناول األبعاد االجتماعية     

وتصدت احلكومة أيضاً ملسألة التشرد الـداخلي النـاجم عـن           . احلاجة إىل احلماية املادية   
 ١٢ ٠٠٠لك بتقدمي املساعدة إىل أكثر من        باعتبارها أولوية وطنية، وذ    ٢٠٠٤تسونامي عام   

  . مشرد داخلياً، وإنشاء هياكل لتيسري وتنسيق الربامج املتعلقة باملشردين داخلياً
ومع ذلك، ففي سياق التحديات املختلفة اليت تواجهها ملديف، يرى املقرر اخلاص              -١٤

 ال تكفـي ملنـع      أن استراتيجيات احلد من خماطر الكوارث والتكيف معها، رغم ضرورهتا،         
التشرد الداخلي منعاً كامالً، وأن تعزيز االهتمام وااللتزام الوطنيني بالتصدي للمسائل املتعلقة            

وبوجه خاص، حيث املقـرر     . بالتشرد الداخلي جيب أن يكون أحد األولويات احلالية للبلد        
 التـشرد   اخلاص احلكومة على أن تضع، بدعم من اجملتمع الدويل، إطاراً وطنيـاً ملواجهـة             

  . الداخلي، مبا يتفق مع املبادئ الدولية حلقوق اإلنسان ومع املبادئ التوجيهية
أن تـضع وتعتمـد     : ولتحقيق هذه الغاية، يوصي املقرر اخلاص احلكومة مبا يلـي           -١٥

مشروع قانون إدارة الكوارث؛ وأن ُتدرج فيه إطاراً بشأن املشردين داخليـاً؛ وأن تـضع               
لتنفيذية والوثائق اإلرشادية اليت تكفل التصدي الشامل على الصعيد         السياسات والتشريعات ا  

الوطين للتشرد الداخلي، سواء الناجم عن الكوارث الطبيعية املفاجئة أم البطيئـة الظهـور؛              
وتعزيز قدرات هياكل الدعم املؤسسية، مثل املركز الوطين إلدارة الكـوارث، والـسلطات             

قرر اخلاص احلكومة على أن تراجـع يف أقـرب فرصـة،            وحيث أيضاً امل  . احمللية ذات الصلة  
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، من أجل تلبية    ٢٠٠٤ شخص ال يزالون مشردين نتيجة تسونامي عام         ١ ٦٠٠أوضاع حنو   
  .دائمةاحتياجاهتم املعيشية امللحة ومساعدهتم على الوصول إىل حلول 

  كينيا    
 / أيلـول  ٢٧-١٨ة رمسية إىل كينيا يف الفتـرة        ـارة قطري ـقام املقرر اخلاص بزي     -١٦

 من أجل دراسة الوضع الراهن للمشردين داخلياً يف البلد، مبن فيهم املشردون             ٢٠١١سبتمرب  
 عقب االنتخابات، ولدراسـة أسـباب       ٢٠٠٧/٢٠٠٨لعنف الذي اندلع يف الفترة      نتيجة ا 

انظـر الوثيقـة    (البيئـة   احملافظـة علـى     أخرى مثـل الكـوارث الطبيعيـة ومـشاريع          
A/HRC/19/54/Add.2 .(تبني له أن حكومة كينيا اختذت عدة خطوات مهمـة للتـصدي            و

للتشرد الداخلي يف البلد، منها إعداد مشروع سياسة بشأن املشردين داخلياً، واملـساعدة يف              
عودة وإعادة توطني بعض املشردين داخلياً املتأثرين مبوجة العنف األخرية اليت اندلعت عقب             

ويف وقت كتابـة هـذا      .  شخص ٦٦٤ ٠٠٠و   واليت أسفرت عن تشريد حن     -االنتخابات  
ويف ضوء تكرر   . التقرير، كان جيري أيضاً إعداد مشروع قانون جديد بشأن املشردين داخلياً          

موجات التشرد الداخلي وتعدد أسبابه يف تاريخ كينيا احلديث، يرى املقرر اخلاص ضـرورة              
، وتقدمي املـساعدة    وضع استراتيجية شاملة من أجل منع التشرد الداخلي القسري مستقبالً         

  . الفعالة للمجتمعات املتأثرة بالتشردالدائمة واحلماية واحللول 
وقد تبني للمقرر اخلاص، من واقع زياراته امليدانية ألماكن التشرد أثنـاء وجـوده يف                 -١٧

البلد، أن مثة حاجة إنسانية ُملحة لتناول األوضاع املعيشية الراهنة للعديد من املشردين داخليـاً               
وحلقوق اإلنسان املكفولة هلم، مبن فيهم املشردون بفعل العنـف الـذي انـدلع يف الفتـرة                 

وشـّدد علـى أن     .  عقب االنتخابات، ومن أُجربوا على إخالء غابات مـاو         ٢٠٠٧/٢٠٠٨
املشردين داخلياً، يف كثري من املواقع اليت زارها، يعيشون يف ظروف مزرية منذ سنوات عديدة،               

 البالية اليت مل تعد توفّر املأوى املالئم، وبدا أهنم أُصيبوا بأمراض تنفـسية              تظلهم خيام الطوارئ  
، وُيعانون على حنو متكرر من عدم كفايـة الغـذاء   )ال سيما األطفال(خمتلفة وبأمراض أخرى    

  .كماً ونوعاً، ويفتقر الكثري من أطفال هؤالء املشردين إىل فرص االلتحاق بالتعليم االبتدائي
يضاً للمقرر اخلاص أن عدم وجود نظم دقيقة وفعالـة للتـسجيل وجلمـع              وتبني أ   -١٨

البيانات املصنفة أدى إىل عدم إدراج الكثري من املشردين داخلياً يف الربامج اليت تقدم املساعدة      
ويشعر املقرر اخلاص بالقلق إزاء التقارير املتعلقة بزيـادة أعـداد           . الدائمةواحلماية واحللول   
 بعض مناطق البلد نتيجـة موجـة العنـف الـذي انـدلع يف الفتـرة                 أطفال الشوارع يف  

ُيعتقد أن الكثري منهم مشردون داخلياً، ويرى أن العديد         و عقب االنتخابات،    ٢٠٠٧/٢٠٠٨
من املشردين داخلياً اآلخرين الذين مل يسبق مطلقاً تسجيلهم أو مساعدهتم رمبـا يتـدهور               

قرر اخلاص السلطات على أن تـستعرض،       وحيث امل . وضعهم بنفس القدر بسبب تشريدهم    
بدعم من اجملتمع الدويل واجملتمع املدين، نظم مجع البيانات والتسجيل من أجل تقدمي املساعدة            
للمشردين داخلياً الذين ال يزالون حباجة إىل املساعدة، وحتديد الفئات الـشديدة الـضعف،              
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املناسب يستوعب مجيـع فئـات      ووضع نظام أكثر فعالية ومشوالً جلمع البيانات يف الوقت          
  .املشردين داخلياً

وأوصى أيضاً املقرر اخلاص بأن تضع حكومة كينيا إطاراً قانونياً وسياساتياً بـشأن               -١٩
املشردين داخلياً، مبا يف ذلك باعتماد مشروع السياسة ومشروع القانون املتعلقني باملشردين            

، يشدد  الدائمةوفيما يتعلق باحللول    . فرصةداخلياً، وبالتصديق على اتفاقية كمباال يف أقرب        
املقرر اخلاص على أمهية ضمان أن تكون هذه احللول مأمونة وطوعية ومـستنرية؛ وأمهيـة               
اعتماد هنج واسع يشمل إعادة التوطني والعودة واإلدماج احمللي؛ وأمهية توفري املوارد الكافية             

 الدائمةداخلياً على حتقيق احللول     ويشدد على أن مساعدة املشردين      . لتحقيق هذه األهداف  
ويف هذا الصدد، يسر املقرر اخلاص أن . متثل خطوة مهمة حنو حتقيق املصاحلة والسلم يف كينيا

يشري إىل األنشطة اجملتمعية اجلارية الرامية إىل بناء السلم وحتقيق املصاحلة، ويشجع احلكومـة              
  . تمع الدويلواجملتمع املدين على مواصلة هذه اجلهود بدعم من اجمل

أكثر منهجية وعدالة للمشردين داخليـاً املقـيمني        الستجابة بصورة   ا  -ثالثاً  
  خارج املخيمات

  مقدمة وحملة عامة  -ألف  
رغم أن الصورة الشائعة للمشردين داخلياً هي أهنم يعيشون مكتظني يف خميمـات               -٢٠

، فإن احلقيقة هي أن معظم      مجاعيةإيواء  كبرية أو مستوطنات عشوائية غري قانونية أو مراكز         
. )٦("خارج املخيمـات  "املشردين داخلياً يعيشون خارج هذه األماكن احملددة بوضوح، أو          

، يف هذا التقرير، إىل املشردين داخلياً الذين        "املشردون داخلياً خارج املخيمات   "ويشري تعبري   
فقـد يقيمـون يف     قد يعيشون بدالً من ذلك يف جمموعة متنوعة من األماكن أو األوضاع؛             

مناطق حضرية أو ريفية أو نائية، وقد يستأجرون أو ميتلكون مـسكناً، أو يتـشاركون يف                
حجرة، أو يعيشون لدى أسرة مضيفة، أو يعيشون بال مأوى، أو يسكنون مبىن ال ميلكونه أو            

د ويف أحيان كثرية، يؤدي عد    . أرضاً ال ميلكوهنا، أو يعيشون يف مآوى مؤقتة أو أحياء فقرية          
احتجـاهبم عـن    "من العوامل إىل إمهال املشردين داخلياً املقيمني خارج املخيمـات أو إىل             

. ملـشكلة تـشردهم   الدائمة  ، مما يؤثر يف حصوهلم على احلماية واملساعدة واحللول          "األنظار
وبينما تزايد االعتراف بأمهية املسألة خالل السنوات األخرية، يستلزم األمر مزيداً من االهتمام      

__________ 

)٦( Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC), Internal Displacement: Global Overview of 

Trends and Developments in 2010, March 2011, p. 13; Inter-Agency Standing Committee (IASC), 

7th Working Group Meeting, “Internally displaced persons outside camps: achieving a more 

equitable humanitarian response”, WO/1006/3492/7, paras. 4, 7. 
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املتضافر، مبا يف ذلك من جانب اجملتمع املدين، من أجل حتقيق استجابة إنسانية أكثر عـدالً                
للمشردين داخلياً املقيمني خارج املخيمات، فضالً عن هياكل أفضل لـدعم           دائمة  وحلول  

ويكفل هذا النهج أيضاً االمتثال للقانون الدويل املتعلق باملشردين         . اجملتمعات اليت تستضيفهم  
ياً، مبا يف ذلك القانون اإلنساين الدويل والقانون الدويل حلقوق اإلنـسان، والـصكوك              داخل

اإلقليمية مثل اتفاقية كمباال، واالمتثال أيضاً للمعايري الدولية مثل املبادئ التوجيهية اليت تقدم             
 ضمانات لعدم التمييز وال تفرق بني املشردين داخلياً املقيمني يف املخيمـات أو يف أمـاكن               

  .أخرى أو خارجها
والغرض من التقرير التايل هو أن يكون إسهاماً من املقرر اخلاص يف عملية أوسـع                 -٢١

. من أصحاب املصلحة  طائفة كبرية   نطاقاً ستستلزم مشاورات ومشاركة مستمرة من جانب        
 ويسلط التقرير التايل الضوء على أسباب حاجة املشردين داخلياً املقيمني خارج املخيمات إىل            

تدّخالت حمددة من جانب السلطات الوطنية واجلهات الفاعلة اإلنسانية واإلمنائية، وُيحـّدد            
بالتفصيل ثالثة جماالت للتركيز، هي املشردون داخلياً يف املنـاطق احلـضرية، واجملتمعـات              

 هبا  ويتابع هذا التقرير أيضاً األعمال السابقة اليت قام       . املضيفة، ودور السلطات احمللية والبلدية    
التقارير املقدمة إىل جملس حقوق اإلنسان،      : الوالية بشأن املسألة املطروحة، وتشمل    املكلف ب 

ذات االت اجملاليت حتدد هذه املسألة باعتبارها حتدياً رئيسياً يف جمال التشرد الداخلي وجماالً من 
ؤرة اهتمام اجملتمع   ؛ واخلطوات املتخذة لوضع هذه املسألة يف ب       )٧(األولوية بالنسبة إىل الوالية   

؛ واالهتمـام املُحـّدد   )٨(اإلنساين األمشل من خالل اللجنة الدائمة املشتركة بني الوكـاالت  
ويتناول هذا التقرير أيـضاً     . باملسألة يف سياق الزيارات القطرية اليت يقوم هبا املكلف بالوالية         

قيمني خارج املخيمـات،    عدداً من اجملاالت األخرى ذات الصلة اخلاصة باملشردين داخلياً امل         
  .منها مجع البيانات، وقد اقترحت اجلهات الفاعلة املعنية إيالء اهتمام هلذه اجملاالت

ويعترف املقرر اخلاص بأن عدداً من اجلوانب األخرى املتعلقة باملشردين داخلياً خارج              -٢٢
 هذا اإلسـهام األويل،  املخيمات حباجة أيضاً إىل االهتمام أو إىل حتليل أكثر دقة مما هو وارد يف       

املمكن بـني   مييز  مبا يف ذلك تقدمي املساعدة للمشردين داخلياً يف مناطق ريفية أو منعزلة، والت            
بالتعليقات أيضاً  ملقرر اخلاص   اويشيد  . حاالت الكوارث الطبيعية والرتاعات والطوارئ املعقدة     

 املناقشات اليت دارت يف إطـار       املفيدة املقدمة يف سياق املشاورات السابقة، مبا يف ذلك خالل         
، واليت طُرحت فيها املسائل املتعلقة      ٢٠١٠يوليه  /اللجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت يف متوز      

كيفية حتقيق استجابة إنسانية أكثر عدالة للمشردين داخلياً خارج         لتحديد  باملواضيع وبالعمليات   
تعقد املسائل وإىل احلاجـة إىل عمليـة        وتشري هذه التعليقات إىل نطاق ومدى       . )٩(املخيمات

__________ 

)٧( A/HRC/16/43; A/HRC/13/21. 
 .اللجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت، االجتماع السابع للفريق العامل )٨(
اللجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت، حمضر املناقشات اليت دارت يف االجتماع السابع للفريق العامل التابع                )٩(

 .WO/1006/3492/7، "املشردين داخلياً خارج املخيمات"للجنة بشأن 
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ويعتـزم  . مستمرة لتنمية اخلربة وتعزيز االستجابة العملية من جانب مجيع اجلهات الفاعلة املعنية       
املقرر اخلاص مواصلة التعاون الوثيق مع أصحاب املصلحة الوطنيني والدوليني بشأن مجيع هذه             

  .اوهلا هذا التقريراملسائل، باإلضافة إىل اجلوانب احملددة اليت يتن

  استعراض الوضع الراهن    
 مليون شخص يف العامل مشردين داخل بلداهنم من جراء الرتاعات           ٢٧,٥ال يزال حنو      -٢٣

 مليون شـخص    ٤٢كما تعرض   . )١٠(املسلحة، والعنف الشامل، وانتهاكات حقوق اإلنسان     
وتـشري  . )١١(٢٠١٠آخر للتشرد الداخلي من جراء الكوارث الطبيعية املفاجئة خـالل عـام          

ورغم أن  . )١٢(التقديرات إىل أن قلة قليلة من هؤالء املشردين يعيشون يف أماكن تشبه املخيمات            
مثالً، االنعزال عن اجملتمـع، واالعتمـاد علـى املـساعدة           (للمخيمات مساوئها اخلاصة هبا     

وطنات مجاعية  ، من األيسر عموماً تقدمي املساعدة للمشردين داخلياً املقيمني يف مست          )اخلارجية
فاملشردون املقيمون يف مستوطنات    . السكانبني  باملقارنة مع تقدميها للمشردين داخلياً املبعثرين       

ال يغيبون عن أنظار السلطات، ويسهل متييزهم عن السكان احملليني، ويسهل تقدمي اخلـدمات              
. شردين هنا وهناك  إليهم من الناحية اللوجستية باملقارنة مع الوضع يف حالة تشتت جمتمعات امل           

يف البلدان  "ويف حالة األشخاص املشردين من جراء العنف املتفشي والرتاعات املسلحة، تبني أنه             
اليت كان يعيش فيها املشردون داخلياً يف أماكن متجمعة وأماكن مبعثرة، كانت إمكانية تقدمي              

ة أعلى مبقدار ضعفني منها يف      املساعدة واحلماية إىل املشردين داخلياً املقيمني يف األماكن اجملمع        
  .)١٣("حالة املشردين املقيمني يف أماكن مبعثرة

وقد أُنشئ على مر السنني العديد من األدوات اإلرشادية وهياكل التنسيق من أجل               -٢٤
وعلى . تلبية احتياجات املشردين داخلياً يف املخيمات، مثل جمموعة تنسيق املخيمات وإدارهتا          

. اح للمشردين داخلياً املقيمني خارج املخيمات إال القليـل نـسبياً          النقيض من ذلك، ال يت    
وتتضافر عدة عوامل يف أحيان كثرية من أجل تركيز املساعدة واالهتمام علـى املـشردين               

وتنشأ املخيمات أو املستوطنات يف العديد من احلاالت بشكل تلقـائي           . داخلياً يف املخيمات  
اً الباحثني عن احلماية واملساعدة، أو كرد فعل ألوضاع         بفعل التدفق املكثف للمشردين داخلي    

الطوارئ اليت عادة ما تستلزم فيها االستجابة العاجلة أو االستجابة املنقـذة للحيـاة تقـدمي      
غري أنه مبرور الوقـت أدى      ). مثل مواقع الكوارث الطبيعية   (مساعدة مكثفة يف مناطق معينة      

 العشوائية، يف أحيان كثرية، إىل إثارة شواغل مهمة         التشرد الطويل األمد يف أماكن املخيمات     

__________ 

)١٠( IDMC, Internal Displacement, p. 13. 
)١١( IDMC, Displacement due to natural hazard-induced disasters: Global estimates for 2009 and 2010, 

June 2011, p.4. 
)١٢( IASC, WO/1006/3492/7, paras. 4, 5, 7. 
)١٣( IDMC, Internal Displacement, p. 13 
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إنسانية وإمنائية وشواغل تتعلق باحلماية، بالنسبة إىل املشردين داخلياً وللبلد وأحياناً للمنطقة            
ويف بعض احلاالت قد تكون هذه األماكن عامل جذب للقطاعات السكانية الفقرية    . بأكملها

صول على ما ُيقدم هبا من خدمات أساسية ومساعدة،         اليت قد تنتقل إىل املخيمات بغرض احل      
  .مما يزيد من تعقد املشكلة

وانب الضعف يف نظم االستجابة، مثل الفجوة بني        مت االعتراف جب  ويف هذا الصدد،      -٢٥
وهي التدخالت  (التدخالت لألغراض اإلنسانية والتدخالت ألغراض اإلنعاش املبكر والتنمية         

ويرى املقرر اخلاص أن مـن      . مناقشات موسعة بشأهنا  ، كما تدور    )الدائمةاليت تعزز احللول    
شأن اإلدارة الفعالة واملنهجية للمشردين داخلياً خارج املخيمات أن تعاجل أوجـه الـضعف              
هذه، وأن حتسن أيضاً من االستجابة العامة للتشرد الداخلي، وأن ترسخها يف هنج قائم على               

عالوة على ذلك، يشري املقرر اخلاص إىل       . دائمةول  حقوق اإلنسان، وأن تسهم يف حتقيق حل      
أن فوائد حتسني االستجابة للمشردين داخلياً املقيمني خارج املخيمات قد تتزايد أمهيتـها يف              

  . سياق االجتاهات العاملية، مثل التوسع احلضري السريع، والتشرد الناجم عن تغري املناخ

  عن طريق مجع البيانات: خارج املخيماتملقيمني االتصدي ألسباب إمهال املشردين داخلياً     
تؤكد مجيع األطر املعيارية ذات الصلة، مبا فيها الصكوك الدولية واإلقليمية حلقـوق               -٢٦

اإلنسان واملعايري الدولية املتعلقة بالتشرد الداخلي، أن على السلطات الوطنية مسؤولية أوليـة        
لالضـطالع هبـذه    واملهمة العمليـة األوىل     . اًعن تقدمي احلماية واملساعدة للمشردين داخلي     

واملعلومات املوثوقة عن أعداد ومواقع وظروف املشردين، وهي        "مجع البيانات   املسؤولية هي   
. )١٤("معلومات ضرورية لوضع السياسات والربامج الفعالة لتلبية احتياجاهتم ومحاية حقوقهم         

اً متأثراً بالتشرد إىل وجود نقص  بلد١٥ومع ذلك، توصلت دراسة أجريت مؤخراً الستقصاء 
ويعد تـوفري هـذه     . )١٥(شديد يف األرقام الدقيقة املتعلقة باملشردين داخلياً خارج املخيمات        

املعلومات يف بداية التشرد وأثناءه خطوة أساسية، ولكن عادةً ما تتعرض هذه العملية للخطر              
وال غىن عـن    . قت املناسب بسبب عدم وجود نظم فعالة جلمع البيانات ولالستجابة يف الو         

هذه النظم يف املرحلة املبكرة من أي حالة طوارئ ويف املكان األول الذي يلجأ إليه املشردون                
داخلياً، وذلك لضمان متابعة ومساعدة املشردين داخلياً الذين ينتشرون فيما بعد بني السكان            

السياسية أو املاليـة إىل     ويف بعض احلاالت قد تؤدي الضغوط       ). بدالً من البقاء يف خميمات    (
، كما أن منهجية مجـع البيانـات وإجـراءات          )١٦(تقليل عدد املشردين داخلياً أو تضخيمه     

__________ 

)١٤( The Brookings Institution-University of Bern Project on Internal Displacement, Addressing 

Internal Displacement: A Framework for National Responsibility, undated, p. 14. 
)١٥( Brookings-LSE Internal Displacement project, "From Responsibility to Response: Assessing 

National Approaches to Internal Displacement" 2011, p. 51. 
)١٦( Global Protection Cluster Working Group (GPC), Handbook for the Protection of Internally 

Displaced Persons, March 2010, p. 345. 
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التسجيل ونطاقها وتوقيتها املناسب، مثالً، ميكنها أن تقلل من عدد املـشردين داخليـاً أو               
ويف أوضاع الرتاعات، بشكل خاص، ينبغي أن تتضمن عمليـة مجـع البيانـات              . تضخمه

إجراءات التسجيل ضمانات كافية حلماية سرية املعلومات املتعلقة باملشردين داخلياً ومحاية           و
ومن املمكن  . حقوق اإلنسان املكفولة هلم، وأن تكفل الطبيعة اإلنسانية اخلالصة هلذه العملية          

أن يسهم التعاون مع اجملتمع الدويل يف هذه العمليات، باإلضافة إىل تدابري أخرى، يف وضـع              
  .هذه الضمانات

ويف بعض األحيان ال يتيسر القيام بعملية مجع املعلومات والبيانات عـن التـشرد                -٢٧
وقـد يفـضل    . الداخلي إال بعد انتشار املشردين داخلياً بني عامة السكان واختالطهم هبم          

املشردون داخلياً االحتجاب عن األنظار يف بداية التشرد لدواعي أمنية، وقد ال تكون نظـم               
وعادة ما يستلزم األمر منهجيات جديدة وخمتلفة جلمع        . ع البيانات متاحة يف ذلك الوقت     مج

وقد ُبذلت جهود مهمـة يف الـسنوات        . )١٧(البيانات عن املشردين داخلياً يف هذه األوضاع      
األخرية لتحسني منهجيات مجع البيانات يف هذه املراحل املختلفة ويف الـسياقات املختلفـة              

التنميط الذي ميكن استخدامه لتقدير أعداد      :  وتشمل هذه املنهجيات، مثالً    .للتشرد الداخلي 
؛ وآليات القتفاء أثر السكان؛ وطرائق مجع       )١٨(واحتياجات املشردين داخلياً خارج املخيمات    

ومعايري الضعف، اليت تتـيح     ) حبسب املكان والعمر واجلنس، وما إىل ذلك      (البيانات املصنفة   
ة احملددة اهلدف؛ والدراسات االستقصائية لألسرة املعيشية، اليت تتيح         تقدمي مزيد من املساعد   

حتديد احتياجات املشردين داخلياً مع جتنب متييزهم؛ وُنُهج التواصل مع اجملتمع، اليت تستفيد             
ومـع  . )١٩(من الشركاء احملليني وهياكل اجملتمع يف حتديد املشردين داخلياً والوصول إلـيهم           

لة اجلهود يف هذا الصدد، سواء اجلهود ذات الطبيعة التقنية أم جهود            ذلك، ال غىن عن مواص    
ويف العديد من البلدان، مبا فيها البلدان اليت زارها املقرر اخلاص، أدى االفتقـار إىل               . التوعية

النظم الفعالة للتنميط ومجع البيانات يف الوقت املناسب إىل عدم حتديد أعداد كـبرية مـن                
خارج املخيمات وحرماهنم من املساعدة، مما يؤثر بـشكل مباشـر   قيمني املاملشردين داخلياً   

  .الدائمةعلى حقوق اإلنسان املكفولة هلم وعلى احللول 

  خارج املخيمات وللمجتمعات املضيفة هلماملقيمني للمشردين داخلياً االحتياجات احملددة     
قيمني خارج املخيمـات    أن املشردين داخلياً امل   مفاده  ح افتراض ضمين    رطعادة ما يُ    -٢٨

أقل احتياجاً إىل احلماية واملساعدة ألهنم يتلقون الرعاية من األسرة أو اجلريان أو األصـدقاء،             
خيتار بعض املشردين داخلياً يف حني و. أو أهنم وجدوا بأنفسهم بشكل أو بآخر حالً لوضعهم

__________ 

)١٧( GPC, Handbook for the Protection, p. 345. 
-http://www.idpلومـات، انظـر     ملزيد من املع  . طُرحت طريقة التنميط يف مبادرة مشتركة بني الوكاالت        )١٨(

profiling.org/profiling-resources.html. 
)١٩( GPC, Handbook for the Protection, p. 345; IDMC, Internal Displacement, p. 10. 



A/HRC/19/54 

GE.11-17595 14 

ـ      يـنجح  وهم إليهـا،  البقاء خارج املخيمات لعدم رغبتهم يف تلقي املساعدة أو لعدم حاجت
بأنفسهم، فإن العديد من املشردين داخلياً املقـيمني        دائمة  آخرون يف التقدم حنو إجياد حلول       

ويف بعض احلاالت قد حيتاج املشردون داخلياً إىل        . خارج املخيمات ليسوا يف هذه األوضاع     
فقـد  :  هلـم  ما يقدمه املخيم املنظم من املساعدة واحلماية، غري أن هذا اخليار ليس متاحـاً             

ال يتمكنـون   ، وقد   )ال يوجد هبا خميم أو جمتمع مضيف      (ُيشردون يف أماكن معزولة أو نائية       
خيمات، وقد يشعرون باخلوف من اكتشاف السلطات هلم، وقـد          املإىل مناطق   من الوصول   

بل إنـه عنـدما     . تتعرض املخيمات لإلغالق أو لعدم التشجيع بسبب السياسات احلكومية        
دون داخلياً املقيمون خارج املخيمات من املوارد األولية ومن الدعم واهلياكـل            يستفيد املشر 

ويالحظ يف العديد من . املقدمة من اجملتمع املضيف، عادةً ما تتدهور هذه املوارد مبرور الوقت   
احلاالت أن املشردين داخلياً الذين تتوافر لديهم موارد كافية للتغلب على املصاعب خـالل              

نتيجة ارتفاع تكاليف سكنهم،    التناقص   من التشرد جيدون هذه املوارد سريعة        األشهر األوىل 
وافتقارهم إىل ُسُبل احلصول على األراضي وأسباب املعيشة، وعدم قدرهتم على احلصول على 
اخلدمات االجتماعية، وفقداهنم ملعظم املمتلكات املادية، وافتقارهم إىل اهلياكـل الداعمـة            

خارج املخيمات أشد ضعفاً    املقيمني  ك، قد يصبح بعض املشردين داخلياً       نتيجة لذل . املعتادة
  .مبرور الوقت

قد ترحب األسرة واألصدقاء واجملتمعات باملـشردين داخليـاً         وعالوة على ذلك،      -٢٩
، ولكن عندما تطول فترة بقائهم شهوراً أو سنوات قد           يف بداية األمر   ويقدمون هلم املساعدة  
 وقد حيتاج املشردون داخلياً إىل البحث عـن         اهنيار هذا الدعم  رد إىل   يؤدي الضغط على املوا   

. ترتيبات بديلة للمساعدة أو املعيشة، مما يسفر عن حركات تنقل ثانوية ووضع أشد ضـعفاً              
بل إنه عند تقدمي مساعدة حمددة للمشردين داخلياً يف شكل غذاء أو مـساعدة يف حـاالت         

على املشردين داخلياً خارج املخيمات مرة واحـدة يف         الطوارئ، عادةً ما توزع املساعدات      
وباملثل، قـد ُتتـاح بـرامج       . )٢٠(بداية التشرد وليس بصورة مستدامة على النحو املطلوب       

عادةً ما تكون غري كافيـة نظـراً إىل         لكنها  املساعدة احلكومية للفئات الضعيفة يف اجملتمع،       
م املساعدة فقط ملن حيملون وثائق إقامة أو        تصاعد االحتياجات النامجة عن التشرد، أو قد تقد       

يعجز املشردون داخلياً عن تقدميها، أو رمبا يعزفون عن طلب هذه املساعدات            قد  وثائق هوية   
كما أن التمييز القائم على وضع التشرد       . خوفاً من لفت األنظار إليهم ألسباب تتعلق باألمن       

وهتـدف االعتبـارات    . ت احلكومية قد يشكل أيضاً عقبة أخرى أمام احلصول على اخلدما        
الواردة أدناه إىل تقدمي إطار أويل لتعزيز االستجابة لالحتياجات اإلنسانية واإلمنائية للمشردين            

  . داخلياً خارج املخيمات، وللمجتمعات املضيفة هلم

__________ 

)٢٠( IASC, WO/1006/3492/7, para.10. 
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  ثالثة جماالت للتركيز  -باء  

  املشردون داخلياً يف املناطق احلضرية  -١  

   املناطق احلضرية يعكسون تزايد اجتاهات التحضراملشردون داخلياً يف    
تشري االجتاهات احلديثة للتشرد الداخلي إىل وجود عدد كبري ومتزايد من املشردين              -٣٠

وعـادة مـا يعـيش      . )٢١(داخلياً يف املناطق احلضرية، ال يعيش معظمهم يف خميمات رمسية         
لطني مع عامة الناس، ويصبح مـن       احلضرية، خمت املناطق  املشردون داخلياً، لدى وصوهلم إىل      

إىل االنتقـال   وتوجد أسباب عديدة تدفعهم إىل      . الصعب حتديدهم أو محايتهم أو مساعدهتم     
املناطق احلضرية، منها فرص العمل وأحياناً سالمتهم النسبية بسبب عـدم الكـشف عـن               

ليـارات   م ٥ على   ةاحلضرياملناطق  ، ُيتوقع أن يزيد عدد سكان       ٢٠٣٠وحبلول عام   . هويتهم
 وهي مناطق يزداد فيها النمو      - يف املائة منهم يف مراكز حضرية يف العامل النامي           ٨٠نسمة،  

  .)٢٢(احلضري نتيجة تزايد عدد الالجئني واملشردين داخلياً الذين يفضلون االجتاه حنو املدن
هـا  ويرى الكثري من املشردين داخلياً أن املناطق احلضرية هي البيئة اليت ميكنـهم في               -٣١

إعادة بناء حياهتم، واحلصول بصورة أفضل على اخلدمات العامة وفرص العمل واملوارد، سواء 
فإذا توفرت نظم الدعم الضرورية، والتخطيط احلضري واألطر         .دائمةلفترة مؤقتة أم بصورة     

وفر العديد من املدن أماكن لإلدماج احمللي أكثر مـن خميمـات            تمن األرجح أن    فاحلضرية،  
ويف الوقت نفسه، عادة ما يتعرض      .  داخلياً املعزولة أو أماكن التشرد النائية والريفية       املشردين

 ال سيما بعض الفئات الـضعيفة أو        -املشردون داخلياً خارج املخيمات يف املناطق احلضرية        
ونظـراً إىل أن املـشردين      .  لعدد من املخاطر   -الفئات ذات املوارد القليلة أو الدعم احملدود        

 اجلدد ليس لديهم إال القليل من املوارد املالية، إن وجدت، ويفتقرون إىل الوثـائق أو                داخلياً
إثبات الدخل الالزم الستئجار مسكن يف مكان آخر، فإهنم يضطرون يف كثري من األحيـان               

تقل إىل العيش يف أحياء فقرية أو مناطق خطرية أو حمرومة يف املدن ال يتوفر هبا أمن احليازة، و                 
ى اخلدمات، ويتعرضون فيها بشكل أكرب للكوارث، ويكونون فيهـا          رص احلصول عل  فيها ف 

كما أن ارتفـاع    . أهدافاً حمتملة للعنف احلضري واإلخالء القسري وحركات التنقل الثانوي        
           اإلجيارات الذي مييز العديد من املراكز احلضرية حول العامل، وهو اجتاه مـن األرجـح أن                 

وعـدم اسـتقرار أوضـاعهم      جيعل املشردين داخلياً أشد عرضة لفقدان سكنهم        يتزايد أيضاً،   
ويف سياق زيارة املقرر اخلـاص إىل العـراق يف      .  مما يسهم يف زيادة األحياء الفقرية      -السكنية  

، ُيعتقد أن العديـد   شخص٢٠٠ ٠٠٠ من ، تبني أن يف بغداد وحدها أكثر      ٢٠١٠أواخر عام   

__________ 

)٢١( IDMC, Internal Displacement, pp. 10-11, 13. 
)٢٢( Wilton Park, conference report, Urban risks: moving from humanitarian responses to disaster 

prevention, 22-25 November 2010, p. 1. 
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الئقة، ويعانون من شح أو      يف مستوطنات فقرية، يف مآوى غري         يعيشون منهم مشردون داخلياً،  
كما أن املشردين داخلياً يف     . املاء واخلدمات األخرى مثل الصرف الصحي ومجع القمامة       انعدام  

العديد من هذه املواقع، الذين اضطروا إىل العيش هناك لعجزهم عن دفع اإلجيارات الباهظة أو               
  .على مواصلة دعمهم، معرضون أيضاً خلطر اإلخالء الوشيكلعدم قدرة األسر املضيفة هلم 

 ٢٠١١سبتمرب  /وتبني للمقرر اخلاص أثناء زيارته القطرية األخرية إىل كينيا يف أيلول            -٣٢
 عقـب   ٢٠٠٧/٢٠٠٨بسبب العنف الذي اندلع يف البلـد يف الفتـرة           املشردين داخلياً   أن  

 ٣٠٠ ٠٠٠نتشر منهم أكثر مـن      اوقد  ،   نسمة ٦٦٤ ٠٠٠ بلغ عددهم حوايل     االنتخابات
دون أن يـسجل أي منـهم أو        ) الكثري منهم يف البلدات واملدن    (شخص بني عامة السكان     

كما أن العديد ممن شردوا يف دورات التـشرد الـسابقة يف      . حيصل على مساعدة من الدولة    
ماً أن  ورغم أن من املفترض عمو    . مل حيصلوا أيضاً على مساعدة    ) مثل فترة التسعينات  (كينيا  

هؤالء املشردين داخلياً وجدوا بأنفسهم حلوالً ملشكلتهم عـن طريـق األسـر املـضيفة               
واألصدقاء، ال يزال املقرر اخلاص يشعر بالقلق ألن العديد من هؤالء املشردين داخلياً، الذين              

يف أحياء حضرية   ازداد تدهور أوضاعهم قد ينتهي هبم األمر        معظمهم بالفعل من الفقر،     يعاين  
ويف هذا الصدد، حصل املقرر اخلاص على تقارير تفيد بـأن أطفـال             . رية أو يف الشارع   فق

الشوارع، الذين ُيعتقد أن الكثري منهم مشردون داخلياً، يتزايد تزايداً كبرياً يف عـدد مـن                
 عقـب   ٢٠٠٧/٢٠٠٨البلدات الكبرية واملدن منـذ العنـف الـذي انـدلع يف الفتـرة               

  . )٢٣(االنتخابات

  الفقر احلضريومراعاة حقوقهم يف سياق اتساع نطاق ياجات املشردين داخلياً احتتلبية     
رغم أن الكثري من احتياجات املشردين داخلياً خارج املخيمات يف املناطق احلضرية              -٣٣

مع احتياجات غريهم ممن يعيشون يف هذه املناطق، فإن          الفقرية تتماثل يف العديد من احلاالت     
 احتياجات خاصة، وينبغي أن يكونوا جزءاً مـن بـرامج املـساعدة             يضاًأهلؤالء املشردين   

الرامية إىل معاجلة مـسألة التـشرد       الدائمة  واالستراتيجيات السياسية واستراتيجيات احللول     
وقد تتضمن هذه العملية التصدي للتحـديات االجتماعيـة االقتـصادية           . الداخلي يف البلد  

االعتراف بـذلك   ويؤدي عدم   . بيد أهنا خمتلفة عنها   ضري،  واإلمنائية العامة املتعلقة بالفقر احل    
تتناول مسألة املشردين داخلياً يف سياق مشكلة الفقر احلضري األوسـع           " سياسة تلقائية "إىل  

ويعتقد املقرر اخلاص أنه ال غىن يف معظم الـسياقات   . نطاقاً واملستعصية يف كثري من األحيان     
 على اجملتمع وتدخالت حمددة ودقيقة إزاء املشردين        عن اختاذ هنج مركب يتضمن هنجاً قائمة      

 من أجل تلبية احتياجاهتم احملددة، وتذليل ما يواجهونه من صـعوبات، ومعاجلـة              -داخلياً  
، مع مراعاة احتياجات اجملتمع     دائمةشواغل حقوق اإلنسان املكفولة هلم والتوصل إىل حلول         

النهج أن مينع وقوع ضـرر بـسبب        على ذلك، من شأن هذا      وعالوة  . بشكل عام املضيف  
__________ 

 .A/HRC/19/54/Add.2انظر أيضاً الوثيقة  )٢٣(
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تفاقم الفقر الناجم عن إمهال االحتياجات احملددة للمشردين داخلياً وإمهال احللول املناسـبة             
اقترنت هـذه املـساعدة   ومن شأن مساعدة املشردين داخلياً، ال سيما إذا  . ملشكلة تشردهم 

والفقر، وانعدام املسكن،   املضيفة، أن حتد من االكتظاظ والبطالة،       بتقدمي الدعم للمجتمعات    
  .وأن توطد السالم وجهود اإلعمار، من أجل مصلحة املشردين داخلياً ومصلحة املدينة ككل

ويف احلاالت اليت ُيعزى فيها التشرد الداخلي إىل تفشي العنف السياسي أو اإلثين أو                -٣٤
ـ          صاحلة والـسلم  الطائفي، ال غىن أيضاً عن معاجلة مسألة التشرد الداخلي من أجل حتقيق امل

وينبغي إدراج وإشراك املشردين داخلياً املنتشرين يف املناطق احلضرية يف هـذه            . )٢٤(الوطنيني
  .  ذات الصلةالدائمةالعمليات ويف احللول 

  املشردون داخلياً يف احلضر، والكوارث الطبيعية، وتغري املناخ، والتشرد داخل املدن    
خلي الناجم عن آثار تغري املناخ وما يتصل هبا من تواتر           الزيادة املتوقعة يف التشرد الدا      -٣٥

ضرورة االستجابة بصورة أكثر    عامالً آخر يشري إىل     متثل  حدوث الكوارث الطبيعية وشدهتا     
ويعترب تدهور  . اتساقاً وعدالةً ومنهجيةً الحتياجات املشردين داخلياً املقيمني خارج املخيمات        

رئيسياً يف تزايد حركة التـشرد      " دفع"تغري املناخ، عامل    أسباب املعيشة، الناجم جزئياً عن      
واهلجرة من الريف إىل املدن، اليت يتجه معظمها إىل األحياء احلضرية الفقرية واملـستوطنات              

 ويعتقد املقرر اخلاص أن األبعاد احلـضرية        .غري مستقرة غري الرمسية اليت توفر ظروفاً معيشية       
ب أن تراعى بصورة أساسية يف االسـتراتيجيات اإلمنائيـة          للتشرد الناجم عن تغري املناخ جي     

وينبغي أن تتـضمن    . )٢٥(كذلك يف تدابري التكيف   على األمدين املتوسط والطويل، و    الوطنية  
لرصد تدفقات املشردين داخلياً، ولتلبية احتياجات املـشردين        معززة  هذه التدابري وضع نظم     

كما أن املـشردين  . الدائمةساعدة واحللول   داخلياً خارج املخيمات يف مناطق حضرية من امل       
داخلياً، الذين من األرجح أال ُيسجلوا يف القوائم، من املرجح أن تقل فرص حصوهلم علـى                
اخلدمات وأسباب املعيشة، وأن يعيشوا يف مناطق فقرية عادة ما تقـع يف أمـاكن معرضـة                 

هم ملزيد من املخاطر، مثـل       مما يعرض  -للخطر، مثل املناطق املنخفضة ومواقع دفن النفايات        
  . )٢٦(خماطر السالمة البدنية، وفقدان املسكن، والتشرد الثانوي

__________ 

 press releases by mandate: “Iraq: helping internally displaced persons improve their lives andانظر  )٢٤(

finding durable solutions, key aspects of peacebuilding”, 29 September 2010; and “UN Expert: 

Comprehensive strategy on internal displacement essential to secure human rights of IDPs and 

consolidate peace and reconciliation in Kenya”, 27 September 2011. Also: Brookings-Bern Project 

on Internal Displacement, Integrating Internal Displacement in Peace Processes and Agreements, 

2010. 
 .٦٩-٦٦، الفقرات A/66/285انظر أيضاً الوثيقة  )٢٥(
)٢٦( A/66/285, para.68; Wilton Park, Urban risks, p. 3. 
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الكوارث الطبيعية والعنف التشرد يف املدن، من املرجح أيضاً أن تؤدي   وباإلضافة إىل     -٣٦
 داخل املدن، كما يف حالة هـاييت يف أعقـاب           ةتشرد معقد حاالت  حدوث  إىل  والرتاعات  
ونتيجة لتركز السكان واملوارد ورؤوس األموال واخلدمات يف املدن، من          . ٢٠١٠زلزال عام   

املمكن أن يكون تأثري األضرار اليت تلحق باملدن نتيجة الرتاعات أو الكوارث الطبيعية شديداً،        
ويف هذه األوضاع، مـن     . مبا يف ذلك األضرار اليت تلحق باجلهود اإلنسانية وجهود اإلنعاش         

الذي يهـدف إىل تلبيـة االحتياجـات اخلاصـة     األكثر فائدة هو هج  األرجح أن يكون الن   
مثل االحتياجات من البنيـة األساسـية       (للمشردين داخلياً واحتياجات اجملتمع بصورة أمشل       

       ، على حنـو    األحياء السكنية أو اجملتمع احمللي    من خالل هنج قائم على      ) واخلدمات األساسية 
  .)٢٧(ما ينادي به املقرر اخلاص

  املضيفةاحمللية املشردون داخلياً واجملتمعات   -٢  

  بني الوهم واحلقيقة: املضيفةاحمللية الراهنة داخل اجملتمعات " احللول"    
بينما يتأثر بشدة املشردون داخلياً املقيمون داخل املخيمات وخـارج املخيمـات              -٣٧

خليـاً املقـيمني خـارج    بالعالقات القائمة مع اجملتمعات املضيفة، ُيالحظ أن املـشردين دا         
املخيمات يندجمون بصورة وثيقة يف جمتمعاهتم املضيفة، ولكنهم يف الكثري من احلاالت قد ال              

. يتمكنون من االعتماد على جهات فاعلة أخرى، مثل املنظمات الدولية أو هيئات املعونـة             
اسـتها مل يكـن     وقد بّين حتليل الجتاهات املشردين داخلياً أن يف معظم البلدان اليت متت در            

معظم املشردين داخلياً خارج املخيمات حيصلون على مساعدة إال الـيت يقـدمها اجملتمـع               
ولذلك، من شأن الفهم األفضل لدور اجملتمعـات املـضيفة          . )٢٨(املضيف أو األسرة املضيفة   

جديدة لدعم جهود هـذه اجملتمعـات يف        يوحي بطرق   وللمساعدة احملددة املقدمة منها أن      
  .شردين املقيمني فيهامساعدة امل

لوصف اجملتمع الـذي يستـضيف خميمـاً أو         " اجملتمع املضيف "وقد اسُتخدم تعبري      -٣٨
، ممـا حيجـب يف      "عاماً"غري أن هذا التعبري أصبح      . جمموعة سكانية تعيش خارج املخيمات    

تمعات فأنواع اجمل . الكثري من األحيان تعقد وتنوع اجملتمعات اليت يعيش فيها املشردون داخلياً          
اجملتمعات "ويف العديد من احلاالت يشري تعبري       . املضيفة تتفاوت تفاوتاً كبرياً من سياق آلخر      

ويف . ببساطة إىل اجملتمعات اليت يستضيف فيها األقارب أو األصدقاء فرداً من األسرة    " املضيفة
يهـا املـشردون    أوقات أخرى، يشري هذا التعبري إىل اجملتمعات املقيمة يف األماكن اليت فر إل            

ويف أحيان كثرية قد تكون اجملتمعات املضيفة واألسر        . داخلياً ومكثوا فيها خالل فترة التشرد     
وقد تفتقر إىل األمن املادي وإىل      . غري مستقرة املضيفة فقرية أو تعيش هي نفسها يف ظروف         

__________ 

)٢٧( United Nations, press release by mandate, “Haiti still in crisis, says U.N. Expert on Displaced 

Persons”, 18 October 2010. 
)٢٨( IDMC, Internal Displacement, p. 13. 
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.  طبيعية سبل احلصول على اخلدمات األساسية، وقد تكون هي أيضاً متأثرة برتاع أو بكارثة            
ويف بعض احلاالت تستقبل اجملتمعات املضيفة وافدين جدداً، ويف حاالت أخرى قـد تعيـد               

أو  ويف سياقات أخرى، مثل تلك اليت حتدث فيها موجات تشرد متكـررة           . إدماج العائدين 
  .دورية، قد تتألف اجملتمعات املضيفة من املشردين داخلياً الذين شردوا لفترة طويلة

التحديات، عادةً ما تكون اجملتمعات املُضيفة هي السبيل إىل ضمان توفري           ورغم هذه     -٣٩
خدمات املساعدة األساسية للمشردين داخلياً، وإىل عمل املنظمات اإلنـسانية، وإىل إجيـاد             

لألزمات، " أول من يتصدى  "كما تكون اجملتمعات املُضيفة يف معظم األحيان        . دائمةحلول  
ولكـن  . شردين لدى وصوهلم وتقدم هلم الدعم واملـساعدة       وقد ترحب هذه اجملتمعات بامل    

عندما تطول فترة التشرد قد حتدث توترات نتيجة التنافس على املوارد الشحيحة، وفـرص              
 وهي خالفات   -العمل، أو نتيجة االختالفات األساسية الدينية أو اإلثنية أو الثقافية أو غريها             

وبدون أطر ومؤسسات فعالـة  .  األول أو تتفاقم بسببهتتعلق بالرتاع املُسّبب للتشرد يف املقام    
تستجيب الحتياجات املشردين داخلياً املقيمني يف هذه اجملتمعات ولظروفهم اخلاصة، ُيتوقـع        
أن تؤدي هذه التوترات والتنافس على املوارد واخلدمات إىل تأثري غري متناسب على أضعف              

، واألطفـال، واملـسنني، وأن      عوهلا امـرأة  ليت ت فئات املشردين داخلياً، مثل األسر املعيشية ا      
  .تعرضهم النتهاكات حقوق اإلنسان ولالستغالل والفقر

وقد تنشأ التوترات أيضاً نتيجة لتصورات اجملتمعات املـضيفة بـأن احتياجـاهتم               -٤٠
 )٢٩(وقد توصلت دراسـة . أو أن املشردين داخلياً يلقون معاملة تفضيليةقد أمهلت الشخصية  
خراً يف اثنني من األحياء احلضرية يف بوغوتا، كولومبيا، إىل أن التـوترات بـني               أُجريت مؤ 

اجملتمعات املُضيفة واملشردين داخلياً ُتعزى أساساً إىل الظن بأن املشردين داخلياً يلقون معاملة             
ويف غينيا، ُيالحظ أن اجملتمعات املُـضيفة       . تفضيلية يف سياق الفقر احلضري الواسع االنتشار      

 تناضل من أجل إعادة البناء بعد اهلجمات اليت ُشنت عليها أصبحت أكثر ضعفاً نتيجـة                اليت
ونظراً إىل أن بعض هذه التحديات قـد        . )٣٠(التشارك يف املوارد الضئيلة مع املشردين داخلياً      

ينشأ أيضاً يف أوساط خميمات املشردين داخلياً، فمن املتوقع أن يتأثر بشكل خاص املشردون              
الذين يعيشون يف اجملتمع احمللي حبسب مستوى اعتمادهم على الدعم غري الرمسي املقدم     داخلياً  

ويف هذا الصدد، فإن زيادة التركيز على مساعدة اجملتمعات املُضيفة، جنبـاً إىل             . من اجملتمع 
جنب مع مساعدة املشردين داخلياً، من أجل منع التوترات أو مظاهر التفاوت أو وقف تزايد               

  . معات املُضيفة، يشكّل حتدياً للجهات الفاعلة اإلمنائية واإلنسانية على السواءضعف اجملت

__________ 

)٢٩( Brookings-LSE Project on Internal Displacement and the International Committee of the Red 

Cross, The effects of internal displacement on host communities: A case study of Suba and Ciudad 

Bolivar Localities in Bogota, Colombia, 2011. 
)٣٠( IDMC, “Host communities struggle to bear burden of hosting IDPs,” November 2004. 
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حنو هتيئة استجابة أفضل من حيث املنهجية وإمكانيـة         : حتديد املمارسات والفجوات القائمة       
  التنبؤ هبا

ُيالحظ أن عدداً من اجلهات الفاعلة الوطنية والدولية تنفذ بالفعل هنجاً قائماً علـى                -٤١
اجملتمع يف سياق برامج مساعدة ومحاية املشردين داخلياً، أو أدرجت املـشردين داخليـاً يف               

. ، مثل استراتيجيات ختفيف الفقر ومشاريع توفري أسباب املعيشة       بشكل عام املشاريع اجملتمعية   
. العديد من اخلربات املكتسبة من تنفيذ هذه املبادرات دروساً قّيمة أو ممارسات جيدة            تقدم  و
ولذلك . ري أن هذه اخلربات تبقى يف كثري من األحيان طي الكتمان أو ظرفية أو غري موثقة               غ

مل ُتدرج هذه اخلربات يف اجلهود الرامية إىل تعزيز ومنهجة االستجابة اإلنـسانية واإلمنائيـة               
ومع ذلك، اُتخـذت مـؤخراً بعـض        . خارج املخيمات املقيمني  الشاملة للمشردين داخلياً    

فقد نوقشت مسألة املشردين داخلياً خارج املخيمـات يف         : ولية يف هذا الصدد   اخلطوات األ 
، كما شرع عدد من     ٢٠١٠إطار اجتماعات اللجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت يف عام          

الوكاالت أو األفرقة الفرعية التابعة للجنة املذكورة يف إجراء اسـتعراض ذايت أو عمليـات               
كما تضمنت هذه الوالية االعتبارات ذات الـصلة        . )٣١(ساتأخرى، مثل مجع أفضل املمار    

باملشردين داخلياً املقيمني خارج املخيمات والُنهج القائمة على اجملتمع، يف سياق الزيـارات             
ومع ذلك، سيظل من الضروري بذل جهـود أكثـر          . )٣٢(القطرية، ووضع أدوات إرشادية   

  . اتساقاً ومشوالً يف هذا الصدد
رر اخلاص على تشجيع اجلهات املاحنة والوكاالت اإلنسانية واإلمنائيـة        وقد دأب املق    -٤٢

ويرى املقـرر   . على توسيع نطاق تركيزها ليشمل دعم اجملتمعات املُضيفة للمشردين داخلياً         
اخلاص أنه بالرغم من ضرورة تلبية االحتياجات احملددة للمشردين داخلياً املتعلقـة حبـاالت              

ج جمتمعي يليب أيضاً احتياجات اجملتمعات احمللية واألسر املـضيفة          التشرد، ال غىن أيضاً عن هن     
ومن شأن وضع نظم دعم أكثر قابليـة للتنبـؤ هبـا ودليـل بأفـضل           . )٣٣(املتأثرة بالتشرد 

ويرى املقـرر   . املمارسات، ومعايري هلذا الغرض، أن ُييّسر إىل حد كبري هذه االستراتيجيات          
نجاح يـستوجب أن تتجـاوز املـساعدة املقدمـة          اخلاص أيضاً، رغم ذلك، أن حتقيق ال      

للمجتمعات املتأثرة بالتشرد وللمشردين داخلياً نطاق املعونة اإلنسانية وأن تتضمن تدّخالت           
  .)٣٤(إنعاشية وإمنائية

__________ 

)٣١ ( For example: a draft handbook, “Humanitarian Action through Community Based Capacity 

Development for displaced populations AND host communities in urban areas”, developed by 

UNICEF and the IFRC, is soon to be released; and see ‘Meeting Humanitarian Challenges in Urban 

Areas’, 2010, by the IASC Task force on Meeting Humanitarian Challenges in Urban Areas. 
، الفقـرات              A/HRC/13/21/Add.4؛ والوثيقـة    ٢٦ و ٢٥، الـصفحتان    A/HRC/16/43/Add.5انظر الوثيقة    ) ٣٢(

 .؛ والبيان الصحفي، هاييت٤٣-٣٤
 .٧٤، الفقرة A/HRC/16/43الوثيقة  ) ٣٣(
 .٤٣، الفقرة A/HRC/13/21/Add.4انظر أيضاً الوثيقة  )٣٤(
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  تقدير االحتياجات وتقدمي املساعدة يف ترتيبات االستضافة
املقـيمني  ملشردين داخلياً   من شأن االستجابة احملّسنة واألكثر منهجية الحتياجات ا         -٤٣

خارج املخيمات أن تساعد أيضاً على معاجلة عدد من املسائل األخرى، منها الطبيعة اهلـشة            
واملشاكل املتعلقة باحلماية اليت تثريها ترتيبات االستضافة غري اخلاضعة للمراقبة وغري املتلقيـة             

ونظراً إىل . سر املضيفة أو األصدقاءللمساعدة، مثل الترتيبات القائمة بني املشردين داخلياً واأل
أن املشردين داخلياً يعتمدون اعتماداً كبرياً أو كلياً على ما تقدمه األسر املضيفة من مساعدة               
ومأوى، فقد تتعّرض فئات معينة من املشردين داخلياً، مثل الفئات الضعيفة املتمثلة يف النساء              

 باحلماية، مثل االنتهاك واالسـتغالل والعنـف   واألطفال واملسنني، لعدد من املخاطر املتعلقة    
ويف هذا الصدد، أوصت هذه الوالية بإنشاء آليات        . اجلنسي من جانب اجملتمعات املُضيفة هلم     

مناسبة للرصد وللمظامل، وبالقيام بأنشطة أخرى مثل الزيارات اليت يقوم هبـا األخـصائيون              
 تقدمي املشورة، وإنشاء خـط هـاتفي        االجتماعيون، والتعاون مع اجلمعيات احمللية ومراكز     

  .)٣٥(مباشر، من أجل حتسني سبل محاية املشردين داخلياً املقيمني لدى اُألسر املُضيفة
وال غىن أيضاً عن إنشاء هياكل لتقدمي املساعدة يف حـاالت الطـوارئ والـدعم                 -٤٤

ة أو عـدم    التكميلي، من أجل مواجهة األوضاع النامجة عن اهنيار ترتيبات األسرة املـضيف           
ويف حاالت كثرية، قد يستند ما تقدمه اُألسر املُضيفة مـن مـساعدة       . كفاية هذه الترتيبات  

كـالزوج  (وضيافة، يف املقام األول، إىل العالقات القائمة مع بعض أفراد األسرة دون غريهم     
تشرد قـد   داخلياً أثناء فترة ال   املشردة  ، ولذلك عندما تتفكك األسرة النواتية       )أو الزوجة مثالً  

ويف أوضاع أخرى، قـد     . ُيضطر بعض أفراد األسرة إىل املغادرة والبحث بأنفسهم عن حل         
يصل اإلجهاد املقترن بتقدمي املساعدة واملأوى للمشردين داخلياً لفترات طويلة إىل حد تعجز             

ويف مجيع هذه األوضاع    . معه اُألسر املُضيفة عن مواصلة تقدمي هذا الدعم دون تلقي مساعدة          
كما أن ضـمان    . ب على املشردين داخلياً، يف حاالت كثرية، أن يغادروا األسرة املُضيفة          جي

وجود النظم اليت تدعم ترتيبات االستضافة وتقدم بدائل احلماية واملساعدة للمشردين داخلياً            
الذين مل يعد ميكنهم البقاء يف هذه الترتيبات ميثل عامالً حيوياً ملنع أضعف فئات املـشردين                

خلياً من اللجوء إىل آليات تكيف سلبية، مثل الزواج املبكر واألنشطة املعيـشية اخلطـرية               دا
  .وضاع غري مستقرةواالستغاللية، ولتجنيبهم العيش يف أ

  

__________ 

)٣٥( See also A/HRC/16/43/Add.5, p. 21. 
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  دور السلطات احمللية والبلدية  -٣  
مبا أن الدولة مسؤولة بصورة أولية عن محاية ومساعدة املشردين داخلياً، فال غـىن                -٤٥

غري أن الـسلطات    .  وتشجيع هنج حكومي شامل إزاء االستجابة للمشردين داخلياً        عن اختاذ 
، وتتصدى لكل من اجلوانب اإلنسانية العاجلة لتدفقات        تكون عادة يف املقدمة   احمللية والبلدية   

. وتقدمي اخلدمات األساسية هلـم    لفترات أطول   املشردين داخلياً، والضغوط املتعلقة بالتشرد      
 ما تفتقر هذه السلطات إىل املوارد الالزمة للتصدي هلذا التحدي، مما يـنّم              ومع ذلك، كثرياً  

عن وجود فجوات بني السياسات اليت تتقرر يف العاصمة والسياسات املنفّذة حمليـاً، وعـن               
وقد . بني السلطات احمللية والوطنية واجلهات الفاعلة الدولية العاملة يف البلد         املعقدة  العالقات  

خارج املخيمات، الـذين    املقيمني  حاً متام الوضوح يف حالة املشردين داخلياً        يبدو ذلك واض  
ويف الوقـت   . تقل فرص استفادهتم من املساعدة البديلة املقدمة من املنظمات غري احلكومية          

نفسه، تضطلع السلطات احمللية والبلدية مبسؤوليات حمددة وتؤدي دوراً حيوياً يف دعم حقوق             
مشردين داخلياً داخل جمتمعاهتم، ويف تنفيذ الربامج اخلاصـة باملـشردين           اإلنسان املكفولة لل  

  .، مبا يف ذلك اإلدماج احملليدائمةداخلياً والربامج اجملتمعية، وتيسري الوصول إىل حلول 

  دعم حقوق اإلنسان للمشردين داخلياً داخل جمتمعاهتم    
شردين داخلياً، ونظراً إىل دورها     مبا أن السلطات احمللية هي جهة االتصال املباشر بامل          -٤٦

يف تقدمي اخلدمات احمللية ووضع االستراتيجيات اإلمنائية احمللية، فعادة ما تكون هذه السلطات             
حيدد ويساعد املشردين داخلياً خارج املخيمات الذين يعيشون يف جمتمعـاهتم            هي أفضل من  

ت املشردين داخلياً، وأن تيـّسر      وميكن للسلطات احمللية أن تدعم عمليات حتديد مسا       . احمللية
 ومها خطوتان مهمتـان    -عملية استبدال واقتناء وثائق اهلوية أو اإلقامة أو غريها من الوثائق            

 خارج املخيمات من احلصول على ما يستحقونه من مساعدة  املقيمني متكّنان املشردين داخلياً  
ن شأن هذه املساعدة أن تتيح وم.  مواطننيووحقوق ومزايا، سواء بوصفهم مشردين داخلياً أ

هلم االستفادة من نظم الضمان االجتماعي الوطنية، ومن اخلدمات العامة واملـوارد املتاحـة              
كاحلقوق املتعلقة بالتملّك، واحلالـة  (للمواطنني، واحلصول على سلسلة من احلقوق األخرى   

ميثل مـشكلة لقطـاع   ويف حالة العراق، مثالً، حيث كان األمن الغذائي       ). املدنية، والسكن 
كبري من السكان، تلقت هذه الوالية تقارير تفيد بأن املشردين داخلياً الذين ينتقلـون مـن                
حمافظة إىل أخرى يعجزون يف كثري من األحيان عن حتويل بطاقات اإلعاشـة الغذائيـة إىل                

  .)٣٦(مناطق التشرد اجلديدة
تمييز املباشر أو غري املباشـر يف       ويف كثري من األحيان يقع املشردون داخلياً ضحية ال          -٤٧

ويف بعض احلاالت   . اجملتمعات املُضيفة، وذلك بسبب وصفهم أو تصنيفهم كمشردين داخلياً        

__________ 

 .٥٣ و٤٥، الفقرتان A/HRC/16/43/Add.1 الوثيقة انظر أيضاً )٣٦(
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يستند هذا التمييز إىل االختالف اإلثين أو إىل اختالفات أخرى، يف حني ُيعزى يف حـاالت                
اخلاص، تبّين لـه أن     ويف سياق الزيارات القطرية للمقرر      . أخرى إىل مشكالت أكثر هيكلية    

املشردين داخلياً عادةً ما ُيحرمون من اخلدمات األساسية، مثل التعليم االبتدائي واخلـدمات             
الصحية، وُيعزى ذلك إىل أن املدارس أو املرافق الصحية احمللية تعاين بالفعل من نقص التمويل               

السياقات، قد تطلـب    ويف هذه   . )٣٧(أو من االكتظاظ، أو ُيعزى إىل أسباب بريوقراطية حبتة        
 تقدمي ما ُيثبـت إقامتـهم أو         احمللية من أسر املشردين داخلياً     املؤسسات الصحية والتعليمية  

لكي تتمكن من مّد خدماهتا إليهـا بـصورة         ) عن خدمات ُتقّدم عادة جماناً    (رسوماً خاصة   
الوقـت  وتعكس هذه األوضاع احلاجة إىل ُنظم فعالة للتنسيق والتحويـل املـايل يف              . فعالة

         املناسب بني السلطات املركزية واحمللية، مبا يف ذلك املناطق اليت فّر منها املشردون داخليـاً،               
  .ما يتصل بذلك من احتياجاتمبا ميكّن من تقدير حجم التدفق احمللي للمشردين داخلياً و

ات احملليـة، يف    وقد تؤثر العوامل الدميغرافية واإلثنية، أو األولويات السياسية للسلط          -٤٨
غـري  " سياسـة "درجة ترحيب هذه السلطات باملشردين داخلياً ومساعدهتم أو يف اعتمادها         

ويكتسي ذلك أمهية خاصة يف األوضاع اليت قد يؤثر فيهـا التـشرد             . رمسية بعدم املساعدة  
رج ويعد املشردون داخليـاً خـا    . الداخلي يف التركيبة اإلثنية أو الدينية أو غريها ألية منطقة         

املخيمات، بشكل خاص، أهدافاً سهلة يف هذه احلاالت، حيث يرسم هلم جرياهنم صـورة               
منطية بأهنم مشردون داخلياً، وقد يتعرضون للتمييز وملشاكل أمنية، منها االحتجاز التعسفي،            

وقد تؤدي عمليات معينة    . من جمتمعاهتم املضيفة  " طُردوا"واملدامهات، والتشرد الثانوي إذا ما      
وميكـن   .)٣٨(الوطين أو احمللـي، أو االنتخابـات      تفاقم هذا الوضع، منها إجراء التعداد       إىل  

للسلطات احمللية أن تؤدي دوراً حامساً يف هذه األوضاع، وذلك بتعزيز ثقافة احترام حقـوق               
اإلنسان وسيادة القانون والتنوع، وتقدمي بيانات عامة هلذا الغرض، واختاذ خطـوات فعالـة        

وال غىن أيضاً عن    .  الفعالة للمشردين داخلياً من التمييز واملضايقة واالضطهاد       لضمان احلماية 
اختاذ تدابري خاصة لتعزيز االتصال بأضعف فئات املشردين داخلياً ومحايتهم وتيسري حصوهلم            

  .)٣٩(على حقوقهم، مبن فيهم الشباب واإلناث الاليت يتولني رعاية األسرة املعيشية، واملسنون

  الت خاصة للمشردين داخلياً، والربامج القائمة على اجملتمع تنفيذ تدخ    
يالحظ أن السلطات احمللية قد ال تكون قادرة يف مجيع األحيان على تنفيذ األطـر                 -٤٩

أو مستعدة لذلك، حىت وإن كانت هذه األطـر         تنفيذاً تاماً   الوطنية املتعلقة باملشردين داخلياً     
واجه السلطات احمللية قيوداً يف تطبيـق التـشريعات         وقد ت . اعتمدت من السلطات املركزية   

املتـضاربة  والربامج املتعلقة باملشردين داخلياً بسبب مسائل هيكلية، أو بسبب االحتياجات           
__________ 

 .A/HRC/19/54/Add.2، والوثيقة ٥٣ و٤٥، الفقرتان A/HRC/16/43/Add.1انظر أيضاً الوثيقة  )٣٧(
 .٥٥، الفقرة A/HRC/16/43/Add.1انظر أيضاً الوثيقة  )٣٨(
 .٣٨-٣٧املرجع نفسه، الفقرتان  )٣٩(
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للفئات احمللية األخرى داخل اجملتمع، وقد تفتقر إىل القـدرة أو املـوارد املاليـة أو اإلرادة                 
فإذا اعتمدت السلطات الوطنية برامج وأطـر       . ياًالسياسية أو فهم احتياجات املشردين داخل     

وطنية حمددة تتعلق باملشردين داخلياً، فإهنا بذلك تتحمل مسؤولية مناظرة عن توفري القدرات             
التشغيلية واملؤسسية اليت تكفل تنفيذ هذه الربامج واألطر، وحتويل األموال الالزمة لألنـشطة          

ابري الالزمة ملواجهة هذه التحديات، ومنها اختـاذ  غري أن التد. ذات الصلة يف الوقت املناسب    
مدرجة يف األطر   غالباً ما ال تكون     إجراءات أكثر مرونة ميكن تفعليها يف حاالت الطوارئ،         

  .الوطنية املتعلقة باالستعداد وباملشردين داخلياً
عدم ف. خارج املخيمات حتدياً آخر   املقيمني  ومن منظور تقين، ميثل املشردون داخلياً         -٥٠

القدرة على حتديد وتقدير احتياجات هؤالء املشردين يف احملليات قد جيعل من الصعب أو من               
املستحيل للسلطات احمللية أن تربر طلباً للحصول على مزيد من املوارد أو أن تـستفيد مـن                 

 وقد يؤدي ذلك بدوره إىل عدم إدراجهم يف       . الربنامج القائم املتعلق حتديداً باملشردين داخلياً     
 وهو ما يشري إىل   -هذه الربامج أو إىل عدم ضمان حصوهلم على اخلدمات املقدمة يف اجملتمع             

ضرورة دعم السلطات احمللية يف املهمة األساسية املتمثلة يف مجع بيانات مصّنفة عـن عـدد                
  . املشردين داخلياً خارج املخيمات وعن احتياجاهتم اخلاصة

دية أن تؤدي دوراً رئيسياً يف التواصل مع الـسلطات          ومبقدور السلطات احمللية والبل     -٥١
احلكومية الوطنية ومع اجملتمعات املتأثرة بالتشرد، وكذلك يف وضع وتنفيذ الربامج اخلاصـة             

وقد يكون دعم السلطات احملليـة يف وضـع   . باملشردين داخلياً والربامج القائمة على اجملتمع    
ر خاص عندما تتعامل السلطات مع الطلبـات        برامج قائمة على اجملتمع خطوة جديرة بتقدي      

وينبغـي  . قد أُمهلت املتنافسة للقطاعات السكانية الضعيفة األخرى اليت تشعر بأن احتياجاهتا          
هلذه الربامج أن ترتكز على بيانات مصنفة عن املشردين داخلياً واجملتمع املُـضيف، تـشمل               

 تكون هذه الـربامج تـشاركية       جوانب ضعفهم احملددة واحتياجاهتم وآليات التكيف، وأن      
وقد تتفاوت الربامج القائمة على اجملتمع تفاوتاً كبرياً حبسب السياق، وإن كان من             . وشاملة

املمكن أن تتضمن تقدمي املساعدة املالية أو العينية إىل األسر املضيفة؛ أو برامج تنشيط اجملتمع؛     
وينبغي االستثمار يف بعض اجملـاالت،      . أو توسيع وتعزيز اهلياكل األساسية واخلدمات احمللية      

مثل دعم السلطات احمللية، وذلك من خالل التوعية والتدريب، مبا يف ذلك بـشأن مـسائل               
  .تقنية مثل إجراء العمليات التشاورية ومجع البيانات وختطيط الربامج

هات وباإلضافة إىل دور اجل  . وجيب دائماً أالّ تغيب االعتبارات السياسية عن األذهان         -٥٢
الفاعلة الدولية يف التعاون مع السلطات املركزية يف وضع السياسات، ينبغي هلذه اجلهـات              

ويصدق . إدراج ووضع استراتيجيات للتعاون مع السلطات احمللية، ومراعاة احلساسيات احمللية
ذلك بشكل خاص عندما تكون احلكومة ال مركزية، وعندما ال تصل السلطات احلكومية إىل 

طق البلد أو ال يكون هلا تأثري فعال عليها، أو عندما تعجز السلطة املركزية عن فرض            مجيع منا 
  . سياساهتا بقوة على الشؤون احمللية
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  لدائمةاحللول ا    
ينبغي للسلطات احمللية والبلدية املسؤولة عن التنمية احمللية واخلـدمات االجتماعيـة              -٥٣

مسؤولية خاصة بشأن ضمان حصول املشردين      واألمن يف مناطقها أن تبدي اهتماماً وتتحمل        
ويف بعـض   . دائمـة داخلياً خارج املخيمات على املساعدة من أجل الوصول إىل حلـول            

احللول اإلدماج احمللي يف اجملتمع املضيف، وهي عملية تـؤدي فيهـا            هذه  احلاالت، تتضمن   
ومـن  . هبا أمراً مفيـداً   السلطات احمللية دوراً رئيسياً ويكون مجع املمارسات اجليدة املتعلقة          

أخرى، منـها العـودة     دائمة  املمكن أيضاً أن تسهم هذه السلطات يف الوصول إىل حلول           
ضمان حتديد املـشردين داخليـاً يف   : وإعادة االستيطان يف مكاٍن آخر من البلد، بطرق منها    

شردين ؛ وحتسني حصول امل   الدائمة على الصعيد الوطين   جمتمعاهتم وإدراجهم يف برامج احللول      
وميكن . داخلياً على املعلومات؛ وتيسري حتويل الوثائق أو املزايا اليت حصلوا عليها أثناء التشرد            

أيضاً هلذه السلطات أن تيسر الوصول إىل حلول انتقالية أو توليفة من احللـول، كالـسماح     
يفة أثنـاء   للمشردين داخلياً باالحتفاظ حبقوق معينة، مثل تصاريح اإلقامة يف اجملتمعات املض          

ترتيب أمور حياهتم اجلديدة يف منطقة العودة وضمان سـالمة هـذه املنطقـة، أو بتيـسري               
اإلجراءات حبيث ميكن لبعض أفراد األسرة االستمرار يف العمل يف اجملتمع املضيف بينما يعود              

ف وعندما يعود املشردون داخلياً إىل اجملتمـع املـضي        . سائر أفراد األسرة إىل املوطن األصلي     
الذي هو موطنهم األصلي، سيكون على السلطات احمللية أن تؤدي أيـضاً دوراً حموريـاً يف                
استعادة حقوقهم، ومعاجلة بعض املشاكل، مثل شغل املسكن من قبل الغري، وهي مشكلة قد              

  .تنشأ عن طول فترة غياهبم
ـ               -٥٤ ن وعندما يكون اإلدماج احمللي هو احلل املفضل للمشردين داخليـاً، يكـون م

الضروري يف كثري من األحيان اختاذ تدابري إضافية ملصلحة كل من املشردين داخلياً ودوائرهم      
وأهم هذه التدابري هي التدابري املتعلقة باألرض والسكن وأسباب املعيشة، من أجـل             . احمللية

معاجلة مشاكل االكتظاظ واالعتماد على الغري والتملك غري القانوين، وهي مـشاكل تـؤثر        
وال غىن يف هذه العملية عن مـشاورة ومـشاركة          .  يف املشردين داخلياً أثناء تشردهم     عادة

، لكي ميكن جتنـب الـربامج غـري          على السواء  ن داخلياً ياملشردواجملتمعات املتأثرة املضيفة    
وينبغي أيضاً إتاحة سبل وصول املـشردين داخليـاً إىل          . الناجحة وعمليات التشرد الثانوي   

  .)٤٠(إلنسانية واإلمنائية الوطنية والدوليةاجلهات الفاعلة ا
ُتترَجم إىل دعم سياسـي     "أما السياسات الوطنية املتعلقة باإلدماج احمللي فيجب أن           -٥٥
 ومن شأن عمليات حتديد مسات املشردين داخلياً        .)٤١("ايل للسلطات وللمجتمعات احمللية   وم

__________ 

 .٤٣-٣٤، الفقرات A/HRC/13/21/Add.4انظر أيضاً الوثيقة  )٤٠(
)٤١( Brookings, IDMC, Norwegian Refugee Council, IDPs in protracted displacement: is local 

integration a solution? May 2011, p. 7. 
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أن تـساعد يف تقـدير املـوارد    ، )٤٢(اليت ينشدوهناالدائمة واستطالع نواياهم ملعرفة احللول     
ألغراض التخطيط، كما أهنا حتسن سـبل حـصول   مهمة  وهذه العمليات   . والتدابري الالزمة 

اجلهات الفاعلة احمللية والبلدية، مبا يف ذلك اجلهات الفاعلة اإلمنائية، على التمويـل الـوطين               
ـ          . والدويل ني التـدخالت اخلاصـة     وينبغي ملعظم برامج اإلدماج احمللي الفعالة أن جتمـع ب

فـإن كانـت أعـداد      . اليت تكون على نطاق اجملتمع احمللي     باملشردين داخلياً وبني الربامج     
املشردين داخلياً كبرية، فمن املمكن أن ميثل إدماج مسائل التشرد يف اخلطط احمللية املتعلقـة               

 ميكـن حتـسينها     بالتنمية وختفيف الفقر وبرامج اإلدماج يف أسواق العمل استراتيجية فعالة         
عالوة على ذلك، ميكن االستفادة من مصادر و. )٤٣(باملشاركة النشطة ملمثلي املشردين داخلياً  

أخرى للممارسة واخلربة، مثل ممارسات اإلدماج احمللي املبتكرة اليت اسـتخدمت يف سـياق           
  .برامج إدماج الالجئني، أو مشاريع تنشيط اجملتمعات

  اتاالستنتاجات والتوصي  -رابعاً  
خارج املخيمات ميثلون أغلبية املشردين داخلياً      املقيمني  رغم أن املشردين داخلياً       -٥٦

املضيفة الداعمة فعادة ما يكون هؤالء غري معروفني وال تقدم هلم أو للمجتمعات   يف العامل،   
وخيتلط املشردون داخلياً الـذين  . الدائمةعم اإلنساين واحللول املساعدة يف جمال الد   هلم،  
يشون يف اجملتمعات املضيفة ويف مراكز حضرية بعامة السكان احملليني، يف حني يلـتمس              يع

ويف كلتا احلالتني يصعب حتديد املشردين داخلياً،       . آخرون املأوى يف مناطق نائية ومنعزلة     
ورغم أنه ُيفترض يف كثري من األحيان أن املشردين داخليـاً           . ومن مث يتعرضون لإلمهال   

د وجدوا حلوالً بأنفسهم، فإهنم عادة ما يتعرضون لتدهور خطـري يف            خارج املخيمات ق  
متتعهم بسلسلة من حقوق اإلنسان، منها احلق يف السكن الالئق، واحلماية من اإلخـالء              
القسري، واحلق يف التعليم والصحة، ويتعرضون بشكل خاص خلطر التمييـز والفقـر              

ن مساعدة، فسوف ُيستبعدون بطبيعـة  فإذا ُتركوا دون حتديد ودو  . واالستغالل واإليذاء 
مثالً، يف سياق   (ملسألة تشردهم   الدائمة  احلال من تدابري املساعدة واحلماية، ومن احللول        

؛ ومن التدابري اليت ميكن أن ختفف مـن الـضغوط           )عمليات املصاحلة واإلعمار الوطنية   
  . األخرى الواقعة على اهلياكل االجتماعية يف اجملتمعات املضيفة

وعادة ما يؤدي االفتقار إىل هنج نظامي وعادل وقائم على حقوق اإلنـسان إزاء                -٥٧
 وثانوية ومتكررة، وإىل    طويلة األمد املشردين داخلياً خارج املخيمات إىل موجات تشرد        

تفاقم فقر وضعف املشردين داخلياً ومن يستضيفوهنم واجملتمع ككل يف البلـدان الـيت              
  .ماعي اليت ال تتلقى املساعدةتتكرر فيها عمليات التشرد اجل

__________ 

 .٩املرجع نفسه، ص  )٤٢(
 .املرجع نفسه )٤٣(
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ويف سياق االجتاهات العاملية، مثل التوسع احلضري السريع، مبا يف ذلك يف الدول     -٥٨
األقل تقدماً، والزيادة املتوقعة يف تكرار وشدة الكوارث الطبيعية النامجة عن آثـار تغـري         

ومثة . يف املناطق احلضرية  املناخ، ُيتوقَّع أن تتزايد ظاهرة املشردين داخلياً خارج املخيمات          
دور رئيسي ميكن للمجتمعات املضيفة والسلطات احمللية والبلدية أن تؤديـه يف املنـاطق           
احلضرية وغريها من املناطق ملساعدة املشردين داخلياً خارج املخيمات، وجيب دعم جهود 

  . هذه اجملتمعات والسلطات يف هذا الصدد
  :اص التوصيات التاليةيف ضوء ما سبق، يقدم املقرر اخلو  -٥٩

  توصيات عامة إىل أصحاب املصلحة الوطنيني والدوليني  -ألف  
رغم اضطالع بعض اجلهات الفاعلة الدوليـة والوطنيـة بعمليـات لتقـدير              •

احتياجات املشردين داخلياً خارج املخيمات واحتياجات جمتمعاهتم املُـضيفة،         
د وإىل ُنظم أكثر مشوالً وأكثر      وتقدمي املساعدة هلم، مثة حاجة إىل مزيد من اجلهو        

ولبلوغ هذه الغاية، ينبغي للجهات الفاعلة اإلنسانية واإلمنائية        . قابلية للتنبؤ هبا  
على الصعيدين الوطين والدويل، ومبشاركة من اجملتمع       ) مبا فيها اجلهات املاحنة   (

 :املدين واجملتمعات املتأثرة، القيام مبا يلي

مارسات اجليدة والفجوات والتحديات يف إجراء تقييمات هبدف حتديد امل •
سياق مساعدة ومحاية املشردين داخلياً خارج املخيمـات، واجملتمعـات     

 املضيفة؛

وضع االستراتيجيات ذات الصلة لسد هذه الفجوات، واالستجابة على          •
حنو أكثر عدالً وفعالية ومنهجية للمشردين داخلياً خـارج املخيمـات           

 وللمجتمعات املتأثرة؛

افة إىل املسائل املُحددة وجماالت التركيز والتوصيات الواردة أدناه، باإلض •
جيب دعم أنشطة البحث وحتسني عمليـات االسـتجابة يف اجملـاالت            

املشردون داخلياً خارج املخيمـات     : األخرى اجلديرة باالهتمام، ومنها   
الذين يعيشون يف مناطق ريفية أو نائية أو معزولة؛ واخلصائص املميـزة            

قات اليت حتدث فيها الرتاعات والكوارث الطبيعية والتشرد داخل         للسيا
املدن، واليت قد تؤثر يف االستجابات؛ واحتياجات الفئـات الـشديدة           

 خارج املخيمات؛املقيمني الضعف من املشردين داخلياً 

تعزيز ووضع وتنفيذ استراتيجيات لتوسيع مفهوم املساعدة حبيث تشمل          •
ت اإلمنائية الرامية إىل تعزيز اخلدمات األساسية       اإلنعاش املبكر والتدّخال  

واهلياكل األساسية للمجتمعات املتأثرة، وحتسني ُسبل الوصول إىل حلول         
 .خارج املخيماتاملقيمني ملشاكل املشردين داخلياً دائمة 
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  مجع البيانات  -باء  
ة مشاركة الدول املتأثرة وأصحاب املصلحة اآلخرين يف محالت التوعية ويف أنشط           •

بناء القدرات، وتنفيذ ُنظم فعالة وشاملة جلمع البيانات املُصنفة يف الوقت املناسب            
وينبغي أن يشمل ذلـك     . عن املشردين داخلياً خارج املخيمات أو حتديد مساهتم       

التحديد املبكر للمشردين داخلياً وحتديد احتياجاهتم      : منهجيات مناسبة من أجل   
ا يتيح متابعتهم مبجرد تفـرقهم؛ ومعرفـة        فور حدوث أزمة أو بعدها مباشرة مب      

األماكن اليت يعيش فيها املشردون داخلياً يف اجملتمعـات املـضيفة يف املنـاطق              
وجيب اختاذ الضمانات املالئمة حلمايـة املـشردين        . احلضرية أو املناطق األخرى   

داخلياً الذين قد يرغبون يف االحتجاب عن األنظار ألسباب أمنيـة أو ألسـباب              
 وينبغي أن تشمل أدوات التقدير السريع لالحتياجات ولـُسبل احلمايـة            .أخرى

املشردين داخلياً خارج املخيمات وتقـدير احتياجـاهتم؛        : آليات لتحديد ما يلي   
وأسباب بقائهم خارج املخيمات؛ والدعم املقدم من اجملتمعات املضيفة واألسـر           

  .اقات خمتلفةاملضيفة، واحتياجاهتا؛ وآليات حتليل أوجه الضعف يف سي

  املمارسات اجليدة/توثيق وحتليل املمارسات القائمة  -جيم  
اختاذ مزيد من املبادرات جلمع ونشر وحتليـل املمارسـات القائمـة وأفـضل               •

محاية ومساعدة املشردين داخلياً خارج املخيمات وإجياد حلول        : املمارسات بشأن 
اكهم؛ والـُنهج  ملشاكلهم؛ ومنهجيات حتديدهم والوصول إلـيهم وإشـر      دائمة  

واستناداً إىل  . القائمة على اجملتمع اليت تدعم وتراعي احتياجات اجملتمعات املضيفة        
هذه املعلومات، ينبغي حتليل املمارسات اجليدة، مبا يف ذلك ممارسـات التكيـف             
اإلجيابية من جانب املشردين داخلياً واجملتمعات املضيفة، والدروس املستفادة، بغية       

 القائمة وتوسيع نطاق االستجابات الوطنية والدولية للمـشردين         حتسني الربامج 
 .ملخيمات وللمجتمعات املضيفة هلمداخلياً خارج ا

  خارج املخيمات يف مناطق حضريةاملقيمني املشردون داخلياً   -دال  
تعزيز الفهم وحتسني املنهجيات من أجل إدماج أوجه ضعف املـشردين داخليـاً             •

م احملددة يف كل من استراتيجيات احلد مـن خمـاطر           خارج املخيمات واحتياجاهت  
 الكوارث والتصدي هلا، واإلنعاش احلضري املبكّر، والتخطيط اإلمنائي؛ 

حتسني اآلليات والفهم فيما يتعلق بآليات مجع البيانات وتقدمي املساعدة، والعوامل            •
 اليت تتيح أو تعوق جناح االندماج احمللي يف األوساط احلضرية؛ 
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املتجهة إىل املراكز احلضرية،    : البحث املُحدد بشأن أمناط التشرد الداخلي     تعزيز   •
مبا يف ذلك األمناط النامجة عن كوارث مفاجئة أو بطيئة الظهور بسبب تغري املناخ؛      

 وموجات التشرد الثانوي من املراكز احلضرية وداخلها؛ 

حتسني : وتعقدهاويف سياق الطبيعة اخلاصة حلاالت الطوارئ والتشرد داخل املدن           •
الفهم واألدوات وعملية مجع املمارسات اجليدة بشأن أوجه الـضعف احملـددة            
للمشردين داخلياً والتدّخالت املتعلقة هبم، والُنهج القائمة على اجملتمع، مما ُيعزز           

 بطرق منـها إجـراء حتليـل        - لفترات طويلة اإلنعاش املبكّر ويتجّنب التشرد     
خارج املقيمني  احلضرية، وإدراج املشردين داخلياً     الستجابات  ودراسة سريعني ل  

  .املخيمات يف اجلهود الرامية إىل سّد فجوة الضعف احلضري

  اجملتمعات املضيفة  -هاء  
مجع املمارسات اجليدة، وحتديد الفجوات، ووضع إرشـادات ُمحـددة بـشأن             •

: مبا يف ذلك  الترتيبات والُنهج الرامية إىل دعم اجملتمعات املضيفة واألسر املضيفة،          
آليات لدعم وإدارة ورصد ترتيبات األسر املضيفة؛ وُنهج جمتمعية أوسع نطاقـاً            
لتحسني القدرة االستيعابية للمجتمعات املضيفة وقدرهتا على التكليف، مثل دعم          

والعمل على إنشاء نظم    . اهلياكل األساسية واخلدمات وأسباب املعيشة يف اجملتمع      
ؤ هبا وأكثر منهجية لدعم األسر واجملتمعات املـضيفة،         تشاركية أكثر قابلية للتنب   

تستند إىل تقدير االحتياجات وتقتـرن بالتـدّخالت احملـددة الـيت تتـصدى              
لالحتياجات اخلاصة وألوجه الضعف اخلاصة للمشردين داخلياً، وحتقق أقـصى          

  .الدائمةميكن من احللول  ما

  دور السلطات احمللية والبلدية  -واو  
 بالدور احملدد واملسؤوليات احملددة للسلطات احملليـة والبلديـة،          تعزيز التوعية  •

وباحتياجات هذه السلطات من الدعم وما قد تواجهه من عقبـات يف سـياق              
وينبغي، على وجه التحديد،    . محاية ومساعدة املشردين داخلياً خارج املخيمات     

لية اليت تؤثر يف مجع معلومات عن العوامل اهليكلية والسياسية واالقتصادية أو املا
استجابة هذه السلطات، فيما يتعلق بتقدمي املساعدة اإلنسانية وتوفري احللـول           

كما جيب تعزيز الفهم وبنـاء القـدرات علـى          . ، مثل اإلدماج احمللي   الدائمة
محاية حقوق اإلنسان للمشردين داخليـاً      : مستوى السلطات احمللية، من أجل    
مثل عدم التمييز واملساواة يف احلصول على        (الذين يعيشون يف جمتمعاهتم احمللية    

أو تنفيذ برامج حمددة ملساعدة ومحاية املشردين داخليـاً،         /؛ ووضع و  )اخلدمات
؛ وإدراج املـشردين    دائمةوُنُهج قائمة على اجملتمع؛ وتيسري التوصل إىل حلول         
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خارج املخيمات يف اخلطط املتعلقة باحلد من الفقـر وحتقيـق           املقيمني  داخلياً  
 .التنمية احمللية

لاللتزامات الـسابقة املتعلقـة     توصيات إىل جمتمع املساعدة اإلنسانية، متابعة         -زاي  
  ، يف إطار اللجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالتمبوضوع هذه الوالية

يف إطار اللجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت، ينبغي الـشروع يف اسـتعراض              •
 واملسائل ذات الصلة فيما يتعلق باملشردين داخلياً        املمارسات القائمة والفجوات  

خارج املخيمات، هبدف وضع استراتيجيات وآليات لتعزيز االستجابات        املقيمني  
 :وقد تشمل اخلطوات املقترحة ما يلي. اإلنسانية واإلمنائية ذات الصلة

خارج املخيمـات يف مجيـع      املقيمني  املراعاة املناسبة للمشردين داخلياً      •
ال ذات الصلة اليت تقوم هبا اللجنـة الدائمـة املـشتركة بـني              األعم

 الوكاالت، مبا يف ذلك أعمال فرق العمل التابعة هلا؛ 

اضطالع الوكاالت، على أساس طوعي، بعملية حصر للمنجـزات أو           •
بدراسة استقصائية لرباجمها وممارساهتا املتعلقة باملشردين داخلياً خـارج         

 ؛)أو املقدمة هلم(ة املخيمات وللمجتمعات املضيف

ميع املمارسات اجليدة يف هذا الصدد، وإجراء حتليل للفجوات القائمة          جت •
املتعلقة باحلماية واملساعدة، اليت تعوق االستجابة املؤسسية من جانـب          

 اجملتمعات اإلنسانية واإلمنائية؛ 

وانطالقاً من هذا األساس، ميكن أن يقوم فريق مرجعي جبمـع وحتليـل              •
حتديد الفجوات العامـة وجمـاالت      : املذكورة أعاله، هبدف  املعلومات  

أو /النظام؛ ووضـع اسـتراتيجيات و     نطاق  التركيز اليت هلا تأثري على      
عمليات من أجل اختاذ هنج أكثر عدالة ومنهجيـة إزاء املـسائل الـيت              
يواجهها كل من املشردين داخلياً خارج املخيمات واجملتمعات املـضيفة          

 .دة اإلنسانية وحقوق اإلنسان والتنميةفيما يتعلق باملساع

        


