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 مجلس حقوق اإلنسان
 الدورة الخامسة والثالثون

 ٢٠١٧حزيران/يونيه  ٢٣-٦
 جدول األعمال من ٣البند 

والسعاسةعة واقتصاةاةية  تعزيز وحمايةة ممعةح حقةوق اإلنسةانم المدنعةة
 بما في ذلك الحق في الصنمعة واقمصماععة والثقافعةم

 تقرير المقررة الخاصة المعنعة بحقوق اإلنسان للمشرةين ةاخلعا    
 مذكرة من األمانة  

تتشرررا األمانررر  يرررىلن ليرررو  ا نسرررت حيررروي اضنبررران تيريررررا  ي رررر  يالت  ررريو  نشررر    
امليررررخل ا رررراق البرررراي  امل ررررل شيررروي اضنبرررران لسمشررررر ين  ا سيررررا   تشرررالو ا ييررررا     نررررا  ال رررر   

. وياضضررا    ا ٢٠١٦تشرررين األول/  ترروير  ٣١املشررمول  يررالتيرير وحررا انتةررا  مررد  و يترره   
التيريررر األنشرر   الررع اضرر س ا نررا حررا اان امليرررخل  ا ايرر  ا ديررد    يبرريسيا ذلرر   ي ررر  

   ضال  عن   رالي  ٢٠١٦تشرين الثا /نو مرب  ١ اماخلي  الع تولا مةامةا    -  يمينيت
  عمسةا و ولوياهتا ا   اتيجي  واملواضي ي .
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 ةين ةاخلعا  تقرير المقررة الخاصة المعنعة بحقوق اإلنسان للمشر   
 احملتويات

 ال  ح  
 ٣  ..................................................................................... ميدم  -  و    
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 4  .................................................. املض سع نا    طاخل الو ي الزياخلات  - جيم   

 8  ..............................................  نش    ولي  و ري   طري  لسبنوات الثالث امليبس  -  الثا   
 8  .....................................................................   الي  ال مو -  لف   
 ١٠  ............................................... األولويات ا   اتيجي  واألنش   األولي  - يا    

 ١5  ......................................................................... األولويات املواضي ي  - خلاي ا   
 ١5  ........................................................ ت زيز مشاخل   املشر ين  ا سيا   -  لف   
 ١٦  .............................. ضمان  شراك املشر ين  ا سيا    عمسيات ال دال  ا نتيالي  - يا    
 ١8  ................................................ لبني محاي  األط ال املشر ين  ا سيا   - جيم   
 ١9  .................... ت زيز  وخل املؤ بات الوطني  حليوي اضنبان   محاي  املشر ين  ا سيا   -  ال   
 ١9  .......................................... زيا   ا هتمام يدوا ع التشر  الدا سي املةمس  - ها    
 ٢٠  .......................................................التشر  الناجم عن التنمي  -١     
 ٢٠  ............................................... التشر  الناجم عن ال نف املت شي -٢     

 ٢١  ............................................................................... ا  تنتاجات -  امبا   
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 مقدمة -أوق   
هررراا التيريررررر هررررو  ول تيريرررر تيدمرررره امليرررررخل  ا ايرررر  امل نيررر  شيرررروي اضنبرررران لسمشررررر ين  -١

 .٣٢/١١نسرت حيروي اضنبران وهو ميدَّم عمال  ييراخل  اماخلي.  -  ا سيا    يبيسيا  يمينيت
 ١   مةامةررا وتولررا والثال ررني الثالثرر   وخلترره   ا ايرر  امليرررخل  اضنبرران حيرروي نسررت عررني وقررد

 . ٢٠١٦ نو مرب/الثا  تشرين
ييرا    وييدم التيرير عرضا  عاما  لألنش   الرع اضر سع نرا امل سرف البراي  يالو ير   تشرالو ا -٢

. (A/HRC/32/35) ٢٠١٦منررررا تيريرررررمل األ ررررل امليرررردم  ا نسررررت حيرررروي اضنبرررران   حزيران/يونيرررره 
ا ز  الثا   تيدم امليرخل  ا اي  مروجزا  ق رلا  عرن األنشر   املضر سع نرا حرا اان. وهري توضر   و 

 ضرررال  عررررن اليضررررايا األولويرررات ا  رررر اتيجي  وااخل رررات ال مررررو الررررع  تب شرررد نررررا     ا  و يتةررررا 
  .٢٠١9املواضي ي  الع  ت ون حموخل عمسةا حا عام 

وتشيد امليرخل  ا اي  يإجنازات امليرخلين الباييني  الاين تر وا  خل را  مرن امل رايل األ ا ري   -٣
عسر  ال ر يد ال راملي.  يرد  ر   هرؤ    ا وضرع  حلماي  املشر ين  ا سيا  وزيا   الروعي ححنرتةم

م رايل خلييبري  يشررىلن محاير  املشرر ين  ا سيررا   وقردموا مررواخل  وتويريات قيعمر  و رراعدوا عسر    ررا  
نُرُةررج جديررد  حلمايرر  املشررر ين  ا سيررا . و لسرروا عسرر  لررزوم و يرر  امليرررخل ا رراق الررع  ررتظو   ذا مررا 

  يروتا  لسمشرر ين  ا سيرا  ون رلا   راعال  حليروقةم اضنبراني  توا ر هلا ما ي  ري مرن املرواخل  والردعم
عس  ال  يد الوطل واضقسيمي والدويل. وتش ر امليرخل  ا اير  الردول الرع تبراند الو ير  وتت سرع 

  ا ا تمراخل الدعم امليدم لو يتةا واتباع ن اقه ليشمو يسدانا   ضا ي    مجيع املناط . 

 السابق الخاص أنشطة المقرر -ثانعا   
  امليررخل ا راق ح ا ر  مشر س  التشرر  ٣٢/١١ سف نست حيروي اضنبران    قرراخلمل  -4

الدا سي  يببو تشمو عس  وجه ا  وق ت مريم مراعرا  حيروي اضنبران لسمشرر ين  ا سيرا    
ليرر   نشرر   مجيررع  قبررام منظومرر  األمررم املتحررد  ذات ال ررس   وال مررو عسرر  ت زيررز ا  ررتجاي  الدو 

ملشررر س  التشرررر  الررردا سي  واملشررراخل     األنشررر   واضجررررا ات الدوليررر  املنبررري  الراميررر   ا ت زيرررز 
محاي  واح ام حيوي اضنبان ا اي  نؤ   األشرااق  وموايرس  احلرواخل وت زيرزمل مرع احل ومرات 

ن األطرراا واملنظمات احل ومي  الدولي  واملنظمات اضقسيمير  واملنظمرات  رل احل ومير  و لهرا مر
 ال اعس  ذات ال س .

 تعمعم مراعاة حقوق اإلنسان للمشرةين ةاخلعا  في منظومة األمم المصحدة -ألف 
ا ررتمر امليرررخل ا رراق البرراي     عررم ت مرريم مراعررا  حيرروي اضنبرران لسمشررر ين  ا سيررا   -5

 السجنرر  الدايمرر  و انررا مشرراخل ته      طرراخل منظومرر  األمررم املتحررد  واستمررع اضنبررا  األو ررع.
املش    يني الو ا ت  عس  مبتوى  باخل املبؤولني  عن ررا    ا ريا    هراا ال رد   مرن حير  
 هنا  اعدت عس    ال  وت زيز اتباع نُرُةج ت اوني  و قامر  خلوايرق قوير  مرع و را ت األمرم املتحرد  

 الرييبي   ومع  اير املنظمات الدولي  واستمع املد .
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اخلك امليرررخل ا رراق البرراي    مررؤ ر اليمرر  ال رراملي لس مررو اضنبررا   امل يررو    تر يررا وشرر -٦
؛ و  ا ررز  املت سرر  يالشررؤون اضنبرراني  لسمجسررت ا قت ررا ي وا جتمرراعي  ٢٠١٦ ياخل/مررايو   
         ؛ و  اجتمرررررراع مايررررررد  مبررررررتدير  خل يررررررع املبررررررتوى    و ررررررتاخلي ا    رررررروز/٢٠١٦حزيران/يونيرررررره   
تُرروب ينرردا  لس مررو عسرر    ررا  ا ررتجاي   قسيميرر  شررامس  ومت ررد   الي اعررات مل ا رر    ٢٠١٦ليرره يو 

مشرر س  التشررر  اليبررري    مري ررا الو رر  ؛ و  اجتمرراع ا م يرر  ال امرر  الر يررع املبررتوى امل ررل 
 . ٢٠١٦شر ات النزوح ال ربى لالجئني واملةاجرين     يسول/ بتمرب 

 مات اإلتلعمعة والدولعةالصعاون مح المنظ -باء 
وايرررو امليررررخل ا ررراق البررراي  ال مرررو مرررع ا لرررا  األ رييررري لتشرررجيع الت ررردي  عسررر  ات اقيررر   -٧

ا لا  األ رييي حلماي  ومباعد  النازحني  ا سيرا      ريييرا تات اقير   مبرا ن وتن يراها. وحر  الردول 
مهير  ح ران األ رييي  الع مل ت دي ي د عس  ات اقي   مبا  عس  الييرام يرال . وشرد  عسر   ن مرن األ

ا نتيرال  ا مرحسرر  تشرر،يسي   يرردعمةا مررؤ ر لسرردول األطرراا يُ يررد و يررا  ملررا تيتضرريه ا ت اقيرر   وي تمررد 
 ري   طري   يمرا صرت تيردل الردول تياخليرهرا وخليرد التن يرا. وُعيرد وقرا  حر  املرؤ ر األول لسردول 

  نررراملن. وعرررر  امليررررخل  4٣ يرررر  نيبررران/ يريو    هرررراخلي تانظرررر ال 5 ا  ٣األطرررراا   ال ررر   مرررن 
   اليرر   عررن ي ثاترره  ا  و رانيررا  ٢٠١٦ا رراق البرراي   يضررا  عسرر  نسررت  وخلويررا     يسول/ رربتمرب 

   وجوخلجيا. ن١تويرييا و و و و

 الزيارات المضطلح بها في إطار الوقية -معم 
 يوخلوندي  

 ٢٠ ا  ١8  مررررررن  جرررررررى امليرررررررخل ا رررررراق البرررررراي  زيرررررراخل  عمررررررو  ا يوخلونرررررردي   ال رررررر   -8
. و عرررا  ا م ا ررر  احلالررر  الراهنررر  لسمشرررر ين  ا سيرررا  يويررر ةا قضررري   نبررراني   ٢٠١٦نيبررران/ يريو 

و  ررسةا عررن املبررايو البيا رري   و  ررد يوجرره  رراق  مهيرر  ضررمان  ررالم  البرر ان و مررنةم وحريرر  
يبرب  ا رتمراخل  تنيسةم. و شاخل  ا ضروخل  ت زيز ا  تجاي  اضنباني  لستشر  الردا سي الراي ثردث

األزمررر   مرررن  جرررو ضرررمان مرررا ي  ررري مرررن احلمايررر  واملبررراعد  لسمشرررر ين  ا سيرررا   و   ررريما النبرررا  
واألط رررال والشررريوا. وهررراا مرررن شرررىلنه  يضرررا   ن يتررري   ريررر  مل ا ررر  ا حتياجرررات اضنبررراني  املتبييررر  

لرعايرر  ال ررحي . لسمشرررين  ا سيررا  منررا  مررد طويررو  و   رريما  يمررا يت سرر  ياملررىلوى واحل ررول عسرر  ا
وشرد  عسر  ضررروخل  ت بير  نُرُةرج احلسررول الدايمر  لسمشرر ين  ا سيررا  منرا يرد   زمرر  التشرر  مرن  ررالل 
احلمايرر  واملبرراعد   يررا ق ان مررع زيررا   ا ةررو  الراميرر   ا لبررني الظررروا امل يشرري  وت زيررز احلسررول 

 .  الدايم  لسمشر ين  ا سيا  منا  مد طويو نتيج  النزاعات وال واخلث
و  ررد  ن املبررؤولي  الرييبرري  عررن تررو ل احلمايرر  واملبرراعد  لسمشررر ين  ا سيررا  تيررع عسرر   -9

عررات  احل ومرر   ولررال  شررجع البررس ات عسرر  اعتمررا  ات اقيرر   مبررا  ووضررع  طرراخل قررانو  يشررىلن 
 التشر  الدا سي. 

__________ 

   ن.١999ت١٢44مجيع اضشاخلات  ا  و و و   هامل الو يي  ينب،ي  ن تُ ةم عس   هنا  تثو قراخل نست األمن  (١)
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 مجةوخلي  ال ون،و الدمييراطي   
 ٢١ مجةوخلي  ال ون،رو الدمييراطير    ال ر   مرن جرى امليرخل ا اق الباي  زياخل  عمو  ا  -١٠
. و  ضرررو  اليرررراخل الررراي اةاتررره ح ومررر  مياط ررر   ي رررو الشرررمالي  ٢٠١٦نيبررران/ يريو  ٢٦ ا 

ض رررالي مجيرررع ايمرررات املشرررر ين  ا سيرررا    املياط ررر  تررردخل يا    ررران اهلررردا الرييبررري هرررو ت زيرررز 
سم ررايل الدوليرر  حررا  يةررا ات اقيرر   مبررا   اض ررالي املررنظم لسمايمررات    رتررو ا حرر ام ال امررو ل

وياتبررراع هنرررج ا ررر اتيجي يةررردا  ا لييررر  حسرررول  ايمررر . و عررررم عرررن يرررال  اليسررر   زا  ا رررتمراخل 
اخلت رراع مبررتويات ال نررف وانتةا ررات حيرروي اضنبرران  و  ان اهلجمررات الررع تبررتةدا املرردنيني  

د األط ررال وا ررتادامةم مررن  طررراا حررن  رريةم املشررر ون  ا سيررا   وت شرري ال نررف ا نبرري  و نيرر
النزاع  وتشريد آ ا الناس قبرا . وشد  عس  ضرروخل  حما رب  املبرؤولني. و شراخل  ا  ن املشرر ين 
 ا سيا  ي يشون   رتروا مزخلي   تتبرم ي ر وي  احل رول عسر  ميرامل الشررم  و الرعاير  ال رحي   

 وان دام األمن ال،اايي  وا تياخل األط ال  ا الت سيم.
و وير  احل ومرر  حوايررس  ال مررو مررن  جررو اعتمررا  قررانون يشررىلن التشررر  الرردا سي ووضررع  -١١

 يا رر  و  رر  عمررو لتن يررامل  يرردعم مررن استمررع الرردويل. وشررجع  يضررا  البررس ات عسرر  ت ثيررف 
 جةو ها الرامي   ا ت زيز   ماب احتياجات املشر ين  ا سيا    ا  ق واألنش   اضمنايي .

 البس ا وخل  
 ١4 ا  ١١ ى امليرررررخل ا رررراق البرررراي  زيرررراخل  عمررررو  ا البررررس ا وخل   ال رررر   مررررن جررررر  -١٢

 جز  من زياخل   قسيمير . و شراخل  ا  ن التشرر  الردا سي ا راخلي   املثسر    ٢٠١٦آم/  ب ت 
الشمايل من  مري ا الو     الاي يُ زى أل بام شا  منةا التشر  النراجم عرن انتشراخل ال نرف 

 رررايات   ررران لررره ترررىل ل مررردمر   حيرررا  املتضررررخلين و نررره يبرررتدعي اةررراذ اضجرامررري واملت رررو يال 
 جرا ات وقايي  وتدايل ترمي  ا محاي  حيوي املشر ين  ا سيا . و تاحا زياخلته  ري   ريد  لبد  
التشاوخل مع اثسي احل وم  و لهم من ا ةات امل نير  يشرىلن التحرديات الرع ين روي عسيةرا ترو ل 

لسمشر ين  ا سيا . وخلح  يا ت دا  احل وم  ضجرا   خلا   لتحديد   ايت  احلماي  واملباعد 
املشررررر ين  ا سيررررا    البررررس ا وخل نرررردا وضررررع مي حررررات مسمو رررر  حررررول  ي يرررر  م ا رررر  التشررررر  
الدا سي   البس ا وخل. ووجةا ح وم  البس ا وخل  ا امليرخل  ا اي  احلالير   عرو   لسييرام يزيراخل  

 . ٢٠١٧م/  ب ت خلمسي   ا البسد   آ

 هندوخلاس  
 ١٧ ا  ١5 جرررررى امليرررررخل ا رررراق البرررراي  زيرررراخل  متاي رررر   ا هنرررردوخلاس   ال رررر   مررررن  -١٣

. و انررا الزيرراخل   ريرر    رررى ملناقشرر  املبررا خلات الراميرر   ا منررع ومواجةرر  ٢٠١٦آم/  برر ت 
عير  الب ثر   (A/HRC/32/35/Add.4)التشر  الدا سي وتن يا التوييات الواخل     تيريررمل البراي  

. و  ر  عسر  احل ومرر  ملرا اةاترره مرن ترردايل ٢٠١5الرع  جراهرا  ا البسررد   تشررين الثررا /نو مرب 
ضنشا   طاخل قانو  حلماي  املشر ين  ا سيرا  و ررل التشرريد املت رو يال  رايات اضجرامير    ضرال  

عسر    راس التويريات الرواخل   عن تيبل احلماي  واملباعد  لسمشر ين  ا سيرا    األجرو الي رل 
  تيريرررمل. وشررجع ح ومرر  هنرردوخلاس عسرر  موايررس  ال مررو مررن  جررو ت زيررز هررامل الترردايل  يبرربو 

 منةا   ال  ة يت ميزاني   ا ي  هلاا ال،ر . 
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 امل بي   
 ٢٠١٦آم/  بر ت  ١9و ١8  زيراخل  عمرو  ا امل بري     جرى امليررخل ا راق البراي -١4

امل نير  يشرىلن التحرديات املت سير  يترو ل احلماير  واملبراعد  لسمشرر ين  لبد  مشاوخلات مع ا ةرات
 ا سيا . و جرى مناقشرات مرع نسرت الشريوا يشرىلن  ررق  قامر   طراخل م يراخلي ومؤ بري حلماير  
املشر ين  ا سيا   عي  الت ديالت الع  ُ  سا عس  الد توخل مؤ را . وخلح  يا ت دا  احل ومر  

 ش ال التشر  ي،ي   ةيد ال ري   ةاذ تدايل مسمو  .ضجرا   خلا   يشىلن اتسف  

 نيجليا  
 ٢٦ ا  ٢٣ جررررررررى امليررررررررخل ا ررررررراق البررررررراي  زيررررررراخل  خلمسيررررررر   ا نيجليرررررررا   ال ررررررر   مرررررررن  -١5

. وخل ررزت الزيرراخل  عسرر  الوضررع   اررال شررري البسررد  املتضرررخل مررن  ررر  مجاعرر  ٢٠١٦آم/  برر ت 
. وقرد   ى التمرر  وخل  احل ومر  عسيره  ا ٢٠٠9حررامن منرا عرام   هو الُبرنع  لسردعو  وا ةرا  تيو رو

مرررا ييررررم مرررن مسيرررو  شرررات  ا رررو البسرررد. ومرررع ا ررر جاع ي ررر   تشرررريدقترررو آ ا النررراس و ا 
املنرراط     عيررام شررن هجمررات  يررد  يتضرر  احلجررم ال امررو لألزمرر  اضنبرراني   حيرر  يةررد   ررو  

ا عديد  مرن النراس. و  يرد مرن ضرمان ترو ل ال،راا  الت،اي  احلا  وان دام األمن ال،اايي حيا  آ 
واملىلوى والرعاي  ال بي  وشب ات امليامل وال را ال حي و لهرا مرن ا ردمات األ ا ري  لسمشرر ين 
 ا سيا   ون  ي ا . و    ن ت ون   ال  محاي  ال ئات الض ي   من املشر ين  ا سيرا   الراين ي را  

 واحدا  من الشوا و الرييبي .  عديدهم يدمات ن بي  يبب  ال نف 
ووجرررو    لررر  مو وقررر  عسررر  حررردوث انتةا رررات وا ررر   الن ررراي حليررروي اضنبررران ي رررل  ن  -١٦

الوضع     يضا  اعتباخلمل  زم  حيوي  نبران.  يرد ا رتةد ا مجاعر  يو رو حررام ايمرات املشرر ين 
. وشراع ا  رت،الل وال نرف ن٢ت ا سيا  وقُتو ي   املشرر ين  ا سيرا   يضرا  نتيجر  ال مسيرات ال بر ري 

ا نبررريان  حرررا   ذلررر  طسبرررات امليايضررر  يرررا نت مرررن  جرررو احل رررول عسررر  البرررسع ال،ااييررر  و رررل 
ال،ااييرر . وت اقمررا املارراطر يبررب  عرردم تيرردل مبرراعد   ا يرر  لسمشررر ين  ا سيررا . و  يررزال م رران 

مرن النبرا  وال تيرات الرال  وجو  آ ا املشر ين من الرجال وال تيران نةرو    شرىلهنم شرىلن ال ديرد 
 قررردما مجاعررر  يو رررو حررررام عسررر  ا ت رررا ةن. ومرررع  ن ال ثرررلين قتسررروا عسررر  يرررد مجاعررر  يو رررو حررررام 

  نا  ال مسيات املناهض  لستمر   و وق روا     رر مجاعر  يو رو حررام   رإن آ ررين لتجرزهم قروات   و
الدوليررر . و ررر  ت ثيرررف التررردايل  األمرررن. و ررر  م امسررر  هرررؤ   احملتجرررزين م امسررر   تت ررر  مرررع امل رررايل

 ن.A/HRC/35/27/Add.1الرامي   ا لديد هوي  اليتس  وامل يو ين تانظر 

  و رانيا  
   يسرررول/ 9 ا  ١ جررررى امليررررخل ا ررراق البررراي  زيررراخل  متاي ررر   ا  و رانيرررا   ال ررر   مرررن  -١٧

نون يشىلن التشر  الدا سي . و    عس  احل وم  ملا  حرزته من تيدم  او اعتما  قا٢٠١٦ بتمرب 
و نشررا  وزاخل  لألخلاضرري احملتسرر  مؤقتررا  واملشررر ين  ا سيررا   ل نرره  سررت  ا  نرره يسررزم يررال املزيررد لتن يررا 
اليرانون   سيررا  وموا مرر  اليرراخلات املتاررا     طرراخلمل  و رال  ضنشررا  آليررات تنبري    الرر  يررني وزاخلات 

لبسدي . و وي  احل وم  يوضع ا ر اتيجي  شرامس  احل وم  الوطني  والبس ات اضقسيمي  والبس ات ا
وت س يرر  يشررىلن املشررر ين  ا سيررا  ت ررون موجةرر  يررو   مرراب احتياجرراهتم وحيرروقةم تحررا   ذلرر    

__________ 

   .www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?LangID=E&NewsID=21100انظر  (٢)
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نرا ت ال مالر  والبرر ن واملبراعد  ا جتماعيرر  والو راي  واملشراخل   البيا رري ن    يا رات ويرررامج 
  مر  ا حسول  ايم  لسمشر ين  ا سيا .تراعي التشر   ندا التويو   هناي  األ

ومرررن التحرررديات الرييبررري  الررررع  رررت خل رررامل املشرررر ين  ا سيررررا  اشررر ا  تبرررجيو  ن بررررةم  -١8
لسح رررول عسررر  امل اشرررات التياعديررر  وا  رررتحياقات ا جتماعيررر   يبرررب  النظرررام اليرررايم عسرررر  

مرن  5٠٠ ٠٠٠و التحي  مرن  مرا ن اضقامر   األمرر الراي   ى  ا ت سير  مرد وعات تشرمو ير
املشر ين  ا سيا  املييمني   شري  و رانيا. و وي  امليررخل ا راق ييرو  ي ردم الرريق يرني   رع هرامل 
املبررال  وتبررجيو املشررر ين  ا سيررا . و انررا حريرر  التنيررو مررن املشررا و املبررتمر   يضررا .   نررد نيررا  

اعات طويسر   و حرا الت تيش اليسيس  عسر  طرول  رق التمراس   ران النراس ينتظررون   طروايل  ر
  ياما   ولو  ان ذل  عس  حبام  المتةم. ومل تُتارا ترتيبرات  اير  ملراعرا  الشريوا  و األط رال
  و النبا  احلوامو  و ذوي اضعاق . و عرا امليررخل ا راق مجيرع األطرراا  ا  تاحر  ويرول املبراعد 
اضنباني   ون عواي  و ا البماح لسناس شري  التنيو لسويول  ا األما ن اامن  واحل ول عس  

  ا دمات وااخل   حيوقةم.

 يرييا و و و و  
 ١5 ا  ١١ جررى امليررخل ا راق البرراي  زيراخل  عمرو  ا يرررييا و و رو و   ال ر   مررن  -١9

. وحرر  عسرر  ت ثيررف ٢٠١٣دمةا   عررام ملتاي رر  التويرريات الررع  رران قرر ٢٠١٦ يسول/ رربتمرب 
عاما . و  د  ن مجيرع  ١٧ا ةو  ض ا  حسول  ايم  لسمشر ين  ا سيا  منا  مد طويو يبس  قراي  

 يرراخلات احلررو الرردايم لسمشررر ين  ا سيررا  ينب،رري  ن تبيرر  م توحرر   و رر    ررسةا عررن ال مسيررات 
  و   رريما   رررا  مجاعررات الرومررا البيا رري . وي رريش  ثررل مررن املشررر ين  ا سيررا    رتررروا يايبرر 

واألشرر ايل وال،جررر  ولس ديررد مررن هررؤ   احتياجررات  ايرر   يمررا صررت احلمايرر  وهررم يواجةررون 
يررر ويات    عمرررال حيررروقةم   البررر ن وال مرررو والرعايررر  ال رررحي  والت سررريم. والبررر ن الاليررر  

 واعررري  عن ررر خلييبرري مررن عنايررر احلسررول الدايمرر  وينب،رري خلي رره ي رررق  برر  الرررزي. وتشررمو
اليسررر  األ ررررى  يمرررا صرررت املشرررر ين  ا سيرررا  الشررر،و  رررل اليرررانو  لسممتس رررات  والت ررروي  عنرررد 

 ت اخل ا   ا  املمتس ات. 

 جوخلجيا  
 ٢9 ا  ٢4 جررررررى امليررررررخل ا ررررراق البررررراي  زيررررراخل  متاي ررررر   ا جوخلجيرررررا   ال ررررر   مرررررن  -٢٠

 سرررا عسررر  التشرررري ات ا ايررر  . و  ررر  عسررر  الت رررديالت اض اييررر  الرررع  ُ ٢٠١٦ يسول/ ررربتمرب 
  ٢٠١4و ٢٠١٣ يالتشر  الدا سي وعس  عمسير  التبرجيو ا ديرد  لسمشرر ين  ا سيرا    عرامي

ل نه ح  احل وم  عس  مراج   النةج الاي تتب ه  زا  املشر ين  ا سيا   حرن  ريةم الراين ُشرر وا 
 نتيررال مررن هنررج قررايم   وعسرر  موايررس  ا٢٠٠8   وايررو التبرر ينات مررن اليرررن املاضرري و  عررام 

عسرر  الوضررع  ا هنررج قررايم عسرر  ا حتياجررات. و  ررد ضررروخل  وضررع   رر  ض ررالي مررا تبيرر  مررن 
"املرا ز ا ماعي  املتداعي " وزيا   جةو  احل وم  ض ماب احتياجرات املشرر ين  ا سيرا      رق 

 ومبا خلات  منايي  وطني  و قسيمي  وحمسي  تراعي مبىلل  التشر . 
يرخل ا اق ا ةات املاي  عس  موايس   ويو احلسول الدايم  و عمةرا  وحر  وشجع امل -٢١

مجيرع األطرراا عسر  التويرو  ا حرو  يا ري لتم رني املشرر ين  ا سيرا  الراين ير برون   ال رو   
و عرررم عررن   رر ه ل ررون  ررياب  ا منرراطيةم األيررسي  مررن الييررام يررال  طوعررا  و   مرران و رامرر . 
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يررررام عسرررر  طررررول احلرررردو  اض اخليرررر    من يرررر  تباين ايل/ و رررريتيا ا نوييرررر  األ ررررالك الشرررراي   امل
جبوخلجيررا  مررا زال ثرررم املشررر ين  ا سيررا  و  رررا  استم ررات احملسيرر  املتررىل ر  يالتشررر  مررن حريرر  احلر رر  

 يت سر  و يمرا وينشئ عواي  لول يينةم ويني الويول  ا األخلاضي واملمتس رات و  ربام امل يشر .
مرن  وحراخل. الرد ول مرن من تره هنراك احلا مر  البرس ات ألن   ر ه عرن  عررم وخلجيا جب يىلخبازيا

  الي امل اير عس  طول ا ق ال ايو  وشرد  عسر  ضرروخل  ضرمان ح رول مجيرع ال ايردين عسر  
 و اي  ليتب  هلم التمتع شيوقةم  حا   ذل  حري  التنيو. 

   ،انبتان  
تشررررين  ٢٠ ا  ١١ جررررى امليررررخل ا ررراق البررراي  زيررراخل  خلمسيررر   ا   ،انبرررتان   ال ررر   مرررن  -٢٢

  ٢٠١٦. وتتاا ا اهات التشر  الدا سي منح   سبيا  وتز ا   و ا .   ي عام ٢٠١٦األول/  توير 
شررررات مررررن منرررراط  النررررزاع شثررررا  عررررن األمرررران   منرررراط    رررررى  ا ررررو  ٦٠٠ ٠٠٠ رررررع   ثررررر مررررن 
شررررات عسرررر  هجررررر  يرررراخلهم  ررررو يرررروم. و  ى تررررد    ١ 5٠٠ املتو ررررق  ُ جرررررب   ،انبررررتان. و 

الالجئررني واأل ،رران  ررل احلررامسني لسو رراي  الالزمرر  املررر و ين مررن يا بررتان  ا زيررا   ال رر   عسرر  
احل ومرر  الررع ت تيررر  ا املررواخل  واليرردخلات لال ررتجاي  ي  اليرر . ومررع توقررع از يررا   عرردا  املشررر ين 

   ي،س  ا رتمراخل ت ر يد النرزاع و زمر  التشرر  قردخل  احل ومر  وشرر ايةا ٢٠١٧وال ايدين   عام 
عسررر  ا  رررتجاي . وعسررر  الرررر م مرررن يرررد  رتةررروخل  خلا    يا ررري  حلمايررر  املشرررر ين  ا سيرررا     تسررر  

   ش ال ا  تجاي  احل ومي  ي ُد احتياجات املشر ين  ا سيا .
 ا سيررا    ا   يا رراتي  حممررو        ن  ويررحي   ن البيا رر  الوطنيرر  املت سيرر  ياملشررر ين -٢٣

تن يرراها ضرر يف. و شرر ال ا  ررتجاي  لستشررر  الي ررل األمررد   ت ررا  ت  رري   مررا املشررر ون منررا 
 مررد طويررو   ررا   مررا يضرر رون لترردير  مرررهم يىلن بررةم. ويينمررا تسيرري احل ومرر  السرروم عسرر  نيررت 

د واملبرا ل  عامرو مبراهم  يضرا . و  املواخل  لتربير عدم التيدم   رإن ال جرز   نرال احل رم الرشري
هرات ومزاخل الشريف  تن َّا مشاخليع لتىلمني األخلاضي وتو ل املبا ن وا دمات و  بام امل يشر   
وهرري تبررني  ن التيرردم يررو لييرر  حسررول  ايمرر   مررر ا ررن.     ن هررامل املشرراخليع تبيرر  ا ررتثنا   

 ن. A/HRC/35/27/Add.3وينب،ي ت راخلها   مجيع  يا  البسد تانظر 

 أنشطة أولعة وخريطة طريق للسنوات الثالث المقبلة -ثالثا   
 أسالعب العمل -ألف 

تررى امليررخل  ا اير   ن املشرر ين  ا سيرا  هرم    ثرل مرن األحيران  قرو وآ رر مرن لظر   -٢4
حمنتةم يا هتمرام الروطل والردويل. ومرن  هرم األولويرات امل روحر   مرام امل س ر  يالو ير   يرراز حمنر  

لضرو   و املشر ين  ا سيا  وتو ل محاي    ال  هلم مجي ا   حن  يةم  ولئ  الراين  رجروا مرن  ايرر  ا
ا هتمرررام  و رررال   شرررد هرررؤ   األ ررررا  ضررر  ا   والررراين يواجةرررون   ررررب التحرررديات النامجررر  عرررن 
التشر . وهي لال   تتبع   عمسةا هنجا  عمسيا  قايما  عس  حيوي اضنبان  و   ز عس   قام  

واقرع. وت زيز شرا ات وعالقرات ت راون ينرا   نردا تيردل املبراعد  واحلماير    سيرا  عسر   خل  ال
و رروا تبررتند     ررالي  عمسةررا  ا تسرر  الررع  وجرردها امليرررخلون البرراييون  مررع التشررديد عسرر  
لديررد  رررق ومرردا و لس مررو عسرر  يررو مباشررر وينعررا  مررع الرردول و لهررا مررن ا ةررات امل نيرر    

 حا ت التشر  الدا سي الناشئ  واملبتمر  واليايم  منا  مد طويو. 



A/HRC/35/27 

9 GE.17-06189 

  الب ي  ا  جرا  زياخلات ق رير    مجيرع املنراط   مرع م سومرات و توايو امليرخل  ا اي -٢5
مباشر  عن حال  املشرر ين  ا سيرا  و ا ال مرو عسر  يرو مباشرر وينرا  مرع البرس ات الوطنير  و لهرا 
مررن ا ةررات امل نيرر . و ررتويل  ولويرر  عاليرر  لسرردول الررع تواجرره  شررد حررا ت التشررر  حرجررا  ويرر وي   

وقا ن به  ا  جرا  زياخلات يا  تنا   ا  ولوياهتا املواضي ي . وقرد عمردت  ا وييا     اعي     ال
وهررري تشرررجع الررردول عسررر  ا  رررتجاي  هلرررا. وترحررر  امليررررخل   ن٣ت خل رررال طسبرررات  وليررر  ضجررررا  زيررراخلات

ا اير  يرالر ين اض راييني الرواخل ين حرا اان مررن ح ومر  البرس ا وخل وح ومر   واتيمرا  لزيراخل   ررو 
عسر  التروايل. وو يرا  ملماخل ر  الو ير    رتجري  يضرا  زيراخلات  ٢٠١9و ٢٠١٧من البسدين   عامي 

نموعرر  متنوعرر  مررن ا ةررات امل نيرر   حررا  يةررا و ررا ت األمررم  وزيرراخلات متاي رر   يرردعو  مررن ن4تعمررو
املتحرررد   لسنظرررر   مبرررايو التشرررر  الررردا سي والت ررراون مرررع طاي ررر  مرررن األطرررراا ال اعسررر   حرررا  يةرررا 

 البس ات الوطني . 
و توايرررو امليررررخل  ا ايررر  ت زيرررز الت ررراون اليرررايم يرررني الو يررر  ومنظمرررات األمرررم املتحرررد .  -٢٦

خل     السجن  الدايم  املش    يني الو ا ت واملبامه  ينشا     عماهلرا ي ر تةا و توايو املشا
واحد  من  باخل املبؤولني  و تب    ا تيدل التوجيه والدعم  ليه   موضوع املشر ين  ا سيرا . 

 نيرفوليييا  هلامل ال،اي   شراخل ا لسمرر  األوا   اجتمراع ل براخل املبرؤولني   السجنر  الدايمر    ج
  الررراي  ررريسيه م ت رررف  بررراخل املبرررؤولني   السجنررر  الدايمررر  ٢٠١٦ رررانون األول/ يبرررمرب   ٦  

. وعالو   عس  ذل   شاخل ا   اجتماع لس ري  ال امرو ٢٠١٧نيبان/ يريو  ٢8امليرخل عيدمل   
  وقررردما  يررره م سومرررات ٢٠١٧نيبررران/ يريو  ٦و 5الترررايع لسجنررر  الدايمررر  ُعيرررد   خلومرررا يرررومي 

األنشرر   املضرر سع نررا    طرراخل مشررروع مشرر ك يررني امليرررخل  ا ايرر  والررداير  املشرر    حمد رر  عررن 
ويالت اون مع نموعر  وا ر   مرن األطرراا ال اعسر    نرا ت  ن5تلتحديد مسات املشر ين  ا سيا  

ندا ت  يو  طاخل السجن  املش    ض ا  حسول  ايمر   ن٦تالتنمي  والشؤون اضنباني  وينا  البالم
لسمشر ين  ا سيا . ويةدا املشروع  ا وضع   وات ومنةجيات و خلشا ات من  جو اتباع نُرُةرج 

 مش    وشامس   و  الوقا ن به عمسي   لتحسيو احلسول الدايم    حا ت التشر .
__________ 

حرررا اان  طُسبرررا  جررررا  زيررراخلات ق ريررر   ا يرررن،ال يش والبرررس ا وخل و واتيمرررا  و ولومبيرررا وامل بررري  ومرررالوي  (٣)
 ونيبال وهايع. 

لررن تبررتتبع زيرراخلات ال مررو هررامل عررا    تيرردل تيريررر  ا نسررت حيرروي اضنبرران مررا مل توا رر  عسرر  ذلرر  يررراح    (4)
   الدول  امل ني .

. ومةمرر  ٢٠٠9ات املشررر ين  ا سيررا   ايررر  مشرر    يررني الو ررا ت  نشررئا   عررام الررداير  املشرر    لتحديررد مسرر (5)
هامل الداير  الع تتاا من جنيف ميرا  هلا هي  عم احل ومات واألطراا اضنباني  واضمنايير  ال اعسر    ت رميم 

ت التشرر  الردا سي  وتن يا  نش   ت اوني    نال لديد البمات. وتب   الداير   الع ت مرو   ا را    حرا 
 ا ت زيررز  يا رر  اةرراذ اليررراخلات ينررا   عسرر  األ لرر    حررا ت التشررر . وترروايم الررداير  الرردعم الرراي تيدمرره   عررني 
امل رران وعررن ي ررد مررع ا حتياجررات عسرر   خل  الواقررع وت ررزز ينررا  اليرردخلات الي ريرر    نررال لديررد البررمات مررن 

ومت رر  عسيةرررا. ومل ر ررر  املزيررد عرررن الررداير  وعمسةرررا  يُرجرر  زيررراخل  موق ةرررا ومرررؤ ر    جررو توليرررد ييانررات اسو ررر  حمسيررا  
ooog/ne/gwo.jwij.www.   

السجنرر  التوجيةيرر  التينيرر   وهرري تضررم نموعرر  وا رر   مررن الشررر ا  الرراين يرردعمون   ررا  حسررول  ايمرر  لستشررر .  (٦)
ر  ومر رررز خليرررد التشرررر  الررردا سي  ويشرررمو  عضرررالها اسسرررت الررردامنر ي لالجئرررني  والسجنررر  الدوليررر  لس رررسي  األمحررر

واملنظمر  الدوليرر  لسةجررر   ومر رز  ينبررتني الرردويل/تا تت  واسسرت النرو رري لالجئررني  ويرندوي األمررم املتحررد  لبنررا  
  ewiainwi/niinuiow البرررالم  واألعضرررا     ريررر    اخل  البحررروث والبيانرررات واأل ا  الترررايع ملنظمررر  لرررالف احلسرررول

ويرنرامج األمررم املتحرد  اضمنررايي  ويرنررامج األمرم املتحررد  لسمبرتوطنات البشررري  تمويررو األمرم املتحررد ن  وم ترر  
تنبررري  الشرررؤون اضنبررراني   وم وضررري  األمرررم املتحرررد  لشرررؤون الالجئرررني  والبنررر  الررردويل  ومنررررب حسرررول التشرررر   

   واألمان  اضقسيمي  لسحسول الدايم .
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وترحرر  امليرررخل  ا ايرر  يالرردعم امليرردم  ا و يتةررا مررن م وضرري  األمررم املتحررد  البررامي   -٢٧
  نشررر   مررن يرره تضرر سع مررا  ررياي   و توايررو  تم وضرري  حيرروي اضنبررانن.حليرروي اضنبرران 

 مرع  ثر  عرن وال مرو الي رير   املتحرد  األمرم   رقر  مرع واملنةجري الو ي  ت اوهنا ق ري   وزياخلات
 ترر  تنبرري  الشررؤون اضنبرراني  وم وضرري  األمررم املتحررد  البررامي  لشررؤون الالجئررني تم وضرري  م

شررؤون الالجئررنين. وقررد تبررني  ن الت رراون يررني الو يرر  و يانررات األمررم املتحررد  الرييبرري  هررامل   ررال 
 بلا  لس،اي   و   يما    ياي الزياخلات الي ري  املض سع نا  الع قدما ال يانات   نا ها قدخلا   

مررن الرردعم واملبرراعد  وامل سومررات. وتشرر ر امليرررخل  ا ايرر  هررامل ال يانررات عسرر  موايررستةا  عررم 
 عمسةا وتت سع  ا ا تمراخل هاا الت اون وت زيزمل. 

و  ررات امليرررخل  ا ايرر   يضررا   يررالنظر  ا  ولوياهتررا ا  رر اتيجي  واملواضرري ي   ت ررزز  ا  -٢8
 بي  مع عد  من املنظمات منةا يرنامج األمرم املتحرد  اضمنرايي حد ي يد عالقاهتا الت اوني  واملؤ 

واملنظمررر  الدوليرررر  لسةجررررر  ومنظمرررر  األمررررم املتحرررد  لس  ولرررر  تاليونيبرررريفن. وياضضررررا    ا عيررررد 
اجتماعرررات  ناييررر  مرررع هرررامل ال يانرررات  تبت شرررف امليررررخل  ا ايررر  تررردايل عمسيررر  ضضررر ا  طرررايع 

لو ير   حرا   ذلر  مرن  رالل  نشرا  مرا رز تنبري    مؤ بي عسر  ت راون هرامل ال يانرات مرع ا
تسرر  املنظمررات يشررىلن نررا ت ت رراون حمررد  . وعررالو  عسرر  ذلرر    تو ررع امليرررخل  ا ايرر  ن رراي 
ت اوهنا مع املؤ بات الوطني  حليوي اضنبان  ندا لديد املماخل رات اض ايير    مرا تضر سع 

  ال   ناملن.  - رع خلاي ا  تانظر ال يه من عمو يت س  ياملشر ين  ا سيا  
و ان لست اون مع منظمات استمرع املرد   عسر  ال ر يدين الردويل والروطل   وخل حمروخلي  -٢9

  عمررو هررامل الو يرر  و رروا توايررو امليرررخل  ا ايرر  وت ررزز ت اوهنررا مررع منظمررات استمررع املررد  
يرررخل  ا ايرر  تر يررزا   ايررا  ال امسرر    نررال محايرر  املشررر ين  ا سيررا . وعررالو  عسرر  ذلرر    رر  ز امل

عسررر  التشررراوخل مرررع املشرررر ين  ا سيرررا  واستم رررات احملسيررر  املترررىل ر  يالتشرررر   و رررال  مرررع منظمرررات 
خلاي ات املشر ين  ا سيا   حيثما ُوجردت  ذلر   هنرا تبير  نظرلا  خلييبريا  لسو ير  ي  رو  ي رال   و

 تبر    ا زيرا   وجرو  و وخل املشرر ين يواهتم وآخلايةم يش و   ضو   مجيع احملا و ذات ال س . و 
 ا سيررا   حررن  رريةم النبررا     احملا ررو الوطنيرر  واضقسيميرر  والدوليرر  لضررمان ا  ررتماع  ا  رراخلنم 

 وآخلايةم ال ريد . 

 األولويات اقسصراتعجعة واألنشطة األولعة -باء 
 جررررت  سبرررس  مرررن   ٢٠١٦تشررررين الثرررا /نو مرب  ١منرررا ترررويل امليررررخل  ا ايررر  مةامةرررا    -٣٠

املشرراوخلات الثناييرر  مررع جةررات م نيرر  خلييبرري  ي،يرر  خل ررم  ولوياهتررا ا  رر اتيجي . وتُوجررا هررامل ال مسيرر  
ي يرررد اجتمررراع لسجةرررات امل نيررر    جنيرررف عرضرررا  يررره  ٢٠١٧ رررانون الثا /ينررراير   ٢5التشررراوخلي    

الرييبررري  ل مسةرررا  رررالل البرررنوات  امليررررخل  ا ايررر   ولوياهترررا ا  ررر اتيجي  األوا واألولويرررات املواضررري ي 
الررثالث اليا مرر  وتسيررا مالحظررات ت ييبيرر  عسيةررا. وتشررر ا يوجررو  امليرررخلوين البرراييوني  تشررالو ا ييررا  

مشاخل ا  مرن الردول األعضرا  وو را ت األمرم  ٣5و ال   يسني  ضمن  ري  املناقش  وحضوخل   ثر من 
م وآخلا هرم وتويرياهتم. وعير  ا جتمراع   تيحرا املتحد  واستمع املد   وقدم هرؤ   وجةرات نظرره

   ريرر  ل ررر   ولوياهتررا ا  رر اتيجي  واملواضرري ي  عسرر  ٢٠١٧شرربا / رباير  ٢١لسميرررخل  ا ايرر     
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شررات   مجيررع  يررا  ال ررامل مررن  ررالل  وخل  عسرر  شررب   اضن نررا  ٣٠٠مجةرروخل  و ررع  يسرر  قرايرر  
(PAnP)حلماي  اضنباني " ا تضا تةا خلاي   "مةنيون   نال املباعد  وا

 .  ن٧ت
و ويل اهتمررام  ويل متزايررد حلر ررات النررزوح ال ررربى لالجئررني واملةرراجرين  حررا   ذلرر     -٣١

 ١9 ررياي مررؤ ر قمرر  األمررم املتحررد  ا رراق يررالالجئني واملةرراجرين  الرراي ُعيررد   نيويرروخلك   
ات اقات عاملي  يشىلن اهلجر  اامنر    ولس مسيات الالحي  الرامي   ا اعتما  ٢٠١٦ يسول/ بتمرب 

. ولرر  امليرررخل  ا ايرر  استمررع ٢٠١8واملنظمرر  والنظاميرر  ويشررىلن الالجئررني شسررول  يسول/ رربتمرب 
الردويل عسرر   يررال  حالرر  املشررر ين  ا سيررا  مررا تبرتحيه مررن اهتمررام  تبررسيما  منةررا يررىلن ال ديررد مررن 

ثمسرررون و ررراي  هويررر   و متجرررر نرررم  رررانوا  الررراين عرررربوا احلررردو  الدوليررر   الجئرررني  و مةررراجرين  
 يال  مشرر ين  ا سيرا    يسرداهنم ومل مُينحروا مرا يسرزم مرن احلماير  والردعم لتم يرنةم مرن البيرا    

 . ن8تيسداهنم  ذا خل بوا   ذل 
وعسرر  الررر م مررن  ن لسمشررر ين  ا سيررا  احلرر    عبرروخل احلرردو  الدوليرر  واحلرر    التمرراس  -٣٢

  رى  ومها حيان      التةما   إن تسبي  احتياجاهتم من احلماي  واملبراعد   السجو    يسدان
  ا ررو يسررداهنم و عررم   ررا  حسررول  ايمرر  هلررم وم ا رر  األ رربام ا اخليرر  ال امرر  لتشررر هم عمومررا  
يظررو  مرررا    ا رريا . و  الواقررع  يشررل  عررالن نيويرروخلك مررن  جررو الالجئررني واملةرراجرين  ا الررروايق 

 ني التشر  الدا سي والتحر ات ال بل  لسمةاجرين والالجئني:اليايم  ي
نررردخلك ضررراام  عرررد  النرررازحني  ا رررو احلررردو  الوطنيررر   واحتمرررال  ن يسرررتمت  

هؤ   احلماي  واملباعد    يسدان   رى يوي ةم  جئرني  و مةراجرين. وننرومل ياحلاجر  
مايرررر  واملبرررراعد  ي  رررري مررررن احل  ا الت  ررررل   ا رررر اتيجيات   الرررر  لضررررمان تررررو ل مررررا

 . ن9تلسمشر ين  ا سيا   وملنع هاا التشر  واحلد منه
و  الوقرررا ن بررره  تشرررل امليررررخل  ا ايررر   ا  ن املبرررؤولي  الرييبررري  عرررن محايررر  البررر ان  -٣٣

املشر ين  ا سيا  ضمن حدو  الردول الوطنير  تيرع عسر  عرات  الردول امل نير .  مرن جةر    ذا  ران 
ملشررر ين  ا سيررا  قررد يررتم ن مررن عبرروخل احلرردو    مررا ذُ ررر  عررالمل   ررإن عررد   ررل قسيررو مررن هررؤ   ا

عد ا    يبتةان يه منةم يبي     خلاضي  ولته. وت تيد امليرخل  ا اي  اعتيرا ا  خلا راا   نره   يرد 
من تروا ر اضخلا   البيا ري  واملرواخل  حلماير  حيروي اضنبران لسمشرر ين  ا سيرا   ي ررا النظرر عرن 

  حلدو  الدولي .احتمال عبوخلهم ا
وتؤيرد امليرررخل  ا اير  ا  ررتمراخل   ال مررو ا  ر اتيجي األ ا رري لسو يرر  وهرو لييرر   هررم  -٣4

األهرررداا ال امليررر  حلمايررر  املشرررر ين  ا سيرررا   و يرررال  ا هتمرررام الرررالزم أل ثرررر حرررا ت التشرررر  حرجرررا  
ع ياألنشر      طراخل وألشد اسموعات  و الي اعات ض  ا . و  هراا ال رد    توايرو ا ضر ال

و يتةا لس مو مع البسدان الع ت ا  حا ت نزوح عاجس  ناشئ  عرن النزاعرات. وقرد شراخل ا امليررخل  
 اضنبرانا اي    الل زياخلهتا األوا  ا الشري األو ق    املؤ ر الردويل حرول مياخليرات حيروي 

__________ 

  .https://phap.org/civicrm/event/info?id=393انظر  (٧)
   عيرررام مرررؤ ر اليمررر   انضرررم امليررررخل ا ررراق البررراي   ا عرررد  مرررن منظمرررات األمرررم املتحرررد  واملنظمرررات  رررل  (8)

ملزيد لدعم املشرر ين  ا سيرا  واستم رات احل ومي     تاي  خل ال  م توح   ا الدول األعضا  حلثةا عس  الييام يا
   الع تبتضي ةم.

   .٢٠  ال ير  ٧١/١انظر قراخل ا م ي  ال ام   (9)

https://phap.org/civicrm/event/info?id=393
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   ٢٠١٧شربا / رباير  ٢١و ٢٠  مواجة  حا ت ال راع   املن ي  ال ريي   الاي ُعيد يرومي 
الدوحررر  وا تضرررا ته السجنررر  الوطنيررر  حليررروي اضنبررران   ق رررر وم وضررري  حيررروي اضنبررران  حيررر  

 لاوخلت مع  ول ومنظمات  ل ح ومي  من املن ي .
و توايو امليرخل  ا اي  املشراخل     املبرا خلات وال مسيرات ال املير  واضقسيمير  لتحديرد ترىل ل  -٣5

الب يئرررر  الظةرررروخل وت،ررررل املنرررراا وان  ا رررراهتا عسرررر  التشررررر  الرررردا سي والتوعيرررر  نرررراا التررررىل ل ال ررررواخلث 
 ريما  والت دي له. وترى امليرخل  ا اي   نه     يال  مزيد من ا هتمام هلامل املبىلل  املت وخل   و 
   ال الت يني ت،ل املناا والتشر  الدا سي  وان  ا ات ذل  عس   من الناس والنزاعات.

وقد خل ز امليرخل ا اق الباي    الل     و يته  عسر  احلسرول الدايمر  يوير ةا خل نرا    ا ريا   -٣٦
ألشرر ال ا  ررتجاي  لستشررر  الرردا سي منررا يررد  حدو رره. وعسرر  الررر م مررن  ن احلسررول الدايمرر    تررزال 

شررون   حالرر  تشررر  ي يررد  املنررال و ن ال ثررل مررن املشررر ين  ا سيررا    اتسررف  خلجررا  ال ررامل مررا زالرروا ي ي
منرررا  مرررد طويرررو   رررإن امليررررخل  ا ايررر  ميتن ررر  يرررىلن احلسرررول الدايمررر   ررر   ن تظرررو   يرررداخل  جررردول 
األعمال  ذا  خليد  ميع ا ةات امل ني   ن ت اجل مبىلل  التشر  الردا سي م ا ر  شرامس . و ريبي  ت زيرز 

و ير   و تشرمو املبرا خلات ا ديرد  يرو احلسول الدايم  لسمشر ين  ا سيا  حموخل ال  يرز الرييبري ل مرو ال
ليي  هاا اهلدا اهتماما  ير رز عسر  النرواحي املواضري ي  لتردعيم مشراخل   املشرر ين  ا سيرا    اليرراخلات 
الرررررع ترررررؤ ر  ررررريةم  ولضرررررمان  شررررررا ةم يال امرررررو   ال دالررررر  ا نتياليررررر   و عرررررا   املبرررررا ن واألخلاضررررري 

 تش و عناير   ا ي    احلسول الدايم .واملمتس ات  وعمسيات ينا  البالم  الع 
و توايررو امليرررخل  ا ايرر  خليررا   مشررروع مشرر ك يررني الو ررا ت لييرراس التيرردم احملرررز يررو  -٣٧

  ا  حسول  ايم  لسمشر ين  ا سيا   وهو مشروع تن امل الداير  املش    لتحديد مسات املشرر ين 
عسرر    نررا ت التنميرر  والشررؤون اضنبرراني   ا سيررا  يالت رراون مررع نموعرر  وا رر   مررن األطررراا ال ا

مرن  رالل  ن١٠توينا  البالم. ويةدا املشروع  ا ت  يرو  طراخل احلسرول الدايمر  لسمشرر ين  ا سيرا  
ت رروير نموعرر  مررن املؤشرررات واأل وات واملنةجيررات واضخلشررا ات مررن  جررو اتبرراع نُرُةررج مشررر    

 يم    حا ت التشر . وشامس   و  الوقا ن به عمسي   لتحسيو احلسول الدا
و رر  لييرر  هرردا احلررد مررن حررا ت التشررر    شرريا  مررع نتررايج مررؤ ر اليمرر  ال رراملي لس مررو  -٣8

  ٢٠٣٠اضنبررا  الرراي حررد  هررد ا  طموحررا  هررو تيسيررو حررا ت التشررر  ينبررب  الن ررف شسررول عررام 
واضطرراخل املت سرر  يرراحلسول  وذلرر  عسرر  يررو يت رر   امررا  مررع املبررا ت التوجيةيرر  املت سيرر  يالتشررر  الرردا سي

الدايمرررر  ملشرررر س  املشررررر ين  ا سيررررا   الرررراي وضرررر ته السجنرررر  الدايمرررر  املشرررر    يررررني الو ررررا ت. و شرررريا  
نتررررايج مررررؤ ر اليمرررر  ال رررراملي لس مررررو اضنبررررا    رررر  ز امليرررررخل  ا ايرررر  ييررررو  عسرررر  ت زيررررز  شررررراك  مررررع

ضنبراني  و زمرات التشرر   وعسر  ضرمان  شررراك اضمنايير  ال اعسر    املراحرو املب رر  لألزمرات ا األطرراا
املشرررر ين  ا سيرررا  يويررر ةم شرررر ا   وعسررر  البررر ي  ا ت زيرررز اليررردخلات واملرررواخل  املتاحررر  لشرررر ا  استمرررع 

 املد  احملسيني. 
ررن ال مررو املن ررا    طرراخل الو يرر  -٣9 لضررمان عرردم  ن١١تو رروا توايررو امليرررخل  ا ايرر  ولب 

وتن يرا  ٢٠٣٠التاسي عن املشر ين  ا سيرا   حرا   ذلر     رياي   ر  التنمير  املبرتدام  ل رام 
 هررداا التنميرر  املبررتدام . وعسرر  الررر م مررن عرردم وجررو  هرردا حمررد  يت سرر  يالتشررر  الرردا سي  

__________ 

  .www.unhcr.org/50f94cd49.pdfمتاح    (١٠)
  .A/HRC/29/34انظر  ن١١ت
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 تشررد  امليرررخل  ا ايرر  عسرر   ن مررن واجرر  الررردول الررع ت ررا  مررن التشررر  الرردا سي وضررع يررررامج
و  ررق وطنيرر  لستن يررا ت رر ا ياملشررر ين  ا سيررا  يويرر ةم ضررمن  ضرر ف  ئررات البرر ان الرراين 

حررا    -يواجةررون لررديات مت ررد   ولررديةم احتياجررات مت ررد    يمررا يت سرر  ياألولويررات اضمناييرر  
 وال ير. واألخلاضي و  بام امل يش ذل    نا ت الت سيم وال ح  واض  ان 

ايرر  ال مررو األ ا رري الرامرري  ا ت زيررز وضررع وتن يررا األطررر اليانونيرر  و توايررو امليرررخل  ا  -4٠
والبيا اتي  الع هي   ا ي  ملواجة  مبىلل  التشر  الدا سي عسر  مجيرع املبرتويات. و  حرني   ى 
امليرررخلون البرراييون  وخلا  قيا يررا    وضررع األطررر الدوليرر  واضقسيميرر  والوطنيرر  األ ا رري   ومنةررا املبررا ت 

  املت سي  يالتشر  الدا سي واضطاخل املت سر  يراحلسول الدايمر  ملشر س  املشرر ين  ا سيرا   الراي التوجيةي
وضرر ته السجنررر  الدايمررر  املشررر    يررني الو رررا ت   رررتويل امليررررخل  ا ايرر   ولويررر  لتن يرررا وت  يرررو هرررامل 

 ةرررات امل نيررر  امل رررايل     طررراخل مرررن الت ررراون الو يررر  مرررع احل ومرررات الوطنيررر  وااليرررات اضقسيميررر  وا
قروانني و يا رات حمسير    ا   جماأل رى ذات ال رس . و رتدعو امليررخل  ا اير   ا وضرع م رايل تُر

و تبررراعد الررردول واملنظمرررات األ ررررى عرررن طريررر  املشررراخل   املباشرررر   وتيررردل التويررريات  والتوعيررر   
  شرؤون الالجئررني وحشرد الردعم. و  هراا البرياي   توايرو امل س رر  يالو ير  ا شر اك مرع م وضري

   خليا    ري  ال مو امل ل ياليوانني والبيا ات التايع لسمجموع  ال املي  لسحماي . 
س  ذل   اش  ا امليرخل  ا اي  مع م وضي  شرؤون الالجئرني وامل ةرد الردويل وعالو  ع -4١

ي  امل يررو     لسيررانون اضنبررا    ا تضررا   الرردوخل  الثانيرر  عشررر  املت سيرر  ييررانون التشررر  الرردا س
   رران خلميررو يإي اليررا. و انررا  وخل   رران  ٢٠١٦تشرررين الثررا /نو مرب  ١8 ا  ١4ال رر   مررن 

خلميررو  ريرر  اترراز   لتيررا  البررس ات احل وميرر  املشرراخل     محايرر  املشررر ين  ا سيررا   وت تررزم امليرررخل  
 ا اق موايس  عيد هامل الدوخل  ياعتباخلها الدوخل  الرييبي  لسو ي . 

عامررررا  عسرررر  يرررردوخل  ٢٠يوا رررر  ذ رررررى مررررروخل  ٢٠١8وتشررررل امليرررررخل  ا ايرررر   ا  ن عررررام  -4٢
املبررا ت التوجيةيرر  املت سيرر  يالتشررر  الرردا سي   مررا  نرره يترري   ريرر  مةمرر  لستوعيرر  نرراا امل يرراخل ال رراملي 

خل مرع وححن  املشر ين  ا سيا    مجيع مناط  ال امل. و رتن ا امليررخل  ا اير   نشر   توعير  و تتشراو 
عسرر  ال رر يد الرروطل  ٢٠١8الشررر ا  مررن  جررو لديررد  نشرر   لالحت ررال يالررا رى البررنوي    عررام 

واضقسيمي والدويل  ويشمو ذلر   حردا ا  جانبير  وحسيرات نيراى   ررى تنظمةرا امل س ر  يالو ير    
يرررخل   ررياي  عرردا  تيريرهررا البررنوي امليرردم  ا نسررت حيرروي اضنبرران وا م يرر  ال امرر . و تشررجع امل

ا ايررر  األنشررر   وا لتزامرررات املن رررا  عسررر  املبرررتوى الررروطل   الررردول املترررىل ر  يالتشرررر  الررردا سي  
ويشرررمو ذلررر  اةررراذ   ررروات يرررو   مررراب املبرررا ت التوجيةيررر  املت سيررر  يالتشرررر  الررردا سي   اليررروانني 

 والبيا ات الوطني  من  جو محاي  حيوي اضنبان امل  ول  لسمشر ين  ا سيا . 
ات اقيررر   مبرررا    ٢٠٠9وعسررر  ال ررر يد اضقسيمررري  اعُتمررردت   تشررررين األول/  تررروير  -4٣

وهي امل ياخل اضقسيمي الوحيرد املسرزم قانونرا  يشرىلن التشرر  الردا سي. و توايرو امليررخل  ا اير   عرم 
ا لرررا  األ رييررري يت زيرررز تن يرررا ا ت اقيررر   حرررا   ذلررر  عرررن طريررر  مرررؤ ر الررردول األطرررراا  وقرررد 

  نيبرران/ 5 ا  ٣ا سبرر  األوا التاخلصيرر  لسمررؤ ر الررع ُعيرردت   هررراخلي   ال رر   مررن حضرررت 
. وشدَّ ت عس   ن  نشا  مؤ ر الدول األطراا هو   و  تالي    ا ري  يرو ت زيرز ٢٠١٧ يريو 

الرررع زاخلهرررا  -وخليرررد تن يرررا ا ت اقيررر . و رررتت اون امليررررخل  ا ايررر  عرررن  ثررر  مرررع الررردول األ ريييررر  
لبد  حواخل وتو يع ن اقه ولتيدل الت راون التيرل ملبراعد   -ون الباييون  ومع  ول   رى امليرخل 

تس  الدول عس  الو ا  يالتزاماهتا حوج  ا ت اقي . و يدخلت امليرخل  ا اي  نشر  يح ي   عا 
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 يةررا الرردول  ا اعتمررا  ترردايل عمسيرر  ت  ررو ترمجرر  هرراا ا ت رراي املبت ررر والشررامو  ا م ا رر  
. و  ضررو  املثررال اض ررا  الرراي طرحرره ا لررا  األ رييرري   توايررو ن١٢تيرر  لسمشررر ين  ا سيررا    س

امليرررخل  ا ايرر  الرردعو   ا وضررع م ررايل  قسيميرر  حلمايرر  املشررر ين  ا سيررا  تُ تمررد   منرراط    رررى 
 شب  ا قتضا . 

امليدانير  الرع  وعس  ال  يد الوطل  تشر ر امليررخل  ا اير  ييسر  شرديد يشرىلن التحرديات -44
يواجةةا الشر ا    اسالني اضنبا  واضمنايي    بيو تيردل  ردماهتم ومبراعداهتم األ ا ري . 
ومررن مجسرر  هررامل التحررديات الويررول  ا األشررااق املتررىل رين واستم ررات املتررىل ر  يبررب  الشرروا و 

ل احل وميرر  واألطررراا الييررو  األمنيرر  الررع ت رضررةا احل ومررات الوطنيرر  وا ماعررات املبررسح   رر  و
ال اعس  املما س   رل احل ومير      ريما   حرا ت النزاعرات. وت روي هرامل ال يبرات يشرد  قردخل  
هرررؤ   الشرررر ا  عسررر  تيررردل الررردعم األ ا ررري واملنيرررا لسحيرررا . و رررتدعم امليررررخل  ا ايررر  و رررا ت 

اهترا حوجر  اليررانون وهيئرات األمرم املتحرد   و ررتت اون م ةرا ل ري لرر  الردول عسر  تن يررا التزام
الدويل اضنبا  واليانون الدويل حليوي اضنبان وامل ايل الدولي   ي،ي   تاح  الويول شري  و ون 
قيو   ا مجيع استم ات احملتاج   ا املباعد . و  هاا البياي  ترو  امليررخل  ا اير   يضرا   يرال  

 لسدول .ا هتمام الواج  لدوخل األطراا ال اعس   ل التاي   
وتش ر امليررخل  ا اير  يا نزعراب ل ردم   اير  مبرتويات التمويرو املتراح لألعمرال األ ا ري   -45

الرع ين رراها الشررر ا    اسررالني اضنبرا  واضمنررايي واستمررع املررد   و   ريما األعمررال املن ررا  عسرر  
ه مررن  ويررو   ا رري ل مسيررات  خل  الواقررع. وتشرريد امليرررخل  ا ايرر  يا ةررات املايرر  الدوليرر  ملررا قدمترر

ا  رتجاي  اضنبراني  واضمناييرر  عسر  ال ر يد ال رراملي. وهري لرر  ا ةرات املاير  عسرر  احملا ظر  عسرر  
التمويررو األ ا رري وتو رريع ن اقرره  وعسرر    مرراب  ح ررام ال رر ي  ال ررربى املت سيرر  يتمويررو األنشرر   

جديررد  يشررىلن األزمررات اضنبرراني  وطررري  اضنبرراني   حررا   ذلرر  مرونرر  التمويررو  لتيبررل اةرراذ نُرُةررج
عمرررو جديرررد  لتوجيررره مزيرررد مرررن ا هتمرررام  ا احلسرررول الدايمررر  ملبرررىلل  التشرررر  الررردا سي. و  ي ررر  
األحيرران    ى  ررو  مررن نيررت التمويررو املا ررت مررن ي رر  احل ومررات الوطنيرر  لست رردي املنا رر  

اخل   رل الرشريد   وعردم املبرا ل   حلا ت التشر  الدا سي لرديةا  و رال   رو    اخل  األمروال  واض 
  ا ا عتما  امل ر  عس  استمع الدويل الاي هو م دخل  ل مبتدام   األجو ال ويو. 

وتيررررع عسرررر  عررررات  الرررردول املبررررؤولي  الرييبرررري  عررررن ت زيررررز ومحايرررر  حيرررروي اضنبرررران امل  ولرررر   -4٦
اير  خل رال    ير   ا الردول   وجةرا امليررخل  ا ٢٠١٦لسمشر ين  ا سيا . و   انون األول/ يبمرب 

األعضرررا   طسبرررا  يةرررا خل و ا  عسررر  ا رررتبيان. وقرررد الرررتمت هررراا ا  رررتبيان    مجسررر   هرررداا  لديرررد 
املماخل رررات اض اييررر    نرررال األطرررر اليانونيررر  والبيا ررراتي  واملؤ بررري  واألنشررر   الرررع تن ررراها الررردول 

م سومرررات عرررن التررردايل املتارررا  لضرررمان  حلمايررر  و عرررم املشرررر ين  ا سيرررا ؛ والرررتمت ا  رررتبيان  يضرررا  
املشرراخل   ال  الرر  مررن جانرر  املشررر ين  ا سيررا   يويرر ةم شررر ا    نررر  مبررت يدين    اةرراذ اليررراخلات 
الرع ترؤ ر عسريةم  وم سومرات عرن تردايل املبراعد . وت ررم امليررخل  ا اير  عرن  رالت شر رها لسردول 

 عمسةا املبتيبسي.  امل سومات امليدم  لالهتدا  نا    و تدخلس ن١٣تالع قدما خل و ا  عس  ا  تبيان
__________ 

-www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/news_and_publications/press-release-unانظررررررررررررررررررررررررررررررررررر  ن١٢ت

expert-welcomes-the-establishment-of-the-conference-of-states-parties.pdf.   

ر يررررا  خل و  مررررن  ررررو مررررن  ذخلييجرررران   خلمينيررررا    رررر اليا   لبانيررررا   و رانيررررا  ت ٢٠١٧نيبرررران/ يريو  5وخل ت حررررا  ن١٣ت
البولي اخلير ن   ولومبيرا   -جوخلجيا  البس ا وخل   سو ينيا  البويد   ويبرا  ال راي   واتيمرا    نرزويال تمجةوخلير  

 ال ويا  مال    امل بي   موخليشيوس  الو يات املتحد  األمري ي .
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 األولويات المواضعععة -رابعا   
 تا رررت امليررررخل  ا ايررر   و يرررا  ألولوياهترررا ا  ررر اتيجي   تياخليرهرررا املواضررري ي  اليا مررر   -4٧

لسمبرررايو املواضررري ي  التاليررر : ت ن ت زيرررز مشررراخل   املشرررر ين  ا سيرررا    عمسيرررات الت ررردي لستشرررر  
ا سي؛ تمن ضررمان  شررراك املشررر ين  ا سيررا    آليررات ال دالرر  ا نتياليرر  وعمسيررات البررالم  الررد

محايرررر  األط ررررال املشررررر ين  ا سيررررا ؛ ت ن النةررررو  يرررردوخل  لبررررني   طرررراخل احلسررررول الدايمرررر ؛ تبن 
املؤ بررات الوطنيرر  حليرروي اضنبرران واألطررراا ال اعسرر  األ رررى امل نيرر  شيرروي اضنبرران   محايرر  

ين  ا سيا ؛ تهن الت دي لدوا ع التشر  املةمس   حا  يةا مشاخليع التنمي  وال نرف املت شري. املشر 
و تجري امليرخل  ا اي      ياي عمسةا املواضي ي  مشاوخلات وا    الن اي هتردا  ا لديرد 
مبايو م ين  مي ن  ن لي   يةا     طراخل و يتةرا  اض رةامات األ ثرر   الير  مرع  نر  ت رراخل 

  عمال املؤ بات األ رى. 

 تعزيز مشاركة المشرةين ةاخلعا   -ألف 
تشرر ر امليرررخل  ا ايرر  يرراليس  يشررىلن األ لرر  املبتاس رر  مررن حررا ت التشررر  الرردا سي    -48

مجيع املناط   حا   ذل  األ ل  الع مُج ا   نا  الزياخلات الي ري  املت د   الرع قرام نرا امل س رون 
 يرد يرىلن امل رايل الردنيا لستشراوخل مرع املشرر ين  ا سيرا  وملشراخل تةم   تتحير  يو يات  وهري   لر  ت

  الواقع ال مسي. وييرو   ذلر   ترع املشرر ين  ا سيرا  شيروي اضنبران والتيردم احملررز يرو ليير  
حسول  ايمر  هلرم. وثر  لسمشرر ين  ا سيرا  املشراخل     اةراذ مجيرع اليرراخلات الرع ترؤ ر عسريةم    

ع مراحو التشر   واملشاخل    يضا  قدخل اضم ان   اةاذ قراخل يشىلن احلسول األ ثر مال مر  هلرم مجي
ولت ضيالهتم من حي  املوقع والب ن و  بام امل يش . و  ت رون احلسرول  ايمر      ذا حييرا 

 لسمشر ين  ا سيا    ضو النتايج املم ن . 
ا  مررا يسرري: نيررت امل سومررات امليدمرر   لرريةم وعررا    مررا ي شررف الت اعررو مررع املشررر ين  ا سيرر -49

  مجيع مراحو التشر ؛ وحمدو ي  مشاخل   البس ات املبؤول ؛ وعردم وجرو   و عردم   اير  االيرات 
وال مسيررات الالزمرر  لستشرراوخل م ةررم وملشرراخل تةم؛ وعرردم مراعررا  آخلايةررم واحتياجرراهتم و هرردا ةم مراعررا   

 رررز ا رررتجايات احل ومرررات الوطنيررر  ومجيرررع األطرررراا  امسررر    عمسيرررات اةررراذ اليرررراخل. و ررر   ن تر 
ال اعسر    اسررالني اضنبررا  واضمنررايي  و لهررا مررن األطررراا ال اعسرر   عسرر  ضررمان  شررراك املشررر ين 
 ا سيررا  منررا البررد    ت ررميم وة رريق وتن يررا مجيررع اضجرررا ات والترردايل الررع تبررتةد ةم. وتررؤ ي 

تم رراهتم وتوعيتةررا شيوقةررا   مررا  ن مشرراخل تةم   ا رري  لبنررا  مشرراخل   املشررر ين  ا سيررا   ا   ررني ن
قردخل  استم رات عسرر  ال رمو  وت ا يةررا   ذا اتبرما املشراخل   يال  اليرر  ويالتوجره يررو ليير  نتررايج. 
وعررالو   عسرر  ذلررر   تررؤ ي املشرراخل   اسديررر   ا  عررا   ال رامرر  األ ا ررري  لسمجتم ررات الررع  مرهرررا 

استم ات من  ن ت ون عوامو  اعس    ت ا يةرا    ن ت رون نرر  نتم رات  التشر   اا مي  ن هامل
 متسيي  لسمباعد . 

وي ررل ا  تيرراخل  ا امل سومررات والتشرراوخل واملشررراخل   اسديرر   و املشرراخل   الرمزيرر   ن جةرررو   -5٠
 الت ررا   ت شررو عسرر  األخلجرر   وقررد   تسرر  احتياجررات  و توق ررات نتم ررات املشررر ين  ا سيررا  
املترررىل ر . وقرررد يرررؤ ي هررراا ا  تيررراخل  ا ت ررراقم ال يرررر وا رررتمراخل مبرررتوياته  حيررر  يواجررره املشرررر ون 
 ا سيا  لرديات ت ر   ا رت ا هتم ألمنرا  حيراهتم ال ا ير  و  ربام م يشرتةم املنا رب    رترروا 
مل يشررراخل وا مشرررراخل    امسرررر    هتيئتةررررا. وتوجررررد لرررديات  بررررل  ت رررر   ضررررمان املشرررراخل   اسديرررر  
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سمشر ين  وهي لديات    ا عر اا يىلهنرا  عاقرا ا ةرو    ي ر  احلرا ت. و ر  مراعرا  ل
ال وامرررو الثيا يررر  وا جتماعيررر  والتاخلصيررر  والبيا ررري  عنرررد وضرررع يررررامج املشررراخل  . و  يرررزال  حرررد 
التحررديات امل روحرر  ضررمان التن يررا املنةجرري ل مسيرر  املشرراخل   الشررامس  لسمشررر ين  ا سيررا  واض اخل  

 ال اعس  لشؤوهنم   مجيع حا ت التشر .
وتنو مل امليررخل  ا اير  حرا قرام يره آ ررون مرن عمرو اتراز ولسيرو   هراا اسرال  حرا   ذلر   -5١

وجام ر  يرلن يشرىلن التشرر  الردا سي   (Brookings)   طاخل املشروع املش ك يرني مؤ بر  يرو ين،رز 
 Moving Beyond Rhetoric: Consultation andن ي نروا ٢٠٠8وذلر    النشرر  ال را خل    عرام 

Participation with Populations Displaced by Conflict or Natural Disasters
. وتررى امليررخل  ن١4ت

ا اي   ن من املم ن  ن ت ون و يتةا حموخلي  ضطالي  عو   ا  ديد اضجرا ات و عرا   الت  رل 
ن  ا سيررا   نرردا لبررني هررامل الررنُرُةج ي رروخل  عمسيرر    حررا ت الضررروخلي   نُرُةررج ملشرراخل   املشررر ي

التشررر . و ررت د امليرررخل  ا ايرر  تيريرررا  مواضرري يا  يتنرراول ال نايررر األ ا رري  ملشرراخل   املشررر ين  ا سيررا  
وثررد  ال وايرر  وييرر ح الترردايل الالزمرر  لت زيررز املشرراخل   الشررامس  لسمشررر ين  ا سيررا    اةرراذ اليررراخلات 

 ر عسيةم.الع تؤ 
   يرد ت امليررخل  ا ايرر  مشراوخلات تت سر  نرامل املبررىلل  ٢٠١٧ رانون الثا /ينراير   ٢5و   -5٢

يرررإجرا  مناقشررر  يرررني ا رررربا  يشرررىلن مشررراخل   املشرررر ين  ا سيرررا   وذلررر  مرررع شرررر ا  األمرررم املتحرررد  
 ى ذلر   ا والشر ا  الدوليني من املنظمات  ل احل ومي  امل نيني الناش ني   هامل املبىلل . و 

ت زيررز  ةمةررا لسمبررايو ولستحررديات  و ترراح هلررا ا طررالع عسرر  آخلا  الشررر ا  األ ا رريني والنظررر   
املماخل رات اض اييرر . و توايررو امليررخل  ا ايرر  التمرراس  مثسر    اييرر  مررن مجيرع املنرراط   لتشررجيع 

يررخل  ا اير  يررىلن ا رتادامةا احملتمرو    وضراع التشرر  األ ررى. وياضضرا    ا ذلر   ت ر ا امل
املشاخل   ال  سي  لسمشر ين  ا سيا  ت يد ا ةو  الدولير  املباولر  لت زيرز حيروقةم. ومرع ذلر   نرا خلا  
ما يشاخلك املشر ون  ا سيا    هرامل احملا رو  و تشرجع امليررخل  ا اير  وتردعم مشراخل تةم   هرامل 

 احملا و اضقسيمي  والدولي . 

 ا  في عملعات العدالة اقنصقالعةضمان إشراك المشرةين ةاخلع -باء 
يتوقف ليي  حسول  ايم  ملش س  املشرر ين  ا سيرا  عسر   ن را ةم ارا حلر  نرم مرن ضررخل  -5٣

وانتةا ات حليوي اضنبان و يدان لسحيا  واملمتس ات  وذل  عن طرير  عمسيرات تتجراوز عرو هتم 
 ا اضطرراخل املت سرر  يرراحليوي الدايمرر  املا يرر   و   مرراجةم   استمررع احملسرري  و  عررا   ترروطينةم. وي رر

ملشررر س  املشرررر ين  ا سيرررا  يرررىلن "هررراا قرررد ين ررروي عسررر  احلررر    اضن ررراا وال دالررر  وم ر ررر  احليييررر  
و هنررا  املظررامل املاضرري  عررن طريرر  ال دالرر  ا نتياليرر   و  لهررا مررن الترردايل املنا ررب "  ويىلنرره " رر   ن 

 نتةا ررات اليررانون الرردويل حليرروي اضنبرران  و اليررانون  تترراح لسمشررر ين  ا سيررا  الرراين  ررانوا ضررحايا
ال امسرر  و ررل التمييزيرر   ا  رربو  الرردويل اضنبررا   حررا   ذلرر  التشررريد الت برر ي   م انيرر  الويررول

ا نت ررراا ال  الررر   واحل رررول عسررر  ال دالررر   حرررا   ذلررر   عنرررد ا قتضرررا   الويرررول  ا االيرررات 
 .  ن١5تلت ويضات وامل سومات يشىلن   بام ا نتةا ات"اليايم  لس دال  ا نتيالي   وا

__________ 

  .www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/10_internal_displacement.pdfانظر  ن١4ت

  .www.unhcr.org/50f94cd49.pdfانظر  ن١5ت

http://www.unhcr.org/50f94cd49.pdf
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 و   يُن ورر ون   و  ال ديررد مررن حررا ت التشررر  الرردا سي    ين وررف املشررر ون  ا سيررا   -54
 و ي وَّضررون    جزييررا  عمررا ت رضرروا لرره مررن انتةا ررات حليرروي اضنبرران  ومنةررا  يرردان املبرر ن  و 

األوا   عررالب مبررىلل  عرردم وجررو   يرر  آليررات األخل   و املمتس ررات. ويتمثررو  حررد التحررديات 
لس دالرر  ا نتياليرر    ي رر  حررا ت مررا ي ررد النررزاع  حيرر  تررؤ ي هررامل االيررات  وخلا    ا رريا    
تو ل ا نت اا لسمشر ين  ا سيا  ولسبر ان املترىل رين اا ررين. وحرا  ن ُوجردت هرامل االيرات  

استمرررع يالت يرررد والت س ررر  الباهظررر . وقرررد  تتبرررم مبرررايو اض مررراب ال امرررو لسمشرررر ين  ا سيرررا   
 خلجررا عمسيررات ال دالرر  ا نتياليرر  عسرر  الت رردي سموعرر  ضرريي  جرردا  مررن ا نتةا ررات ا برريم  

 لسحيوي املدني  والبيا ي   مع اضمهال النب  لسمشر ين  ا سيا . 
س دالر  ا نتيالير . و ان تي ي احلييي  واملياضا  ا نايي  لسجنا  هي  يضا  عناير خلييبي  ل -55

وعا    ما تن وي عمسي  التشر  اليبري عس   اوزات جبيم  حليوي اضنبران  قبرو التشرر  و  نرا مل 
وي ردمل  وتبرتمر ترداعيات هرراا الوضرع   نرا  وجررو  األشرااق   وضرع التشررر  و يضرا  ي رد عررو هتم 

ر ين  ا سيرا    مشراخليع املا ي   و  عا   توطينةم  و   مراجةم    مرا ن   ررى. و ر   شرراك املشر
امل احل  استم ي  والويام ا جتماعي  وهي مشاخليع تش و عناير مةم  ملبا خلات ينا  البرالم الرع  
 ثرررلا  مرررا ُيبرررتب د منةرررا املشرررر ون  ا سيرررا . و ررر  ت زيرررز م ةررروم حررر  املشرررر ين  ا سيرررا    املشررراخل   

الم  مثسمررا  رر  ت زيررز مبررؤولي  احل ومررات ال امسر    آليررات ال دالرر  ا نتياليرر  وعمسيررات ينررا  البرر
 عن ضمان مشاخل تةم وضمان ليي  ال دال  ا نتيالي  هلم   الواقع. 

وتنو مل امليرخل  ا اي  يال مو املةم الاي اض ُسع يه يال  و  ومنه البحوث و خلا رات احلالر   -5٦
 (Brookings) مؤ برر  يرو ين،رررز الررع  جراهررا املر رررز الرردويل لس دالرر  ا نتياليررر  واملشررروع املشرر ك يرررني

. وياملثرو  تيردم ن١٦تو سي  لندن لس سوم ا قت ا ي  يشىلن التشر  الردا سي    مجسر    رةامات   ررى
  والردليو ن١٧تملمتس رات  ا الالجئرني واملشرر ينامل ايل الدولير   مثرو املبرا ت املت سير  يرر  املبرا ن وا

   توجيةررات قي مرر  يشررىلن نررا ت اهتمررامالالجئررني واملشررر ينيررر  املبررا ن واملمتس ررات  ا املت سرر  
م ينرر . ويشرر و ذلرر    بررا  قويرر  ملزيررد مررن الت رروير  نرردا ا  ررت ا   مررن املررواخل  اليايمرر  وتيرردل 
املبررررراعد  التينيررررر  الالزمررررر    رررررتادامةا. و رررررتت اون امليررررررخل  ا ايررررر  مرررررع هيئرررررات األمرررررم املتحرررررد  

مررات  ررل احل وميرر   واملؤ بررات الوطنيرر  حليرروي اضنبرران  مررن واملنظمررات الدوليرر  األ رررى واملنظ
  جو  حراز تيدم   هاا ال د .

والتمبا امليرخل  ا اي  امل نير  شيروي اضنبران لسمشرر ين  ا سيرا  الت راون ا  ر اتيجي  -5٧
عرو  مع امليرخل ا اق امل رل يت زيرز احلييير  وال دالر  وا ررب وضرمانات عردم الت رراخل. وينرا   عسر   

من هراا األ رل  شراخل ا امليررخل  ا اير  امل نير  شيروي اضنبران لسمشرر ين  ا سيرا    املشراوخلات 
اضقسيمي  املت سي  يال دال  ا نتيالي    من ي  آ ريا واحملريق اهلرا ت  الرع نظمتةرا م وضري  حيروي 

ا ايرر     . و تشرراخلك امليرررخل ٢٠١٦تشرررين الثررا /نو مرب  ١٠و 9اضنبرران    ولومبررو يررومي 
حررواخل مررع احل ومررات الررع تن ررا عمسيررات ال دالرر  ا نتياليرر  والبررالم  لتشررجيع   مرراب املشررر ين 
 ا سيا  والت سم من  اخلم تس  احل ومات ومن لدياهتا وااخل اهتا. و تبر   امليررخل  ا اير   ا 

__________ 

عيررد امليرررخل ا رراق البرراي  جسبررتني مشرر  تني مررع  نررع احليييرر  وال دالرر  وامل رراحل     ينيررا و رروت  ي ررواخل مررن  ن١٦ت
 ٢٠١١الررررمسيتني  ا البسررردين    يسول/ ررربتمرب  جرررو مسررراع شرررةا ات املشرررر ين  ا سيرررا   وذلررر     طررراخل ي ثتيررره 

     عس  التوايل.٢٠١٢و وز/يوليه 

  .https://2001-2009.state.gov/documents/organization/99774.pdfانظر  ن١٧ت
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لزيرراخل   ولومبيررا زيرراخل  البسرردان الررع لظرر  نرراا ال  يررز املواضرري ي  وقررد وجةررا حررا اان طسبررني 
ونيبال. و وا تبت يد من و يتةا   مجع م سومات عن املماخل ات اض ايي  واملبا ت التوجيةي  
و خلا ات احلال  املت سي  ياملبايو ذات ال س   و تنشرئ  رعرا  عسر  موق ةرا الشرب ي ُي ررس هلرامل 

  يا . املبايو. و يتوايو عمسةا يشىلن هامل املبىلل   و ت رس هلا تيريرا  مواضي
 تحسعن حماية األطفال المشرةين ةاخلعا   -معم 

خل ررررم ا هتمررررام ال بررررل الرررراي  ولترررره األطررررراا ال اعسرررر  الدوليرررر  اضنبرررراني  واضمناييرررر  الرييبرررري   -58
لألط ررال املشررر ين  ا سيررا   مررن الواضرر   ن وضرر ةم ومحررايتةم   يررزا ن يثررلان قسيررا   بررلا    حررا ت 

ال رررامل. وت شرررف الزيررراخلات الي ريررر  الرررع قرررام نرررا امل س رررون يو يرررات البررراييون التشرررر    مجيرررع  يرررا  
وتيرراخلير منظمررات   رررى  ن األط ررال يت رضررون لامهررال و نتةا ررات حيرروي اضنبرران  ومنةررا ال نررف 
والتجنيررد اليبررري. ويت ررر  األط ررال    حررا ت تشررر   ثررل  جرردا   لسم انررا  والو ررا  يبررب  ةسررف 

حتياجررراهتم ا ايررر  عسررر  يرررو  رررريع ومنا ررر   ويبرررب  ا تيررراخل األطرررراا ال اعسررر  الررردول عرررن تسبيررر  ا
اضنبرراني  لسيرردخل  واملررواخل  لبررد  جرروات احلمايرر . ويت سرر  الت رردي لستحررديات  ديررد اهتمررام الرردول 
والشر ا    اسال اضنبا   مع ال  يز عس  النتايج املسمو    عسر  النحرو الراي   ردمل حرواخل امل رو  

 .ن١8ت  و ان موضوعه األط ال املتنيسني٢٠١٦شىلن لديات احلماي   الاي جرى   عام البامي ي
ويش و األط ال  البي  املشر ين يبب  النزاعرات  وعرا    مرا يتحمسرون وطرىل  امل انرا  النامجر   -59

. وين بر  ن١9تمسيرون ط رو شرر هتم النزاعرات ٣٠عنةا. وقرد شرد ت األمرم املتحرد  عسر   ن   ثرر مرن 
ن  ثررل  ت بررل "ا يررو الضررايع"  ان باقررا  منا رربا   عسرر  األط ررال الرراين تُرردمر حيرراهتم مررن جرررا     حيررا

النزاعرررات والتشرررر .   ررري  حيررران  ثرررل  يتجمرررد مبرررتيبسةم وتتالشررر  ال ررررق املتاحررر  هلرررم  مرررا يبرررب  
يني  و يبررب  ا عترردا  وا نتةا ررات مررن جانرر  احملرراخل  اضيرراي   و ال رردمات الن برري   و  ررو  الت،ايرر 

 و املتجررررين يالبشرررر  و  رررلهم مرررن ا نرررا  الررراين لرررديةم اليررردخل  عسررر  ا عتررردا  عسررريةم.  مرررا يت رررر  
مبتيبسةم لستدمل نتيج  اني اعةم عن الت سيم لشةوخل  و  رنوات طروال   و نتيجر  اطرراطةم   عمرو 

 ررهم ال يرل . األط ال الاي ثرمةم من الت سيم ومن حيا  ال  ول   حير  يتحمسرون مبرؤولي   عالر   
وتشررررتد التحررررديات الررررع تواجرررره األيتررررام واألط ررررال  ررررل امل ررررحويني يرررراويةم واألط ررررال ذوي اضعاقرررر  

 اضياي   و ال دم  الن بي   واألط ال الاين ي ولون األ ر امل يشي  يبب  النزاعات.  و
الو ير    يُ ةرد  ا امل سرف ي٣٢/١١ت ن من قراخل نست حيوي اضنبران ١٦وو يا  لس ير   -٦٠

حةمرر   يررال  اعتبرراخل  رراق حليرروي اضنبرران لسنبررا  واألط ررال املشررر ين  ا سيررا  و ررلهم مررن ال ئررات 
املتررىل ر  يالتشرررر  الرردا سي مرررن ذوي ا حتياجرررات ا ايرر   مثرررو  بررراخل البررن وذوي اضعاقررر  واأل ررررا  

يرر . ولررال  الرراين ت رضرروا ل رردمات شررديد   و حتياجرراهتم ا ايرر  مررن املبرراعد  واحلمايرر  والتنم
 ررررت رس امليرررررخل  ا ايرررر  تيريرررررا  مواضرررري يا  ملبررررايو ا حتياجررررات واحلمايرررر  الررررع يواجةةررررا األط ررررال 
املشر ون  ا سيا   ندا  ديد ا هتمام ححنتةم والتماس نُرُةج مبت ر  و جررا ات مسمو ر  و ديرد 

 ا لتزام شمايتةم   البسدان املتىل ر  يالتشر .
ايرررر  اضطرررراخل امل يرررراخلي الرررردويل حلمايرررر  األط ررررال  ومبررررؤولي  الرررردول و ررررت زز امليرررررخل  ا  -٦١

يويرر ةا ا ةررات الرييبرري  املتحمسرر  لسمبررؤولي   مررن  جررو محايرر  األط ررال املشررر ين  ا سيررا  وتسبيرر  
__________ 

  .www.unhcr.org/high-commissioners-dialogue-on-protection-challenges-2016.htmlانظر  ن١8ت

  ./-https://www.nrc.no/news/2015/june/30-million-children-displaced انظر ن١9ت

file:///C:/Users/Graham.Fox/AppData/Local/Temp/notesE1F9B8/www.unhcr.org/high-commissioners-dialogue-on-protection-challenges-2016.html
https://www.nrc.no/news/2015/june/30-million-children-displaced-/
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اليونيبرريف احتياجرراهتم. و ررتت اون امليرررخل  ا ايرر  مررع الشررر ا  الرييبرريني الرردوليني والرروطنيني   
و تبرررراعدهم عسرررر  ت زيرررز عمسةررررم  و تبررر    ا  قامرررر  شرررررا ات   وم وضررري  شررررؤون الالجئرررني

ا رر اتيجي  م ةررم   هرراا الشررىلن. ولررئن  انررا توجررد مررواخل  اترراز    ررال يررد مررن ت زيررز الرروعي نررا 
وتيرررردل املبرررراعد  التينيرررر    ررررتادامةا   الواقررررع ال مسرررري. وينب،رررري لديررررد املماخل ررررات اض اييرررر  

ت ررر   يةررا األط ررال املشررر ون لسا ررر. وينب،رري  يضررا  وضررع وت بييةررا   األمررا ن األ رررى الررع ي
املبا خلات الرامي   ا محاي  ال تيرات     ريما   حرا ت النرزاع    يرؤخل  ال  يرز وتو ريع ن اقةرا  

 عس   بيو ا  ت جال.
و تجمع امليررخل  ا اير  م سومرات عرن املماخل رات اض ايير  واملبرا ت التوجيةير  و خلا رات  -٦٢

و رررت رس  رعرررا    موق ةرررا الشرررب ي هلرررامل املبرررايو مرررن  جرررو التشررراخلك   امل سومرررات ذات احلالررر   
ال ررس  الررواخل   مررن نموعرر  وا رر   مررن امل ررا خل. و تبرر    ا الت رراون مررع ا ةررات ذات ال ررس    
منظومررر  األمرررم املتحرررد   ومرررع املنظمرررات الدوليررر  األ ررررى  واملنظمرررات  رررل احل وميررر    ضرررال  عرررن 

امليرررخل  ا رراق الرردول   ررت سعنيرر  حليرروي اضنبرران. وا ررتنا ا   ا امل سومررات الررواخل    املؤ بررات الوط
عسرر  املبررايو املثررل  لسيسرر  املت سيرر  ياألط ررال املشررر ين  و تبرر    ا  قامرر  حررواخل ينعررا  مررع الرردول 

 ندا   ا  حسول  ري   و  ال  لألوضاع املثل  لسيس  الع تن وي عس   ط ال مشر ين.

 تعزيز ةور المؤسسات الوطنعة لحقوق اإلنسان في حماية المشرةين ةاخلعا   -ةال 
عررا    مررا تبررب  انتةا ررات حيرروي اضنبرران حرردوث التشررر   و تتبررب    حدو رره  وتُرت رر   -٦٣

هررامل ا نتةا ررات  يضررا    نررا  التشررر   و ي رردمل. وتررؤ ي املؤ بررات الوطنيرر  حليرروي اضنبرران  يويرر ةا 
وي اضنبران وجةرات خلايرد  ألوضراع حيروي اضنبران   وخلا  مةمرا    محاير  هيئات مبتيس  م ني  شي

املشرر ين  ا سيرا . و ر   مثسر  عديررد  لبسردان  منةرا  و نردا و و رانيررا وال سبرني و ينيرا وامل بري  ونيجليررا  
اخل قاما مؤ باهتا الوطني  حليوي اضنبان يىل واخل يراخلز    محاير  املشرر ين  ا سيرا . واسرا هرامل األ و 

الردعو  والتوعير   وتردخلي  املبرؤولني و رلهم   نررال اليرانون الردويل حليروي اضنبران واليرانون الرردويل 
اضنبررا  وامل ررايل الدوليرر   وخليررد حيرروي املشررر ين  ا سيررا   وتبررجيو شرر اوى األ رررا   والتحييرر    

ات   الردعو   ا  رن حا ت حمد   من  جو مبا ل  ا نا . و دخل  يضرا  التنويره يردوخل هرامل املؤ بر
   تشري ات حمسي  حلماي  حيوي املشر ين  ا سيا .

و ت زز امليرخل  ا اي  ت اوهنا مع املؤ بات الوطني  حليوي اضنبان  يما يت سر  شماير   -٦4
املشر ين  ا سيا   و تتحاوخل م ةا ومرع شرب اهتا اضقسيمير   ي ريير  منةجير   مرن  جرو ا  رت ا   

هتا و خلو ةا املبتاس    و تستمت ال رق لتحبني الت اون م ةا. و ت رس من  اخلنا وااخل ا
 حد تياخليرها املواضي ي  لبيان  وخل املؤ بات الوطني  حليوي اضنبان   محاي  املشرر ين  ا سيرا   

مع نموعر  اتراخل  مرن املؤ برات الوطنير  حليروي   ولتحيي  هامل ال،اي  ت تزم عيد جسب  تشاوخلي
مد  و يتةرا  لدخلا ر  األ واخل اليايمر  واحملتمسر  هلرامل املؤ برات.  مرا ت ترزم توجيره  اضنبان    نا 

ا تبيان  ا املؤ بات الوطني  امل نير  شيروي اضنبران  والتمراس الت راون   هراا ال رد  مرع التحرالف 
 ال املي لسمؤ بات الوطني  حليوي اضنبان.

 هملةزياةة اقهصمام بدوافح الصشرة الداخلي الم -هاء 
ت  ا امليرخل  ا اي  حبؤولي  امل سف يالو ي  عن التوعي  يىل بام التشر  املةمس   و عرم  -٦5

اضجررررا ات الراميررر   ا من ررره  و عالجررره  والتوعيررر  ي ئرررات املشرررر ين  ا سيرررا  احملتررراجني  ا مزيرررد مرررن 
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شرمو  يضرا    ربايا  الضو  وا هتمام. وتشرمو هرامل الردوا ع مشراخليع التنمير  وال نرف املت شري  وقرد ت
م يد  ومتشاي    منةا التدا و يني النزاعات والتنمي  وامل احل التجاخلي . وقد ي رو عرد  املشرر ين 
 ا سيررررا  يبررررب  هررررامل ال وامررررو  ا ماليررررني   مجيررررع  يررررا  ال ررررامل  و  يُرررردخلب هررررؤ   املشررررر ون   

   يبب  النزاعات وال واخلث. اضح ا ات البنوي  لستشر  الع تيت ر عا    عس  املشر ين  ا سيا  
و   عوامو   رى جردير  حزيرد مرن ا هتمرام  منةرا  وخل التمييرز اليرايم عسر    راس   رل  -٦٦

 و  يررل  بررب  لستشررر  وعامررو مررؤ ر عسرر  ا  ررتجايات الررع تبررتةدا ي رر  املشررر ين  ا سيررا . 
التا ر   لسمنتردى امل رل و  هاا ال د   شاخل ا امليرخل  ا اي   ي ر    برل  حمراوخل     الردوخل  

  وهري الردوخل  الرع  ران ٢٠١٦تشررين الثرا /نو مرب  ٢5و ٢4ييضايا األقسيات  امل يرو   يرومي 
. و  دت امليرخل  ا اي   ن من املم ن  ن ن٢٠تسيات   حا ت األزمات اضنباني موضوعةا األق

ات لستشر   وشاخل ا    عدا  ت ون اهلوي  اض ني   و الديني  عامال  يزيد من ت رُّ  ي   استم 
  سبس  من التوييات.

 الصشرة النامم عن الصنمعة -1 
تنت املبا ت التوجيةي  املت سير  يالتشرر  الردا سي عسر   ن حظرر التشرر  اليبرري يشرمو  -٦٧

التشر  "  حا ت مشاخليع التنمي  ال بل  احلجرم  الرع تربخلهرا م راحل عسيرا عامر  وقراهر " تاملبرد  
خل رررم ا عررر اا يال وايرررد ال برررل  الرررع  ثرررلا  مرررا لييةرررا مشررراخليع التنميررر  لسمجتم رررات ن. و ٦خلقرررم 

 تيشرر و  عررم     رريما   البسرردان األقررو منرروا     تررزال هنرراك تبررال ت يشررىلن امل ررايل وامليررايي
املنا ب  الع ينب،ي ت بييةا   احلا ت الرع قرد ترؤ ي  يةرا التنمير   ا تشرر   ا سري. و تتشراوخل 

يرخل  ا اي  مع األطراا اضمنايي  ال اعس   ال املي  والوطني   حا   ذل  هيئات وو ا ت األمم امل
املتحرررد   وا ةرررات امل نيررر  األ ررررى  نررردا توضررري  املماخل رررات املتب ررر  وامل رررايل امل بيررر    مجيرررع 

 عمسيات التنمي . مراحو
املبرا ت األ ا ري  وا  رو  التوجيةير  وخل م مرا تتضرمنه املبرا ت التوجيةير  ذات ال رس   مثرو  -٦8

  مررررن توجيةررررات ن٢١ت٢٠٠٧املت سيرررر  ي مسيررررات اض ررررال  وال حيررررو يرررردا ع التنميرررر   ال ررررا خل    عررررام 
ملواجةررر  آ ررراخل التشرررر  املرتب ررر  يالتنميررر  عسررر  حيررروي اضنبررران  يبرررتسزم األمرررر زيرررا    ةرررم هرررامل املبرررايو 

سي ولسمشرررر ين يبرررب  التنميررر   وذلررر  طبيرررا  لضرررمان ترررو ل احلمايررر  لسم رضرررني   رررر التشرررر  الررردا 
اليرروانني وامل ررايل الدوليرر  ذات ال ررس . و ررت رس امليرررخل  ا ايرر  تيريرررا  مواضرري يا  هلررامل املبررىلل     ميررع

و ررت د نموعرر  تويرريات  و تشررجع تن يررا املماخل ررات وال مسيررات اض اييرر  الررع ينب،رري ت بييةررا عسرر  
 مشاخليع التنمي .

 عن العنف المصفشي الصشرة النامم -2 
  تشررر و حرررا ت ال نرررف املت شررري نزاعرررا   ول رررن قرررد ي رررون هلرررا ترررىل ل اا رررو عسررر  مرررن  -٦9

 ُ ررربون عسرر  الرحيررو مررن ييرروهتم. وينب،رري  جرررا  مزيررد مررن البحرر  ل شررف الن رراي ال امررو لسمشرر س 
  ن احل ومراتوتىل لها عس  األ ررا  واأل رر واستم رات. وقرد  رسق امليررخل ا راق البراي  الضرو  عسر  

قررد   ت رر ا يررىلن التشررر  النرراجم عررن ال نررف حمرررك  لتزاماهتررا شمايرر  األشررااق املتررىل رين  مشررر ين 
__________ 

 . www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Minority/Pages/Session9.aspx انظر ن٢٠ت
 .www.ohchr.org/Documents/Issues/Housing/Guidelines_en.pdf انظر ن٢١ت
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 ا سيررررا  حوجرررر  اليررررانون الرررردويل وامل ررررايل الدوليرررر   حررررا   ذلرررر  املبررررا ت التوجيةيرررر  املت سيرررر  يالتشررررر  
مايررر   مشرررر ين  ا سيرررا    و قرررد الررردا سي. و  رررلا   قرررد   ي رررون املترررىل رون عسررر  وعررري شيررروقةم   احل

ي رررالبون نرررا  يرررو قرررد يبررر ون  ا    رررا  هرررويتةم يبرررب  التةديررردات  و   رررر الت رررر  لس نرررف    
     و من ال    عسيةم لديد املباعد  والويول  ليةا. اا
و تب   امليرخل  ا اي   ا موايس  ت اوهنا مع البسدان الع يش و  يةا ال نف املت شري  -٧٠

 ببا  لستشر  الدا سي. وتب   امليرخل  ا اير   لديردا    ا موايرس   عمةرا هلنردوخلاس  الرع زاخلهرا 
  وذلرر  لدخلا رر  حالرر  التشررر  الرردا سي النرراجم ٢٠١٦و ٢٠١5امليرررخل ا رراق البرراي    عررامي 

 نررف  وملوايررس   عررم احل ومرر    جةو هررا الراميرر   ا محايرر  املشررر ين  ا سيررا   ي ررري منةررا عررن ال
اعتمررررا  قررررانون يشررررىلن املشررررر ين  ا سيررررا . وعررررالو   عسرررر  ذلرررر   تشرررر ر امليرررررخل  ا ايرررر  ح ررررومع 
البررس ا وخل و واتيمررا    ررتجايتةما ل سبةررا الييررام يزيرراخلتني خلمسيتررني هلرراين البسرردين  و رروا تيرروم 

  .٢٠١9  و ا  واتيما    عام ٢٠١٧  الن ف الثا  من عام  خل  خلمسي   ا البس ا و يزياخل 

 اقسصنصامات -خامسا   
لةةةم يقةةةدم وضةةةح الصشةةةرة الةةةداخلي ومحنةةةة المشةةةرةين ةاخلعةةةا  علةةة  الاةةةععد العةةةالمي  -٧١
الكثعفةةة القلعةةل مةةن األخبةةار اإليجابعةةة فةةي السةةنوات األخعةةرةز فالنزاعةةات وأزمةةات الصشةةرة  إق

والمسصمرة ق تزال ةون حلولم بةل تفةاتم بعضةها أو ترس ةنز ونشةات نزاعةات مديةدة وحل ة   
كوارث مديدةم نجم عنها ارتفاع أعداة المشرةين ةاخلعا  إل  مسصويات تعاسعةم مما يضةعف 
ضغطا  مديدا  عل  النظام الدولي لالسةصجابة اإلنسةانعةم المثقةل أصةال  باألعبةاءز وفةي األمةاكن 

لصي تخف فعها حدة النزاعةاتم يظةل المشةرةون ةاخلعةا م فةي أحعةان كثعةرةم بةال حلةول ةا مةة ا
لفصةةرة تمصةةد سةةنوات بعةةد تشةةرةهمم هةةذا إن حاةةلوا علةة  أيةةة حلةةولز وتةةؤة  الطبععةةة المديةةدة 
لةةبعا النزاعةةات وحةةاقت الصشةةرة الةةداخليم فةةي كثعةةر مةةن األحعةةانم إلةة  اسةةصجابات إنسةةانعة 

حةةةول إلةةة  مراحةةةل الصعةةةافي وإلةةة  حلةةةول ةا مةةةة ألوضةةةاع المشةةةرةين مديةةةدة ق تةةةنجل فةةةي الص
ةاخلعا ز وفي بعا الحاقتم يؤة  فصور همة المانحعن إلة  تقلعةل المةوارة المصاحةة لموامهةة 

 حاقت المشرةين ةاخلعا  اآلخذة في اقتساع والمعقدةز
ى العةالمي ومن المرملم في الواتحم أن تكون أعداة المشرةين ةاخلعا  علة  المسةصو  -٧٢

أعلةة  بكثعةةر مةةن األعةةداة الصةةي تنشةةرها األمةةم المصحةةدة والمنظمةةات الدولعةةة األخةةرىم الصةةي ق 
تةةدرإ إق البعانةةات المصاحةةة عةةن الصشةةرة النةةامم عةةن النزاعةةات والكةةوارثز وي قةةد ر أن ماليةةعن 
آخةةرين يشةةر ةون كةةل سةةنة ألسةةباخ وةوافةةح أخةةرىم منهةةا مشةةاريح الصنمعةةة والعنةةف المصفشةةيز 

جةةةب أيضةةةا  الصسةةةلعم بالحامةةةة إلةةة  مزيةةةد مةةةن البحةةة  ومزيةةةد مةةةن البعانةةةات بشةةةان الصشةةةرة وي
الةةداخلي النةةامم عةةن الكةةوارث البطعرةةة الظهةةور وعةةن تغعةةر المنةةاعم كةةي يصسةةن  الكشةةف عةةن 
اقتجاهةةةات الراهنةةةة والمسةةةصقبلعة للصشةةةرة الةةةداخلي والصاةةةد  لهةةةذ  الصحةةةديات علةةة  نحةةةو 

وععةة بهةذ  النةواحي المهملةة للصشةرة الةداخليم المثعةرة أفضلز وسصواصل المقةررة الخاصةة الص
للقلقم والدعوة إل  اتخاذ إمراءات وطنعةة وةولعةة لحمايةة حقةوق اإلنسةان ل شةخاص الةذين 

  ش رِّةوا ةاخلعا  نصعجة  لجمعح أسباخ الصشرةز
ومن المهةم للمجصمةح الةدوليم فةي ضةوء األعةداة معةر المسةبوتة للمشةرةين ةاخلعةا م  -٧٣
اصةةل ويكثِّةةف مهةةوة  السةةخعة لصلبعةةة احصعامةةات المشةةرةين ةاخلعةةا  وحمايةةة حقةةوتهمم أن يو 
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وللشروع في تلب اقتجاهات العالمعةز وتد حظع  الرؤية الصي أرسةاها مةؤتمر القمةة العةالمي 
للعمةةل اإلنسةةاني بالصرحعةةبم وتهةةدر هةةذ  الرؤيةةة إلةة  وضةةح نة ه ةةا مديةةدة للعمةةل اإلنسةةانيم 

إيجابعا  ينبغي للجهات صةاحبة الماةلحة اعصمةاة ز ومةن الضةرور م  وهي تشكل أيضا  اتجاها  
والمناسةةب مةةن حعةةة  الصوتعةة م الصركعةةةز علةة  المشةةةرةين ةاخلعةةا م ويشةةةكل الهةةدر العةةةالمي 

م فةةي أمةةان 2030فةةي الما ةةة بحلةةول عةةام  50المصمثةةل فةةي خفةةا الصشةةرة الةةداخلي بنسةةبة 
مةةن المبةاةل إلةة  اإلمةراءات مهمةةة وكرامةةم حةافزا  طموحةةا  ولكنةر ضةةرور ز وسةعكون الصحةول 

صةةعبة لصحقعةةق هةةذا الهةةدرز ويجةةب أن يصحقةةق ذلةةك فةةي إطةةار مةةن اقمصثةةال لقةةانون حقةةوق 
   اإلنسانم وبصنفعذ المعايعر الدولعة لحماية المشرةين ةاخلعا  وتحقعق حلول ةا مةز

الر عسةعةم ويجب عل  الدول المصاثرة بالصشرة الداخليم باعصبارها تصحمةل المسةؤولعة  -٧4
أن تةةةدرك الصزاماتهةةةا بمومةةةب القةةةانون الةةةدولي لحقةةةوق اإلنسةةةان والقةةةانون الةةةدولي اإلنسةةةاني 
والمعايعر الدولعةم وأن تصقعد بهذ  اقلصزامات عل  نحو أفضةلم بهةدر منةح الصشةرة الةداخلي 
في المقةام األول والصاةد  باةورة أفضةل للصشةرة عنةد حدوثةرز ومةن الضةرور  أيضةا م حعثمةا 

تحويل الصركعز مرة أخةرى نحةو المسةؤولعة الر عسةعة للةدول فةي ممعةح مراحةل الصشةرةم أمكنم 
فمن شان ذلك أن يسمل للشركاء الدولععن في المجال اإلنسةاني بةالصحول بسةرعة أكبةر عةن 
بةةةراما المسةةةاعدة اإلنسةةةانعة المديةةةدةز ومةةةن شةةةان ذلةةةك أيضةةةا  أن يسةةةمل لهةةةم بةةةالصركعز علةةة  

فعهةةا الةةدول عةةن اقسةةصجابة الفعالةةة وعةةن تنفعةةذ أنشةةطة  أوضةةاع تشةةرة مديةةدة وحرمةةة تعجةةز
  اسصراتعجعة لبناء تدرة المجصمعات عل  الاموة والصعافي باقشصراك مح الشركاء في الصنمعةز

وسع عز ز العمل الذ  تقوم بر المقررة الخاصة في إطار وقيصهام وكذلك تعاونهةا مةح  -٧5
معنعة األخرى في مهوةها الرامعة إلة  الوفةاء الحكومات الوطنعةم لدعم الدول والجهات ال

بالصزاماتهةةةةا تجةةةةا  المشةةةةرةين ةاخلعةةةةا ز ونظةةةةرا  إلةةةة  تركعةةةةز المجصمةةةةح الةةةةدولي اهصمامةةةةر علةةةة  
الصحركات السكانعة الواسعة النطاق عبر الحةدوة الدولعةةم عةن طريةق إبةرام اتفاتةات عالمعةة 

تحةة  المقةةررة الخاصةةة علةة   بشةةان الهجةةرة اآلمنةةة والمنظمةةة والنظامعةةة وبشةةان الالمرةةعنم
تومعةةةر مزيةةةد مةةةن اقهصمةةةام لوضةةةح المشةةةرةين ةاخلعةةةا م تسةةةلعما  بةةةان الكثعةةةرين ممةةةن يعبةةةرون 
الحةةدوة الدولعةةة كالمرةةعن أو مهةةامرين ق يحملةةون وثةةا ق هويةةة أو مصجةةر بهةةم كةةانوا أصةةال  
مشةةرةين ةاخلعةةا  فةةي بلةةدانهمز ولةةم يحاةةل الكثعةةر مةةن هةةؤقء علةة  مةةا يلةةزم مةةن الحمايةةة 

  والدعم لصمكعنهم من البقاء في بلدانهم إذا رمبوا في ذلكز
وسصواصةةةةل المقةةةةررة الخاصةةةةة ةراسةةةةة أخطةةةةر حةةةةاقت الصشةةةةرة الةةةةداخليم فةةةةي ممعةةةةح  -٧٦

المناطقم وسصواصل تشجعح الحلةول الدا مةة والةدعوة إلة  اعصمةاة أ طةر مععاريةة إتلعمعةة ووطنعةةز 
هةةةا بقضةةةايا الصشةةةرة الةةةداخلي األخةةةرى وباإلضةةةافة إلةةة  ذلةةةكم سةةةصجدة المقةةةررة الخاصةةةة اهصمام

المهمةةةةم ومنهةةةاز تعزيةةةز مشةةةاركة المشةةةرةين ةاخلعةةةا  فةةةي عملعةةةات الصاةةةد  للصشةةةرة الةةةداخلي  
وضةةةمان إشةةةراك المشةةةرةين ةاخلعةةةا  فةةةي عملعةةةات العدالةةةة اقنصقالعةةةة  وتحسةةةعن حمايةةةة األطفةةةال 

يةةةة المشةةةرةين المشةةةرةين ةاخلعةةةا   وتعزيةةةز ةور المؤسسةةةات الوطنعةةةة لحقةةةوق اإلنسةةةان فةةةي حما
ةاخلعةةا   وزيةةاةة اقهصمةةام بةةدوافح الصشةةرة الةةداخلي المهملةةةم ومنهةةا الصشةةرة النةةامم عةةن الصنمعةةة 

   والصشرة النامم عن العنف المصفشيز
    


