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 الدورة الثانية والستون
 *من جدول األعمال املؤقت) ب (٧٢البند 

ــها  ــز حقـــوق اإلنـــسان ومحايتـ ــسائــــل  :تعزيـ مـ
حقــوق اإلنسان، مبا فــي ذلك النهــج البديلــة    
ــسان    ـــوق اإلنـ ــي حبقــــ ــع الفعلـ ــسني التمتـ لتحـ

   واحلريـــات األساسيــة
  املساعدة إليهممحاية املشردين داخليا وتقدمي  

 
 مذكرة من األمني العام  

 
قــوق  املعــين حبهأن حييــل إىل أعــضاء اجلمعيــة العامــة تقريــر ممثلــبــشرف األمــني العــام تــي 
قـرار   و ٦٠/١٦٨بقـرار اجلمعيـة العامـة       ، املقدم عمـال     وولتر كيلني لمشردين داخليا،   اإلنسان ل 

 .٢٠٠٥/٤٦ جلنة حقوق اإلنسان
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 لمشردين داخلياقوق اإلنسان لعام املعين حبتقرير ممثل األمني ال  
  

 موجز 
لمـشردين  قـوق اإلنـسان ل    املعـين حب  من ممثـل األمـني العـام        يف هذا التقرير الثالث املقدم       
الـيت مت  ، يعـرض ممثـل األمـني العـام أهـم األنـشطة       ٦٠/١٦٨عمال بقـرار اجلمعيـة العـام        داخليا

كـان  خـالل هـذه الفتـرة    و. ٢٠٠٧يـه  ليو/  إىل متـوز ٢٠٠٦سـبتمرب   /هبا مـن أيلـول    االضطالع  
زيـارات  وبعثـات   مـن خـالل   احلوار مع احلكومـات ممثل األمني العام قد واصل على حنو نشط  

وواصل أيـضا جهـوده التعاونيـة مـع املنظمـات اإلقليميـة الـيت تقـدم                 . متابعة أنشطةعدة  وعمل  
واصــل ممثـــل  و .يندعمــا كــبريا لتطــوير اإلطــار املعيــاري حلمايــة حقــوق اإلنــسان للمــشرد         

 عمــال بالواليـة الـيت أنيطــت بـه، أنــشطته مـع مؤسـسات منظومــة األمـم املتحــدة       ،العـام  األمـني 
 .يف أنشطتها احلقوق األساسية للمشردينزيادة مراعاة ملساعدهتا على 

ــالتقري  و  ــرة املــشمولة ب ــا خاصــا  املىل ، أورخــالل الفت حــاالت لــصلة بــني  لمثــل اهتمام
ــداخلي وعمليــ  بإجيــاد حلــول دائمــة للمــشردين  ال ســيما فيمــا يتعلــق  الــسالم، وت االتــشرد ال

 .ل ضمانا ملواصلة جهود توطيد السالمتشكِّ
مثل جمموعة مـن التوصـيات إىل مجيـع         املوأخريا، وعلى حنو ما جرت به العادة، يوجه          

تبارهـا  باعاحلكومـات  بـدءا ب األطراف الفاعلة املعنيـة بـإدارة املـسائل املتعلقـة بالتـشرد الـداخلي            
مــساعدة  مــسؤولية ،داخليحبــاالت التــشريد الــ وفقــا للمبــادئ التوجيهيــة املتعلقــة ،تقــع عليهــا

 .هتا اإلقليميةاالياخلاضعة لوملشردين يف األراضي اومحاية 
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 مقدمة -أوال  
 وقـرار جلنـة حقـوق اإلنـسان         ٦٠/١٦٨قدم عمال بقرار اجلمعيـة العامـة        املهذا التقرير     - ١

ن يف منـصب ممثـل      كـيلني منـذ أن عـيِّ      ، هو التقرير الثالث الذي يقدمه السيد والتر         ٢٠٠٥/٤٦
 .األمني العام املعين حبقوق املشردين داخليا

سـبتمرب  /مثـل خـالل الفتـرة املمتـدة مـن أيلـول           امل ما قام به     ، من ناحية  ،ويعرض التقرير   - ٢
مثـل واصـل بنـشاط      املوكـان   .  من أنشطة يف إطار تنفيـذ واليتـه        ٢٠٠٧ هيولي/ إىل متوز  ٢٠٠٦

لسنوات السابقة احلوار مـع احلكومـات وكـذلك مـع املنظمـات اإلقليميـة               جريا على عادته يف ا    
. ومؤسسات منظومة األمم املتحدة للعمـل سـويا لزيـادة مراعـاة حقـوق املـشردين يف أنـشطتها                  

وجهـة إىل   املتوصـيات   السـتنتاجات و  العـددا مـن ا    كاملعتـاد   مثـل   امليعـرض   من ناحيـة أخـرى،      و
 .مع املديناحلكومات واملنظمات اإلقليمية واجملت

 
 األنشطة اليت قام هبا ممثل األمني العام يف إطار تنفيذ واليته -ثانيا  

. مثـل تقريـره العـام إىل جملـس حقـوق اإلنـسان            املم  خالل الفترة املشمولة بالتقرير، قـدّ       - ٣
كـوت ديفـوار   إىل قـام هبمـا   بعثـتني  وقدم أيـضا يف تلـك املناسـبة تقريـرين وضـعهما يف أعقـاب              

الرابعــة للمجلــس، حــوار تفــاعلي بــني الــدول  الــدورة عقــب تقــدمي التقــارير يف أ و.وكولومبيــا
املقـرر  باالشتراك مع   ببعثة إىل إسرائيل ولبنان     وقام ممثل األمني العام      .واملنظمات غري احلكومية  

املقـرر  ، و تعـسفا مـوجزة أو    حباالت اإلعـدام خـارج نطـاق القـضاء أو بـإجراءات             اخلاص املعين   
، يف التمتـع بــأعلى مـستوى ممكـن مـن الـصحة البدنيـة والعقليــة      إنـسان  حبـق كـل   اخلـاص املعـين   

املقرر اخلـاص املعـين بالـسكن الالئـق كعنـصر مـن عناصـر احلـق يف مـستوى معيـشي مناسـب                        و
قـد  ) A/HRC/2/7( بتلـك البعثـة   كـان التقريـر املتعلـق   و. وباحلق يف عدم التمييز يف هـذا الـسياق       

حالـة املـشردين جـراء الـصراع الـذي        خاصـة   حيلـل   هـو   لس، و الثانية للمج لدورة  عرض خالل ا  
 .٢٠٠٦اندلع يف صيف عام 

. حوار منـتظم ومفتـوح مـع احلكومـات        مركِّزا على إقامة    مثل تنفيذ واليته    املويواصل    - ٤
وهويعمل بالتعاون مع املنظمات اإلقليمية ومؤسسات منظومة األمم املتحـدة للتوصـل معـا إىل                

 .دة مراعاة حقوق املشردين يف أنشطتهامتكِّنها من زياصيغة 
 

 احلوار مع احلكومات  - ألف 
 مـــن املبـــادئ ٣ ويف ضـــوء املبـــدأ ٤٦./٢٠٠٥عمـــال بقـــرار جلنـــة حقـــوق اإلنـــسان   - ٥

ــا    ــشردين داخلي ــة بامل ــة املتعلق ــقE/CN.4/1998/53/Add.2(التوجيهي ــشري إىل أن  ) ، املرف ــذي ي ال
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ا، يف املقـام األول واجـب ومـسؤولية تـوفري احلمايـة              عاتقهـ  يقع على هي اليت   السلطات الوطنية   
مثــل االهتمــام بوجــه خــاص بــاحلوار مــع الــسلطات   املواملــساعدة للمــشردين داخليــا، يواصــل  

يستند أساسا إىل القيـام ببعثـات إىل        اء،  مثل مفتوحا وبنّ  امل الذي يريده    ،وهذا احلوار . احلكومية
مناقـشتها مـع    وبذلك تتسىن   عني املكان   ئق يف   احلقاأفضل وسيلة لالطالع على     البلدان؛ وتلك   

مث إنــه وحرصــا علــى معاضــدة الــدول يف إجيــاد . مناقــشة ملموســة ومتعمقــةالــسلطات الوطنيــة 
لبعثـات  مثـل بزيـارات عمـل وبأنـشطة ملتابعـة ا          املحلول للمشاكل اليت يواجها املشردون، يقوم       
 .اليت سبق أن قام به هو نفسه أو قام هبا سلفه

 
 ثات إىل البلدانلبعا - ١ 

 مجهورية أفريقيا الوسطى
يف الفتـرة   مثل بزيـارة رمسيـة إىل مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى             املبدعوة من احلكومة، قام       - ٦

ــر إىل /شــباط ٢٤مــن  ــانغ . ٢٠٠٧مــارس / آذار٣فرباي ــه إىل ب  حيــث اجتمــع مــع  يويف زيارت
مثل مقـاطعيت أوهـام وأوهـام       املر  رئيس اجلمهورية، وممثلي الوزارات املعنية واجملتمع الدويل، زا       

ــدين          ــي اجملتمــع امل ــة وممثل ــسلطات احلكومي ــع ال ــث حتــادث م ــد حي ــدي يف مشــال غــرب البل بن
 .)١(واملنظمات الدولية فضال عن عدد كبري من املشردين داخليا

مثل أن عددا كبريا من املشردين داخليا الذين أحرقـت قـوات األمـن قـراهم          املوالحظ   - ٧
جوء إىل األدغـال يف ظـروف صـعبة جـدا وهـو خيـشى أن هـذه األزمـة اخلطـرية                      اضطروا إىل الل  

إىل أزمــة إنــسانية ختــرج عــن نطــاق  تؤدي بــسرعة ســالــيت تعيــشها مجهوريــة أفريقيــا الوســطى  
وهو يرى أن نبذ العنـف والتـصدي لإلفـالت مـن العقـاب الـسائد يف البلـد وااللتـزام            . السيطرة

وحيدة لوضع حـد لالنتـهاكات اجلـسيمة حلقـوق اإلنـسان            اء هي السبل ال   بالدخول يف حوار بنّ   
ــا        ــة أفريقي ــدائر يف مشــال مجهوري ــا بــسبب الــصراع احلــايل ال ــها املــشردون داخلي الــيت يعــاين من

 االتزاماهتـ بدقـة   مثـل مجيـع األطـراف الفاعلـة إىل أن حتتـرم             املويف هذا السياق، يـدعو      . الوسطى
 مـن املنظمـات االنـسانية أن تعاضـد البلـد يف             مبوجب القانون الدويل الواجب التطبيـق ويطلـب       

وأخــري، . ن داخليــا ومحايتــهمجهــوده الــيت يبــذهلا لتلبيــة االحتياجــات الالزمــة ملــساعدة املــشردي
إذ يعي أن إجياد حل دائم هلذه األزمة لن يتـوفر مـا مل تعـاجل املـسائل األساسـية املتـسببة يف                        فهو

دون إبطـاء وعلـى     الشروع،   يدعو املاحنني إىل     ختلف تنمية وهتميش بعض القطاعات السكانية،     
 .برنامج إمنائي طموح يف مشال البلديف أساس طوعي، 

 
__________ 

 .التقرير املتعلق هبذه املهمة سينظر فيه قريبا داخل جملس حقوق اإلنسان )١( 
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 أذربيجان
ــارة مثــل املبــدعوة مــن الــسلطات، قــام    - ٨  إىل ٢مــن  أذربيجــان يف الفتــرة إىلرمسيــة بزي
بري الـيت    لتقييم حالة التشرد الداخلي السائدة يف البلد، واسـتعرض التـدا           ٢٠٠٧أبريل  /نيسان ٦

ــسألة   ــارة، اجتمــع   . اختــذت ملعاجلــة هــذه امل ــة،   املوخــالل هــذه الزي ــيس اجلمهوري ــل مــع رئ مث
 ،رئيس الوزراء ورئيس اللجنة الوطنية املعنية باملساعدة اإلنـسانية لالجـئني واملـشردين           مساعد  و
 .)٢(وسابرابادإميشلي املسؤولني املعنيني، وزار باكو، ومسغايت، وبالسوفار، ومع سائر و
مثـل أن أذربيجـان تعـيش حالـة خطـرية مـن حـاالت               امل، ذكـر    لزيارةويف أعقاب هذه ا     - ٩

، هنـاك تقـدم   ١٩٩٨وهـو يـرى أنـه منـذ الزيـارة الـيت قـام هبـا سـلفه يف عـام                      . التشرد الـداخلي  
 يف جمال احلقوق املدنية والسياسية وكـذلك احلقـوق االقتـصادية واالجتماعيـة              أحرزحقيقي قد   

املخيمـات  أكثـر  مثل بوجه خاص إىل أنه مت أخريا إغالق عدد مـن       املوأشار  . للمشردين داخليا 
. وأن مساكن جديدة قد مت بناؤها يف املناطق الريفية مما مكـن املـشردين مـن حيـاة كرميـة              تردِّيا  

إىل حالـة اآلالف    خاصة بـالنظر    مثل احلكومة على أن تواصل جهودها يف هذا اجملال          املوشجع  
يف مــساكن مجاعيــة يف ظــروف داخــل املنــاطق احلــضرية  الــذين يعيــشون مــن املــشردين داخليــا
وقــال يف معــرض إشــارته إىل الــصعوبات الــيت يواجهــا املــشردون فيمــا  . صــعبة إىل أقــصى حــد

يتعلق مبصادر الرزق، إنه حيث احلكومة على أن تتصدى على سبيل األولويـة هلـذه املـسألة بـأن      
قدرهتم على االكتفاء الذايت ومتكينهم من فرصـة اسـتعادة          تعزز خاصة الربامج الرامية إىل زيادة       

 .دورهم كعناصر نشطة ومنتجة يف جمتمعاهتم
 

 زيارات العمل وأنشطة املتابعة - ٢ 
 

 تركيا
اء الـذي جيريـه مـع سـلطات      خالل الفترة املشمولة بـالتقرير، واصـل املمثـل احلـوار البنّـ             - ١٠

 . ٢٠٠٥يف عام هذا البلد منذ زيارات العمل اليت قام هبا 
ان وإطـالق خطـة عمـل إقلـيم         يف  ،  ٢٠٠٦سبتمرب  /، شارك، يف أيلول    السياق هذايف  و - ١١

وخطــة العمــل . املتعلقــة بالتــدابري املتخــذة حيــال املــشردين يف شــرق وجنــوب شــرق األناضــول
 اسـتراتيجيات مـن   قـّدم ، تاهذه، اليت تراعي بعض التوصيات اليت كـان املمثـل قـد قـدمها سـابق          

وشـّجع   . اإلقلـيم  لـك واإلدمـاج االجتمـاعي للمـشردين يف ذ       املعيـشية   ظروف  ال أن حتّسن    شأهنا
ــوة مكتــب حــاكم    ــل بق ــى مواصــلة جهــوده  واملمث ــذ خطــة العمــل وان عل  كمــا أوصــى  ؛تنفي

__________ 
 .التقرير املتعلق هبذه املهمة سينظر فيه قريبا داخل جملس حقوق اإلنسان )٢( 
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تخـذ  دعم املبادرات املماثلـة الـيت ميكـن أن تُ   بان وواحلكومة التركية بتقدمي املساعدة إىل حاكم    
 .يف مناطق أخرى

ديـسمرب  / كـانون األول ٦بدعوة من احلكومة، قام املمثل بزيارة أخرى إىل تركيـا يف         و - ١٢
، بنـــاء علـــى طلـــب  للمـــشاركة يف تقـــدمي عـــرض عـــام لنتـــائج الدراســـة الـــيت أجراهـــا ٢٠٠٦

 والـسكان املـشردين     ةحول اهلجر حاجتيب   معهد الدراسات الدميغرافية التابع جلامعة       السلطات،
ــا تقيــيم حجــم ظــاهرة التــشرد الــداخلي،   يكمــن يف  الدراســة وكــان اهلــدف مــن هــذه  .داخلي

وتكــوين فكــرة عــن حالــة األشــخاص الــذين عــادوا إىل ديــارهم وأولئــك الــذين ال يزالــون          
وحــسب االســتنتاجات الــيت  .مــشّردين، واحلــصول علــى معلومــات حــول خيــاراهتم املــستقبلية 

ــاليم ال     ــة مليــون شــخص األق  واقعــة يف جنــوب شــرق توّصــلت إليهــا هــذه الدراســة، تــرك قراب
ومنــذ ذلــك احلــني، عــاد . ٢٠٠٥ و ١٩٨٦بــني عــامي  ا إقليمــ١٤والبــالغ عــددها  األناضــول

املناسـبة، أدىل املمثـل ببيـان أعـرب فيـه        تلـك   ويف  . )٣(م يف املائة إىل ديـاره     ١٢ و   ١٠بني  منهم  
مليـة  ععن ارتياحه إلجراء هذه الدراسة اليت تـشكّل قاعـدة جيـدة للعمـل تـساعد احلكومـة يف                    

مواجهـة التحـديات املتمثلـة يف       املساعدة على   التخطيط للربامج واالستراتيجيات اليت من شأهنا       
 .البحث عن حلول مستدامة للمشردين داخليا

 إىل االستنتاج الذي توصلت إليـه هـذه الدراسـة ومفـاده            اباإلضافة إىل ذلك، واستناد   و - ١٣
بطلـب تعـويض عـن      فتـرة الزمنيـة احملـددة،       ، خـالل ال   مس األشخاص املعنيني فقط تقدموا    أن خُ 

. اقتــرح املمثــل علــى وزيــر الداخليــة متديــد املهلــة ،)٤(األضــرار الــيت حلقــت هبــم جــراء تــشّردهم
دة سـنة   ملـ تعـويض   ال ات طلبـ  ميويشيد املمثـل بـالقرار الـذي اختذتـه احلكومـة بتمديـد مهلـة تقـد                

 ،إلجـراءات الـيت يتعـّين اّتباعهـا       يـدعو الـسلطات إىل القيـام حبملـة توعيـة تـشرح ا             هو  إضافية، و 
حجـم التعـويض   وتقـدميها  ، وطبيعـة األدلّـة الـيت يتعـّين         اوأنواع األضرار اليت قد تستحق تعويض     

وزارة الداخليـة مكلّفـة بتنـسيق       داخـل   ، مع التقدير، بإنشاء أمانة      ا ويرّحب املمثل أيض   .مكنامل
ي املبـادرة الـيت    وحييّـ . لعـودة تنفيذ قانون التعويض مع وضع خطـط عمـل للمـشردين وبرنـامج ا             

 أكــرب بــني خمتلــف اوالــيت تكمــن يف وضــع مــصفوفة تكفــل اتــساقالتنــسيق اضــطلعت هبــا أمانــة 
دعم علـى  بالـسلطات أن تـ   ويهيـب    .املرصـودة هلـا   األقاليم املعنية فيما يتعلق حبجم التعويـضات        

 .ل التــشرّد الــداخلياجلهــود الــيت تبــذهلا األمانــة لتحــسني اســتجابة تركيــا ملــسائســبيل األولويــة 
__________ 

قـاليم جنـوب شـرق األناضـول البـالغ عـددها            إن عدد األشخاص الـذين تركـوا أ       ف الدراسة   حسب نتائج هذه   )٣( 
  عـاد  ، شـخص  ١ ٢٠١ ٢٠٠ و   ٩٥٣ ٦٨٠، يتـراوح بـني      ٢٠٠٥ و   ١٩٨٦، ألسباب أمنية بني عامي      ١٤

 .وقتك الم منذ ذلملائة إىل دياره ١٢,١  و١٠,٩بني منهم 
، بطلــب ٢٠٠٧ يــسمح لألشــخاص املــشّردين بــأن يتقــدموا، حــىت بدايــة عــام ٢٠٠٤كــان قــانون عــام  )٤( 

 .جّراء تشردهم هبم ويض عن األضرار اليت حلقتتع
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 لوضـع  ا يّتسم بأمهية خاصة يف إطار اجلهود اليت ُتبـذل حاليـ      اويشكّل توفري املوارد الكافية جانب    
ان الـيت تـشكّل بدايـة       وخطط عمل يف األقاليم املتضررة، على إثر جنـاح خطـة العمـل يف إقلـيم                 

  . للنهج التشاركي والشامل املعتمدا نظرا مشّجعاتنفيذها تقّدم
 

 جياجور
 بنــاء ،٢٠٠٦ديــسمرب / كــانون األول١٦ إىل ١٤املمثــل جورجيــا يف الفتــرة مــن  زار  - ١٤

 . حيـث قـام مبتابعـة املهمـة الـيت اضـطلع هبـا يف هـذا البلـد العـام املاضـي                       ،على دعـوة الـسلطات    
ملـشاكل املرتبطـة    اهبـة ا  وخالل إقامته، شارك يف تقدمي عرض عام ملشروع استراتيجية شـاملة جمل           

 .البلدذلك  الداخلي يف بالتشّرد
ــة  - ١٥ ــالة مؤرخــ ــانون األول٢٦ويف رســ ــة  ٢٠٠٦ديــــسمرب / كــ ــسلطات إىل اموّجهــ لــ

اجلورجية، رّحب املمثل مع التقـدير باملبـادرة الـيت اضـطلعت هبـا احلكومـة واملتمثّلـة يف اعتمـاد                     
اإلنـسان  االستراتيجية تقوم على القانون الدويل حلقـوق        تلك  أن  شار إىل   وأ .االستراتيجيةتلك  

إعـادة  يف  التـشّرد الـداخلي، وأن مبـدأي حـق العـودة واحلـق              املتعلقـة ب  املبـادئ التوجيهيـة     على  و
حـظ املمثـل مـشاركة الـسلطات يف وضـع حـد             المـا    ك .املشروعشكالن حمور ذلك    اإلدماج ي 
ــهميش ــشردين داخليــ  لت ــها   ،اامل ــيت جــرى اإلعــراب عن ــشية تحــسني ظــروفهم  ل واإلرادة ال املعي

 أن مجيـع  ،عـالوة علـى ذلـك   ، وأكّـد  .ما يتعلّق باملـأوى والتعلـيم والـصحة والعمـل    سيما في وال
 دعــم قــوي مــن تقــدمي إىل ضــرورة ااألطــراف املعنيــة جيــب أن تــستمر يف التعــاون الوثيــق الفتــ 

ههـا، جـرى إقـرار    ويرّحـب املمثـل بأنـه، منـذ تـاريخ الرسـالة األخـرية الـيت وجّ         .جانب املـاحنني 
 .يف القريب العاجلها سُيعتمد ري وضع برنامج عمل لتنفيذ كما جي،االستراتيجية

 
 أرمينيا
زيارة عمل إىل هذا البلد يف الفترة مـن         باملمثل  قام  بناء على دعوة من حكومة أرمينيا،        - ١٦
سـلفه فرانـسيس دينـغ يف عـام     قام هبا لزيارة اليت وكمتابعة ل ،٢٠٠٧أبريل  / نيسان ١٥ إىل   ١٢

إقامته يف البلـد، حمادثـات مـع رئـيس الـوزراء وكبـار املـوظفني                خالل  أجرى املمثل،   و. ٢٠٠١
 وغـــري ةاملرتبطـــة بالتـــشرد الـــداخلي وكـــذلك مـــع ممثلـــي املنظمـــات الدوليـــاملعنـــيني باملـــسائل 

 تـــشامباراك يف إقلـــيم اأيـــضزار وعـــالوة علـــى الزيـــارة الـــيت قـــام هبـــا إىل يرفـــان،   .احلكوميـــة
 . غيقاركونيك

ذربيجـان  أ إىل الصراع بني هـذا البلـد و        ا مسألة املشردين داخلي   ويف أرمينيا، يعود أصل    - ١٧
نتيجـة   اعـدد املـشردين داخليـ     أن  وُيقـّدر    .وإىل الكوارث الطبيعية من ناحية أخـرى      ،  من ناحية 
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ــصراع  ــامي  الـ ــني عـ ــغ  ١٩٩٤ و ١٩٨٨بـ ــخ٧٢ ٠٠٠يبلـ ــرة ٦٥ ٦٤٧ و )٥(ص شـ . )٦(أسـ
رضــية الــيت ضــربت املنطقــة الــشمالية يتعلــق بــالكوارث الطبيعيــة، فقــد أجــربت اهلــزة األ  وفيمــا

 شـخص علـى الفـرار       ١٠٠ ٠٠٠ حـوايل    ١٩٨٨ديـسمرب   /الشرقية من البالد يف كـانون األول      
 .من منازهلم

هلجـرة والالجـئني بنـاء      وزارة شؤون ا  وحسب حتقيق أجراه جملس الالجئني النروجيي و       - ١٨
ني املــشّردين بــسبب مــن بــ شخــصا ٨ ٣٩٩فــإن علــى توصــيات املمثــل الــسابق لألمــني العــام، 

والحــظ .  يف املائــة مــن العــدد األصــلي ١٠ أي مــا يقــارب نــسبة  ،كــذلكزاع، ال يزالــون ـالنــ
 وال سيما إىل بلديـة تـشامباراك، أن بعـض املـشّردين يعيـشون يف                ،املمثل خالل زياراته امليدانية   

ملـساعدة   علـى بـرامج ا     اويفتقر عدد منهم إىل أي دخل ويعتمد كليـ        . حاالت تبعث على القلق   
 .اإلنسانية اليت تقدمها احلكومة

ويـشّجع   .وفيما يتعلـق بـالكوارث الطبيعيـة، يأسـف املمثـل لعـدم تـوفر بيانـات حديثـة          - ١٩
السلطات على مجع البيانات يف هذا اجملال للـتمكن مـن حتديـد احتياجـات املـشردين ومواجهـة               

 .ستدامةبإجياد حلول مهتيئة الظروف الكفيلة مشاكلهم على حنو مناسب و
تـسم  ويالحظ املمثل أن إعادة اإلدماج احمللي تـشكل النـهج املفـضل يف أرمينيـا، الـيت ت                  - ٢٠

 هـذا النـهج     لكنه يشري إىل أن    .االجتماعي من الناحيتني الدينية والعرقية    سق  بقدر كبري من التنا   
ايا قائمـة   كقـض ىل عدم معاجلة املسائل املرتبطـة بالتـشرد الـداخلي           إيف كثري من األحيان،     ،  أدى
الـسلطات  على الـرغم مـن اجلهـود املبذولـة ملـساعدة فئـات الـسكان الـضعيفة، مل تنفـذ           ف. بذاهتا

ــة  ــامج احلكومي ــه لأي برن ــدا لمــشردين موّج ــا مل جيــر اعتمــاد   حتدي ــذا   أكم ــق هب ــانون يتعل ي ق
ق يف  وهكذا، فإن برنامج تأهيل املناطق احلدودية الـذي قُـّدم إىل املمثـل الـساب              . احملدداملوضوع  

جديـد مـن شـأنه    لربنـامج  ولكن املمثل يرّحب بوضـع وكالـة اهلجـرة     .قط مل ُينفذ ٢٠٠١عام  
ويهـدف هـذا الربنـامج إىل       . تيسري عودة املشردين من املنـاطق احلدوديـة إىل منـاطقهم األصـلية            

وإعـادة بنائهـا، وتقـدمي مـساعدة غذائيـة          إصـالح املنـازل     مـن خـالل     أُسـر    ١ ٠٠٥دعم عـودة    
 .أنشطة مدرة للدخليف املعنية الغرض منه تيسري البدء ُألسر غ مقطوع لوتوفري مبل

احلــاالت تــسوية ويعتــرب املمثــل أن أرمينيــا تــشكل حالــة فريــدة مــن نوعهــا إذ ميكنــها     - ٢١
مثــل هــذه البلــدان الــيت عليهــا مواجهــة ختــرج مــن عــداد املتبقيــة مــن التــشرد الــداخلي وبــذلك 

 ،حلكومـــة إىل اعتمـــاد برنـــامج بـــشأن عـــودة املـــشردينيـــدعو ا ويف هـــذا الـــسياق، .االتاحلـــ

__________ 
 ).E/CN.4/2001/5/Add.3( فرانسيس دينغ .انظر تقرير املمثل السابق لألمني العام م )٥( 
 .٢٠٠٥مارس / آذار١، مسحيةي، دراسة جملس الالجئني النروجي )٦( 
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مــايو / أيــار٤وقــدم املمثــل، يف رســالة مؤرخــة   . اجملتمــع الــدويل إىل دعــم تنفيــذه يــدعو  كمــا
 . املفّصلةه وتوصياته استنتاجاتنضمت موجهة إىل السلطات يف أرمينيا، مذكرة ت٢٠٠٧

 
 كوت ديفوار  

 الــذي قدمــه املمثــل إىل اجلمعيــة العامــة، شــهدت كــوت ديفــوار، منــذ التقريــر األخــري  - ٢٢
 يرحب املمثل بالتوقيع علـى      هلذاو. تطورات مهمة فتحت آفاقا جديدة أمام مواطنيها املشردين       

اتفاق واغادوغو بني الرئيس غباغبو واألمني العـام للقـوى اجلديـدة غّيـوم سـورو، ويـشري علـى                    
ردين يف البلـد ويـنص علـى وضـع        مصري املـش  يذكر صراحة   وجه اخلصوص إىل أن هذا االتفاق       
ــشردي احلــرب    ــساعدة م ــامج مل ــة    / آذار٩ويف  .برن ــيس اجلمهوري ــل إىل رئ ــب املمث ــارس كت م

واألمني العام للقوى اجلديدة ليلفت انتباههما إىل النقاط الـيت تبـدو لـه رئيـسية يف إطـار عمليـة                    
كـاهتم، أو جـرب األضـرار       مساعدة املشردين يف استعادة أمواهلم وممتل     : املصاحلة الوطنية أال وهي   

، وكفالــة العقــاراتالــيت حلــت هبــم أو مــنحهم تعويــضا مناســبا، وإيــالء أمهيــة خاصــة ملــسألة    
 .مشاركة املشردين يف مجيع مراحل العملية االنتخابية

توجــه املمثــل إىل كــوت ديفــوار ، ٢٠٠٧يونيــه / حزيــران٢٩ إىل ٢٥ويف الفتــرة مــن  - ٢٣
طـالع امليـداين علـى مـا آلـت إليـه حـاالت        البعة هتـدف إىل ا بدعوة من حكومتها، يف زيارة متا  

التــشرد الــداخلي بعــد التوقيــع علــى اتفــاق واغــادوغو، ومتابعــة احلــوار مــع الــسلطات ومجيــع    
ــوفري        ااألطــراف الف ــن أجــل ت ــدمي توصــيات م ــشردين وتق ــد احتياجــات امل ــة، وحتدي ــة املعني عل

ــة املناســبتني  ــد  .)٧(املــساعدة واحلماي ــو   وعــالوة علــى أبي ــاطق غيغل جان، زار املمثــل كــذلك من
  .وبلوليكان وبواكي

ووفقا للمعلومـات الـيت أبلـغ املمثـل هبـا، فقـد هـدأ الوضـع كـثريا وجـرت فعـال بعـض                          - ٢٤
اســتمرار وجــود بعــض يؤكــد املمثــل  ولكــن .حتركــات العــودة التلقائيــة يف مشــال البلــد وغربــه 

 وتقـــدمي املـــساعدة اإلنـــسانية هلـــم، مايـــة املـــشردين داخليـــافيمـــا يتـــصل حبالتحـــديات اهلامـــة 
ويف الواقـع    .حلول عادلة ودائمة للمشردين لكي يدوم السالم      التوصل إىل   ضرورة  يؤكد   كما

حلول مناسبة للمشاكل األساسية مثل مـشكلة حتديـد اهلويـة أو قـانون          إجياد  فهو يعترب أن عدم     
 .ية السالم للخطرتوترات جديدة ميكن أن تعرض عمليفضي إىل األراضي الزراعية، قد 

وفيما يتعلق بضرورة استقرار البلد، يرحب املمثل بتحسن الوضع األمـين حتـسنا كـبريا       - ٢٥
منذ التوقيع على اتفـاق واغـادوغو، بـالرغم مـن اسـتمرار اإلبـالغ عـن وقـوع بعـض احلـوادث                        

__________ 
التقريـــــر  النظـــــر يف ، ومت٢٠٠٦أبريـــــل /ســـــافر املمثـــــل يف بعثـــــة رمسيـــــة إىل كـــــوت ديفـــــوار يف نيـــــسان  )٧( 

)(A/HRC/4/38/Add.2البعثة يف الدورة الرابعة جمللس حقوق اإلنسانتعلق بتلك  امل. 
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 لتعزيــز الالزمــةارد وتــوفري املــلة احلاجــة امللّحــ ويــشدد علــى .ســيما يف منطقــة الثقــة الــسابقة ال
ويعـرب املمثـل     .قدرات قوات إنفاذ القانون من أجل رفع مستوى محاية األرواح واملمتلكـات           

عن قناعته بأن إعادة توزيع اإلدارة، اليت بدأت حبكام املقاطعـات، ستـساهم مـسامهة مهمـة يف                   
 .حتسني احلالة

الواضـح  عداد  السـت وفيما يتعلق بعملية عودة املـشردين إىل منـاطقهم، يرحـب املمثـل با              - ٢٦
جمتمعــاهتم اســتعداد  وب،عــودة املــشردينلتيــسري الــسلطات علــى أعلــى املـستويات،  أبدتــه ي ذالـ 

القـضايا ُتطـرح    خـالل إقامتـه أن بعـض        الحـظ   غـري أن املمثـل       .مـن جديـد   السـتقباهلم   األصلية  
نتقاليـة  على حنو متشابه يف مجيع املناطق املعنية، مثـل احلاجـة إىل تواصـل املـساعدة يف الفتـرة اال                 

مثـــة مـــشاكل حمـــددة تطـــرح فيمـــا يتعلـــق بغـــرب ن كـــولالـــيت تتعلـــق بعمليـــة العـــودة ككـــل، 
 .ومشاله البلد

قلـق إزاء التحـديات الـيت يطرحهـا التـشرد املتعاقـب             الاملمثـل   ساور  ففي غرب البلد، يـ     - ٢٧
و، الـذين   ن مـن ز   و القادم  فاملشردون .بعثتهاملتعلق ب اليت كان قد أشار إليها من قبل يف التقرير          و

كــانوا قــد وجــدوا مالذهــم يف بلــوليكني، غــادروا املــزارع الــيت كــانوا يــشغلوهنا ليتيحــوا عــودة 
السكان دون أن يتمكنـوا هـم مـن العـودة إىل قـراهم الـيت مـازال مـشردون آخـرون يـشغلوهنا،               

إيالء هذه احلالـة    إىل  ويهيب املمثل بالسلطات     .وبالتايل وجدوا أنفسهم يف وضع صعب للغاية      
 ذلـك، أُبلـغ     نوفضال ع . عاقبمهية خاصة وإجياد حلول شاملة تتيح عودة املشردين بشكل مت         أ

واألشـخاص القـادمني مـن منـاطق أخـرى يف البلـد أو ذوي       األهـايل  املمثل بـإبرام اتفاقـات بـني       
ويرحـب   .تيـسري إعـادة إدمـاج املـشردين       اهلدف منها   األصول األجنبية العائدين إىل مزارعهم،      

قـوم علـى تقاليـد البلـد ممـا      ت، “ إدمـاج قـانون ”الـيت تأخـذ شـكل       العالقـات    هـذه    املمثل بكـون  
إال أن القلــق يــساوره مــن  .ســيتيح للــسكان املعنــيني الــتحكم بزمــام العمليــة علــى أفــضل وجــه 

احتمال حدوث صراعات نتيجة لتلـك االتفاقـات الـيت تكـون يف بعـض احلـاالت غـري متوازنـة                     
وباإلضـافة   .مـات علـى كاهـل األشـخاص العائـدين إىل قـراهم      وتلقي بالعبء األكرب من االلتزا  

بــني خالفــات االتفاقــات ال تــنّص علــى آليــات فيمــا يتعلــق حبــدوث تلــك إىل ذلــك،  يبــدو أن 
ــذين عــادوا إىل أراضــيهم وأوصــيائهم، ويظهــر   ــانون  عــارض تت  أهنــااألشــخاص ال ــا مــع ق أحيان

ويف هذا الصدد، دعا املمثـل       .ا القانون األراضي الزراعية، مما يزيد من الصعوبات يف تطبيق هذ        
الــسلطات إىل كفالــة أن تتفــق املبــادرات الــيت اختــذت لتيــسري املــصاحلة بــني اجملتمعــات احملليــة،   

 .احلدود الدنيا ملعايري حقوق اإلنسان والعدالة، وأن حتترم احلق يف الكرامة للجميع مع

يف جوهرهـا  صل  ليت تعترض العـودة تتـ     املمثل أن العوائق ا   يعتقد  وفيما يتعلق بالشمال،     - ٢٨
حبالة التهميش اليت تتعرض هلا املنطقة وتتجلى يف معدالت بطالـة مرتفعـة، وغيـاب شـبه كامـل                   
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لإلدارة العامة، وزيادة طفيفة يف معدالت اجلرمية وكذلك وجود عـدد كـبري مـن األمـالك الـيت                   
فقـر املـشردين،    تزايـد   اخلصوص،  وتأكد له، على وجه      .مت االستيالء عليها أو هنبها أو تدمريها      

سيما حـاالت البـؤس الـشديد الـيت تعـيش فيـه اجلماعـات الـضعيفة جـدا مثـل النـساء ربـات                          ال
خــالل حتــاوره مــع األشــخاص   الحــظ األمهــات، وباإلضــافة إىل ذلــك،  ملراهقــات األســر أو ا

 .املشردين، تزايد بعض التوترات بني اجملتمعات احمللية

مسألة حتديد هوية املواطنني ومـنحهم بطاقـات هويـة شخـصية هـي              ويذكّر املمثل بأن     - ٢٩
والحظ باهتمام اجلهود اليت تبذهلا احلكومـة        .مسألة أساسية يف عملية التطبيع يف كوت ديفوار       

ســيما مــن أجــل تعزيــز النظــام القــضائي لكــي يــتمكن، بــشكل مناســب، مــن   يف هــذا اجملــال ال
بيـد أن   .لـة الـيت ينبغـي عليهـا إصـدار أحكـام مكمِّلـة       مواجهة التحدي اليت تفرضه احملاكم املتنق    

اإلشارة إىل أن هذا اإلجراء قد يسبب صـعوبات معينـة للمـشردين ألنـه يـنص علـى                   ود  املمثل ي 
ويعـرب املمثـل     .أن منح شهادة ميالد جيب أن جيري يف املكان الذي ولد فيـه الـشخص املعـين                

ن ممارسة حقهم االنتخـايب، يف إطـار        عن قلقه بشكل خاص من احتمال عدم متكن املشردين م         
وأخـريا،   .هم بلـد  يف الشؤون العامة مثل بقية مـواطين      املشاركة  العملية االنتخابية اجلارية، ومن     

. ةاإلشــارة أيــضا إىل خمــاطر انعــدام اجلنــسية الــيت ميكــن أن تــنجم عــن عمليــة حتديــد اهلويــ  ود يــ
هنـج إقليمـي   اتبـاع  ويوصـي ب حلـول هلـذه املـشاكل    أن تواصـل البحـث عـن       السلطات  هيب ب وي

 .هذه املسائلإزاء 

يوليـه، اسـتنتاجات وتوصـيات      / متوز ٢٥وأحال املمثل إىل السلطات يف رسالة مؤرخة         - ٣٠
الـصيغة النهائيـة    إجـراءات ملموسـة لوضـع       إىل اختـاذ    الـسلطات احلكوميـة     هـو يـدعو     و. مفصلة
املــشردين، واعتمادهــا العمــل الــيت أعــدهتا وزارة التــضامن مــن أجــل عــودة األشــخاص    خلطــة 

ويوصي اجملتمع الدويل مبواصلة وضع ودعم برامج لـصاحل املـشردين مـن             . وتنفيذها دون تأخري  
ويـذكّر   .يف منـاطق العـودة إذا مـا بـدا ذلـك ضـروريا       امليـداين وتعزيـزه  ستمرار احلضور خالل ا

هـام   تقـدمي دعـم   املمثل اجلهات املاحنة بأمهيـة تقـدمي املعونـة لعمليـة الـسالم مـن خـالل مواصـلة            
اسـتمرار احلـضور    صاحل املـشردين داخليـا بغيـة دعـم عمليـة العـودة وكفالـة                ل ملوضوعةللربامج ا 
 .للوكاالت واملنظمات العاملة يف هذا اجملالامليداين 

 
 نيبال  

يف تـشرين   املمثـل   ، كتـب    ٢٠٠٦عـام   يف إطار مفاوضات السالم املعقودة يف خريـف          - ٣١
 للتأكيـد   )املـاوي  (ة االنتقالية يف نيبـال وإىل احلـزب الـشيوعي النيبـايل           أكتوبر إىل احلكوم  /األول

 علـى   ،ر الطرفني وذكَّ .ليةعملمشردين داخليا يف هذه ال    لعلى ضرورة مراعاة احلقوق األساسية      
اسـتقرارهم   أن خيتـاروا حبريـة مكـان         مبقـدورهم  بأن املشردين جيـب أن يكـون         ،وجه اخلصوص 
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ستـشاروا بـشكل   يف االنتخابـات وأن يُ أبنـاء وطنـهم    مثـل بـاقي   وأن يكون مبقدورهم املشاركة   
 إىل للعائــدينأمهيــة ضــمان األمــن   وعــالوة علــى ذلــك، أكــد  .مهــممنــتظم يف املــسائل الــيت هت 

 .سيما يف املناطق النائية هم، والديار

 مــصري تنــاول عــن ارتياحــه لكــون اتفــاق الــسالم الــشامل ي  األمــني العــاموأعــرب ممثــل - ٣٢
لمشردين وحقهم يف اختيـار مكـان       لعودة  ال داخليا، وال سيما إشارته حتديدا إىل حق         املشردين

 .اســتقرارهم وإعرابــه عــن رغبــة األطــراف يف إجيــاد منــاخ مــوات لتطبيــع عالقاهتــا وللمــصاحلة  
وعــالوة علــى ذلــك، أنــشأ االتفــاق جلنــة وطنيــة للــسالم وإعــادة التأهيــل تــضطلع علــى وجــه      

ــشطة تقــدمي املــس   ــدة  اخلــصوص بأن ــل لفائ ــاعدات وإعــادة التأهي ــسبب  نشرديامل ــصراعب . )٨(ال
 الـيت   العراقيـل  أبدى ممثل األمني العام انشغاله بشأن املعلومات العديدة اليت تصله عن          ،وباملقابل

وعــالوة  .قاطعــاتمليواجههــا األشــخاص العائــدون، وال ســيما يف املنــاطق النائيــة عــن مراكــز ا 
تطـورات األخـرية يف شـرق تـرياي، وال سـيما فيمـا يتعلـق            قلـق بـشأن ال    ال سيساورهعلى ذلك،   

  .باألشخاص الذين أجربوا على اهلرب بعد األحداث
 

 املقبلةالبعثات  - ٣ 
مثـل أن  امل، يتوقـع  ٢٠٠٨ عـام  وبدايـة  ٢٠٠٧ عـام يف إطار أنشطة النصف الثـاين مـن        - ٣٣

كمـا تلقـى     .ومتـها  بنـاء علـى دعـوة مـن حك         ،ديسمرب إىل سري النكـا    /يتوجه يف كانون األول   
 .دعوات من االحتاد الروسي ومن مجهورية الكونغو الدميقراطية

وإضــافة إىل ذلــك، بعــث ممثــل األمــني العــام برســالة إىل الــسلطات الكينيــة والــسودانية  - ٣٤
 . مـع الـسلطات    نيزيـارت ال مـن حتديـد موعـد        ريبـا  ويأمـل يف أن يـتمكن ق       ،تني حمتمل نيبشأن بعثت 

ة األفريقيـة  لجنـ أن زيارة السودان تشكل مبادرة مشتركة مع نظريه من ال    أن يؤكد  مثلاملويود  
 يف   داخليـا  حلقوق اإلنسان والشعوب، املقرر اخلاص املعين بالالجئني وطاليب اللجوء واملشردين         

 .أفريقيا

__________ 
 اتفـاق الـسالم الـشامل بـني حكومـة       مـن ٣-٣-٧ و ٨-٢-٥ و ٤-٢-٥انظر على وجه اخلصوص الفقـرات    )٨( 

 .٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٢١، املوقّع يف )املاوي(نيبال واحلزب الشيوعي النيبايل 
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 خرىاألتدخالت ال - ٤ 

لفــه  الــذي ك)٩(، خــالل الفتــرة قيــد االســتعراض، يف عمــل فريــق اخلــرباءمثــلاملشــارك  - ٣٥
لعمل مـع حكومـة الـسودان ومـع اآلليـات املناسـبة مـن آليـات                 ا’’جملس حقوق اإلنسان بوالية     

وثيق مع رئيس عملية احلـوار والتـشاور         حقوق اإلنسان يف االحتاد األفريقي والتشاور على حنو         
ة والتوصـيات املتعلقـ    بني الدارفوريني، لضمان املتابعـة الفعالـة والتـشجيع علـى تنفيـذ القـرارات                

ــن           ــريه م ــابقاً، وغ ــسان س ــوق اإلن ــة حق ــسان، جلن ــوق اإلن ــس حق ــدها جمل ــيت اعتم ــدارفور ال ب
حقــوق اإلنــسان، وكــذلك للتــشجيع علــى تنفيــذ      مايــة مؤســسات األمــم املتحــدة املعنيــة حب    

الـدفاع عـن    آليات أخرى من آليـات األمـم املتحـدة املعنيـة ب            التوصيات ذات الصلة اليت قدمتها      
الــصدد، ولــضمان  ن تؤخــذ يف االعتبــار احتياجــات الــسودان يف هــذا حقــوق اإلنــسان، علــى أ

 .‘‘)١٠(االتساق بني هذه التوصيات، واملسامهة يف رصد حالة حقوق اإلنسان ميدانيا

 يف  ، اعتمـد جملـس حقـوق اإلنـسان        )A/HRC/5/6(وبعد النظـر يف تقريـر فريـق اخلـرباء            - ٣٦
  لـستة أشـهر   العمـل واصـل أن ي إىل الفريـق   فيـه  وطلـب بـالتقرير  فيه  رحب قرارا   دورته اخلامسة 

 وتقريـرا هنائيـا إىل      ٢٠٠٧سـبتمرب   /يف أيلول ة اجمللس   إىل دور ستكمال   وأن يرفع تقريرا م    أخرى
  .)١١(الدورة اليت تليها

ملعاجلـة  مثل للمشاركة يف املـؤمتر الـدويل        امل ُدعيأبريل املاضي،   / نيسان ١٨  و ١٧ويف   - ٣٧
انية لالجئني واملشردين داخليا يف العـراق ويف البلـدان اجملـاورة الـذي نظمتـه                االحتياجات اإلنس 

سليط  يف بيانــه أنــه يــود تــمثــلامل ذكــرو . لــشؤون الالجــئني يف جنيــف األمــم املتحــدةمفوضــية
وبـالرغم مـن     .الضوء على بعض التحديات اليت تطرحها حالة ما يقارب مليوين مـشرد عراقـي             

تكـوين فكـرة دقيقـة عـن الـصعوبات الـيت يواجهوهنـا، حيتمـل أن                  تفـصيلية ل   بيانـات عدم وجود   
ذلـك أهنـم     بلـدان أخـرى،      جلأوا إىل  األشخاص الذين     حالة تكون حالتهم أكثر إثارة للقلق من     

 مـن الـصعب جـدا يف     ويف العراق الصراع الذي تسبب يف تشردهم،موجودون على مقربة من   
مثـل إىل أنـه   املاملـشردين، أشـار   بوفيمـا يتعلـق      .الظروف احلالية تقدمي مساعدات إنسانية كافية     

__________ 
السيدة راضيكا كومارسوامي، املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية باألطفال والصراع املسلح؛      : يتألف الفريق من   )٩( 

عـين حبـاالت اإلعـدام خـارج نطـاق القـضاء أو بـإجراءات مـوجزة أو                  والسيد فيليـب ألـستون، املقـرر اخلـاص امل         
تعسفا؛ والسيدة هينا جيالين، املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية حبالـة املـدافعني عـن حقـوق اإلنـســان؛ والـسيد                     

قـرر اخلـاص    والتر كالني، ممثل األمني العام املعين حبقوق اإلنسان للمـشردين داخليـا؛ والـسيد مانفريـد نـواك، امل                  
املعين بالتعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة؛ والسيدة يـاكني إرتـورك،      

 .املقررة اخلاصة املعنية بالعنف ضد املرأة وأسبابه ونتائجه
 .٧، الفقرة ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ املؤرخ ٤/٨انظر قرار جملس حقوق اإلنسان  )١٠( 
 .A/HRC/5/L.6ر مشروع قرار جملس حقوق اإلنسان انظ )١١( 
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ا علـى بعـض التقـارير       درو . على احلكومة مسؤولية محايـة مواطنيهـا املـشردين ومـساعدهتم           عتق
مثـل  امل تفرضها بعض املناطق على دخول املشردين إىل أراضيها، أكـد            االيت ذكرت أن مثة قيود    

كمـا هـو وارد يف املبـادئ التوجيهيـة      بلـد   الأن هناك حقـا أساسـيا يف اهلـرب مـن العنـف داخـل                
ــة ب ــداخل الاملتعلق ــشرد ال ــصدد،  يت ــذا ال ــ؛ ويف ه ــع    ودعي ــدم من ــة ع ــة إىل كفال ــسلطات احمللي  ال
 يف املائـة  ١وبـالرغم مـن أن     .احلمايـة داخـل بلـدهم      األمـن و   عـن  بحـث من مواصلة ال  املشردين  

ــه يف تــذكري  مثــل عــن املفقــط مــن املــشردين العــراقيني يعيــشون يف خميمــات، فقــد أعــرب       أمل
سـيما مـن حيـث أنـه يزيـد       والآخر مـا ُيلجـأ إليـه،    أن اإليواء يف خميم ينبغي اعتباره بالسلطات  

 . فيمـا بـني الطوائـف   تتـسم بـالعنف   املخاطر األمنية على هذه الفئة الـسكانية الـضعيفة يف حالـة             
 إىل تــوفري تــسعى أوالوهــو يــشجع الــسلطات علــى أن تأخــذ يف اعتبارهــا التــدابري البديلــة وأن 

 ، مبـا يف ذلـك وكـاالت       الـدويل مثـل اجملتمـع     املوأخـريا، شـجع      . داخـل اجملتمعـات احملليـة      املأوى
 على حالة املشردين يف العراق وعلى تقدمي دعمه للحكومـة           األمم املتحدة، على تركيز جهوده    

 .العراقية يف هذا الصدد

ثـات والزيـارات القطريـة، أدىل       فية اليت نـشرت بعـد البع      وباإلضافة إىل البالغات الصح    - ٣٨
 وكـان ذلـك باالشـتراك      ، عـن تـدهور احلالـة يف الـصومال         ٢٠٠٧مايو  / أيار ١ يوم    ببيان مثلامل

 مـن بينـهم اخلـبري املـستقل املعـين حبالـة حقـوق               ، خبريا آخر معنيني باإلجراءات اخلاصـة      ١١مع  
ــصومال  ــسان يف ال ــانيف هــذا و.اإلن ــر األعمــال ال   البي ــشري إىل أث ــذي ي ــسكان   ال ــى ال ــة عل قتالي

ىل إمجيـع أطـراف الـصراع    دعـا اخلـرباء   املدنيني، وال سيما التسبب يف حـاالت تـشرد جديـدة،       
 . مبوجب القانون اإلنساين الدويل وقانون حقوق اإلنسانااحترام التزاماهت

 
 التعاون مع املنظمات اإلقليمية - باء 

قليميـة الـيت تقـدم دعمـا قويـا لنـشر            مثل أمهية كـربى للتعـاون مـع املنظمـات اإل          امليويل   - ٣٩
ــشارك يف   ــة وت ــادئ التوجيهي ــسان للمــشردين   وضــع املب ــة حقــوق اإلن ــانوين حلماي  .اإلطــار الق

وخــالل األشــهر األخــرية، واصــل حــواره مــع هــذه املنظمــات هبــدف دعــم جهودهــا مــن أجــل 
تواجههـا  لتحديات اليت   ل بشكل أفضل    التصديمراعاة قضايا التشرد الداخلي ومن أجل       زيادة  

 .بلداهنا األعضاء يف هذا الصدد
 

 أفريقيا - ١ 
  حلقوق اإلنسان والشعوبةاألفريقياللجنة   

بنجــول، ( للجنــة األفريقيــة حلقــوق اإلنــسان والــشعوب الرابعــةخــالل الــدورة العاديــة  - ٤٠
أوجـه  مثـل لتقـدمي عـرض شـدد فيـه علـى             امل، وجهت الدعوة إىل     )٢٠٠٦نوفمرب  /تشرين الثاين 
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 بني واليته ووالية املقرر اخلاص للجنـة املعـين بـالالجئني وطـاليب اللجـوء واملـشردين يف                   رالتضاف
وشدد أيضا علـى ضـرورة زيـادة التعـاون بـني الـواليتني والقيـام بأنـشطة مـشتركة مـن                       .أفريقيا

  . مثال،قبيل البعثات املشتركة

الـذهاب   أن يـتمكن مـن        يف مثل اتصاالته املنتظمـة بـنظريه األفريقـي ويأمـل         املويواصل   - ٤١
وإياه يف زيارة إىل السودان قريبا من أجـل تكـوين فكـرة عـن حالـة املـشردين يف دارفـور وعـن              

 .سري عمليات العودة يف جنوب البالد
 

 االحتاد األفريقي  
إدارة الـــشؤون مثـــل بدعوتـــه إىل املـــشاركة يف اجتمـــاع تـــشاوري نظمتـــه املف تـــشرَّ - ٤٢

 وتقـدمي املـساعدات      داخليـا  ي بشأن مشروع اتفاقيـة حلمايـة املـشردين        االحتاد األفريق السياسية ب 
ــم ــار       و.هل ــا يف أي ــس أباب ــد يف أدي ــذي عق ــاع ال ــذا االجتم ــايو /ضــم ه ــن   ٢٠٠٧م ــة م جمموع

 يف حامسـة مرحلـة   هـو عيت ملناقـشة هـذا املـشروع الـذي        املنظمات الشريكة لالحتاد األفريقي دُ    
ــانوين الطــار اإلر يطــوت ــشأن محا اإلق ــساعدة هلــم   قليمــي ب ــة األشــخاص املــشردين وتقــدمي امل  .ي

 توضـيح مـسؤوليات الـدول واالحتـاد          ترمـي إىل    هي أول حماولـة    ةبادرة األفريقي املوبالفعل، فإن   
  .األفريقي جتاه األشخاص املشردين يف مجيع أحناء القارة

بتــوفري مــه االحتــاد األفريقــي علــى مبادرتــه والتزاب، يف كلمتــه االفتتاحيــة، مثــلامل وأشـاد  - ٤٣
 القـانون الـدويل      مـع  محاية أفضل للمشردين داخليا وشـدد علـى ضـرورة وضـع صـك يتماشـى               

كمـا أعـرب عـن ارتياحـه لـروح           .يتشرد الداخل ال ب ةحلقوق اإلنسان واملبادئ التوجيهية املتعلق    
ــة         ــيني يف عملي ــع الفــاعلني املعن ــة الــيت عملــت علــى إشــراك مجي ــاح الــيت تتــسم هبــا اللجن االنفت

ر، وال سـيما املقـرر اخلـاص للجنـة األفريقيـة حلقـوق اإلنـسان لالجـئني ولطـاليب اللجـوء                      التشاو
 العاملــة يف جمــال التــشرد الــداخلي  األمــم املتحــدةوكــذلك مؤســسات  واملــشردين يف أفريقيــا،

 .وأعضاء اجملتمع املدين الدويل

مت وقش مــشروع االتفاقيــة بالتفــصيل وقــد   ُنــوخــالل هــذا االجتمــاع التــشاوري،     - ٤٤
 تأكيـد اسـتعداده     ،مثل الـذي شـارك بـشكل نـشط يف املناقـشات           املوجيدد   .اقتراحات لتحسينه 

 .للعمل مع اللجنة على وضع هذا الصك اهلام
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 األمريكتان - ٢ 
 منظمة الدول األمريكية  

 إىل اعتمـاد    أفـضت مثـل خـالل املفاوضـات الـيت         املمت التشاور، هـذه الـسنة أيـضا، مـع            - ٤٥
خـــالل ) AG/RES.2277 (XXXVII 0/07)( للقـــرار  ملنظمـــة الـــدول األمريكيـــةة العامـــةاجلمعيـــ

 .٢٠٠٧يونيه /دورهتا العادية السابعة والثالثني اليت عقدت يف بنما يف حزيران

مهية كربى للحوار الذي شرع فيه منـذ عـدة سـنوات مـع              أ الذي يويل    ،مثلاملويعرب   - ٤٦
حيـث الـدول    لى وجه اخلـصوص لكـون القـرار         حه ع  عن ارتيا  ككل،منظومة البلدان األمريكية    

األعــضاء علــى النظــر يف اختــاذ املبــادئ التوجيهيــة املتعلقــة بالتــشرد الــداخلي الــيت صــاغها ممثــل   
 هــؤالء  أساســا خلططهــا وسياســاهتا وبراجمهــا الــيت تــدعم باملــشردين داخليــااملعــيناألمــني العــام 

لألهـايل   اجملتمعـات احملليـة   ت منـها    جهـا ، وفقا ألحكام القـانون الـدويل،        األشخاص كما تدعم  
. ومعـوقني أطفال ونساء ومسنني    من   من أصل أفريقي وذوي االحتياجات اخلاصة        واملنحدرين

مثـل أيـضا إىل أن القـرار يـدعو الـدول إىل دمـج املبـادئ التوجيهيـة                  املوعالوة على ذلك، يشري     
 .يف قانوهنا الداخلي

 
 أوروبا - ٣ 

 اجمللس األورويب  

، ذهب املمثـل إىل ستراسـبورغ يف إطـار احلـوار املـستمر              ٢٠٠٧ يناير/انون الثاين يف ك  - ٤٧
وهبذه املناسبة، اجتمع باألمني العام ومفوض حقوق اإلنـسان          .الذي جيريه مع اجمللس األورويب    

تعـاون  وروبيـة لل  لجنـة األ  ال  أعمـال  ، وخباصة مـن يؤيـدون      اجمللس أمانةمن  أعضاء  عدة  وكذلك  
مـسائل  العديـد مـن   وخالل هذه االجتماعـات، نـوقش    .ينجراهملاألوروبية لاللجنة القانوين و

شترك وال سيما تلك املتـصلة حبـاالت التـشرد املطـول، والبحـث عـن حلـول دائمـة                    املهتمام  اال
باملـشردين  االسـتعانة  لمشردين وضرورة التعمق يف بعض املواضيع مـن قبيـل موضـوع حقـوق        ل

ملقابالت التشديد على احلاجة إىل تعزيز التعاون بـني املمثـل   ومت يف مجيع ا .داخلياً واستئجارهم
 .واجمللس

 
مــشردين داخليــاً يف أنــشطة مجيــع الكيانــات لتعمــيم مراعــاة احلقــوق األساســية ل - جيم 

 نظومة األمم املتحدةالتابعة ملاملختصة 
 ٢٠٠٥/٤٦ مـن قرارهـا      ٢٣وفقاً لطلب جلنة حقوق اإلنسان، اليت ترجـوه يف الفقـرة             - ٤٨

أن يتصدى ملشاكل املـشردين الـداخليني املعقـدة، وال سـيما بتعمـيم مراعـاة احلقـوق األساسـية          
لمشردين يف أنشطة كل الكيانـات املختـصة يف منظومـة األمـم املتحـدة، اسـتمر املمثـل خـالل            ل
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ويف هذا اإلطار، ظـل يـويل    . يف التحاور عن كثب مع خمتلف الشركاء املعنينيالنظرالفترة قيد 
 .قضايا املشردين داخلياًبمباشرة ُتعىن ة خاصة للكيانات اليت أمهي
 

 مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية - ١ 

وكـذلك مـع    تنـسيق الـشؤون اإلنـسانية       وثيـق مـع مكتـب       بتعـاون   واصل املمثل عملـه      - ٤٩
بفــضل املــساعدة الــيت يقــدمها علــى اخلــصوص موظــف   يف حــاالت الطــوارئ، منــسق اإلغاثــة 

املمثل وزيارات العمل الـيت يقـوم   بعثات عم واليته والذي يشارك يف حتضري       املكتب املكلف بد  
مـن  وأعـرب املمثـل عـن ارتياحـه لتأكيـدات الـدعم              .هبا سواء من الناحيـة الفنيـة أو اللوجـستية         

 . يف حاالت الطوارئإلغاثةل املنسق اجلديد جانب
 

 اللجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت - ٢ 

شـارك املمثـل بنـشاط يف مناقـشات اللجنـة الدائمـة املـشتركة بـني            املعنيـة   خالل الفتـرة     - ٥٠
ويـويل املمثـل أمهيـة خاصـة      .مـل افريق العالاملنظمات، سواء على مستوى املمثلني الرئيسيني أو 

 أو العملـي    املفاهيميللمناقشة سواء على املستوى     متميزا  للتعاون مع اللجنة ألهنا تشكل إطاراً       
 .املشردين داخلياًبملتعلقة لقضايا احلماية ا

 اللجنـة هـذا العـام اإلطـار     اعتمـدت الـيت اضـطلع هبـا املمثـل،       التشاور  وعلى إثر جهود     - ٥١
ويقترح هذا اإلطـار املفـاهيمي معـايري تـسمح           .)١٢(لمشردينلاملفاهيمي املتعلق باحللول الدائمة     

شردين لتشرد قد انتـهت وأن املـ  اعتبار أن حالة افيها ميكن ي  ــة الت ــروف واللحظ ــد الظ ــبتحدي
وهــو ينقــسم إىل معــايري موضــوعية جيــب      . خاصــةمحايــة وأاجــة إىل مــساعدة  حبمل يعــودوا 

اســتيفاؤها مــسبقاً الختــاذ القــرار مــن جانــب األفــراد، مــن قبيــل ســهولة الوصــول إىل اخلــدمات 
ة بــشأن احلكوميــة، وآليــات التــشاور مــع األفــراد املعنــيني، والوصــول إىل معلومــات موضــوعي   

معـايري  فيتـضمن   ذا اإلطـار املفـاهيمي       أمـا اجلـــزء الثانـــي هلـ        .ة اجلديـد  ـــ األوضاع يف حمـل اإلقام    
  .حل دائمالتوصل إىل تسمح بتحديد ما إذا مت 

 
 مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني - ٣ 

دة لـشؤون   األمـم املتحـ    تعاونه الوثيق مع مفوضية      قيد النظر واصل املمثل خالل الفترة      - ٥٢
مـن  املمثـل    اسـتقبال     ليس فقـط يف    ويتجلى هذا التعاون   . متميزة معها عالقات له  اليت  الالجئني  

البعثـات إىل   خـالل تنظـيم   ةكـبري املـؤازرة ال  أيـضاً يف  ته بـل والياملوظفني الذين يدعمون  جانب  

__________ 
 .http://www3.brookings.edu/fp/projects/idp/2007_DurableSolutionsFrameWork.pdfانظر  )١٢( 
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حـوار مـستمر مـع خمتلـف     ووجـود   مـواد التـدريب     واستحداث  ،  االضطالع هبا البلدان وخالل   
 .وضع السياساتباملوظفني سواء بشأن مسائل تتصل حبالة معينة أو 

وعالوة على ذلك، نظم املمثل هذا العام مع املفوضية حلقة عمل للـتفكري يف حـاالت                 - ٥٣
 .) أعاله“دال”الفرع انظر (التشرد املطول 

 علــى اجلهود الــيت تبــذهلا املفوضــية لالضــطالع باملــسؤوليات الــيت تقــعبــاملمثــل ويــشيد  - ٥٤
عاتقها يف إطـار العمليـات املـشتركة بـني املنظمـات والـيت هتـدف إىل مواجهـة حـاالت التـشرد                       

وهــو يــشجع املنظمــة علــى االســتمرار علــى هــذا املنــوال مــع التــشديد علــى محايــة     .الــداخلي
 .املشردين داخلياً يف مجيع احلاالت اليت تقتضي ذلك

 
 قوق اإلنسانحل  األمم املتحدةمفوضية - ٤ 

، ال يـزال املمثـل يتلقـى مـساعدة          ٢٠٠٥/٤٦وفقاً لقرار جلنـة حقـوق اإلنـسان سـابقاً            - ٥٥
وتتجلـى هـذه     . خاصة بـشؤون أمانـة مكتبـه        املكلفة األمم املتحدة حلقوق اإلنسان   من مفوضية   

العمـل الـيت يقـوم هبـا        وزيـارات   الفين واللوجـسيت للبعثـات      تحضري  الي  ــط ف ــدة ليس فق  ــاملساع
 . كل جوانب تنفيذ واليتههتم يف مساعدة ،كل أعم بش،أيضاًبل و

يف زيـادة عمليـات تبـادل       النظـر   وعالوة على ذلك، بدأ املمثل أيضاً خالل الفتـرة قيـد             - ٥٦
املعلومات مع مديريات املفوضية ووحداهتا التشغيلية املختلفة بغية تكثيـف التنـسيق والتـآزر يف               

 .لمشردين داخلياًلتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان 

وأخرياً، شاركت املفوضـية هـذا العـام للمـرة األوىل يف تنظـيم الـدورة التدريبيـة بـشأن                     - ٥٧
ويف هـذا الـسياق، مت إرسـال     .ام يف سـان رميـو  ـــ ي الـيت ينظمهـا املمثـل كـل ع    ـرد الداخلـ ــالتـش 
ف آخـر مـن املـشاركة       ـــ ن موظ ـــ ومتكاملدربيـــن   ق  ــى فري ــع املستوى لالنضمام إل   ــف رفي ــموظ
 . اجللساتيف
 

 جلنة بناء السالم - ٥ 

وأنشطة املتابعة اليت يقوم هبا يف بلدان من قبيل كـوت ديفـوار ونيبـال     البعثات  يف إطار    - ٥٨
ر املمثـل يف    والسودان وجورجيا والبوسنة واهلرسك وصربيا، على سبيل الذكر ال احلـصر، فكَّـ            

 واحلكـم   ،شردين وإعادة بناء الـسالم    لملالصلة الوثيقة بني احلاجة إىل البحث عن حلول دائمة          
إدراج أمانة جلنة بناء السالم بغية حثهـا علـى       باملمثل  اتصل  ويف ضوء هذا االستنتاج،      .يف البلد 
اإلدالء ببيــان أمــام إىل  املمثــل ُدعــيوهكــذا  .احلقــوق األساســية املــشردين يف مناقــشاهتامــسألة 

 .امي لشؤون الالجئنيمايو املاضي إىل جانب املفوض الس/ أيار٢اللجنة يف 
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اجلهـود  يكفـل اسـتدامة     وأبرز املمثل يف بيانه أن البحث عـن حلـول دائمـة للمـشردين                - ٥٩
ــاء الــسالم  ــة لبن ــدأ هــذا البحــث يف أقــرب وقــت ممكــن لتجنــب    ينبغــي ومــن مث،  .املبذول أن يب

ر بــأن عمليــات بنــاء الــسالم ضــرورية للبحــث عــن  وذكَّــ .الوصــول إىل حــاالت تــشرد مطــول
هـذه  تعّمـر   أال  دائمة للمشردين؛ ولكن كذلك بأنه يف غياب حلول دائمة، مـن احملتمـل              حلول  
ا الـسكان بـشكل     ـــ ي يواجهه ـــ ز بـني املـشاكل الت     ـــ ذا الـسياق، مي   ـــي ه ــوف . طويــل اتــالعملي

ـــع ـــام والــيت ميكــن أيــضاً أن تؤث ـ ـــر فـ بــني ن، مــن قبيــل املــسائل املتــصلة بــاألمن، و ــي املــشرديـ
رورة إجيـاد حلـول دائمـة للمـشردين أو إعـادة            ـــ ضحتديـدا، وال سـيما      بالتشرد  املتصلة  ل  املشاك

، مــع إدراك بكــال النــوعنيرح أن هتــتم اللجنــة ــــواقت .املمتلكــات الــيت ختلــوا عنــها عنــد فــرارهم
 .لمشردينلأمهيتهما 

 عنـدما  عمليـة إعـادة الـسالم للخطـر    استدامة ض عّرتوكما أبرز املمثل، من املمكن أن   - ٦٠
ال تؤخــذ احتياجــات املــشردين يف احلــسبان بــشكل كــاٍف، وباخلــصوص مــا يتعلــق باجلوانــب   

إعادة األمن ونزع سـالح اجلماعـات املـسلحة؛ وإعـادة البنـاء وإعـادة التأهيـل يف اجملـال          :التالية
ــادة   ــصادي؛ وإع ــصاحلة  املمتلكــات االقت ــة؛ وامل ــدابري   ،وحــل املنازعــات العقاري ــك ت ــا يف ذل  مب

الـــسياسي وإنـــشاء هياكـــل والتحـــول  والعدالـــة االنتقاليـــة؛ ،ة اإلفـــالت مـــن العقـــابمكافحـــ
أن تتخـذ احلكومـات املعنيـة، بالتعـاون مـع           ال بـد    لـذلك    .ومؤسسات حكومية أكثر مـسؤولية    

اجملتمع الدويل، التـدابري الالزمـة لـضمان متكـن املـشردين مـن االسـتفادة حبلـول دائمـة يف إطـار                       
 .عزيز السالمأنشطتها الرامية إىل ت

ومــن خــالل إنــشاء جلنــة بنــاء الــسالم  .وعمليــات إعــادة البنــاء وتعزيــز الــسالم معقــدة - ٦١
الـدول يف اللحظـات احلـساسة    مـؤازرة   اجملتمع الدويل األمهيـة الـيت يـضفيها علـى        ناجلديدة، يبيِّ 

ع ذلــك، يتعهــد اجملتمــلتركيز علــى وبــا .بــشكل خــاص الــيت متــر هبــا يف فتــرات مــا بعــد الــصراع
بغيــة جتنــب وذلــك إعــادة البنــاء يف الفتــرة االنتقاليــة احملفوفــة باملخــاطر،  مبجاهبــة حتــدي الــدويل 

ورغم احلاجة إىل أخذ عدة جوانب يف احلـسبان يف إطـار عمليـات الـسالم، فـإن                  .االنتكاسات
 يزعـزع حـىت      قـد  املمثل يـشدد علـى أن مـن املهـم عـدم إمهـال احتياجـات املـشردين ألن ذلـك                    

 . تقوم عليها هذه العملياتاألسس اليت
 

 يةعمال البحثاألقدرات والأنشطة تعزيز  - دال 
 تعزيز القدرات - ١ 

توجـد يف صـميم     وتعزيزهـا   قـوق اإلنـسان للمـشردين       التـرويج حل  انطالقاً من فكرة أن      - ٦٢
الواليــة الــيت عهــدت إليــه هبــا جلنــة حقــوق اإلنــسان الــسابقة، واصــل املمثــل هــذا العــام أيــضاً     

 .يد على تعزيز قدرات خمتلف اجلهات الفاعلة املعنية بإدارة قضايا التشرد الداخليالتشد
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ــدورتني  - وهكــذا نظــم هــذا العــام أيــضاً، بالتعــاون مــع مــشروع بروكينغــز     - ٦٣ بــرن، ال
يف الــدويل رد الــداخلي يف معهــد القــانون اإلنــساين ـــأن التــشـــة بــشـــــة والثالثــــالتــدريبيتني الثاني

قـوق اإلنـسان، الـيت كانـت     األمـم املتحـدة حل   مفوضية فإنوللمرة األوىل،  ).إيطاليا(سان رميو 
 إىل املـشاركني يف التنظـيم،       انضمتالدورة التدريبية،   ُيلقي أحد دروس    حىت اآلن ترسل خبرياً     

وتتوجه هاتان الدورتان التدريبيتان، اللتـان نظمتـا علـى التـوايل      .وذلك نزوالً عند طلب املمثل
، إىل صــــانعي قــــرار سياســــيني، ٢٠٠٧يونيــــه / وحزيــــران٢٠٠٦نــــوفمرب /ين األوليف تــــشر

ومشرعني ولكن أيضاً إىل ممثلني للمنظمات الدوليـة احلكوميـة وغـري احلكوميـة الـيت تتنـاول يف                   
عملها مسائل التشرد الداخلي، وذلك هبدف تيسري وتعزيز فهمهم لإلطار القانوين والتـشريعي             

 بشأن التـشريعات والتجـارب الوطنيـة        املشاركنيد وإتاحة حوار بني     املنطبق على مسائل التشر   
 .يف هذا اجملال

 ٢٠٠٦نـوفمرب  / تـشرين الثـاين  ١٧ إىل ٥وعالوة على ذلك، ُدعي املمثل إىل غانا مـن      - ٦٤
لعرض املبادئ التوجيهية والتوجيهات التشغيلية بشأن حقوق اإلنـسان والكـوارث الطبيعيـة يف               

 .ماعة االقتصادية لدول غرب أفريقياإطار تدريب نظمته اجل
 

 األعمال البحثية - ٢ 

ــى        املواصــل  - ٦٥ ــائمني عل ــع الق ــق م ــاون وثي ــصرمة، العمــل يف تع ــرة املن ــوال الفت ــل، ط مث
وجيــري حاليــا وضــع الــصيغة النهائيــة لــدليل   .، وهــو أحــد مديريــه بــرن-بروكينغــز مــشروع 

 ،رد الـداخلي املوجـه إىل املـشرعني واملـديرين         التطبيق الوطين للمبـادئ التوجيهيـة املتعلقـة بالتـش         
ن هــذا غــرض مــوال .بالتعــاون مــع القــائمني علــى املــشروع علــى إكمالــه مثــل املالــذي يعكــف 

ــا ورد يف   ــدليل، كم ــر الال ــسابق إىل تقري ــة ال ــة العام ــو أن يكــون  )A/61/276انظــر  (اجلمعي ، ه
ويف  . بالتــشرد الــداخليسياســاهتا وتــشريعاهتا املتعلقــةتنفيــذ مرجعــا للحكومــات لــدى وضــع  

علـى وضـع قاعـدة بيانـات عـن           بـرن    -بروكينغـز   الوقت نفسه، يعمل القائمون على مـشروع        
  .التشريعات والسياسات املتعلقة بالتشرد الداخلي

ــك،  و - ٦٦ ــسان إضــافة إىل ذل ــل أ/اكتملــت يف ني ــام    ا٢٠٠٧بري لدراســة الــيت طُلــب يف الع
مثـل قـد أشـار إليهـا يف     املوكان  ،وعمليات السالماملاضي إجراؤها بشأن األشخاص املشردين    

  أربـع ستند يف املقـام األول إىل حـاالت      الدراسـة، الـيت تـ     هـذه   و .التقرير نفسه، وستـصدر قريبـا     
ــا ( ــا وكولومبي ــسودان وجورجي ــل  )ســري النكــا وال ــاول بالتحلي ــشاكل  ســبل، تتن ــصدي مل  الت

هبـا   ميكـن الطـرق الـيت      توطيـده، و   التشرد الداخلي يف سياق اتفاقات السالم ويف إطار عمليـات         
وقــد أُجريــت مــشاورات واســعة النطــاق يف  . لمــشردين املــشاركة يف هــذه العمليــات بفعاليــة ل

.  يف هـذا اجملـال     نيخـرباء عـامل   مـع    عدد مـن البعثـات الدبلوماسـية و        يممثلمع  نيويورك وجنيف   
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لـشؤون الـسياسية، بوضـع    مثل القيام، بالتعاون مع فريق دعم الوسـاطة التـابع إلدارة ا       املويعتزم  
اتفاقـات  إطـار   دليل خمصص للوسطاء يتعلق بأفضل الـسبل لتنـاول مـسائل التـشرد الـداخلي يف                 

  .السالم

املـشردين  يـود وضـع عـدة تقـارير بـشأن            مثـل كـان امل  وفيما يتعلـق باحلالـة يف العـراق،          - ٦٧
 تـصاعد تيـار     ثـار آدراسـة أوىل عـن       بـرن    -بروكينغـز   أصدر مشروع   هذا، فقد   وعلى   .داخليا

وخلــص التقريــر إىل أن النــسيج اجملتمعــي  .حــاالت التــشرد الــداخليعلــى التطــرف يف العــراق 
ظــاهرة التــشرد، وأن فــرص   بــدأ يــتغري مــن جــراء  والــدميغرايف يف الكــثري مــن املراكــز احلــضرية 

وينـوي  . حدوث حركات عودة واسعة النطاق حمدودة، وأن ظاهرة التشرد تتميز بتنـوع كـبري             
 .إجراء دراسة ثانية للمتابعة تتناول مسائل التشرد يف العراقأن يطلب  املمثل

أيضا باملسائل املتعلقة حباالت التشرد الطويـل األجـل، وقـد نظـم يف هـذا               مثلاملويهتم   - ٦٨
 بـرن،   -بروكينغـز   ألمـم املتحـدة لـشؤون الالجـئني ومـشروع           االسياق، بالتعاون مـع مفوضـية       
 .٢٠٠٧يونيـه  / حزيـران ٢٢  و٢١يف جنيـف يـومي   ُعقدت ائل  حلقة عمل للنظر يف هذه املس     

حلقـة العمـل املـذكورة هبـدف حتديـد التـدابري الـيت ينبغـي اختاذهـا          بعقـد  قـد بـادر     مثـل املوكان  
 ٌرتقريـ أُعـد  و . مع التركيز على التوصـل حللـول مـستدامة   ،مساعدة املشردين ومحايتهملتحسني 

ــق مبجــاال      ــضمن توصــيات تتعل ــاع ت ــذا االجتم ــساعدة   عــن ه ــدعوة، وإصــالح قطــاع امل ت ال
 .تطوير العمليات والبحوثأخرى تتصل بوالتعاون بني املؤسسات، و اإلنسانية

 
 االستنتاجات والتوصيات - ثالثا 

إن ظاهرة التشرد الداخلي، سواء جنمت عن كوارث طبيعية أو حـاالت نـزاع أو                - ٦٩
فهنـاك يف الوقـت    .ن سـكان العـامل  بسبب مشاريع إمنائية كربى، متس اليوم عددا متزايدا م

ــر مــن    مليــون شــخص يعــانون مــن التــشرد بــسبب نزاعــات احتــدمت يف    ٢٤احلــايل أكث
وأغلب هؤالء معرضون للخطر  .فضال عن ماليني آخرين ُشردوا ألسباب أخرى بلداهنم،

 وينبغـي علـى حكومـات الـدول املعنيـة ، يف املقـام األول، مث علـى                   . غـري مـستقرة    حالتهمو
ووفقا  .ع الدويل عموما حتمل مسؤولية هؤالء املشردين وتقدمي الدعم واحلماية إليهماجملتم

، ينبغـي أن تـشمل هـذه احلمايـة     اداخليـ شـخاص املـشردين   للمبادئ التوجيهيـة املتعلقـة باأل    
وأثنـاء حـدوثها، وكـذلك      حاالت التشرد،   جتنب وقوع   أي يف إطار    : كافة مراحل التشرد  

 .زاعـال سيما يف إطار عمليات السالم التالية للن عند البحث عن حلول دائمة،

املشردين يف إطار   األشخاص   ملصريمثل عناية خاصة    املويف الفترة قيد النظر، أوىل       - ٧٠
 األطراف املعنيـة لـدى علمـه         بتوجيه رسائل إىل   قد قام  ف .عمليات إحالل السالم وتوطيده   
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لداخلي، وأعد وثيقة عن الصالت يف بلدان تواجه مشاكل التشرد اعمليات سالم بإجراء 
وواصل بشكل  السالم،  بناء   إىل جلنة    االتشرد الداخلي قدمه  ظاهرة  بني عمليات السالم و   

احلوار مع احلكومات ومجيع األطراف الفاعلة املعنية، ال سيما كيانات منظومـة األمـم             أعم  
هــا للتوصــل إىل املتحــدة، كــي يتــسىن لــه االســتمرار يف توعيتــها هبــذه املــسائل والتعــاون مع

مثـل أن   املويـرى   . شردين بفعـل الرتاعـات املـسلحة      شـخاص املـ   حلول مستدامة وعادلة لأل   
للغاية منها إدراج مسألة التـشرد الـداخلي حتديـدا يف إطـار       املؤشرات املشجعة   هناك بعض   

 .ينبغي إجنازه يف هذا اجملالمما اتفاقات السالم، إال أنه يشدد على أنه ال يزال هناك الكثري 

 : مبا يلياحلكوماتأن يوصي مثل املويف هذا السياق، يود  - ٧١

وهـي   وضع سياسات واستراتيجيات وطنيـة تـشمل مجيـع مراحـل التـشرد             )أ( 
على أن ؛ دائمةحلول والبحث عن  الوقاية أثناء التشرد، وتقدمي احلماية أثناء تلك الفترة،         

 هية؛ مع املبادئ التوجي هذه السياسات واالستراتيجيات تتفق

يف البلــدان الــيت قامــت بالفعــل بوضــع مثــل هــذه االســتراتيجيات، اختــاذ      )ب( 
 ؛ لالستراتيجياتالتدابري الالزمة، ال سيما املالية منها، من أجل كفالة التنفيذ الفعال 

، اختاذ التدابري الالزمة لتطبيـق  إليهامثل بزيارة رمسية امليف البلدان اليت قام      )ج( 
 اها؛ التوصيات اليت أبد

احلكومــات، كفالــة مراعــاة  تــشارك فيهــا يف إطــار عمليــات الــسالم الــيت   )د( 
، ال سـيما مـا يتعلـق منـها          الواجبـة هلـم   واحلقوق األساسـية    اصة للمشردين   االحتياجات اخل 

حبرية اختيار العودة إىل جمتمعاهتم احمللية األصلية، أو البقاء يف املكان الذي ارحتلوا إليه، أو               
 ؛  أي بلد آخر من بلدان املنطقةاالستقرار يف

يف أراضــــيها داخليـــا  مـــشردين  ألشــــخاص حلكومـــات  ايف حالـــة إيـــواء    )هـ( 
مناخ موات اقتصاديا واجتماعيا لعودة األشخاص املـشردين         وتأمني   اإلقليمية، كفالة إجياد  

 لمسائل املتعلقـة بامللكيـة؛ ويف     ل؛ ويف هذا السياق، ينبغي إيالء اهتمام خاص         بأمان وكرامة 
 كافة مراحل العملية، التشاور مع املشردين يف مجيع املسائل اليت ختصهم؛

العـودة إىل العـيش      ”سائل املـصاحلة بـني اجملتمعـات و       ملـ إيالء اهتمام خاص     )و( 
 ؛ مستدامسالمإحالل  تصبح عودة املشردين دائمة ويتسىن لكي “معا

الــذي الــسياسي  التحــولكفالــة املــشاركة الكاملــة والتامــة للمــشردين يف  )ز( 
صاحب عمليات السالم ، جتنبا خللق بؤر توتر جديدة تنـشأ عـن هتمـيش فئـة مـن الفئـات        ي

 .السكانية
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 : مبا يلياملنظمات اإلقليميةأن يوصي مثل امل، يود  نفسهويف السياق - ٧٢

مواصــلة العمــل علــى تــوفري محايــة أفــضل للمــشردين داخليــا عــن طريــق      )أ( 
 د إىل السمات اخلاصة للمناطق املختلفة؛ الترويج لنهج متمايز يستن

نظم املـ طـار   وتنفيـذ اإل  مواصلة القيام، على صعيد تلك املنظمـات، بوضـع           )ب( 
 ؛ فيهاملبادئ التوجيهيةعلى إدماج در املستطاع مع العمل قحلماية املشردين داخليا، 

تــوفري جمــال للحــوار والتعــاون علــى الــصعيد اإلقليمــي ملختلــف األطــراف   )ج( 
 حىت يتسىن تبادل املعلومات واخلربات؛ املعنية هبذه املسائل فاعلة ال

يف إطار عمليات السالم اليت تشارك فيهـا هـذه املنظمـات، كفالـة مراعـاة                 )د( 
 .احلقوق األساسية للمشردين، ال سيما فيما يتعلق باملصاحلة بني اجملتمعات احمللية

 : مبا يليجملتمع الدويلأن يوصي ا، يود ممثل األمني العام  نفسهويف السياق - ٧٣

املــشردين، وإدمــاج  مــضاعفة اجلهــود مــن أجــل تعزيــز احلمايــة املقدمــة إىل )أ( 
األمـم  مثـل مفوضـية     امل، يدعو   الصدد أنشطته؛ ويف هذا      صلب احلقوق األساسية هلؤالء يف   

 محايـة   بصفتها الكيان الرائد يف جمال    نشطتها  لشؤون الالجئني إىل مواصلة وتعزيز أ     املتحدة  
 ؛ معقدةاملشردين الذين يواجهون حاالت طوارئ 

ــة الدائمــة املــشتركة بــني     )ب(  الوكــاالت علــى  مواصــلة العمــل يف إطــار اللجن
 ؛  بشكل أفضلتنسيق أنشطته

تشجيع هيئات األمم املتحدة علـى تطبيـق اإلطـار املفـاهيمي علـى احللـول                 )ج( 
، وعــرض مــا خاصــةاجهــون حــاالت  الــذين يو)١٢(األشــخاص املــشرديناملــستدامة لــصاحل 

 ؛وممثل األمني العامالوكاالت يكون هلا من تعليقات على اللجنة الدائمة املشتركة بني 
مـشردين يف إطـار     للالـسالم إىل إدراج احلقـوق األساسـية         بنـاء   دعوة جلنة    )د( 

 يفأن عمليات السالم قد ال ُيكتـب هلـا الـدوام            ارب أظهرت   التجمراعاة أن   مداوالهتا مع   
 ملشاكل املشردين؛دائمة  حلول غياب

ــة خاصــة    )هـ(  ــالء عناي ــة إي ــاش امل  حلال ــار إجــراءات اإلنع ــشردين يف إط بكــر امل
 إذا اقتضى األمر ذلك؛ ة إليهم ساعدتقدمي املوكفالة استمرار 

الــسالم عــن طريــق مواصــلة  بنــاء دعــوة املــاحنني إىل اإلســهام يف عمليــات   )و( 
ات لمنظماستمرار احلضور امليداين ل   شردين وضمان   امل لصاحل   لربامج املنفذة لتقدمي الدعم   

 العاملة يف هذا اجملال يف املراحل االنتقالية؛ 
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 : مبا يليمنظمات اجملتمع املدينأن يوصي مثل امل، يود  نفسهويف السياق - ٧٤

األطـراف  تعريـف مجيـع     املشردين داخليـا وكفالـة      حمنة  مواصلة التعبري عن     )أ( 
 احتياجاهتم وشواغلهم؛  بية مبسائل التشرد الداخليالفاعلة املعن

 حقـــوق اإلنـــسان عنـــد تنفيـــذ أنـــشطة قـــائم علـــىمواصـــلة اعتمـــاد هنـــج  )ب( 
 قوق اإلنسان للمشردين داخليا؛أفضل حلمحاية على توفري املساعدة، والعمل 

مواصـلة احلـوار مـع احلكومـات وهيئـات األمـم املتحـدة وكافـة األطـراف           )ج( 
 .يز املساعدة واحلماية املقدمتني إىل املشردين داخليااملعنية لتعز

 


