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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة الثالثة والعشرون

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

  يف ذلك احلق يف التنميةواالجتماعية والثقافية، مبا 

   داخلياً، تشالوكا بياينللمشرديناملقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان تقرير     
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  مقدمة  -أوالً  
 املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمشردين داخلياً، تشالوكا بيـاين، هـذا             قدم  -١

ويعرض اجلزء األول مـن هـذا التقريـر    . ١٤/٦التقرير عمالً بقرار جملس حقوق اإلنسان    
  . قدم تقريره األخري إىل جملس حقوق اإلنسانمنذ أناألنشطة اليت اضطلع هبا املقرر اخلاص 

 ،ويقدم اجلزء الثاين من هذا التقرير حتليالً للقضايا الرئيسية املتعلقة باملشردات داخلياً             -٢
هلن بشكل فعال، مع االعتـراف      املقدمة   احلماية واملساعدة    لتحسنيوحيدد سبل املضي قدماً     

ر بأن للمشردات داخلياً شواغل وقدرات متباينة، وأهنن يضطلعن يف الكثري من األحيان بأدوا            
حلالتـهن  وأكد املقرر اخلاص، يف إطار معاجلتـه        . هامة يف محاية أسرهن وجمتمعاهتن احمللية     

وسعيه إىل إجياد حلول عملية للعقبات الرئيسية، على أمهية االضطالع بعملية شاملة            اخلاصة  
قدر اإلمكان ودمج املشردات الداخليات وأيضاً أفراد اجملتمع املدين، مبـن فـيهم الزعمـاء               

  .التقليديون واجملموعات النسائية والرجال/يوناحملل

  أنشطة الوالية  -ثانياً  

  أنشطة اإلدماج  -ألف  
 واصل املقرر اخلاص، خالل الفترة املشمولة بالتقرير، إدماج منظور حقوق اإلنسان            -٣

 املشاركة  للمشردين داخلياً يف إطار منظومة األمم املتحدة واجملتمع اإلنساين األمشل من خالل           
وواصل أيضاً تعاونه الوثيق مع منظمـات       . اط يف اللجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت      بنش

 مفّوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان ومفوضـية          املتحدة الرئيسية، مبا فيها   األمم  
 وأجـرى أيـضاً     .األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية        

التحديات الراهنة واالسـتجابات     مع هذه الوكاالت بشأن مجلة من القضايا منها          حواراً بناءً 
. لتشرد الداخلي وجماالت التعاون احملتملة، سواء يف املقر أو على املستوى امليـداين            االت ا حل
  . األنشطة املواضيعية أو القطريةبشأن دورية إعالمية جلسات  أيضاًعقدو
أنشطة نظمتها وكـاالت األمـم املتحـدة،     عدة  ة يف   ومشلت الوالية أيضاً املشارك     -٤
لحمايـة؛  املعتكف السنوي للمجموعة العاملية ل    ونتظمة،  املجتماعات  االعقد   :فيها ما يلي   مبا

 يف  داخليـاً ومساعدة النازحني   تفاقية االحتاد األفريقي حلماية      ال واالضطالع بأنشطة الترويج  
 ٢٤-٢٣(متها مفوضية حقوق اإلنسان يف جنيف ؛ وحلقة دراسية نظ)اتفاقية كمباال(أفريقيا 
التصدي لآلثار السلبية لتغري املناخ على التمتع الكامـل   حول موضوع   ) ٢٠١٢فرباير  /شباط

؛ واملشاورة اإلقليمية جلنوب وشرق أوروبا وآسيا الوسطى بشأن املـرأة يف            حبقوق اإلنسان 
 ،ية بالقضاء على التمييز ضد املرأة       بعد الرتاع، اليت نظمتها اللجنة املعن      حاالت النـزاع وما  
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مفوضـية    اليت نظمتـها   رفيعة املستوى الوحلقة النقاش    ؛)٢٠١٢مايو  /أيار ١١(يف تركيا   
باالشتراك مع املنظمة الدولية     )٢٠١٢أكتوبر  / تشرين األول  ١٨ (يف جنيف حقوق اإلنسان   

: بعد الرتاع   وما النـزاعيف حاالت   تعزيز ومحاية حقوق املرأة     "للفرنكفونية حول موضوع    
؛ وحلقة دراسية نظمتها مفوضية األمـم املتحـدة         " الناطقة بالفرنسية  البلدان األفريقية حالة  

بشأن إمكانية إيـصال    ) ٢٠١٢نوفمرب  / تشرين الثاين  ٧(السامية لشؤون الالجئني يف جنيف      
اص عـن   ويعرب املقرر اخل  . احلماية يف ظل القيود   املساعدة يف توفري    املساعدات اإلنسانية و  

  .تقديره الستمرار الشراكة مع هذه اهليئات
الذكرى السنوية العشرين إلنـشاء واليـة املقـرر         وشهد العام املاضي أيضاً إحياء        -٥

ويف هذا السياق، نظمت الوالية، بالتعاون مع اجلهات الشريكة والراعيـة املعنيـة،             . اخلاص
التأثري يف مـستقبلنا  "حول موضوع فعاليات خمتلفة، مبا يف ذلك تنظيم حلقة نقاش يف جنيف           

 "دور النساء املشردات داخلياً يف االنتعـاش وبنـاء الـسالم واحللـول الدائمـة              : املشترك
 ونشاط مواز يف جملس حقوق اإلنسان بشأن املشردين داخلياً الذين    ؛)٢٠١٢مارس  /آذار ٧(

حول  العامة    اجلمعية ؛ ونشاط مواز يف   )٢٠١٢يونيه  / حزيران ٢٩(يعيشون خارج املخيمات    
 "ات والتحديات بعد عقدين من الزمن     اإلجناز: وحالة التشرد الداخلي  تطور الوالية   "موضوع  

 التقرير الذي قدمه املقـرر      الذي شكل أيضاً موضوع   ،  )٢٠١٢أكتوبر  /تشرين األول  ٢٤(
 حـول   يف جنيـف   مشاورة عقدت ؛ و )A/67/289 (٢٠١٢اخلاص يف اجلمعية العامة يف عام       

 .)٢٠١٢نوفمرب  /تشرين الثاين  ٢٩-٢٨" ( بعد عشرين عاماً    الداخلي التشردتقييم   "موضوع
إلجـراء  ) ٢٠١٢سـبتمرب   /أيلـول  ١٨ ( يف جنيف   عمل كذلك حلقة املقرر اخلاص   وعقد  

 اإلمنائيـة اإلنـسانية و  اهليئات   حقوق اإلنسان و    هيئات مشاورات مع خرباء من العديد من     
.  ومحاية حقوق اإلنسان للمـرأة     تشرديف جمال ال   حتديداًومنظمات اجملتمع املدين ذات اخلربة      

  .ر املواضيعيذا التقريهل معلوماتمصدر   العملحلقة  اليت دارت يفناقشاتامل وشكلت

  التعاون مع املنظمات اإلقليمية والدولية  -باء  
يسّر املقرر اخلاص أن يقدم تقريراً عن تعاونه اجلاري مـع املنظمـات اإلقليميـة                 -٦

املنظمات واآلليات اإلقليمية األفريقية، ومنظمة األمن والتعـاون يف أوروبـا،           والدولية، مثل   
إقليميـة يف   مع جهات من بينها منظمـات        وقد عمل عن كثب   .  الدولية للهجرة  واملنظمة

والتصديق عليها وتنفيذها على املستوى      ٢٠٠٩عام  ل  كمباال الترويج التفاقية أفريقيا من أجل    
غاية، شارك املقرر اخلاص يف الدورة السادسة والعشرين بعـد املائـة            وحتقيقاً هلذه ال  . الوطين

 ويسّر .يف كمباال) ٢٠١٢أبريل / نيسان٥ - مارس/ آذار٣١( جلمعية االحتاد الربملاين الدويل 
  تتوجيـاً  ول صك إقليمي ملزم قانوناً، وكـان      ه االتفاقية ُتعّد أ    هذ املقرر اخلاص مالحظة أن   

من أجـل   احلكومات واجملتمع املدين واجملتمع الدويل مل الذي مشلالع عقدين من   عن يزيد امل
 كـانون   ٦حيز التنفيـذ يف     قد دخل هذا الصك     و . داخلياً شردين امل معاجلة حمنة املاليني من   

  .٢٠١٢ ديسمرب/األول
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للجنة بفيينا ا  ٢٠١٢ سبتمرب/ أيلول ٤ يوم    املقرر اخلاص   خاطب  على ذلك،  وعالوةً  -٧
 أجل رفع مستوى الـوعي       من نظمة األمن والتعاون يف أوروبا    التابعة مل ساين   اإلن املعنية بالبعد 

 الداخلي تشرددائمة حلاالت الاللول احل بني والصالت الوثيقةوالية باألعمال اليت تضطلع هبا ال  
 ويف الـسياق نفـسه،      . يف أوروبا  واألمن الوطين واإلقليمي يف منطقة منظمة األمن والتعاون       

 "تـشرد الكوارث الطبيعيـة وال    " موضوع  عمل يف فيينا حول     يف حلقة  املقرر اخلاص شارك  
 املنظمـة الدوليـة للـهجرة يف        تهانظم شارك يف حلقة نقاش   و .)٢٠١٢ سبتمرب/يلولأ ٥(

). ٢٠١٢ يوليـه /متـوز  ٢٠( الناجم عن الكوارث الطبيعية      حول موضوع التشرد  نيويورك  
باالتصال لألغـراض اإلنـسانية عـن        قدم إحاطة للفريق العامل املعين        على ذلك،  وعالوةً

  ).٢٠١٢أكتوبر / تشرين األول٢٤(أولويات واليته والزيارات القطرية اليت قام هبا 
ظمات اجملتمـع املـدين يف جنيـف        منشراكة قوية مع     املقرر اخلاص على     حيافظو  -٨

 عن تقديره للدعم املقدم لواليتـه مـن         خاصوجه  ب أن يعرب    وهو يود . امليدانونيويورك و 
التـشرد  بـشأن   الل املشروع املشترك بني معهد بروكينغز وكلية لندن للعلوم االقتصادية           خ

 خمتلف القـضايا ذات االهتمـام       بشأنلتعاون مع مركز رصد التشرد الداخلي       ، ول الداخلي
الـدائرة   على التعاون القائم مع       إلضفاء الطابع الرمسي   تعاون يف اتفاق    دخل أيضاً و. املشترك

منظمات اجملتمـع   وتؤدي   .هوتعزيز لوكاالت لتصنيف فئات املشردين داخلياً    املشتركة بني ا  
وصياغة أثر التـشرد    املدين، ميدانياً، دوراً حيوياً يف دعم الوالية من خالل تبادل املعلومات،            

 حقوق اإلنسان يف سياقات خمتلفة، والعمل كحلقة وصل مع اجملتمعات احملليـة      الداخلي على 
  .خالل الزيارات القطريةللمشردين، وال سيما 

شـارك املقـرر اخلـاص يف       ،  ٢٠١٢يونيـه   /حزيران ٢٣ إىل   ١٨ويف الفترة من      -٩
إيطاليا، يف الدورة الدراسية السنوية الثامنة بشأن القانون املتعلق بالتشرد الداخلي،           رميو،   سان

االقتصادية وكلية لندن للعلوم     بروكينغز    املشترك بني معهد   شروعواليت شارك يف تنظيمها امل    
، واملعهد الدويل للقانون اإلنساين، ومفوضية األمم املتحـدة لـشؤون         بشأن التشرد الداخلي  

 مسؤوالً حكومياً   ١٨وشارك يف الدورة    . الالجئني، ومفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان     
ويسّر . شرد بلداً من البلدان املتأثرة حباالت الت      ١٤من املعنيني بالتشرد الداخلي واملنتمني إىل       

املقرر اخلاص أن يعلن عن تنظيم حلقة دراسية سنوية جديدة ملدة أسبوع يف سان رميو بشأن                
القانون الدويل واحلماية القانونية يف حاالت الكـوارث الطبيعيـة خمصـصة للممارسـني              

  .٢٠١٢ديسمرب /وُعقدت أوىل هذه احللقات الدراسية يف كانون األول. واملشرعني
ر اخلاص أيضاً يف العديد من احملافل واملناسبات األخرى املتعلقة بالتشرد           وشارك املقر   -١٠

 مـا نظمـه  أخرى، مبا يف ذلك   نظمتها منظمات اجملتمع املدين وجهات فاعلة       الداخلي واليت   
املشروع املشترك بني معهد بروكينغز وكلية لندن للعلوم االقتصادية يف واشـنطن العاصـمة        

، )٢٠١٢مـايو   / أيـار  ٢" (دور املرأة يف حاالت النــزاع     "وجنيف، على التوايل، بشأن     
؛ ومائدة مستديرة ملناقشة موضـوع      )٢٠١٢يونيه  / حزيران ٢٨(د  والعدالة االنتقالية والتشر  

، استضافتها  )٢٠١٢مارس  / آذار ٢٣(األولويات والتحديات الراهنة بشأن التشرد الداخلي       
  .طن العاصمة يف واشنوليةلتنمية الدللواليات املتحدة اوكالة 
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  املشاركة القطرية  -جيم  

  أفغانستان    
 ١٦  إىل ١٢أجرى املقرر اخلاص يف الفترة من       ،   على دعوة من حكومة أفغانستان     بناًء  -١١
 وشارك يف حلقة عمـل تـشاورية   ،كومينيح جلسات حوار مع مسؤولني      ٢٠١٢يوليه  /متوز

ة وطنية بشأن التـشرد   وضع سياسخبصوصيوليه يف كابل / متوز ١٦ و ١٥ يوميوطنية نظمت   
واستهدفت حلقة العمل، اليت أدارهتا وزارة شؤون الالجئني والعودة إىل الوطن بدعم            . الداخلي

عمليـة    اجملتمع املدين واألمم املتحدة، إرساء خارطة طريق للمراحل الرئيـسية يف      منظمات من
ستان على هـذه     املقرر اخلاص حكومة أفغان    ئويهن.  بشأن التشرد الداخلي    عامة وضع سياسة 

  .الصدد املبادرة اهلامة ويود أن يعرب عن التزامه مبواصلة تقدمي مساعدته يف هذا

  كوت ديفوار    
 إىل  قطريـة ، بزيارة   ٢٠١٢يوليه  / متوز ٣١ إىل   ٢٣قام املقرر اخلاص، يف الفترة من         -١٢

تـشرد  الاالت  حب املتأثرةاجملتمعات احمللية   بالتقى  و.  على دعوة من احلكومة    كوت ديفوار بناءً  
دماج يف كل من أبيدجان وغـرب       إعادة التوطني واإل  و  املخصصة للعودة  واقع امل الداخلي يف 

يف إحراز تقدم كبري    ، بدعم من اجملتمع الدويل،       قد استطاعت   أن احلكومة  وخلص إىل  .البلد
وإعادة فرض   ،٢٠١٠أعمال العنف اليت أعقبت انتخابات عام       حتقيق االستقرار يف البلد بعد      

 يف ذروة تلك األزمة    ما يقدر مبليون شخص تعرضوا للتشريد        عودةوتسهيل   القانون والنظام، 
 ومـن أهـم هـذه     .  حتديات كبرية  هناك ومع ذلك، فال تزال      .أخرى هلم أو إجياد حلول    

 الـسكن   توفريحلول دائمة، مبا يف ذلك  إجياد   إىل   ؤدي الظروف اليت ت   هتيئة ضمان   التحديات
 ومن الضروري أيضاً  .  إعادة بناء حياهتم   محىت يتسىن هل  شردين داخلياً   لمواخلدمات واألمن ل  

على مـدى    البلد مراراً وتكراراً   اليت هزت    والتشريدلعنف  عمال ا  األسباب اجلذرية أل   معاجلة
  .أكثر من عقد من الزمن

فقـد   الزيارة،    إجراء هذه  وقت ،خميماتيظهرون يف     املشردون داخلياً  يعدولئن مل     -١٣
  احملليـة   واجملتمعـات   داخلياً شردين من امل  للكثري املزرية ظروف العيش قرر اخلاص   الحظ امل 
اخلـدمات  و انعدام املساكن  واالندماج احمللي، مبا يف ذلك        يف جمايل استقبال العائدين    املضيفة

يف  يف اجلزء الغريب للبلد و      خصوصاً -األساسية وفرص كسب الرزق والثقة يف قطاع األمن         
املقرر اخلاص على    شددوي.  وضواحيها أبيدجاناملوجودة يف   ضرية غري الرمسية    احلاملستوطنات  

املعيشية اليت مثل األسر للفئات الضعيفة من املشردين داخلياً ضرورة تلبية االحتياجات اخلاصة 
.  املنفصلني عن ذويهم   وكبار السن وذوي االحتياجات اخلاصة واألطفال      وحيدة   ةامرأتعوهلا  

 الختاذمها مؤخراً قراراً يقضي    احلكومة واجملتمع الدويل      على يف هذا الصدد  خلاص  يثين املقرر ا  و
 الفئات الضعيفة من املـشردين   إىل حتديد احتياجاتحبيث ترميمع البيانات   جل بإجراء عملية 

بـشأن   األمني العام     وإطار قرارل البت يف التنفيذ التجرييب    املضيفة، و  واجملتمعات احمللية  داخلياً
  .ر يف كوت ديفوارتاعحلول دائمة يف حاالت ما بعد ال إجياد
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 ،عميقة اجلذور ال  وغريها من التحديات   التصدي للتحديات اهليكلية  وسيشكل أيضاً     -١٤
  ذلك  وغري ،واملصاحلة ،العدالة واألمن و  األراضي يف قطاعات باإلصالح  تلك املتعلقة   من قبيل   

 وثائق  امتالك، مثل عدم    للكثري من الناس    تؤثر على حقوق اإلنسان    يرجح أن اليت  من القضايا   
، عنصراً أساسياً يتيح تفادي املزيد من )مثل تسجيل املواليد، وإثبات املواطنة (اهلوية الشخصية   

يف  من دور يف الرتاعات بني اجملتمعات احملليـة       ألراضي  ملا كان ل   نظراًو.  يف املستقبل  التشريد
مهية مبكان أن تكون عمليـة اإلصـالح شـاملة           بقضايا اهلوية، فمن األ    ها، وارتباط املاضي

  . اخلاصة للمشردين داخلياًوضاعاألتراعي حللول وا الدور احمللي يف إجياد وأن تعززوشفافة، 
ويالحظ املقرر اخلاص أنه على الرغم من إحراز بعض التقدم، فإن الوضع األمين يف                -١٥

 شردينوال يزال العديد من امل    . لة بسبب بطء وترية اإلصالحات ذات الص      البلد ال يزال هشاً   
شدد املقرر  وي.  البلد  فيما يتعلق بسالمتهم، وخاصة يف غرب       البالغ ختوفهميعربون عن    داخلياً

نزع السالح  االضطالع بعملية    و اخلاص على ضرورة إصالح القطاع األمين إصالحاً كامالً       
 جامعـة، وأن  ية تـشاور    من عمل  تلك األمور ستفيد  ت وينبغي أن    .والتسريح وإعادة اإلدماج  

 جتعل سجل اجلندي يف جمال حقوق اإلنسان شرطاً مـن شـروط             آلية تدقيق إنشاء   تضمنت
جهات مـسلحة غـري      وجود    مسألة تدابري ملموسة ملعاجلة  اختاذ   و اجليش اجلديد اخلدمة يف   
يـدين  و. يف الغـرب   ال سيما  وغريها من القوات غري النظامية يف أجزاء من البلد و          حكومية

 ، وقتـل فيـه    ٢٠١٢يوليه  / متوز ٢٠ اهلجوم الذي تعرض له خميم ناهيبلي يف         رر اخلاص املق
 للحماية املمنوحة   انتهاكاًباعتباره  ،   شخصاً جبروح  ٦٠مثانية أشخاص وأصيب    يقل عن    ال ما

 )املبـادئ التوجيهيـة  (التشرد الـداخلي    ب املتعلقة للمبادئ التوجيهية     وفقاً  داخلياً للمشردين
 إعالنويأسف املقرر اخلاص لعدم      .يل حلقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين     والقانون الدو 

 حىت اآلن،   شخصأية نتائج عن التحقيقات اليت أجريت بشأن هذا احلادث وعدم توقيف أي             
 ويدعو أيـضاً  . هذه التدابري باعتبارها مسألة ذات أولوية     تنفيذ  احلكومة على مواصلة    وحيث  

بناء الـسالم   يف   و  واإلمنائي  اإلنساين  يف اجملالني  صلة دعم اإلصالحات   موا إىل اجملتمع الدويل 
 هنج قائم   تستند إىل اإلصالحات اليت ينبغي أن     وهي   - يف كوت ديفوار      احلكومية الشؤونو

  .التشرداالت  حب احمللية املتأثرة للمجتمعاتادفةاملشاركة اهلتضمن على حقوق اإلنسان وت

  السودان    
، بزيـارة   ٢٠١٢ نوفمرب/شرين الثاين  ت ٢٢ إىل   ١٤اص، يف الفترة من     قام املقرر اخل    -١٦

حبـاالت   املتـأثرة اجملتمعات احمللية   بالتقى  و.  على دعوة من احلكومة     بناءً السودان إىل   قطرية
 الشمال والغرب وجنوب دارفور ويف اخلرطوم، إالّ أنه، مـع األسـف،             الداخلي يف تشرد  ال
وأثىن املقرر اخلاص على احلكومة واجملتمع . سباب أمنية يتمكن من زيارة جنوب كردفان أل      مل

وخلص إىل  . الدويل ملا بذاله من جهود ملعاجلة جذور التشرد الداخلي وآثاره على حد سواء            
ال تزال قائمة يف السودان، فهناك أيضاً الكثري من الفرص كبرية أنه على الرغم من أن حتديات 

اغتنامهـا إلحـالل    املعنية  يتعني على مجيع اجلهات الفاعلة      املتاحة وأوجه التقدم احملرزة اليت      
  .سالم مستدام وإجياد حلول دائمة
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  على وثيقـة الدوحـة     ٢٠١١ يف عام    التوقيعميثل  ،   على وجه التحديد   يف دارفور و  -١٧
 هذا االتفاق، مبا يتضمنه من      ويرى املقرر اخلاص أن   .  املتاحة  الفرص  إحدى للسالم يف دارفور  

األمن والـسلطة وتقاسـم الثـروة       مسائل   و باحللول الدائمة للمشردين داخلياً   أحكام تتعلق   
  مجيع أصحاب املصلحة   إذا نفذه يف املنطقة   ، قد يساهم يف حتقيق السالم واالستقرار        واملصاحلة

تحقيق هذه الالزمة ل مجيع اجلهود  املقرر اخلاص على بذلوحيث. بشكل فعال وبطريقة شاملة
ويالحظ أن هناك عوامل ضرورية أخرى      . لتنفيذ هذا االتفاق    الضروري الزخمزيادة  الغاية، و 

وهي تـشمل   . حالة التشرد الداخلي الطويل األمد يف دارفور معاجلة فعالة         تسهم يف معاجلة  
 للـسكان   ميكن التنبؤ به   و بشكل مستدام نسانية  اإلساعدات  املإيصال  إتاحة  مجلة تدابري منها    

 على املدى الطويـل؛     وأهدافهم الحتياجاهتم اإلنسانية تقييم   إجراء   وهو ما يتيح  املتضررين،  
 دائمة، مما يسهل االندماج احمللي وإعادة التوطني والعـودة          إلجياد حلول  هنج شامل    واعتماد
ذين يقيمون يف املناطق احلضرية     وال (شردين داخلياً  إلدماج امل  املتناسقة ؛ وبذل اجلهود  الطوعية

وتتمثـل  . وتأمني سبل العيش   التخطيط احلضري والتنمية     ريع مشا يف) كثري من احلاالت  اليف  
إمكانية  و ، حتسني الوضع األمين    اليت شدد عليها املشردون داخلياً يف ضرورة       خرىاجملاالت األ 

من و. ، والوصول إىل أراضيهم يف مناطق العودة      رزقاحلصول على اخلدمات وفرص كسب ال     
لمـشردين  ل  املتعلقة باحلماية واملـساعدة    تحتياجااال لتلبية   جهود متناسقة بذل  الضروري  

  .عاش معظمهم ولسنوات طويلة ظروفاً مزرية للغايةالذين ، و يف دارفورداخلياً
املقرر اخلاص   يعترب جنوب السودان،    الذين تعود أصوهلم إىل   شخاص  باألوفيما يتعلق     -١٨

 األشخاص الذين  إقامةتسوية عملية سرييس وهو ما،  أمراً مشجعاًاألربعتوقيع اتفاق احلريات 
 يف أقرب   هوحيث مجيع األطراف على اختاذ تدابري عملية لتنفيذ       . يرغبون يف البقاء يف السودان    

. اسـتيفاؤها  يصعب على األشخاص اإلدارية اليت قد  لشروط ا يف املرونة   ممارسةوقت ممكن و  
 ممـرات   قامة إ إىل تيسري سبل   حكوميت السودان وجنوب السودان       أيضاً  املقرر اخلاص  ويدعو

 الضروري محايـة حقـوق      ومع ذلك، فمن  . عودة اآلمنة والطوعية  ال تاحة إمكانية إنسانية إل 
ويف . من ذوي األصول السودانية اجلنوبية إىل حني التوصل إىل حل دائم          اإلنسان لألشخاص   
 هـؤالء   حكومة السودان على تعزيز ثقافة احترام حقـوق       املقرر اخلاص   هذا الصدد، حيث    

 يف أية انتهاكات تتعرض هلا هذه احلقـوق  بشكل كاملالتحقيق اخل السودان و د األشخاص
 األوضاع البالغة الصعوبة اليت تشهدها بعض نقاط املغادرة، وتتطلب أيضاً. قاضاة مرتكبيهاوم

املياه والصرف الصحي واملأوى والرعاية الصحية وغريهـا مـن          توفري  مبا يف ذلك ما يتعلق ب     
  .ماماً ورصداً خاصنياهتاخلدمات األساسية، 

 حكومة بذلتهاالحظ املقرر اخلاص اجلهود اليت ييف جنوب كردفان والنيل األزرق،    و  -١٩
ـ و.  احلكومـة  اخلاضعة لسيطرة السودان لضمان تقدمي املساعدات اإلنسانية يف املناطق         ث حي

، قنـاط من للمساعدات اإلنسانية يف مجيع امل     اآلوصول  ال على أن تتيح  كذلك  مجيع األطراف   
، بدعم من اجملتمع الـدويل،      وأن تضاعف ،  )٢٠١٢أغسطس  /آب(ذكرات التفاهم   مل تنفيذاً

 . معاجلـة سـلمية    عاجلة مجيع القضايا العالقة اليت تغذي هذه األزمـة        جهودها الرامية إىل م   
 التـشرد   أسـباب  متنوعة مـن     طائفة أن السودان ال يزال يعاين من         املقرر اخلاص  ويالحظ
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 وهي تشمل حاالت التشرد اجلديدة واملمتدة على حد سواء؛ والتـشريد           . وسياقاته الداخلي
 الصراع على املوارد بسبب     والتشريد الناجم عن  والعنف الطائفي؛     الرتاع املسلح  الناجم عن 

 احلكومة على تبين إطار     وبناًء على ذلك، حيث املقرر اخلاص     . تغري املناخ والكوارث الطبيعية   
 من خالل التصديق على اتفاقيـة كمبـاال         لمشردين داخلياً شامل حلماية حقوق اإلنسان ل    

  .واعتماد تشريعات تنفيذية يف أقرب فرصة ممكنة

التقدم احملرز والتحديات املفروضـة والطريـق إىل        : املشردات داخلياً   -ثالثاً  
  املستقبل

  مقدمة وعرض عام  -ألف  
الدولية ومنظمات اجملتمـع     الدول والوكاالت    أولتاعتباراً من تسعينات القرن املاضي،        -٢٠

 حلقـوق النـساء والفتيـات       املزيد من االهتمـام   اجلهات الفاعلة ذات الصلة     غريها من   املدين و 
لفـوارق بـني    املراعية ل هج  تعزيز النُ ل، و الرتاعما بعد   حاالت   يف حاالت الطوارئ و    نواحتياجاهت

 يف   التـدابري   هـذه  سدتوقد جت . رواإلنعاش املبك  )١(منائيةاجلنسني لتقدمي املساعدة اإلنسانية واإل    
الـيت  اجلهود  يف  جمموعة واسعة من القرارات والسياسات واملبادئ التوجيهية والكتيبات، وكذلك          

 هذا اإلطار العـام   وركز   .العديد من الربامج املستهدفة   يف   لتعميم مراعاة املنظور اجلنساين و     بذلت
وضع مبادرات   لالجئني، مع     من االهتمام  وأوىل املزيد  على املرأة والسالم واألمن،      بشكل رئيسي 

  .متزايد أدرجت يف السنوات األخرية املشردات داخلياً بشكل
فقد تبني يف الكثري من األحيـان أن االسـتجابات          على الرغم من هذه التطورات،      و  -٢١

 يف ٥٠ اللوايت يشكلن حـواىل  )٢(بشكل كاف شواغل النساء  حلاالت التشرد الداخلي مل تعاجل    
الـيت   خمتلف حتديات حقوق اإلنسان      املرأة املشردة داخلياً   وتواجه. )٣(شردين داخلياً  من امل  املائة

 ما تعرض املشردين داخلياً ملخاطر تفوق تلك اليت         ، واليت غالباً   حاالت التشرد عموماً   تتسم هبا 
 وتنطوي هذه التحديات يف الكثري من األحيـان        .خرين السكان املتضررين اآل   يتعرض هلا معظم  

 عـدد   الوصول فعلياً إىل    التمكن من   والوثائق الرئيسية، وعدم   موارد الرزق فقدان  : على ما يلي  
 يف العديد من هذه السياقات أثنـاء      ةأمناط التمييز السائد  وتتفاقم   . املهمة من احلقوق واخلدمات  

 جمـاالت الـسكن واألرض       حقوق املرأة يف    اليت تتعرض هلا   نتهاكاتاال يف   وتساهم رتاعاتال
حقوق اإلنـسان بـسبب     يف جمال    حتديات   تواجه املشردات داخلياً أيضاً   كثرياً ما   و .وامللكية

 مـع   وتداخل العامل اجلنـساين    اجلنس،   القائم على أساس نوع   ترابطة من التمييز    املشكال  األ
__________ 

 .ة العامةاستعراض وتقييم إعالن ومنهاج عمل بيجني والوثيقة اخلتامية للدورة االستثنائية الثالثة والعشرين للجمعي ) ١(
)٢( Susan Martin, “Refugee and displaced women: 60 years of progress and setbacks”, Amsterdam 

Law Forum, vol. 3, No. 2 (2011). 

 . Global Trends 2010: 60 years and still counting (2011), p. 33مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني، ) ٣(
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، واإلعاقـة   ) األقليات جمموعاتمثل العضوية يف    (عوامل أخرى مثل العمر واالنتماء اجلماعي       
جمموعـات  ومن مث، فقد تصبح . والتشرد نفسهالوضع االجتماعي واالقتصادي    و املدنيةاحلالة  و

أو فئات حمددة من املشردات داخلياً عرضة بوجه خاص للمخاطر، يف حني أن املخاطر احملددة               
مثل حاالت الطوارئ وحـاالت     (اليت تواجهها املشردات داخلياً تتباين فيما بينها تبعاً للسياق          

بوجـه خـاص إزاء     القلق  "وأعرب اجمللس عن    ). وغريهااملخيمات،  و،  يل األمد التشرد الطو 
املشاكل اخلطرية اليت يواجهها العديد من النساء واألطفال املشردين داخلياً، مبا فيها تعرضـهم              
للعنف وإساءة املعاملة واالستغالل اجلنسي واالستغالل يف العمل واالجتار باألشخاص والتجنيد           

 املتعلقـة حبقـوق     الشواغل الرئيسية األخرى   وتتضمن). ١٤/٦القرار  ( "طفاإلجباري واخل 
 ونقـص ؛  وسبل العـيش   التدريبو يمعلوالت احلصول على املساعدة     تكافؤ فرص اإلنسان عدم   

  .اختاذ القراراتالرعاية الصحية اإلجنابية؛ واالستبعاد من عمليات 
 باملـساعدة   مماثلة فيما يتعلق   غلشواتواجه الالجئات واملشردات داخلياً      ما   وكثرياً  -٢٢
 وقـد يـستفدن   القائم على نوع اجلنس،     العنف  احلماية، مثل زيادة خطر العنف اجلنسي و      و
عاجلـة هـذه    من أجل م   تراعي الفوارق بني اجلنسني      تدخالت مماثلة بعض احلاالت من     يف

 ددةحديات احمل ، والت هاتني الفئتني التنوع داخل   ب ومع ذلك، فال بد من االعتراف      .)٤(املشاكل
  اآلثار املتعلقة حبالـة تـشريدمها      ، واآلثار القانونية واالجتماعية وغريها من     اهناواجهتاليت قد   

 الراميـة إىل تلبيـة      سـتجابات  يف اال  ودجمـه )  اخلارجي  التشرد  الداخلي مقابل  شردالت أي(
، يف قدمـة  امللمـساعدة الدوليـة   ل األدىنستويات  امل ترتبطعلى سبيل املثال،    و. مااحتياجاهت
فيمـا يتعلـق بالـصحة        األسوأ نسبياً  النتائجب الجئنيبالمقارنة   لمشردين داخلياً ل املتوسط،

ال تواجه بوجـه عـام املـشردات        العكس من ذلك،    وعلى   .)٥(اإلجنابية للمشردات داخلياً  
احلـواجز القانونيـة    نفسه من   ) دىاملأو  (النوع  ،  يف بلدهن  ات أو مواطن  اتكمقيمداخلياً،
  . يف حرية التنقل والعملن حقوقهممارسةاليت حتول دون ارية واإلد

  تقييم اجلهود املبذولة حلماية ومساعدة املشردات داخلياً  -باء  

  لمنظور اجلنساين والتشرد الداخلياإلطار املتطور ل  -١  
بالنوع  املاضية صياغة العديد من األدوات واملعايري ذات الصلة      العشرون سنة شهدت    -٢٣

يف حني  و. د قضية املشردات داخلياً    القسري، واليت تشمل على حنو متزاي      شريد والت اجلنساين

__________ 

)٤( Chaloka Beyani, “An International Legal Perspective on Refugee and Displaced Women” in Legal 

Status of Refugee and Internally Displaced Women in Africa, Christopher Mulei et al. (eds.) 

(UNIFEM/AFWIC, 1996).. 

)٥( Dale Buscher, “Refugee Women: Twenty Years On”, Refugee Survey Quarterly, vol. 29, No. 2 

(2010), p. 8; UNHCR, Inter-agency global evaluation of reproductive health services for refugees 

and internally displaced persons (November 2004). 
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 والعنف اجلنـسي    )٦( بعض املعايري واملمارسات على قضايا معينة مثل الصحة اإلجنابية         تركز
 فإن البعض اآلخر يعاجل مسألة النوع اجلنساين والتـشريد  ،)٧(القائم على نوع اجلنس  العنف  و

  مـن  اًعـدد  يعرض بالتفصيل عياري  م أول إطار املبادئ التوجيهية   شكلت  و. بطريقة شاملة 
طفـال  األ احلوامل وأمهات    وحق، مبا يف ذلك عدم التمييز       مشردات داخلياً احلقوق احملددة لل  

تأخذ يف االعتبـار     "اليت احلماية واملساعدة     يف االستفادة من أمور منها     الصغار وربات األسر  
" اخلاصة ناحتياجاهت

 ينبغي  اليتاملبادئ التوجيهية خمتلف أشكال العنف واالستغالل       دد  وحت .)٨(
، العنف القائم على نـوع اجلـنس      ، مبا يف ذلك العنف اجلنسي و       منها  داخلياً شردينمحاية امل 

 والتدريب، ثقيفالوثائق الالزمة والت على مجيع صول احل املشردات داخلياً يفعلى حقتشدد و
 .)٩( يف مجيع مراحـل التـشرد      ات القرار اختاذ يف   كة نشطة مشاركة املرأة مشار  وتدعو إىل   

 اليت وضعت الحقاً وتناولت مـسألة املـشردات         الصكوك واألطر  هذه املبادئ    فادتأ وقد
  . الدائمة ملشكلة املشردين داخلياًلولواإلطار املتعلق باحلمثل اتفاقية كمباال داخلياً، 

: قهن وحقـو   املشردات داخليـاً   حتياجات ا عاجلخرى اليت ت  األطر  األدوات و وتشمل األ   -٢٤
 الصادرة عن اللجنـة الدائمـة        اإلنسانية وضاع اجلنس يف األ    على املبينالعنف   يف  التدخل طضواب

 اين؛نظور اجلنساين يف العمل اإلنـس      مراعاة امل   بشأن ٢٠٠٦ عام    ودليل املشتركة بني الوكاالت،  
ملفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون      ة اللجنة التنفيذي  الصادر عن ) ٥٧-د(١٠٥ رقم   ستنتاجواال

اية بشأن مح  ٢٠٠٨  لعام دليل مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني     و؛  ٢٠٠٦الالجئني يف عام    
ومبادئ األمم املتحدة املتعلقـة بـرد املـساكن واملمتلكـات إىل الالجـئني              ؛  النساء والفتيات 

 عائـدين يف منطقـة الـبحريات الكـربى؛     حبقوق امللكية لل  تعلق والربوتوكول امل  ؛)١٠(واملشردين
بـشأن املـرأة    ) ١٩٩٩(٢٤اء على التمييز ضد املرأة رقم       القضاملعنية ب جنة  ل ل تانالعام تانالتوصيو

املقرر اخلاص يف الوقت    م  ويدع. للمرأة املسنة بشأن حقوق اإلنسان    ) ٢٠١٠(٢٧والصحة ورقم   
 وما بعـد    رتاعاملرأة يف حاالت ال    توصية عامة بشأن     اليت تعكف على وضع   اللجنة  عمل  احلاضر  

  .للحماية دعم اإلطار املتطورتساهم يف س لكوهنا ويرحب هبذه التوصيةاع، رتال
__________ 

لـدليل امليـداين   اانظر الفريق العامل املشترك بني الوكاالت املعين بالصحة اإلجنابية يف حاالت األزمـات،             )٦(
 .)٢٠١٠( املشترك بني الوكاالت بشأن الصحة اإلجنابية يف األوضاع اإلنسانية

العنف اجلنسي والعنف القائم على نـوع اجلـنس ضـد           مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني،        )٧(
؛ اللجنـة   )٢٠٠٣ (واجهـة  للوقاية وامل  مبادئ توجيهية  : داخلياً شخاص النازحني الالجئني والعائدين واأل  

الدائمة املشتركة بني الوكاالت، ضوابط التدخل يف العنف املبين على اجلنس يف األوضاع اإلنسانية، التركيز               
 ).٢٠٠٥(على سبل منع والتصدي للعنف املبين على اجلنس يف حاالت الطوارئ 

 .٢، الفقرة ٤املبدأ  )٨(
 .٢٣؛ و٣، الفقرة ٢٠؛ و١٩؛ و٢، الفقرة ١١املبادئ  )٩(
 Handbook on Housing and Property Restitution for؛ ")مبادئ بنهريو (" E/CN.4/Sub.2/2005/17الوثيقة ) ١٠(

Refugees and Displaced Persons: Implementing the ‘Pinheiro Principles’  )  ٢٠٠٧الفاو وآخـرون .(
مبا يف ذلك ما يتعلق بـسبل       (وتؤكد مبادئ بنهريو على مجلة أمور من بينها احلق يف املساواة بني الرجل واملرأة             

وضـرورة أن    ؛)االنتصاف، وحقوق اإلرث، وضمان احليازة، وحقوق امللكية، وحقوق التحكم يف األراضي          
 الدولية والوطنية    الفاعلة اجلهات؛ وضرورة أن تضمن     بني اجلنسني تراعي عمليتا الرد والطعون السن والفوارق       

 . املعيشية مثل ربات األسرستضعافاملعرضة لال للفئات مراعاة الشواغل اخلاصة
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 قضايا ذات صلة باملـشردات داخليـاً      جملس األمن   وتعاجل قرارات خمتلفة صادرة عن        -٢٥
 ؛)١٢(العنف اجلنـسي  و ؛)١١(احلصول على احلماية واملساعدة   إمكانية  ، مبا يف ذلك     بوجه خاص 

املرأة والسالم  املتعلقة ب قرارات اجمللس   وُتعّد   .)١٤( والسالم واملصاحلة والتنمية   ؛)١٣( بالبشر واالجتار
 لتعزيـز وتنظـيم     بالغـة األمهيـة   ، أدوات    )٢٠٠٠(١٣٢٥ التارخيي   فيها قراره واألمن، مبا   

 طـط عمـل   وضع خ  ويشكل   .)١٥(نقوق املشردات داخلياً واحتياجاهت   حب املتعلقة ستجاباتاال
وحـىت  . إلدراج املشردات داخلياً وإشراكهن   فرصة مثينة   ) ٢٠٠٠(١٣٢٥وطنية لتنفيذ القرار    

  يف أوروبـا    االحتاد األورويب ومنظمة األمن والتعاون     وكذلك حكومة وطنية،    ٣٥ أقرت اآلن،
 يف  األخـرى اخلطـط   يف حني ال تزال العديد من       منظمة حلف مشال األطلسي خطط عمل،       و

  جورجيا فيها، مبا   خططها تواجه التشرد الداخلي     عدة بلدان وقد وضعت    .)١٦(مرحلة الصياغة 
التنفيذ الفعال خلطـط العمـل     املنسق من أجل    الدعم  ويشكل  . لوالفلبني وكوت ديفوار ونيبا   

  . من منافعها احملتملة إىل أقصى حد ممكنملشردات داخلياًا استفادةلضمان ضرورياً  أمراًهذه 

  اجلنساين يف االستجابات حلاالت التشرد الداخلي تعميم مراعاة املنظور   -٢  
، يوازن  " شقني وهنج ذ  " اعتماد  إىل احلاجة تدعو من املسلم به اآلن على نطاق واسع أن           -٢٦

واجلهود املتضافرة اليت ترمي إىل تعميم مراعـاة املنظـور           شردةبني الربامج اليت تستهدف املرأة امل     
من أجل حتديد الـشواغل الـيت       كافح  املنظمات ت يد من   ومع ذلك، فال تزال العد    . )١٧(اجلنساين

وسعياً من مفوضية األمـم املتحـدة الـسامية          .)١٨(ها واالستجابة لتعدد  تواجه املشردات داخلياً  
 يف   أصدرت املفوضـية   عزيز اجلهود اليت تبذهلا يف جمال احلماية واملساعدة،       تإىل   لشؤون الالجئني 

 واخلطـة   التنـوع و نظورات السن واجلنـسانية   مبملتعلقة  السياسة اجلديدة ا   ٢٠١١يونيه  /حزيران
تنـاول   بتحليـل  وقد استرشدت هاتان الوثيقتـان    . ٢٠١٦-٢٠١١فترة  املستقبلية املصاحبة لل  

بروز ، مبا يف ذلك      مراعاة هذه املنظورات   تعميميف  لتحديات الرئيسية اليت أعاقت جهود املفوضية       ا
شـركاء   "عوض اعتبـارهم  "  املساعدات  من ن سلبيني مستفيدي"اجتاه يرمى إىل اعتبار املشردين      

__________ 

 Sanjula Weerasinghe: وانظر أيضاً). ٢٠٠١(١٣٧٩و) ٢٠٠٩(١٨٩٤و) ٢٠٠٦(١٦٧٤قرارات جملس األمن  )١١(

and Elizabeth Ferris, Security Council, internal displacement and protection: recommendations for 

strengthening action through resolutions (Washington, D.C., Brookings-LSE Project, 2011). 
 .املتعلق بالسودان) ٢٠٠٤(١٥٥٦املتعلق جبمهورية الكونغو الدميقراطية و) ٢٠٠٨(١٨٠٧قرارا جملس األمن  ) ١٢(
 ).٢٠٠٦(١٦٧٤قرار جملس األمن  )١٣(
 ).٢٠٠٠(١٢٩٦و) ١٩٩٩(١٢٦٥قرارا جملس األمن  )١٤(
 ).٢٠٠٩(١٨٨٩و) ٢٠٠٨(١٨٢٠قرارا جملس األمن  ) ١٥(
)١٦( http://peacewomen.org/naps/list-of-naps. 
 Age, Gender and Diversity Mainstreaming Forward“ مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني، )١٧(

Plan 2011-2016”, p. 1; Buscher, “Refugee Women”, p. 18. 
ق العامل الفرعي التابع للجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت واملعين باملسائل اجلنسانية والعمـل               الفري :انظر )١٨(

 .اإلنساين فيما يتعلق بتحليالت اجلهود املبذولة لتعميم مراعاة املنظور اجلنساين
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تابعة نتائج عمليـات     م أن تكون هناك  قيادة استباقية و  ال ضرورة أن تكون  و ،" هلم حقوق  متساوين
  تعمـيم مراعـاة منظـورات الـسن واجلنـسانية          ال يتجزأ من    جزءاً  اليت ُتعدّ  ةالتقييم التشاركي 

 التنـسيق بـني اجلهـات        مستوى  على حتسني  ميمجمال التع التقدم يف   ويعتمد أيضاً    .)١٩(نوعوالت
  .سياسات التعميم ووضع مؤشرات أكثر واقعية لتقييم تنفيذ )٢٠(الفاعلة
 تعترض سـبيل   عقبة كبرية    االعتبارات اجلنسانية  ميزانية تراعي    ضععدم و ويشكل    -٢٧

يزانيـة   املالعمليات املتعلقـة بوضـع  العديد من  ال تعري   يف الوقت احلاضر،    و. التعميم الفعال 
 غـري   بشكل إىل أن تؤثر  التخفيضات يف امليزانية    لالعتبارات اجلنسانية، ومتيل      كافياً اهتماماً

ويضطلع مؤشر املساواة بني اجلنسني، وهـو  . ملرأةبالنسبة إىل ا   على جماالت أساسية  متناسب  
م من أجل زيـادة تعمـي      ٢٠٠٩ يف عام     املشتركة بني الوكاالت   اللجنة الدائمة أداة قدمتها   

خصـصات  مل  الفعال تتبعبدعم عملية ال   يف عملية النداءات املوحدة،      مراعاة املنظور اجلنساين  
 مـع   كثـر انـسجاماً   األشاريع  امل وضع وتعزيز االعتبارات اجلنسانية  الذي يراعي التمويل  

املشردات ، مبا يف ذلك حقوق      ايا اجلنسانية قضال فإن دمج ومع ذلك،   . اجلنسانيةاالعتبارات  
زيـد مـن القيـادة      امل حباجة إىل    يظل امليزانية سوف     وضع  يف عمليات  واحتياجاهتن،داخلياً  

  .)٢١(التدريب  وزيادة املصنفة البياناتومجعاملؤسسية 
مـن   يف التشريعات ذات الصلة      االعتبارات اجلنسانية  إىل إدماج    وتدعو احلاجة أيضاً    -٢٨
 على املـستوى     اليت جتري  ريعيةيف العمليات التش  ق املشردات داخلياً     حقو تناولضمان   أجل

 املقرر اخلاص  ويف األخري، يربز  ). الوحدات احلكومية احمللية  (واملستوى احمللي   ) الربملان(الوطين  
 من العناصر اليت تتعني مراعاهتا     آخر   اً عنصر املراعي للخصوصيات اجلنسانية ميثل   أن التخطيط   

  .املتأثرة حباالت التشرديف البلدان وال سيما 

  اجلة القضايا الرئيسية املتعلقة باحلماية مع  -٣  
على الرغم مـن أن      الرئيسية املتعلقة باحلماية   يف معاجلة بعض القضايا      تسىن إحراز تقدم    -٢٩

 جمال خدمات   اليت حتققت يف  طوات  اخلأعظم  وتظهر  .  النظر أو دون حل    قيد يزال   العديد منها ال  
لـصحة  بـشأن ا   امليداين املشترك بني الوكاالت       إىل الدليل   أساساً وُيعزى ذلك الصحة اإلجنابية،   

 مسائل  األدىن واليت تعاجل  جمموعة اخلدمات األولية اليت متثل احلد       اإلنسانية و  األوضاعاإلجنابية يف   
املـشترك  العامل  ا الفريق   م وضعه واللذينالصحة اإلجنابية والعنف اجلنسي يف حاالت الطوارئ،        

 ٢٠١٠ هذا الدليل يف عـام       وقد ُنقّح  . األزمات  حاالت ية يف بني الوكاالت املعين بالصحة اإلجناب    

__________ 

 Report on Age, Gender and Diversity  ملفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني،اللجنة التنفيذية )١٩(

Mainstreaming, EC/59/SC/CRP.14, p. 3. 
 .املرجع نفسه )٢٠(
 IASC Gender Marker: Analysis of Results and Lessons 2012اللجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت، )٢١(

Learned. 
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 .)٢٢(حاالت الطوارئ اإلنسانية  يف  وغريهم من املتضررين    شردين داخلياً    أفضل امل   على حنو  ليشمل
الصحة اإلجنابية، مبـا يف     ب  املتعلقة االستجابةجمال   تعتري كبرية ثغرات   فال تزال هناك  ومع ذلك،   
ذوات الصحة اإلجنابيـة للنـساء      رعاية  ولألمهات  الرعاية الصحية    القدر الكايف من  ذلك توفري   

األدىن بـشكل   جمموعة اخلدمات األولية اليت متثل احلد        تغطية   رفع مستوى و واملراهقات؛   اإلعاقة
  . اإلنعاشحلامريف  والطويلة األمد ات اخلدمات يف األزموإدامة توفري هذه؛ منهجي ومنصف

 مبادئ توجيهية ملنـع العنـف اجلنـسي          عملية إعداد  يفبعض التقدم   أيضاً  حرز  أُو  -٣٠
  املتعلقـة  وضع معايري إلدراج الشواغل   و ؛)٢٣(ام والتصدي هل  عنف القائم على نوع اجلنس    وال
 وتنفيذ برامج تدريبية ملنع     ؛)٢٤(وقف إطالق النار  حاالت  العنف اجلنسي يف اتفاقات السالم و     ب

وإنـشاء  ؛ العاملني يف اجملال اإلنـساين  حفظ السالم وأفراد على يد حدوث استغالل جنسي  
؛ )٢٠١٠(١٩٦٠ جملس األمن    عمالً بقرار  يف عدة بلدان     واإلبالغالتحليل  ولرصد  ل ترتيبات

 زيـادة   ترمـي إىل  أهدافحتديد و؛)٢٥(إلنذار املبكر بشأن العنف اجلنسي وضع مؤشرات ل  و
ومـع  . ٢٠١٤عام  يف املائة حبلول     ٢٠ الشرطة يف عمليات حفظ السالم إىل        ضابطاتنسبة  

  .كبرية للغايةهذه القضايا متثل حتديات فال تزال ذلك، 
 إدماج املـرأة يف      جمال  يف - حىت اآلن    وغري راسخ  -متواضع  وقد تسىن حتقيق تقدم       -٣١
أثناء  وتنفيذ استراتيجيات الوقود للحد من تعرض املشردات للعنف          ،)٢٦( توزيع املساعدات  نظم

جمـال دعـم     يف   حتققت يف بعض احلاالت مكاسب حمدودة     وقد   .)٢٧(احلطبانشغاهلن جبمع   
 تقـدمي   ن قبيـل   تدابري م   اختاذ  من خالل  حقوق املشردات داخلياً يف السكن واألرض وامللكية      

__________ 

 ,Martin: ضاًالدليل امليداين املشترك بني الوكاالت بشأن الصحة اإلجنابية يف األوضاع اإلنسانية،؛ وانظر أي )٢٢(

“Refugee and Displaced Women” ،p. 86. 
ضوابط التدخل يف العنف املبين على اجلـنس يف األوضـاع اإلنـسانية             : اللجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت     ) ٢٣(

العنف اجلنسي والعنف القائم على نوع اجلنس ضـد          مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني،        ؛)٢٠٠٥(
 ).٢٠٠٣(واجهة  للوقاية واملمبادئ توجيهية : داخلياًشخاص النازحنيالعائدين واألالالجئني و

 Guidance for Mediators: Addressing Conflict-Related Sexual Violence inإدارة الشؤون الـسياسية،  )٢٤(

Ceasefire and Peace Agreements (2012). 
قراطية وجنوب السودان، وسـتتناول علـى وجـه         سوف ُتخترب هذه املؤشرات يف مجهورية الكونغو الدمي        )٢٥(

 .اخلصوص العنف اجلنسي يف سياق حاالت التشرد
 Practical Guide to Gender-sensitive،االحتاد الدويل جلمعيـات الـصليب األمحـر واهلـالل األمحـر      )٢٦(

Approaches for Disaster Management (2010) . 
 غـري  على نطاق أوسع هو إجراء دعم سبل العيش   ظل عدم  يف   تعترف هذه االستراتيجيات أن جمرد توفري احلطب       ) ٢٧(

 سيستمرون سبل العيش     عملية أخرى لتأمني    خيارات اللوايت ال ميتلكن   النساء والفتيات املشردات     حيث إن كاف  
 Buscher, “Refugee: ذى مـن األ للمزيـد  وبذلك ُيعّرضن أنفـسهن ، لبيعهمجع احلطب يف  األحيان يف معظم

Women”,p.16 بالوصول اآلمن للحطب    فرقة العمل التابعة للجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت واملعنية        دوات  ؛ أ 
 Decision Tree Diagrams on Factors Affecting Choice of“:والطاقة البديلة يف األوضاع اإلنسانية، مبـا فيهـا  

Fuel Strategy in Humanitarian Settings” (2009) و “Matrix of Agency Roles and Responsibilities for 

Ensuring a Coordinated, Multi-Sectoral Fuel Strategy in Humanitarian Settings” (2009)املواقـد  مبادرة ؛ و
 .التابعة لربنامج األغذية العاملي واملتعلقة بالوصول اآلمن حلطب الوقود والطاقة البديلة يف األوضاع اإلنسانية
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اختـاذ  يف عمليـات   املشردات داخليـاً   مشاركةتوباملثل، ازداد. للعائداتاملساعدة القانونية 
مـشردات داخليـاً،    لل إقامة مجعيات قويـة     من خالل وسائل منها     يف بعض البلدان   القرارات

مفوضية األمـم املتحـدة     عقدت  و. )٢٨(لومبيا والفلبني على سبيل املثال    كوهو احلال يف     كما
أشركت املـشردات   حوارها العاملي الثاين مع النساء و      ٢٠١١يف عام   السامية لشؤون الالجئني    

 فقد تـسىن إحـراز    ،  تمرار القيود وعلى الرغم من اس   . )٢٩(يف هذه العملية للمرة األوىل    داخلياً  
مبا يف ذلـك مـن      ،  )٣٠( يف حاالت الرتاع وما بعد الرتاع      بعض التقدم يف مجع البيانات املصنفة     

 الـيت   اجلهةوهي  ،   الدائرة املشتركة بني الوكاالت لتصنيف فئات املشردين داخلياً        خالل إنشاء 
ن  عن مؤشرات أخرى م    ، فضالً وقعاجلنس وامل نوع   بيانات مصنفة حسب السن و     تضطلع جبمع 

  .حقوقهن يف السكن واألرض وامللكيةمشردات داخلياً وإعمال  توفري احلماية واملساعدة للقبيل

  حتليل التحديات الرئيسية:  إىل املستقبلالتطلع  -جيم  
 جمموعـة مـن      هنـاك   أن  يرى  املقرر اخلاص  فإن،  أوجه التقدم احملرز  على الرغم من      -٣٢

عادلة يف جمال الوثائق إىل تقدمي التـدريب         ممارسات   طبيق ت بدءاً من ،   قائمة تظل  اليت التحديات
، جمال الُنهج اجلنسانية  امليدانيني يف   املنهجي ملوظفي احلكومة واجلهات الفاعلة األمنية واملوظفني        

  بقضايا املشردين داخليـاً لتفـادي       املضيفة  احمللية  اجملتمعات وال سيما   احمللية  اجملتمعات وتوعية
 وإشراك املرأة يف نظم اإلنذار      ،)باعتبارها مشردة داخلياً وامرأة    (املزدوج للمرأة املشردة  الوصم  

الفجوة  "العمل على سد   أن   وخيلص املقرر اخلاص إىل    .ثاملبكر واستراتيجيات التأهب للكوار   
عم لألطر اليت أعدت حلماية ومساعدة املشردات داخلياً ود        األثر العملي    اليت حتد من  " يف التنفيذ 

 يعرض املقرر اخلـاص   ،  وفيما عدا ذلك  . أكرب العقبات يف هذا الشأن     دورهن القيادي، قد ميثل   
بـسبب   واليت جيدر ذكرها  ،  ا املشردات داخلياً  فيما يلي بعض التحديات الرئيسية اليت تواجهه      

  . مشاكل كبرية قدمية أو مهملة أو ناشئة أو ألهنا تعكسأمهيتها االستراتيجية

  ات املفصلة واملصنفةمجع البيان  -١  
 واملؤشرات الرئيـسية األخـرى       واملوقع  اجلنس والعمر   نوع صنفة حسب املبيانات  ُتعّد ال   -٣٣

يف مجيع  مشردات داخلياً    االحتياجات احملددة لل   تليبدعوة فعالة ووضع برامج     الضطالع ب ضرورية ل 

__________ 

)٢٨ ( Brookings-Bern Project on Internal Displacement, Moving Beyond Rhetoric: Consultation and 

Participation with Populations Displaced by Conflict or Natural Disasters (2008). 
 أصـواهتن   النساء الالجئات ُيسمعن  : مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني، الناجيات واملدافعات واملعيالت         ) ٢٩(

 .عمليةهذه ال من كولومبيا يف مشرداً داخلياً ٨٠عنوان تقرير احلوار العاملي مشاركة وال يعكس ). ٢٠١١(
 The World’s Women 2005: Progress in، شـعبة اإلحـصاءات،   إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية ) ٣٠(

Statistics (2006) ST/ESA/STAT/SER.K/17, pp. vii- ix .ضاً بوابة البيانات اجلنسانية على موقع وانظر أي
 .http://datatopics.worldbank.org/gender :البنك الدويل
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وُتعـّد  . )٣١(العوامل نغريها م عن  الكوارث أو    وأ رتاعات عن ال  الناجملك  ذمراحل التشرد، سواء    
 الـواردة   دعواتالعلى الرغم من    و. ها وتقييم ها ورصد  هذه الربامج   تنفيذ يف أيضاً ضرورية البيانات  

 اليت صدرت الحقاً فيما يتعلـق       )٣٤(قراراتالو )٣٣(والتوصيات )٣٢(تقاريرال و يف منهاج عمل بيجني   
املتـأثرة   الدول الغالبية العظمي من يف تاحةهذه املعلومات غري م فإن   جبمع البيانات املفصلة واملصنفة،   

 هذه  صدار البنية التحتية الالزمة والقدرات البشرية واملالية إل       تنعدم فيها  ما   ، واليت غالباً  حباالت التشرد 
 ميثل عدم وجود تأييد رمسي من جانب احلكومـات،   قدباإلضافة إىل ذلك،  و. )٣٥(هاالبيانات وحتديث 

ـ التصحيحية يف التدابري  حتول دون نشرها ودون تنفيذرى   مجع هذه البيانات، عقبة أخ     لدى ربامج، ال
البيانـات املـصنفة     بشأناإلبالغ  حتسني  شكل  يو. ر على املشردات داخلياً   ال سيما تلك اليت تؤث    و

 العامل الفرعي التابع للجنة الدائمة املـشتركة   للفريقرئيسيجمال تركيز   وحتليلهاحسب نوع اجلنس    
 إيالء املزيـد    ومن أجل املضي قدماً، يلزم     .ين باملسائل اجلنسانية والعمل اإلنساين    بني الوكاالت واملع  

والـشواغل احملـددة     رباتاخل تستوعب، بل ونوعية أيضاً،     كميةمصنفة   جلمع بيانات  من االهتمام 
فإنه  على سبيل املثال،  و. التشرداالت   اجملتمعات احمللية املتأثرة حب     أفراد للمشردات داخلياً ولغريهن من   

 مـن أجـل مراعـاة      كذلك حبسب العمـر   صنفة حسب نوع اجلنس     امل البيانات    تصنيف ينبغي
 هلذه   مساعدة أكثر إنصافاً   تقدميإتاحة  ومن مث    والشابات واملسنات،    للمراهقاتاالحتياجات اخلاصة   

 تطبـق  أن   كاتب التعداد الوطين  مل  أيضاً ينبغي مجع هذه البيانات،     وخارج نطاق . اجملموعات املختلفة 
  .على اجلهود املبذولة يف جمايل التحليل والنشر اً جنسانياًبشكل منهجي منظور

العنف اجلنسي والعنف القائم على نوع اجلنس والتصدي هلما يف سـياق حـاالت              منع    -٢  
  التشرد الداخلي

 الـيت  واملبادئ التوجيهية والكتيباتالعدد الكبري من أنشطة التدريب     على الرغم من      -٣٤
.  من العنف اجلنسي   رعبةم ملستويات   املشردات عرضة  النساء والفتيات    ال تزال  ضعها،تسىن و 

العنف اجلنسي أو غريه من أشكال العنف القائم علـى نـوع            يستخدم  يف بعض احلاالت،    و
ـ    القـسري   تـشريد   ال و لزرع الرعب يف النفوس   تكتيك متعمد   كاجلنس    نشرديأو لـثين امل

القـائم  والعنف  أن العنف اجلنسي    بغض النظر عن    و. قوقهم عن املطالبة حب    داخلياً واملشردات
ُيعّدان يف   من أسباب التشرد و     هاماً  سبباً ن يشكال ما، أو اخلطر املتوقع منه    ،على نوع اجلنس  

__________ 

)٣١ ( Buscher, “Refugee Women”, p. 15; Nina M. Birkeland, Edmund Jennings and Elizabeth J. 

Rushing (eds.), Global Overview 2011: People internally displaced by conflict and violence (2012, 

IDMC and Norwegian Refugee Council), p. 2.. 
 . إعالن ومنهاج عمل بيجنياستعراض وتقييم ) ٣٢(
 .عن العنف ضد املرأة) ١٩٩٢(١٩اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة، التوصية العامة رقم  ) ٣٣(
 ).٢٠٠٩(١٨٨٩لس األمن قرار جم ) ٣٤(
)٣٥ ( Birkeland et al., Global Overview 2011, p. 27; Martin, “Refugee and displaced women”, p. 91;  ،

الصراعات املدنية واالفتقار اخلطـري     : "الشؤون االقتصادية واالجتماعية، شعبة اإلحصاءات، صحيفة وقائع      إدارة  
 .٢٠٠٦يناير / كانون الثاين١٨، "إىل التنمية يضران بالقدرات اإلحصائية
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 أيضاً إىل التقليل من إمكانية حصول       ان يؤدي مافه،  قوق اإلنسان حل انتهاكاً خطرياً حد ذاهتما   
  .)٣٦(تدما جمموعة من احلقوق واخلعلىاملرأة 
لتصدي وقائي بقدر أكرب من أجل ا      إىل اتباع هنج      تدعو ومن مث، فهناك حاجة ملحة      -٣٥

الربوتوكول اخلاص مبنع العنف اجلنسي ضد النـساء        ويف هذا الصدد، يقدم     . هلذه التحديات 
يف منطقة البحريات العظمى والقانون النمـوذجي املرفـق بـه،           ) ٢٠٠٦ (واألطفال وقمعه 
 بشأن منع ومكافحة العنف ضد املرأة والعنـف املـرتيل،           ٢٠١١أوروبا لعام   واتفاقية جملس   

) اتفاقية بيليم دو بارا   (اتفاقية البلدان األمريكية ملنع العنف ضد املرأة واملعاقبة والقضاء عليه           و
ومبادرات استراتيجيات الوقود وُتعّد  .األطر القانونيةب اهلامة فيما يتعلقمثلة األداخل واملبعض  
 املعرضـني خلطـر     األشخاصاليت تستهدف النساء والفتيات املشردات و      ني سبل العيش  تأم
 التعرض للعنف   درجة يف احلد من  تضطلع بدور حموري    إضافية ميكن أن     تدابري عملية  تشردال

 الدعم حصول الناجيات على ضمان احلد من التعرض للعنف اجلنسي أيضاً  ويتضمن  . اجلنسي
 املـوارد   ختـصيص االجتماعية و  -  اإلجنابية والنفسية  ت الصحة خدمااملناسب، مبا يف ذلك     

  .الذي يراعي اخلصوصيات اجلنسانيةلتخطيط املواقع الكافية 
تقـل   من االعتداء اجلنـسي      ات يف املائة من الناجي    ٥٠وبالنظر إىل أن ما يقرب من         -٣٦

الذي مييـل إىل    ئد   االجتاه السا  يشعر بالقلق إزاء   املقرر اخلاص    فإن ،)٣٧( سنة ١٨أعمارهن عن   
  التركيز فمن الضروري باإلضافة إىل ذلك،    و.  احتياجات األطفال والشباب يف هذا اجملال      جتاهل

  األسر داخل العنف القائم على نوع اجلنس    العنف اجلنسي و  ب املنع فيما يتعلق   على   بشكل أقوى 
نع املتعلقة مب ربامج  ظم ال ويف الوقت احلاضر، تركز مع    .  املشردة داخلياً   واجملتمعات احمللية  املعيشية

ا على االغتصاب الذي يرتكبـه      والعنف القائم على نوع اجلنس والتصدي هلم      العنف اجلنسي   
  املعيـشية   داخـل األسـر     انتشاراً  اجلنسي  أشكال العنف   أكثر عوض التركيز على   "الغريب"

لإلشـكال  املـثرية    كيـف  الت ممارسات، و )كعنف العشري على سبيل املثال    (واجملتمعات احمللية   
 وعالوة على   .)٣٨() على سبيل املثال   الزواج املبكر ك (قد جترب املشردات داخلياً على تبنيها      واليت

 من النساء غري املشردات ضحايا للعنـف      ذوات اإلعاقة  احتمال وقوع زيادة  بالنظر إىل   وذلك،  
ذوات  النـساء والفتيـات      الذي تتعرض له  مستويات العنف اجلنسي    واالعتداء اجلنسيني، فإن    

  .)٣٩(تكون أعلىيرجح أن  رتاع واملتضررين من الشردينبني السكان امل فيمااإلعاقة 

__________ 

 .٢٢، الفقرة A/65/354-S/2010/466تقرير األمني العام بشأن مشاركة املرأة يف بناء السالم؛ الوثيقة  ) ٣٦(
 .”Peril or Protection: Making Work Safe“الجئني، املعنية بالاللجنة النسائية  ) ٣٧(
)٣٨ ( Child Protection in Crisis Learning Network, “Rethinking Gender-Based Violence”, Policy 

Change Brief (2010), p. 2. 
)٣٩ ( World Health Organization (WHO) and World Bank, World Report on Disability (Malta, 2011), 

p. 59; WHO and United Nations Populations Fund, Promoting sexual and reproductive health for 

persons with disabilities: WHO/UNFPA guidance note, p. 6 ـ ة اخلاصةاملقرر؛ تقريرا  مبـسألة  ة املعني
 A/HRC/20/5(وجملس حقوق اإلنـسان     ) A/67/227( إىل اجلمعية العامة     العنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه    

 .د النساء والفتيات ذوات اإلعاقة، بشأن مسألة العنف ض)Corr.1و
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  االنتعاش املبكر  -٣  
 حيـث   فعال للتشرد الداخلي  تصّد   يف أي    جوهرياً اًاالنتعاش املبكر عنصر  يشكل    -٣٧
وإتاحـة   مأقلبناء القدرة على الت    إىل    األزمة ابتداء من املرحلة اإلنسانية     جتاوزإىل  نه يرمي   إ

  يقـدم فرصـاً    فهووعلى هذا النحو،    .  التغيري االجتماعي  شجيع ت لهوميكن  فرص التنمية،   
فغالبـاً  ومع ذلـك،    .  التشرد الداخلي   حاالت هامة لتعزيز املساواة بني اجلنسني يف سياق      

بسبب تدين درجة األولوية اليت حتظى هبا القـضايا           عرضة للضياع   هذه الفرص  تكون ما
يؤكد املقـرر   و . الطوارئ، وكذلك خالل مرحلة االنتعاش      حاالت سياقات يف   اجلنسانية

 د يؤدي إىل  ق اختاذ القرارات  عمليات   يف مبكراًاخلاص أن عدم إدراج املنظورات اجلنسانية       
 وال سـيما يف سـياق هياكـل اإلدارة         املشردات داخلياً،     طويلة األمد على    آثار إحداث

االقتصادية القائمة بـني     -  الفوارق االجتماعية  زيعز وهو ما قد   مارسات،امل و السياساتو
  .الرجل واملرأة

  تيسري الوصول إىل العدالة واملساءلة فيما يتعلق باملشردات داخلياً  -٤  
 حمدودة وغري كافية بالنسبة      آليات الوصول إىل العدالة واملساءلة   ال تزال آليات تيسري       -٣٨
 على استخدام نظـم العدالـة       ض احلاالت جمربة  يف بع  وتكون املرأة . م املشردات داخلياً  ملعظ

. املعايري الوطنية والدولية  وتطبق مبادئ تتناقض مع      ما متارس التمييز ضدها،      اليت غالباً  العرفية
 وبالتايل ال تقدم   ضد املرأة،     التمييز  أيضاً يةالعدالة الرمس  آليات   متارسقد  ويف حاالت أخرى،    

تظهـر يف     وضوحاً أشد الفجوات  املقرر اخلاص أن      ويرى . للمشردات داخلياً  أفضل النتائج 
 ضمان العدالة   وقد يكون  .ي من العنف اجلنس   ياتلناجبالنسبة إىل ا   الوصول إىل العدالة     جمال

مرتكيب هذه اجلرمية   رفض إفالت   ت رسالة واضحة    وجه ألنه ي  حمققاً للتحول  ياتالقانونية للناج 
ال حيرمن مـن سـبل      يف بعض األحيان    اً  ومع ذلك، فاملشردات داخلي   . من العقاب النكراء  

 موضع اهتام القوى األمنية احلكومية العاملـة يف          هن االنتصاف الفعالة فحسب، بل يصبحن    
فقـد ثبـت أن     العكس من ذلك،    وعلى   . لدى ادعائهن بالتعرض لالغتصاب    )٤٠(املخيمات

 داخلياً اللـوايت  على قيمة عالية بالنسبة إىل املشردات   ، إن وجدت،     تنطوي املساعدة القانونية 
، القائم علـى نـوع اجلـنس      اجلنسي والعنف   بسبب العنف   إىل الوصول إىل العدالة     يسعني  

  .وكذلك اجلرائم والدعاوى القانونية األخرى
  العديد من، وهو الوضع الذي تتسم به في غياب سيادة القانون   فوعالوة على ذلك،      -٣٩

 وصول املرأة إىل آليات العدالـة       يه سبل وقد تكون ف   حاالت الرتاع وما بعد الرتاع     سياقات
 اهلياكـل القـضائية   وجـود   عـدم    واألمية و  انعدام الوثائق  بسبب   عرضة للمخاطر الرمسية  

__________ 

)٤٠ ( Human Rights Watch, “Somalia: Alleged Rape Victim Convicted”, 29 January 2013 .  متاح علـى
 .www.hrw.org/news/2013/02/05/somalia-alleged-rape-victim-convicted: املوقع التايل
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 لتسوية  إىل عمليات بديلة  جملتمع اإلنساين   أن يلجأ ا   من املهم    الوصول إليها بشكل حمدود،    أو
إمكانيـة  لتعزيز ) احملليةة باإلدارة  تلك اخلاص  والدينية و  ةالعرفياألنظمة  مبا يف ذلك    (املنازعات  
بقـضايا حموريـة مـن قبيـل         نازعات املتعلقة ل امل حلاألرض والسكن و  على  املرأة  حصول  

دور حاسم يف العمل مع اجلهات      ب اجلهات الفاعلة اإلمنائية الدولية أيضاً    وتضطلع   .)٤١(ثاملريا
 لتقييم التدخالت وحتديد نسيقاًاجلهود األكثر ت ودعم لشواغلالفاعلة الوطنية لالستجابة هلذه ا 
  .أفضل املمارسات يف هذا اجملال

العدالـة اجلنائيـة    نظـم    إىل   وصول املشردات داخلياً    إمكانية باإلضافة إىل تعزيز  و  -٤٠
 من خالل عمليـات العدالـة       شواغلهن معاجلة   سبل النظر يف    فمن الضروري أيضاً  ،  واملدنية
 والتعـويض،   ، احلقـوق  ن قبيـل رد   الة االنتقالية م  تدابري العد وميكن أن تساهم    . االنتقالية

 باالنتهاكات اليت تتعـرض هلـا       يف االعتراف ،   احلقيقة واملصاحلة   تقصي  وجلان ،واحملاكمات
احللـول  إىل دعـم    بـدوره   وهو ما سيؤدي    ،  املشردات داخلياً وإنصاف هؤالء املشردات    

 ضـمان   قصى حد ممكن علـى     إىل أ   هذه املسامهات  وتتوقف زيادة . سألة التشرد املستدامة مل 
على سبيل  وميكن   .ودرجة إنصافها وصلتها بأولويات املشردات داخلياً       إليها  الوصول إمكانية
من قبيل  ،  أصالًالقائمة  اهليكلية   أوجه التفاوت     حدة  لتخفيف جرب الضرر  برامج   تكييفاملثال  

 الزواج العـريف  الت   مثالً حبا  املمارسات، من خالل االعتراف   ه من    أو غري  التحيز يف املرياث  
كـشركاء يف    ينواالعتراف باملشردات واملشرد   االعتراف حبقوق اخلالفة واملرياث      يسري ت بغية

 على أسـاس    التعويض على أساس الفرد وليس    استحقاقات   توزيع   من خالل ، أو   املطالبات
ن يكـو يف البلدان اليت    و .)٤٢(نصيبها املرأة على استخدام     قدرة من أجل زيادة   األسرة   وحدة

 ليـات تكون فيهـا اآل   على املستوى احمللي، و   حمدوداً  رمسية  القانونية  الؤسسات  املفيها وجود   
 الشكل الرئيسي املتاح للعدالة،   هي  ،   حبكم الواقع  ،تسوية املنازعات أو العدالة العرفية    ل البديلة

ـ تلك األشكال فإنه ينبغي للربامج أن تنظر يف التعامل مع     ة القـائمني عليهـا  من أجل توعي
  . تدرجيياًاملمارسات العرفية التمييزيةتقومي  الوطنية والدولية وباملعايري
وضع مساءلة أمام املشردات     م لجهات الفاعلة الدولية والوطنية أن تكون أيضاً      وينبغي ل   -٤١

ـ     حتدياًوهو ما ميثل    املساعدة،  وحماية  برامج فعالة لل  تقدمي  داخلياً عن    شكل  مل تتسن مواجهته ب
املساءلة معيار   ن قبيل  يف مبادرات م   منظور جنساين أقوى  دمج  ويشكل  . يف الوقت احلايل   كبري

األيـسر    واالستجابة الشكاوىآليات   و ، املساءلة اإلنسانية   اخلاص مبنظمة شراكة   وإدارة اجلودة 
__________ 

 .على سبيل املثال، برنامج اجمللس النروجيي لالجئني لإلعالم واإلرشاد واملساعدة القانونية ) ٤١(
)٤٢ ( Lucy Hovil, “The Nexus Between Displacement and Transitional Justice: A Gender-Justice 

Dimension” in Roger Duthie (ed.), Transitional Justice and Displacement)  نيويورك، املركز الدويل
 ,Brookings-ICTJ ؛) وكليـة لنـدن للعلـوم االقتـصادية    بروكينغـز معهد مشروع و للعدالة االنتقالية،

“Transitional Justice and Displacement: Challenges and Recommendations” (2012) ةاملقرروتقرير ؛ 
تعويض النساء الاليت    إىل جملس حقوق اإلنسان بشأن        مبسألة العنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه      ة املعني ةاخلاص

 ).A/HRC/14/22(يتعرضن للعنف 
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عي وتـستد .  هذا التحدي  يف مواجهة  هامة   ة خطو ،على املستوى امليداين  مناالً واألكثر موثوقية    
أكثـر فعاليـة يف     مساءلة املاحنني أمام املشردات داخلياً دمج القضايا اجلنسانية بـشكل           زيادة  

  . املنح، مبا يف ذلك من خالل أدوات مثل مؤشر املساواة بني اجلنسني تقدميممارسات

  نفيذ ُنهج تشاركية هادفة ودعم تعبئة املشردات داخلياًت  -٥  
 التشرد الداخلي   واملتعلقة حباالت  عتبارات اجلنسانية لال  االستجابات املراعية  تستدعي  -٤٢

 يف مجيع مراحل    اختاذ القرارات  يف   مشاركة املرأة بشكل كامل وعلى قدم املساواة مع الرجل        
  لتعزيز حقـوق اإلنـسان  ضروريةهذه املشاركة  وتعد )٤٣(السالمصنع عمليات  يف  التشرد و 

توصل إىل حلول دائمة، ودعم عمليـات       الو ،قوقاحل، ومنع انتهاكات    ومحايتها بشكل فعال  
ـ وُتعّد التقييمات التشاركية     .)٤٤( والتنمية بعد الرتاعات   وإعادة البناء السالم املستدام،    ة اجلاري

الفجوة يف   "ضرورية لسد  "املنطلق من القاعدة  "ي  التخطيط التشارك  وعمليات   الحتياجاتل
 أن تكمل تـدخالت احلمايـة       ضمان، و اجلنسانية واملمارسة الفعالة   بني السياسات " التنفيذ

وتـستجيب   للمـرأة احلماية الذاتيـة    استراتيجيات   على املستويني الوطين والدويل   املدعومة  
  .الحتياجاهتن وشواغلهن املتطورة

 بنـشاط يف    فال تزال الفرص املتاحة أمام املشردات داخلياً للمـشاركة        ومع ذلك،     -٤٣
مل تـضطلع املـشردات داخليـاً       ى سبيل املثال،    علو.  حمدودة للغاية  اختاذ القرارات عمليات  

) ٢٠٠٠(١٣٢٥وطنية بشأن قرار جملس األمـن       خطط عمل   وضع   بدور نشط يف     نادراً إالّ
 جمموعة متنوعـة مـن      أثبنت يف قد   أن املشردات داخلياً     ، على الرغم من   ها ورصد هاوتنفيذ

ـ   وضع أدوار رائدة يف     أداء على   ن وتصميمه نالسياقات قدرهت  سياسات والـربامج    وتنفيذ ال
يف جمـال   ثغـرات   الهج التشاركية املستخدمة لتحديد     ألسف، فإن النُ  مع ا و .)٤٥(ناملتعلقة هب 
ال متتد يف الكثري من األحيان لتشمل ضمان  ُتعد مصدر قلق للمشردات داخلياً،  واليت،احلماية

 بات هـذه االسـتجا     وتنفيذ  الثغرات لسد هذه  استجابات   رأي فعال يف وضع    أن يكون هلن  
 بنشاط يف عمليات    فرصة املشاركة  تتاح للمشردات داخلياً  ينبغي أن   ومن مث، فإنه     .هاوتقييم

ـ  املتعلقـة    دائمة وعملية التخطيط  اللول   بشأن احل  يف التفاوض والسالم؛   إعـادة  أو   العودةب
 وينبغي كذلك أن تعكس   . رتاعبعد انتهاء ال  والتعمري  اإلدماج أو إعادة التوطني؛ وإعادة البناء       

 ابات والـش  املراهقات إدماج   وتسعى إىل تنوع السكان    مشاركة املرأة يف التخطيط اإلنساين    
  .وذوات اإلعاقة

__________ 

ومفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجـئني،  ؛ )٢٠٠٩(١٨٨٩و) ٢٠٠٠(١٣٢٥قرارا جملس األمن     ) ٤٣(
 .)٢٠٠٨ (دليل محاية النساء والفتيات

 .٢٠/٩قرار جملس حقوق اإلنسان  ) ٤٤(
)٤٥ ( Leslie Dwyer and Rufa Cagoco-Guiam, Gender and Conflict in Mindanao (2011, Asia Foundation), 

p. 27القضاء على التمييز ضد املرأة بشأن محاية حقوق اإلنـسان           وموجز املناقشة العامة الجتماع اللجنة املعنية ب       ؛
 .٢٠١١يوليه / متوز١٨، نيويورك، )مبشاركة املشردات داخلياً(للمرأة يف سياقات الرتاع وما بعد الرتاع 
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اهلادفة للمشردات  تعزيز املشاركة   الرامية إىل   ستراتيجيات  وينبغي أيضاً أن تشمل اال      -٤٤
 ومـع  . املشردات داخليـاً  حقوقلدعم بذولة يف اجلهود امل  بشكل بناء   الرجال إشراك داخلياً
وقد ثبت يف بعض احلاالت      .فلم تتسن حىت اآلن مواجهة هذا التحدي بالقدر الكايف        ذلك،  

ألنه يؤدي إىل زيادة دعم      اقتصادياً ميثل إجراًء مفيداً   إشراك الرجال يف برامج متكني املرأة       أن  
 .)٤٦(الرجال للمبادرات، إالّ أنه يثري أيضاً خماطر إحكام سيطرة الرجال على سـري العمليـة              

 ،ها وضع برامج احلماية واملساعدة وتنفيـذ      بشأن  داخلياً شردين التشاور مع امل   فلدىوباملثل،  
دات داخلياً، يف احلاالت اليت ال تعقد فيها مشاورات منفصلة، إىل اإلذعـان             ضطر املشر قد ت 

حتديـد   وينبغي أن يـشكل     .)٤٧(باعتبارهم ممثلي اجملتمع احمللي   كثري من األحيان    للرجال يف ال  
إشراك الرجال  الرامية إىل   اإلبداعية  والُنهج   ،الفعالةبرامج التوعية    و ا،ملمارسات اجليدة وتبادهل  ا

للجهـود  أساسية  دعامة    املشردات داخلياً ويف دعمهن     إىل جنب مع   لعمل جنباً يف ا والفتيان  
  .)٤٨(املبذولة يف جمال احلماية واملساعدة

 املشردات داخلياً،   تعبئةل يكونكن أن   مي عمليات التشاور واملشاركة،     وخارج نطاق   -٤٥
  سـبل  تعزيـز ودعـم    يف   دور حاسم  ،ن حقوقه وهي العملية اليت تسعى بنشاط إىل تأكيد      

 شكلتوقد  . ة احمللي اتالتنمية على مستوى اجملتمع   واحلماية  استراتيجيات  واملساعدة املنصفة،   
 علـى  ناع عن حقـوقه للدفمنظمات يف بلدان مثل كولومبيا وجورجيا،  ،  املشردات داخلياً 

 أتاحت هلن تقدمي املعلومـات     واكتسنب مهارات وقدرات سياسية هامة    مستويات متعددة،   
فكثرياً ومع ذلك،   . ن حبقوق اإلنسا  شواغل تتعلق  للنساء األخريات اللوايت يواجهن   املشورة  و

ن ملخـاطر وهتديـدات     للدفاع عن حقـوقه   ما تتعرض املشردات داخلياً ممن جتري تعبئتهن        
 املسلحة  اجلهاته ترتكبالعنف القائم على نوع اجلنس الذيالعنف اجلنسي و فيهامبا ايدة،  متز

ينبغي للجهات الفاعلة الوطنيـة والدوليـة توثيـق هـذه           و .)٤٩(احلكومية أو غري احلكومية   
.  داخلياً هلؤالء املشردين احلماية الشاملة   تأمني   و ،املساءلة عنها  ورصدها وضمان    االنتهاكات

 من خالل تشجيع    موعات اجمل هذهتطوير قدرات    أن تدعم   الفاعلة  ميكن هلذه اجلهات   وباملثل،

__________ 

)٤٦ ( Lesley Abdela, Case Study: Nepal. United Nations Security Council resolution 1325: Women’s 

Meaningful Participation in Peacebuilding and Governance (Vienna/Kathmandu, 2011, CARE 

International), p. 11; Gary Barker and Jennifer Schulte, Engaging Men as Allies in Women’s 

Economic Empowerment: Strategies and Recommendations for CARE Country Offices, (CARE 

Norway, 2010). 
)٤٧ ( Brookings-Bern Project, Moving Beyond Rhetoric. 
 IRC, Part of the Solution: Engaging Men as Partners to Prevent Violence :انظر على سبيل املثـال  ) ٤٨(

Against Women and Girls-- Principles and Promising Practice (2009); Men’s Resources 

International, Engaging Men in Ending Gender-Based Violence in Liberia: Case Study and 

Promising Practices: Male Involvement Project - Year One. 
 النساء املدافعات عن حقوق اإلنـسان       تقرير املقررة اخلاصة املعنية حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان بشأن          ) ٤٩(

 .Corr.1 وA/HRC/16/44ا اجلنسانية، ومن يدافعون عن حقوق املرأة أو القضاي
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 علـى   إمكانية حصوهلا تعزيز  من خالل    يف وضع السياسات وعمليات التنفيذ، و      امشاركته
 وعـالوة   .تعبئةال يف جهود    املشاركات تبادل اخلربات مع غريها من النساء        فرصالتدريب و 

فتـرة  قيمة اليت تنطوي عليها عملية تعبئة املشردات داخليـاً          يتجاوز نطاق ال  على ذلك، قد    
ن جهود التعبئة اجملتمعية تعمل على تكريس دور املرأة كمواطنـة وقائـدة             إحيث  التشريد،  

ومن مث، فإن إتاحة الفرص للشابات املـشردات داخليـاً          . نشطة مثلها يف ذلك مثل الرجل     
  .ةأمهية خاصتكتسي  للمشاركة يف عمليات التعبئة

  دعم سبل العيش املستدامة  -٦  
للمـرأة   احلصول على سبل العيش املستدامة        على نطاق واسع أن    اآلنمن املعترف به      -٤٦

 عامالً التشرد، و   حاالت  احلماية يف سياق    عناصر  من  أساسياً  عنصراً والرجل على السواء يشكل   
 والفتيـات تـضرر النـساء     وكثرياً ما ت   .)٥٠( داخلياً مشردينضمان إجياد حلول دائمة لل    ل هاماً

على سـبيل   و .تشردهن غري متناسب من فقدان سبل العيش خالل         على حنو  املشردات داخلياً 
قدر أكرب  ب ة احمللي لدائرة ا يفاألمنية،  شواغل   بسبب ال   فقد ينحصر نشاط هؤالء املشردات،     املثال،

 سـبل العـيش     مما كّن عليه قبل التشريد، وقد ال يستطعن مغادرة أماكن إقامتـهن لتـأمني             
 بسبب  تأمني سبل عيشهن   يكون مبقدورهن قد ال   و .االضطالع باألنشطة الضرورية األخرى    أو

واملواشي، وقد جيدن صعوبة بالغة يف التحول من منط احلياة الريفـي إىل منـط          فقدان األراضي   
وكذلك بني خيارات سبل العـيش الريفيـة واحلـضرية،          ) والعكس صحيح (احلياة احلضرى   

وقد تلجأ النساء   .  من احلواجز   التعليمي واحلواجز الثقافية أو غريها     لك على مستواهن  ويتوقف ذ 
 ظل الظروف القاسية إىل ممارسات تكيف خطرية، مـن قبيـل          يف  والفتيات املشردات داخلياً    

ن غالباً ما يشكلن أول الفئات اليت تترك         كما أهن  .أسرهن اجلنس من أجل البقاء إلطعام       ممارسة
 ؛ االرتفاع لديهن حنو  الزواج املبكر    حمل أعباء العمل لدعم األسرة؛ ومتيل حاالت      الدراسة وتت 

ومن الضروري أن تؤخذ هذه املخاطر، وكذلك خمـاطر         . وقد يواجهن تزايد خطر االجتار هبن     
بـرامج  لدى إعداد   اإليذاء البدين واالستغالل، يف االعتبار      والتعرض للعنف اجلنسي والتحرش     

  .)٥١(الدعوى ملؤازرهتالعيش للمشردات داخلياً أو لدى تأمني سبل اخطط  أو
 يف   املـسجلة  توظيفالمعدالت  يف الواقع   تفوق  ،  كالفلبني مثالً يف بعض احلاالت،    و  -٤٧

  إىل إىل حد مـا   ويعود ذلك    أوساط املشردات داخلياً مثيالهتا لدى الرجال املشردين داخلياً،       
لتنقل حيث ال تنظر إليها األطـراف املتحاربـة   أن املرأة تستفيد من قدر أكرب من احلرية يف ا       

إىل زيـادة    وقد يؤدي تعيني املشردات داخلياً يف الوظائف اجلديـدة           .)٥٢(كمصدر للتهديد 
إذ سينظر إىل هذا الوضع على أنه مّس مبفاهيم         ال سيما داخل األسر وبني األجيال،       والتوتر،  

__________ 

)٥٠ ( United Nations Development Programme (UNDP), Livelihoods & Economic Recovery in Crisis 

Situations, (2013) 
www.undp.org/content/dam/undp/library/crisis%20prevention/20130215_UNDP%20LER_guide.pdf 

 .Gender and Conflict in Mindanaoاملؤسسة العاملية لإلغاثة،  ) ٥١(
)٥٢ ( Dwyer and Cagoco-Guiam, Gender and Conflict in Mindanao. 
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، جهادالضغط واإل املزيد من   ء النساء   هؤالوقد تواجه    .االعتزاز واملركز االجتماعي والكرامة   
 ومع ذلك، .)٥٣( من العمل املرتيل يضطلعون باملزيد حبيث   األدوار   ر الرجال مل يغيّ  إذا   وال سيما 

ثقة املشردات داخلياً بأنفسهن وتعزيـز       تعزيز   الفرص اجلديدة لكسب الرزق إىل     فقد تؤدي 
  االعتـراف  ينبغيفإنه  ،  أقصى حد ممكن  نافع إىل   املولزيادة هذه    .مهاراهتن القيادية وتأثريهن  

وتستدعي  . بصورة أكثر منهجية  ن ودعمه املشردات داخلياً ومواردهن اعترافاً كامالً    هارات  مب
إىل  األمني العام،    حسبما أوضح ،   تؤدي ، اليت "أشكال التحيز السائدة  " تصحيح   ةهذه اخلطو 

 بعد انتـهاء الـرتاع      ني سبل العيش  تأمتوجيه غالبية املوارد املتوافرة ملبادرات من قبيل برامج         
 للمشردات داخليـاً    تأمني سبل العيش    برامج كذلك أن توضع   وينبغي   .)٥٤("لصاحل الرجل "

 ارتفـاع  فيهاحماية، مبا   لل اآلثار غري املقصودة   املرأة من    حتميآمنة ومستدامة، و  حبيث تكون   
  .القائم على نوع اجلنساجلنسي والعنف  العنف خماطر

  هج املراعية لالعتبارات اجلنسانية يف إجياد حلول دائمةتعزيز الُن  -٧  
الـرغم  وعلى  . من الشواغل  جمموعة   لدى املشردات داخلياً  البحث عن حلول دائمة     يثري    -٤٨

إالّ أن الواقع العملي يدل على أن       ، من حيث املبدأ، مسألة فردية،        يشكل من أن اختيار حل دائم    
 وكثرياً ما هتمش فيها   ،   احمللية  األسر أو اجملتمعات   ضعها يف العادة  تدائمة  اللول  باحل املتعلقةالقرارات  
سيما حينما تكون هدفاً للعنف      وعلى سبيل املثال، فقد متتنع املشردة داخلياً، وال       . املرأةأفضليات  

اجلنسي والعنف القائم على نوع اجلنس، عن العودة بسبب تداعيات الصدمة أو اخلـوف مـن                
يف بعـض   فقد تضغط األسر أو عناصر فاعلة أخرى        ومع ذلك،    .)٥٥(تحدوث املزيد من اهلجما   

  .على املرأة حلملها على العودة بالرغم من هذه املخاوفاحلاالت 
 والتشريد يف   رتاع األزمة وال   املستخلصة من  تجاربفقد تعارض ال  وعالوة على ذلك،      -٤٩
  يـضطلعن  العديد من النساء  ن  ومع هتجريهن، فإ  . اجلنسانية القائمة كثري من األحيان املفاهيم     ال

 أنـشطة   بعد التشريد من خالل   يسعني إىل احلفاظ عليها     ، و كقائدات ومعيالت بأدوار جديدة   
. على مستوى اجملتمع احمللـي    التعايش السلمي   من أمثلتها إنشاء مشاريع جتارية جديدة وتعزيز        

لـدى   لتقدم احملرز أوجه هذا ا   احلفاظ على    يكافحن من أجل  العديد من النساء    فإن  ومع ذلك،   
ن بالنظر إىل ما يتعرضن له يف الكثري من األحيان من ضـغوط تعمـل         أو إعادة توطينه   عودهتن

األدوار اجلنـسانية    أن يؤدي هذا التغيري يف    ميكن  و .على إعادهتن إىل األدوار اجلنسانية التقليدية     

__________ 

)٥٣ ( Olivia Bennett and Christopher McDowell, Displaced: The Human Cost of Development and 

Resettlement (New York, Palgrave Macmillan, 2012), pp. 85–87; Rogaia Mustafa Abusharaf, 

Transforming Displaced Women in Sudan: Politics and the Body in a Squatter Settlement (Chicago, 

University of Chicago Press, 2009), p. 46; Priscilla Joseph, “Effects of War on Women and Children” 

for the Sudanese Women Peace Forum in Khartoum in 2001, cited in Abusharaf, pp. 45–46. 
 .٤٩، الفقرة A/65/354-S/2010/466الوثيقة  ) ٥٤(
)٥٥ ( Integrated Regional Information Networks, “Nigeria: Boko Haram displaced fear returning home” 

19 January 2012. 
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هم  و  احمللية وجمتمعاهتمإىل زيادة حاالت العنف املرتيل، وخاصة عندما يعود الرجال إىل أسرهم            
إشراك ومن هنا تأيت أمهية     . أسر أرباب كمعيلني و  أدوارهم التقليدية غري قادرين على استئناف     

 املـشردات داخليـاً      وتعزيز مشاركة  ة املساعدة اإلنسانية العادل   تقدميالرجال بنشاط من أجل     
 فيما يتعلـق    رضة للحرمان ع فقد تكون املرأة املشردة والعائدة    باإلضافة إىل ذلك،    و .ومحايتهن

 يف  ُتهمش ما   ، وغالباً األمن يف حيازة األراضي    على احلصول على     وغري قادرة حبقوق السكن،   
 وقد تواجه أيضاً املشردة ذات اإلعاقـة       .)٥٦(عملية التفاوض بشأن املطالبات املتعلقة باألراضي     

اختـاذ   يف عمليات    شديد التهميش ال  ها إىل حلول دائمة، مبا في     كأداء حتول دون وصوهلا   عقبات  
التمييز املتفشي  تفشي   و املقدمة، وعدم كفاية اخلدمات      املالئمة  وسائل النقل  انعدام، و القرارات

  .)٥٧(إعادة التوطنيجمتمعات  و اجملتمعات احمللية اليت تستقبل العائدينيف
 ليـة  احمل  يف اجملتمعات  القضايا اجلنسانية  عام، يالحظ املقرر اخلاص أن مناقشة        وجهوب  -٥٠

حمددة لدعم احلمايـة     إجياد حلول دائمة     سبلواجملتمعات احمللية اليت تستقبل العائدين      املضيفة و 
مزيداً من االهتمام    وتتطلب معاجلة هذه القضايا   .  نسبياً املقدمة للمشردات داخلياً ال تزال ناشئة     

إلطار   التنفيذ التجرييب  ميثلو.  التعاون بني اجلهات الفاعلة اإلنسانية واإلمنائية      وكذلك،  املشترك
حبقوق فرصة هامة لتعزيز االهتمام     رتاع  التشرد يف أعقاب ال   بشأن إهناء    ٢٠١١عام  ل األمني العام 

  .ةالبحث عن حلول دائماملشردات داخلياً واحتياجاهتن وشواغلهن احملددة أثناء 

اعية لعامـل الـسن،     تعزيز الروابط بني الُنهج املراعية لالعتبارات اجلنسانية والنهج املر          -٨  
  األخرى وعناصر التنوع

 العمر وعناصر التنوع  بنوع اجلنس و   االهتمام   ميم لتع  املبذولة على الرغم من احملاوالت     -٥١
التحلـيالت املراعيـة لالعتبـارات        بني  أقوى فال تزال هناك مساحة إلقامة روابط     ،  األخرى

 وهذا هـو احلـال      .ملشردين داخلياً اجلنسانية واملراعية للفوارق بني األجيال ومبادرات دعم ا       
شـيخوخة  تشري   و .للمشردات داخلياً من املراهقات والشابات واملسنات      بالنسبة   بشكل خاص 

على حنـو     النهج اجلنساين والنهج املراعي للفوارق بني األجيال        إدماج  ضرورة سكان العامل إىل  
 ات، مبـن فـيهن     املـشرد  اتسن الزدياد نسبة امل    التشرد الداخلي، نظراً    يف قضايا  أكثر انتظاماً 

قـد  و .)٥٩(اللوايت لديهن قدرات حمددة وشواغل فيما يتعلق باحلماية واملـساعدة          ،)٥٨(األرامل
ـ        على وجه التحديد   واضحة   شواغلتكون هذه ال   دور حينما تضطلع املسنة املشردة داخليـاً ب
__________ 

)٥٦ ( Jacquie Kiggundu, Brookings-Bern Project, “IDP Return Processes and Customary Land Tenure”, 

speech to the Overseas Development Institute, London, 7 February 2008. 
)٥٧ ( Human Rights Watch, “As If We Weren’t Human”: Discrimination and Violence against Women 

with Disabilities in Northern Uganda (2010); HelpAge and IDMC, The neglected generation: the 

impact of displacement on older people (2012). 
بني الوكاالت لتصنيف فئـات  على سبيل املثال، أبرزت عملية التوصيف اليت اضطلعت هبا الدائرة املشتركة    ) ٥٨(

 .العدد الكبري لألرامل املسنات يف مستوطنات املشردين داخلياًيف بوروندي املشردين داخلياً 
)٥٩ ( Elizabeth Ferris and Daniel Petz, “The Old are the Future: impacts of an aging world population 

on the future of disaster response”, in Elizabeth Ferris and Daniel Petz, The Year that Shook the 

Rich: A Review of Natural Disasters in 2011 (Washington, D.C., Brookings-LSE Project, 2010). 
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فقد ألقيـت   باملثل،   و .)٦٠(آخر تويف آباؤهم أو انتقلوا إىل مكان      الرعاية لألطفال الذين     مةمقد
 مـن   األعمال املرتليـة ها الثقيلة، مبا في   سرية املسؤوليات األ  ات أعباء  الفتيات املشرد  على كاهل 

 وكثرياً ما يؤدي هذا الوضـع إىل غيـاب        .  الصغار  جلب املاء واحلطب ورعاية األشقاء     قبيل
  وهنـاك أيـضاً    .)٦١(احلمايةب ويعرضهن لتزايد املخاطر املتعلقة    عن الدراسة الفتيات الصغريات   

مـن   باملخاطر والتحديات احملددة اليت تواجهها املشردات داخلياً       حاجة إىل اهتمام أكثر تضافراً    
 إىل الربامج اإلنسانية    وصوهلن بشكل كامل  والفتيات ذوات اإلعاقة، مبا يف ذلك ضمان        النساء  
  .نوقدراهتن هاراهتمب واالعتراف هن فيهاوإدراج

  سانية املرتبطة بالكوارث الطبيعية وتغري املناخ أبعاد التشريد اجلن  -٩  
آثار ب املرتبط تشرد الرتفاع معدالت الاملزيد من االهتماميف السنوات األخرية أويل   - ٥٢

، املعرضة لالستضعاف تغري املناخ على الفئات     بوجه خاص ل   واآلثار الضارة    )٦٢(تغري املناخ 
 علـى الرجـال      يؤثر  واسع أن تغري املناخ     على نطاق  ومن املسلم به اآلن   .  النساء فيها  مبا

وعلى النحو الـذي    . بناءإعادة ال إىل  االستعداد  من  راحل  املوالنساء بشكل خمتلف يف مجيع      
دوار غري املتكافئة بـني     تزيد األ قد  ف ، بتغري املناخ  ة املعني ة الدولي ة احلكومي يئة اهل اعترفت به 

مـسامهات  "الوقت نفسه   قد تقدم يف     يف حني أن املرأة   ،  ضرراجلنسني من تعرض النساء لل    
 تكونما وكثرياً . )٦٣("التصدي ألقصى التغريات والتكيف معها] يف... [هامة وفعالة للغاية 

، وقد تتعـرض    )٦٤( الرجال يف الكوارث الطبيعية    أعلى من معدالت   وفيات النساء معدالت  
__________ 

)٦٠ ( HelpAge and IDMC, The neglected generation, p. 6. 
)٦١ ( WRC, In Search of Safety and Solutions: Somali Refugee Adolescent Girls at Sheder and Aw 

Barre Camps, Ethiopia (2010) and The Path to Hope: Congolese Refugee Adolescent Girls in 

Nyarugusu Refugee Camp, Tanzania (2012) .ًوانظر أيضا :Coalition for Adolescent Girls, Missing 

the Emergency: Shifting the Paradigm for Relief to Adolescent Girls (2012). 
؛ وتقريـر  ٣٤، الفقـرة  A/66/285، للمشردين داخليـاً املقرر اخلاص بشأن توفري احلماية واملساعدة     تقرير   ) ٦٢(

، A/HRC/10/61 بشأن العالقة بني تغـري املنـاخ وحقـوق اإلنـسان،          حلقوق اإلنسان   املفوضية السامية   
تقرير معلومات أساسية مقدم من مفوضة األمم املتحدة السامية حلقـوق اإلنـسان،             ؛ و ٦٠-٤٢ الفقرات

A/HRC/SF/2010/2 وCorr.1. 
)٦٣ ( IPCC, Managing the Risks of Extreme Events and Disasters to Advance Climate Change 

Adaptation: Special Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (2012), sect. 

 Women Watch ،“Fact؛ وWHO, Gender, Climate Change and Health (2011)وانظر أيضاً . 2.5.2.1.2

Sheet: Women, Gender Equality and Climate Change” (2009); UNDP, Training Manual on 

Gender and Climate Change (2008)      ،؛ وتقرير الـدورة الثانيـة واخلمـسني للجنـة وضـع املـرأة 
E/CN.6/2008/11-E/CN.6/2008/11   ؛ واتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بـشأن تغـري         )ط ط  (٢١، الفقرة

 .٧الفقرة ، ١٦-م أ/١املناخ، مقرر مؤمتر األطراف 
)٦٤ ( Eric Neumayer and Thomas Plümper, “The Gendered Nature of Natural Disasters: The Impact of 

Catastrophic Events on the Gender Gap in Life Expectancy, 1981–2002”, Annals of the 

Association of American Geographers, vol. 97, No. 3 (2007). 
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اخنفـاض   و ،نسنيعدم املساواة بني اجل   ، وتفاقم   على الصحة بوجه خاص   ثار ضارة   املرأة آل 
  .)٦٥(شالعي  احلصول على التعليم وسبلفرص 
 من الدول األعـضاء إدمـاج       ٢٠١٥-٢٠١٠  للفترة إطار عمل هيوغو  يقتضي  و  -٥٣

إدارة خماطر الكـوارث    ب والسياسات املتعلقة اخلطط   مجيع العمليات و    يف ة اجلنساني اتاملنظور
 املنظـور   مراعاةيف تعميم نسبياً جناح قليل فقد أحرز حىت اآلن   ومع ذلك،   )). د(١٣الفقرة  (

 املـرأة،    دمج وحينما جرى اجلنساين واعتبارات صحة املرأة يف هذه السياسات والعمليات،         
 ه وبالنظر إىل أن   .)٦٦(ضحية عوض أن تكون طرفاً فاعالً      بشكل رئيسي على أهنا      فقد صورت 

قضايا فإن  ملستقبل،   الكوارث الطبيعية أكثر حدة يف ا       أن يصبح التشرد الناجم عن     من املتوقع 
  دور املرأة يف نظم اإلنذار املبكر واملشاركة الكاملـة للمـرأة يف وضـع وتنفيـذ                ن قبيل م

استراتيجيات متعلقة بالتأهب للكوارث والتصدي هلا ومراعية لالعتبارات اجلنـسانية هـي            
  .قضايا تستحق بناًء على ذلك املزيد من االهتمام املشترك

  اتاستنتاجات وتوصي  -رابعاً  
حتسني االستجابات الدولية   من أجل   اختذت خالل العقود املاضية خطوات هامة         -٥٤

يف جماالت املساعدة واحلماية      للتحديات املتنوعة اليت تواجهها املشردات داخلياً      والوطنية
 ومع ذلك، فكثرياً ما ظلت املناقشات اجلارية بشأن هـذه القـضايا    . لول دائمة وإجياد ح 
ري قادرة على االعتراف باملشردات داخلياً وإشـراكهن بنـشاط،        ، وغ  سطحية مناقشات

 مـع    وعلى ضوء هذه الديناميات، ومتـشياً      .شواغلهنلغري مناسبة    تكرس استجابات و
  :املقرر اخلاص التوصيات التاليةيقدم املبادئ التوجيهية واملعايري األخرى ذات الصلة، 

  ولينيتوصيات عامة ألصحاب املصلحة الوطنيني والد  -ألف  

  ولالد  -١  
  للمـشردات داخليـاً،   القوانني والسياسات الوطنية محاية شاملة ضمان أن توفر    -٥٥
  ؛يالتشرد الداخلب املتعلقة للمبادئ التوجيهية وفقاً
تـضمن  حبيـث   الشروع يف عمليات وضع ميزانية مراعية لالعتبارات اجلنسانية    -٥٦

  ت املشردات داخلياً؛ وأولويااحتياجاتتلبية ختصيص املوارد الكافية ل

__________ 

)٦٥ ( IPCC, Martin Parry et al. (eds.), Climate Change 2007: Impacts, Adaptation and Vulnerability 

(Cambridge University Press), sect. 9.7; United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNISDR), 

2009 Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction: Risk and poverty in a changing climate. 
)٦٦ ( UNISDR, Global Assessment Report, p. 14; International Union for Conservation of Nature, Draft 

Guidelines to Mainstreaming Gender in the Development of National Adaptation Plans (NAPs) (2011). 
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ال سيما علـى املـستوى      و،  املسؤولني ات قدر الرامية إىل زيادة  بادرات  دعم امل   -٥٧
ووضـع  والتخطـيط   مراع لالعتبارات اجلنسانية يف اختاذ القرارات       احمللي، واعتماد هنج    

   داخلياً؛فيما يتعلق بقضايا املشردينامليزانية وتنفيذ الربامج 
عتبارات اجلنسانية ألفراد الشرطة والقـوات املـسلحة        تقدمي تدريب مراع لال     -٥٨

العنف  نعمب  اجلانب املتعلق  ، مبا يف ذلك   والعاملني يف احلقل االجتماعي    والسلطة القضائية 
   يف حاالت التشريد؛ماالعنف القائم على نوع اجلنس والتصدي هلاجلنسي و

ـ  الـشرطة وا أفرادالنساء يف صفوف    من أعداد أكرب جتنيد    -٥٩  راد العـسكريني ألف
 على الصعيد الوطين يف البلدان اليت تعاين من التـشريد الـداخلي،             نه ونشر نهوتدريب

  وكذلك يف عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم؛
بـشكل   الوثائق الشخـصية الـضرورية       زويد املشردات داخلياً جبميع   ضمان ت   -٦٠
  ومنصف؛ سريع
  احملليـة  واجملتمعـات ردات داخليـاً     املش  برامج توعية لتعزيز العالقة بني     وضع  -٦١

  املضيفة، وخباصة النساء األخريات يف تلك اجملتمعات؛

  : املنظمات اإلنسانية واإلمنائية  -٢  
 تعميم مراعاة املنظور اجلنساين، وال سيما من خالل توفري التدريب         جهود  تعزيز    -٦٢

 حتليالت جنسانية راء  إجاالستمرار يف    الشامل للموظفني على مجيع املستويات، و      اجلنساين
صناع كبار  / اإلدارة العليا  وإشراك؛  سياسات التعميم  لتقييم تنفيذ    أدقووضع مؤشرات   

   التوعية؛يف أنشطةيف هذا التدريب و التنفيذيني وظفنيامل وكذلكالقرار 
 بقدرات املـشردات   اجلهود الرامية إىل وضع وتنفيذ الربامج اليت تعترف        كثيفت  -٦٣

   مع مراعاة تنوعها؛،هاعليداخلياً وتبين 
 والـشبكات النـسائية   إشراك اجملتمع املدين مبا يف ذلك منظمات اجملتمع املدين            -٦٤

 اجملتمعات احملليـة الـيت تـستقبل        / املضيفة  احمللية ن داخل اجملتمعات  ووالزعماء التقليدي 
  . للمشردات داخلياً، يف املشاورات وأنشطة التوعية من أجل بناء نظام دعمالعائدين

توصيات للدول ووكاالت األمم املتحدة واجلهات الفاعلة الدولية األخـرى            -باء  
  بشأن التصدي لتحديات معينة

   والبيانات املراعية لعامل العمرمجع وحتليل البيانات اجلنسانية  -١  
من أجل مجع    املبذولة على الصعيدين الوطين والدويل    جهود  املقدم لل تعزيز الدعم     -٦٥

مبـن  (ونشر كل من البيانات الكمية والنوعية املتعلقة باملشردين داخلياً          وحتديث وحتليل   
 واجملتمعات  تشردالأثرة حباالت   واجملتمعات املت  ) أولئك املوجودون خارج املخيمات    فيهم
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غريهـا مـن    اجلنس واملوقع و  نوع  صنفة حسب العمر و   امل،  خلطر التشريد احمللية املعرضة   
  العوامل ذات الصلة؛

 مراعيـة حتليلها بطريقة   ، بل ينبغي أيضاً     مجع هذه البيانات  فقط    جيري ضمان أالّ   -٦٦
 ، الربامج وتنفيـذها   عمليات وضع  يف   جمدية نعكس بصورة تلالعتبارات اجلنسانية، وأن    

  لمشردات داخلياً؛لوأن تتضمن اجلهود املبذولة يف جمال النشر تعليقات 

  املشاورات واملشاركة اهلادفة والتعبئة   -٢  
 يف وضـع     املشردات داخلياً مشاركة هادفـة     والفتياتمشاركة النساء   مان  ض  -٦٧

 يف  نالسياسات والربامج واألنشطة اليت تؤثر على حيـاهت       ووتنفيذ ورصد وتقييم القوانني     
مجيع مراحل التشرد، من خالل املشاركة املستمرة واملباشرة يف حتديد األولويات ووضع            

  ؛االستجابات املتعلقة هباوتنفيذ 
يف وضع وتنفيذ خطط عمل     تيسري سبل مشاركة املشردات داخلياً بصورة نشطة          -٦٨

  املتنوعة يف هذه اخلطط؛ شواغلهن وطنية وإقليمية بشأن املرأة والسالم واألمن، ودمج 
اهلادفـة للمـشردات     فرص املشاركة    إتاحةلزيادة  خطوات عملية   حتديد وتنفيذ     -٦٩

، مع اإلقرار بالعقبات الـيت  الجتماعاتضور اآلمن حل النقل ا سبلتوفري داخلياً، من قبيل
  ؛ االجتماعية واألمنية-قد متثلها الشواغل االقتصادية 

 -  واخللفيات االجتماعيـة    ومن ذوات القدرات   األعمارشىت  من  نساء  إدماج ال   -٧٠
 زيـادة   عمليات التشاور واملـشاركة بغيـة     يف  بشكل أكثر تناسقاً      املختلفة االقتصادية
   القرارات واملبادرات؛اختاذ ات احمللية مبسؤوليةاجملتمع اضطالع

 عمليـات مـشاورة املـشردات داخليـاً         حتديد ودمج الدروس املستفادة من      -٧١
   املاضي من أجل حتسني املمارسات التشاركية؛ومشاركتهن يف

ملشاركة وتعبئة املشردات داخليـاً مـن        فرص   ملسألة توفري إيالء اهتمام خاص      -٧٢
  يف إدارة املخيمات والقيـادة اجملتمعيـة واللجـان         إشراكهناقة، مبا يف ذلك     اإلع ذوات

   النسائية؛واجملموعات
 إشراك الرجال والفتيان يف العمليات   املستخلصة من  الدروس    وتنظيم وتبادل  مجع  -٧٣

  التشاركية الرامية إىل تعزيز املساواة بني اجلنسني؛
ة منهجية يف اجلرائم املرتكبـة ضـد        ق بصور يتحقتعمل على ال   للدول أن    ينبغي  -٧٤

قيادات املشردين داخلياً وأنصار املشردات داخلياً وتوثيقها ورصدها ومقاضاة ومعاقبـة           
 - وضمان احلماية الكافية من االنتهاكات اجلسدية والنفـسية واالجتماعيـة          مرتكبيها،

  لية؛ احملجمتمعاهتمأسرهم وضد  و أفراد هاتني الفئتنيضداملوجهة االقتصادية 
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احلمايـة    املـشردات داخليـاً يف جمـال        تعبئة  اليت تكتسيها  مهيةاأل بالنظر إىل و  -٧٥
   :على املدى الطويل، فإنه ينبغي االضطالع مبا يلياملساعدة والتمكني و

سبل التعامل مع    للجهات الفاعلة الدولية بشأن   مذكرات إرشادية   وضع    )أ(  
  ؛أخالقي وغري متييزيو بشكل فعال منظمات املشردين داخلياً ودعمها

، مـن  املتاحة للنساء والفتيات املشردات داخليـاً    تعزيز فرص التدريب      )ب(  
  تنظيم والدعوة على مستويات متعددة؛ال يف جمايل اهتنأجل تعزيز قدر

 املشردين داخليـاً  دعم تبادل اخلربات واالستراتيجيات بني جمموعات         )ج(  
  .داخل البلدان وفيما بينها

  نف اجلنسي والعنف القائم على نوع اجلنس والتصدي هلما منع الع  -٣  
العنف القائم على نوع اجلـنس      العنف اجلنسي و   الرامية إىل منع     مضاعفة اجلهود   -٧٦

  : االضطالع مبا يلي بفعالية يف مجيع مراحل التشريد، مبا يف ذلكماوالتصدي هل
، مبـا  داخلياًردين اليت تضم مشتعزيز اإلجراءات األمنية يف مجيع املواقع       )أ(  

اجملتمعـات   و شردين داخلياً،  وخميمات امل  ومستوطنات املضيفة،    احمللية يف ذلك اجملتمعات  
  ؛احمللية اليت تستقبل العائدين

  واحلماية؛املنع إشراك الرجال، حسب االقتضاء، يف جهود   )ب(  
ج  وتنفيـذ بـرام    رواح املساعدة املنقذة لأل   يف إطار دعم توفري وقود الطبخ       )ج(  

العنـف  ساعد على منع العنف اجلنسي و     يميكن أن   مبا  القائمة على السوق    تأمني سبل العيش    
 املغامرة يف مناطق غري آمنة      من خالل إزالة حاجة املشردات داخلياً إىل       القائم على نوع اجلنس   

  يبعنها؛ اليت يستخدمنها ألغراضهن اخلاصة أوجلمع احلطب أو غريه من املوارد 
االجتماعية والطبية   - الصحة النفسية واخلدمات النفسية   ات  خدمتوفري    )د(  

العنـف  العنف اجلنـسي و     العام لألفراد واجملتمعات احمللية املتضررة من      ثقيفوبرامج الت 
  القائم على نوع اجلنس؛

 يف سـياقات     الذي يرتكـب   زيد من االهتمام للعنف اجلنسي    املتكريس    )ه(  
  ؛واسعبتفشيه على نطاق لية، مع االعتراف حم

فـيهن ذوات اإلعاقـة      والفتيـات، مبـن      لشاباتزيادة الدعم املوجه ل     )و(  
  املعرضات للعنف اجلنسي والعنف القائم على نوع اجلنس أو اللوايت تعرضن هلما بالفعل؛ أو

 فرص وصول النساء والفتيات     جتريب وتقييم االستراتيجيات اليت تعزز      )ز(  
العنف القـائم   العنف اجلنسي و   برامج الوقاية من     ذوات اإلعاقة إىل  املشردات داخلياً من    

إرشـادات  وضـع    قاعدة أدلـة و    إنشاء و على نوع اجلنس وإدراجهن يف هذه الربامج،      
  للعاملني يف امليدان؛
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 مقاضاة مرتكيب العنف اجلنسي املـرتبط بالرتاعـات  مساءلة الدول عن      )ح(  
  .لة القرارات ذات الص تنفيذإلبالغ عن التقدم احملرز يفعن او

 اليت ُتنفذ  عمليات حفظ السالم     االضطالع، حسب االقتضاء، بتحسني واليات      -٧٧
 القائم على نوع اجلـنس اجلنسي والعنف والعنف  التشرد الداخلي   أوضاع يسود فيها  يف  

ها مبا في ( لوقف اهلجمات     الالزمة جراءاتاإل اختاذ   من حفظ السالم    أفرادمتكني  من أجل   
القـائم  العنف  العنف اجلنسي و   ايستخدم فيه اليت  )  املدنية ماعاتاجلتلك اليت تصدر عن     

   كتكتيك؛على نوع اجلنس

  تيسري الوصول إىل العدالة واملساءلة   -٤  
يف اجملتمعات املتأثرة   احلوكمة   سيادة القانون و   يف جمال فرض  زيادة االستثمارات     -٧٨

  يف نظم العدالة؛ الذي تعاين منه املشردات داخلياً تهميشالهبدف تصحيح بالتشريد، 
للمساعدة القانونية الـيت تقـدم للمـشردات داخليـاً وتيـسري            زيادة الدعم     -٧٩

  إليها؛  وصوهلن
يف عمليـات العدالـة    املشردات داخلياً شراكبإ املتعلقةمجع املمارسات اجليدة   -٨٠

 شواغل هؤالء املشردات بوسائل من أمثلتها عمليات       ومعاجلة    ونشرها وتطبيقها  االنتقالية
  التعويض املراعية لالعتبارات اجلنسانية؛ 

 هتميشلتفادي   اجملتمعات احمللية يف عمليات التشاور       فرادرجال وأ ال إدراج ضمان  -٨١
  املشردات داخلياً؛

على املـستوى   أيسر مناالً وأكثر موثوقية       واستجابة شكاوى وضع آليات    دعم  -٨٢
 الذي ميارسـه العـاملون يف       جلنسيلقضاء على االستغالل ا   من أجل ا  ال سيما   ين، و امليدا

   حفظ السالم؛اجملال اإلنساين وأفراد
 ملكافحة اإلفالت من العقاب علـى        الالزمة  التدابري ينبغي للدول أن تتخذ مجيع      -٨٣

إجراء حتقيق فـوري     يف ذلك ، مبا   العنف القائم على نوع اجلنس    العنف اجلنسي و  ممارسة  
 وموظفي القـضاء الشرطة  أفراد   عنف، وتزويد ومقاضاة ومعاقبة مرتكيب هذا النوع من ال      

التـدريب  مبا يلزم من    القطاع الصحي   العاملني يف   و)  املساعدة القانونية  و مقدم مبن فيهم (
  التشغيل املوحدة؛إجراءات  من قبيل واألدوات

  دعم سبل العيش   -٥  
 سبل وإتاحة املوجه لتثقيف املشردات داخلياً وتدريبهن  زيادة الدعم االستراتيجي      -٨٤
ـ      يف مجيع مراحل التشرد، واالعتراف      هلن ستدامةم آمنة و  عيش سبل  باملسامهة اهلامـة ل

  جمال احلماية، ويف تعزيز متكني املرأة واستدامة هذا التمكني؛ يف الفعالةالعيش 
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تقييمـات  ال حتليـل الـسوق و     إىل أن تستند برامج تأمني سبل العـيش      ضمان    -٨٥
 املـستفيدين   جيري ربـط  ، حيث   درج لالحتياجات مت منوذج   وأن تقوم على  ؛  التشاركية

وأالّ تكرس بشكل غري مالئـم تقـسيم    ؛   الذي يعانون منه    الفقر خاصة مبستوى دمات  خب
 فيهـا حماية، مبا   لل وأن ختفف من حدة اآلثار غري املقصودة       العمل على أساس جنساين؛   

أن تتـاح   القائم على نـوع اجلـنس؛ و      اجلنسي والعنف   تعرض املرأة للمزيد من العنف      
   للمشردات داخلياً داخل املخيمات وخارجها على حد سواء؛

  االستراتيجيات املراعية لالعتبارات اجلنسانية والرامية إىل إجياد حلول دائمة   -٦  
 اختاذ قرارات حـرة ومـستنرية   كأفراد احلق يف أن يكون للمشردات داخلياً ضمان    -٨٦

، تصل إلـيهن بـشكل مالئـم       معلومات كافية    فيما يتعلق بتقرير أمر تشردهن استناداً إىل      
  ؛توطينهن احمللي أو إعادة اندماجهن أو نعودهتمسألة واملشاركة الكاملة يف ختطيط وإدارة 

 تركز علـى احلمايـة      ،إىل إجياد حلول دائمة   رامية   استراتيجيات   وضع وتنفيذ   -٨٧
اجـات وحقـوق    تراعي بشكل كامل احتي   : وتراعي االعتبارات اجلنسانية وتعىن مبا يلي     

وتـسعى  االقتـصادية؛    -  االجتماعية املشردات داخلياً مهما تكن أعمارهن وظروفهن     
حققتها املـشردات داخليـاً يف فتـرة        قد تكون    اليت   على املكاسب جاهدة إىل احلفاظ    

اجملتمعات احملليـة    املضيفة و  اجملتمعات احمللية  لشواغلالتحليل اجلنساين   تدرج  وتشردهن؛  
  ؛ائديناليت تستقبل الع

 املتعلقإطار األمني العام    جتريب  طوال  للتحليل اجلنساين    املنهجي   اإلدماجضمان    -٨٨
نشر الدروس املستفادة مـن     و،  رتاع وطيلة فترة صقله وتنفيذه    إهناء التشرد يف أعقاب ال    ب

  ؛ على نطاق واسعهذه العملية
آثارها لفهم   ةدائماللول  للح املتوسط والطويل يف األجلني     الرصد املنتظم  ضمان  -٨٩

  ؛اجلنسانية ومعاجلتها بشكل أفضل
شراك املرأة  ، ووضع مبادئ توجيهية بشأن إ      القائمة  املبادئ التوجيهية  االستناد إىل   -٩٠

التمويـل  ربط  ، و وإجياد احللول الدائمة   بشكل فعال يف عمليات االنتعاش وإعادة البناء      
  احترام هذه املبادئ؛ب

 شواغل املشردات داخلياً تتطلب اعتمـاد   املة حلقوق و   املعاجلة الش  بالنظر إىل أن    -٩١
 التعاون بني اجلهـات     تكريسينبغي للجهات املاحنة تعزيز و    فإنه   طويل األجل،    هنج إمنائي 

  ؛حاالت التأثر بالتشرد  سياقاتالفاعلة اإلنسانية واإلمنائية العاملة يف
  :ضطالع مبا يلي االينبغي للدولبالسكن واألرض وامللكية، فيما يتعلق أما   -٩٢

 حبقوق   للمشردات داخلياً  وضع وتنفيذ القوانني والسياسات اليت تعترف       )أ(  
   الدولية؛يف جماالت السكن واألرض وامللكية مبا يتمشى مع املعايريمتساوية 
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واألرض  املطالبات املتعلقة بالـسكن  أن حتظىاختاذ تدابري حمددة لضمان   )ب(  
 هلم ممتلكات بصفة فردية أو مسجلة بصورة رمسيـة          وامللكية املقدمة من أشخاص ليست    

مبـن   املعرضني خلطر التهميش،     ألشخاص، مع إيالء االعتبار بصفة خاصة ل      مبعاجلة عادلة 
  . بذويهم، واألطفال غري املصحوبني املعيشية األرامل وربات األسرفيهم

  املنظور اجلنساين والكوارث الطبيعية والتشرد   -٧  
آثار تغري املناخ، من أجل حتديد      ب املرتبط   للتشرد األبعاد اجلنسانية    النظر بعناية يف    -٩٣
يف العمليات املراعية لالعتبـارات اجلنـسانية        الضعف احملددة واملمارسات اجليدة      أوجه

  ؛إعادة التوطني والبناءوواملتعلقة باحلماية واملساعدة والتكيف والتخفيف 
 يف وضع وتنفيـذ   مشاركة نشطةردضمان مشاركة النساء املعرضات خلطر التش       -٩٤

أخطـار الكـوارث    املتعلقـة ب  نظم اإلنذار املبكر والتأهب للكوارث، ونشر املعلومات        
  .القنوات املتاحةمن خالل على حنو شامل والتأهب هلا 

        


