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 الدورة احلادية والسبعون

 )ب( من جدول األعمال املؤقت* 69البند 
ومحايتـاا  مسـا ح حقـوق اإلنسـان      تعزيز حقوق اإلنسان 

مبا يف ذلك الـنهاه  البديةـة لتحسـل التمتـف ال عةـق  قـوق       
    اإلنسان واحلريات األساسية

التعزيــز ال عــال ل عــعن املتعةــأل  قــوق األنيــىلاأ املنــتمل     قةيــات     
  ثنية و    قةيات دينية ولغوية قومية  و

  
 مذكرة من األمل العام  

 
ألمل العــام بـــنن ييــح تقريـــر املقــررة اةااــة املعنيــة بقاايــا األقةيــات          يتشـرف ا 

 .68/172 ندياي  وفقا لقرار اجلمعية العامة  - يزاك  - ريتا
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  ندياي - يزاك  -تقرير املقررة اةااة املعنية بقاايا األقةيات  ريتا   
 

 موجز 

لألنيـىلاأ املنـتمل     قةيـات قوميـة  و عرقيـة      يتناول هـذا التقريـر حقـوق اإلنسـان      
الكـوار  الناةـة    و    قةيات دينية ولغوية  يف حاالت األزمات اإلنسانية  مثح الزناعات   و

 عن األخطار الطبيعية  و اليت من انف اإلنسان.

وكثريا ما تترك األزمـات اإلنسـانية  ثـرا مـري متناسـ  عةـي األقةيـات بسـب  هويتـاا           
 زة   و املوقف اجلغرايف   و ال قر   و التمييز  و بسب  ظروف فريدة  خرى.املتمي

ــار مــري         ــك ا ث ــر    استكشــاف بعــأل اليــروف األساســية لتة ــذا التقري وياــدف ه
املتناسبة. فبادئ ذي بـد،  ققـأل املقـررة اةااـة يف الكي يـة الـيت قعـح األقةيـات  كثـر عهر ـة           

وار . وثانيا  تتناول التحديات  و  وجه التمييـز ادـددة الـيت    لةتنثر باألزمات اإلنسانية  و الك
قد تواجااا األقةيات  ثنا،  و بعد التشرد  و اال طراب ادتمـح نتيةـة األزمـات اإلنسـانية  و     

يـرتب  مبانيـرة باالنتمـا،        الكوار   حىت و ن كان سب  ذلك التشـردد  و تغـيري الو ـف ال   
  قةية.
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 مقدمة - وال  
األقةيــات مقــدم    اجلمعيــة هــذا التقريــر الــذي  عدتــه املقــررة اةااــة املعنيــة بقاــايا   - 1

ــا لقرارهــا     ــة والســبعل وفق ــرار سةــس حقــوق اإلنســان    68/172العامــة يف دور ــا احلادي وق
25/5. 
ويتامن ال رع الثاين من هذا التقريـر دـة عامـة مـوجزة عـن  نشـطة املقـررة اةااـة.          - 2

ــات اإلنســانية  ويبحــث       ــات يف حــاالت األزم ــي األقةي ــث عة ــرع الثال ــي وجــه  ويركــز ال  عة
اةصوأ قديات حمددة تواجااا األقةيات اليت تعاين فعع من حاالت  عف  سـوا، بواـف   
 فرادهــا مــن املشــردين داخةيــا   و مــن مةتمســق الةةــو،   و العجــول   و  ــحايا لةكــوار .  

 ويعرض ال رع األخري االستنتاجات ويقدم توايات.
 

  نشطة املقررة اةااة -ثانيا  
املقــدم     2015ألنشــطة األخــرية لةمقــررة اةااــة يف تقريرهــا لعــام   يتــام مــوجز ا - 3

ــدورة احلاديــة والــثعثل جملةــس حقــوق اإلنســان )      (  ويف 19-2  ال قــرات A/HRC/31/56ال
 النشرات املتاحة عةي املوقف الشبكق مل و ية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان.

 
 2016البعثات القطرية خعل عام  - لف  

 
 العراق - 1 

آذار/مـــار .  7نيـــبارب/فراير     27العـــراق يف ال تــرة مـــن  زارت املقــررة اةااـــة   - 4
و قرت مبا  لةعراق من تنوع كبري تارخيه  ارب يف القدم   ال  هنـا الحيـت بنسـف  نـه ب عـح      
ســنوات مــن التــاميزن  والزناعــات  والتــوترات العرقيــة والدينيــة  ومــؤخرا  اإلرهــاب فقــدت   

ةية ثقتاا يف بعااا البعأل ويف احلكومة. وت يد األقةيات العراقية بنهنا تشعر بنهنـا  اجملتمعات اد
ــا يســمي       مســتادفة  ومامشــة  وال  ــررة اةااــة  ياــا  ن م ــة. والحيــت املق قيــي باحلماي

تنييم داعزن تسب  يف معاناة كبرية واستادف ستمعات  قةيـات معينـة     بالدولة اإلسعمية  و
تواجااا األقةيات بد ت قبح ذلـك بوقـت  طـول  وهـق متغةغةـة بشـكح        ولكن التحديات اليت

 عمأل يف اجملتمف العراقق. والحيت املقررة اةااة كذلك  نه بـالنير     زمـة التشـرد و ثرهـا     
مري املتناس  عةي األقةيات  ينبغق  ياا اعتمـاد قـانون بشـنن محايـة حقـوق األقةيـات وبشـنن        

قوق ةيف ال وات العرقية والدينية يف احلصول عةـي احلمايـة   التشرد الداخةق يعترف اراحة  
مرموبـا   املتساوية وعةي حةول دا مة يف نيكح عودة    الـديار   و  ذا   يكـن ذلـك اكنـا  و    

 فيه   ن يتىلذ ذلك نيكح  دماج  و  عادة توطنل عةي الصعيد ادةق.
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  ـة اليزيديـة  وذكـرت    و بدت املقررة اةااة  ياا معحية خااة بشـنن و ـف الطا   - 5
 ن املعةومات تشري     ن ةيف ال يا ف  د اليزيـديل  مبـا يف ذلـك عمةيـات القتـح  واإليـذا،       

جز يـا. وحثـت عةـي  جــرا،     البـدين والعقةـق  قـد ارتهكبــت بقصـد تـدمريهم كطا  ـة  كةيــا  و      
رى يف الـزناع   طـراف  خـ    ي ققيأل كامح يف اجلرا م اليت ارتكباا تنيـيم الدولـة اإلسـعمية  و   

وحماسبة مرتكبياا عن ةيف اجلرا م وانتااكات حقوق اإلنسـان  مبـا يف ذلـك جـرا م احلـرب       
واجلــرا م  ــد اإلنســانية  واإلبــادة اجلماعيــة. وقالــت  ن تقريرهــا اةتــامق ســيهقد م    الــدورة   

 .2017الرابعة والثعثل جملةس حقوق اإلنسان يف آذار/مار  
 

 فاةاورية مولدو - 2 
ــن      - 6 ــرة م ــدوفا يف ال ت ــة مول ــررة اةااــة ةاوري ــه  29    20زارت املق حزيران/يوني

. وةاوريــة مولــدوفا ستمــف متعــدد األعــراق واألديــان والثقافــات  ــمن  طــار قــانوين  2016
يـزال عـدم يصـيح  حكـام يف امليزانيـة       نيامح حلماية حقوق األقةيات؛ وبالرمم مـن ذلـك  ال  

ملؤسســق مــري الكــايف بقاــايا األقةيــات   ــثعن عقبــتل ر يســيتل لتن يــذ    جانــ  االهتمــام ا
 ذلك اإلطار بشكح سةيم.

والحيت املقررة اةااة  ن استىلدام الةغة األم مام لةغاية  فاذه الةغـة تسـتثري مشـاعر     - 7
كثري من اجملتمعـات ادةيـة  كمـا  هنـا جانـ   ساسـق مـن جوانـ  اخويـة الشىلصـية واجملتمعيـة.            

ةعت احلكومـة عةـي ايـاذ التـدابري العزمـة لاـمان التعةـيم اجليـد بكـح مـن الةغـة األم ولغـة             وني
الدولــة. ودعــت     دخــال منــاةيات التعةــيم املتعــدد الةغــات وال صــول الدراســية املتعــددة          
الةغات  كما دعت دوا ر اإلدارة العامة     مان استىلدام لغة الدولـة والةغـة الروسـية ولغـات     

األخرى. و ظاـرت املشـاورات الـيت  يجريـت مـف األقةيـات الدينيـة  نـه تسـود ععقـات            األقةيات
ســةمية بــل األديــان يف معيــم البةــد  بــالرمم مــن اإلبــعب عــن بعــأل احلــواد  بشــنن التنمــي     

تــزال ستمعــات الرومــا  العنصــري واخةمــات ذات الــدوافف الدينيــة  ــد املســةمل والياــود. وال
سـيما   تقـف  ـحية التمييـز وال    تصادي واالجتماعق والسياسق وكـثريا مـا  تعاين من التاميزن االق

 يف سعياا    الواول    سوق العمح والتعةيم  وخدمات الرعاية الصحية.
وعةقت عةي احتمال تعمأل ال ةوة القا مة عةي  يسـس عرقيـة ولغويـة و يسـس طا  يـة       - 8

ــيم         ــي  ســا  ق ــدوفا لــ   ن يشــكاح ويــدد عة ــة مول  خــرى  فنكــدت  ن مســتقبح ةاوري
ومبــادئ مــن قبيــح احتــرام حقــوق اإلنســان  واحلوكمــة اجليــدة والشــامةة  ومحايــة األقةيــات     

ــة ا    ــي  ســا  املســميات اجلغرافي ــيس عة ــح ســيقد م       ول ــا الكام ــت  ن تقريره لسياســية. وقال
 .2017الدورة الرابعة والثعثل جملةس حقوق اإلنسان يف آذار/مار  
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 سري النكا - 3 
تشـــرين  20    10ودهعيـــت املقـــررة اةااـــة لزيـــارة ســـري النكـــا يف ال تـــرة مـــن   - 9

برحـت تهعـد  ولويـة يف     . وترح  املقررة اةااـة ذـذه ال راـة  الـيت مـا     2016األول/ كتوبر 
واليتاا طيةة سنوات عديدة. وهق تعتزم دراسة حالة األقةيات يف سا ر  حنا، البةـد  و حاطـت   

عامـا  وبـنول انتىلابـات يفـت يف      30عةما بانتاا، الزناع املسةح مؤخرا والذي دام ألكثر مـن  
دا بتعزيــز   ونيــادت بعــد ذلــك توســيعا لنطــاق احليطــز الــد قراطق والتزامــا جديــ   2015عــام 

ومحاية حقوق اإلنسان. وسيقدم تقريرهـا الكامـح    الـدورة الرابعـة والـثعثل جملةـس حقـوق        
 .2017اإلنسان يف آذار/مار  

 
 2016التقرير السنوي جملةس حقوق اإلنسان لعام  -با،  

ــز عةــي  ســا   ”قــدمت املقــررة اةااــة تقريرهــا املوا ــيعق بشــنن    - 10 األقةيــات والتميي
   الـدورة احلاديـة والـثعثل جملةـس حقـوق       “الطبقـق ونهييـم الو ـف املـورو  املماثةـة     النيام  

 .(A/HRC/31/56) 2016اإلنسان يف آذار/مار  
 

 املنتدى املعين بقاايا األقةيات -جيم  
توجيـه   19/23و  6/15طة  سةس حقوق اإلنسان مـن املقـررة اةااـة يف قراريـه      - 11

 بقاايا األقةيات. عمال املنتدى املعين 
تشـرين الثـاين/نوفمر    25و  24وقد عهقدت الدورة الثامنة لةمنتدى يف جنيف يـومق   - 12

. A/HRC/31/56) ريـ )ان  مف تركيز موا ـيعق عةـي األقةيـات يف نيـام العدالـة اجلنا يـة       2015
 مندوب مبن فيام اثةون عن الدول األعاا،  وآليـات األمـم املتحـدة     500ونيارك  كثر من 

واخيوـــات احلكوميـــة الدوليـــة  واملنيمـــات مـــري احلكوميـــة واألقةيـــات. وحـــددوا التحـــديات   
واملمارســات ال عالــة ملكافحــة التمييــز  ــد األقةيــات يف ةيــف مراحــح عمةيــة العدالــة اجلنا يــة.  
وقيـــدمت التواـــيات الـــيت  ســـ ر عنـــاا املنتـــدى    اجملةـــس يف دورتـــه احلاديـــة والـــثعثل          

(A/HRC/31/72). 
وسـتهعقد الـدورة التاسـعة لةمنتـدى  الــيت سـتركز عةـي مو ـوع األقةيـات يف حــاالت          - 13

 .2016تشرين الثاين/نوفمر  24و  24األزمات اإلنسانية  يف جنيف  يف 
برحـت   (  ما25/5ويف  و، والية املقررة اةااة بشنن توجيه  عمال املنتدى )القرار  - 14

ة بشنن سهبهح اقح وقسل نيكح املنتدى و ثـره ومـا يقـوم    تشارك يف األفكار واملناقشات اجلاري
به من توعية. ويف هذا الصدد  قامت بعقد و دارة مناسبة موازية يف جنيف عةي هـامزن منتـدى   

محاية حقـوق األقةيـات يف منيومـة األمـم املتحـدة  النيـر    املا ـق        ”كان عنوانه  2015عام 



A/71/254 
 

 

16-13193 7/34 

 

. ونتيةـة لتوافـأل ا را، الـذي تولاـد خــعل     “تقبحمنتـدى مـن  جـح املسـ     -والتطةـف    املسـتقبح   
  قررت عقد اجتماع تشاوري عةي هامزن الدورة احلاديـة  2016هذه املناسبة املوازية  يف عام 

والسبعل لةةمعية العامة يف نيويورك. وسيسعي هذا االجتماع    التوااح مف اجلاات ال اعةـة  
ــا اجمل     ــا فيا ــورك  مب ــودة يف نيوي ــانية املوج ــين      اإلنس ــدى املع ــي املنت ــز عة ــة التركي ــدين  بغي ــف امل تم

باألقةيات يف حـاالت األزمـات اإلنسـانية. و عربـت عـن األمـح يف  ن تـؤدي هـذه املشـاورة             
زيــادة الــوعق وقســل املشــاركة مــف املنتــدى املعــين باألقةيــات وتقويــة الصــعت بــل املنيمــات   

 .واملبادرات ذات الصةة القا مة يف جنيف ونيويورك
 

 األقةيات يف حاالت األزمات اإلنسانية -ثالثا  
 

 مقدمة - لف  
وفقا ملكت  تنسيأل الشؤون اإلنسانية  يعـد حةـم االحتياجـات اإلنسـانية العامليـة  عةـي        - 15

مةيـون   125   كـان هنـاك مـا يقـد ر بـــ     2015من  ي وقت ماي. ف ق كانون األول/ديسمر 
. وقـد  ثاـرت األزمـات اإلنسـانية اجلاريـة يف      (1)عـاملق نيىلح يتاجون لةمساعدة عةـي الصـعيد ال  

اجلماورية العربية السورية  وجنوب السودان  والعراق  فاع عـن الكـوار  الطبيعيـة األخـرى     
يف مــرب  فريقيــا يف حيــاة عشــرات  وت شــق األوبوــة مبــا يف ذلــك ت شــق مــرض فــريو  اإليبــوال

املعيل من األنيىلاأ. وال تزال  عداد كبرية من النا  تعاين نتيةة لةزناعـات   و األزمـات   و   
الكوار   اجلديدة  و املزمنة  و املتكررة. وعـعوة عةـي ذلـك توجـد حاليـا  عـداد مـري مسـبوقة         

وعنـف ب مطو لـة  دت بصـورة    من األنيىلاأ املشردين يف نيىت  حنا، العـا  مـف حـاالت نـزاع     
متزايدة     لـاد عـدد كـبري مـن العجـول واملشـردين داخةيـا عةـي حـد سـوا،. ووفقـا مل و ـية             
األمم املتحدة لشـؤون العجـول بةـد عـدد األنيـىلاأ الـذين نيـردوا قسـرا عةـي الصـعيد العـاملق            

اد  والــزناع  ؛ وهــذا  كــر عــدد حــىت ا ن  نتيةــة لع ــطا2015مةيونــا يف هنايــة عــام  3 65
 3 107. وععوة عةي ذلك  نيهرد ما يقـدر بـــ   (2)والعنف املعمم   و انتااكات حقوق اإلنسان

 .(3)مةيون نيىلح ) عةي رقم  ياا حىت ا ن(  جرا، الكوار 
بيد  نه ال توجد بيانات دقيقة عن كي ية تنثر  قةيات كـثرية مـن األزمـات  و يـن يتعـذر       - 16

بسـرعة  وكـثريا    نيىلاأ ويعد مصريهم ساوال حيث تـتغري األو ـاع  الواول    الكثري من األ
تنعدم بيانات السكان يف  كثر البيوات تعر ا لألزمات. وبالرمم من ذلك ف ق خـعل واليـة    ما

قوميـة    املقررة اةااة املعنية بقاايا األقةيـات  الحيـت  ن األقةيـات سـوا،  كانـت عرقيـة   و      
_________________ 

 ‘‘.2016دة  نسانية عاملية  ’’مكت  تنسيأل الشؤون اإلنسانية   (1) 
 ‘‘.2015اقاهات عاملية ’’م و ية األمم املتحدة لشؤون العجول   (2) 

 ‘‘.2015تقديرات عاملية  ’’مركز راد التشرد الداخةق   (3) 
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بصـورة مـري مبانيــرة     تــنثر بصـورة مـري متناسـبة   مــا مبانيـرة  و    لغويـة   كـن  ن ت   دينيـة   و   و
يف  عقاذـا عنـد التمـا  احلمايـة. وقـد تناولـت        بسب  مركزها كنقةية   ثنـا، األزمـة ن سـاا   و   

والية املقررة اةااـة بصـورة متكـررة حمنـة تةـك األقةيـات يف حـاالت األزمـات اإلنسـانية  مـن           
ــة  ــارات القطري ــارير       و جــرا،(4)خــعل الزي ــة و عــداد التق ــد املناســبات اجلانبي املشــاورات  وعق

والبيانـات   (6)  واالستةابة لةحاالت النانيوة وحاالت الطوارئ عـن طريـأل الرسـا ح   (5)املوا يعية
تـزال هنـاك    . وتعحظ املقررة اةااة مف ذلك   نه بـالرمم مـن هـذه املسـا ات  ال    (7)الصح ية

_________________ 

؛ 2017  تقرير يصدر يف الدورة الرابعـة والـثعثل جملةـس حقـوق اإلنسـان       2016زيارة قطرية    العراق   (4) 
ــا   ــا  A/HRC/28/64/Add.1  2014زيــــــارة قطريــــــة     وكرانيــــ   2014؛ زيــــــارة قطريــــــة    نيةرييــــ

A/HRC/28/64/Add.2   ملعنيـة بقاـايا األقةيـات     ؛ زيارة قطرية    كولومبيا قامت ذا اةـبرية املسـتقةة السـابقة ا
2010  A/HRC/16/45/Add.1. 

منـف  “(؛ A/HRC/28/64)انطـر   2015  ”خطاب الكراهية والتحريأل  ـد األقةيـات يف وسـا   اإلعـعم(    “ (5) 
الـنهاه  القا مـة عةـي حقـوق     “(؛ A/69/266)انطر  2014  ”ومواجاة العنف وال يا ف املرتكبة  د األقةيات

دور محايـة حقـوق األقةيـات    “(؛ A/68/268)انطر 2013  ”يز حقوق األقةيات الدينيةاألقةيات  احلماية وتعز
 (.A/HRC/16/45)انطر  2011  ”يف تعزيز االستقرار ومنف الزناعات

؛ IRQ 4/2014؛ IRQ 1/2015يف ما يتعةأل بنمثةة االتصاالت اليت تتنـاول األقةيـات يف األزمـات اإلنسـانية انيـر        (6) 
PAK 6/2015 LKA 9/2014 ؛COL 4/2013 ؛COL 4/2013. 

 (7) Rights experts urge the UN to implement a panel opinion on Roma IDPs poisoned Press Release, Kosovo, ‘

eferences to Kosovo in the present document should be All r, 2016April  15in camps in Kosovo, 

understood in full compliance with United Nations Security Council resolution 1244 and without prejudice 

to the status of Kosovo), 
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=19822&LangID=E#sthash.eXl ; 

GbWyl.dpuf  Press Release USA, ‘Flint: Fundamentally about human rights – UN experts underline’, 

3  March 2016, 

http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=17139&LangID=E#sthash.MpAeHP

kC.dpuf; Press Release Iraq, ‘Immediate action needed to protect human rights of Yazidis in grave 

danger’ 12 August 2014,  

 http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=14936&LangID=E; Press Release 

Iraq: Impact of conflict on minorities “devastating”, 25 July 2014, 

http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=14904&LangID=E; Press 

Release, Nigeria, A forgotten tragedy – UN experts call for a stronger response to internal displacement 

in Nigeria, 23 July 2014,  

http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=14896&LangID=E#sthash.Wr00IjD

a.dpuf; Press Release, Central African Republic, ‘Evacuation of internally displaced populations should 

be used as a last resort, 25 April 2014,  

http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=19822&LangID=E#sthash.eXlGbWyl.dpuf
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=19822&LangID=E#sthash.eXlGbWyl.dpuf
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=17139&LangID=E#sthash.MpAeHPkC.dpuf
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=17139&LangID=E#sthash.MpAeHPkC.dpuf
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=14936&LangID=E
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=14904&LangID=E
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=14896&LangID=E#sthash.Wr00IjDa.dpuf
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=14896&LangID=E#sthash.Wr00IjDa.dpuf
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ــا يتعةــ   ــدرة يف البحــو  ويف فاــم يف م ــات يف   نه أل باالحتياجــات و وجــه الاــعف ادــددة لألقةي
 حاالت األزمات اإلنسانية عةي الصعيد العاملق.

ورمبا قةي هذا مؤخرا يف مؤيفر القمة العاملق لةعمح اإلنسـاين الـذي عقـده األمـل العـام       - 17
عانـاة  اسـتةابة ملـا جـرى التسـةيم بـه مـن  ن القعقـح املدنيـة والزناعـات تـدفف بامل           2016يف عام 

واالحتياجات اإلنسانية    مستويات مـري مسـبوقة. وسـعيا    ةـف اجلاـات ال اعةـة اإلنسـانية        
معــا لةــت كري بشــنن السهــبهح الك يةــة بتحســل النيــام اإلنســاين الــدوم مــن  جــح التصــدي حلةــم  

ر مبـد   ساسـيا يف مـؤيف   ‘‘ عـدم  م ـال  حـد   ’’التحديات الـيت تواجـه العـا  حاليـا  نيـكاح نيـعار       
(  و يدرج A/70/709القمة. كما  نه مثاح املسؤولية األساسـية الثالثـة يف تقريـر األمـل العـام )انطـر      

يف موجز الر يس كادف ر يسق ملؤيفر القمـة. وبـالرمم مـن ذلـك  تعحـظ املقـررة اةااـة  نـه         
ادـددة  اا يؤسف له  ن مناقشات قةيةة جدا  ثنا، مؤيفر القمـة  تاـمنت فعـع  نيـارة    احلالـة      

لألقةيات  وارت اع مستوى  وجه  ع ام. وععوة عةي ذلك    يـرد يف مـوجز الـر يس  ذكـر     
 .(8)لةحاالت اإلنسانية لألقةيات

ويف هذا السياق قررت املقررة اةااة املعنية بقاايا األقةيات تكـريس تقريرهـا النـاا ق     - 18
 تبار سؤالل توجيايل  ا    اجلمعية العامة خذا املو وع اخام  وا عة يف االع

هح األرجح  ن تتارر األقةيات من األزمات اإلنسانية  و من الكوار   ومـن   تعـاين    • 
 من زيادة احلاجة    التما  الةةو، يف بةد آخر؟ املزيد من املشقة والتشرد   و

_________________ 

http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=14896&LangID=E, Press Release, 

Sri Lanka: UN experts alarmed at deportations of Pakistani asylum seekers without assessment, 14 

August 2014, 

.dpPIJj47E2&LangID=E#sthash.14942http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=

uf 23UN experts call for a stronger response to internal displacement in Nigeria,  –; A forgotten tragedy 

, 2014July  

k.d7E0n3sthash.Ke14896#http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?LangID=E&NewsID=

puf 

ــف الشــبكق        (8)  ــي املوق ــام عة ــر يس مت ــاملق لةعمــح اإلنســاين  مــوجز ال  .https://consultations2مــؤيفر القمــة الع

worldhumanitariansummit.org/bitcache/5171492e71696bcf9d4c571c93dfc6dcd7f361ee?vid=581078& 
isposition=inline&op=view. 

http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=14896&LangID=E
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=14896&LangID=E
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=14942&LangID=E#sthash.2E47PIJj.dpuf
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=14942&LangID=E#sthash.2E47PIJj.dpuf
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?LangID=E&NewsID=14896#sthash.Ke3n0E7k.dpuf
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?LangID=E&NewsID=14896#sthash.Ke3n0E7k.dpuf
https://consultations2.worldhumanitariansummit.org/bitcache/5171492e71696bcf9d4c571c93dfc6dcd7f361ee?vid=581078&disposition=inline&op=view
https://consultations2.worldhumanitariansummit.org/bitcache/5171492e71696bcf9d4c571c93dfc6dcd7f361ee?vid=581078&disposition=inline&op=view
https://consultations2.worldhumanitariansummit.org/bitcache/5171492e71696bcf9d4c571c93dfc6dcd7f361ee?vid=581078&disposition=inline&op=view
https://consultations2.worldhumanitariansummit.org/bitcache/5171492e71696bcf9d4c571c93dfc6dcd7f361ee?vid=581078&disposition=inline&op=view
https://consultations2.worldhumanitariansummit.org/bitcache/5171492e71696bcf9d4c571c93dfc6dcd7f361ee?vid=581078&disposition=inline&op=view
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تواجااـا  ويف سياق األزمات اإلنسانية  و الكوار   مـا هـق التحـديات اإل ـافية الـيت       • 
األقةيات لدى التماساا احلماية  حىت و ن   يكن السـب  املـؤدي    تشـردها  و تغيدـر     

 حالتاا يرتب  مبانيرة بانتما اا    فوة األقةية تةك ؟
 

 املناةية -با،  
ــيت         - 19 ــا   ال ــا والنت ــات املوجــودة حالي ــر    اســتعراض مكــت  لةكتاب ــذا التقري يســتند ه

القطرية اليت قامـت ذـا املقـررة اةااـة  واملعةومـات الـواردة يف سـياق         س رت عناا الزيارات 
اإلجرا،ات املتعةقـة بالرسـا ح. وتشـمح املصـادر الـيت جـرت االسـت ادة منـاا منشـورات األمـم           
املتحدة  وتقارير املنيمات الدولية  واملنيمات مري احلكومية  واألوسـارب األكاد يـة. ويهعطـق    

املسـا ح املطروحـة األكثـر  حلاحـا وذلـك بتحةيـح االقاهـات واأل ـارب         التقرير دة عامة لبعأل 
املتكررة عةـي الصـعيد العـاملق يف مـا يتعةـأل بتحـديات حمـددة تواجااـا األقةيـات املتاـررة مـن            
األزمــات. والتحــديات املبينــة  دنــاه مــري حصــرية  ومــن املاــم اإلنيــارة     ن األقةيــات كــثريا  

اإل ـافية املتعةقـة  قـوق اإلنسـان بسـب  حالتـاا ادـددة جـدا         تواجه طا  ة من التحـديات   ما
  ثنا، حاالت الطوارئ املعقدة.

واعترافا من املقررة اةااة بالتنوع الكبري يف قارب األقةيات املتاـررة مـن األزمـات     - 20
اإلنسـانية  فقـد اعتمــدت هنةـا عامليــا  يركـز عةـي املوا ــيف واأل ـارب املشــتركة الـيت تواجااــا        

قةيات املشردة عر املناطأل. وتشري املقررة اةااة  ياا     مثةة خااـة تسـة  الاـو، عةـي     األ
قديات حمددة تواجااا األقةيات. واخدف من هذه احلاالت  ن تكون تو يحية وهـق ليسـت   

 نيامةة بني حال من األحوال.
 جرتـه  يف  وتنمح املقررة اةااة  ن تسام بشـكح  فاـح  مـن خـعل التحةيـح الـذي        - 21

ــتمكن       ــا، األزمــات وبعــدها  و ن ي ــات  ثن ــيت تواجااــا األقةي ــف ال ــز والعن فاــم  نيــكال التميي
تقريرهــا مــن اإلســاام يف قســل األســالي  الــيت تك ــح معامةــة األقةيــات يف ســياق األزمــات     

 اإلنسانية  وفقا لةقانون الدوم حلقوق اإلنسان.
 

 احلاجة    بيانات مصن ة -جيم  
كانت توجد بعـأل الدراسـات حلـاالت تشـرد حمـددة يفـس األقةيـات املوجـودة          ولون  - 22

فقد الحيت املقررة اةااة عدم وجـود بيانـات مصـن ة عامليـة دقيقـة تسـمح بتكـوين مشـاد         
عاملق  و ح عن كي ية تاـرر األقةيـات مـن األزمـات اإلنسـانية  وهـح كـان سـبباا الـزناع  م          

ت اإلفراديــة املىلصصــة املتاحــة بشــنن حــاالت  الكــوار . ولــون كانــت هنــاك بعــأل الدراســا 
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يزال هناك الكـثري اـا ينبغـق عمةـه لتحسـل توثيـأل هـذه اليـاهرة عامليـا مـن خـعل             حمددة  فع
 ةف بيانات مصن ة نيامةة.

ــات      - 23 ــة ورا، نقــح البيان ــاك عــددا مــن األســباب الكامن وتــدرك املقــررة اةااــة  ن هن
ا هـو احتمـال  حةـام األقةيـات مـن املشـردين  و املتاـررين        املتاحة فعع يف هذا امليدان. و وخـ 

من األزمات عن تعريف  ن سام بص تام  قةيات  ثنيـة  و قوميـة  و دينيـة  و لغويـة خوفـا مـن       
املزيد من التمييز  و العنف. وثانياما  ن الدول قد تكـون رامبـة يف ةـف تةـك البيانـات حيـث       

رة باعتبارهم مواطنل   و ال تعتـرف بو ـعام كنقةيـة    تعترف بو ف  فراد فوة األقةية املتار ال
 و بنهنم قد تشردوا   و لعـدم الرمبـة يف ل ـت االنتبـاه    املصـاع  الـيت يواجااـا  فـراد تةـك          
اجملتمعــات. و خــريا  فيفنــه يف ســياقات التشــرد يفيــح الوكــاالت اإلنســانية    تصــنيف البيانــات  

تتنـاول تصـني ات  خـرى تشـمح و ـف األقةيـة        س  اجلـنس والعمـر بصـورة ر يسـية  وقةمـا      
فيفن االفتقار    البيانات الدقيقـة وتقيـيم احتياجـات فوـات حمـددة       االحتياجات اةااة. لذا  و

من قبيح األقةيات  كان له  ثره يف القدرة عةي  عداد الرام  اإلنسـانية الـيت تسـتادف وتعـا      
 ياقات األزمات.بصورة نيامةة التمييز الذي تواجاه األقةيات يف س

ويةزم املزيد من البحو  والبيانات لةكشـف عـن األثـر الكامـح لألزمـات والكـوار         - 24
ــة. ومــن الاــروري عةــي وجــه اةصــوأ  تصــنيف      اإلنســانية عةــي ستمعــات األقةيــات ادةي
البيانات ليس فق   س  اجلنس والعمـر بـح و سـ  تنـوع ال وـات  مـن قبيـح احلالـة اإلثنيـة          

مـا ينبغـق  ن قـدده احلقـا أل السـياقية. وينبغـق  ن تكـون تةـك املعةومـات متقيـدة            والدين وهو
بالكامح باملعايري الدولية حلمايـة البيانـات واسـتىلداماا  و ن تكـون طوعيـة  لتسـاعد يف التنبـؤ        
بزناعــات األزمــات والكــوار  ومنــف آثارهــا مــري املتناســبة عةــي بعــأل اجملتمعــات ادةيــة و ن    

 تقييم لةمىلاطر وآليات ل نذار املبكر تشتد احلاجة  لياما.تهسام يف  عداد 
 

 قديد األزمات اإلنسانية -دال  
 كــن تعريــف األزمــة اإلنســانية بنهنــا بةــد  و منطقــة  و ستمــف يعــاين مــن سموعــة مــن  - 25

االختعالت الكبرية يف السةطة ناةة عن نـزاع داخةـق  و خـارجق  ويتطةـ  اسـتةابة دوليـة       
 الية  و قدرة  ي وكالة و/ و برنام  جاٍر من برام  األمم املتحدة القطرية  مب رده.تتةاوز و

وعةي الصـعيد الـوطين  قـد ينطـوي هـذا عةـي نـزاع مسـةح داخةـق  و  عمـال عدا يـة             - 26
داخح الدولة. فعةي الصعيد الدوم  قد ينطوي هذا عةي نزاع مسةح دوم بل اثنتل  و  كثـر  

بةـدان تتة ـة. وقـد يسـب  نشـوب مثـح تةـك الزناعـات حـاالت نـزوم           من القـوات املسـةحة ل  
ةاعية واسعة النطـاق لةسـكان  وطا  ـة مـن العنـف وال و ـي. وقـد يـؤدي هـذا    حـاالت           
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تشرد داخةق  فاع عن تدفقات هةرة دولية  تؤدي ل ـرار األفـراد واجملتمعـات ادةيـة املتـنثرة      
ةيــا  وياــاجرون    اةــارج  مبــا يف ذلــك مــن  مــن ديــارهم  وبةــداهنم ليصــبحوا مشــردين داخ 

خــعل طةــ  الةةــو،. ويــؤدي الــزناع  ياــا     زمــات  نســانية واســعة النطــاق مثــح األوبوــة   
 وانعدام األمن الغذا ق  و املا ق  من بل  مور  خرى.

وقد  م نت املقررة اةااة  ياا يف تقريرها الكوار   سـوا،  كانـت طبيعيـة  و مـن      - 27
نسان )انطر ال ـرع حـا،  دنـاه(. والكـوار  الـيت تعـر ف بنهنـا  حـدا  فاجعـة  تربـك           انف اإل

اجملتمـف بصـورة خطـرية  وتسـب  خسـا ر بشـرية  وماديـة  واقتصـادية  و بيويـة            دا، الطا  ة  و
تتةــاوز قــدرة الطا  ــة  و اجملتمــف عةــي اســتىلدام مــوارده الذاتيــة. وقــد تكــون نتيةــة ألخطــار  

ــة  مــ   ــة تةقا ي ــزالزل  واالن ةــارات الركانيــة      طبيعي ــح األعااــري   و التســونامق   و ال ن قبي
وحرا ـأل الغابـات   و تكـون نتيةـة لكـوار  جسـيمة  كثـر تكـرارا وبطيوـة الياـور مـن قبيــح            
حاالت اجل اف وال ياانات املتكررة. و كن  ن تهس ر الكوار  عن تدمري اجملتمعـات ادةيـة    

تشــرد   و اخةــرة  كمــا  كــن  ن تــؤدي  ياــا    مزيــد مــن  وفقــدان األروام  وتــؤدي    ال
حاالت الطوارئ املعقدة من قبيح فقدان سهبهح كس  العـيزن  واجملاعـات  و زمـات املسـاكن      

 واألوبوة  اليت  كن  ن تؤدي  ياا    تشرد ةاعق.
وسوا، كانت الكوار  تكنولوجية  و من انف اإلنسان  فاـق  حـدا  يتسـب  فياـا      - 28
بشــر  وقــد  بــالقرب مــن املســتوطنات البشــرية  و فياــا. و كــن  ن يشــمح هــذا التــدهور    ال

البيوــق  والتةــو   واحلــواد  كمــا  كــن باملثــح  ن تســب  ا ــطرابات كارثيــة لةمةتمعــات     
 واجملتمعات ادةية.

ــح تغيدــر املنــا       - 29 ــة  مــن قبي وقــدر اإلنيــارة  ياــا     ن سموعــة مــن العوامــح اةارجي
ــات       والت ــد حــدة األزم ــاقم تكــرار وتعقي ــؤدي    ت  ــة/ال قر ت حاــر العشــوا ق  ونقــح التنمي

و ثرها عةي السكان  وخبااـة ستمعـات األقةيـات. و ـتم املقـررة اةااـة  ياـا بالكي يـة الـيت          
 كن ذا ملثح تةك اجلوان   ن تـؤثر عةـي ستمعـات األقةيـات الـيت قـد ن سـاا عهر ـة بشـكح          

خذه العوامح  بسب  حالة  ميشـام القا مـة بال عـح  عةـي الـرمم مـن  ن        خاأ لةتنثري السة 
 ذلك يتةاوز نطاق هذا التقرير.
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ــات     -ها،   ــة األقةي ــة ذات الصــةة حلماي ــة واإلقةيمي ــة والسياســاتية الدولي األطــر القانوني
 املتاررة من األزمات اإلنسانية

 
 القانون الدوم حلقوق اإلنسان - 1 

بشـنن حقـوق األنيـىلاأ املنـتمل     قةيـات       1992األمـم املتحـدة لعـام     يعد  ععن - 30
يف  47/135دينيـة ولغويـة  الـذي اعتمدتـه اجلمعيـة العامـة مبوجـ  قرارهــا          ثنيـة  و  قوميـة  و 

اإلطــار املعيــاري الشــامح حلمايــة حقــوق األقةيــات. وقــد    1992كــانون األول/ديســمر  18
ــدول كــح  ”حــرأ اإلعــعن عةــي  ن   ــاا   تقــوم ال ــات وهويت ــة وجــود األقةي يف  قةيماــا   ماي

اإلثنيــة  وهويتــاا الثقافيــة والدينيــة والةغويــة  و يوــة اليــروف الك يةــة بتعزيــز هــذه   القوميــة  و
 (.1   املادة1  املرفأل ال قرة 47/135)القرار  “اخوية
ــر     - 31 ــه عةـــــي اإلعـــــعن )انطـــ ــات يف تعةيقـــ ــح املعـــــين باألقةيـــ ــار ال ريـــــأل العامـــ و نيـــ

E/CN.4/Sub.2/AC.5/2005/2  ــرة ــا   24ال قـ ــمح وجودهـ ــات يشـ ــود األقةيـ ــة وجـ (     ن محايـ
املادي واستمرار وجودها يف األقاليم الـيت تعـيزن فياـا وحصـوخا املتوااـح عةـي املـوارد املاديـة         
الارورية الستمرار وجودها يف تةك األقاليم  و هنا ينبغـق  ال تهسـتبعد ماديـا مـن اإلقةـيم ومـن       

 املوارد الارورية ملعيشتاا.احلصول عةي 
وتطور املعاهدات الدولية األساسية حلقوق اإلنسان كذلك مبـادئ الكرامـة واملسـاواة     - 32

. والواقـف  ن مبـادئ عـدم    (9)املتناـةة يف األنيـىلاأ  وقسـد احلقـوق واملسـاواة وعـدم التمييـز       
ثح  ةمـة   يـة لةحـأل يف    التمييز واملساواة ركا ز  ساسية حلماية حقوق اإلنسان واألقةيات. وبامل

_________________ 

يشمح هذا العاد الدوم اةاأ باحلقوق االقتصـادية واالجتماعيـة والثقافيـة  وات اقيـة األمـم املتحـدة لةقاـا،         (9) 
ــة      ــة واملعاقبـ ــادة اجلماعيـ ــة اإلبـ ــة األمـــم املتحـــدة ملنـــف جر ـ ــز العنصـــري  وات اقيـ عةـــي ةيـــف  نيـــكال التمييـ

ــا  ــ عةياــ ــة األمــ ــوق    وات اقيــ ــية األمــــم املتحــــدة حلقــ ــر م و ــ ــا. انطــ ــدة حلقــــوق الط ــــح؛ ومريهــ م املتحــ
 ( 2010)نيويـورك وجنيـف      HR/PUB/10/3” حقـوق األقةيـات  املعـايري الدوليـة ودليـح التن يـذ      “ اإلنسـان  
  لف. - 1ال صح 
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  واحلـأل يف  (11)  وحير التعذي  ومريه من  روب املعامةة القاسية(10)احلرية واألمن لةشىلح
  يف ما يتعةأل مبعامةة األقةيات يف سياق األزمات اإلنسانية.(12)احلياة
ونيرا ألن األقةيات كثريا مـا تتعـرض ةطـر انعـدام اجلنسـية  ةمـة   يـة  ياـا الت اقيـة           - 33
بشــنن خ ــأل  1961املتعةقــة بو ــف األنيــىلاأ عــد ق اجلنســية وات اقيــة عــام    1954م عــا

لـوز لةدولــة   ال”عةـي  نـه    1961مــن ات اقيـة عـام    9حـاالت انعـدام اجلنسـية. وتـنح املـادة      
 يــة سموعــة مــن األنيــىلاأ مــن جنســيتام ألســباب عنصــرية   املتعاقــدة قريــد  ي نيــىلح  و

 .“سياسية دينية  و  ثنية  و  و
 

 القانون الدوم اإلنساين - 2 
  (14)  واحليـــاد(13)تتمثـــح املبـــادئ األساســـية يف القـــانون اإلنســـاين الـــدوم يف الزناهـــة - 34

األساســية. ويف ســياق حقــوق األقةيــات   “ال  ــرر وال  ــرار”  ويف قاعــدة (15)واالســتقعل
ــذا ينبغــق  ن يســعي العمــح اإلن      ــز ل ــد  عــدم التميي ــرتب  هــذا ارتباطــا  اــيع مبب ــة  ي ســاين ملعامة

 األقةيات عةي قدم املساواة دون يفييز سة .
وقـد و ـعت الةةنـة الدا مـة املشـتركة بـل الوكـاالت وهـق ا ليـة الر يسـية لةتنسـيأل             - 35

املشترك بل الوكاالت لةمساعدة اإلنسانية  مبادئ توجياية تتعةأل  ماية األنيـىلاأ يف حالـة   

_________________ 

؛ 9ة والسياسـية  املـادة   ؛ العاد الدوم اةاأ باحلقوق املدنيـ 9و  3اإلععن العاملق حلقوق اإلنسان  املادتان  (10) 
 ) ( و )ب(. 5ات اقية القاا، عةي ةيف  نيكال التمييز العنصري  املادة 

؛ ات اقيـة مناهاـة التعـذي     7؛ العاد الدوم اةاأ باحلقوق املدنيـة والسياسـية  املـادة    5املرجف ن سه  املادة  (11) 
املاينــة؛ ات اقيــة القاــا، عةــي ةيــف  نيــكال  ومـريه مــن  ــروب املعامةــة  و العقوبــة القاســية  و الع نســانية  و 

 )ب(. 5التمييز العنصري  املادة 

؛ وات اقيـة القاــا، عةــي  6؛ العاــد الــدوم اةـاأ بــاحلقوق املدنيـة والسياســية  املــادة   3املرجـف ن ســه  املـادة    (12) 
 )ب(. 5ةيف  نيكال التمييز العنصري  املادة 

ئ توجيايـة عةـي اجلاـات ال اعةـة اإلنسـانية  ال تنحـاز ألي جانـ  يف        مكت  تنسيأل األنشطة اإلنسانية  مباد (13) 
 دينية  و ذات طابف  يديولوجق. عرقية  و األعمال العدا ية  و تنىلررب يف خعفات سياسية  و

املرجف ن سه  ل   ن تن ذ األعمال اإلنسانية عةـي  سـا  احلاجـة وحـدها  و يـع، األولويـة ألكثـر حـاالت          (14) 
 حلاحا  دون يفييز عةـي  سـا  اجلنسـية  و العـرق  و نـوع اجلـنس واملعتقـدات الدينيـة   و الطبقـة   و          الكرب 

 ا را، السياسية.

املرجــف ن ســـه  لـــ   ن تكــون اإلجـــرا،ات اإلنســـانية مســـتقةة عــن األهـــداف السياســـية   و االقتصـــادية      (15) 
ةة يف ما يتعةأل باجملاالت الـيت لـري فياـا تن يـذ     العسكرية  و مريها لألهداف اليت تسعي  لياا  ي جاة فاع  و

 األعمال اإلنسانية.
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ة  ياا فقرات مامة لألقةيات ومرفقـا بشـنن محايـة    . وتتامن هذه الوثيق(16)الكوار  الطبيعية
 فوات حمددة  و نيارات مرجعية لةمبادئ التوجياية ذات الصةة.

وو ــف االقــاد الــدوم لةصــةي  األمحــر  ياــا  طــارا اســتراتيةيا بشــنن نــوع اجلــنس     - 36
ــرة   ــوع لة ت ــات يف    2020-2013والتن ــة بيفدمــاج األقةي   تشــمح بعــأل النقــارب املامــة املتعةق

مـال اإلماثـة اإلنسـانية. ويشـري اإلطـار بشـكح حمـدد أل يـة التنـوع  وي يـد بننـه مـن خـعل               ع
اعتماد التنوع  كن احلد من  ثـر كـثري مـن املشـاكح اإلنسـانية األخـرى  مبـا يف ذلـك العنـف           

 .(17)وعدم اإلنصاف يف توفري الرعاية الصحية  وا ثار السةبية لةكوار 
 

 لعجولالقانون الدوم  - 3 
 1967اةااة بو ف العجول والروتوكول املةحأل ذـا لعـام    1951تهعد ات اقية عام  - 37

مبثابة الصكل القانونل الدوليل الر يسـيل لتحديـد االلتزامـات الدوليـة حلمايـة العجـول عةـي        
 زال الصعيد العاملق. وتعرف االت اقيـة العجـو واحلقـوق املتصـةة مبركـز العجـو. وبعـد ذلـك         

. ولـذا ف ـق الواقـف تـوفر     1951القيود الزمنية املوجودة يف ات اقية عام  1967بروتوكول عام 
وبروتوكـول عـام    1951املبادئ األساسية حلماية العجول عةـي النحـو ادـدد يف ات اقيـة عـام      

 محاية حمددة من اال طااد بسب  الو ف كنقةية. 1967
 ن تطبـأل الدولـة املتعاقـدة  حكـام االت اقيـة      ”ا عةـي  مـن االت اقيـة  ياـ    3وتنح املادة  - 38

ــد املنشــن     ــدين  و بة ــز بســب  العــرق  و ال ــي العجــول دون يفيي ــيفن العجــول  “عة ــذلك  ف . ول
الوافدين    البةد ويصبحون  قةية يف البةد املايف  ينبغق محايتـام مـن التمييـز بسـب  العـرق      

  و الدين  و بةد املنشن.
 ية  ياا سياسات ومواد توفر مزيـدا مـن التوجيـه بشـنن العجـول      وقد و عت امل و - 39
ــة         مــا يف ــة العجــول تشــاركية  ومــري يفييزي ــح االســتةابات حلماي ــة  ــمان جع ــأل بكي ي يتعة

ومراعية الحتياجات حمددة جلميف األنيىلاأ املعنيل  مبا يف ذلك االحتياجـات ادـددة ألفـراد    
_________________ 

تتام املبادئ التوجياية التشغيةية لةةنـة الدا مـة املشـتركة    “بشنن التشرد الداخةق    Brookings-Bernمشروع  (16) 
عةـي   (2011)وانيـنطن العااـمة    ” بل الوكاالت املتعةقة  ماية األنيىلاأ يف حاالت الكـوار  الطبيعيـة  

ــبكق    -www.brookings.edu/~/media/research/files/reports/2011/1/06-operational-guidelinesاملوقــــــف الشــــ

nd/0106_ operational_guidelines_nd.pdf. 

اإلطــار االســتراتيةق لعقــاد الــدوم لةصــةي   “االقــاد الــدوم جلمعيــات الصــةي  األمحــر واخــعل األمحــر    (17) 
ــوع      ــايا التنــــــ ــنس وقاــــــ ــوع اجلــــــ ــنن نــــــ ــر بشــــــ ــف    2012-2013األمحــــــ ــي املوقــــــ ــام عةــــــ متــــــ

ــبكق  %www.ifrc.org/Global/Documents/Secretariat/201412/IFRC%20Strategic%20Framework الشـــــــــــــــ

20on%20Gender%20and%20Diversity%20Issues-English.pdf. 

http://www.brookings.edu/~/media/research/files/reports/2011/1/06-operational-guidelines-nd/0106_operational_guidelines_nd.pdf
http://www.brookings.edu/~/media/research/files/reports/2011/1/06-operational-guidelines-nd/0106_operational_guidelines_nd.pdf
http://www.brookings.edu/~/media/research/files/reports/2011/1/06-operational-guidelines-nd/0106_operational_guidelines_nd.pdf
http://www.ifrc.org/Global/Documents/Secretariat/201412/IFRC%20Strategic%20Framework%20on%20Gender%20and%20Diversity%20Issues-English.pdf
http://www.ifrc.org/Global/Documents/Secretariat/201412/IFRC%20Strategic%20Framework%20on%20Gender%20and%20Diversity%20Issues-English.pdf
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الةةنـة التن يذيـة لةم و ـية  املؤل ـة اـا يزيـد عةـي        اعتمـدت   2005فوات األقةيات. ويف عام 
باملسـا ة  يعترف   ”  بشـنن تـوفري احلمايـة الدوليـة الـذي      102دولة  االستنتاج العام رقم  90

ــوفري       ــد املىلــاطر املتعةقــة بت ــوع يف قدي ــوع اجلــنس والتن املامــة الســتراتيةية مراعــاة العمــر ون
ــراد ستمــف     ــيت يواجااــا تتةــف  ف ــة  وال ــك مــن خــعل هنــ  تشــاركق؛    احلماي العجــول  وذل

امل و ــية ونيــركا،ها مــن املنيمــات مــري احلكوميــة عةــي موااــةة بــد، وتن يــذ هــذه   تشرر   و
ــف العجــول         ــاه جلمي ــوق والرف ــز احلق ــف  كوســيةة لتعزي ــي  رض الواق االســتراتيةية املامــة عة

جـول وفوـات األقةيـات مـن     وخبااة توفري املعامةة مري التمييزية ومحاية العجوات واألط ال الع
 .“العجول

( عةـي وجـه   2011بالعمر ونـوع اجلـنس والتنـوع )   ‘وتتناول سياسة امل و ية املتعةقة  - 40
تتةـف القـيم  واملواقـف  واملنيـورات     ”التحديد سياسة التنوع  اليت ته ام عةي  هنـا تشـري      
اجلنسـق  واخويـة اجلنسـانية  والقـدرة       الثقافية  واملعتقدات  واةة ية اإلثنية  واجلنسية  وامليح

ــة  واملاــارات واةصــا ح الشىلصــية ادــددة األخــرى     ــة االجتماعي )انطــر  “والصــحة  واحلال
النســا، والرجــال الــذين ينتمــون     قةيــات ”(. وهــق تعتــرف كــذلك بــنن 5 -ال ــرع الثــاين 

ــات الشــعوب األاــةية كــثريا مــا     ــة  و فو ــة  و لغوي ــة  و ديني ــة  و  ثني ــز   قومي ــانون مــن التميي يع
والتاميزن  وهـق عوامـح تت ـاقم يف حـاالت التشـرد القسـري. كمـا  ن العمـر ونـوع اجلـنس            
وعوامح حمددة  خرى قد تعر ام كـذلك ملىلـاطر وحـاالت يفييـز   ـافية يف مـا يتعةـأل بتـوفري         

بشــكح وثيــأل مــف فوــات األقةيــات وفوــات  ‘. ولــذا تنصــح مــوظ ق امل و ــية بالعمــح “احلمايــة
األاةية لتحديد املىلاطر اليت يواجاوهنا  فاع عن االستراتيةيات اليت ي ـف منـاا     الشعوب

 (.23 -)انطر ال رع اةامس ’. ملا لذلك   ية  ساسية
العمر  مر  الياترال الوة ترة     و خريا  يهعد موقف امل و ية عةي الشبكة العامليـة املعنـون    - 41
(  داة 2011) الصاتة يف حاالل التشرف  السررف   الدي تة والاغوية وم  الشعوب  اإلث تة أو أو

وهو يعترف بنوجه الاعف ادتمةة يف األقةيات املشردة  كما يسـةمم بـنن تةـك     (18)م يدة جدا
 العقبات قد تتااعف  ثنا، التشرد القسري وتزيد من املىلاطر املتعةقة باحلماية.

 

_________________ 

ــة  و  “شــؤون العجــول   م و ــية األمــم املتحــدة ل  (18)  ــات القومي ــة    العمــح مــف األقةي ــة والةغوي ــة   و الديني اإلثني
ــام عةــــي املوقــــف الشــــبكق  2011)جنيــــف  ” والشــــعوب األاــــةية يف حــــاالت التشــــرد القســــري  ( متــ

www.refworld.org/docid/4ee72a2a2.html. 

http://www.refworld.org/docid/4ee72a2a2.html
http://www.refworld.org/docid/4ee72a2a2.html
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 القانون الدوم بشنن التشرد الداخةق - 4 
ــداخةق )   - 42 ــرد الـــــ ــنن التشـــــ ــة بشـــــ ــادئ التوجيايـــــ ــتند املبـــــ ــر 1998تســـــ ( )انطـــــ

E/CN.4/1998/53/Add.2    القانون الدوم اإلنساين والقانون اإلنساين احلـاليل  فاـع عـن     )
قانون العجول املماثح  ويهقصد ذـا  ن تكـون مبثابـة املعيـار الـدوم لتوجيـه الـدول واملنيمـات         

يتعةـأل بتقـدا املسـاعدة واحلمايـة لةمشـردين       مـا  ال اعةـة املعنيـة يف   الدولية ومريها من اجلاـات 
يير التشـريد الـداخةق  ) ( عنـدما يسـتند    سياسـات      ”عةي  ن  2-6داخةيا. وينح املبد  

املمارسات املماثةة الراميـة   / و الـيت تسـ ر عـن تغـيري       ال صح العنصري  والتطاري العرقق   و
كــذلك عةــي  ن  9. ويــنح املبــد  “نيــة  و العرقيــة لةســكان املتاــررينالتركيبــة اإلثنيــة  و الدي

يقف عةي الدول التزام خاأ مبنـف تشـريد الشـعوب األاـةية واألقةيـات وال عحـل  والرعـاة        ”
 .“ومريهم من اجلماعات اليت تعتمد اعتمادا خااا عةي  را ياا وخا تعةأل وجداين ذا

 
 املعايري اإلقةيمية ذات الصةة - 5 

وعةي الصـعيد اإلقةيمـق  كانـت هنـاك  ياـا بعـأل الصـكوك واإلنيـارات ادـددة              - 43
األقةيات يف سياق األزمات. فقد اعتمدت منيمة الوحدة األفريقية االت اقيـة الناظمـة لةنـواحق    

(. وععوة عةي ذلـك  فىلـعل املـؤيفر الـدوم     1969اةااة من مشاكح العجول يف  فريقيا )
دولـة امليثـاق امليةـزم     11  اعتمـدت  2006بحريات الكرى  الذي عهقد يف عـام  املعين مبنطقة ال

ــن       ــنلف مـ ــذي يتـ ــرى  والـ ــبحريات الكـ ــة الـ ــة يف منطقـ ــتقرار  والتنميـ ــن  واالسـ ــنن األمـ بشـ
بروتوكوالت من صةة  مبا فياا الروتوكول املتعةأل  ماية ومساعدة األنيـىلاأ املشـردين    10

املشـار   9و  6الروتوكـول حكمـق املبـد ين التـوجيايل      مـن  9و  6داخةيا. ويـاكق املبـدآن   
 لياما  ععه  بشنن توفري احلماية من التشرد ومنح محاية حمددة لةشعوب األاـةية  واألقةيـات   

 وال وات األخرى.
وكان الروتوكول املـذكور  عـعه كـذلك مبثابـة حـافز لعقـاد األفريقـق لصـيامة  ول          - 44

نن األنيـىلاأ املشـردين داخةيـا  ات اقيـة االقـاد األفريقـق حلمايـة        اك  قةيمق مةزم قانونا بشـ 
ومســاعدة املشــردين داخةيــا يف  فريقيــا )ات اقيــة كامبــاال(. وتــوفر االت اقيــة الــيت اعتهمــدت عــام  

  هنةـا  قةيميـا حلمايـة حقـوق املشـردين داخةيـا يف       2012ودخةت حيطز الن اذ يف عام  2009
 4عم والتنمية. ويف ما يتعةأل  ماية حقوق األقةيـات تـنح املـادة    اجلاود الرامية    ققيأل الس

التشــرد ”( عةــي  ن تشــمح فوــات التشــرد التعســ ق اديــورة عةــي ســبيح املثــال ال احلصــر   4)
استنادا    سياسات التمييز العنصري  و املمارسات املماثةة األخرى الراميـة   / و الـيت تهسـ ر    

( مـن االت اقيـة عةـي    5. وتـنح املـادة )  “و الدينية  و العرقية لةسكانعن تغيري التركيبة اإلثنية  
الـيت   تسعي الدول األطراف حلمايـة اجملتمعـات ادةيـة ذات االرتبـارب اةـاأ بـاألرض   و      ” ن 
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تعتمد عةياا بسب  ثقافتام اةااة وقيمام الروحية من التشريد من تةـك األرا ـق  باسـتثنا،    
 .“ةحةاملصاحل العامة القاهرة وامل

بشنن العجـول ) عـعن كارتاخينـا( بالترحيـ       1984وحيق  ععن كارتاخينا لعام  - 45
باعتبــاره  زــازا ر يســيا يف تطــوير نيــام حلمايــة العجــول يف األمــريكتل. وقــد اعتمــد تعري ــا    

) لـف( مـن ات اقيـة     1واسعا ملن  كن اعتبـاره الجوـا  وهـو يتةـاوز التعريـف الـوارد يف املـادة        
األنيـىلاأ الـذين فـروا    ’’  وذلك بتوسيف نطاقـه ليشـمح   1967وبروتوكول عام  1951 عام

من بةدهم بسب  تعرض حيا م  وسعمتام  و حريتام لةعنف املعمم   و العـدوان اةـارجق    
الزناعات الداخةية   و االنتااكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان  و ألي ظـروف  خـرى  خةـت      و

وبـرمم  نـه مـري مةـزم  فـيفن بعـأل الـدول اعتمدتـه يف قوانينـاا          ‘‘ بصورة خطـرية بالنيـام العـام   
 الوطنية.

  وافقت اجلمعية العامة ملنيمة الـدول األمريكيـة   2013وععوة عةي ذلك  ف ق عام  - 46
عةي اكل قانونيل دوليل جديدين  ا  ات اقية البةدان األمريكية ملكافحة العنصرية والتمييـز  

مـن  نيـكال التعصـ   وات اقيـة البةـدان األمريكيـة ملكافحـة ةيـف         يتصـح بـذلك    العنصري وما
 نيكال التمييز والتعص . واألخرية  كثر مشوال يف ما يتعةـأل بتـوفري احلمايـة لة وـات الاـعي ة       

فياا األقةيات  وتشمح كذلك ايغا مبتكرة ت يـد عةـي وجـه التحديـد املشـردين داخةيـا يف        مبا
التمييز  د املشردين داخةيا يف ما يتعةأل بيفمكانيـة الواـول      املنطقة. ويفنف االت اقية اراحة 

اةــدمات العامــة وتقةــيح احلقــوق املتصــةة بالعمالــة وبــدالت اإلقامــة  واملشــاركة السياســية.    
 كن  ن تساعد االت اقية  ياا يف حاالت التمييز  د املشردين داخةيا الـذين ينتمـون       ولذا

 االت اقية   تدخح بعد حيطز الن اذ. فوات األقةيات األخرى. بيد  ن
 

 الصةة بل األزمات اإلنسانية وو ف األقةيات -واو  
توجد  حيانـا ععقـة سـببية مبانيـرة بـل االنتمـا،    فوـة  قةيـة والتـنثر بنزمـة  نسـانية.             - 47

والواقف   ن االنتمـا،    فوـة  قةيـة  كـن  ن يصـبح عـامع مبانيـرا يـؤدي    التشـرد يف سـياق           
عـدم االحتـرام    ”نزاع. وعةي حنو ما الحيت م و ية األمم املتحدة لشـؤون العجـول  فـيفن    

ماية وعدم الوفا،  قوق األقةيات  قد يكون عةي األقح عـامع مسـا ا  ن   يكـن    وانعدام احل
   القاا، عةي تةـك اجملتمعـات    -يف  سو  احلاالت  -السب  الر يسق لةتشرد  بح قد يؤدي 
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ادةية. ومن   فيفن تشـريد األقةيـات قـد ي يـد كمؤنيـر لةدرجـة الـيت يـتم ذـا احتـرام احلقـوق             
 .(19)“ا، ذا يف البةد الذين نيردوا منهومحايتاا  والوف

ورمــم  نــه توجــد دراســات حالــة توثــأل الصــةة املبانيــرة بــل األقةيــات واألزمــات            - 48
اإلنســانية  فــيفن البحــو  بشــنن هــذه املســنلة  مــا برحــت    حــد كــبري تقتصــر عةــي تقــارير    

 حصـا،ات   تصصة بشنن حاالت  و نزاعات حمددة. والواقف  نه من الصع  جدا العثور عةـي 
  و بيانات بشنن األثر مري املتناس  لةزناع واألزمات عةي األقةيات.

. (20)مــري  ن االقاهــات العامــة  تشــري    ارتبــارب بــل  ثــر األزمــات وو ــف األقةيــات  - 49
ــا  ــو مـ ــي حنـ ــة )    وعةـ ــات الدينيـ ــنن األقةيـ ــا بشـ ــة يف تقريرهـ ــررة اةااـ ــرت املقـ  ,A/68/268ذكـ

لـه  ن املعةومـات الـواردة مـن ةيـف املنـاطأل تكشـف عـن تـاطر          (   فيفنه اا يؤسف 81 ال قرة
 كر كثريا تواجااا األقةيات الدينية يف زمن السةم و ثنـا، الـزناع ويف سـياقات مـا بعـد الـزناع       
عةي حد سـوا،. وقـد يسـتادف هـؤال، األنيـىلاأ بصـ ة فرديـة  و يعـانون مـن انعـدام األمـن            

ــة. وع    ــا، األنشــطة اجملتمعي ــااكات التشــرد     بصــ ة ر يســية  ثن ــة  تشــمح االنت ــي مســتوى ال و ة
ذوي املعتقـدات   “الغـري ”القسري  والتطاري الثقايف لةمـدن  والقـرى واألرا ـق األخـرى مـن      

 .(21)“اجملردين من اإلنسانية”و  “النةسة”
ــامق      - 50 ــوادة يف عـ ــع هـ ــتمر بـ ــد اسـ ــات قـ ــات األقةيـ ــريد ستمعـ ــف  ن تشـ  2014والواقـ
  اسـتهادفت األقةيـة   2016زار ا املقررة اةااة يف نيـبارب/فراير  . ف ق العراق  اليت 2015 و

اليزيدية عةي  سا  هويتاا من جان  تنييم الدولة اإلسعمية  و يجرت تةك عةي ال ـرار مـن   
ــة        ــة عراقي ــات حمةي ــات  قةي ــراق. وتعر ــت ستمع ــن ســنغار  يف مشــام الع ديارهــا  وخااــة م

القبا ح العربية السنية  لةاةمات بصـ ة خااـة     خرى  تشمح املسيحيل  والتركمان  وبعأل
 من جان   فراد من تنييم الدولة اإلسعمية.

و كن  ن يؤدي العنف  د األقةيات  ثنا، الزناع  ياا    تشرد طويـح األجـح لتةـك     - 51
عةي سبيح املثال    قام  ور قرير تاميح  يعم بطرد ةيـف السـكان   1990األقةيات. ف ق عام 

_________________ 

ــول      (19)  ــؤون العجـ ــدة لشـ ــم املتحـ ــية األمـ ــة     “م و ـ ــادئ التوجيايـ ــة واملبـ ــايري الدوليـ ــات  املعـ ــوق األقةيـ حقـ
 (.2010)نيويورك وجنيف   HR/PUB/10/3”.لتن يذها

  حيث الحيت املقررة اةااة املعنيـة باملشـردين داخةيـا  ن التشـرد الـداخةق      76  ال قرة A/HRC/32/35انطر (20) 
 متناسبة عةي بعأل اجملتمعات ادةية  مبا يف ذلك فوات األقةيات.يؤثر بصورة مري 

  A/HRC/28/66  A/HRC/25/58انطر  ياـا تقـارير املقـررة اةااـة بشـنن حريـة الـدين  و املعتقـد  وال سـيما           (21) 
A/HRC/22/51. 
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يـتمكن   مـن مشـام سـري النكـا  و      70 000  الذين يقدر عددهم مبا ال يقـح عـن   املسةمل
 كثري منام حىت ا ن من العودة    تةك األرا ق.

وحىت يف خارج الزناعات املسـةحة الكامةـة قـد يصـح التمييـز  ـد فوـات األقةيـات يف          - 52
   تشـرد داخةـق. ف ـق    اجملتمعات    مستويات تس ر عن جرا م قا مة عةي الكراهية وتؤدي 

ــاالقتران مــف رفــأل احلكومــة      ميا ــار  مــا ــا  ب ــرم العنــف وال يــا ف يرتكبــان  ــد الروهينغي ب
االعتراف بو عام كنقةية  ثنية  وحرماهنم من اجلنسـية  وال تـزال تـدفف الروهينغيـا    ال ـرار      

 من  جزا، من البةد   و    اةارج.
ناسبة جرا، نزاع عةي األرا ـق  و املـوارد الطبيعيـة.    وقد تتنثر األقةيات بصورة مري مت - 53

ــح          ــاة الرهح  ــل الرع ــافس ب ــررة اةااــة  ن التن ــال  الحيــت املق ــي ســبيح املث ــا عة ــق نيةريي ف 
واملزارعل ادةيل  كان مسنلة ر يسية لنشوب الزناع يف كح من واليـيت كادونـا وبعتـو عةـي     

 A/HRC/28/64/Add.2ات بـل األديـان )انطـر    حـد سـوا،  وهـو كـثريا مـا اهـوطر عةـي  نـه نزاعـ         
 (.30ال قرة 
وععوة عةي ذلك قد تعاين األقةيات مـن آثـار مـري متناسـبة لةزناعـات بسـب  عوامـح         - 54

تؤدي    ت اقماا  فاألقةيات املامشة  و ال قرية قـد تعـيزن يف  بعـد املنـاطأل  و األحيـا، النا يـة       
حــىت  اــرية ال قــرية حيــث تكــون احلمايــة اإلنســانية  و ال قــرية  مبــا يف ذلــك يف املنــاطأل احل  و

تكـون   محاية الشرطة حمدودة  ومن   قد تعاين  ثرا مري متناس  يف األزمـات عنـد نشـوذا   و   
  قح تنهبا بصورة جيدة يف مواجاة الزناعات النانيوة بسب  حاالت الاعف اليت تتسم ذا.

 
ان الـيت تواجااـا األقةيـات املتاـررة مـن      التحديات ادددة املتعةقة  قوق اإلنسـ  -زاي  

 األزمات اإلنسانية
لــون كانــت األقةيــات تتــنثر بطــرق تتة ــة جــرا، األزمــات اإلنســانية  بســب  و ــعاا   - 55

كنقةية  و بشكح مري مبانير  فيفهنا كثريا ما تواجه  ياا قديات حمـددة تتعةـأل  قـوق اإلنسـان     
ادتمـح بسـب  األزمـات اإلنسـانية  نيـرا لو ـعاا        والتمييز  ثنا،  و بعد التشرد  و اال طراب

تغــيري احلالــة  ادــدد كعاــو يف فوــة  قةيــة يف اجملتمــف  حــىت و ن   يكــن الســب  يف التشــرد  و   
مرتبطا مبانيرة باالنتما، ل وة األقةية تةـك. والواقـف  ن املقـررة اةااـة تعحـظ  ن االنتمـا،          

 خرى  من قبيح نوع اجلنس  قد يكـون خـا  ثـر كـر عةـي      فوة  قةية مقترنا بعوامح يفييز حمتمةة 
 احلماية اإلنسانية املك ولة لةشىلح.

ومن ناحية  فيفن احلرمـان الـذي تعـاين منـه األقةيـات مـن حيـث  مكانيـة الواـول              - 56
اإلماثة اإلنسانية يف األزمات  كثريا مـا يعـزى    القيـود الةوجسـتية القا مـة. فنثنـا، األزمـات        
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ــد تتركــز املســاعدة اإلنســانية يف العوااــم و/ و عــدد اــغري مــن تيمــات       وحــاالت ــزناع ق ال
املشردين داخةيا املعترف ذا رمسيـا والكـبرية جـدا؛ وال يصـح  ال قـدر  ـويح جـدا         العجول  و

 مناا    الاواحق ا ةارجية حيث تقيم األقةيات وال وات الاعي ة من السكان.
انت القيود اةارجيـة عةـي االسـتةابة يف حـاالت الطـوارئ       ومن ناحية ثانية  فةون ك - 57
يف ذلــك األمــن  و مكانيــة الواــول  والتكة ــة  كــبرية بالتنكيــد  فــيفن هــذه حــواجز ينبغــق  مبـا 

و كن التغة  عةياا بالتىلطي  والتصميم اخادفل. وععوة عةـي ذلـك  فةـون كانـت اجلاـات      
املىلــاطر  ثنـا، الزناعـات  فــيفن ت ـادي املىلــاطرة    ال اعةـة اإلنسـانية قتــاج     ن تراعـق عوامـح     

 كن  ن يعين  ن توم اجلاـات ال اعةـة اإلنسـانية األولويـة     يسـر األمـاكن واـوال فـوق          ال
األكثر  ع ا. فعةي العكس من ذلـك  يتمثـح  حـد االعتبـارات الر يسـية يف التـدخح اإلنسـاين        

عةــي األقــح التكيــف معاــا  مبــا يك ــح  النــاجح يف القــدرة عةــي التغةــ  عةــي قيــود معينــة   و   
  مكانية الواول مري التمييزي واملتكافو لةمساعدة اإلنسانية بالنسبة لةةميف.

ولون كانـت حالـة كـح  زمـة تعـد فريـدة مـن نوعاـا  تهـرز املقـررة اةااـة عـددا مـن               - 58
زيـادة   ةيـات  و اجملاالت الر يسية لةمسا ح املثرية لةقةأل الـيت يهحتمـح  ن تـؤدي      ـعاف األق    

  ع اا يف حاالت األزمات اإلنسانية.
 

 التاديدات املتعةقة بالوجود  العنف  د األقةيات يف  وقات األزمات - 1 
قـد تهســتادف األقةيــات املتاــررة مــن األزمـات والكــوار  عةــي وجــه التحديــد وقــد    - 59

وبعــدها عةــي حــد  تتعــرض ةطــر حمــدد يف مــا يتعةــأل بســعمتاا البدنيــة و منــاا  ثنــا، األزمــات 
سوا،. والواقف   نه اا يؤسـف لـه   ن كـثريا مـن الزناعـات املعااـرة تسـتند     يـديولوجيات         

(. وقـد  A/68/266الت وق حيـث يهعـد اسـتاداف األقةيـات  حـد الـدوافف الر يسـية لةـزناع )انطـر         
ــف واخةمــ       ــة  مــور  العن ــزناع  يف ةة ــا، ال ــات  ثن ــيت تواجااــا األقةي ات تشــمح التحــديات ال

 ــدهم القا مــة عةــي كراهيــة األجانــ    ســوا، كانــت هةمــات بدنيــة  و ل ييــة. و كــن  ن 
يهعزى هذا    اهنيار القانون والنيـام  ثنـا، الـزناع   و ألن اسـتاداف فوـة األقةيـة قـد يـؤدي يف         
ــة       ــد تكــون حــىت الســعمة البدني ــزناع األاــةق. ويف بعــأل احلــاالت  ق ــف األمــر دورا يف ال واق

ــات   ــتطاري اإلثــين  واجلــرا م  ــد         لألقةي ــي    ال ــا ر يســيا يف الــزناع  وترق ــا، الــزناع جانب ثن
 اجلرا م ال ييعة. اإلنسانية   و

ــزناع واألزمــات        - 60 ــا، ال ــاا  ثن ــة حركت ــة حلري ــود معين ــات  ياــا مــن قي ــد تعــاين األقةي وق
ويــة عنــد اإلنســانية  مبــا يف ذلــك زيــادة تــواتر عمةيــات التوقيــف  و حــىت االحتةــاز بســب  اخ 

احلــدود ونقــارب الت تــيزن  ثنــا، حماولــة اخــروب مــن الزناعــات  فاــع عــن الترهيــ  والتمييــز      
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وحىت العنف  دهم عند حماولتـام ال ـرار. فعةـي سـبيح املثـال  جـرى بشـكح جيـد توثيـأل           بح
استاداف املااجرين مـن بةـدان  فريقيـا جنـوب الصـحرا، وطـال  الةةـو،  الـرامبل يف العبـور          

ن يف مشال  فريقيا يف طريقام     وروبـا وذلـك بصـ ة خااـة عةـي  سـا   اـةام        خعل بةدا
. ويف بعأل احلاالت قـد لـري بصـورة عشـوا ية احتةـاز  قةيـات       (22)العرقق  وتعر وا لةعنف

تطة  مركـز الةةـو، ويـتم ترحيةـام بـالقوة    بةـداهنم األاـةية دون  جـرا،  ي تقيـيم كـاف            
و/ و قـد يواجاـون عقبـات لتسـةيةام كطـال  جلـو، اسـتنادا         (23)لطةبات الةةو، املقدمة منام

 .(24)   خصا ح  قةيتام
ويف ظروف  خرى  ويشمح ذلك خعل الزناعات الداخةية  تقي د حرية حركـة بعـأل    - 61

األقةيــات بســب  هويتــاا  جــرا، التاديــدات املتصــورة الــيت تشــكةاا تةــك األقةيــة. و كــن  ن   
لعبور    منـاطأل آمنـة وتقييـد  مكانيـة الواـول    املسـاعدة       يؤدي هذا    رفأل السـمام بـا  

اإلنسانية ألولوك ألفراد تةك الطا  ـة بسـب  اخويـة  و اإلثنيـة. وقـد الحيـت املقـررة اةااـة         
يتعةــأل باملشـردين داخةيـا بالنســبة لةمسـةمل السهـنة يف منطقــة كردسـتان يف العــراق       مـا  هـذا يف 
 .(25)( 43  ال قرة A/HRC/32/35/Add.1)انطر
وقد يكون العنف  د األقةيات  كثـر خ ـا،  ياـا  كمـا يتـبل بالنسـبة ألزمـة اخةـرة          - 62

األخــرية يف  وروبــا. فالزناعــات الــيت طــال  مــدها يف الشــرق األوســ   وخبااــة يف اجلماوريــة  
. 2016و  2015ية السـورية   د ت    تـدفقات هةـرات ةاعيـة     وروبـا يف عـامق       العرب

واقترن هـذا مـن ناحيـة  خـرى  بـبعأل ردود ال عـح املتسـمة بكراهيـة األجانـ   ـد تـدفقات            
معينة لطال  الةةو، والعجول ال ارين مـن األزمـة اـا قـد يـؤدي بـدوره    مزيـد مـن العنـف          

 خم.وانعدام األمن بالنسبة 
_________________ 

ليبيــــا مةيوــــة بالقســــوة  تقــــارير عــــن اختطــــاف وعنــــف جنســــق و يــــذا،         “منيمــــة الع ــــو الدوليــــة     (22) 
ــاجرين ــول لةماــــــــــ ــدن  ” والعجــــــــــ ــبكق    2015)لنــــــــــ ــف الشــــــــــ ــي املوقــــــــــ ــام عةــــــــــ (. متــــــــــ

www.amnesty.org.uk/sites/default/files/libya_is_full_of_cruelty.pdf. 
ســري “  انطـر  ياـا م و ـية األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنسـان         LKA/9/2014انطـر نـدا، عاجـح  القاـية رقـم       (23) 

ــيم      النكــا  خــرا، األمــم املتحــدة يعربــون عــن اجلــزع  زا، ترحيــح طــال  الةةــو، الباكســتانيل دون  جــرا، تقي
ــام ــبكق   2015آب/ مســــطس  14  ”حلالتــ ــف الشــ ــي املوقــ ــام عةــ  /www.ohchr.org/en/NewsEvents  متــ

Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=14942&. 
 (.2016)نيويورك   2015 حدا  عام  2016منيمة راد حقوق اإلنسان  التقرير العاملق   (24) 
  مسـؤول الـدعوة يف ال ريـأل املعـين  قـوق األقةيـات  بيـان الـدعوة يف الـدورة احلاديـة والـثعثل            مةل بـايوت  (25) 

ــف      ــان  جنيــــ ــوق اإلنســــ ــس حقــــ ــار   15جملةــــ ــبكق    2016آذار/مــــ ــف الشــــ ــي املوقــــ ــام عةــــ . متــــ
http://minorityrights.org/advocacy-statements/mrg-calls-the-attention-of-the-un-human-rights-council-on-

minorities-in-yemen-and-ogiek-in-kenya/A/HRC/32/35/Add.1. 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/HRC/32/35/Add.1
http://www.amnesty.org.uk/sites/default/files/libya_is_full_of_cruelty.pdf
http://www.amnesty.org.uk/sites/default/files/libya_is_full_of_cruelty.pdf
http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=14942&
http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=14942&
http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=14942&
http://minorityrights.org/advocacy-statements/mrg-calls-the-attention-of-the-un-human-rights-council-on-minorities-in-yemen-and-ogiek-in-kenya/
http://minorityrights.org/advocacy-statements/mrg-calls-the-attention-of-the-un-human-rights-council-on-minorities-in-yemen-and-ogiek-in-kenya/
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 احلصول عةي الغذا، واملياه والصرف الصحق  والرعاية الصحية والتعةيم وفرأ العمح - 2 

ونيــرا لةاــعف الشــديد الــذي تتســم بــه األقةيــات  فيفهنــا تواجــه قــديات   ــافية يف     - 63
احلصــول عةــي احلقــوق االقتصــادية واالجتماعيــة والثقافيــة األساســية ســوا،  ثنــا، األزمــات         

  التمييــز والتــاميزن  كــثريا مــا ت تقــر األقةيــات املتاــررة مــن األزمــات         بعــدها. فبســب   و
والكوار       مكانية احلصـول عةـي امليـاه وخـدمات الصـرف الصـحق  واألمذيـة املناسـبة          

 واةدمات األخرى مبا يف ذلك الرعاية الصحية والتعةيم.
بشــدة جــرا، الــزناع  فعةــي ســبيح املثــال  مــا ان كــت  قةيــة املامشــل يف الــيمن تتاــرر - 64

اليمين وتعاين من االفتقـار املطةـأل تقريبـا لةحمايـة يف حالـة مطولـة مـن حـاالت  زمـات الـزناع           
واملــوارد اإلنســانية ادــدودة. وعةــي عكــس املتاــررين ا خــرين مــن الــزناع  كــثريا مــا جــرى   

وخم تشريد املامشل     ماكن م توحة  و    حـواف البةـدات اـا جعـح حـىت  مكانيـة حصـ       
 عةي املوارد  من قبيح املنوى  واملياه  و املساعدة الطبية يف حاالت الطوارئ   كثر اعوبة.

و كن  ن يؤدي تباين  مكانية الواول    احلقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة    - 65
اسـبة.  بالنسبة ل وات  قةيات معينة    حاالت تشـرد  كـن  ن تت ـاقم جـرا، انعـدام الوثـا أل املن      

و كــن  ن يزيــد هــذا مــن عرقةــة احلصــول عةــي املســاعدة اإلنســانية مبــا يف ذلــك سموعــة مــن   
اةدمات العامة  ثنا، األزمات مثح الرعايـة الصـحية  والتعةـيم  وبـرام  اإلسـكان والتوظيـف        
فاع عن اإلدماج االجتماعق. فعةي سبيح املثال الحظ املقرر اةاأ املعين باملشـردين داخةيـا   

 ن املشــردين داخةيــا مــن  قةيــات الرومــا  واألنيــكام   (26)تقريــره بشــنن اــربيا وكوســوفو يف
واملصريل  اتسمت حاال ا بالاعف  كثر مـن املشـردين داخةيـا ا خـرين مـن حيـث  مكانيـة        

 A/HRC/26/33/Add.2الواــول    اةــدمات األساســية بســب  عــدم حيــاز م لةوثــا أل )انطــر   
 (.20ال قرة 
 ن تواجه فوات األقةيات ال ارة مـن األزمـات عقبـات مـري متناسـبة مـن حيـث         و كن - 66

 مكانيــة الواــول     ســواق العمــح  ســوا،  ثنــا، وجودهــا يف املىليمــات  ومــىت  اــبحت         
موجودة يف اجملتمعات املاي ة. وكثريا ما يكون التمييـز واةـوف سـب  نشـو، هـذا التحـدي.       

خااة  وال سيما بالنسبة لألط ال ال ارين من األزمـات   وقد يهعاق  ياا احلأل يف التعةيم بص ة
 ويدخةون بةدا ال يعرفون لغته.

 

_________________ 

   كوســوفو يف هــذه الوثيقـة مقترنــة باالمتثــال الكامـح لقــررا سةــس األمــن   ينبغـق  ن ته اــم ةيــف اإلنيـارات    (26) 
 ( ودون مسا  بو ف كوسوفو.1999) 1244
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 احلصول عةي السكن واألرض واملةكية - 3 
 كن  ن تكـون ملسـنلة السـكن واألرض واملمتةكـات  ثنـا، األزمـات ومـا بعـدها آثـار           - 67

مبسـنلة الوثـا أل  وكـثريا مـا ال      مامة عةي األقةيات. فاذه املسنلة مالبا مـا تـرتب  ارتباطـا جةيـا    
ــيفن        ــك  ف ــي ذل ــت حقــوقام يف األرض. وعــعوة عة ــة تثب ــات  وراق رمسي ــازة األقةي يكــون  ي
األرض قــد يكــون خــا معــل خــاأ بالنســبة جملتمعــات األقةيــات  حيــث  ن بعــأل ال وــات قــد   

ف ـق   يكون خا ارتبـارب معـل بنرا ـياا   و تكـون ثقافتـاا برمتـاا معتمـدة عةـي األرض. ولـذا         
 عقــاب األزمــات  تعــد معاجلــة مســنلة  مــن احليــازة  ــرورية عنــد التصــدي لةتحــديات الــيت      

 تواجااا األقةيات املشردة.
. و نيـارت  (27)ويف بعأل احلاالت  عندما ينش  الزناع قد تصادر اتةكـات األقةيـات   - 68

ــة نيــوامح  خــرى      ــا  يف ةة ــارة     وكراني    فقــدان املقــررة اةااــة يف تقريرهــا بشــنن الزي
اتةكات الـذين نيهـردوا مـن ةاوريـة القـرم املسـتقةة ذاتيـا مبـا يف ذلـك تقـارير عـن املمتةكـات             

(. وععوة عةي ذلك فعنـدما ت ـر األقةيـات  و تهطـرد مـن      A/HRC/22/49/Add.1املصادرة )انطر 
األزمــات  وتســتوطن يف ستمعــات حمةيــة  خــرى  قــد ينشــن قــد    را ــياا بســب  الزناعــات  و

بالنسبة لألقةيات يف استعادة تةك األرا ق. وقد ياـاعف مـن ذلـك عـدم حيـازة تةـك        خاأ
(   وخبااــة عنــدما تكــون A/HRC/22/49/Add.1األقةيــات لوثــا أل تهثبــت حقــوق املةكيــة )انطــر 

 املةكية حمددة من خعل القانون العريف.
ــل الوكــاالت       - 69 ــة الدا مــة املشــتركة ب ــة لةةن ــادئ التوجياي ــا لةمب ــرام  ووفق ينبغــق احت

املطال  التقةيديـة ل وـات األقةيـات اإلثنيـة يف سـندات ومةكيـة األرا ـق يف حالـة عـدم وجـود           
وثا أل ملةكية األرا ق  وذلك من خعل توفري املشـورة  و املسـاعدة القانونيـة لتةـك اجملتمعـات      

  األرا ق.  ادةية والدعوة    تعديح القوانل واإلجرا،ات  عند االقتاا،  لامان حقوقام يف
 

 العودة القسرية - 4 
قــد تتعــرض األقةيــات بوجــه خــاأ ةطــر اإلعــادة القســرية يف ســياق  زمــة  نســانية       - 70

جارية  مىت اعتهر  ن األزمة اإلنسانية قـد انتـات. ويةـزم  ن تكـون العـودة دا مـا طوعيـة  و ن        
ومــن املؤســف  ن  يراعــق ســعمة وكرامــة األقةيــات ومبشــاركتام وبالتشــاور معاــم.  تن ــذ مبــا

_________________ 

ــوق اإلنســان      (27)  ــم املتحــدة حلق ــات     “م و ــية األم ــي األقةي ــزناع عة ــراق   ثــر ال ــدمطر‘الع خــرا، األمــم   –’ م
ــدة ــه  25  ”املتحــــــــــــــ ــبكق     2014يفوز/يوليــــــــــــــ ــف الشــــــــــــــ ــي املوقــــــــــــــ ــام عةــــــــــــــ   متــــــــــــــ

www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?LangID=E&NewsID=14904. 

http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?LangID=E&NewsID=14904
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?LangID=E&NewsID=14904
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املقررة اةااة الحيت بقةأل  مثةـة لترحيـح األقةيـات قسـرا    حيـث توجـد حـاالت  زمـات         
 .(28)ا طااد  و
وقد مت عةي نطاق واسف توثيأل ما يتعةأل  ـاالت العـودة بعـد توقـف الـزناع  وخااـة        - 71

مةيات الترحيـح دون  . وعندما تتم ع(29)يف ما يتعةأل بعودة الروما من  وروبا الغربية    البةقان
موافقة  قد تواجه األقةيات عقبات كثرية بالنسبة حلقوق اإلنسـان األساسـية خـم  مبـا يف ذلـك      
عــدم  مكانيــة الواــول    الوثــا أل الشىلصــية  وانعــدام اجلنســية؛ واملشــكعت املتعةقــة بيفعــادة 

عةـيم  والصـحة    قايز اتةكا م  و احلصول عةي مساكن؛ واملصاع  املتعةقة بالواول    الت
والعمالــة  والرعايــة االجتماعيــة؛ واالن صــال عــن  عاــا، األســرة. ويف بعــأل احلــاالت   دى    
فقــدان و ــف احلمايــة املؤقتــة يف البةــدان املاــي ة واإلعــادة القســرية    بةــداهنم األاــةية  مــف    

يـات عةـي   اقتران ذلك باالفتقار    سياسات مناسبة لدم  العا دين      جبـار ستمعـات األقة  
 .(30)الدخول يف دا رة من اخةرة املستمرة

 
 ال وات الاعي ة ادددة - 5 

 
 الشخاص عدميو اجل رتة )أ(
 A/HRC/7/23كثريا ما تتنثر األقةيات بصورة مـري متناسـبة  الـة انعـدام اجلنسـية )انطـر       - 72

 نتيةة لةتشريعات الوطنية وتشريعات املواطنة التمييزية الـيت يفنـف مـنح اجلنسـية     (31)(20ال قرة 
ــة  و   ــات اإلثني ــبعأل ال و ــذ       ل ــاا   و بســب  التن ي ــة  و قــرمام من ــة  و الديني ــة  و العرقي الةغوي

_________________ 

ترحيـح     زا،سري النكا  خرا، األمم املتحدة يعربـون عـن اجلـزع    “م و ية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان   (28) 
ــال  ــيم لطةبــات جلــو ام      الةةــو، ط ــي املوقــف     متــام2014آب/ مســطس  14الباكســتانيل دون تقي عة

playNews.aspx?NewsID= www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/Disالشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبكق 

.dpuf3fUSblI5&.#sthash.14942. 
حقـوق املشـردين  عمةيـات اإلعـادة القسـرية لةرومـا       “انطر عةي سبيح املثال  منيمة راد حقوق اإلنسـان    (29) 

ــة    كوســوفو     واألنيــكاليل ــا الغربي ــام عةــي 2010تشــرين األول/ كتــوبر  27واملصــريل مــن  وروب   مت
/and-ashkali-roma-returns-displaced/forced-/rights2010/10/27https://www.hrw.org/report-املوقـــف الشـــبكق 

kosovo-europe-western-egyptians. 

ــولةر     (30)  ــتي ن مــ ــادي وســ ــيع مــ ــكام      “ نغــ ــا واألنيــ ــرية لةرومــ ــرة القســ ــرة اخةــ ــور  دا ــ ــا، العبــ ــد  ثنــ فيقــ
(. متــام 2015  سويســرا  ستمــف الســكان املاــددين   Ostermundigenكوســوفو ) مــن البةقــانيل واملصــريل

 .https://assets.gfbv.ch/downloads/kosovobericht_low_doppelseiten_online.pdfعةي املوقف الشبكق من  
بةـدا  وال سـيما    49مةيـون نسـمة يف    15يؤثر  نكار اجلنسية  و احلرمان مناا وانعـدام اجلنسـية عةـي حـوام      (31) 

  ولوك املنتمل    فوات األقةيات.

http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=14942&.#sthash.5fUSblI3.dpuf
http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=14942&.#sthash.5fUSblI3.dpuf
http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=14942&.#sthash.5fUSblI3.dpuf
https://www.hrw.org/report/2010/10/27/rights-displaced/forced-returns-roma-ashkali-and-egyptians-western-europe-kosovo
https://www.hrw.org/report/2010/10/27/rights-displaced/forced-returns-roma-ashkali-and-egyptians-western-europe-kosovo
https://www.hrw.org/report/2010/10/27/rights-displaced/forced-returns-roma-ashkali-and-egyptians-western-europe-kosovo
https://assets.gfbv.ch/downloads/kosovobericht_low_doppelseiten_online.pdf
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التمييزي لقوانل اجلنسية ملررات ااثةة. و كن  ن تغـدو األقةيـات  ياـا عهر ـة ةطـر انعـدام       
 شكح  كر نتيةة لعدم  مكانية احلصول عةي الوثا أل الشىلصية.اجلنسية ب

ويتســم األنيــىلاأ عــد و اجلنســية  الــة  ــعف خااــة نيــرا لعــدم يفــتعام بــاحلأل يف   - 73
اجلنســية  و  ي حــأل مــن حقــوق اإلنســان  و احلقــوق املدنيــة املنــاظرة  وقــد يــتم اســتادافام     

نيــة. ويف  وقــات األزمــات اإلنســانية  تــوفر خــم محايــة مناســبة مــن جانــ  الســةطات الوط  وال
الزناعــات   و الكــوار  الطبيعيــة  قــد يغــدو انعــدام احلمايــة نيــديدا بصــ ة خااــة. وكــثريا    و
يصـبح انعــدام اجلنسـية ســببا جـذريا يف التشــريد القسـري  وال ســيما يف  وقـات األزمــات.       مـا 

ســيما  اجلنســية  وال والتشــريد القســري بــدوره  كــن  ن يزيــد مــن تــاطر التحــول    انعــدام  
 عندما ته قد الوثا أل  ثنا، ال رار.

ــدام جنســية         - 74 ــة    انع ــوانل اجلنســية التمييزي ــال   دت ق ــبيح املث ــي س ــار عة ــق ميا  ف 
الروهينغيا الـذين ال يزالـون يواجاـون عقبـات يف احلصـول عةـي املسـاعدة اإلنسـانية وقـد بـرز           

ال قرتـان   A/HRC/32/18)انطـر  2012عـام   ذلك بص ة خااة  ثنـا، انـدالع  عمـال العنـف يف    
 (.26و19
وبوجه خاأ قد يغدو احلصول عةي وثا أل  و بـدل لةوثـا أل امل قـودة  و التال ـة قـديا       - 75

خااا بالنسبة لألقةيـات املتـنثرة باألزمـات يف  ـو، و ـعام كنقةيـات وكننيـىلاأ مشـردين         
 (.21ال قرة  A/HRC/26/33/Add.2)انطر 

 
 ياتالنراء وفتتال ال )ب(
نيرا لألنيكال املتعددة واملتداخةة لةتمييز  تواجـه نسـا، وفتيـات األقةيـات املتاـررات       - 76

مــن األزمــات اإلنســانية  قــديات حمــددة. فوفقــا لةتواــية العامــة لةةنــة املعنيــة بالقاــا، عةــي    
 )انطـر التمييز  د املر ة  بشنن النسا، يف حاالت منف الزناع  وحاالت الزناع وما بعد الـزناع  

CEDAW/C/GC/30   تتعــرض  ثنــا، الــزناع وبعــده فوــات حمــددة مــن النســا،  ومــن 36ال قـرة  )
بينان يف ةةة  مور  املشـردات والعجوـات  والنسـا، مـن تتةـف الطبقـات  وذوات اخويـات        
اإلثنية  و القومية  و الدينية  واألقةيات األخرى  ملىلاطر خااة من العنـف  وال سـيما العنـف    

كـثريا مـا يتعر ـن خةمـات باعتبـارهن اـثعت رمزيـات        ”فاذه ال وـات مـن النسـا،     اجلنسق.
والحيت الةةنة كذلك  ن عد ات اجلنسـية مـن النسـا، وال تيـات يـواجان       “جملتمعان ادةق

تـاطر نيــديدة مــن اإليــذا،  ثنـا، الــزناع  ويهعــزى ذلــك  يف ةةـة عوامــح  خــرى     و ــعان    
(. وقـد تصـبح نسـا، األقةيـات بصـ ة خااـة عهر ـة لةعنـف         60ة كنقةية )املرجف ن سه  ال قـر 

القا م عةي اجلنس ونوع اجلنس و نيكال  خرى مـن العنـف مبـا يف ذلـك االسـترقاق  واالقـار       
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بالبشر. وقـد سـاور املقـررة اةااـة بـالد القةـأل واحلـزن عنـدما اسـتمعت    نيـاادات النسـا،            
ين الـيت ارتكبـاا تنيـيم داعـزن  ـدهن وهـق       اليزيديات يف العراق عن العنف اجلنسـق واجلنسـا  

 .(32) فعال ل   ن لري بشنهنا ققيأل كامح و ن ياكم مرتكبوها
وعــعوة عةــي ذلــك  فكــثريا مــا يــتم ببســاطة قاهــح احتياجــات الصــحة اجلنســية            - 77

واإلزابية   ثنا، الزناعات  والكوار  الطبيعية  وحاالت الطوارئ األخـرى  وقـد يت ـاقم هـذا     
ــي الواــول    اةــدمات      بصــ ة  ــدرة عة ــح ق ــعق يكــن  ق ــات ال خااــة بالنســبة لنســا، األقةي

 .(33)اإلنسانية اددودة بال عح  ثنا، األزمات  لألسباب الكثرية اليت  نيرنا  لياا  ععه

ــة        - 78 ــة الواــول ومحاي ــث  مكاني ــن حي ــات حمــددة م ــات  ياــا عقب وتواجــه نســا، األقةي
ــوقان يف األرا ــق واملمتةكــات    ــدما ال تكــن النســا، وخبااــة نســا،     حق ــات. وعن ــا، األزم  ثن

الوراثة  و االستوةار  فقد لدن  ن من املسـتحيح العثـور عةـي     األقةيات مؤهعت لعمتعك  و
سكن آمن. وقد ال يتمكن  ياا من  ن اذ حقوقان املتعةقة باإلر   و املطالبة بناـول اةوكـة   

وجية  وخااة  ذا كين قد   عن وثا أل زواجاـن   بصورة مشتركة  و  اول متعةقة باحلياة الز
 و تعر ت تةك الوثا أل لةتةف  و   توجد  اع وهـو مـا قـد يـؤثر بصـ ة خااـة عةـي نسـا،         

 تعترف به الدولة. األقةيات العق يتزوجن مبوج  قانون تقةيدي  و عريف ال
 

 ف اإلنساناألقةيات والكوار  الناةة عن األخطار الطبيعية  و اليت من ان -حا،  
تشري الـدال ح     ن ستمعـات األقةيـات قـد تكـون  كثـر عر ـة لةكـوار   الطبيعيـة           - 79

واليت من انف اإلنسان عةي حد سوا،  من حيث  هنا قد تكون مـري مسـتعدة بشـكح مناسـ      
لتةك الطوارئ  وتتنثر ذا بصورة مري متناسبة. وععوة عةي ذلـك   ظاـرت التةربـة  نـه يقـح      

ت ادة ستمعــات األقةيــات عةــي قــدم املســاواة مــن املعونــة اإلنســانية الكافيــة و/ و   احتمــال  اســ
 التنهيح الكايف عند وقوع الكوار   و بعدها.

 

_________________ 

ــا انطــر ر (32)  ــزاك  –يت ــة         - ي ــا الرمسي ــام زيار  ــد اختت ــان عن ــات  بي ــررة اةااــة بشــنن قاــايا األقةي ــدياي املق  ن
ــبارب/فراير    27 لةعـــــــــراق  ــبكق   2016آذار/مـــــــــار   7 نيـــــــ ــف الشـــــــ ــام عةـــــــــي املوقـــــــ   متـــــــ

S2&LangID=E#sthash.dnYErS17157www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=

.dpuf. 
ــان نيــ وي يف الــدورة الســابعة       (33)  ــة  بي بــاوال ســةوان  ــاهر  مستشــارة الــدعوة العامليــة مبركــز احلقــوق اإلزابي

ــام عةـــي املوقـــف الشـــبكق   2014لةمنتـــدى املعـــين بقاـــايا األقةيـــات جنيـــف  تشـــرين الثـــاين/نوفمر    . متـ
www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/MinorityIssues/Session7/item6/Participants/Center%20

for%20Reproductive%20Rights.pdf. 

http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/MinorityIssues/Session7/item6/Participants/Center%20for%20Reproductive%20Rights.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/MinorityIssues/Session7/item6/Participants/Center%20for%20Reproductive%20Rights.pdf
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 التعرض لةكوار  - 1 
تتعــدد  ســباب اخــتعف قــارب األقةيــات يف ســياق الكــوار . ف يمــا يتعةــأل بزيــادة     - 80

 وجه الاعف  تعحظ املقـررة اةااـة  ن هـذا قـد يرجـف     ن األقةيـات ادرومـة رمبـا تقـيم          
يف مناطأل نا ية وهامشـية  كثـر عهر ـة لةكـوار   وتتـوفر لـدياا مـوارد  قـح لةةـع، بسـاولة.           

ون موقــف مســاكن األقةيــات ومســتوطنا م يف  طــراف  حيــا،  كثــر  فعةــي ســبيح املثــال قــد يكــ 
اســـتقرارا يف املنـــاطأل األكثـــر عهر ـــة لةكـــوار  مثـــح الســـاول ال ياـــية  واملـــدن الســـاحةية  

مواقـف  خـرى مـري مرمـوب      وجوان  التعل مري املستقرة   و تقف  قرب    مدافن القمامة  و
اإلنسان. وقد تقطـن األقةيـات املامشـة  ياـا     فياا وقد تكون مواقف حمتمةة لكوار  من انف 

ت تقـر    البنيـة    يف املناطأل ال قـرية  و مـدن الصـ يح   و يف املنـاطأل النا يـة جـدا الـيت كـثريا مـا         
ــوار        ــا، الكــ ــة  ثنــ ــ ة خااــ ــر بصــ ــة لةىلطــ ــون معر ــ ــام  ن تكــ ــن بالتــ ــية و كــ األساســ

 (.92  ال قرة A/HRC/31/56)انطر
يـف  حنـا، العـا  تـنثرت فياـا األقةيـات بصـ ة خااـة جـرا،          وهناك  مثةة عديدة مـن ة  - 81

  كان لة ياانات اليت حدثت يف البوسـنة واخرسـك   ثـر    2014الكوار  الطبيعية. ف ق عام 
  كـان املسـةمون يف جنـوب    2005. ويف عـام  (34)مري متناس  عةي ةاعات معينة من الروما

مــن التســونامق الــذي  ــرب وجنــوب نيــرق ســري النكــا وســاحةاا الشــرقق األكثــر تاــررا  
البةــد. وتعــد الصــل عةــي ســبيح املثــال   حــد البةــدان املتســمة بــنعةي نســبة حلــدو  حــاالت    
الكوار   اليت تؤثر بصورة مري متناسبة عةـي املنـاطأل الري يـة يف الصـل حيـث تقـيم األقةيـات        

 اإلثنية.
 

 احلصول عةي املعونة اإلنسانية - 2 
قد ال تتنثر فق  بالكوار  بصـورة مـري متناسـبة  و  ـا قـد      ومن املؤسف  ن األقةيات  - 82

تعــاين  ياــا التمييــز مــن حيــث احلصــول عةــي قــدم املســاواة عةــي املعونــة اإلنســانية يف  وقــات  
الكوار   وهذا التباين قد  تد كثريا بعد ذلك    مرحةـة  عـادة التنهيـح  ومـن   يهبقـق عةـي       

 ن حيث التعايف الطويح األمد من تةك األحدا .األقةيات متىلة ة اجتماعيا واقتصاديا م

_________________ 

ــاين   34) ــة  “( ميتشــح يونيت ــديرات عاملي ــف  مركــز راــد   ” ملشــردون جــرا، الكــوار     الســكان ا2015تق )جني
-www.internal(. متـــام عةـــي املوقـــف الشـــبكق     2015الـــداخةق  سةـــس العجـــول النرولـــق      التشـــرد

displacement.org/assets/library/Media/201507-globalEstimates-2015/20150713-global-estimates-2015-en-

v1.pdf. 

http://www.internal-displacement.org/assets/library/Media/201507-globalEstimates-2015/20150713-global-estimates-2015-en-v1.pdf
http://www.internal-displacement.org/assets/library/Media/201507-globalEstimates-2015/20150713-global-estimates-2015-en-v1.pdf
http://www.internal-displacement.org/assets/library/Media/201507-globalEstimates-2015/20150713-global-estimates-2015-en-v1.pdf
http://www.internal-displacement.org/assets/library/Media/201507-globalEstimates-2015/20150713-global-estimates-2015-en-v1.pdf
http://www.internal-displacement.org/assets/library/Media/201507-globalEstimates-2015/20150713-global-estimates-2015-en-v1.pdf


A/71/254 
 

 

16-13193 29/34 

 

املقــدم    سةــس حقــوق  2016وحســبما  نيــري  ليــه يف تقريــر املقــررة اةااــة لعــام   - 83
يف  اإلنسان  الحيت  ن قةيع لعستةابات الطار ـة لةكـوار  الطبيعيـة يف جنـوب آسـيا  مبـا      

داليتس  عةــي ســبيح املثــال  ذلــك اخنــد  وباكســتان وســري النكــا ونيبــال  ظاــر  ن طا  ــة الــ 
ــح )انطــر        ــة  مــن اإلنقــاذ    التنهي ــف مراحــح التصــدي لةكارث ــز نيــديد يف ةي عانــت مــن يفيي

A/HRC/31/56 93  ال قرة.) 
الذي  حلـأل دمـارا    2005وكان هذا هو احلال  ياا يف ما يتعةأل بيفعصار كاترينا عام  - 84

ار  دى     حــدى  كــر حــاالت عــر ســاحح خةــي  الواليــات املتحــدة. ويف حــل  ن اإلعصــ 
التشرد الداخةق يف تاريخ الواليات املتحدة  حيث  يجر ما يزيد عةي مةيـون نسـمة عةـي تـرك     
ديارهم وستمعا م ادةية فقد كان لةكارثة  ياا بعد عنصري جةق. فمـن حيـث اإلجـع،  يف    

ــي املر        ــح خطــة اإلجــع، عة ــد يفوي ــال  اعتم ــي ســبيح املث ــا عة ــة لويزيان ــات الشىلصــية  والي كب
باعتبارها الوسيةة الر يسية لةاروب.  ال  ن احتمال امتعك األمريكيل السود لةسـيارات وهـم   
الذين يشكةون  مةبية سكان نيـو  ورليـانز قبـح  عصـار كاترينـا   قـح مـن احتمـال البـيأل خـا            
ولذا فقد واجاوا معوقات خطـرية. وهنـاك مثـال آخـر مـن باكسـتان  حيـث توجـد ادعـا،ات          

ــ ــام الواــول عةــي قــدم املســاواة    اةــدمات      ب ــة اإلســعمية    كن ــراد ةاعــة األمحدي نن  ف
 .(35)الكارثية 2010اإلنسانية يف  عقاب فياانات عام 

وال تشري املقررة اةااة     ن نية التمييز املبانير من جان  مقدمق اإلماثة اإلنسـانية   - 85
ــدوام بالاــرورة الســب  يف املعا    ــي ال ــت عة ــاب    كان ــات يف  عق ــة باألقةي ــة الت اــيةية املتعةق مة

   نقارب الدخول يف املناطأل اةا عة لةايمنـة السياسـية   يسـر     الكوار . فقد يكون الواول
ــة كــثريا مــا يشــار  لياــا         ــة  وهــق حال ــواد  ومــوظ ق اإلماث ــة  وامل ــأل بالشــؤون املالي فيمــا يتعة

 .“امليح لةطرق املعب دة”باعتبارها 
 خرى  فيفن اجلاـات ال اعةـة يف الـدول هـق املسـؤولة يف املقـام األول عـن         ومن ناحية - 86

تنيــيم وتوزيــف اإلماثــة اإلنســانية. وعــعوة عةــي ذلــك  هنــاك حــاالت مؤكــدة عــن ععقــات    
 كـن  ن يـؤثر    يشوذا انعدام الو ام والتوتر بـل دولـة األمةبيـة وفوـات األقةيـات املتاـررة  اـا       

لــك بالنســبة لةمنيمــات الدوليــة حيــث يــت ظ بالســيطرة عةــي   عةــي جاــود اإلماثــة  مبــا يف ذ 
الصعيد الوطين. وهذا تذكري اار  بننه عندما ال تراعي حقوق اإلنسـان بشـكح كـاف   فـيفن     
العواق  يف مـا يتعةـأل باإلماثـة يف حـاالت الكـوار   تشـمح عـدم املسـاواة يف احلصـول عةـي           

 الت املعونة عن مري قصد.املساعدة والتمييز  وهو ما  كن  ن تتوررب فيه وكا
_________________ 

  متـام عةـي   2011  ”منـف املعونـة الغذا يـة عـن طا  ـة األمحديـة املسـةمل يف باكسـتان        “عاطف م. مالك   (35) 
 .https://cdn2.sph.harvard.edu/wp-content/uploads/sites/13/2013/06/Malik-FINAL2.pdfاملوقف الشبكق 

https://cdn2.sph.harvard.edu/wp-content/uploads/sites/13/2013/06/Malik-FINAL2.pdf
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وعــعوة عةــي ذلــك  ةمــة  ســباب  خــرى مرتبطــة بــالتمييز املؤسســق الــذي تعــاين منــه    - 87
األقةيات املامشة وقد تـؤدي  ياـا دورا  كثـر   يـة يف ت سـري التةـارب املتباينـة لألقةيـات يف         

تهعـزل   كـثريا مـا  احلصول عةي اإلماثة اإلنسانية يف حاالت ما بعد الكوار . فعةي سبيح املثال 
ستمعات األقةيات عن املؤسسات  واملنيمـات  والوكـاالت املسـؤولة عـن التىلطـي  حلـاالت       
الطـوارئ واالسـتةابة خــا   و  هنـا ال تثــأل فياـا. وكمـا يعحــظ يف تقريـر املقــررة اةااـة لعــام        

2015(  A/70/212     املقدم    اجلمعية العامة  فـيفن الععقـات بـل ستمعـات األقةيـات  )   وبـل
وكاالت  ن اذ القانون كثريا ما تنطوي عةـي مشـاكح. فالشـكاوى املتعةقـة بكـح مـن اإلفـرارب        
يف والتراخق يف  عمـال الشـرطة     جانـ  االدعـا،ات بتةـاوزات الشـرطة جـز، مشـترك يف         

تقـوم بـدور  ساسـق بواـ اا  ول      قربة األقةيات. ونيرا     ن هذه الوكاالت ذا ا كثريا مـا 
 يف  وقات األزمات اإلنسانية  فيفن انعدام الثقة يف  ن ـاذ القـانون والنيـام القاـا ق      املستةيبل

 .(36)والعزلة االجتماعية والسياسية قد تشكح حواجز  مام جاود اإلماثة ال عالة
وععوة عةي ذلك تهعد االتصاالت عنصرا بالد األ ية من بل ةيف عنااـر التىلطـي     - 88

دة. فمن  جح الواول    األنيىلاأ املتسـمل  الـة  ـعف  لـ      حلاالت الطوارئ واملساع
نشر خط  ومعةومات الطوارئ مبا يف ذلـك قبـح و ثنـا، وبعـد حـاالت الطـوارئ والكـوار .        
ويف ما يتعةأل بوجه خاأ ب وات األقةيات  اليت ال يتمتف  عااؤها  ال بك ا،ة حمـدودة إلجـادة   

ملناسـبة  ثنـا،  وقـات الكـوار  قـديا كـبريا. وحـىت        لغة األمةبية  رمبا يشكح تةقـق املعةومـات ا  
 -قد تقصر عن توفري املعةومات عةـي قـدم املسـاواة وبصـورة فعالـة       -اجلاود املتعددة الةغات 

 بسب  اعوبة  عداد مواد مع مة ثقافيا.
و كن  ن يكون التىلطي  ال عال واملناسـ   ساسـيا بالنسـبة لةمةتمعـات ادةيـة الـيت        - 89

مناطأل معر ة ملثح تةك األحدا . ومن ناحية ثانية  فيفن سكان األقةيـات والسـكان   تعيزن يف 
الاــع ا، قــد يكونــوا يف و ــف مــري مــوات  مــن حيــث التمتــف بقــرارات سياســاتية منصــ ة مــن   
جان  اخيوات الرمسية املنتىلبة واملعينة من خعل عمةيات تقةيدية  ألن السـةطة السياسـية يفيـح    

 ثةة.    ن تكون مري متما
 

  ثر ال شح يف االستةابة حلاالت الطوارئ - 3 
 كن  ن تترت  عةي فشح االستةابة حلاالت الطـوارئ عواقـ  كارثيـة  مبـا يف ذلـك       - 90

ــاة.          ــدا م   و حــىت الوف ــيزن بصــورة مســتقةة   و الاــرر ال ــح  و الع ــي العم ــدرة عة ــدان الق فق
_________________ 

تــوفري اةدمــة واحلمايــة  حقــوق اإلنســان والقــانون اإلنســاين لقــوات   “انطــر جلنــة الصــةي  األمحــر الدوليــة    (36) 
 (.2014)جنيف  ” ة وقوات األمنالشرط
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ناة من الارر بصـورة مـري متناسـبة يف    وبالنسبة لألقةيات الذين يتمح  ن يتعرض  فرادها لةمعا
حــاالت الكــوار    كــن  ن يتاــاعف هــذا. ولــذا لــ  معاجلــة احتياجــات األقةيــات خــعل 

التىلطـي  قبـح وقـوع احلـد       -مراحح عمةيات االستةابة حلاالت الطوارئ الـثع  ةيعاـا   
 والتنه  له  ووقوع احلد   واالنتعاش.

راج مبادئ عدم التمييز ومحاية األقةيات يف يطـي   وةمة عواق  طويةة األجح لعدم  د - 91
االستةابة حلاالت الكوار   عةي حنو سةيم. فيفذا تصـورت األقةيـات ن سـاا عةـي  هنـا قيـي       
مبعامةــة  دخ خــعل تةــك الكــوار   فاــذا مــن نيــننه  ن يغــذي لــيس فقــ  عــدم الثقــة يف           

اإلثنيـة بـل ستمعـات األقةيـات      السةطات  بح قد يهسام ب عالية يف تنجي  الزناعات والتوترات
واجملتمعــات األخــرى  و الدولــة. والواقــف  نــه وال ســيما يف اجملتمعــات اخش ــة حيــث تكــون          
الععقات بل ستمعات األقةيات واألمةبيات متوترة بال عح  ل   ال تن ـذ اسـتةابات اإلماثـة    

   ياا النيـر يف ا ثـار األوسـف    والتعمري باعتبارها استةابة لكارثة طبيعية قا مة بذا ا  بح ل
 نطاقا لناةاا فيما يتعةأل  قوق اإلنسان.

و خريا  فةون كان التشـرد الـداخةق بسـب  الكـوار  يـد  ل تـرات قصـرية بصـورة          - 92
تقةيدية  فيفن تواتره ونيدته املتزايدين  مبا يف ذلك ما يهعـزى    تغـري املنـا   يشـري    حـاالت      

وتتطةـ    -طوي عةي حـاالت تشـرد جديـدة و طـول زمنـا وهنا يـة       مزمنة  كثر  ويرجح  ن تن
استةابات  كثر مشوال بالنسبة لةتشرد؛ وتنخذ يف االعتبار بص ة خااـة احتياجـات األقةيـات.    
وععوة عةي ذلك  فيفن الكـوار  املتكـررة  مـن قبيـح ال ياـانات األكثـر تـواترا  عةـي سـبيح          

ة الســكان الــذين يعيشــون يف املنــاطأل املعر ــة املثــال   كــن  ن تــؤثر بصــورة كــبرية عةــي قــدر
 لةكوار   مبا يف ذلك بسب  تدمري سهبهح العيزن وتدمري املنازل والبنية التحتية األساسية.

 
 التحديات اليت تواجه األقةيات املشردة عند البحث عن حةول دا مة -طا،  

اــا قــد يشــمح قــد تواجــه األقةيــات قــديات خااــة عنــد البحــث عــن حةــول دا مــة    - 93
العودة    املواطن األاةية )بالنسـبة لةمشـردين داخةيـا(  و العـودة الطوعيـة )لعجـول( عنـدما        
 د  األزمات  و الكوار    و بـدال مـن ذلـك االسـتيطان يف  مـاكن  خـرى يف البةـد )بالنسـبة         

ــا       ــة )بالنســبة لعجــول( يف اجملتمع ــة ثالث ــوطل يف دول ــادة الت ــا( و ع ــة لةمشــردين داخةي ت ادةي
 املاي ة.

ــات خااــة   ذا      - 94 ــات عقب ــوطن قــد تواجــه األقةي ومــن حيــث العــودة  و اإلعــادة    ال
ــتم تســوية         ــة  و  ت ــف املرتكــ   ــدها بســب  و ــعاا كنقةي ــرت بســب  العن ــد ف ــت ق كان

 كنـاا   ال اليروف اجلذرية خذا العنف. وقد تهحةم األقةيات  ياـا عـن العـودة    ديارهـا  و    
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قد تصـبح لـدى عود ـا    موطنـاا األاـةق  و مسـاكناا املعتـادة   كثـر  ميشـا           ذلك  حيث
ألن الزناع  و الكارثة  دت عةي سبيح املثـال    تغـيري د غرافيـة املنطقـة. وعـعوة عةـي ذلـك         
تكون العودة  و اإلعادة    الوطن  كثر اعوبة بالنسبة ألولوك الذين ليس خـم  رض ليعـودوا   

مـا يكـون هـذا هـو احلـال بالنسـبة لألقةيـات املامشـة الـيت قـد ال تتمتـف باـمان               لياا  وكـثريا 
 حيازة  را ياا.

وقد يصبح اإلدماج والتوطل عةي الصعيد ادةق يف اجملتمعـات اجلديـدة  قـديا بصـ ة      - 95
خااة لألقةيات من املشردين داخةيا والعجول  نيرا ألهنم يتاجون    التكيـف مـف البيوـات    

 يدة  مف عدم وجود نيبكات دعم  وقد يصبحون  حايا لةتمييز يف اجملتمعات املاي ة.اجلد
ومف  ن  عـادة تـوطل العجـول يف بةـدان ثالثـة مـن تيمـات العجـول  يشـكح نسـبة            - 96

ــة          ــات اإلثني ــأل ألن بعــأل األقةي ــثري القة ــة نيــامح ي ــول الدا مــة  ةم ــة احلة  ــويةة جــدا مــن كاف
 روتينية من تةك الرام .القومية تستبعد بصورة   و
 

 االستنتاجات والتوايات -رابعا  
نيــرا ألن املنتــدى التاســف املعــين بقاــايا األقةيــات الــذي ســيهعقد يف جنيــف يــومق    - 97
  سيتيح املزيد من الـت كري بشـنن هـذا املو ـوع      2016تشرين الثاين/نوفمر  25 و 24

تعةقـة باألقةيـات يف حـاالت األزمـات     ويعد تقريرا يتامن سموعة من التوايات ادددة امل
  فستقتصــر املقــررة اةااــة  2017اإلنســانية  يقــدم    سةــس حقــوق اإلنســان يف عــام   

 حاليا عةي املعحيات اةتامية والتوايات العامة التالية 
ن السـياق اإلنسـاين العـاملق احلــام يبعـث عةـي القةــأل. وتـؤدي الزناعـات املســتمرة          - 98

زمــات نــزوم ةــاعق  فثمــة  عــداد مــري مســبوقة مــن العجــول واملشــردين     والطويةــة     
داخةيا  وتوترات بل اجلماعات اإلثنيـة وبـل اجلماعـات العرقيـة وتنشـ  نزاعـات يف كـح        
منطقة من العا  تقريبا. وكثري من الزناعات  دد باملزيد من التـدهور  كمـا تياـر نزاعـات     

ت جـذورها يف الصـراع عةـي السـةطة  وسياسـات      جديدة. وكـثريا مـا يكـون خـذه الزناعـا     
ــة        ــات االجتماعي ــدخح والت اوت ــاوت يف ال ــد الت  ــوارد  وتزاي ــي امل ــافس عة ــة  والتن  –اخوي

االقتصــادية  وزيــادة االســتقطاب يف اجملتمعــات  اــا لعــح األقةيــات القوميــة  واإلثنيــة          
مـن األنيـىلاأ الـذين     والدينية  والةغوية  بص ة خااة يف حالة  عف؛ والواقـف  ن كـثريا  

ي رون من بةـداهنم خوفـا مـن اال ـطااد هـم  فـراد مـن فوـات األقةيـات املسـتادفة قديـدا            
بسب  هوية األقةية. وععوة عةي ذلـك  فبسـب   ثـر الـتغري املنـاخق   اـبحت الكـوار         

  كثر تواترا و وسف انتشارا  وتؤثر يف األقةيات كذلك.
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ااــة  نــه لــ  عةــي اجملتمــف الــدوم  ن يعتــرف ويف هــذا الصــدد  تــرى املقــررة اة - 99
بشكح  فاح  الة الاعف اليت تعاين مناا األقةيات يف حاالت األزمات  و ن ياـف املزيـد   
من االستراتيةيات اخادفة  و ن يزيد من االستثمار يف االستةابة خا. ومف  ن قديد فوـات  

آليـات ا       حلمايـة  مبـا يف ذلـك بـرام      األقةيات يف حاالت األزمـات قـد يكـون عسـريا  فـيفن 
املساعدة اإلنسانية  يةزم تصميماا بطريقة تة  االحتياجات ادددة لتةـك ال وـات ويفكنـاا    

 من ت ادي ا ثار املت اوتة امل رطة  فاع عن احت اظاا ذويتاا.
ــمان        -100 ــافرة لاـ ــود متاـ ــذل جاـ ــة    بـ ــانية  اجـ ــة اإلنسـ ــذا  ن املنيومـ ــين هـ ويعـ

الحتياجــات السـكان الــذين يتعـذر الواـول  لــيام واالحتياجـات ادــددة     االسـتةابة تةبيـة   
جملتمعات األقةيات. وقتاج اجلاود     ن تنخذ يف االعتبار حالـة الاـعف الـيت تعـاين منـاا      
األقةيـــات مـــن حيـــث التشـــرد واألنيـــكال املتعـــددة لةتمييـــز  ثنـــا، األزمـــات  فاـــع عـــن 

ملتاــررة مــن األزمــات بســب  و ــعاا ذاتــه      التحــديات ادــددة الــيت تواجــه األقةيــات ا    
كنقةيات  مبا يف ذلك من خعل  يع، اهتمام خاأ جملموعة من املسا ح  وال سـيما  األمـن   
ــيم؛ واملســاكن      ــة؛ والتعة ــا أل؛ ومســتوى املعيشــة؛ وسهــبهح العــيزن والعمال والســعمة؛ والوث

ويةزم  ياـا  يـع،    ومسا ح األرا ق واملمتةكات والو ف اةاأ لنسا، وفتيات األقةيات.
االهتمـــام ملـــن هـــم  كثـــر  ـــع ا يف ستمعـــات األقةيـــات  مبـــن فـــيام النســـا،  واملســـنون   

 واألنيىلاأ ذوو اإلعاقة  والشباب.
وققيقا خذه الغاية  يعد ةف البيانات املصن ة  س  االنتما، اإلثين والـدين والةغـة    -101

ــن األ      ــات املتاــررة م ــد اــحيح لة و ــن  جــح قدي ــات اإلنســانية والكــوار    ساســيا م زم
الطبيعية. وينبغق  ن يفكن برام  ةـف البيانـات مـن  جـرا، تتةـف  نيـكال التحديـد الـذاق         
لةاوية واالمتثال لةمعايري الدولية املتعةقة باحلأل يف اةصواية. وعـعوة عةـي ذلـك  ينبغـق     

بةــدها.   ن تقــوم الســةطات الوطنيــة بمــف وتبــادل البيانــات عــن ةيــف  ســباب التشــرد يف  
ــة        ــة القانوني ــوفر احلماي ــز وت ــأل باملســاواة وعــدم التميي ــوانل تتعة ــاك ق وينبغــق  ن تكــون هن
لألقةيــات فاــع عــن ال وــات الاــعي ة ادتمةــة األخــرى و ن تشــمح  حكامــا تتعةــأل  يــر   

 التشريد مري املشروع.
يل  و وينبغق  ياا  ن يصح املستةيبون يف احلـاالت اإلنسـانية  سـوا، كـانوا وطنـ      -102

دوليل  عةي تدري  ل ام  طـار حقـوق األقةيـات بصـورة  فاـح كـق يتمكنـوا دمـن قديـد          
التمييز  د األقةيات يف حاالت األزمات بشكح  فاح  ولكق يتاينوا بصـورة  فاـح مـن    
التمكن من االستةابة الحتياجات تةـك األقةيـات بشـكح مناسـ . وينبغـق تشـةيف تعـيل        

 انية.األقةيات يف الوكاالت اإلنس
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وينبغــق  ن يوااــح اجملتمــف الــدوم عةــي وجــه اةصــوأ  دعــم قــدرة االســتةابة      -103
اإلنسانية لةحكومات الوطنية  من خعل التدري   وتوفري املسـاعدة التقنيـة  وااللتزامـات    
املاليــة  بغــرض تعزيــز احلمايــة الوطنيــة وآليــات االســتةابة بشــنن األقةيــات يف حــاالت          

االحتياجـــات اإلنســـانية واملتعةقـــة بتـــوفري احلمايـــة ال وريـــة لألقةيـــات األزمـــات؛ ومعاجلـــة 
املتاررة؛ وتعزيز احلةول الدا مة بالنسبة لألقةيـات املتاـررة. وعةـي مـرار مراكـز تنسـيأل       
الشؤون اجلنسانية والسياسات اجلنسانية يف الوكاالت اإلنسانية  سيكون مـن امل يـد  قامـة    

 ألقةيات.هياكح تنييمية وسياسات ااثةة ل
وفيمــا يتعةــأل بــالكوار   ينبغــق جلميــف اجلاــات ال اعةــة  ن تســعي لةتىل يــف مــن    -104

ا ثار الاـارة لألخطـار الطبيعيـة عةـي اجملتمعـات ادةيـة  مـثع مـن خـعل احلـد مـن تـاطر             
الكـــوار  بصـــورة فعالـــة وتـــدابري التىل يـــف  وال ســـيما يف املنـــاطأل املعر ـــة لةكـــوار    

ألقةيـات يف بـرام  احلـد مـن تـاطر الكـوار  منـذ البدايـة. و بصـ ة          املتكررة  مف  دماج ا
عامة  تعحظ املقررة اةااة  نه  كن القيام بـالكثري لةتنبـؤ باحتياجـات األقةيـات املعر ـة      
لةىلطــر  ثنــا، األحــدا  الكارثيــة وتةبيــة تةــك االحتياجــات. وســيقطف التىلطــي  املناســ    

ال وـات بصـورة مـري متناسـبة وتعر ـاا لنتـا          نيوطا بعيدا لةتقةيح من درجـة معانـاة تةـك   
جاود التنهـ  حلـاالت الطـوارئ وجاـود االسـتةابة املسـؤولة  الـيت تنخـذ بنـا           ,مدمرة. 

حقوق األقةيات  وتامن تعبري األقةيات عن نيوامةاا وآرا اا يف ما يتعةـأل باـود اإلماثـة    
ك  ثـرا مـري متناسـ  عةـي     واإلنعاش   كن  ن تكون بالغة األ ية يف جعح الكوار  ال تتر

 ستمعات األقةيات  و تزيد من تدمري حيا ا.
  
 


