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  القسري للتشريد بالتصدي التزامٌ  أحد: إغفال عدم    
  المستوى الرفيعي للقادة المستديرة المائدة اجتماع    
  اإلنسانية أجل من العمل خطة مسؤوليات من الثالثة األساسية المسؤولية    

    
  .“للسكان اجلماعي التشريدُ  والكوارث والعنف النـزاع عواقب أبرز من”
  اإلنساين للعمل العاملي القمة مؤمتر ىلإ العام األمني تقرير من
    

  األساسية االلتزامات    
م داخــل قســراً  للتشــريد أُنــاس يتعــرض يــوم كــل  يف    النـــزاع جــراء مــن احلــدود عــرب وأ بلــدا
 والالجئــني داخليــاً  للمشــردين التقــديري العــدد بلــغ ،2014 عــام ايــة ويف واالضــطهاد. والعنــف
 60 إىل وصـل إذ مسـبوقة غري ذروةً  املسلح والنزاع والعنف االضطهاد من الفارين اللجوء وطاليب
 إىل العــودة الكثــريون يســتطيع وال األزمــات، أمــد طــال مــىت التشــرد أمــد ويطــول شــخص. مليــون
 مـــا وغالبـــا حضـــرية. منـــاطق يف يقـــيم قســـراً  املشــردين نصـــف مـــن وأكثـــر صـــلة.امتو  لعقـــود ديــارهم
ــــة خمــــاطر قســــراً  املشــــردون يواجــــه  وال مــــنخفض، أجــــر ذات أعمــــال أداء إىل يضــــطرون أو البطال

 َمـن يعـيش وقـد اآلمـن. السـكن أو الكافية الصحية الرعاية أو التعليم على احلصول من يتمكنون
 الــيت الفــرص إىل يفتقــر أنــه إال اإلنســانية، ةاملســاعد علــى الكفــاف عيشــةَ  باملخيمــات مــنهم يلــوذ
 واألســر األفــراد علــى تقتصــر ال وخيمــة آثــار التشــرد عــن تــنجمو  الــذات. علــى االعتمــاد لــه تتــيح

 الصـحية الـنظم فراتتـو  ال وقـد .بأكملهـا مضـيفة وبلـدان جمتمعـات علـى أيضـا تقـعو  بـل فحسب،
 بأعبـــاء ءتنـــو  قـــد وأ األساســـية، واهلياكـــل االجتماعيـــة احلمايـــة وآليـــات واحملليـــة الوطنيـــة والتعليميـــة

   قسرا. نيللمشرد اخلاصة االحتياجات تلبية إىل احلاجة أو الطلب تضخم بسبب طاقتها تفوق
 حتــدياً  أيضــا يشــكل إنــه بــل فحســب، إنســانيا حتــدياً  لــيس القســري التشــريد فــإن مث ومــن  
 أن ينبغـي النجـاح، بفـرص وتزويدهم للمشردين والكرامة السالمة ولكفالة معقدا. وإمنائيا سياسيا
 االحتياجـــات بتلبيـــة ُيكتفـــى ال حبيـــث الـــدويل واجملتمـــع الـــدول جانـــب مـــن جـــوهري لٌ حتـــوّ  حيـــدث

 املعيشــــية أحــــواهلم وحيســــن كــــرامتهم  للمشــــردين حيفــــظ ــــجٍ  إىل يُنتقــــل بــــل فحســــب، اإلنســــانية
مو   .ضــيفهمتست الــيت احملليــة اجملتمعــات تنميــة يف أيضــا ويســاهم الــذات علــى االعتمــاد علــى قــدر

 الوطنيــــة واهلياكــــل املتحــــدة األمــــم بــــني اوثيقــــ اتعاونــــ األمــــر يســــتلزم الــــنهج، هــــذا مثــــل ولتحقيــــق
 والقطـاع الدوليـة املالية واملؤسسات الثنائية اإلمنائية والوكاالت احلكومية غري واملنظمات واإلقليمية
 واإلقليمـــي الـــوطين الصـــعد علـــى السياســـية واإلرادة القيـــادة تعزيـــز أيضـــا الضـــروري ومـــن اخلـــاص.
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 جملتمــعا بــدور االعــرتاف يتوجــب كمــا  للتشــرد. املؤديــة اجلذريــة األســباب معاجلــة أجــل مــن والــدويل
يئــة األجانــب كراهيــة  مكافحــة يف اســماحل املــدين  الــيت احملليــة واجملتمعــات للمشــردين إجيابيــة بيئــة و

   .تستضيفهم
 البشـري احلراك بواقع 2030 لعام املستدامة التنمية خطة يف األعضاء الدول أقرت وقد  

 وتعهـدت جيـد. بشـكل احلـراك هـذا أديـر مـا إذا جنيهـا ميكـن الـيت الفوائـدبو  تنـامٍ  مـن يشهده وما
 فــــيهم مبــــن ضــــعفا، األشــــد الفئــــات بتمكــــني والتزمــــت “وراءه أحــــداً  الركــــبُ  خيلــــف بــــأال” أيضــــا

 أن اآلن جيــــب واحلمايــــة، اإلنســــانية املســــاعدة تلقــــي جانــــب وإىل داخليــــا. واملشــــردون الالجئــــون
 ذلــك وســيتطلب فيهــا. يســامهوا وأن املــدى البعيــدة املســتدامة التنميــة مــن قســرا املشــردون يســتفيد
ـــج أدوات مـــن والـــدويل واإلقليمـــي الـــوطين الصـــعد علـــى نعتمـــده فيمـــا النظـــر إعـــادة  تشـــغيلية وُ

 هــذا املســتديرة املائــدة واجتمــاعُ  اإلنســاين للعمــل العــاملي القمــة مــؤمتر ويتــيح ومتويليــة. وسياســاتية
ـم علـى يـدللوا لكـي املصـلحة أصـحاب لشـىت فريدة فرصةً  املستوى الرفيعي للقادة  العـزم وطـدوا أ
   .واقع إىل سبق ما ترمجة على

 إىل هـــــذا املســـــتديرة املائـــــدة الجتمـــــاع املقرتحـــــة اخلمســـــة األساســـــية االلتزامـــــات وتســـــتند  
   اإلنسانية. أجل من العام األمني عمل خطة مسؤوليات من الثالثة األساسية ةاملسؤولي

 ،القســـري للتشـــريد التصـــدي حيـــال جديـــد ـــج باعتمـــاد االلتـــزام :1األساســـي االلتـــزام    •  
 أيضـــاً  خاللــه مــن لــتمسيُ  بــل العاجلــة اإلنســانية االحتياجــات بتلبيــة ظلــه يف ُيكتفــى ال

م وحتســني داخليــاً  واملشــردين الالجئــني ضــعف مــن احلــدّ   واالعتمــاد الصــمود علــى قــدر
 متسـقة جهـود خـالل من اجلديد النهج هذا بتنفيذ وااللتزام محايتهم. وسبلَ  الذات على
 صـــعيدي علـــى التشـــريد يطرحهـــا الـــيت بالتحـــديات تقـــر متســـقة ووطنيـــة وإقليميـــة دوليـــة
 والسياســاتية السياســية اخلطــوات باختــاذ وااللتــزام .الســواء علــى والتنميــة اإلنســاين العمــل

  احملدد. سياقها يف التحديات هذه ملعاجلة املطلوبة واملالية والقانونية

 للمشـردين حتفـظ الـيت ةوالدائمـ اآلمنـة احللـول ودعـم بتعزيـز االلتزام :2 األساسي االلتزام  •  
 مـــن للقيـــاس وقابلـــة متســـقة بصـــورة ذلـــك بتنفيـــذ وااللتـــزام كـــرامتهم.  والالجئـــني داخليـــا
 واملاليــة والقانونيــة السياســاتية اخلطــوات طريــق عــنو  ووطنيــة وإقليميــة دوليــة بــرامج خــالل
 الـداخلي التشـرد حـاالت تقليـل يف تمثـلي هدف حتقيق وبغية احملددة، للسياقات الالزمة
   .2030 عام حبلول املائة يف 50 بنسبة

  أعــداداً  تستضــيف الــيت احملليــة واجملتمعــات البلــدان بــأن االعــرتاف :3 األساســي االلتــزام  •  
 السياســي الــدعم بتــوفري وااللتــزام .العــاملي العــام الصــاحل بــذلك ختــدم الالجئــني مــن كبــرية

 املشــردين مــن كبــرية  أعــدادا تستضــيف الـيت احملليــة لمجتمعــاتل الــالزم واملــايل والسياسـايت
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ــــــريا  عــــــددا تســــــتقبل أو ــــــدين مــــــن كب امل العائ ــــــى ســــــاعد ــــــار مواجهــــــة عل  اإلنســــــانية اآلث
 أدوات بتعزيــز الغايــة هلــذه حتقيقــا وااللتــزام ذلــك. علــى بــةتاملرت  واالقتصــادية واالجتماعيــة

 الصــمود علــى والقــدرة الــذات علــى االعتمــاد بتعزيــز االلتــزامو  األطــراف. املتعــدد التمويــل
 املبــني واملتكامــل الشــامل الــنهج مــن جــزءا ذلــك باعتبــار املضــيفة، احملليــة اجملتمعــات لــدى
   .1 األساسي االلتزام يف

 تقاسـم يـنظم عاملي اتفاقٍ  وضع حنو مجاعية بصورة بالعمل االلتزام :4 األساسي االلتزام  •  
 لـدولا زويـدبت ذاته الوقت يف القيام مع حقوقهم، محاية أجل من الالجئني عن املسؤولية
   به. التنبؤ ميكن الذي الفعال الدعمب التدفقات ذه املتأثرة

 اللجــوء مؤسســة علــى احلفــاظ أجــل مــن املكثــف بالعمــل االلتــزام :5 األساســي االلتــزام  •  
 إىل األطـــراف مـــن مزيـــد انضـــمام بـــدعم االلتـــزامو  القســـرية. اإلعـــادة عـــدم مبـــدأ وصـــون

 محايــــة تكفــــل الــــيت والدوليــــة واإلقليميــــة الوطنيــــة السياســــاتية واألطــــر القانونيــــة الصــــكوك
 الالجئـني بوضـع اخلاصـة 1951 عـام اتفاقيـة مثل وحتّسنها، داخليا واملشردين الالجئني
 املشـردين ومساعدة حلماية األفريقي االحتاد واتفاقية ا، امللحق 1967 عام وبروتوكول

 الداخلي. بالتشرد املتعلقة التوجيهية واملبادئ كمباال)،  (اتفاقية أفريقيا يف داخلياً 

   


