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 الدورة الثالثة والستون
 *من جدول األعمال املؤقت) ب (٦٧البند 

ــها   ــسان ومحايتـ ــوق اإلنـ ــز حقـ ــسائل : تعزيـ مـ
حقــوق اإلنــسان، مبــا يف ذلــك الــُنهج البديلــة 
لتحـــسني التمتـــع الفعلـــي حبقـــوق اإلنـــسان     

    واحلريات األساسية
 محاية املشردين داخليا وتقدمي املساعدة إليهم  

 
  العاممذكرة من األمني  

 
يتــشرف األمــني العــام بــأن حييــل إىل أعــضاء اجلمعيــة العامــة تقريــر ممثلــه املعــين حبقــوق  

 ٦٢/١٥٣اإلنسان للمشردين داخليا، السيد فـالتر كـالني، املقـدم عمـال بقـرار اجلمعيـة العامـة                   
 .٦/٣٢وقرار جملس حقوق اإلنسان 
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 ملعين حبقوق اإلنسان للمشردين داخلياتقرير ممثل األمني العام ا  
 

 موجز 
يعـرض ممثـل األمـني العــام املعـين حبقـوق اإلنـسان للمــشردين داخليـا يف تقريـره الرابــع          

، األنـشطة الـيت اضـطلع هبـا يف إطـار            ٦٢/١٥٣هذا، املقدَّم إىل اجلمعيـة العامـة عمـال بقرارهـا            
 .٢٠٠٨يوليه / إىل متوز٢٠٠٧أغسطس /تنفيذ واليته خالل الفترة املمتدة من آب

وملــا كــان تقــدمي هــذا التقريــر يتــزامن مــع الــذكرى الــسنوية العاشــرة إلصــدار املبــادئ  
التوجيهية املتعلقة بالتشرد الداخلي، فإن ممثل األمني العـام اغتـنم الفرصـة للتـذكري بـأهم معـامل                   

 عليهـا مـن أجـل       التقدم احملرز خـالل عقـد مـن الـزمن والتحـديات الـيت ال يـزال يـتعني التغلـب                    
 .توفري محاية أفضل للمشردين داخليا

وأخريا، خيتم املمثل تقريره هذا بعرض عـدد مـن التوصـيات علـى الـدول والوكـاالت                   
 .اإلنسانية واجلهات املاحنة بغرض تعزيز التصدي لقضايا التشرد الداخلي
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 مقدمة -أوال  
هــذا التقريــر مقــدم مــن ممثــل األمــني العــام املعــين حبقــوق اإلنــسان للمــشردين داخليــا،   - ١

ــة    ــة العامــ ــرار اجلمعيــ ــال بقــ ــالني، عمــ ــالتر كــ ــسيد فــ ــر٦٢/١٥٣ الــ ــوق   وقــ ار جملــــس حقــ
 .٦/٣٢ اإلنسان

وعلــى غــرار التقــارير الــسابقة، يعــرض املمثــل أوال األنــشطة الــيت اضــطلع هبــا يف إطــار  - ٢
ــرة املمتــدة مــن آب   ــه خــالل الفت ــه / إىل متــوز٢٠٠٧أغــسطس /تنفيــذ واليت فقــد . ٢٠٠٨يولي

. ملتحـدة األمـم ا  هيئـات   واصل يف هذا اإلطار حواره مع احلكومات واملنظمات اإلقليميـة ومـع             
كما شارك املمثـل يف مناقـشات جملـس حقـوق اإلنـسان الـيت أفـضت إىل جتديـد واليتـه، والـيت                    

ألنــشطة املــضطلع هبــا يف إطــار واليتــه والتحــديات  لمــوجز بيــان كانــت فرصــة ســاحنة لتقــدمي  
 .املستمرة اليت تتعلق حبماية حقوق املشردين داخليا

 أيــضا علــى النظـر بالتفــصيل يف املــسائل  وخـالل الفتــرة قيـد االســتعراض، ركــز املمثـل    - ٣
املرتبطة حباالت التـشرد الـيت تتـسبب فيهـا الكـوارث الطبيعيـة، وهـي مـسألة تـستحق يف نظـره                       

 .اهتماما خاصا من مجيع األطراف الفاعلة، خاصة بالنظر إىل آثار التغري اجلاري يف املناخ
 

ــادئ التوجيه     -ثانيا   ــرة إلصــــدار املبــ ــذكرى الــــسنوية العاشــ يــــة املتعلقــــة  الــ
 الداخلي بالتشرد

يتــزامن تقــدمي هــذا التقريــر مــع الــذكرى الــسنوية العاشــرة إلصــدار املبــادئ التوجيهيــة   - ٤
 اومنـذ صـياغته  ). “املبـادئ التوجيهيـة   ”املشار إليه فيمـا بعـد بعبـارة         (املتعلقة بالتشرد الداخلي    

وق اإلنـسان والقـانون اإلنـساين        إىل القـانون الـدويل حلقـ       ةهذه املبادئ التوجيهيـة املـستنِد     نالت  
إطـارا دوليـا مهمـا حلمايـة        ”مل تعتربها اجلمعية العامة     إذ  . ةلدويل واملتوافقة معهما حجية كبري    ا

فحـسب، بـل اعترفـت هبـا أيـضا بلـدان عديـدة بأهنـا ملزمـة علـى الـصعيد                     )١(“املشردين داخليا 
 وتقــدمي املــساعدة إلــيهم، ليــاملــشردين داخاوهكــذا، فــإن الربوتوكــول املتعلــق حبمايــة . الــوطين

نطقة البحريات الكربى، ُيلزم الدول باحترام مبـادئ        املعين مب الذي اعُتمد يف إطار املؤمتر الدويل       
القــانون اإلنــساين الــدويل ومبــادئ حقــوق اإلنــسان الــسارية املتعلقــة حبمايــة املــشردين داخليــا   

ــصفة خاصــة      ــة ب ــادئ التوجيهي ــواردة يف املب ــة وتلــك ال ــصفة عام ــادئ  . )٢(ب ــد أُدرجــت املب ولق
التوجيهية أيضا يف بعض السياسات الوطنية وعلى وجه اخلصوص يف السياسة الوطنيـة العراقيـة               

__________ 
 .١٣٢رة ، الفق٦٠/١نظر قرار اجلمعية العامة ا )١( 
وتقـدمي املـساعدة    شردين داخليـا،    املـ لربوتوكول املتعلق حبماية    انطقة البحريات الكربى،    املعين مب املؤمتر الدويل    )٢( 

 .٣، املادة ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٣٠إليهم، 
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 والــيت تــضمنت يف مجلــة أمــور  ٢٠٠٨يوليــه /يف متــوزالــيت اعتمــدت مــؤخرا  املتعلقــة بالتــشرد 
ويف الـسياق   ). ٥الفـصل   (أصبحت جزءا من القانون الدويل      ملبادئ التوجيهية   اتأكيدا على أن    

 عـن سياسـة أملانيـا يف جمـال حقـوق            ٢٠٠٨نفسه، فإن احلكومة األملانية أقرت يف تقريرها لعام         
 .)٣(اإلنسان بأن املبادئ التوجيهية أصبحت جزءا من القانون الدويل العريف

، جهــوده )٤(وواصــل املمثــل، وفقــا لقــرار جملــس حقــوق اإلنــسان بــشأن جتديــد واليتــه - ٥
عزيز نشر املبادئ التوجيهية والترويج هلـا وتطبيقهـا، وتقـدمي الـدعم ألنـشطة تعزيـز                 الرامية إىل ت  

ويف هـذا   . )٤(القدرات واستخدام هذه املبادئ، فضال عن وضـع القـوانني والـسياسات الوطنيـة             
من شـنها    وقام بتحديثها، مما أتاح وسيلة       )٥(السياق، استعرض املمثل شروح املبادئ التوجيهية     

وحظيـت الطبعـة   . صول إىل مصادر القانون اليت تشكل أسـاس املبـادئ التوجيهيـة   تسهِّل الو أن  
 وتقـدمي  ملـشردين داخليـا  ااألوىل من هذه الشروح بالترحيب، بل إن الربوتوكول املتعلق حبماية    

نطقة البحريات الكربى، يطلـب إىل      املعين مب ، الذي اعُتمد يف إطار املؤمتر الدويل        املساعدة إليهم 
ضاء أن توافــق علــى اســتخدامها كمــصدر مرجعــي لتفــسري كيفيــة تطبيــق املبــادئ   الــدول األعــ
يف اجتمـاع مائـدة مـستديرة    للمـرة األوىل  الطبعة اجلديدة من الـشروح     عرضت  و. )٦(التوجيهية

 ٢٠٠٨أبريـل  / نيـسان  ١٠ سـنوات علـى إصـدار املبـادئ التوجيهيـة، ُنظـم يف               ١٠بشأن مـرور    
 .لجمعية األمريكية للقانون الدويلمبناسبة انعقاد االجتماع السنوي ل

واحتفاال بالذكرى السنوية العاشـرة إلصـدار املبـادئ التوجيهيـة، سـينعقد مـؤمتر دويل                 - ٦
ــة يف     ــة النروجيي ــه احلكوم ــستوى تنظم ــع امل ــشرين األول١٦رفي ــوبر / ت .  يف أوســلو٢٠٠٨أكت

ن الالجــئني وممثــل وســيويل هــذا املــؤمتر، الــذي ســُينظم باالشــتراك مــع اجمللــس النروجيــي لــشؤو 
األمني العام املعين حبقوق اإلنـسان للمـشردين داخليـا واملـشروع املـشترك بـني معهـد بروكنغـز                    

التشرد الداخلي، عناية خاصة إلدمـاج املبـادئ التوجيهيـة يف التـشريعات             املتعلق ب وجامعة برين   
ــن الكــوارث        ــشرد النامجــة ع ــها يف ســياق حــاالت الت ــة، وألمهيت ــسياسات الوطني ــة وال الطبيعي

__________ 
 )٣( Achter Bericht der Bundesregierung über ihre Menschenrechtspolitik in den auswärtigen Beziehungen und 

in anderen Politikbereichen Berichtszeitraum: 1 März 2005 – 29 Februar 2008, section 6.2.2. 
 ).ج( ٧ة ، الفقرة الفرعي٦/٣٢ قرار جملس حقوق اإلنسان )٤( 
 )٥( Walter Kälin, Guiding Principles on Internal Displacement, Annotations (Revised edition)   منـشور صـادر ،

 تـشرد البجامعـة بـرين املتعلـق        واملـشروع املـشترك بـني معهـد بروكنغـز و           اجلمعية األمريكية للقانون الـدويل    عن  
 ,Studies in Transnational Legal Policy, No. 38, The American Society of International Law،الـداخلي 

Washington, D.C.,  2008. 
ملعين مبنطقة البحريات الكربى، الربوتوكول املتعلـق حبمايـة املـشردين داخليـا وتقـدمي املـساعدة                 املؤمتر الدويل ا   )٦( 

 ). ٢ (٦، املادة ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٣٠إليهم، 
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والعوامــل البيئيــة األخــرى، وكــذلك آلفــاق إعــداد صــكوك ملزمــة قانونــا بــشأن تــوفري احلمايــة  
 .واملساعدة للمشردين داخليا على الصعيدين اإلقليمي ودون اإلقليمي

أوســلو الــذي ســينعقد يف ؤمتر ، ســيعرض للمــرة األوىل خــالل املــ عــالوة علــى ذلــك و - ٧
ع  على إعداده ملدة ثالث سنوات بالتعـاون مـ         يعملظل املمثل   الدليل املوجه للمشرِّعني والذي     
والغايـة مـن هـذا    . نغـز وجامعـة بـرين بـشأن التـشرد الـداخلي      املشروع املشترك بني معهد بروك   

بــشأن كيفيــة إدمــاج حقــوق اإلنــسان للمــشردين داخليــا يف القــوانني  توجيهــات الــدليل تقــدمي 
مـــايو / أيـــار١٧ و ١٦ويف . ستوى الـــوطينوالـــسياسات املتعلقـــة بالتـــشرد الـــداخلي علـــى املـــ

ــساوية   ٢٠٠٨ ــة النم ــايل ، دعــت احلكوم ــن  بالت ــات اخــرباء م ــثلني عــن   هيئ ــم املتحــدة ومم ألم
احلكومات يعنون مبسائل التـشرد وكـذلك ممـثلني عـن األوسـاط األكادمييـة ومنظمـات اجملتمـع                   

 .نص أويلمشروع املدين، إىل حضور اجتماع مت خالله تنقيح 
 

ألنــشطة الــيت اضــطلع هبــا ممثــل األمــني العــام خــالل الفتــرة املمتــدة مــن    ا -ثالثا  
 ٢٠٠٨يوليه / إىل متوز٢٠٠٧أغسطس /آب
شارك ممثل األمني العام املعين حبقوق اإلنسان للمـشردين داخليـا يف مناقـشات الـدورة                 - ٨

كلة السادسة جمللـس حقـوق اإلنـسان الـيت تقـرر فيهـا متديـد واليتـه، وذلـك خباصـة ملعاجلـة مـش              
املمثـل  وأشار . )٧(التشرد الداخلي املعقدة والعمل على تعزيز االستجابة الدولية حلاالت التشرد         

 مليــون شــخص مــن املــشردين بــسبب ٢٥يف كلمتــه إىل أنــه يوجــد حــىت اليــوم مــا يزيــد علــى  
وشــدد علـى أن االســتراتيجية الــيت اختارهــا يف  . ال تـزال مــستمرة الظــاهرة الرتاعـات وأن هــذه  

إنشاء إطـار معيـاري مـتني حلمايـة املـشردين      : فيذ واليته تتمحور حول عدة عناصر هيإطار تن 
ة واضحة لتطبيق هذه املعايري؛ وتعزيـز قـدرات الـدول الـيت تتحمـل               يرادة سياس إجياد  داخليا؛ وإ 

ــدويل        ــدرة اجملتمــع ال ــا ومــساعدهتم؛ وأخــريا ق ــة املــشردين داخلي ــسية عــن محاي املــسؤولية الرئي
ــه  . واجهــة التحــديات اجلديــدة يف جمــال التــشرد  املــشتركة علــى م وخلــص املمثــل إىل أن واليت

تتــسم، يف شــكلها احلــايل، بقــدر كــاف مــن املرونــة يتــيح لــه التــدخل علــى مــستويات خمتلفــة    
ويف هـذا الـسياق، ركـز علـى املهمـة الـيت        . وبطرق خمتلفة لتوفري محاية أفضل للمشردين داخليا      

ملـشردين داخليـا جـزءا مـن أعمـال مؤسـسات منظومـة        أُنيطت بـه حيـث كُلـف جبعـل حقـوق ا      
 .األمم املتحدة، واليت تولَّد عنها يف رأيه تعاونٌ مثمر للغاية مع العديد من املؤسسات

وخالل الدورة الثامنة جمللـس حقـوق اإلنـسان، قـدم املمثـل تقريـره الـسنوي والتقـارير                    - ٩
 وأذربيجـان وســري النكـا ومجهوريــة   املتعلقـة بزياراتـه إىل كــل مـن مجهوريــة أفريقيـا الوســطى    

__________ 
 ).ب (٦ ة الفرعيةالفقر، ٦/٣٢ نسانجملس حقوق اإلقرار  )٧( 
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اور مـع الوفـود     حتـ وعلى غـرار الـسنوات الـسابقة، أعقـب تقـدمي التقـارير              . الكونغو الدميقراطية 
قــد املمثـل، يف تقريـره املقـدم إىل اجلمعيـة العامـة يف دورهتـا الثانيـة والـستني،         كـان  و. املـشاركة 

إىل كـل  قـام هبـا   الزيـارة الـيت   اب موجزا لالستنتاجات والتوصيات اليت تقـدم هبـا يف أعقـ   عرض  
ولـذلك سـيكتفي يف هـذا التقريـر اجلديـد بـالتطرق             . هورية أفريقيـا الوسـطى وأذربيجـان      من مج 

 .كل من سري النكا ومجهورية الكونغو الدميقراطيةلزيارته إىل 
، يواصــل املمثــل قــدر اإلمكــان، يف إطــار احلــوار   الزيــارات إىل البلــدانوعــالوة علــى  - ١٠

  إىل البلـدان   الزيـارات الذي جيريه مع احلكومات، القيام بزيارات عمل وزيارات ملتابعـة           املنتظم  
 . هو أو سلفُه يف ما سبقاقام هباليت 

 
 البلدان الزيارات إىل - ألف 

 
 النكا سري  

 كـانون  ٢١ إىل ١٤ مـن  الفتـرة  يف النكـا  سـري  إىل رمسية بزيارة العام األمني ممثل قام - ١١
 جانـب  إىل سـفره،  خـالل  زار وقـد  .)٨(احلكوميـة  الـسلطات  من بدعوة ٢٠٠٧ ديسمرب/األول

ومتثـل هـدف البعثـة يف        .وباتيكـالوا  وترنكومـايل  وفافونيا بوتاالم مقاطعات كولومبو، العاصمة
  .حتديد العراقيل األساسية اليت حتول دون تنفيذ حلول مستدامة لفائدة املشردين

 التـشرد  ظـاهرة  بـه  تتـسم  الـذي  املعقد الطابع العام منياأل ممثل الحظ مقامه، هناية ويف - ١٢
 شــردوا الــسكان أن إىل وخلــص .الوضــع خطــورة مــدى عــن فــضال النكــا ســري يف الــداخلي
مبـا يزيـد عـن       ٢٠٠٦ عام منذ الرتاع بسبب املشردين عدد ويقدر .القائم الرتاع بسبب أساسا
 مـن أكثـر    منـذ  شردتـ  حالـة  يف الـسكان  بعـض  يوجـد  الوقـت،  نفس ويف .شخص ٣٠٠ ٠٠٠
  .وبوتاالم جافنا بلديت يف الشمال مسلمي على ذلك ويصدق .عاما ١٥

 كارثـة  جـراء  مـن  املـشردين  مـن  جـدا  حمـدودا  عـددا  أن العـام  األمـني  ممثـل  الحظ كما - ١٣
  .الشرقي اإلقليم يف يتنقلون زالوا ما تسونامي

 لـدى  الرئيـسي  الـشاغل  شكليـ  األمـن  أن إىلزيارته   هناية يف العام األمني ممثل خلصو - ١٤
 بــشكل هــذا األمــن بانعــدام اإلحــساس ويعــزى النكــا، ســري إىل العائــدين لكذوكــ املــشردين
 تـشنها  الـيت  واهلجمـات  املتواصـلة  والغـارات  األمن؛ قوات تستخدمها اليت األساليب إىل خاص
 مـشروعة  غري مسلحة مجاعات عن الصادرة واهلجمات والتهديدات للتحرير، إيالم تاميل منور
 كـل  هبـا  تقـوم  اليت القسري االختفاء وحوادث بوليكال؛ فيدوثاالي ماكال التاميل حزب منها

__________ 
 .A/HRC/8/6/Add.4حقوق اإلنسان حتت الرمز سري النكا إىل جملس إىل قدم تقرير بعثة ممثل األمني العام  )٨( 
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ــرتاع يف األطــراف ــل مــن األشــخاص اختطــاف وكــذلك ال ــة أطــراف قب ــة  فاعل ــة اهلوي  ؛جمهول
 إزاء قلقـه  عـن  أيـضا  العـام  األمـني  ممثـل  وأعرب .جزئي بشكل األلغام وإزالة النهب؛ وأحداث

  .أمنية ألسباب املشردين إىل املعيشة أسباب وصول إمكانية ضيق

 حبالــة يتعلــق فيمــا النكــا ســري حكومــة تبــذهلا الــيت بــاجلهود العــام األمــني ممثــل وأقــر - ١٥
ــشردين ــا وكــذلك امل ــول إجيــاد باعتزامه ــستدامة حل ــة م ــشردين  حلال ــذامل ــة ســنوات من  .طويل

 واحليلولـة  املـدنيني  السكان محاية شيء كل وقبل أوال منها املراد التوصيات من عددا قدم لكنه
 إىل الـرتاع  يف األطـراف  مجيـع  بالتـايل  فـدعا  .اإلمكـان  قـدر  جديـدة،  تشرد حاالت وقوع دون
 تقـدمي  تيـسري  وخباصة اإلنسان، حبقوق املتعلق الدويل اإلنساين القانون مبوجب بالتزاماهتا الوفاء

 وفقـا  ذلـك،  علـى  عـالوة  .األمـن  عـن  حبثا عائق بال املدنيني السكان ومرور اإلنسانية املساعدة
 شـاملة  سياسـة  وضـع  علـى  النكـا  سـري  حكومـة  العـام  األمـني  ممثل شجع التوجيهية، للمبادئ
 وعلــى بوضــوح، املؤســسية املــسؤوليات حتديــد وعلــى الــداخلي، التــشرد جوانــب كــل تــشمل
  .املشردين حقوق محاية كفالة

 وتبـادل  التـشاور  عمليـات  تعزيـز  إىل النكا سري حكومة أيضا العام األمني ممثل ودعا - ١٦
 االسـتجابة  تعزيـز  هبـدف  اإلنـساين    الاجملـ  يف العـاملني  وكذا والعائدين، املشردين مع املعلومات
  .األمن بانعدام اإلحساس حدة من والتخفيف اإلنسانية

 يــةوطن مــشاورة يف املــشاركة العــام األمــني ممثــل يعتــزم ،الزيــارة هــذه متابعــة إطــار ويف - ١٧
 املقـرر  ومـن  .املـسلح  الـرتاع  جـراء  مـن  النكا سري يف للمشردين املستدامة احللول إجياد بشأن
 النكـا  سـري  حكومة من كل تنظيمها يف ويشترك سبتمرب،/أيلول هناية يف املشاورة هذه إجراء

ــشؤون املتحــدة األمــم ومفوضــية ــل الالجــئني ل ــشكل أن املفــروض ومــن .العــام األمــني وممث  ت
 تتوخاهـا  الـيت  العمل خطة لوضع أساسا املناسبة هذه يف ستعتمد اليت والتوصيات تاالستنتاجا
  .املشردين لفائدة املستدامة احللول إلجياد السلطات

 
 الدميقراطية الكونغو مجهورية  

 مجهوريـة  إىل رمسيـة  بزيـارة  الكونغـو،  حكومـة  مـن  بـدعوة  العـام،  األمـني  ممثـل  اضطلع - ١٨
 .)٩(٢٠٠٨ فرباير/شباط ٢٢ إىل ١٢ من الفترة يف الدميقراطية الكونغو

 الدميقراطيـة  الكونغـو  مجهوريـة  شـرق  أن إىل زيارتـه  إثر على العام األمني ممثل وخلص - ١٩
 بـشكل  يتجلـى  مـا  وهـو  خطـرية،  إنـسانية  أزمـة  عـن  فـضال  احلماية جمال يف خطرية أزمة واجهي

__________ 
قــدم تقريــر بعثــة مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة أثنــاء الــدورة الثامنــة جمللــس حقــوق اإلنــسان حتــت الرمــز               )٩( 

A/HRC/8/6/Add.4. 
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ــاص ــاق يف خـ ــاهرة نطـ ــشرد ظـ ــذا يف التـ ــد هـ ــدد .البلـ ــشردين فعـ ــدر املـ ــا يقـ ــد مبـ ــى يزيـ  علـ
  .شخص مليون ١,٢

 نتيجــة بعيــد حــد إىل كــان الــرتوح إىل الــسكان اضــطرار أن العــام األمــني ممثــل ويــرى - ٢٠
 املـسلحة  اجلماعـات  وخمتلـف  الدميقراطيـة  الكونغـو  جلمهوريـة  املـسلحة  القـوات  بني املواجهات
 .املـسلحة  اجلماعـات  بـني  فيمـا  تقـع  الـيت  املواجهـات  بـسبب  وكذلك البلد، شرق يف املوجودة
 جـزء  أيـضا  املنتـشر يعـزى إليـه     والعنف األمن انعدام مناخ أن القلق مع الحظ ذلك، إىل إضافة
 الـشمالية  كيفـو  إقليمـي  يف أساسـا  الـسائدة  تلـك  األمن انعدام وحالة .التشرد حاالت من كبري

 ترتكـب  الـيت  االغتـصاب  وحوادث اجملازر عدد ارتفاع إىل خاص بشكل مرده اجلنوبية وكيفو
 أخـرى  أشـكال  إىل إضـافة  والـشباب،  لألطفـال  القـسري  التجنيد حاالت وإىل منهجية بصورة
 املــدنيني الــسكان حــق يف يرتكبــها الــيت اإلنــسان حقــوق انتــهاكات ومــنالتجــاوزات  مــن

  .الدميقراطية الكونغو جلمهورية املسلحة القواتوأفراد  املسلحة اجلماعات

 ألعمـال  ويتعرضـون  للغاية متقلبة حالة يعيشون املشردين أن مالعا األمني ممثل والحظ - ٢١
 عـددا  فـإن  ذلـك،  علـى  عـالوة  .لألطفـال  القـسري  والتجنيـد  اجلنـسي  العنـف  سـيما  وال عنف،
  .ضعفا أكثر بذلك فصاروا اهلوية، إلثبات وثيقة مبثابة تعد اليت الناخب بطاقة فقد منهم كبريا

 أن مــن الــرغم علــى أنــه العــام األمــني ممثــل الحــظ اإلنــسانية، املــساعدة خيــص وفيمــا - ٢٢
 أساسـا  ترسـل  املـساعدات  فـإن  حتتـضنهم،  أسر كنف يف يعيشون املشردين من العظمى الغالبية

ــشردين، خميمــات إىل ــت ســواء امل ــة كان ــة أو تلقائي ــى .منظم ــات وتتلق ــة اجملتمع ــر احمللي  واألس
ــة مــساعدة احلاضــنة ــها عــدد كاهــل يكــون بينمــا نــسبيا قليل  يــشكله الــذي بالعــبء مــثقال من
 إمكانيـة  أن الحـظ  ذلـك،  إىل إضـافة  .قـدراهتا  حـد  األحيـان  من كثري يف وتبلغ اجلدد الوافدون
 .حمدودة تكون ما كثريا ضعفا الفئات ألكثر اإلنسانية املساعدة وصول

 الـيت  للتحـديات  مدركـة  الـسلطات  أن إىل العـام  األمـني  ممثـل  خلـص  مقامـه،  هنايـة  ويف - ٢٣
 الـيت  وللظـروف  الدميقراطيـة  الكونغـو  مجهورية يف الداخلي التشرد حالة خطورة مدى يطرحها
 لتقـدمي  اجلهـود  مـن  مزيـد  بـذل  لعـدم  أسـفه  عـن  يعـرب  أنـه  غري .املشردون السكان فيها يعيش
 يف أخــذنا وإن حــىت املــسائل، هــذه ملعاجلــة قــانوين إطــار وضــع ولعــدم هلــم واملــساعدة املعونــة
 إىل اللجـوء  الـضروري  مـن  أن ويـرى  .انتقاليـة  مبرحلـة  ميـر  الـذي  البلـد  دموار حمدودية احلسبان
 األطــراف مجيــع قبــل مــن الــصارم وااللتــزام العنــف، ونبــذ القائمــة، للرتاعــات الــسلمية احللــول
 اإلنــسان، حبقــوق املتــصلة والــصكوك اإلنــساين القــانون عليهــا يــنص الــيت بالــضمانات الفاعلــة
 اجلــسيمة لالنتــهاكات حــد وضــع يتــسىن حــىت العقــاب مــن اإلفــالت مبكافحــة التــام والتعهــد
ــسان حلقــوق ــيت اإلن ــذهب ال ــشردون ضــحيتها ي ــة شــرق يف امل ــو مجهوري ــة الكونغ  .الدميقراطي
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 البلـد،  يـشهده  الـذي  الـرتاع  مـن  اخلـروج  إىل الوحيـد  الـسبيل  هي احلوار مواصلة أن يرى كما
 للـسكان  بالنـسبة  وخيمـة  نتـائج  إىل يفـضي  أن شـأنه  مـن  الـسالح  محـل  إىل احملتمل اللجوء وأن

 ينبغـي  الـذين  أو بالفعـل  شـردوا  الـذين  األشخاص من اآلالف ملئات بالنسبة سيما وال املدنيني،
 .العمليات هذه مثل إثر الفرار هلم

 بوضـــع العـــام األمـــني ممثـــل أوصـــى التوجيهيـــة، للمبـــادئ ووفقـــا الـــسياق، هـــذا ويف - ٢٤
  :حمورين على ترتكز استراتيجية

 مـن  وغريها املسلحة اجلماعات وخمتلف احلكومة بني جهة من احلوار مواصلة )أ( 
 الـسالم  مـؤمتر  عـن  الـصادرة  اتااللتزامـ  وثـائق  فـإن  الـسياق،  هذا ويف املعنية؛ الفاعلة األطراف
 ينــاير/الثــاين كــانون يف غومــا يف املعقــود اجلنوبيــة، وكيفــو الــشمالية كيفــو يف والتنميــة واألمــن
 أن ميكنـها  ،٢٠٠٧ نـوفمرب /الثـاين  تـشرين  يف الـصادر  املشترك نريويب بالغ إىل إضافة ،٢٠٠٨
 ؛ بيوهتمإىل للمشردين حمتملة لعودة اجملال وإلفساح االستقرار إلحالل حقيقية فرصا تتيح

 للـسكان  خدمـة  احلمايـة  وأنـشطة  اإلنـسانية  املـساعدة  تعزيـز  أخرى، جهة من )ب( 
 بـاملوازاة  ؛املـشردين  عـودة  تشهد أن ُيتوقع اليت املناطق يف مبكرة إنعاش تدابري وكذا املشردين،

  .احلاضنة ألسرإىل ا املقدم الدعم تعزيز جيب ذلك، مع

 قـام  الـيت  الزيـارة  منـذ  التشرد، حاالت استمرار إزاء قلقه عن العام األمني ممثل ويعرب - ٢٥
 عــام مــن الثــاين عالربــ يف عنــها أُبلــغ جديــدة حالــة ٦٥ ٠٠٠ مــنأكثــر  بــأن اإلفــادة وإزاء هبــا،

 ضـد  وجـه امل العنـف انتـشار   واملـستمر    األمـن  انعـدام  منـاخ  مـن  أيضا قلقه عن ويعرب .٢٠٠٨
 التـشرد  مـن  جديـدة  حلاالت السكان تعرض اليت اإلنسان حقوق وانتهاكات املدنيني، السكان
 . بالفعلمنهماملشردين  عودة أمام عثرة حجر وتقف

 
  العمل وأنشطة املتابعةاتزيار - باء 

 أفغانستان

ــلذهــــب - ٢٦ ــارة إىل املمثــ ــن   يف زيــ ــستان مــ ــسطس / آب١٧ إىل ١١ أفغانــ  ٢٠٠٧أغــ
وانتـهز الفرصـة للتحـدث إىل       . املـدنيني  ن محايـة  أاألمـم املتحـدة بـش      للمشاركة يف مؤمتر نظمتـه    

 الدوليــة واملنظمــات غــري   املؤســساتنائــب الــرئيس كــرمي خليلــي وخمتلــف الــوزراء وممثلــي       
 . البلديفشردين  حالة املعناحلكومية 

وأعرب املمثل عن قلقه عندما الحـظ أن عـدد األشـخاص املـشردين عقـب العمليـات                   - ٢٧
يف جنــوب البلــد قــد يزيــد بــشكل ملمــوس إذا اســتمر الــرتاع   تــدور العــسكرية واملعــارك الــيت  

عـدد املـشردين ميكـن أن       أن  تفاقم و ي قد   أن الوضع وهو يرى عالوة على ذلك      . بالوترية احلالية 
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 األصـلية   مناطقهم إذا مل يكن لالجئني العائدين من باكستان أو إيران إمكانية العودة إىل              فعيرت
أو أن يندجموا يف منطقة أخرى، أو إذا جتاوز عدد هؤالء العائدين قدرات اجملتمع األفغاين علـى                 

 يف اجملـال  ومن جانب آخر، يأسف املمثل للعوائـق الـيت تواجههـا اجلهـات الفاعلـة                . االستيعاب
 .للوصول إىل هؤالء األشخاص وتقدمي املساعدة إليهم بسبب انعدام األمن العاماإلنساين 

وفيما يتعلق باحلماية من التشرد، دعـا املمثـل كـل أطـراف الـرتاع إىل احتـرام القـانون                     - ٢٨
وشـدد بوجـه خـاص      .  درجـة ممكنـة    مدته إىل أقصى  تقليص  التشرد و للحد من   الدويل اإلنساين   

اة التمييز بني املدنيني واملقاتلني، ومبـدأ التناسـب وواجـب اختـاذ كـل تـدابري                 على وجوب مراع  
ووجه املمثل أيضا انتباه احلكومة واملنظمات اإلنسانية إىل ضـرورة إيـالء أمهيـة              . احليطة الالزمة 

املــأوى وأســباب وخاصــة، يف ســياق البحــث عــن حلــول دائمــة للمــشردين، للحــق يف األمــن   
 .ومسألة إعادة توزيع األراضيللمنازعات على األراضي  لتصديا فضال عن ضرورة ،الرزق

  لـــيسوأوصـــى املمثـــل الـــسلطات الوطنيـــة واجملتمـــع الـــدويل اإلنـــساين بتنظـــيم تقيـــيم - ٢٩
 أيـضا يف إطـار البحـث عـن           فحـسب، بـل    الحتياجات املشردين مـن ناحيـة املـساعدة واحلمايـة         

شأن التــشرد الــداخلي والتحديــد وضــع اســتراتيجية وطنيــة بــعلــى كمــا شــجع . حلــول دائمــة
ويف غــضون ذلــك، ُوضــع التقيــيم يف صــيغته . ةفــملــسؤوليات املختلاتنــسيق والالواضــح آلليــات 

وما زال املمثل يواصـل احلـوار بـشأن هـذه املـسائل مـع فريـق األمـم املتحـدة القطـري                       . النهائية
 .تحسني التنسيق ل جاريةا وجهودا تقييمألن هناكيعرب عن ارتياحه هو و
 

 النرويج وكندا

ــل يف   - ٣٠ ــب املمثــ ــاين ٩ذهــ ــشرين الثــ ــوفمرب / تــ ــرويج ويف  ٢٠٠٧نــ ــارة إىل النــ  يف زيــ
متــازة الــيت  الزيارتــان بتجديــد العالقــات املانومسحــت هاتــ.  إىل كنــدا٢٠٠٨فربايــر /شــباط ٥

 .ذين البلدين ومناقشة املسائل ذات االهتمام املشتركجتمع املمثل بسلطات ه
 

 كينيا

 مببـادرة مـن     ،٢٠٠٨مـايو   / أيـار  ٢٥ إىل   ١٩ملمثـل زيـارة عمـل إىل كينيـا مـن            أجرى ا  - ٣١
زيــادة فهــم حالــة املــشردين بغيــة  ةكينيــالكومــة احلمكتــب تنــسيق الــشؤون اإلنــسانية ومبوافقــة 

ينـاير  / وكـانون الثـاين    ٢٠٠٧ديـسمرب   /عقب أعمال العنف الـيت تلـت انتخابـات كـانون األول           
جلهـات الفاعلـة املعنيـة لكـي تـستطيع أن تلـيب علـى حنـو                  وتقدمي توصيات موجهـة إىل ا      ٢٠٠٨

 .احلمايةمن أفضل احتياجات املشردين 
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سائل التـشرد سـواء   مبـ  املعنيـة وحتدث املمثل خالل إقامته إىل اجلهات الفاعلـة الرئيـسية     - ٣٢
 ناكورو ومولـو وبورنـت   مناطقوقام أيضا بزيارة ميدانية وزار . على الصعيد الوطين أو الدويل 

 .العاصمةفضال عن ريست وإلدوريت فو

 االنتخابـات ليـست     ت تلـ  يتالعنـف الـ   أعمـال   وأقر املمثل بأن حاالت التشرد املتـصلة ب        - ٣٣
ــامي      ــبق يف عـ ــه سـ ــا وأنـ ــدة يف كينيـ ــاهرة جديـ ــن   ١٩٩٧ و ١٩٩٢ظـ ــد مـ ــطر العديـ  أن اضـ

ــخاص إىل  ــن األشـ ــروب مـ ــوهتم اهلـ ــة بيـ ــروف مماثلـ ــانون    .  يف ظـ ــداث كـ ــق بأحـ ــا يتعلـ وفيمـ
ــسمرب د/األول ــاين و ٢٠٠٧يــ ــانون الثــ ــاير /كــ ــا بــــني   ٢٠٠٨ينــ ــأن مــ ــدر بــ  ٣٥٠ ٠٠٠، قُــ

، قُــدر بــأن ٢٠٠٨فربايــر /ويف شــباط.  شــخص ُشــردوا يف أشــد أوقــات األزمــة٥٠٠ ٠٠٠ و
 كـان عـدد مماثـل مـن األشـخاص     يف خميمـات ورمبـا   يعيشون  شخص كانوا  ٣٠٠ ٠٠٠حوايل  

 .يعيش مع أسر حاضنة

 هبــذه األمهيــة،طــوارئ مفاجئــة حــاالت ت الــيت تطرحهــا  التحــدياإذ يعــي ، املمثــلوإن - ٣٤
غـري أنـه الحـظ أن       .  يف مرحلـة الطـوارئ     تـها سرعة استجابة املساعدة اإلنسانية وفعالي    ل اندهش
 . عند االنتقال من مرحلة الطوارئ إىل مرحلة اإلنعاش املبكراستمر من التحديات اعدد

ــ، أطلقــت احلكومــة٢٠٠٨مــايو / أيــار٥ويف  - ٣٥ ــة رودي نيومبــاين ة الكيني ــة ( عملي عملي
فقـد  ألمن الغـذائي للبلـد،      فيما يتعلق بـا   وإذ أدركت أمهية املزارعني احلامسة      ). الديارالعودة إىل   

ذه اجملموعة من الـسكان لكـي يـستطيعوا العـودة إىل            هب قبل كل شيء     االهتمام اهلدف هو    كان
مـرت وأن معظـم املـشردين     ُد كانـت قـد    ومبا أن معظـم املـساكن     . الغرسموسم  احلقول خالل   

األمــن يف جمتمعــاهتم األصــلية، فــإن العائــدين اســتقروا يف مراكــز عبــور  بانعــدام ظلــوا يــشعرون 
وأعـرب املمثـل عـن قلقـه إزاء     . مجاعية تقـع بـالقرب مـن احلقـول بـدال مـن العـودة إىل منـازهلم           

ئـــق الكـــون عمليـــة العـــودة أُجريـــت حبيـــث أن العديـــد مـــن املـــشردين أصـــبحوا دون مـــأوى 
.  األدوات والبذور الـضرورية لبـدء أنـشطتهم الزراعيـة مـن جديـد              بدونومساعدة إنسانية    وال

منظمـي املـشاريع    صـغار    و ه إزاء مصري املزارعني الذين ليس لديهم أراض       وأعرب أيضا عن قلق   
ــد إن       ــاهتم مــن جدي ــه حي ــدؤون في ــه ويب ــديهم مكــان يعــودون إلي ــن يكــون ل ــذين ل ــذل ال  مل تب

 بتخفيف سرعة عملية العودة للـسماح جبمـع        الكينية وأوصى احلكومة . االسلطات جهدا خاص  
احلكومـة  ( والتخطـيط بـني الكيانـات احلكوميـة املختلفـة            التنـسيق املزيد مـن املعلومـات وتعزيـز        

 . العاملني يف اجملال اإلنساين، وكذلك بني احلكومة وشركائها)املركزية والسلطات احمللية

مثــل عــن ارتياحــه لــإلرادة الــيت عــربت عنــها الــسلطات  ومــن جانــب آخــر، أعــرب امل - ٣٦
وأشــار يف هــذا الــسياق إىل أن إجيــاد حــل . الكينيــة للبحــث عــن حلــول دائمــة ملــشكلة التــشرد

ــع حــاالت التــشرد يف املــستقبل يرتبطــ     ارتباطــا وثيقــا بــضرورة ضــمان   انملــشكلة التــشرد ومن
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علـى ضـرورة ضـمان احتـرام أربعـة          وشـدد املمثـل أيـضا       . خمتلف الفئـات  السالم واملصاحلة بني    
 جيــب أن تكــون العــودة طوعيــة؛    )أ (: أن تــسمح بعــودة املــشردين  يفتــرضعناصــر أساســية  

جيــب أن تعــاد للمــشردين أمــواهلم وأن يعــاد بنــاء  ) ج (جيــب ضــمان أمــن العائــدين؛ و )ب( و
ين العائــدقيــام جيــب إنــشاء بيئــة تــساعد علــى عــودة دائمــة، ال ســيما بــضمان   ) د( منــازهلم؛ و

ــشطة مــدرة ب ــدخلأن ــشطتهم     .  لل ــز أن ــاحنني إىل تعزي ــة وامل ــسلطات والوكــاالت الدولي ودعــا ال
 .ومشاركتهم يف هذه امليادين املختلفة

 
 البوسنة واهلرسك

 ٢٠٠٨يونيــه / حزيــران٢٠ إىل ١٦للبوســنة واهلرســك مــن  عمــل قــام املمثــل بزيــارة   - ٣٧
إثـر املهمـة الرمسيـة الـيت كـان          ه الزيـارة    وتـأيت هـذ   . مببادرة من وزير حقوق اإلنسان والالجـئني      

اجلهــات إىل وحتــدث خــالل مــدة إقامتــه . ٢٠٠٥يونيــه /أجراهــا يف هــذا البلــد يف حزيــران قــد
ييفو، اوباإلضــافة إىل العاصــمة ســر. الفاعلــة الوطنيــة والدوليــة الرئيــسية املعنيــة مبــسائل التــشرد 

 وبوسانـسكو غراهوفـو     سفـارو ب إىل مقاطعات دوبوج وكوتـور       أُتيحت له أيضا فرصة الذها    
 .كونييتشوموستار وكابليينا ويابالنيكا و

 مـع وزيـر حقـوق اإلنـسان والالجـئني، كـان هلـذه الزيـارة هـدف                   وحسبما اتفق عليـه    - ٣٨
مــن جهــة تقيــيم التقــدم احملــرز يف جمــال انــدماج املــشردين؛ ومــن جهــة أخــرى تقــدمي  : مــزدوج

 املرفـق   تنفيـذ  سـياق التنقـيح احلـايل السـتراتيجية          توصيات إىل احلكومـة وإىل اجملتمـع الـدويل يف         
 بــشأن )اتفاقــات ســالم دايتــون( لالتفــاق اإلطــاري العــام للــسالم يف البوســنة واهلرســكالرابــع 

 .الالجئني واملشردين، خاصة عودهتمشاكل احللول املتعلقة مب

لــى  ع١٩٩٥ و ١٩٩٢بــني عــامي واهلرســك  أثــر الــرتاع الــذي عرفتــه البوســنة ومتثــل - ٣٩
وبعــد توقيــع .  مليــون شــخص، أي تقريبــا نــصف الــسكان ٢,٢ تــشريد حــوايل  يفاخلــصوص

 األصـلية أو إعـادة بنـاء        مناطقهم املشردين استطاعوا العودة إىل      معظماتفاقات دايتون، قُّدر أن     
 حتـسني   وإن. شرديف حالة تـ    شخص   ١٢٠ ٠٠٠وال يزال حاليا ما يناهز      . حياهتم يف بلد آخر   

، وإعـادة بنـاء     ٢٠٠٣-٢٠٠٢الفتـرة   بعد احلرب، وخطة تطبيق قانون امللكية يف         يةالة األمن احل
ولكــن . بــشكل ملمــوس يف زيــادة عــودة املــشردين املنــتمني إىل أقليــات عرقيــة تســامهاملنــازل 

املـشردين الـذين يعـودون بـشكل      الالجـئني و لوحظ أنه، منذ بضع سنوات، هناك عدد أقل من     
وباخلـصوص، فيمـا يتعلـق باألقليـات،        .  قبـل احلـرب    قيمـون فيهـا   يدائم إىل األماكن اليت كـانوا       

  ُسـجلوا علـى أهنـم عـادوا إىل جمتمعـاهتم األصـلية         مـن األشـخاص الـذين      كـبرية نسبة مئويـة    فإن  
هـذا االخنفـاض يف عـدد العائـدين كـون ظـروف العـودة الدائمـة              ويفسر  . تبق يف عني املكان    مل

 .ليست قائمة بعد يف العديد من املناطق
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 عامـا عـن     ١٣لرؤيـة أنـه، بعـد مـضي         انذهالـه   وخالل هذه الزيارة، أعرب املمثل عـن         - ٤٠
  عــودة يف ظــروف مواقــعاحلـرب، مــا زال عــدد كــبري مــن األشــخاص يعيــشون مــشردين أو يف 

ــسة ــة ميكــن أن        . بائ ــساعدة واحلماي ــاجون إىل امل ــذين حيت ــؤالء األشــخاص ال ــرى أن ه ــو ي وه
 :يقسموا إىل ثالث فئات

 الذين عـادوا ولكـن جيـب أن يواجهـوا عوائـق ذات طبيعـة قانونيـة                  اصاألشخ )أ( 
 ؛البقاء ملدة طويلة هم منواجتماعية واقتصادية وسياسية متنع

 الـــذين ال يزالـــون مـــشردين وال جيـــرؤون علـــى العـــودة بـــسبب   األشـــخاص )ب( 
 الظروف املذكورة أعاله؛

 إىل دعـم    حيتـاجون و خيتـارون عـدم العـودة        الـذين ضعفاء جدا أو    ال األشخاص )ج( 
 .ومساعدة إنسانيني لالندماج يف حمل إقامتهم احلايل أو يف مكان آخر يف البلد

 بــذلت مــؤخرا  واهلرســكالحظــة أن حكومــة البوســنة ملوأعــرب املمثــل عــن ارتياحــه   - ٤١
وهكـذا، ففـي    .  اجملتمـع الـدويل    اهتمـام فتـور   ملـساعدة املـشردين، خاصـة بـسبب         حثيثـة   جهودا  
األمــوال املخصــصة لــوزارة حقــوق اإلنــسان والالجــئني    بــشكل ملمــوس، زادت ٢٠٠٨ عــام

 أن يفتـرض لدعم عملية العودة، وللمرة األوىل، ُخصص جـزء مـن هـذه األمـوال الختـاذ تـدابري            
 .تسمح بدوام العودة

، أوصـى املمثـل   عوإلجياد حل للمشاكل املتبقية املتصلة حباالت التشرد اليت سببها الرتا          - ٤٢
 حالـة إنـسانية، أي      ٨ ٠٠٠وضـع حـوايل     ل باختـاذ تـدابري طارئـة إلجيـاد حـل            نية البوسـ  احلكومة

إدماج األشخاص األكثر ضعفا الذين ما زالوا يقطنـون يف املراكـز اجلماعيـة أو أشـكال أخـرى          
وأشار املمثـل أيـضا    . الذين ال يستطيعون العودة للسماح هلم بعيشة كرمية       ومن السكن املؤقت    

دة ُتقاس بعدد الفرص احلقيقية املتاحة للعائدين، خاصة أولئـك املنـتمني            إىل أن جناح عملية العو    
 . األصليحمل إقامتهمإىل األقليات، إلعادة بناء حياهتم واالندماج من جديد يف جمتمع 

وأوصـــى املمثـــل أيـــضا بالتـــشديد علـــى االســـتراتيجية املنقحـــة لتنفيـــذ املرفـــق الـــسابع  - ٤٣
ليــات اآلالعــودة، وإنــشاء اســتدامة طة املــراد منــها تعزيــز بــشأن األنــشالتفاقــات ســالم دايتــون 

 بوجـه   هـذه التـدابري  ترمـي وجيـب أن  . وختصيص الوسائل الضرورية لتحقيق هـذا اهلـدف املهـم       
فــرص تــسمح لألشــخاص املعنــيني  وإجيــاد ىل إعــادة بنــاء املنــازل واهلياكــل األساســية،  إ خــاص

ــة    ــة التمييـــز ضـــد األقليـــات، خاصـ ــا يتعلـــق بكـــسب عيـــشهم، ومكافحـ بفـــرص العمـــل فيمـ
استخدام الرموز أو العوائق املـستمرة الناجتـة مـثال عـن عـدم تـالؤم الـنظم الـصحية ملختلـف                       أو

 . بالتمتع الكامل باحلق يف الصحة والضمان االجتماعياليت متسالكيانات 
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ع يف تنفيـذ مـشاري    البوسـنية   وأخريا، دعا املمثل أيضا اجملتمع الدويل إىل دعـم احلكومـة             - ٤٤
 .ضعفا  األكثرللفئات األولوية وبإعطاءملشردين بتفضيل هنج قائم على االحتياجات لصاحل ا

 
 الزيارات املتصلة حباالت التشرد النامجة عن الكوارث الطبيعية -جيم  

 ممثل األمني العام بصفة خاصـة علـى التحـديات الـيت تطرحهـا               ركّزيف اآلونة األخرية،     - ٤٥
 الفعالة يف وضع إطار معيـاري،       تهوإىل جانب مشارك  . كوارث الطبيعية محاية املشردين بفعل ال   

 بالتعاون مع اللجنـة     ، التشغيلية بشأن حقوق اإلنسان والكوارث الطبيعية      اتوال سيما التوجيه  
الدائمـــة املـــشتركة بـــني الوكـــاالت، قـــام بعـــدد مـــن زيـــارات العمـــل إىل القـــارتني األمريكيـــة 

لتـدابري الـيت اختـذهتا خمتلـف اجلهـات الفاعلـة يف تـصديها               لالطـالع عـن كثـب علـى ا        واألفريقية  
شراك السلطات وخمتلـف اجلهـات الفاعلـة املعنيـة     إللظاهرة التشرد بسبب الكوارث الطبيعية، و    

يـود   هـذه الزيـارات،   إثـر و.  حتسني محاية املشردين بـسبب هـذه الكـوارث         يهدف إىل يف حوار   
عن محاية املشردين بسبب الكـوارث الطبيعيـة إىل الـدورة           توليفي   تقرير   تقدمي ممثل األمني العام  

  .العاشرة جمللس حقوق اإلنسان
 يف جزئــه ،وقــّدم ممثــل األمــني العــام أيــضا عرضــا إىل اجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي  - ٤٦

 ذلـك،   وإضـافة إىل  . التـشرد /واهلجـرة تغـري املنـاخ      بشأن العالقة بني     ،املتعلق بالشؤون اإلنسانية  
لفرقــة  التــشغيلية بــشأن حقــوق اإلنــسان والكــوارث الطبيعيــة أثنــاء اجتمــاع   اتقــّدم التوجيهــ

علــى هــامش اجلــزء املتعلــق بالــشؤون اإلنــسانية مــن دورة    نظمتــه احلكومــة السويــسريةعمــل،
 محايـــة األشـــخاص املتـــضررين مـــن    لدراســـة موضـــوع  ،اجمللـــس االقتـــصادي واالجتمـــاعي  

  .الطبيعية الكوارث
 
 واليات املتحدة األمريكيةال

ــرة مــ      - ٤٧ ــة يف الفت ــارة عمــل إىل الواليــات املتحــدة األمريكي ــام ممثــل األمــني العــام بزي ن ق
 بغية دراسـة اآلثـار الـيت خلفهـا إعـصار كاترينـا، الـذي            ٢٠٠٨يناير  / كانون الثاين  ١٨إىل   ١٤

سـبتمرب  /أيلـول  ١أغـسطس إىل  / آب٢٩دمر الساحل اجلنويب الشرقي مـن البلـد يف الفتـرة مـن             
  .، على حالة األشخاص الذين ال يزالوا مشردين نتيجة هذه الكارثة٢٠٠٥
. ونيــو أورلــيرت) تكــساس( هــذه الزيــارة، توجــه ممثــل األمــني العــام إىل هوســنت  أثنــاءو - ٤٨

ــات مــع مــسؤولني حكــوميني و   ــة وأجــرى حمادث ــصليب األمحــر األمريكيــ آخــرين مــن هيئ  ة، ال
 .  اجملتمع املدين واملشردينعن ومنتخبني حمليني وممثلني

أغلبيـة األشـخاص الـذين مـا زالـوا      التحديات الرئيسية اليت تواجهها     الزيارة أن    أثبتتو - ٤٩
 ينتمـون إىل أقليـات عرقيـة أو          أو  حالـة ضـعف شـديد      انون من  وعدد كبري منهم يع    - مشردين
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 سـكن  تـوفري بيـوهتم أو    إلعـادة بنـاء     الالزمة  حلصول على املساعدة    مرتبطة با  -يعيشون يف فقر    
اآلفــاق  جــدا، وبةاملتدنيــدخلــهم احلــصول علــى عمــل، ومبــستويات  بالئــق بأســعار معقولــة، و 

  . املتوسط والبعيدى على املداملسدودة
الزيـارة، تـرأس ممثـل األمـني العـام العديـد مـن حلقـات العمـل مـع مـوظفي                      هذه  وأثناء   - ٥٠

لتــدابري الــيت هنــج مــشترك ل أجـل الــتفكري يف   وممثلــي خمتلــف اجملموعــات املتــضررة مــناتالبلـدي 
 .  املشردينحلالةينبغي اختاذها إلجياد حلول دائمة 

 
 هندوراس وبنما

. ٢٠٠٨مــايو / أيـار ١٠ إىل ٦قـام ممثـل األمـني العــام بزيـارة عمـل إىل هنــدوراس مـن        - ٥١
الدوليـة   حـوار مـع احلكومـة واجملتمـع املـدين واملنظمـات          إجـراء وكان اهلدف مـن هـذه الزيـارة         

فهـم  وزيـادة   على جتارهبم يف جمال إدارة اآلثار اإلنسانية للكوارث الطبيعيـة  لالطالع عن كثب  
ُنظّمـت   ، زيـارة هنـدوراس    وعقب. محاية املشردين بسبب هذه الكوارث    يف جمال   حتياجات  الا

يف بنمـــا يـــومي ، وذلـــك بـــشأن حقـــوق اإلنـــسان والكـــوارث الطبيعيـــة حلقـــة عمـــل إقليميـــة
بـرين   -بروكنجـز   مـت هـذه احللقـة بالتعـاون مـع مـشروع             وُنظّ. ٢٠٠٨مايو  /ر أيا ١٣ و ١٢

ومجعـت حنـو    .  الـشؤون اإلنـسانية    التشرد الـداخلي، واملكتـب اإلقليمـي ملكتـب تنـسيق          املتعلق ب 
ــدموا أساســا مــن    ٢٤ ألمــم املتحــدة، باإلضــافة إىل أخــصائيني يف إدارة   وكــاالت امــشاركا ق

وإىل جانـب   .  خمتلـف بلـدان هـذه املنطقـة دون اإلقليميـة            إىل  املتصلة بالكوارث ينتمون   املخاطر
العروض الرمسية، كان اهلدف من حلقة العمل هذه تعزيز هنج لالستجابة اإلنـسانية يف حـاالت           

ــائم علــى    ــة ق ــرام الكــوارث الطبيعي ــادل لختلــف املــشاركني  مل إتاحــة الفرصــة ، وقــوقاحلاحت تب
  .لكوارث الطبيعيةيف جمال التشرد بسبب اوحتليالهتم خرباهتم 

وظفني حكـوميني رفيعـي املـستوى       مبـ هندوراس، التقى ممثل األمني العام        زيارة خاللو - ٥٢
ــة وآثارهــا، و     ــإدارة الكــوارث الطبيعي ــصلة ب مــثلني عــن  مبكــذلك التقــى مكلفــني بالقــضايا املت

  .املنظمات الدولية واجملتمع املدين
ة لــسن قــانون بــشأن النظــام الــوطين إلدارة   اجلاريــهودوأشــاد ممثــل األمــني العــام بــاجل  - ٥٣

املخاطر يف حاالت الكوارث الطبيعية، وهو قانون سيسهم حتما يف تعزيـز اإلطـار املعيـاري يف       
وحيث إن هندوراس من أكثـر البلـدان عرضـة للكـوارث الطبيعيـة، فقـد قـّدم ممثـل                    . هذا اجملال 

.  املطروحـة علـى حنـو أفـضل     لتحـديات للتـصدي ل  األمني العام بعـض التوصـيات إىل الـسلطات          
وبــصفة خاصــة، اقتــرح إدراج تــدابري لتقلــيص املخــاطر، بطريقــة منهجيــة، يف الــربامج اإلمنائيــة   

إدارة املخــاطر، مــع اختــاذ التــدابري  فيمــا يتــصل بــالوطنيــة، وتقــدمي دعــم مــايل وتقــين للبلــديات  
نـسان لألشــخاص  محايـة حقـوق اإل  يف جمـال  الحتياجــات لالالزمـة لالسـتجابة بطريقـة منهجيـة     
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الــشعوب األصــلية  جمتمعــات املــشردين أو  املتــضررين مــن الكــوارث الطبيعيــة، مبــا يف ذلــك     
 .  هذه التشرداملتضررة من حالة

 كارثـة طبيعيـة مـا هـو          وقوع بأن التحدي الرئيسي بعد    ر ممثل األمني العام   وأخريا، ذكّ  - ٥٤
تركيـز علـى البحـث عـن حلـول      ضـرورة ال  علـى   د  أكّـ وإعادة بناء حياة األشخاص املتـضررين،       

  .للمشرديندائمة 
 

 موزامبيق ومدغشقر وجنوب أفريقيا
 يف إطــار ،مبيــق مث مدغــشقرا، توجــه ممثــل األمــني العــام إىل موز٢٠٠٨يوليــه /يف متــوز - ٥٥

وكان اهلدف مـن    .  بشأن القضايا املتصلة بالكوارث الطبيعية     قام هبا سلسلة زيارات العمل اليت     
لتحـديات الـيت    للتـصدي ل  التـدابري املتخـذة     عـن   ول على معلومـات مباشـرة       هذه الزيارات احلص  
 هــذه الزيــارات، توجــه ممثــل إثــرو.  يف هــذه املنطقــة دون اإلقليميــةشــخاصيطرحهــا تــشرد األ

األمني العام إىل جنوب أفريقيا حيث شارك يف حلقة عمل إقليمية عـن التـشرد نظمهـا املكتـب            
 . سانيةاإلقليمي ملكتب تنسيق الشؤون اإلن

ويف هناية زيارة موزامبيق، أشاد ممثل األمني العام باجلهود اجلبارة الـيت تبـذهلا احلكومـة                 - ٥٦
محايـة حقـوق   مـن أجـل   اجلهات الفاعلة احمللية، بدعم مـن منظومـة األمـم املتحـدة،        غريها من   و

صـة إىل   وأشار بصفة خا  .  بانتظام يشهدها هذا البلد   الفيضانات اليت    سببلمشردين ب لاإلنسان  
يف تقلــيص بدرجــة كــبرية  ترتيــب أســهم ولكــوارث، وهــا واجهــة ملاملتخــذاملؤســسي  الترتيــب

 اواعتـرب أن هـذ    .  كـل سـنة    يـشهدها البلـد    الفيـضانات الـيت      حجم اخلسائر البـشرية النامجـة عـن       
  .شكّل مثاال ُيحتذى به يف بلدان أخرىيالترتيب ميكن أن 

املتعـددة اجلوانـب     عـددا مـن التحـديات        مـا زال مثـة    ه  إال أن ممثل األمـني العـام أكـد أنـ           - ٥٧
عمليــة شــار بــصفة خاصــة إىل القــضايا الــيت تطرحهــا  أو . يف مرحلــة اإلنعــاش املبكــراملطروحــة

إعادة توطني السكان يف مناطق آمنة، واملعضلة املتمثلـة يف كـون احلكومـة ملزمـة حبمايـة حيـاة                    
 باجلوانـب اإلجيابيـة     ةومع اإلشاد  .ن إقامتهم املشردين وحق هؤالء يف التنقل حبرية واختيار مكا       

ــة  ــيني  لعملي ــسكان املعن ــوطني ال ــا إعــادة ت ــة حالي ــسلطات     اجلاري ــام ال ــل األمــني الع ، أوصــى ممث
 كاملـة آليات تشاور مع األشخاص املعنيني حىت يتسىن هلـم أن يـشاركوا مـشاركة               باستحداث  

 أمهيــة كفالــة متتــع  علــىد ، أكّــوإضــافة إىل ذلــك. يف اختــاذ القــرارات الــيت تــؤثر علــى حيــاهتم  
سكن الالئـق والرعايـة الـصحية والتعلـيم، وخـصوصا يف املنـاطق             الالسكان املتضررين باحلق يف     

ولتفادي عودة املـشردين إىل املنـاطق املعرضـة للخطـر، فإنـه مـن املهـم                 . اليت أُعيد توطينهم فيها   
 . ضمان توفري أسباب املعيشة هلم
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ــارة موز  - ٥٨ ــاء زي ــقاوأثن ــني       مبي ــوزراء املكلف ــع ال ــات م ــام حمادث ــني الع ــل األم ، أجــرى ممث
 مـــع ممثلـــي املنظمـــات الدوليـــة بالقـــضايا املتـــصلة بـــإدارة آثـــار الكـــوارث الطبيعيـــة، وكـــذلك

ىل مراكـز إعـادة التـوطني يف        بوتو، حيـث توجـه إ     اوزار العاصـمة مـ    . احلكومية واملشردين  وغري
 .كايا منطقة
ــل     املعرضــة بانتظــ ،ويف مدغــشقر - ٥٩ ــضانات واجلفــاف، رّحــب ممث ام إىل األعاصــري والفي

 آثـار   االسـتجابة الطارئـة ملواجهـة     األمني العام باإلصـالحات الـيت شـهدهتا املؤسـسات املكلفـة ب            
وأشـار أيـضا إىل الـدور املهـم الـذي تـضطلع بـه منظومـة األمـم املتحـدة يف                     . الكوارث الطبيعية 
 .جهود اجلهات الفاعلة يف اجملال اإلنساينهذه اآلثار وتنسيق مواجهة تعزيز القدرة على 

ــيهم     مــع التــذكريو - ٦٠ ــة، مبــن ف  بــأن مــساعدة الــسكان املتــضررين مــن الكــوارث الطبيعي
ممثـل األمـني      الـسلطات الوطنيـة يف املقـام األول، أكـد           تقع علـى عـاتق     املشردين، هي مسؤولية  

ويف هـذا اإلطـار، أوصـى باختـاذ         . ا أمهية اجلهود اليت ينبغي للسلطات احملليـة أن تبـذهل           على العام
ــز القــدرات علــى الــصعيدين اإلقليمــي واحمللــي     ــدابري لتعزي علــى وأكّــد أيــضا . جمموعــة مــن الت

ضرورة اختاذ تدابري حلماية الفئات األضعف من التمييـز واالسـتغالل، وال سـيما النـساء ربـات                  
  .سرياألدعم يفتقدون الاملسنني الذين  وأاألسر والفتيات 

يف مدغشقر، ال تدوم حاالت التشرد النامجـة عـن الكـوارث الطبيعيـة إال بـضعة أيـام                   و - ٦١
ومع ذلك، فقد الحظ ممثل األمني العام أن إمكانية تعـايف العائـدين مـن آثـار                 . أو بضعة أسابيع  

يف جمـال   الحتياجـات   لاملرحلـة    ومن أجل االستجابة خـالل هـذه      . الكارثة تشكل حتديا حقيقيا   
 ظــروف مترديــة  يفاألحيــانألشــخاص املتــضررين الــذين يعيــشون يف معظــم محايــة ومــساعدة ا

إىل دعـم الـسلطات امللغاشـية يف جهودهـا          املـاحنني   جدا، دعا ممثل األمني العام اجملتمع الـدويل و        
  .ة للدخلاملدّرواألنشطة الرامية إىل إعطاء زخم ألنشطة اإلنعاش 

ام حمادثـات مـع ممثلـي العديـد مـن الـوزارات        ، أجرى ممثل األمني الع    الزيارةوأثناء هذه    - ٦٢
لتمكنـه مـن    خـصوصا   أعـرب عـن ارتياحـه       و. االستجابة الطارئـة يف حـاالت الكـوارث       املعنية ب 

 أيــضا جبهــات فاعلــة مــن منظومــة األمــم املتحــدة  لتقــىوا. إجــراء حمادثــات مــع رئــيس الــوزراء
 .واجملتمع املدين واألشخاص املتضررين من الكوارث الطبيعية

 
 التعاون مع املنظمات اإلقليمية - لدا 

خالل الفترة املشمولة بالتقرير، تابع املمثل حواره مع املنظمات اإلقليميـة وواصـل، يف      - ٦٣ 
املــشردين وال ســيما بتعزيــز حقــوق  الراميــة إىل حتــسني محايــة هــاحــدود املمكــن، دعــم جهود

 . اإلطار املعياري على الصعيد اإلقليمي
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ــس   - ٦٤  ــل  وكمــا يف ال ــة ابق، يواصــل املمث ــة    إقام ــرر اخلــاص للجن ــة مــع املق ــصاالت وثيق ات
. لالجئني وطــاليب اللجــوء واملــشردين يف أفريقيــااملعــين بــااألفريقيــة حلقــوق اإلنــسان والــشعوب 

إىل الـسودان لتكـوين فكـرة عـن حالـة           بزيـارة    أن يقـوم معـه    ومنذ سنتني بالفعل وهـو يأمـل يف         
 . مليات العودة يف جنوب البلدتطور عمدى املشردين يف دارفور و

 مع االحتاد األفريقي يف إطار مبادرته الراميـة        التعاونوعالوة على ذلك، يواصل املمثل        - ٦٥ 
، بنـاء علـى دعـوة مـن االحتـاد األفريقـي        ووهكـذا،   .  اتفاقية تتعلـق باملـشردين داخليـا       صياغةإىل  

علـى وجـه اخلـصوص، يف اجتمـاع         وُمثـل،   . شارك بنشاط يف املناقشات املتعلقة هبـذا املـشروع        
 وحـرص علـى املـشاركة شخـصيا     ٢٠٠٨أبريـل  /اخلرباء القـانونيني الـوطنيني املعقـود يف نيـسان        

  . ٢٠٠٨يونيه /يف االجتماع الثاين للخرباء الذي عقد يف أديس أبابا يف حزيران
ــام    - ٦٦  ــا يف عـ ــا خاصـ ــدا ٢٠٠٨وأوىل املمثـــل اهتمامـ ن  ملـــسألة التـــشرد الـــداخلي يف البلـ

، يأمل أن يتمكن من العمل عن كثب مع املنظمـة           الصددويف هذا   . األفريقية الناطقة بالفرنسية  
 البلـدان األعـضاء يف هـذه        داخـل الدولية للفرانكوفونية سعيا إىل تعزيز محايـة حقـوق املـشردين            

ألمـم   مع املمثل الدائم للمنظمـة الدوليـة للفرانكوفونيـة لـدى ا         وأجرى املمثل لقاء أوال   . املنظمة
 املثمـرة الـيت أجرياهـا بـشأن التحـديات الـيت             للمناقـشة املتحدة يف جنيف وأعـرب عـن ارتياحـه          

سـبل  بـشأن   على البلدان الناطقة بالفرنسية اليت تشهد حـاالت تـشرد داخلـي أن تتـصدى هلـا و                 
وأعـرب املمثـل أيـضا عـن ارتياحـه لتمثيـل املنظمـة              . التعاون اليت يتعني استكشافها يف املـستقبل      

ي الــيت لالتــشرد الــداخاملعنيــة بالقانونيــة التدريبيــة وليــة للفرانكوفونيــة ألول مــرة يف الــدورة  الد
 ).إيطاليا(ظمت يف سان رميو ُن

 
الكيانـات املختـصة      مراعاة احلقوق األساسية للمـشردين يف أنـشطة مجيـع            إدماج - هاء 

 التابعة ملنظومة األمم املتحدة
 تعزيــز إدمــاج مراعــاةالــيت يبــذهلا املمثــل وفقــا لواليتــه بغيــة يف إطــار اجلهــود املتواصــلة   - ٦٧ 

حقــوق املــشردين يف أنــشطة الكيانــات املختــصة التابعــة لألمــم املتحــدة، واصــل خــالل الفتــرة   
املــشمولة بــالتقرير العمــل عــن كثــب مــع مكتــب تنــسيق الــشؤون اإلنــسانية واللجنــة الدائمــة     

الالجـئني ومفوضـية األمـم املتحـدة      ة لـشؤون  املشتركة بـني الوكـاالت ومفوضـية األمـم املتحـد       
 . حلقوق اإلنسان وجلنة بناء السالم

 
 مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية

ــشؤون           - ٦٨  ــسيق ال ــب تن ــع مكت ــق م ــاون وثي ــل بتع ــل العم ــسابق، واصــل املمث ــا يف ال كم
موظفـا مكلفـا      مكاتبـه  تـضم اإلنسانية وكذلك مـع منـسق اإلغاثـة يف حـاالت الطـوارئ الـذي                
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عـي املمثـل إىل املـسامهة يف وثـائق مهمـة            ، دُ وعلـى هـذا النحـو     .  املمثـل   واليـة  دمي الـدعم إىل   بتق
م وقـ ييف إعداد بعثاته وزيارات العمل اليت        املقدم من املكتب     دعمالتفاد من   سأعدها املكتب وا  

  يقوم هبـا   يتتنظيم وإجراء زيارات العمل ال    يف   وتعاون املمثل أيضا بشكل وثيق مع املكتب         .هبا
وشـارك أيـضا يف    . يف هـذا الـصدد    الكوارث الطبيعية واحللقات الدراسية اليت تعقد       فيما يتعلق ب  

 ٢٠٠٧أغـسطس   / آب  كـابول يف    املكتب مثل احللقة الدراسية املعقودة يف      قام هبا أنشطة مهمة   
  . بشأن محاية املدنيني

 
 اللجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت 

كة بنـشاط يف مـداوالت اللجنـة الدائمـة املـشتركة بـني الوكـاالت                واصل املمثل املشار     -  ٦٩ 
  . سواء على مستوى املمثلني الرئيسيني أو على مستوى الفريق العامل

ويف إطــار الفريــق العامــل املعــين باحلمايــة، أســهم بــشكل كــبري يف صــياغة دليــل محايــة     -  ٧٠ 
 كي جيربه خمتلف الـشركاء      ٢٠٠٧  ديسمرب/يف كانون األول  بصيغة مؤقتة   شر  املشردين الذي نُ  

دور منـسق أنـشطة الفريـق العامـل املعـين      بـ أيـضا   يقـوم   وعالوة على ذلـك،     . العاملني يف امليدان  
ويف هـذا الـصدد، يوجـه انتبـاه أعـضاء الفريـق العامـل               . باحلماية فيما يتعلق بالكوارث الطبيعيـة     

 والتـشغيلية الـيت تطرحهـا مـسائل         إىل ضرورة إيالء قدر أكرب من االهتمام للتحديات املفاهيمية        
  . احلماية يف إطار الكوارث الطبيعية

ونظم مكتب منع األزمات واإلنعاش التابع لربنامج األمم املتحدة اإلمنـائي يف جنيـف،                 -  ٧١ 
ومفوضـية األمـم    األمـني العـام     بالشراكة مع ممثـل      ،٢٠٠٨مايو  / أيار ٣٠ إىل   ٢٨يف الفترة من    

ئني ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، حلقة دراسية عـن اإلنعـاش املبكـر             الالج املتحدة لشؤون   
  عـن   هـذه احللقـة الدراسـية ممـثلني        ومجعـت . يف إطار البحث عن حلول دائمة لـصاحل املـشردين         

مكاتـب األمـم املتحـدة العاملـة يف امليـدان واجلهـات املاحنـة               مكتبا من   يربو على مخسة عشر      ما
التغلـب علـى الـصعاب الـيت كـثريا      ز مـن أجـل مناقـشة كيفيـة     جـ عهـد بروكين موالبنك الـدويل و  

وتتـصل هـذه الـصعاب يف العديـد مـن احلـاالت بـضعف التعـاون                 . تؤثر على اإلنعاش املبكـر     ما
التنميــة، هنــج هــج املــساعدة اإلنــسانية وُنوبأوجــه االخــتالف بــني املتخصــصة، الوكــاالت بــني 

وســيتابع . فتقــار إىل آليــة حمــددة للتمويــلوحبــاالت مــا بعــد انتــهاء الــصراع أو الكــوارث، وباال
ــة    ــابع للجن ــذ  الدائمــة املــشتركة بــني الوكــاالت    الفريــق العامــل املعــين باإلنعــاش املبكــر الت تنفي

 . قة الدراسيةلتوصيات احل
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 مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني
الالجـئني الـيت    واصل املمثل العمـل بـشكل وثيـق مـع مفوضـية األمـم املتحـدة لـشؤون                      -  ٧٢ 

 متكـن مـن االسـتفادة مـن دعـم كـبري             ،وهكـذا . دة للممثل يف مكاتبها   تضم بوجه خاص مساعِ   
  .  واالضطالع هبا تنظيم بعثاته امليدانيةيف
 

 مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان
أن يكفـل  العـام  ، الـذي يطلـب إىل األمـني         ٦/٣٢عمال بقـرار جملـس حقـوق اإلنـسان             -  ٧٣ 

 اآلليــة مــن دعــم مفوضــية األمــم املتحــدة حلقــوق اإلنــسان، وفقــا لواليتــها فيمــا يتعلــق  اســتفادة
مــن دعــم عــام يف تنفيــذ واليتــه،   يــستفيد املمثــل ظــلإلجــراءات اخلاصــة، ل املقدمــةباملــساعدة 

وباإلضـافة إىل   .  والقيـام هبـا    وإعـدادها مـن الناحيـة الفنيـة       زياراتـه   سيما فيمـا يتعلـق بتنظـيم         وال
مـع مـشروع   بـاالقتران  املمثـل  يف األعمـال التحـضريية الـيت يـضطلع هبـا      املفوضـية   تـسهم   ذلك،  
ل سنة بـشأن التـشرد الـداخلي يف سـان           كيرها  تداليت  التدريبية  الدورة  لعقد  برين   - زجبروكين

 ). إيطاليا (ورمي
 

 جلنة بناء السالم 
 وال سـيما    ،نـاء الـسالم   يعرب املمثل عن ارتياحه للتعاون الوثيق الـذي نـشأ مـع جلنـة ب                 -  ٧٤ 

الصالت القائمة بني منع التشرد والبحث عن حلـول لـه والـسعي إىل حتقيـق سـالم         فيما يتعلق ب  
مـايو  /أمـام اللجنـة يف أيـار      لقـاء كلمـة     عقب الـدعوة األوىل الـيت وجهـت لـه إل          ووهكذا،  . دائم

لفريـق  مهـا ا  نظاملمثل املشاركة يف مناقشة مواضيعية بشأن التشرد الـداخلي          طُلب من   ،  ٢٠٠٧
على الصعيدين الوطين والـدويل مـن       من أجل استخالص العرب     العامل املعين بالدروس املستفادة     

  . يف أعقاب نزاع مااليت تتم التدخالت 
أن عـودة   بـ ، ذكّر املمثل    ٢٠٠٨مارس  /آذار ١٣وخالل هذا االجتماع الذي عقد يف          -  ٧٥ 

شددا مـ املعنيـون    ا األشـخاص    ميفـضله لذين   ال نيلاملشردين وإعادة إدماجهم كثريا ما ميثالن احل      
رب أيـضا عـن     أعـ و.  أثـراً بالغـاً يف اسـتدامة الـسالم         ن احلـال  هـذان نفَّذ هبا   يعلى أن للطريقة اليت     

  : رغبته يف إبراز العناصر األساسية التالية
 ال يكفي جمـرد توقيـع اتفاقـات سـالم إلجيـاد حلـول دائمـة لـصاحل املـشردين؛ وتـشكل                      • 

  .العملية اليت تيسر التوصل إىل حلول دائمة عنصرا أساسيا لضمان االستقرارنوعية 
تعادة ممتلكــاهتم اســهم ونــعلــى أقــل تقــدير ضــمان أم ، يفتــرض جنــاح عــودة املــشردين  • 

  .وإجياد بيئة مواتية لتيسري عودة دائمة
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ب إعــادة اســتتباباألنــشطة املتــصلة بأن يــضطلع بقــدر اإلمكــان بــصورة متزامنــة  جيــب  • 
 . عادة املمتلكات، وإجياد بيئة مواتية للعودةاستاألمن، و

أنشطة بناء السالم االحتياجات اخلاصة للمـشردين والعائـدين؛ وجيـب           أن تراعي   جيب   • 
االنـــشقاق مرنـــة هبـــدف تفـــادي وبطريقـــة أن جيـــري متويـــل هـــذه األنـــشطة بـــسرعة  

 . بني األنشطة اإلنسانية واألنشطة اإلمنائيةاالعتيادي
 

 تعزيز القدرات والتدخالت األخرى - واو 
ــرة مــن        - ٧٦ ــداخلي، يف الفت ــشرد ال ــشأن الت ــة ب ــة الرابع ــدورة التدريبي ــل ال  إىل ٢نظــم املمث
وقد نظمت الـدورة التدريبيـة، يف هـذه الـسنة أيـضا، باالشـتراك مـع                 . ٢٠٠٨يونيه  /حزيران ٧

. ملتحـدة حلقـوق اإلنـسان    برين املتعلق بالتشرد الداخلي ومفوضية األمم ا-مشروع بروكينجز  
، ُنظمـت باللغـة الفرنـسية هبـدف تعزيـز قـدرات       ٢٠٠٥وألول مرة منذ إنـشاء الـدورة يف عـام      

واجتــذبت الــدورة مــشاركني مــن . البلــدان الناطقــة بالفرنــسية الــيت تتــوىل إدارة حــاالت تــشرد
ــان     ــر وهــاييت ولبن ــا جنــوب الــصحراء، بــل وأيــضا مــن اجلزائ ذه وأشــاد املــشاركون هبــ . أفريقي

 .املبادرة، معربني عن أملهم يف أن تعقد الدورة مرة أخرى باللغة الفرنسية يف املستقبل
- وعلــى منــوال الــسنوات املاضــية، واصــل املمثــل، بالتعــاون مــع مــشروع بروكينجــز  - ٧٧

ــشرد         ــشأن الت ــاحثني بإجرائهــا ب ــداخلي، إجــراء األحبــاث وتكليــف ب ــشرد ال ــق بالت بــرين املتعل
وهكـذا، وضـعت الـصيغة النهائيـة لدراسـة عـن األشـخاص              .  به مـن قـضايا     يتصل الداخلي وما 

ــشرت يف أيلــول   ــسالم وُن وتــسلط هــذه الدراســة  . )١٠(٢٠٠٧ســبتمرب /املــشردين وعمليــات ال
الضوء على العالقات الوثيقة اليت تربط بني تسوية مشاكل التشرد الـداخلي والـسعي إىل إجيـاد                 

 مـن التوصـيات احملـددة املوجهـة إىل األطـراف            وعالوة على ذلك، صـدرت طائفـة      . سالم دائم 
وأوصَي علـى وجـه اخلـصوص بإدمـاج األشـخاص املـشردين             . الفاعلة يف إطار عمليات السالم    

ــسالم؛        ــات ال ــد صــياغة اتفاق ــسالم؛ وأخــذ احتياجــاهتم احملــددة يف احلــسبان عن ــات ال يف عملي
 .وكفالة مشاركتهم على حنو نشط يف توطيد السالم

ثل أيضا، بالتعاون مع وحدة دعـم الوسـاطة بـاألمم املتحـدة ومـع مـشروع                 وشرع املم  - ٧٨
 برين، يف اختاذ خطوات إلعداد دليل للوسطاء يتـضمن املبـادئ األساسـية املتعلقـة               -بروكينجز  

 .بالتشرد الداخلي اليت يتعني أخذها يف االعتبار عند التفاوض بشأن اتفاقات السالم وإعدادها

__________ 
 - بروكينجـز ، مـشروع  التصدي للتشرد الداخلي يف سياق عمليات الـسالم واتفاقـات الـسالم وبنـاء الـسالم         )١٠( 

 .٢٠٠٧سبتمرب /، أيلولاملتعلق بالتشرد الداخليبرين 
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 بـرين إعـداد مجلـة مـن املبـادئ ودليـل             -دأ مـشروع بروكينجـز      وعالوة على ذلـك، بـ      - ٧٩
ــان      ــة يف اجملــال اإلنــساين، لتبي ــة وســائر األطــراف الفاعل للحكومــات واملنظمــات غــري احلكومي
اإلطار الزمين وأسلوب إشراك املشردين يف عمليات اختاذ القرار عن طريق ممارسات مـن قبيـل                 

 .ةتبادل املعلومات وإسداء املشورة واملشارك
وفيما يتعلق بالنشرات الصحفية، فإن ممثل األمني العام، عالوة على النـشرات املتـصلة               - ٨٠

مبا يقوم به مـن بعثـات وزيـارات عمـل، أدىل ببيـان مـشترك مـع سـبعة خـرباء آخـرين يف جمـال                           
يف أعقـاب املظـاهرات     ) ٢٠٠٧سـبتمرب   / أيلـول  ٢٨(اإلجراءات اخلاصة بشأن احلالة يف ميامنار       

وأدىل أيـضا ببيـان مـشترك مـع خـرباء آخـرين             . ٢٠٠٧سـبتمرب   /لعت يف البلد يف أيلـول     اليت اند 
، ناشـد فيـه األطـراف       )٢٠٠٨ينـاير   / كـانون الثـاين    ٤(يف جمال اإلجراءات اخلاصة بشأن كينيا       

الفاعلة املعنية أن حتترم ما يقع عليهـا مـن التزامـات يف مـضمار حقـوق اإلنـسان إزاء الـسكان،                      
 .نمبن فيهم املشردو

وعــالوة علــى ذلــك، وّجــه املمثــل رســالة إىل املــشاركني يف نــدوة اجلوانــب القانونيــة     - ٨١
 تـــشرين ٢٩، املعقـــودة يف نيويـــورك، يف )جورجيـــا(لعـــودة األشـــخاص املـــشردين يف أخبازيـــا 

وأشــار يف هــذه الرســالة إىل خيــارات احللــول املــستدامة الثالثــة املتاحــة  . ٢٠٠٧نــوفمرب /الثــاين
، وإىل  )عودة، اإلدماج يف منطقة التشرد، إعـادة التـوطني يف جـزء آخـر مـن البلـد                 ال(للمشردين  

ســيما األمــن، واســتعادة املمتلكــات، وإعــادة بنــاء   الــشروط الــضرورية للعــودة املــستدامة، وال 
ورحـب باعتمـاد الـسلطات االسـتراتيجية     . املساكن، وهتيئة بيئة مواتية للعودة وإلعادة اإلدماج 

شرد الداخلي، اليت تذكر حبق األشخاص املـشردين يف العـودة مـع متكينـهم يف                الوطنية بشأن الت  
ــن صــون          ــودة يف جــو م ــسّنى هلــم الع ــا تت ــة، ريثم ــيش يف ظــروف عادي ــن الع ــسه م الوقــت نف

 .والكرامة األمن
 

 االستنتاجات والتوصيات -رابعا  
رحـب مبـا أحـرز      مبناسبة الذكرى العاشرة لصدور املبـادئ التوجيهيـة، يـسلّم املمثـل وي             - ٨٢

من تقدم على مدى السنني العشر األخرية، مما أذكى الوعي بواقع ظاهرة التشرد اليت يكابـدها                
ــة        ــق عــن الرتاعــات املــسلحة والكــوارث الطبيعي ــيت تنبث عــشرات املاليــني مــن األشــخاص، وال

 .وسواها من األسباب، وأيضا بضرورة التصدي هلذه احلاالت
ذي أحرزتــه احلكومــات واجملتمــع الــدويل يف ســبيل تعزيــز   ويرحــب املمثــل بالتقــدم الــ  - ٨٣

احلمايــة واملــساعدة املقــدمتني لألشــخاص املــشردين، الــذين ختتلــف احتياجــاهتم اخلاصــة حبكــم  
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بيد أن املمثل يـود اإلعـراب عـن قلقـه إزاء            . حالة التشرد عن احتياجات السكان غري املشردين      
 :يلي ما

ديــد مــن البلــدان، والــيت كــثريا مــا تعــزى إىل حــاالت التــشرد املتواصــلة يف الع )أ( 
أعمال العنف املرتكبة على يد أطراف فاعلة حكومية وغري حكومية، مبا ميثـل انتـهاكا للقـانون          

 الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل؛
العدد الكبري من األشـخاص الـذي يوجـدون يف حالـة تـشرد طويلـة األمـد يف                    )ب( 

 االنتهاكات اليت تطال حقوقهم؛أكثر األحيان، و
الــصعوبات الكــثرية الــيت تعيــق إجيــاد حلــول مــستدامة لألشــخاص املــشردين،    )ج( 

يزج حىت باألشـخاص الـذين باسـتطاعتهم العـودة إىل ديـارهم، أو الـذين أعيـد توطينـهم يف                 مما
ــوقهم         ــع حق ــاىف م ــا يتن ــؤس، مب ــهميش والب ــان والت ــسودها احلرم ــة، يف أوضــاع ي ــاكن مأمون أم

 االقتصادية واالجتماعية والثقافية، بل وأيضا مع حقوقهم املدنية والسياسية؛
االفتقــار إىل اإلرادة الـــسياسية يف بعــض البلـــدان، أو نقــص القـــدرة الالزمـــة     )د( 

 للتصدي الفعال حلاالت التشرد وتوفري احلماية واملساعدة الضروريتني لألشخاص املشردين؛
 تضطر اجلهات الفاعلة يف اجملال اإلنـساين إىل جماهبتـها           الصعوبات املتزايدة اليت   )هـ( 

ــاطق، أو حــىت          ــن يف بعــض املن ــدام األم ــن جــراء انع ــداخلي م ــشرد ال للوصــول إىل ضــحايا الت
 اهلجمات اليت تشن ضد األفراد العاملني يف اجملال اإلنساين، وخمزوهنم، ووسائل نقلهم؛

نسانية وجـرائم حـرب ضـد       اإلفالت من العقاب على ارتكاب جرائم ضد اإل        )و( 
 األشخاص املشردين، وذلك بشكل يكاد يكون عاما يف بعض السياقات؛

ــة علــى     )ز(  الــصعوبات املتواصــلة الــيت تــصادفها األطــراف الفاعلــة الدوليــة واحمللي
السواء، يف العديد من البلدان، فيما يتعلق بتنسيق أنشطتها وإجيـاد األمـوال الالزمـة ليتـسىن هلـا                   

 .كفي من الفعاليةي العمل مبا
ويف هذا السياق، يـشري املمثـل إىل أن احلكومـات املعنيـة مـسؤولة يف املقـام األول عـن                - ٨٤

درء التشرد، وتقـدمي املـساعدة واحلمايـة إىل األشـخاص املوجـودين يف حالـة تـشرد، واملـسامهة                    
لــدول ويــشري أيــضا إىل التزامــات اجلهــات الفاعلــة مــن غــري ا. يف البحــث عــن حلــول مــستدامة

. بـاحترام حقــوق املــشردين ومحايتـها وفقــاً للقــانون اجلنــائي الـدويل والقــانون اإلنــساين الــدويل   
ويناشد مجيع األطراف الفاعلة املعنية بأن حتتـرم بدقـة التزاماهتـا مبوجـب القـانون الـدويل، علـى                    

 .تنص عليه املبادئ التوجيهية حنو ما
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ها، يرحب املمثل بكوهنـا حظيـت بقبـول واسـع           وفيما يتعلق باملبادئ التوجيهية وتنفيذ     - ٨٥
ــوطين      ــاملي واإلقليمــي وال ــصعيد الع ــن ال ــى كــل م ــوانني    . عل ويرحــب بوجــه خــاص بوضــع ق

وسياسات وطنية يف البلدان املتضررة من التـشرد الـداخلي، وببـدء سـريان الربوتوكـول املتعلـق         
ار املــؤمتر الــدويل املعــين حبمايــة املــشردين داخليــا وتقــدمي املــساعدة إلــيهم، الــذي اعتمــد يف إطــ 

مبنطقة البحريات الكربى، وباملفاوضات اجلارية يف االحتاد األفريقي بـشأن وضـع اتفاقيـة حـول                
ويف هـذا الــسياق، يــود املمثـل أن يوصــي احلكومــات واملنظمــات   . التـشرد الــداخلي يف أفريقيــا 

 :اإلقليمية بالقيام مبا يلي
سياسـات وتـشريعات وطنيـة، أو إعـادة         اعتماد املبادئ التوجيهيـة عنـد وضـع          )أ( 

ــى حنــو كــاف،         ــشردين عل ــة احتياجــات األشــخاص امل ــة تلبي ــة، لكفال ــايري القائم النظــر يف املع
 ولتحديد املسؤوليات املؤسسية يف هذا امليدان على املستويات كافة؛

ــذ        )ب(  ــة، واألخـ ــادئ التوجيهيـ ــستند إىل املبـ ــة تـ ــة إقليميـ ــكوك قانونيـ ــع صـ وضـ
 بشكل تام؛بالصكوك السارية 

التقيد باألطر القانونيـة والـسياسية القائمـة علـى حنـو تـام وإتاحـة مـا يلـزم مـن              )ج( 
 .موارد هلذه العملية

وحسبما يتبني من عدد كـبري مـن البعثـات وزيـارات العمـل الـيت قـام هبـا املمثـل، فـإن                         - ٨٦
اعـات أو   القلق يساوره بشكل خاص ألنه على الرغم من متكن عدد مـن املـشردين بـسبب الرت                

الكــوارث الطبيعيــة مــن العــودة إىل ديــارهم أو االنــدماج يف البيئــة احملليــة أو إعــادة التــوطني يف   
منــاطق أخــرى، فمــن احملتمــل أن احللــول املعتمــدة لــن تعّمــر طــويالً نظــرا لعــدم كفايــة احلمايــة  

. ملنـاطق املعنيـة  واملساعدة املقدمتني، إضافة إىل نقص اجلهود يف جمايل بنـاء الـسالم والتنميـة يف ا           
ويف هذا السياق، يناشد ممثل األمـني العـام احلكومـات واألطـراف الفاعلـة يف اجملـالني اإلنـساين                    

 :واإلمنائي وكذلك اجلهات املاحنة أن تعمل على
كفالة أن تكون عمليات العودة، أو أي حـل آخـر، نتاجـاً لقـرار فـردي اختـذ                    )أ( 

 كافية؛حبرية، دومنا إكراه، وعلى أساس معلومات 
كفالة إرساء العناصر الثالثة اليت تتـيح إضـفاء طـابع االسـتدامة علـى احللـول،                  )ب( 
اســتعادة ‘ ٢’ضــمان أمــن األشــخاص خــالل العــودة وبعــدها أو إعــادة التــوطني؛    ‘ ١’: وهــي

هتيئـة  ‘ ٣’بناء ما يكفـي مـن املـساكن ومـا يلـزم مـن اهلياكـل األساسـية؛                   ) إعادة(املمتلكات و   
واجتماعيـة جتعـل العـودة مـستدامة، مبـا يف ذلـك إفـساح جمـال االسـتفادة، دومنـا                     بيئة اقتـصادية    

متييز، من اخلدمات العامة وسبل كسب الـرزق واألنـشطة املـدرة للـدخل؛ وإعـادة أو اسـتبدال                 
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وثائق إثبـات اهلويـة الـيت ضـاعت أو تلفـت خـالل فتـرة التـشرد؛ واسـتعادة احلـق يف التـصويت                         
 وسواه من احلقوق السياسية؛

ــاب         )ج(  ــاء يف أعق ــادة البن ــسالم وخطــط إع ــات ال ــسائل يف اتفاق ــذه امل ــاة ه مراع
 اندالع نزاع أو وقوع كارثة طبيعية، بالتشاور مع األشخاص املشردين؛

املشاركة بعزم أكرب يف أنشطة اإلنعاش املبكر وتنفيذ أنـشطة إنـسانية وأنـشطة               )د( 
 ئص كل حالة على حدة يف االعتبار؛بناء السالم والتنمية على حنو متواز، مع وضع خصا

استحداث آليات متويل مكّيفة بشكل أفضل حبيث تتـيح سـد الفجـوة القائمـة       )هـ( 
بني متويل مرحلة الطوارئ ومرحلة التنمية، نظرا ملا ختلفـه مـن آثـار تتمثـل يف التمويـل النـاقص                     

 يكفـي مـن املرونـة       ويتعني أن تتسم آليات التمويـل مبـا       . ألنشطة اإلنعاش املبكر بشكل منهجي    
إلتاحة تلبية احتياجات مجيع اجملموعات املتضررة من التشرد، مبا يشمل ليس فقـط األشـخاص              
املتضررين أنفسهم، بـل وأيـضا اجملتمعـات احملليـة الـيت تـؤويهم وتلـك الـيت تـستقبل األشـخاص                      

 .العائدين أو الذين أعيد توطينهم
 
 


