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 الدورة الرابعة والستون
  *من جدول األعمال املؤقت) ب (٧١البند 

ــها  ــز حقــوق اإلنــسان ومحايت مــسائل حقــوق   :تعزي
لتحسني التمتع  اإلنسان، مبا يف ذلك النهج البديلة

     واحلريات األساسية الفعلي حبقوق اإلنسان
 توفري احلماية واملساعدة للمشردين داخليا    

  
 ة من األمني العاممذكر    

  
يتشرف األمني العام بأن حييل إىل أعضاء اجلمعية العامة تقرير ممثل األمـني العـام املعـين             

 ولقـرار   ٦٢/١٥٣  لقرار اجلمعيـة العامـة      وولتر كالني، وفقا   حبقوق اإلنسان للمشردين داخليا،   
 .٦/٣٢جملس حقوق اإلنسان 

  

 
  

  *   A/64/150.  
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 نسان للمشردين داخليااملعين حبقوق اإل تقرير ممثل األمني العام    
  

  موجز  
، وينـاقش الـصلة     الوضـع احلـايل للتـشرد داخليـا       عن  التقرير حملة عامة موجزة     هذا  يوفر    

مثل يف واليتـه واألنـشطة الـيت    املكما يعرض النهج الذي يتبعه    .  تغري املناخ والتشرد داخليا    بني
  .٢٠٠٩ يوليه/إىل متوز ٢٠٠٨أغسطس /يضطلع هبا يف الفترة املمتدة من آب

  
  

  احملتويات
الصفحة  

٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمة  - أوال   
٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الوضع احلايل للتشرد داخليا  -ثانيا   
٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تغري املناخ والتشريد  - ثالثا   

٨. . . . . . . اإلطار املعياري لتوفري احلماية لألشخاص املشردين بسبب آثار تغري املناخ  -ألف     
ماية لألشـخاص املـشردين داخليـا يف سـياقالتحديات يف جمال حقوق اإلنسان لتوفري احل        -بـــاء     

١٠. حلول دائمة      إجياد      وة  الدائم  ت نتقاال   ة، واال  عود الوحظر    ء،    جال  اإل عمليات     :   تغري املناخ    
١٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . والية وأنشطة ممثل األمني العام  - رابعا   

١٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . والية املمثل  -ألف     
١٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . البعثات القطرية  -بـــاء     
١٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تابعةزيارات العمل وأنشطة امل  - جيم     
٢٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التعاون مع املنظمات اإلقليمية والدولية  - دال     
٢٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  وأنشطة أخرىاتبناء القدر  - هاء     
٢٨. . . . تعميم مراعاة حقوق اإلنسان للمشردين داخليا يف كامل منظومة األمم املتحدة  - واو     

٣٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . االستنتاجات والتوصيات  -خامسا   
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 مقدمـة  - أوال  
وق اإلنــسان للمــشردين داخليــا  ممثــل األمــني العــام املعــين حبقــ مــن دم قــهــذا التقريــر م  - ١

 .٦/٣٢ وقرار جملس حقوق اإلنسان ٦٢/١٥٣لقرار اجلمعية العامة  وفقا

وبعــد أن قــدم التقريــر استعراضــا عامــا مــوجزا للوضــع احلــايل للتــشرد داخليــا، وبعــد      - ٢
مثــل يف واليتــه امل الــذي يتبعــه مناقــشة الــصلة بــني تغــري املنــاخ والتــشرد داخليــا، يعــرض النــهج 

 .٢٠٠٩يوليه / إىل متوز٢٠٠٨ أغسطس/واألنشطة اليت يضطلع هبا يف الفترة املمتدة من آب
  

 الوضع احلايل للتشرد داخليا  - ثانيا  
خليــا نتيجــة للرتاعــات املــسلحة، ، بلــغ عــدد األفــراد املــشردين دا٢٠٠٩ عــام يف بدايــة  - ٣
وبلغــت . )١( مليونــا تقريبــا٢٦وق اإلنــسان حــول العــامل العنــف املعمــم، أو انتــهاكات حقــ  أو

مجهوريــة ، وال ســيما إىل ٢٠٠٨ مليــون نــسخة يف عــام ٢,٦حــاالت العــودة املبلــغ عنــها حنــو 
ــا الوســطى  ــوار، و أفريقي ــة  ، وكــوت ديف ــو الدميقراطي ــة الكونغ ــراق،  مجهوري ــا، والع ، وجورجي

 هوقـد فاقـ   ، وأوغنـدا، والـيمن،      يتليـش  -وتيمـور   وكينيا، والفلبني، وسري النكـا، والـسودان،        
 أمـا التـشرد     . ماليـني مـن األشـخاص يف الفتـرة نفـسها           ٤,٦ البالغ حنـو     التشرد الداخلي اجلديد  

ــد  ــداخلي اجلدي ــشكل   ،ال ــه ب ــغ عن ــد مت التبلي ــبني    فق ــن الفل ــسي م ، ) شــخص٦٠٠ٍ ٠٠٠( رئي
ــسودان  ــا )٥٥٠ ٠٠٠(والــــ ــة   )٥٠٠ ٠٠٠(، وكينيــــ ــو الدميقراطيــــ ــة الكونغــــ ، ومجهوريــــ

، )٣١٠ ٠٠٠أكثـــر مـــن (، وباكـــستان )٣٦٠ ٠٠٠(، والعـــراق ) علـــى األقـــل٤٠٠ ٠٠٠(
ــصومال  ــا )٣٠٠ ٠٠٠(وال ــد )٢٣٠ ٠٠٠(النكــا  ، وســري)٢٧٠ ٠٠٠(، وكولومبي ، واهلن

 ).١٢٨ ٠٠٠(، وجورجيا )٢٢٠ ٠٠٠أكثر من (

 املزيــد مــن التــشرد الــداخلي، وحتديــدا يف ٢٠٠٩وقــد شــهد النــصف األول مــن عــام   - ٤
 تقريبـــا خـــالل عمليـــات اجلـــيش    ٣٠٠ ٠٠٠ حيـــث بلـــغ عـــدد املـــشردين    ،النكـــا ســـري
املـشردين   منور تاميل إيالم للتحرير، ويف باكستان حيث وصـل عـدد  جبهة  نكي ضد   ال السري

يف سياق العمليات العسكرية ضـد مقـاتلي طالبـان يف مشـال غـرب            )٢(إىل مليوين شخص تقريبا   
 بالعنف املعمم، والرتاعات، وباالنتـهاكات اجلـسيمة      أما التشرد الداخلي اجلديد املرتبط      . البالد
 ،بلغ عنها من عـدد مـن األمـاكن األخـرى      امل للقانون اإلنساين الدويل،     ، يف بعض احلاالت   أيضا

__________ 
اســتعراض عــام عــاملي : شرد الــداخلياألرقــام يف هــذه الفقــرة هــي وفقــا ملركــز رصــد التــشرد الــداخلي، التــ    )١(  

 :على املوقـع الـشبكي      أيضا اح مت .٩فحة  ، ص )٢٠٠٩أبريل  /نيسان (٢٠٠٨والتطورات يف عام    لالجتاهات  
http://www.internal-displacement.org.  

  .٢٠٠٩ يوليه/ متوز١٧مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، تقرير عن احلالة يف باكستان،    )٢(  
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، ومجهوريـة أفريقيـا الوسـطى،       )٣(األرض الفلـسطينية احملتلـة    ) حبسب الترتيب األجبـدي   (مبا فيها   
 . والصومال، والفلبني، وكولومبياومجهورية الكونغو الدميقراطية، والسودان،

ــا تــشردا طويــل األمــد، حيــث       - ٥ وممثــل األمــني العــام قلــق مــن أوضــاع املــشردين داخلي
توقفت عملية البحث عن حلول دائمـة وجـرى هتمـيش املـشردين بـسبب التغاضـي عـن محايـة                     

 بـسبب   حقوق اإلنـسان اخلاصـة هبـم، وحتديـدا احلقـوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة، أو                 
 بلــدا تقريبــا أعــداد مهمــة مــن املــشردين داخليــا الــذين  ٣٥وحاليــا، لــدى . الفــشل يف محايتــها

وتـؤثر هـذه الظـاهرة علـى أوروبـا حتديـدا، حيـث               .)٤( األمـد  يعيشون يف حـاالت هتجـريٍ طويـل       
 من مشردي القارة داخليا، البالغ عددهم مليونان ونصف، مـن بيـوهتم منـذ            يف املائة    ٩٩ هرب
ــا،  ٣٥ إىل ١٥ ــنة تقريب ــتقالل املرفوضــة،      ك س ــات باالس ــن املطالب ــئة ع ــات الناش نتيجــة للرتاع

 .وأنشطة اجلهات املسلحة من غري الدول، واملنازعات اإلقليمية

 مليونـا مـن     ٣٦ ـوباإلضافة إىل املشردين بسبب الرتاعات والعنف، ُشّرد عـدد يقـدر بـ              - ٦
ة للكـوارث الطبيعيـة، إال أن األرقـام املوثـوق     العامل، نتيجـ يف مجيع أحناء  ٢٠٠٨عام  يف  األفراد  

 املـرتبط بعوامـل     هبا غري متوفرة يف غياب منهجية ونظام عاملي متفـق عليهمـا لتـسجيل التـشريد               
 . الرتاعاتعدا

بــذل يــا، لكــن الــدول تفــشل يف ويف العديــد مــن احلــاالت، ميكــن جتنــب التــشرد داخل   - ٧
 املـسلح، أو األخطـار الطبيعيـة    مـن عواقـب الـرتاع   العناية الواجبة حلماية األشـخاص يف بالدهـا       

ويف بعـض احلـاالت، ينـتج التـشريد        .العنف الـذي متارسـه جهـات مـسلحة مـن غـري الـدول               أو
التعــسفي أيــضا عــن فــشل اجلهــات الفاعلــة مــن الــدول يف احتــرام حقــوق اإلنــسان والقــانون     

.  مـن األفـراد مـن العقـاب        اإلنساين الدويل بدقة، ويف ما يترتب على ذلك من إفـالت الفـاعلني            
 ،وغالبــا مــا يكــون األشــخاص الــذين يواجهــون أشــكاال متنوعــة ومتقاطعــة مــن التمييــز عرضــة

 للتشريد التعـسفي، ولـيس مـن الـصدفة أن تكـون األقليـات العرقيـة، ويف بعـض           ،بشكل خاص 
 .سية املتضررة من التشرد الداخلي الرئي اجلماعاتصلية، من بنيب األ الشعو،البلدان

ومـن أكثـر    . وغالبا ما يواجه املـشردون داخليـا حتـديات كـبرية يف مـا يتعلـق حبمايتـهم                   - ٨
شكلٍ فـردي، مبـا يف ذلـك    بـ الشواغل خطورة اهلجمات على مواقع املشردين داخليـا، وعلـيهم     

 . مــسلحةعــاتا جنــسي، باإلضــافة إىل التجنيــد القــسري لألطفــال املــشردين يف مج مــن عنــف
خرى أقل خطـورة، لكـن هـذا ال مينـع مـن أهنـا تفـرض مـصاعب         تبدو بعض التحديات األ   وقد

__________ 
 بـشأن  ))٢٠٠٩ (S-9/1( خاصـة بنـاء علـى القـرار     مثـل يف التقريـر املوحـد لتـسعة إجـراءات     املانظر مـسامهة      )٣(  

  .٨٨-٨٠، الفقرات )(A/HRC/10/22الوضع يف األرض الفلسطينية احملتلة 
  . مركز رصد التشرد الداخلي  )٤(  
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 القانونيــة املتعلقــة بالوثــائق إن االحتياجــاتفــفعلــى ســبيل املثــال،  .مجــة علــى املــشردين داخليــا
 والــيت قــد تكــون مقبولــة بالنــسبة إىل األشــخاص غــري املــشردين، غالبــا مــا تــسبب  ،باإلقامــة أو

ــصعب  ــق ي ــل   عوائ ــن قب ــا م ــب عليه ــشرد التغل ــضائع     امل ــى الب ــف حــصوهلم عل ــا وتوق ين داخلي
، وامللكيـة،  علـيم اخلـدمات الـصحية، والت  مثل ساسية اليت تضمنها حقوق اإلنسان     واخلدمات األ 

 .واملشاركة يف الشؤون العامة إخل

معاجلـة  تقرر   من الدول    ا متزايد ا عدد  حقيقة أن  ويشعر ممثل األمني العام بالتشجيع من       - ٩
ات اإلقليميــة وحتــث املنظمــ .ن خــالل قــوانني وسياســات خاصــة حتــديات التــشرد الــداخلي مــ 

 متزايد على اعتماد مثل هـذه القـوانني والـسياسات، وهـذا اجتـاه إجيـايب                 الدول األعضاء بشكل  
الـدول األعـضاء يف املـؤمتر        وكانـت  . فهي جديرة بـالتوقف عنـدها      ،أما التنمية يف أفريقيا    .آخر

 قـد اعتمـدت بروتوكـوال بـشأن محايـة املـشردين داخليـا             الدويل املعين مبنطقة البحريات الكربى    
، وأصبح عدد الـدول املـشاركة       ٢٠٠٨يونيه  /ذ يف حزيران  ادخل حيز النف  والذي  ومساعدهتم،  

  خـاص بـشأن    وخيطـط االحتـاد األفريقـي لعقـد مـؤمتر قمـة            .فيه تسعة بعد انضمام السودان إليـه      
علـى أمــل أن يعتمـد خاللــه رؤسـاء الــدول    ، ين واملــشردين داخليـا يف أفريقيــا الالجـئني والعائـد  

ــاال   ــذين ســيجتمعون يف كمب ــشرين األول ٢٣ إىل ١٨ مــن واحلكومــات ال ــوبر /ت ، ٢٠٠٩أكت
ويف أوروبـا، اعتمـدت      .اتفاقية االحتاد األفريقي حلماية املشردين داخليا يف أفريقيا ومـساعدهتم         

األشــخاص ” عنــون امل)٢٠٠٩ (١٨٧٧قرارهــا اهلــام مــؤخرا اجلمعيــة الربملانيــة جمللــس أوروبــا  
 .)٥(“ة طويل ملدةمحاية حقوق اإلنسان للمشردين: املنسيني يف أوروبا

  
 تغري املناخ والتشريد  -ثالثا   

 دفع إىل ريات يف املنـاخ ال يـ      الرغم مـن أن االحتـرار العـاملي ومـا نـتج عنـه مـن تغـ                 على    - ١٠
تائج اليت توصـل إليهـا الفريـق        وتشري أحدث الن   . على ذلك  ةه قادر اتتأثريإن  حتركات لألفراد، ف  

ــتغري املنــاخ   ــواتر وحجــم الكــوارث املرتبطــة    )٦(احلكــومي الــدويل املعــين ب ــادة ت إىل احتمــال زي
 االمتــدادات األرضــية نتيجــة قباملنــاخ، كالفيــضانات، أو األعاصــري، أو التــصحر، أو حــىت غــر

 .تشريد عدد ال متناه من األفرادلالحترار العاملي، مما سيؤدي إىل 

__________ 
  .http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta09/EREC1877.htm :إصدار مؤقت متوفر يف   )٥(  
اح  املتـ  “٢٠٠٧ تغـري املنـاخ   ”يل املعـين بـتغري املنـاخ املعنـون          قرير التقييم الرابع للفريق احلكـومي الـدو       انظر ت    )٦(  

  .http://www.ipcc.ch/ipccreports/assessments-reports.htm: على املوقع الشبكي
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ــو  - ١١ ــاخ، يُ ب ــار تغــري املن ــا بــني  سبب آث ــاس ٢٥٠  و٥٠عتقــد أن م ــا مــن الن ــد  )٧( مليون ق
 بالدهـم، أو خـارج حـدودها، بـشكل دائـم       يف نطـاق ينتقلون حبلول منتصف هـذا القـرن، إمـا       

 بـدافع إمكانيـة      على سـبيل املثـال،     ويف حني سيكون بعض هذه التحركات طوعيا،       .مؤقت أو
تغـري املنـاخ، كجـزء مـن        اآلثـار املترتبـة علـى       طق مل تتـأثر سـلبا ب      البحث عن حياة أفضل يف منـا      

جرب اســتراتيجية تعتمــدها اجملتمعــات والعــائالت واألفــراد للتكيــف مــع آثــار املنــاخ املــتغري، ســيُ  
العديـد علـى مغـادرة منـازهلم، سـواء بــسبب الكـوارث اجلويـة اهليدرولوجيـة الـيت تقـع بــصورة           

ــذي حيــ    ــة ال ــدهور البيئ ــة، أو ت ــبطءفجائي ــض    .دث ب ــسكان املت ــة ال ــرجح أن غالبي ررين ومــن امل
 .نتيجة لذلك، مشردين داخليا عتربوا،، لُيصليةسيبقون ضمن حدود بالدهم األ

وسيتطلب العديد من املاليـني املـشردين قـسرا بـسبب آثـار تغـري املنـاخ احلمايـة املاديـة                     - ١٢
ة، أو يـؤدي إىل تفـاقم نقـاط          جديدة خاصـ   سانية ألن التشريد يولد نقاط ضعف     واملساعدة اإلن 

وال بد من معاجلة االحتياجات اخلاصـة لألشـخاص          .الضعف اليت كانت موجودة قبل التشريد     
ي، وحلمايـة حقـوقهم خـالل التـشريد، وإلجيـاد       تعـسف غري املنـاخ ملنـع التـشريد ال       املتضررين من ت  

الكـوارث الـيت    وعلى كل حـال، تـشري جتربـة الـسنوات املاضـية إىل أن                .حلول دائمة لتشردهم  
 ال تؤدي إىل تشريد عدد متزايد من الناس وحـسب، إمنـا            ،تقع بصورة فجائية، أو تدهور البيئة     

يضاف إىل ذلك االهتمام غري الكايف الـذي يـوىل ملختلـف التحـديات املتعلقـة حبقـوق اإلنـسان                    
ذه ويف أغلـب األحيـان، تنـتج العواقـب حقـوق اإلنـسان هـ             .اليت قد يواجهوهنا خـالل التـشريد      

عن السياسات غري املالئمة أو غـري الفاعلـة، بـسبب نقـص يف وعـي كـل مـن الـدول والعناصـر               
 .ال اإلنساين وجمال حقوق اإلنسانالفاعلة يف اجمل

 متعلقة حبقوق اإلنسان للمشردين وللسلطات املعنية يف سـياق        خاصة كما تنشأ حتديات    - ١٣
العودة إىل مكان اإلقامـة األصـلي أصـبحت    لنقل ألن اعمليات اإلجالء قبل الكوارث وخالهلا، و 

 عام، البحث عن حلـول دائمـة ألولئـك املـشردين الـذين               ممكنة أو شديدة اخلطورة، وبشكل     غري
 .هتم العادية بعد الكارثة مباشرةما عادوا قادرين على العودة وعلى استكمال حيا

قانونيـة القائمـة ذات     وأدت هذه املالحظات مبمثل األمني العام إىل اسـتعراض األطـر ال             - ١٤
ــة حقــوق اإلنــسان، والــيت قــد يواجههــا       ــة يف جمــال محاي الــصلة، وحتديــد التحــديات النموذجي

__________ 
 التــأثري ه لــوحظ أننــإىل أ) ١٩٩٠(أشــار تقريــر التقيــيم األول للفريــق احلكــومي الــدويل املعــين بــتغري املنــاخ    )٧(  

عـدد األشـخاص الـذين قـد تـشردهم      أن در يكـون علـى هجـرة البـشر، وقُـ       قـد   األوحد واألعظم لتغري املنـاخ      
مليونـا مـع     ١٥٠ـ  الظواهر املتعلقة بتغري املناخ كالتصحر، وندرة املياه املتزايـدة، والفيـضانات، والعواصـف بـ              

اسـتعراض سـترين    (٢٠٠ـ قـدر بـ  خـرية إىل أعـداد تُ  عـدت يف اآلونـة األ  وتشري دراسات أُ. ٢٠٥٠حلول عام  
: املـد واجلـزر البـشري     ،  )٢٠٠٧( للفتـرة نفـسها      )٢٠٠٧(رابطة املعونـة املـسيحية      (مليونا   ٢٥٠ و) ٢٠٠٦

  ).أزمة اهلجرة احلقيقية
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ومـن خـالل اللجنـة       .األشخاص املشردين أو املعرضني خلطر التهجري، بسبب آثـار تغـري املنـاخ            
ي جملتمـع   ميهاالدائمة املـشتركة بـني الوكـاالت، سـاهم ممثـل األمـني العـام بتـوفري الوضـوح املفـ                    

األنشطة اإلنسانية يف مـا يتعلـق بـاألطر املعياريـة املطبقـة علـى محايـة املـشردين بفعـل آثـار تغـري                         
 .)٨(ية اليت تواجه احلمايةتقليدة هذه التحديات الهاجواملناخ، والتوجيه يف ما يتعلق بكيفية م

قـى ممثـل األمـني       يب ،وبالتعاون مع األعضاء يف اللجنة الدائمة املـشتركة بـني الوكـاالت             - ١٥
 دويـ زطاريـة املتعلقـة بتغّيـر املنـاخ لت    العام ملتزما مع الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحـدة اإل      

 ديـسمرب / إىل إنـشاء إطـار جديـد سـيعتمد يف كـانون األول             باملعلومات، واليت ترمي  مفاوضاهتم  
ــرتبط با   ٢٠١٠ ــو امل ــهاغن، واســتبدال بروتوكــول كيوت ــذ ال يف كوبن ــة وال ــدة  تفاقي ــهي م ي تنت

مـن   مبـا يف ذلـك    بشأن اآلثار اإلنسانية املترتبة على االحترار العاملي،،٢٠١٠ عاميف  صالحيته  
 .مسائل تتعلق بالتشرد الداخلي

وباالستناد إىل تصنيف ممثـل األمـني العـام لـسيناريوهات التـشريد املـرتبط بـتغري املنـاخ                     - ١٦
، قـدمت ثـالث   )٩(املـشردين بفعـل آثـار تغـري املنـاخ       وإىل حتليله لثغـرات األطـر املعياريـة حلمايـة           

وتــوفر الفقــرات  .)١٠(تفاقيــةالأوراق مــشتركة تتنــاول تغــري املنــاخ، والتــشريد واهلجــرة ألمانــة ا 
التاليــة مــوجزا مفــصال ملالحظــات ممثــل األمــني العــام، وتــسلط الــضوء علــى بعــض التحــديات   

 بفعل آثـار تغـري املنـاخ وحتديـدا يف سـياق             واليت قد يواجهها املشردون    ،املتعلقة حبقوق اإلنسان  
  .ارثةعمليات اإلجالء، والنقل، ولدى البحث عن حلول دائمة يف مرحلة ما بعد الك

__________ 
 :شريد بــسبب آثــار تغــري املنــاخ التــ،)٢٠٠٨(ممثــل األمــني العــام املعــين حبقــوق اإلنــسان للمــشردين داخليــا    )٨(  

معلومــات أساســية مقدمــة إىل ورقــة املتــضررون ومــا هــي الثغــرات يف األطــر املعياريــة حلمايتــهم؟،   هــم  مــن
ــق ــد         الفريــ ــه الواحــ ــاالت يف اجتماعــ ــني الوكــ ــشتركة بــ ــة املــ ــة الدائمــ ــابع للجنــ ــل التــ ــسبعنيوالعامــ   الــ
: يعلـــــــى املوقـــــــع الـــــــشبكة احـــــــمتهـــــــي ، و٢٠٠٨يونيـــــــه /حزيـــــــران ٢٠إىل  ١٨ مـــــــن املعقـــــــود

http://www2.ohchr.org/english/issues/climatechange/submissions.htm.  
  . املرجع نفسه  )٩(  
   قدمتـــــها اجملموعـــــة  “مـــــن املتـــــضررون؟  :  اهلجـــــرة والتـــــشريد  تغـــــري املنـــــاخ،  ”ورقـــــة فنيـــــة عـــــن      )١٠(  

ــة ــه غـــري الرمسيـ ــة       /جرةللـ ــاالت املعنيـ ــشتركة بـــني الوكـ ــة املـ ــة الدائمـ ــة للجنـ ــاخ التابعـ ــري املنـ ــشريد وتغـ التـ
ــالتعمري ــوارث يف      بـــ ــرب والكـــ ــد احلـــ ــا بعـــ ــرة مـــ ــاش لفتـــ ــشرين األول٣١واإلنعـــ ــوبر / تـــ  ٢٠٠٨أكتـــ

)http://unfccc.int/resource/docs/2008/smsn/igo/022.pdf(تغــري املنــاخ واهلجــرة والتــشريد”عــن  التقــارير، و :
 الـيت قدمتـها املنظمـة الدوليـة للـهجرة، ومفوضـية األمـم املتحـدة                 “ثار ونقاط الـضعف وخيـارات التكيـف       اآل

ــة لــشؤون الالجــئني، وجامعــة األمــم املتحــدة، بالتعــاون مــع     وممثــل األمــني العــام يف   جملــس البحــوث الوطني
ــر /شــباط ٦ ــ” باإلضــافة إىل ،)http://unfccc.int/resource/docs/2008/smsn/igo/031.pdf (٢٠٠٩فرباي شريد الت

امعـة األمـم     ملفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجـئني بالتعـاون مـع املمثليـة وج             “القسري يف سياق تغري املناخ    
ــدة يف  ــار١٩املتحـ ــايو / أيـ ــة  ) http://unfccc.int/resource/docs/2009/smsn/igo/049.pdf (٢٠٠٩مـ ــدى أمانـ لـ

  .اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية املتعلقة بتغري املناخ
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  اإلطار املعياري لتوفري احلماية لألشخاص املشردين بسبب آثار تغري املناخ  - ألف  
ــا األشــخاص ا  ُي  - ١٧ ــرك   قــصد باألشــخاص املــشردين داخلي ــذين أُكرهــوا علــى ت ــازهلم ل من
 وتـشكل   .)١١( داخـل حـدود بلـداهنم      نظلـو يأماكن إقامتهم املعتادة بسبب آثار تغري املنـاخ و         أو

 تـستعرض  احلماية هلم، حيث     املبادئ التوجيهية املتعلقة بالتشرد الداخلي اإلطار املعياري لتوفري       
لـــدويل حقـــوقهم احملـــددة املتأصـــلة يف القـــانون الـــدويل حلقـــوق اإلنـــسان والقـــانون اإلنـــساين ا

ذه املبـادئ التوجيهيـة بوصـفها إطـارا دوليـا        هلـ اجملتمع الـدويل    إقرار   تواصلوي. واملستمدة منهما 
هامــا لتــوفري احلمايــة لألشــخاص املــشردين داخليــا، ينطبــق علــى أي نــوع مــن أنــواع التــشرد     

  . سببهبغض النظر عن ،الداخلي
اعدة واحلمايــة يف مجيــع وتؤكــد املبــادئ التوجيهيــة أن واجــب ومــسؤولية تــوفري املــس    - ١٨

، ويتمثل ذلـك يف منـع       )٣ املبدأ(مراحل التشرد الداخلي تقع يف املقام األول على عاتق الدول           
ــاخ وإجيــاد حلــول دائمــة        ــار تغــري املن ــة لألشــخاص املــشردين بــسبب آث ــوفري احلماي التــشرد وت

يس مـن املتوقـع   أو لـ أن يسمح هلم بالعودة الذين ال ميكن   إىل األشخاص   سيما   للمشردين، وال 
أو أمــاكن إقامتــهم املعتــادة الــيت ُتعتــرب خطــرية جــدا الختاذهــا حمــال         وا إىل ديــارهم  أن يعــود
  .)١٢(لإلقامة
ــشرد      كو  - ١٩ ــة علــى هــذا النحــو ملعاجلــة مــسألة الت ــذلك، ال توجــد فجــوة معياري نتيجــة ل

يهيـة وتعزيـز تنفيـذها     فيتعني على الـدول التقيـد باملبـادئ التوج        . الداخلي املتعلق بأثر تغري املناخ    
  . السياقعند معاجلة التشرد الداخلي يف هذا 

، تنعـدم املعـايري للتمييـز        الظهـور  يئـي  البط إال أنه فيما يتعلق بالكوارث والتدهور البيئـي         - ٢٠
فـي سـياق التـدهور البيئـي التـدرجيي      ف. للسكان د القسرييتشرالبوضوح بني التنقل الطوعي و 
ُيعتـرب بعـض أنـواع التنقـل تـنقال طوعيـا، مـن قبيـل التنقـل بـدافع                  على وجه التحديد، ميكـن أن       

الرغبة يف استكشاف آفاق إجياد حياة أفضل يف املناطق غري املتأثرة بالظواهر املناخية الـشديدة،               
إال أن حــاالت أخــرى تنطــوي علــى . اســتراتيجيات التكّيــفالتنقــل بالتــايل جــزءا مــن  صبحويــ

 وأســباب املمتلكــات ذلــك تعــرض احليــاة والــصحة و مــن،عنــصر أوضــح مــن عناصــر اإلكــراه 
__________ 

 ١٩٩٨  املرفـق،  ،E/CN.4/1998/53/Add.2املبادئ التوجيهيـة املتعلقـة بالتـشرد الـداخلي، منـشور األمـم املتحـدة                  )١١(  
 ترك منازهلم أو أمـاكن إقامتـهم    ، يقصد باملشردين داخليا األشخاص الذين أُكرهوا على اهلرب أو على          [...]”

نتيجة أو سعياً لتفادي آثار نزاع مسلح أو حاالت عنف عام األثر أو        كاملعتادة أو اضطروا إىل ذلك، وال سيما        
انتهاكات حقوق اإلنسان أو كوارث طبيعية أو كوارث من فعل البشر ومل يعربوا احلدود الدوليـة املعتـرف هبـا                    

  ).٢الفقرة (“ يادول
جملـس    وقـرار  ،١٠، الفقرة   ٦٢/١٥٣و  ؛  ٨، الفقرة   ٦٠/١٦٨و  ؛  ١٣٢، الفقرة   ٦٠/١  اجلمعية العامة  اترقرا  )١٢(  

  ).ج (٦، الفقرة ٦/٣٢ن حقوق اإلنسا
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 القــول إن الفــرد، إذا افتقــر إىل ســبل االنتفــاع حبمايــة حقــوق اإلنــسان  وزوجيــ. لخطــرلالــرزق 
ــة شــديدة يف   كاألساســية  ــايل ية األصــلقــةنطاملنتيجــة لظــاهرة مناخي ــه، وبالت حنــو علــى  ال ميكن

ضـــحية للتـــشرد الـــداخلي   معقـــول توقـــع عودتـــه إليهـــا، يـــتعني أن ُيعتـــرب هـــذا الـــشخص        
 قـدرا عاليـا مـن املـساعدة واحلمايـة وفقـا للمبـادئ               لكـي يتلقـى   ؤهال  يـصبح مـ    لـذلك  نتيجةكو

  . التوجيهية
مثل أيضا أن األشخاص املتنقلني عرب حـدود دوليـة بـسبب عوامـل بيئيـة                املوقد الحظ     - ٢١

ا مـا ال حيـق هلـم      قوق اإلنسان يف دولة ُمضيفة، ولكن كثري      حل  عامة يستحقون التمتع بضمانات  
تعـرض فيهـا األشـخاص للتـشريد         احلـاالت الـيت ي     وعلى وجه التحديـد، يف    . دخول تلك الدولة  

  . جوة معيارية كبريةتربز ف عرب حدود دولية، القسري
، أو هتميـشهم  تـهم   عاقبلالجـئني مل   املساعدة    تقدمي وعيب حتجب الدولة أو    عرقلتوما مل     - ٢٢

اخلاصـــة بوضـــع  ١٩٥١حملـــددة يف اتفاقيـــة جنيـــف لعـــام األســـس اخلمـــسة اوالـــيت ُتعـــد أحـــد 
وبالتـايل ال يـستند مـصطلحا       . جـئني الكهؤالء األشـخاص     أهلتمن غري احملتمل أن ي     الالجئني،

ــاخالجــئ بــسبب تغــري  ” و “الجــئ بيئــي ” ــدويل    إىل“املن ــانوين مــن القــانون ال  أي أســاس ق
الـــدويل املتعلـــق بتـــوفري احلمايـــة  تالفيهمـــا حـــىت ال ُيقـــوض النظـــام القـــانون نبغـــيلالجـــئني وي

 املـصطلَحان للتطبيـق علـى األشـخاص املـشردين داخـل             يـصلح ، ال   بنفس القـدر  و ؛)١٣(لالجئني
  .بلداهنم
 بـسبب  املشردين قـسرا مثل أن خطر االزدياد الواسع النطاق لعدد األشخاص         املويرى    - ٢٣

عواقبــه علــى حقــوق اإلنــسان هلــذا التــشرد وبأوجــه االســتجابة آثــار تغــري املنــاخ يــّربر اإلقــرار  
 تـدابري  فهـرس يف   بوصفها تدابري ضرورية للتكيف مع تغري املنـاخ وإدماجهـا  ،اإلنسانيةعواقبه  و

  . يوتو املتعلق بتغري املناخك صك ما بعد إطارالتكيف، يف 
  

__________ 
 الذي قدمه الفريق غري الرمسـي املعـين    “؟ هبم َمن سيتأثر : اهلجرة والتشرد و تغري املناخ ”انظر الورقة التقنية بشأن       )١٣(  

أكتـوبر  / تـشرين األول   ٣١ التابع للجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت يف         ،وتغري املناخ  شردالت/ الوافدين هبجرة
:  يف املوقــــعمتــــاح( إىل األمانــــة العامــــة التفاقيــــة األمــــم املتحــــدة اإلطاريــــة املتعلقــــة بــــتغري املنــــاخ   ٢٠٠٨

http://unfccc.int/resource/docs/2008/smsn/igo/022.pdf.(  
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التحديات يف جمال حقوق اإلنسان لتـوفري احلمايـة لألشـخاص املـشردين داخليـا                 - باء  
 ة الدائمــتنتقــاالة، واالعــودالوحظــر ء، جــالاإلعمليــات : ملنــاخيف ســياق تغــري ا

  حلول دائمةإجياد و
من بني املشاكل املتعلقة حبقـوق اإلنـسان الـيت يواجههـا األشـخاص املـشردون بـسبب                    - ٢٤

تتـصف  جـالءات واالنتقـاالت القـسرية الـيت         إلوآثار تغري املناخ، مـسألة ا      )١٤(الكوارث الطبيعية 
  .شديدتحد ب

شكّل اختاذ التدابري لتخفيف آثار األخطار الطبيعية علـى األشـخاص           ، ي  أوىل  جهة ومن  - ٢٥
لـئن كـان ال ميكـن حتميـل        و. جزءا من التزامات الدول مبوجب القانون الدويل حلقوق اإلنسان        
حقـوق اإلنـسان األخـرى ذات       الدول تبعات الكوارث الطبيعية اليت تقع، فإن احلق يف احليـاة و           

الـدول تقتـضي منـها اختـاذ اخلطـوات املناسـبة للحفـاظ             عاتق  ت إجيابية على     التزاما نشئالصلة ت 
خطـار   حتت واليتها وصـون سـالمتهم البدنيـة وممتلكـاهتم مـن األ        قيمنيعلى حياة األشخاص امل   
فإذا كان من املتوقع حدوث كارثة من الكوارث والدولـة قـادرة علـى    . اليت تشكلها الكوارث 

ياة وممتلكات األشخاص، يتعني عليها عندئـذ اختـاذ اإلجـراءات           منع ما ينجم عنها من هتديد حل      
 ومـن شـأن إخفـاق       .)١٥(التزاماهتـا حبقـوق اإلنـسان حتـت بنـد احلـق يف احليـاة              متشيا مـع    املناسبة  

ِلمـت  إىل اعتبـاره انتـهاكا حلقـوق اإلنـسان إذا عَ          ذلـك   مواطنيها أن يرقى    حياة  الدولة يف محاية    
اخلطر وكانــت لــديها القــدرة علــى اختــاذ تــدابري  بــأن تعلــم الــسلطات املختــصة أو كــان عليهــا 

نقـاذ احليـاة حلمايـة احلـق يف احليـاة          إلوجيوز أن تندرج حتت واجـب اختـاذ تـدابري           . نقاذ احلياة إل
ــا مــن منــاطق اخلطــر وحظــر عــودهتم إىل      لــشعبها، احلاجــةُ إىل إجــالء الــسكان أو نقلــهم مؤقت

  . ذلكفعلواما خطر إذا لن لعرضاتديارهم ما دامت سالمتهم وحياهتم ست
ومن جهة أخرى، يتمتع حبريـة التنقـل األشـخاُص املـشردون أو األشـخاص املعرضـون              - ٢٦

يـة اختيـار العـودة إىل ديـارهم،         خلطر التشرد بسبب آثار تغـري املنـاخ، مبـا يف ذلـك احلـق يف حر                
 والقاعـدة العامـة   . يف أماكن أخرى من البلد أو االندماج حمليا يف مكان تـشردهم           قراراالست أو

فينبغـي أن ُيـزّود األشـخاص مبعلومـات         . هي أن الدول تتحمـل واجـب احتـرام هـذه القـرارات            
  . صحيحة ودقيقة متكّنهم من اختاذ قرار حر وطوعي

__________ 
جملـس حقـوق    إىل  املقـدم   األمـني العـام     لالطالع على مناقشة مستفيضة بشأن هـذا املوضـوع، انظـر تقريـر ممثـل                  )١٤(  

 A/HRC/10/13/Add.1الكـــوارث الطبيعيـــة، يف حـــاالت  األشـــخاص املـــشردين داخليـــا بـــشأن محايـــةاإلنـــسان 
)٢٠٠٩.(  

مــارس / آذار٢٠ األوروبيــة حلقــوق اإلنــسان، قــضية بوضــاييفا وآخــرون ضــد روســيا، احلكــم املــؤرخ   احملكمــة  )١٥(  
٢٠٠٨.  



A/64/214  
 

09-43784 11 
 

االلتــزام وعنــد موافقــة شــخص مــن األشــخاص علــى إجالئــه أو نقلــه، يــسري تطبيــق     - ٢٧
توترات تنـشأ عنـدما يـرفض النـاس هـذه التـدابري             فال.  من حقوق اإلنسان جمتمَعني     احلقّني ينهبذ

ومبوجــب القــانون الــدويل، ال ُتعــد    .  الــسلطات ضــرورية حلمايــة حيــاهتم    اعتربهتــاحــىت وإن
بـل ميكـن أن يكـون احلـق يف حريـة            .  حمظـورة حظـرا مطلقـا      القـسرية عمليات اإلجـالء والنقـل      

كينها من اختاذ تـدابري إلنقـاذ       دة من الدولة من أجل مت     شدَّاملظروف  بعض ال التنقل حمدودا حتت    
  :د بالشروط العامة التاليةقيَُّتأن بذلك وهي تقوم   على الدولةويتعني. حياة األشخاص

 حريـة التنقـل مـن خـالل اإلجـالء أو النقـل أو حظـر          قييدكفالة وجود أساس قانوين لت      •  
تعني ويـ نفيـذه،   وجيب متكـني االسـتفادة مـن هـذا القـانون خاصـة يف جمـاالت ت                . العودة

فهذا يعزز الـشفافية والقابليـة للتنبـؤ        . ألشخاص املعنيني  ا لدىفهم   على ال  ييستعص الأ
  هلذه األحداث؛تأهب وُييّسر للناس ال

حظـر العـودة الفعليـة حتقيـق        وأالنقـل    وأكفالة أن يكون الغرض من عمليات اإلجالء          •  
  سالمة األشخاص املعنيني؛ لماية توفري احلهدف 

حظـر العـودة ضـرورية واستنـسابية هلـذه الغايـة        وأالنقل  وأيات اإلجالء كفالة أن عمل    •  
ساما تـ اأخـرى أقـل     تدخليـة   أي تـدابري    وجـود    عـدم    ةال يتم اللجـوء إليهـا إال يف حالـ         و

  . بذلك
وبالتايل جيب احلصول على موافقة األشخاص املعنـيني، كلمـا أمكـن ذلـك، قبـل إصـدار األمـر             

ويف . تقتضيه الضرورة القـصوى     تدوم عمليات اإلجالء أكثر مما     الجيب أ و. باختاذ هذه التدابري  
نائية جـدا الـيت تنطـوي       ثحال عمليات النقل الدائم، ال ميكن حظر العودة إال يف احلاالت االسـت            
، وال تكفـي فيهـا      ألمـن فيها منطقة العودة حقـا علـى أخطـار كـبرية ومـستمرة علـى احليـاة أو ا                  

، وال ميكـن ضـمان التمتـع حبقـوق          على قيد احليـاة     بقاء العائدين  املوارد املتبقية لتلبية احتياجات   
، ومل يُعـد باإلمكـان      اسـُتنفدت اإلنسان األساسية، ومجيـع تـدابري التكّيـف املتاحـة األخـرى قـد               

  . ختفيف وطأة املوقف يف منطقة العودة بالتدابري الوقائية
 عودة أو نقـل دائـم دون        وباإلضافة إىل ذلك، يتعني تنفيذ أي عمليات إجالء أو حظر           - ٢٨

  . إال بغرض مراعاة االحتياجات إىل احلماية اخلاصةالتفريق بني احلاالت متييز وال جتوز 
ويظــل إجيــاد حلــول دائمــة لألشــخاص املــشردين داخليــا حامســا ســواء كــان بإمكــاهنم    - ٢٩

دمـاج احمللـي    العـودة أو اإل   (مـة   ممارسة حقهـم يف االختيـار حبريـة فيمـا بـني احللـول الثالثـة الدائ                
وحتقيق هذه احللول عملية تتـضاءل مـن خالهلـا احلاجـة            ). االستيطان يف مكان آخر يف البلد      أو

 تنعدم االحتياجـات اخلاصـة للـشخص        إىل أن  تدرجيياإىل تقدمي املساعدة واحلماية املتخصصتني      
  . املشرد داخليا املرتبطة مباشرة بتعرضه للتشرد
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وميكــن .  إلضــفاء طــابع االســتدامة علــى هــذه احللــولتتحــركويــتعني علــى الــدول أن   - ٣٠
ــاز بعــض  ــشمول الــيت ت   إجي ــادئ العامليــة ال ــضية إىل إجيــاد حلــول       املب ــوفري الــشروط املُف يــّسر ت

  :لألشخاص املشردين داخليا فيما يلي
ميكـن  إذ  ،توفري معلومات عن العملية والتشاور مع اجملتمعـات املتـأثرة ومـشاركتها        

ري يف اختاذ قـرار حـر وطـوعي بـشأن العـودة أو االنـدماج حمليـا يف املكـان                     أن تساعد هذه التداب   
 واالنـدماج  مكان آخر مـن البلـد  إىل الذي ُشّردوا فيه أو مت إجالؤهم أو نقلوا إليه، أو االنتقال      

ويف حال انعـدام العـودة كخيـار ينبغـي جتنـب عمليـات اإلجـالء القـسري، الـيت تنحـو أال                       . فيه
بغي متكني الـسكان املتـأثرين بنـوع مـن اإلحـساس بـامتالك عمليـة إجيـاد         ؛ بل ين مستدامةتكون  

 وعمليـات املـشاورة متثيليـة بـشكل         ،وجيب أن تكون املعلومات صحيحة ودقيقـة      . حل حلالتهم 
  .لجميع وممكنة منذ حلظة البداية واملشاركة شاملة ل،حقيقي

ــار   مواقــع االنتقــال مأكــذلك ينبغــي أن تكــون أمــاكن العــودة و ،األمــان   مونــة مــن آث
 تلــك األمــاكن األخطــار الثانويــة والكــوارث املتكــررة وبالتــايل يــتعني أن ُتباَشــر عمليــة اختيــار 

  .  بعد حتليل متأن ومسح ملكامن اخلطر باالشتراك مع السكان املتأثرينواملواقع
استعادة األراضي واملمتلكات فور العودة، بوسائل منها تسوية املنازعـات املتعلقـة              
يتعني أن ُتتـاح جلميـع األشـخاص املـشردين داخليـا إمكانيـة االسـتفادة                 إذ   ،ية واألراضي بامللك

ويف حـال   . من آليـات رد احلـق أو التعـويض، سـواء اختـاروا العـودة أو حـال دائمـا آخـر أم ال                       
أو تزويـدهم بوسـائل   حظر العودة، جيب توفري مساكن أو أراض بديلـة لألشـخاص املتـضررين             

 يف حالـة     عـن ضـياع وإتـالف ممتلكـاهتم        ألرض واملـسكن ومـنحهم تعويـضا      كافية حليازة هذه ا   
  .التشرُّد التعسفي

 الـسكن واخلـدمات املناسـبة مثـل         وفريكتسي تـ   ي ،االحتياجات املادية وأسباب الرزق     
الرعاية الصحية أو التعليم أمهية أساسية وتعـد مواصـلة تـوفري الوصـول إىل أسـباب الـرزق أمـرا                     

ــو . حامســا ــدة     وإذا تعــذر ت ــسابقة، يكــون إجيــاد فــرص جدي ــرزق ال فري الوصــول إىل أســباب ال
  .لكسب الرزق أمرا حيويا

  
  والية وأنشطة ممثل األمني العام  - رابعا  

 والية املمثل  -ألف   
  :األهداف الرئيسية التالية لوالية املمثل ٦/٣٢حيدد قرار جملس حقوق اإلنسان   - ٣١
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تشرد الداخلي، ال سيما عن طريق إدماج حقـوق         للمعاجلة املشكلة املعقدة املتمثلة       •  
ـــ  ــشردين داخليـ ــسان للمــ ــة   أ يف ااإلنــ ــة يف منظومــ ــات املعنيــ ــع اجلهــ ــشطة مجيــ نــ

  ؛املتحدة األمم
العمل على تعزيز االستجابة الدوليـة للمـشكلة املعقـدة املتمثلـة يف حـاالت التـشرد                   •  

ــة منــسقة يف جمــال الــدعوة إىل     تعزيــز محايــة الــداخلي، واملــشاركة يف أعمــال دولي
ــشردين داخليــ     ــسان للم ــوق اإلن ــرام حق ــع     اواحت ــز احلــوار م ــع مواصــلة وتعزي ، م

 .احلكومات واملنظمات غري احلكومية واجلهات الفاعلة األخرى ذات الصلة

 الـيت سـيتعني علـى جملـس حقـوق اإلنـسان             ، أثناء عمله يف نطـاق واليتـه       وأتيح للممثل   - ٣٢
حتديـد معـامل اإلطـار الـدويل املتعلـق      مـن أجـل    كبرية   تقدمي مسامهات  ،٢٠١٠عام  يف  جتديدها  

والتحـسني بـشكل ملمـوس حلمايـة        بالتشرد الداخلي الذي يتمحـور حـول املبـادئ التوجيهيـة،            
، بالتعـاون الوثيـق مـع الـدول         د مـن احلـاالت    يـ عدال يف   احالة حقوق اإلنـسان للمـشردين داخليـ       

  .األعضاء واملنظمات الدولية وأصحاب املصلحة اآلخرين
 متتـع   ضـمان وتتطلـب معاجلتـه بفعاليـة و      . ميثل التشرد الداخلي حتدياً متعـدد اجلوانـب       و  - ٣٣

النــهوض ، وهــي  االضــطالع بأنــشطة علــى جبــهات خمتلفــة، حبقــوق اإلنــسانااملــشردين داخليــ
ــها،   حب ــوق اإلنــسان ومحايت ــايفالوالعمــل اإلنــساين،  وق بنــاء الــسالم واألنــشطة   و والتنميــة، تع

هنــج قــائم علــى حقــوق اإلنــسان يف مــا يتعلــق  تبــاع ا لواليتــه، ا املمثــل، وفقــيعــززو. الــسياسية
اء مـع احلكومـات ومـن خـالل أنـشطة التعمـيم الواسـعة               بالتشرد الداخلي على أساس حـوار بنَّـ       

التــشرد الــداخلي  جوانــب عاجلــة خمتلــفملداخــل األمــم املتحــدة واملنظمــات اإلقليميــة  النطــاق 
ومييــز . دائمــةنــع املزيــد مــن التــشرد، وتــشجيع احللــول السني ظــروف املــشردين، ومحتــبغــرض 

وحيـدد هـذا النـهج    . النهج القائم على حقـوق اإلنـسان بـني صـاحب احلـق وصـاحب الواجـب                
مبوجب القانون الدويل ويكفل أن ينظـر إىل        احملددة  مسؤولية احلكومات على أساس الواجبات      

تـوفر  و.  للـصدقات  اعـن كـوهنم هـدف      ا عوضـ  ، يتمتعون حبقوق  ا بوصفهم أفراد  ااملشردين داخلي 
معـايري ومبـادئ قانونيـة ذات صـلة بتـوفري املـساعدة اإلنـسانية               التزامـات و   احقوق اإلنسان أيض  

ومـن أجـل مـشاركتهم يف       دائمـة   ، من أجل إعـادة دجمهـم عـن طريـق حلـول              المشردين داخلي ل
 .العمليات السياسية

ــل   و  - ٣٤ ــور األساســية لعمــل املمث ــة  جانــب ،مــن األم ــل يف عملي ــهالتكام وكــذلك  ،واليت
وأتاحت للممثل طبيعـة واليتـه،      . تصرفه لتنفيذها حتت  املوارد املوضوعة   الوصول إىل أهدافها و   

، أن يـستفيد مـن   )عنواهنـا  اكمـا يـشري إىل ذلـك أيـض    (اليت تقع يف قلب منظومة األمـم املتحـدة      
ملتحــدة والــدول امتيــاز الوصــول والــدعم الواســع والــشراكات الدائمــة مــع مؤســسات األمــم ا  
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وتتـضمن الـسمات املميـزة مـشاركة املمثـل يف اللجنـة          . األعضاء وأصـحاب املـصلحة اآلخـرين      
 للمـساعدة اإلنـسانية الـيت توفرهـا     رئيـسية الدائمة املشتركة بني الوكاالت، وهي آلية التنـسيق ال   

بـصفة دائمـة    ٌوواملمثل مـدع . األمم املتحدة واجلهات الفاعلة األخرى العاملة يف اجملال اإلنساين  
املنتـدى الرئيـسي جملتمـع املـساعدة اإلنـسانية األوسـع نطاقـاً مـن                تعـد   اللجنة اليت   يف اجتماعات   

 وهو يـشارك بانتظـام يف االجتماعـات علـى مـستوى        ،أجل تبادل املعلومات ووضع السياسات    
الـسياسات  وتعد مشاركة املمثل يف اللجنة الدائمة بالغة األمهية لكي تراعـي            . الرئيسيةاجلهات  

جمتمـع  يف إطـار     ااإلنسانية الشواغل املتعلقة بالتشرد وتعزيـز حقـوق اإلنـسان للمـشردين داخليـ             
 لتعمـيم التوجيـه الـذي يـضعه املمثـل يف            لرئيسي املنتدى ا  االلجنة أيض تعد   و .املساعدة اإلنسانية 

 .جمتمع املساعدة اإلنسانيةيف إطار والترويج له السياسات جمال 

ــالــشاملة يف اجملــال اإلنــساين   اتالح اإلصــتوأد  - ٣٥ ــال عــام يف  األمــم املتحــدة دهتايت تعهَّ
عامليــة جتمــع بــني األمــم املتحــدة واجلهــات الفاعلــة اإلنــسانية         جمموعــات  إىل إنــشاء٢٠٠٥

وتدعم اجملموعـات علـى املـستوى    ، الرئيسية من غري الدول، وتضع التوجيه يف جمال السياسات       
ويــشارك املمثــل يف  . نية مناســبة مــن حيــث التوقيــت وفعالــة    الــوطين لكفالــة اســتجابة إنــسا   

 هـذه املـشاركة     ضمنوتـ .  املبكر عن طريـق معاونيـه      تعايفاجملموعات العاملية املتعلقة باحلماية وال    
املمثــل أن تــستفيد االســتجابات حلــاالت التــشرد الــداخلي مــن خــربة املمثــل، يف حــني يعتمــد    

 .يف جمال السياساتللتوجيه دواته اخلاصة وضع أمن أجل  على خربة اجملموعات بدوره

الشؤون اإلنسانية ومفوضية األمـم     منسق  أبرم املمثل مذكرات تفاهم مع مكتب       لقد  و  - ٣٦
ن هــذه املــذكرات تــدفق املعلومــات وتبــادل اخلــربات      وال حتــسِّ . املتحــدة لــشؤون الالجــئني  

دعم الـ يـضافون إىل    مـوظفي دعـم     كـال املكتـبني     يف   عـني  بل تتيح كذلك للممثل أن ي      ،فحسب
وتعــد مفوضــية األمــم  . قــوق اإلنــساناألمــم املتحــدة حلبــاملوظفني الــذين يتلقــاه مــن مفوضــية  

املتحدة لشؤون الالجئني ومكتب منسق الشؤون اإلنسانية جهتني إنسانيتني فـاعلتني رئيـسيتني             
ــساني      ــسيق املــساعدة اإلن ــداخلي وتن ــشرد ال ــان مــع الت ــة األمــم املتحــدة تتعاطي ة ذات يف منظوم

ويتيح التفاعل الوثيق علـى مـستوى العمـل للممثـل أن يـدرج مباشـرة حقـوق اإلنـسان               . الصلة
.  يف عمــل هــاتني املنظمــتني علــى مــستوى الــسياسات واملــستوى التــشغيلي  اللمــشردين داخليــ

 ومكتـب  ، ومفوضية حقـوق اإلنـسان  ،ويعمل كل من مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني   
ــيح   ممــا، شــركاءمتعاوهنــا الوثيــق يف املقــر، بوصــفه  إىل ااســتنادانية، منــسق الــشؤون اإلنــس  يت

للممثــل أن يــضطلع بعــدد كــبري مــن البعثــات الرمسيــة لتقــصي احلقــائق، وزيــارات املتابعــة،          
كمـا حيـسن هـذا التعـاون بـني الوكـاالت، الـذي جيمـع                . وزيارات العمل، واملبادرات األخرى   
الت، رصــد ومتابعــة التوصــيات اخلاصــة بكــل بلــد الــيت  أوجــه القــوة التكامليــة ملختلــف الوكــا

 .املمثل ويكفل التكامل يف الربجمة العاديةيعدها 
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 البعثات القطرية  -باء   
، قـام ممثـل األمـني العـام ببعثـات قطريـة             ٢٠٠٩يوليه  / ومتوز ٢٠٠٨أغسطس  /بني آب   - ٣٧
 .احكوماهتجورجيا، ومجهورية الكونغو الدميقراطية، بدعوة من تشاد وإىل 

 من أجل القيـام ببعثـات إىل الـسودان           بعد لألسف  ومل تسفر الطلبات املتكررة للممثل      - ٣٨
عنـد إجنـاز هـذا التقريـر        ة  دعولـ احلكومتني املعنيتني   كل من    عن توجيه    ٢٠٠٩عام  يف  والفلبني  

دين  كـال البلـ    إىل بالقيام ببعثـات     اويود املمثل التأكيد على أنه ال يزال مهتم       . يف صيغته النهائية  
و وعلـى ضـوء حالـة التـشرد املأسـاوية يف الـصومال، حيـث ال يـزال حنـ                  .يف أقرب وقـت ممكـن     

ـــ   ١,٣ ــشردين داخلي ــون شـــخص مـ ــة ك امليـ ــهاكات لنتيجـ ــسيمة حلالنتـ ــسان،  اجلـ ــوق اإلنـ قـ
يف مـا تبقـى     ذلـك البلـد     أن يقـوم بزيـارة إىل       يف   ااملمثل أيـض  يأمل  والرتاعات املسلحة والعنف،    

يف املشاركة مـع احلكومـة      ب ازم املمثل زيارة باكستان وال يزال ملتزم      كما يعت . ٢٠٠٩ من عام 
واليتـــه ذوي األمهيـــة لجلميـــع األشـــخاص القـــدر الكـــايف مـــن الـــدعم واحلمايـــة كفالـــة تـــوفري 

 .باكستان يف
  

 جورجيا  -  ١  

 تـشرين  ٤ إىل ١زار املمثـل جورجيـا يف الفتـرة مـن            ،يف أعقاب نزاع أوسيتيا اجلنوبيـة       - ٣٩
طس أغـــس/ آب٨ و ٧ونتيجـــة لتـــصاعد األعمــال احلربيـــة يـــومي   .)١٦(٢٠٠٨تــوبر  أك/األول
 أغلبيـة كـبرية مـن    متكنـت و. شخص مشردين داخل جورجيـا  ١٣٣ ٠٠٠، أصبح حنو  ٢٠٠٨

أوسـيتيا  / مـع منطقـة تـسخنفايل   ة اإلداريودالعودة إىل منطقة شيدا كاريل واملناطق املتامخة للحد      
بالتحـدي  ط االحتياجـات األساسـية هلـؤالء األشـخاص     وتـرتب . ٢٠٠٨اجلنوبية حـىت هنايـة عـام       

اسـتعادة  و) كإزالة األلغام ألغـراض إنـسانية     (لتعايف بعد العودة، مبا يف ذلك السالمة        ااملتمثل يف   
ومن الشواغل اهلامة إعادة بناء املنـازل املـدمرة أو املنهوبـة وترميمهـا، وتقـدمي                . القانون والنظام 

ــوفري ا   خلــدمات األساســية مــن جديــد كــالتعليم والــصحة، وكــذلك       املــساعدة اإلنــسانية، وت
 .استئناف األنشطة االقتصادية

مــن  ٣٧ ٦٠٥ إىل أن ٢٠٠٨نــوفمرب /تقــديرات احلكومــة يف تــشرين الثــاينأشــارت و  - ٤٠
ــاملــ ــارهم يف املــستقبل القريــب  اشردين داخلي وأثــىن املمثــل علــى احلكومــة  .  لــن يعــودوا إىل دي

غـري أنـه شـعر بـالقلق إزاء التـشديد شـبه             . ااملشردين داخليـ  ألولئك  الختاذها قرار توفري السكن     
 األساسية، وقد أوصى احلكومة بوضع سياسـة إدمـاج شـاملة تلـيب              ياكلاحلصري على توفري اهل   

__________ 
  .A/HRC/10/13/Add.2 والوثيقة ٤٣-٣٨، الفقرات A/HRC/10/13انظر (للمزيد من التفاصيل،   )١٦(  
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 إىل الطائفــة الكاملــة مــن حقــوقهم املدنيــة     ا اســتنادااالحتياجــات اخلاصــة للمــشردين داخليــ   
 .جتماعيةوالثقافية واالقتصادية والسياسية واال

مـشرد داخلـي يعيـشون يف     ٢٢٠ ٠٠٠وال يزال التحدي األكرب يتمثل يف إدماج حنـو       - ٤١
بـني  أنـه ال جيـوز التمييـز        وقد أعـاد املمثـل التأكيـد علـى          . ل منذ أكثر من عقد    وحالة تشرد مط  

 .تقدمي احلماية واملساعدةعند  ا من املشردين داخلي“اجلديد” واجليل “القدمي”اجليل 

 بأن احلكومة، ومنذ زيارته، اعتمدت خطـة عمـل لتحـسني       قدير املمثل مع الت   ترفعوي  - ٤٢
الـذين ال يزالـون يعيـشون يف    بعيـد   منـذ أمـد   اظروف السكن بـشكل خـاص للمـشردين داخليـ         

 .مراكز جتمع

ــررة      - ٤٣ ــه املتكــ ــن طلباتــ ــرغم مــ ــى الــ ــل، علــ ــتمكن املمثــ ــة   ،ومل يــ ــارة منطقــ ــن زيــ  مــ
  .أوسيتيا اجلنوبية/تسخنفايل

  
  مجهورية الكونغو الدميقراطية  -  ٢  

 سـبعة خـرباء مـستقلني       ٨/١ -د إ   و   ٧/٢٠ القـرارين دعا جملـس حقـوق اإلنـسان يف           - ٤٤
 تـوفري توصـيات تتعلـق بأفـضل الـسبل الكفيلـة ب          إىل تقـدمي    مـن ضـمنهم املمثـل،        لألمم املتحـدة،  

وق اإلنـسان، وذلـك     مهورية الكونغو الدميقراطية يف جمال التصدي حلالة حق       التقنية جل املساعدة  
ــى أرض    ــق حتــسينات ملموســة عل ــعبغــرض حتقي ــيت مراعــاة، مــع  الواق ا  أعــدهت االحتياجــات ال

وشـدد اجمللـس كـذلك علـى احلاجـة إىل دراسـة حالـة حقـوق اإلنـسان احلاليـة                     . ااحلكومة أيـض  
 وقـام املمثـل، بالنيابـة     . تتعلـق بـالعنف ضـد املـرأة       ال سيما وأهنـا      يف شرق البالد،     بصورة عاجلة 
 إىل ١٧الــسبعة، بزيــارة إىل مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة يف الفتــرة مــن اخلــرباء عــن جمموعــة 

نشاسا مع رئـيس الـوزراء وكبـار        ي عقد خالهلا اجتماعات يف ك     ٢٠٠٩يناير  /كانون الثاين  ٢٣
، حيث قابل سلطات املقاطعـة، وممثلـي األمـم     )كيفو الشمالية (وزار غوما   . املسؤولني اآلخرين 

 .دين داخلياً، والنساء الناجيات من العنف اجلنسية، واملنظمات غري احلكومية، واملشرَّاملتحد

 إىل حوارهم مع احلكومة واملعلومات األخـرى        اوقدم اخلرباء املستقلون السبعة، استناد      - ٤٥
ــر  ــيت مجعوهــا، تقري ــسان يف     اال ــة حلقــوق اإلن ــة العام ــبني أن احلال ــسان ي  إىل جملــس حقــوق اإلن

لكونغو الدميقراطية ال تزال تثري القلق الشديد وقـد شـهدت املزيـد مـن التـدهور منـذ                   مجهورية ا 
 يـشهد   ، علـى وجـه اخلـصوص      ،أن شـرق البلـد    للخرباء  وتبني   .)١٧(٧/٢٠اعتماد اجمللس القرار    

خطــرية للقــانون وانتــهاكات انتــهاكات منتظمــة وجــسيمة حلقــوق اإلنــسان املتعلقــة باملــدنيني   
 املتعلقـــة بالتـــشرد القـــسري شواغلســـلطوا الـــضوء حتديـــداً علـــى الـــ وقـــد . اإلنـــساين الـــدويل

__________ 
  .، املوجز، الفرع الثاينA/HRC/10/59انظر الوثيقة   )١٧(  
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، وآثـار األزمـة اإلنـسانية علـى احلقـوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة، والعنـف                   تعسفيوال
 وأثـر الـرتاع املـسلح علـى األطفـال يف            ،ضد النـساء والفتيـات، وحالـة أنـصار حقـوق اإلنـسان            

 املتعلقـة حبقـوق اإلنـسان       شواغلن األسباب اجلذرية للـ    وم. شرق مجهورية الكونغو الدميقراطية   
، ومــواطن الــضعف احلاليــة  أطــراف مــسلحة مــن غــري الــدول اإلفــالت مــن العقــاب، ووجــود  

، واالسـتغالل غـري املـشروع للمـوارد الطبيعيـة، وتوظيـف االنقـسامات               للقطاعي األمـن والعـد    
 . واملرأةالعرقية ألغراض سياسية، واالفتقار إىل املساواة بني الرجل

، باالســتناد إىل  للخــرباء املــستقلني الــسبعةاإلجــراءات املواضــيعية اخلاصــةوقــد أعــدت   - ٤٦
  احتياجـات املـساعدة التقنيـة هبـذا الـشأن          تتقييمهم للحالة، مثانية أهداف ذات أولويـة وحـدد        

 :كما يلي

 ل؛مكافحة اإلفالت من العقاب وتعزيز قطاعي إنفاذ القوانني والعد  - ١  

  صالح قطاع األمن؛إ  - ٢  
منع جتنيد وإعادة جتنيـد األطفـال بواسـطة اجلماعـات املـسلحة وإعـادة الـدمج                   - ٣  

 االجتماعي لألطفال املرتبطني باجلماعات املسلحة؛

  املساواة بني اجلنسني؛ضمانمحاية حقوق املرأة و  - ٤  

 معاجلة األسباب اجلذرية النتهاكات حقوق اإلنسان؛  - ٥  

 املشردين واألقليات؛محاية حقوق   - ٦  

 إتاحة االستفادة من الرعاية الصحية، ال سيما للجماعات املهمشة؛  - ٧  

 .)١٨(تعزيز هياكل الدولة واجملتمع املدين حلماية حقوق اإلنسان والنهوض هبا  - ٨  

باالسـتناد إىل   بالعمل مع حكومة مجهورية الكونغو الدميقراطيـة   اوال يزال املمثل ملتزم     - ٤٧
، الذي مدد والية اخلرباء الـسبعة وطلـب تقـدمي           )٢٠٠٩ (١٠/٣٣س حقوق اإلنسان    قرار جمل 

ــة عــشر للمجلــس     ــدورة الثالث ــر متابعــة إىل ال ة ومــن منظــور واليــ ). ٢٠١٠مــارس /آذار(تقري
، ينبغــي أن تعطــي احلكومــة األولويــة إلقــرار قــانون وسياســة بــشأن التــشرد الــداخلي،  املمــثلني

 حلــل نزاعـــات األراضــي املزعزعــة لالســـتقرار بــني العائـــدين     وإنــشاء جلــان لألراضـــي احملليــة   
ضباط قطـاع األمـن، وتنفيـذ التـدابري األخـرى           لـ ، وإنـشاء آليـة فـرز حقـوق اإلنـسان            اآلخرينو

يف التقريــر الــيت مــن شــأهنا أن تــساعد يف إهنــاء انتــهاكات حقــوق اإلنــسان اجلــسيمة    املقترحــة 
 . اليت تؤدي إىل املزيد من التشردواملخالفات اخلطرية للقانون اإلنساين الدويل

__________ 
  .لثاملرجع نفسه، الفرع الثا  )١٨(  
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 تشاد  -  ٣  

 إىلة رمسيـــــة بعثـــــ، قـــــام املمثـــــل ب٢٠٠٩فربايـــــر / شـــــباط٩ إىل ٣يف الفتـــــرة مـــــن   - ٤٨
 .)١٩(تشاد مجهورية

ردت أعــداد كــبرية مــن ، ُشــ٢٠٠٧ وهنايــة عــام ٢٠٠٥ديــسمرب /بــني كــانون األولو  - ٤٩
  شـنها اجلنجويـد مـن دارفـور         اهلجمات الـيت   لذلك هو  والسبب الرئيسي الناس يف شرق تشاد،     

 بـسبب التنـافس     تتفاقماليت  التوتر بني الطوائف املختلفة،     حاالت  إن  فاليوم،  أما  . عرب احلدود 
د علــى احلــصول علــى املــوارد احملــدودة، مبــا يف ذلــك امليــاه واألراضــي الــصاحلة للزراعــة، وتزايـُـ 

ــشاط قطــاع الطــرق  ــشادية و   ،ن ــسلحة الت ــوات امل ــني الق ــردة  واالشــتباكات ب  ،اجلماعــات املتم
ــدا عــن قــراهم يف املنطقــة املتامخــة     ُتتــزال  ال . لــسودانحلــدود ابقــي العديــد مــن التــشاديني بعي

ُوضــع هــذا التقريــر يف  ما، داخليــا عنــدتــشريدا  مــن التــشاديني ١٦٠ ٠٠٠ُشــرد حــوايل  وقــد
  .ة خاصصورةّداي يف شرق البالد با دار سيال ووتامنطق وقد تضررت. صيغته النهائية

 يف مواقـع  اينور املمثل القلق إزاء جتنيد األطفال املشردين، وحـاالت العنـف اجلنـس      ويسا  -  ٥٠
 حبـق اليت ترتكب   و مع اإلفالت من العقاب،    معدالت اجلرائم املرتكبة  املشردين داخليا، وارتفاع    
حكومــة يــتعني علــى و.  العــاملني يف اجملــال اإلنــساين حبــق وكــذلك،األشــخاص املــشردين داخليــا

 علـى مجيـع املـستويات       ،دون إبطاء ه،   استعادة وجود الدولة وتعزيز    من شأنه د القيام بكل ما     تشا
شرطة للــ وتواجــد نظــام قــضائي،   وضــعســيما الوراء التــشريد، جــيف املنــاطق املتــضررة مــن   

وكــذلك .  االقتــصادياإلدمــاجالتعلــيم والرعايــة الــصحية وإعــادة مــن قبيــل  ،أساســية وخــدمات
 .بني اجملتمعات احملليةفيما اعات واملصاحلة نـزتسوية ال تعزيز آليات يتعني

تنــشأ ف عبئــا كــبريا علــى األســر املــضيفة،  ملــدة طويلــة،اســتمر يــشكل التــشرد الــذي و  - ٥١
 والـسبب يف ذلـك، أساسـا، هـو اخلـالف          التوترات بني املشردين واجملتمعات الـيت تستـضيفهم،         

 رغـم عـدم     بـصورة تلقائيـة،   لنـازحني العـودة      قـرر عـدد قليـل مـن ا         وفيمـا . على املوارد الطبيعية  
اســـتقرار األوضـــاع األمنيـــة وعـــدم احلـــصول علـــى اخلـــدمات األساســـية يف منـــاطق العـــودة،   

ويف هـذا الـسياق،     . الشروط الالزمة للحفـاظ علـى عمليـات العـودة هـذه             حىت اآلن  تتوافر وال
زمـة لتحقيـق حلـول دائمـة،      إىل هتيئة الظـروف الال الراميةمن املهم تعزيز جهود اإلنعاش املبكر    

 يف االنــدماج يف مكــان اللجــوء أو يف أمــاكن بــني الرغبــةلمــشردين لوتــوفري االختيــار الطــوعي 
 . األصليموطنهم العودة إىل وبني ،أخرى من البلد

__________ 
 A/HRC/10/13/Add.4انظر   )١٩(  
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 احلكومـةَ بـني    عملية للـسالم الـداخلي يف تـشاد جتمـع             قيام املمثل مقتنع بأنه من دون    و  - ٥٢
املـسلحة يف   اجلماعـات  مجاعات املعارضة السياسية وكـذلك والتشادية  وممثلي خمتلف الطوائف    

تـدهور الوضـع يف شـرق       ي قـد    ،اع يف دارفـور   نــز حوار سياسي، ويف حال عدم وجود تسوية لل       
وثيـق مـع   التعـاون  بال ، املمثـل ويعتزم.  مزيد من النازحني تدفقد يف أي وقت، مما يؤدي إىل        لالب

 حلقـة دراسـية يف وقـت        َدمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، عقْـ     برنامج األمم املتحدة اإلمنائي و    
 شـرق  إلنعـاش اقـشة وضـع خطـة       مـن أجـل من    ، للمـسؤولني احلكـوميني      ٢٠٠٩عـام   الحق من   

 تأخذ يف االعتبـار االحتياجـات احملـددة للمـشردين داخليـا الـذين يعيـشون يف هـذه البيئـة                  ،البلد
  .األمنية املضطربة

  
  املتابعةزيارات العمل وأنشطة  - جيم  

 وزيـارات عمـل لتقـدمي       ، البعثـات الـسابقة    لتتّبـع  من الزيارات    ا املمثل أيضا عدد   أجرى  - ٥٣
ــة    ــة األمــم املتحــدة القطري ــة للحكومــات وألفرق ــول و. املــشورة الفني ســبتمرب وكــانون  /بــني أيل

 -  وتيمـــور، إىل ســـري النكـــا، وكولومبيـــا  تتّبعيـــة، قـــام بزيـــارات  ٢٠٠٨ديـــسمرب /األول
ــشيت ــام و .)٢٠(لي ــاميفق ــزب ٢٠٠٩  ع ــة ة إىلاري ــة صــربيا،   أ مجهوري ــا الوســطى، ومجهوري فريقي

 .كوسوفو وسري النكا وأوغندا ىلإ زيارة هافي مبا
  

 مجهورية أفريقيا الوسطى   -  ١  

 إىل ١٠مـن   ( جلمهورية أفريقيا الوسـطى  خالل زيارة العمل اليت قام هبا  ،الحظ املمثل   - ٥٤
بعقــد  )٢١(٢٠٠٧عــام   الكــبري احملــرز منــذ بعثتــه الرمسيــة يف التقــدَم،)٢٠٠٩ فربايــر/ شــباط١٢

 ،، وقـانون العفـو العـام   ٢٠٠٨حوار سياسي شامل وعدد من اتفاقـات الـسالم املوقعـة يف عـام          
 التطـورات   تلك أن   وعلى الرغم من  . ٢٠٠٩  من عام  وتشكيل حكومة جديدة يف وقت مبكر     

  واسـع  نطـاق   علـى   عـودة واسـعة    ات عمليـ  أيمل جتـر    ،  املـشردين داخليـا   مهدت الطريق لعـودة     
 .رضية يف ظل ظروف غري ُم، يف كثري من األحيانفقد عاد،عاد وأما من حىت اآلن، 

 شردين نتيجـةً ملـن بقـي مـن املـ    ال يزال املمثل يشعر بالقلق إزاء الظـروف غـري املـستقرة            و  -  ٥٥
. تـام مـن العقـاب      ال افالهتـ إزاع، فـضال عـن أعمـال العنـف الـيت ترتكبـها عناصـر إجراميـة مـع                    ـلنل
عدم وجود إطار تشريعي ملعاجلة قضايا التشرد، فضال عـن عـدم قـدرة احلكومـة علـى                  ُحدد   قدو

وسيكون اعتماد قـانون    .  حالية ن من مشاكل  و النازح يواجهها  مل سببان هامان   أهنما  على ،العمل
__________ 

 والفقــرات مــن ،)كولومبيــا( ٥٦ إىل ٥٢ مــن الفقــرات A/HRC/10/13انظــر التقــارير عــن هــذه الزيــارات يف   )٢٠(  
  ).ليشيت - تيمور (٧٠ إىل ٦٩ من و،)سري النكا (٦٨إىل  ٦٥

  )٢١(  A/HRC/8/6/Add.1.  
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 ، مجيـــع مراحـــل التـــشرد، خطـــوة أوىل مهمـــة يـــشمالنواســـتراتيجية بـــشأن التـــشرد الـــداخلي  
ــاك ــرية،          أن م ــرض، يف اآلونــة األخ ــذا الغ ــوزارات هل ــني ال ــشترك ب ــل م ــق عم ــشكيل فري ــو ت ه

 . مشجع تطور

ويـشكل إجيـاد حـل دائـم ملـشكلة املــشردين عنـصرا مهمـا مـن عناصـر بنـاء الــسالم يف             - ٥٦
وقدم املمثل عددا مـن التوصـيات إىل التـشكيلة القطريـة للجنـة بنـاء                .  الوسطى مجهورية أفريقيا 

ويعكــس اإلطــار . لتــشرد يف إطــار بنــاء الــسالملكيفيــة إدمــاج الــشواغل احملــددة ن عــ ،الــسالم
ــسالم ىف   ــاء ال ــة أاالســتراتيجي لبن ــا الوســطى مجهوري ــد مــن توصــيات  )٢٢(فريقي ــا  هالعدي ــا فيه ، مب

 ،االلتزامات املنصوص عليهـا يف بروتوكـوالت املـؤمتر الـدويل املعـين مبنطقـة الـبحريات الكـربى                   
 . للتشرد الداخلي شاملةار قانوين شامل واستراتيجيةواحلاجة إىل وضع إط

 ، االدعــاءاِت٢٠٠٩مــايو / أيــار٢٠نقــل املمثــل يف رســالة موجهــة إىل احلكومــة يف  و  - ٥٧
 القتاليــة خــالل اشــتباكات بــني قــوات احلكومــة واجلماعــات   شــن األعمــالواملخــاوف بــشأن 
 . تشريد جديديفتسبب ي مما ،فريقيا الوسطىأ  مجهوريةاملتمردة املسلحة يف

  
 سري النكا  -  ٢  

ــل   - ٥٨ ــاد املمثـ ــد ،عـ ــه بعـ ــانون األولبعثتـ ــسمرب / يف كـ ــهزيارو ٢٠٠٧ديـ ــصرية يف ال تـ قـ
  ســريإىل احللــول الدائمــة، بــشأن ة الوطنيــاملــشاورات  عقــد مــن أجــل٢٠٠٨ســبتمرب /أيلــول
 ديناملـشر  ملناقـشة أوضـاع      ،٢٠٠٩أبريـل   / نيـسان  ٦ إىل   ٢زيارة عمل يف الفتـرة مـن         يف   النكا

زار نقطــة و. زاع يف مشــال شــرق البلــد مــع املــسؤولني احلكــومينيـ مــن منطقــة النــقــدمواالــذين 
 يف فافونيــا، نتقاليــةخيمــات االواملواقــع املومانثــاى، واجتمــع مــع املــشردين داخليــا يف أتفتــيش 

 .يف ذلك مزرعة مينيك مبا

اجلهـود    وقدَّر .النكا احلوار الصريح والبناء مع حكومة سري     واصلة  ويرحب املمثل مب    - ٥٩
ــية     ــة، والـــيت أكـــدت مـــسؤوليتها األساسـ ــذهلا احلكومـ ــا عـــن الـــيت تبـ ــة املـــشردين داخليـ  محايـ

 االلتزامـات   بتلـك  الوفـاء  احلكومـة يف     ها اليت تواجه  اجلسيمة، فضال عن التحديات     هتمومساعد
 .اليت أخذهتا على عاتقها

ــار املمثــل الــشواغل األساســية مــع احلكومــة    - ٦٠ علــى وجــه اخلــصوص، علــى  أكــد ف. وأث
وكـاالت اإلنـسانية    الالطابع املدين للمخيمات، كما جيب تيـسري وصـول           على   جيب احلفاظ  أنه

وشـدد  .  التعاون مع احلكومة يف تلبية االحتياجـات اإلنـسانية للمـشردين            أجل منبصورة أكرب   
الدوليـة إلتاحـة    قـا للمعـايري     وف لعمليـة الفـرز    ة ومعايري شفاف  اتأيضا على احلاجة امللحة إلجراء    

__________ 
  )٢٢(  PBC/3/CAF/L.1.  
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 وأشار املمثـل إىل أن املبـادئ التوجيهيـة        .  املخيمات وإخالء سبيلهم من    للمشردين حرية التنقل 
، اليت تستند إىل املعايري القانونية الدولية، تنص على أن املـشردين داخليـا   بشأن املشردين داخلياً 

هـذا   الـيت يـشكل فيهـا     ة  سـتثنائي االظروف  اليف  أما  . خيمامليف  احتجازهم   أو   حبسهمال جيوز   ”
 .“ املدة عما تقتضيه الظروفتزيدال جيوز أن فصوى، ق ضرورة  االحتجازاحلبس أو

 ما يلزم من التدابري لتسهيل العـودة        مجيعتخذ  ُي أنه س  حينهوطمأنت احلكومة املمثل يف       - ٦١
خطـوة  ، ٢٠٠٨ املشاورات الوطنية بشأن احللـول الدائمـة يف عـام     كانتو.  واملستدامة الفورية

الـشروط الالزمـة إلجيـاد حلـول         وميكن أن ُتستخدم للمساعدة يف حتديـد       ،هامة ىف جهود البلد   
 . وتيسري هذه الشروط للتشرددائمة

 علـى  بـالغ  أعـرب فيـه عـن قلقـه ال    صـحفيا ، أصدر املمثل بيانا ٢٠٠٩ مايو/ أيار١٥ويف    -  ٦٢
 حـبس النكا، وكذلك إزاء اسـتمرار       زاع يف سري  ـاملدنيني الذين أجربوا على البقاء يف منطقة الن       

رقـى  ي ال هؤالء األشخاص لفتـرات طويلـة        اعتقالوشدد على أن    . املشردين داخليا يف املخيمات   
 أيـضا بالـضرورة إىل تفـاقم احلالـة اإلنـسانية املترديـة              ى أد هإىل االعتقال التعـسفي، ولكنـ      فحسب
 .صدار البيانإكومة قبل  قلقه يف رسالة مشتركة مع احل كذلك عن املمثلوأعرب. دون داع

تـشري إىل   و املبـادئ األساسـية      ُتقـر ع خطة عمـل      وضْ املعلَناحلكومة  بعزم  ورحب املمثل     - ٦٣
 ،، وتعزيـز حريـة حركتـهم      م املـشردين، وتـسجيله    رز ومعايري وجداول زمنية واضـحة لفـ       مقاييس

ا حلـل أزمـة     مهاستعداده لدعم احلكومة واجملتمع الدويل يف مـساعي       أعرب عن    و عودهتم؛وتسهيل  
ُوضـعت   قـد  ه يكـن املمثـل علـى علـم بأنـ         مل،   هلـذا التقريـر     النهائيـة  ةغاصيالـ وعند  . التشرد احلالية 

  مـا جمموعـه  ، كان٢٠٠٩ هيولي/ متوز١٠ويف . خطة عمل ملعاجلة القضايا املذكورة أعاله    بالفعل
ــاّني   ٢٧٨ ٠٥١ ــا مــن ف ــون مــشردا داخلي انوا يف كــ ٤ ٣٢٩  واملخيمــات، يف  حمبوســنيال يزال

 .)٢٣(أُفرج عنهم مشردا داخليا فقط ٥ ٤٨٣  مقارنة بـ،املستشفيات

 يعــرب عــن وها،ويــربز املمثــل احلاجــة امللحــة للــشروع يف وضــع خطــة عمــل وتنفيــذ    - ٦٤
حـل أزمـة التـشريد الراهنـة ومحايـة حقـوق       مـن أجـل     لدعم احلكومة واجملتمع الـدويل       هاستعداد

 . املشردين وفقا للمعايري الدولية

__________ 
  ).٢٠٠٩ هيولي/ متوز١٠(فاين يف  حالة املشردين داخليا مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية،  )٢٣(  
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 )٢٤(ىل كوسوفوإمبا يف ذلك الزيارة صربيا،   -  ٣  

ــ/حزيــران ٢٨يف الفتــرة مــن   - ٦٥ ــ/ متــوز٤ إىل هيوني ــة، قــام املمثــل بزيــارة  هيولي ــة تتبعّي  لبعث
 مـع  أثنـاء الزيـارة، التقـى املمثـل      و. )٢٥( آنـذاك   إىل صربيا واجلبل األسـود     ٢٠٠٥ يف عام    أجراها

ــش  املــشردين ــو، وبري ــراد، وكرالييف ــا يف بلغ ــشا داخلي ــشي،/تينا، ومتروفيت ــا مــن  ميتروفيت  وغريه
مــع  حــوار صــريح وبنــاء مــع كبــار املــسؤولني يف حكومــة صــربيا، و إجــراءاملواقــع ومتكــن مــن 

ــوفو    ــام يف كوسـ ــني العـ ــاص لألمـ ــل اخلـ ــة  و ،املمثـ ــة الفاعلـ ــات الدوليـ ــرىاجلهـ ــضال  األخـ ، فـ
 . رئيس كوسوفومبن فيهمسلطات كوسوفو،  عن

شــخص  ٢٠٠ ٠٠٠  الـــ مــن لوضــع كــثرين إجيــاد حــل دائــمحــىت اآلوال يــزال يــتعني   - ٦٦
ــ ــذين ال ــة واجلُس ــا بوصــفهم  يف البداي ــشردين داخلي ــن م ــاأو في كوســوفو م ــام يف  ه  ١٩٩٩ع

 أشـخاص مـن أصـل صـريب، علـى الـرغم             م هـ   من هـؤالء    والغالبية العظمى  .والسنوات الالحقة 
 يف انتظـار عـودهتم   ، األلبايني العرق األصل مناملشردين داخليابعض بمن أن املمثل التقى أيضا  

 األصــل العرقــيالف مــن اآلعــشرات بــضعة باإلضــافة إىل ذلــك، هنــاك و. إىل مشــال كوســوفو
 أوضـاع  يف كثري من األحيان يف       ونزالي ال   وهم. شردين داخليا امل واألشكايل واملصريني    للروما
 علـى هـامش     ة،كـثري  ، يف أحيـان   عـيش ت جـزءا مـن أقليـة        ونشكليـ  م أهنـ  يماس  وال  للغاية، صعبة

 .تشردهماجملتمع، حىت قبل 

عـرف   ُي داخلـها، وال  كوسـوفو أو إىلسوى عدة آالف مـن املـشردين داخليـا          ومل يُعد     - ٦٧
والحـظ املمثـل مـع التقـدير        . تهاسـتدام ات  الـيت ثبتـ    العـودة    كم عدد عمليـات   على وجه اليقني    

ها،  وتـسهيل  املـشردين داخليـا   عـودة   بمجيع الـسلطات املعنيـة بالـسماح        من جانب    املعلن   لتزاَماال
بيد أن أمناط التمييـز الراسـخة، وعـدم احلـصول علـى فـرص               . بصرف النظر عن أصلهم العرقي    

ــشكل كــبري       ــات ب ــدارس لألقلي ــدد امل ــة ع ــيش، وقل ــ و،العمــل وســبل الع ــادة ال صعوبات يف إع
. عـودة  اليف طريـق شكل العقبـات الرئيـسية   يـ زال يـ ال ، كل ذلـك   املنازلءاملمتلكات وإعادة بنا  

ســجلوا قــد  أســرة مــن املــشردين داخليــا  ٨٠٠مــا يقــرب مــن كــان ،  املمثــليف وقــت زيــارةو
اختبــار حالــة  هــذا ةعــودالبرنــامج و. ٢٠٠٩ داخلــها يف عــامأمســاءهم للعــودة إىل كوســوفو أو 

 ستبني ما إذا كانت السلطات املعنية، مبا فيها البلـديات يف منـاطق العـودة، علـى اسـتعداد         ةهام
 . هاوتسهيل ودةلقبول الع

__________ 
أي إشارة إىل كوسوفو، سواء إىل مؤسسات األراضـي أو الـسكان جيـب أن ُتفهـم وفقـا لقـرار جملـس األمـن            )٢٤(  

  .احلياد التام فيما يتعلق بوضع كوسوفوبوموقف منظمة األمم املتحدة ) ١٩٩٩ (١٢٤٤
  )٢٥(  E/CN.4/2006/71/Add.5.  
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وشدد املمثل على أن حتسني األوضاع املعيشية للمشردين داخليا، والعـودة يف مرحلـة                - ٦٨
 حيـاة طبيعيـة     أن يؤسـسوا مـن جديـد       ولكن األشخاص الذين متكنوا مـن        يتناقضان؛ ال   ،الحقة

جعــل عــودهتم أقــدر بكــثري علــى  علــى األرجــح هــم  ،بعــد ذلــك العــودة ا قــررومث يف التــشرد 
. مــع التقــدير بعــض التحــسن يف دمــج املــشردين داخليــا يف صــربيا املمثــل ويالحــظ . ةمــستدام

واالنتقــال إىل منــازل املتهالكــة  تــرك املراكــز اجلماعيــة علــىوبــدأت بــرامج ملــساعدة النــازحني 
 ســـيما الغـــري أن العقبـــات البريوقراطيـــة، و.  هلـــمســـبل العـــيشوتـــوفري   خاصـــة هبـــمشـــقق أو

 الوصــول إىل تــصّعب، مــن دون داع،  علــى وثــائق، ال تــزال   اإلجــراءات املعقــدة للحــصول  
رومـا  طائفـة ال  ون مـن نـازح أمـا ال . عدد كـبري مـن املـشردين داخليـا      بالنسبة إىل    اخلدمات العامة 

 ألهنــم يعيــشون يف مــستوطنات ،رمسيــامعتــرف بــه  الــذين لــيس هلــم عنــوان أو ،سجلنياملــ غــري
 مــن حقــوقهم  ،ى وجــه اخلــصوص  حرمــان خطــرية علــ  ون حــاالتواجهــي ، فــإهنمعــشوائية

 .االقتصادية واالجتماعية والثقافية

شردين املـ  واألشـكايل واملـصريني      الرومـا  عدة مئات مـن      أن من جزعهمثل عن   وعرب امل   - ٦٩
ميتروفيتـشي يف املنـاطق املالصـقة       / يعيـشون يف خميمـات يف مشـال ميتروفيتـشا          نزالـو ي ، ال داخليا

ــات  ــللنفاي ــا   سامة ال ــنجم س ــن م ــم   بق للرصــاص،النامجــة ع ــسبب هل ــيت ت ــسمم ال ــدم ت ــ ال دة مل
  حيـث  صـحية حرجـة للغايـة     ة   يف حالـ   النـازحني بـشكل خـاص،      األطفال   وأصبح. سنوات ١٠
ويـدعو املمثـل مجيـع      . عدة مرات قبولة طبيا   املستويات  امل على   دمائهمز الرصاص يف    يزيد ترك ي

 التوصـل إىل    علـى يقـة عمليـة     ىل التعاون بطر  إ،  اجلهات الفاعلة، على الصعيدين الوطين والدويل     
 آمــن وصــحي داخــل كوســوفو،  العثــور علــى موقــع يف ، ودون مزيــد مــن التــأخري،حــل دائــم

  .بالتشاور الوثيق مع الفريق
 أوغندا  -  ٤  

، أوغنـدا يف متابعـة   ٢٠٠٩يوليـه  / متـوز ١٧ إىل ١٣من يف الفترة   زار ممثل األمني العام       - ٧٠
الل زيارة ممثل األمني العام امليدانية إىل منطقـة أشـويل   وخ. ٢٠٠٦عام يف لزيارة سابقة قام هبا  

 حيـث أن غالبيـة املـشردين    ،دون اإلقليمية، الحظ التقدم امللفت احملرز يف معاجلة حالة التشريد 
قد غادروا املخيمات وانتقلـوا إىل مواقـع        نسمة  مليون   ١,٨داخلياً السابقني الذين بلغ عددهم      

ونــوه حتديــداً باحلكومــة اللتزامهــا  .سابقة، أو عـادوا إىل قــراهم انتقاليـة قريبــة مــن مــساكنهم الــ 
بإجياد حلول دائمة للمشردين كافة، ورحـب بالتقـدم احملـرز يف إعـادة األمـن وحريـة التنقـل يف             

 . مشال أوغندا

وكـان  . مـة ئقااخلطـرية   وبالرغم من هذه التطورات اإلجيابية، ال تزال بعض التحديات            - ٧١
ال سـيما   قلقـاً مـن التـأثري املـنخفض ألنـشطة اإلنعـاش والتنميـة يف الـشمال، و                 ممثل األمني العـام     
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ــصح     يف ــذاء، أو ال ــاه، أو الغ ــشاء خــدمات أساســية كاملي ــق بإن ــا يتعل ــاطق  م ــة يف من ة، أو التربي
عيق حركات العـودة    مما ي هذه املسائل املنازعات على األراضي وامللكيات،       تضاف إىل   . العودة

 والتنميـة  واإلنعـاش  األمني العام بالتزام احلكومة بتنفيـذ خطـة الـسالم          ورحب ممثل  .واستدامتها
كمــا دعــا اجملتمــع الــدويل إىل دعــم جهــود   .مــن دون أي تــأخري إضــايف، وشــدد علــى أمهيتــها 

  .اإلنعاش وإكماهلا

جمتمعـات   إضـافية تواجـه   ي املتزامن مع زيارته يـشكل خمـاطر  وكان انعدام األمن الغذائ    - ٧٢
 بــدأت كفاحهــا للتكيــف مــع حياهتــا اجلديــدة بعــد فتــرة طويلــة جــداً أمــضتها يف  الــيتينالعائــد

وأوصــى ممثــل األمــني العــام الــسلطات والــشركاء يف التنميــة باختــاذ تــدابري الســتعادة    .التــشريد
  .األمن الغذائي الطويل األجل بغية التكيف مع حتديات تغري أمناط املناخ

بـني املـشردين، وحتديـداً أولئـك        مـن    ضعفالـشديدي الـ   أما إجياد حلول دائمة لألفراد        - ٧٣
الــذين تركــوا وحــدهم يف املخيمــات مــن دون دعــم عــائالهتم، فهــو التحــدي اإلنــساين األكــرب  

 والسلطات احملليـة والوكـاالت      ينجمتمعات العائد ويدعو ممثل األمني العام     . الذي مل يواجه بعد   
  .ء األفراد يف جمتمعاهتمإلعادة دمج هؤالمتضافرة اإلنسانية إىل بذل جهود 

  
 التعاون مع املنظمات اإلقليمية والدولية  -ال د  

 االحتاد الربملاين الدويل  -  ١  

، خاطب ممثل األمني العام اجللسة العامة الجتمـاع اجلمعيـة      ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٩يف    - ٧٤
موضــوعاً عامــاً هــو يف أديــس أبابــا، ليتنــاول املعقــود املائــة والعــشرين لالحتــاد الربملــاين الــدويل  

وشـدد ممثـل األمـني العـام        . “بناء السالم والدميقراطية والتنمية يف أوقات األزمات       :الربملانات”
علــى أن الربملانــات الوطنيــة وأعــضاءها يــؤدون دوراً أساســياً يف معاجلــة التحــدي الــذي يواجــه 

ــداخلي  ــشرد ال ــات يف     .الت ــساهم الربملان ــي أن ت ــضررة، ينبغ ــدان املت ــوق  ويف البل ــراف حبق االعت
احلقـوق يف القـانون الـداخلي       تلـك   املشردين داخلياً وحبمايتها من خالل إبراز وضعهم، ودمج         

التـشريع املالئـم، ومـساءلة الفـرع التنفيـذي يف احلكومـة يف حـال عـدم اختـاذه التـدابري                      بواسطة  
الزمـة املرصـودة    الالتأييد واملوافقة على املبالغ     وممارسة الضغط من أجل احلصول على       الالزمة،  
اخلاليـة مـن أي نـزاع مـسلح أن تتخـذ مثـل هـذه             للربملانات يف البلـدان     وميكن حىت   . يف امليزانية 

يتعرض بـشكل فجـائي وغـري متوقـع للتـشريد النـاتج        أي بلد قد أنيف ضوء حقيقة    اإلجراءات  
ل املاحنـة   وينبغي على برملانـات الـدو      . اإلنسان صنعهي من   عن الكوارث الطبيعية منها أو اليت       

 . املساعدة يف ضمان تقدمي األموال املطلوبة بشدة للمساعدة الطارئة وبرامج العودة
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 وروباأجملس   -  ٢  

اجلمعيـة الربملانيــة جمللــس  إىل ممثـل األمــني العــام  حتــدث ، ٢٠٠٩يونيــه / حزيـران ٢٤يف   - ٧٥
اعتمـدت اجلمعيـة    و أوروبا مبناسبة إجراء مناقشة عامة تناولت التشرد الداخلي الطويل األجل،         

ودعــا ممثــل . )٢٦(طويــلألجــل املتعلــق باملــشردين ) ٢٠٠٩ (١٨٧٧الربملانيــة يف ختامهــا القــرار 
م  إىل إجيـاد زخـ  اأوروبـ األمني العام، يف سياق العرض الـذي قدمـه، الـدول األعـضاء يف جملـس          

ين مــدها يف أوروبــا بــالطرق الــسلمية، للــسماح للمــشرد  أ جديــد لتــسوية الرتاعــات الــيت طــال 
داخليـاً بإمســاع صــوهتم يف عمليــات الــسالم، ولــصياغة اتفاقــات صــلح تعــاجل حقــوق املــشردين  

ــاً ــصاحلهم ،داخلي ــودة      . واحتياجــاهتم وم ــا يف الع ــى حــق مواطنيه ــات عل ــا إصــرار احلكوم  ،أم
لمـشردين ومـن تـسهيل إجيـاد حلـول دائمـة            لة  يعيـش املحـوال   األينبغي أن مينعهـا مـن حتـسني          ال

إلدمــاج احمللــي، خاصــةً إذا كانــت احلقــائق الــسياسية حتــول دون العــودة يف  أخــرى، وحتديــداً ا
ستعراض وسـن وتنفيـذ     ا إىل   اأوروبالدول األعضاء يف جملس     املمثل  كما دعا    .املستقبل املنظور 

اليت هتدف إىل إعـادة حقـوق     وبصورة كاملة و  ستراتيجيات وخطط العمل الوطنية     القوانني واال 
، واملبــادئ التوجيهيــة، ٠٦ )٢٠٠٦(توصــية جلنــة الــوزراء وفقــا ل، اإلنــسان للمــشردين داخليــاً
 . وقانون حقوق اإلنسان امللزم

اإلســكان والــنقص يف فــرص العمالــة  ســوء حالــة أن حقيقــة ممثــل األمــني العــام أبــرز و  - ٧٦
 سواء خـالل التـشريد      ،الشواغل الغالبة أساسا   يف أوروبا هي     اجليدالتعليم  وانعدام الوصول إىل    

وجتاهــل إعادهتــا أو تعويــضها،  عــادة أمــا إمهــال محايــة امللكيــة   .يــل األمــد أو بعــد العــودة الطو
فيعيقان اجلهود اليت يبذهلا املشردون داخلياً ملتابعة حيـاهتم، ويبقيـان علـى مـصدر خطـري للظلـم                 

  .وعلى نقطة انطالق ألي نزاع مستقبلي
  

 املؤمتر الدويل املعين مبنطقة البحريات الكربى  -  ٣  

 ١٠و   ٩ يف    للمـؤمتر الـدويل املعـين مبنطقـة الـبحريات الكـربى            ةالتنفيذيـ عقدت األمانة     - ٧٧
، باالشــتراك مــع ممثــل األمــني العــام، ومكتــب تنــسيق الــشؤون اإلنــسانية،    ٢٠٠٩يوليــه /متــوز

ــداخلي، ومـــشروع      ــز رصـــد التـــشرد الـ ــدة حلقـــوق اإلنـــسان، ومركـ ــم املتحـ ــية األمـ ومفوضـ
تشرد الداخلي، حلقة عمل بشأن تنفيذ كل من الربوتوكـول املتعلـق            برن املتعلق بال   - بروكنغز

حبمايــة ومــساعدة املــشردين داخليــاً والــذي يلــزم الــدول بــدمج املبــادئ التوجيهيــة يف قــانوهنم    
لعائــدين يف ميثــاق األمــن واالســتقرار والتنميــة يف منطقــة لاحمللــي، وبروتوكــول حقــوق امللكيــة 

  .٢٠٠٨يونيه /يف حزيرانالنفاذ  الذي دخل حيز ،البحريات الكربى

__________ 
  . أعاله٩نظر الفقرة ا  )٢٦(  
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وقــد شــاركت كــل مــن أوغنــدا، وبورونــدي، وترتانيــا، ومجهوريــة أفريقيــا الوســطى،    - ٧٨
ومجهوريــة الكونغــو، ومجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة، وروانــدا، وزامبيــا، وكينيــا مــن خــالل    

حريات الكــربى، املنــسق الــوطين لعمليــة املــؤمتر الــدويل املعــين مبنطقــة الــب برئاســة إرســال وفــود 
 حكومــة جنــوب التنفيذيــة ذات الــصلة، كمــا أوفــدتخــرباء مــن الــوزارات مــسؤولني ضــمت 

ان يف جمموعـة أصـدقاء عمليـة        ركت سويسرا والنمسا، بـصفتهما عـضو      وقد شا  السودان خبرياً 
الــبحريات الكــربى ومــساندتان أساســيتان حللقــة العمــل، كــدولتني مــراقبتني إىل جانــب ممثلــي   

 .ين واملنظمات الدوليةاجملتمع املد

وباالســتناد إىل عــروض اخلــرباء وتبــادل الــدروس املــستفادة يف العمــل اجلمعــي، وضــع    - ٧٩
ممثلــو الــدول األعــضاء يف املــؤمتر الــدويل املعــين مبنطقــة الــبحريات الكــربى واعتمــدوا توصــيات  

 . ومبلكيـة العائـدين    حمددة لتنفيذ الربوتوكولني اآلنفي الـذكر املـتعلقني حبمايـة املـشردين داخليـاً             
ويلتــزم ممثــل األمــني العــام بالعمــل مــع دول أعــضاء منفــردين يف املــؤمتر الــدويل املعــين مبنطقــة      
الــبحريات الكــربى علــى أســاس واجبــاهتم القانونيــة وتوصــيات املتابعــة هــذه، للمــساعدة علــى   

  .تطوير القوانني والسياسات الوطنية
  

  وأنشطة أخرىاتبناء القدر  -هاء   
 التشرد الداخليعن دليل الوسطاء   -  ١  

 غالبــاً .يــشكل إجيــاد حلــول دائمــة للمــشردين عنــصراً هامــاً يف عمليــة ســالمٍ ناجحــة     - ٨٠
تستعمل عودة السكان املشردين داخلياً كأساس لقياس التقدم احملرز يف تثبيـت احلالـة وبنـاء                 ما

ئمــة، ســواء علــى أســاس وميكــن حتــسني تطبيــق احللــول الدا .الــسالم يف مرحلــة مــا بعــد الــرتاع
العودة أو اإلدماج احمللي أو االستيطان يف مكان آخر من البالد لو أن املسائل املتعلقـة بالتـشرد                  

ــصلح   ــات ال ــاجل يف اتفاق ــداخلي تع ــة     . ال ــاً صــوت يف عملي ــا يكــون للمــشردين داخلي ــادراً م ون
لتـشرد الـداخلي،   لذلك، فمـن األهـم أن يعـي الوسـطاء املـسائل ذات الـصلة املتعلقـة با            .السالم

 .وأن يتجهزوا لتسهيل دجمها يف اتفاقات الصلح

إدارة بــوبالتــايل، وضــع ممثــل األمــني العــام بالتعــاون الوثيــق مــع وحــدة دعــم الوســاطة    - ٨١
أو التشرد الـداخلي دلـيالً للوسـطاء        /الشؤون السياسية وجمموعة من اخلرباء يف جمال الوساطة و        

 ٢٠٠٨ونيويـورك يف أواخـر عـام        جنيـف   مـشاورات يف    وقد جـرت     .التشرد الداخلي جمال  يف  
 .تناولت مشروع الـدليل مـع كـل مـن جمتمـع األنـشطة اإلنـسانية والوسـاطة والـدول األعـضاء                     

معهــد الواليــات املتحــدة للــسالم ومــشروع  بواســطة  ٢٠٠٩عــام أواخــر وسينــشر الــدليل يف 
 . لتشرد الداخليبشأن ا برن - بروكنغز
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ت تتعلق بكيفية إشراك املشردين داخلياً يف خمتلف مراحـل عمليـة            ويوفر الدليل إرشادا    - ٨٢
 .د اليت ينبغي معاجلتها يف نص اتفاقات الصلحالتشراألساسية اخلاصة بسائل باملسالم وال
  

 حلقات العمل املتعلقة بالكوارث الطبيعية يف أمريكا الوسطى وآسيا   -  ٢  

بـرن املتعلـق بالتـشرد الـداخلي سلـسلة           - مـشروع بروكنغـز   مع  تابع ممثل األمني العام       - ٨٣
 يف جمـال احلمايـة عنـد وقـوع كـوارث طبيعيـة، عـرب                اتات العمـل الـيت تتنـاول بنـاء القـدر          حلق

العمـل التوعيـة    يت  ومشلـت أهـداف حلقـ     . اال ويف بـانكوك   يف مدينـة غواتيمـ    عقـدتا   حلقيت عمـل    
سـتراتيجيات لتعزيـز    االتحديات اليت تواجه احلماية يف حاالت وقوع كوارث طبيعية، ووضـع            ب

للجنـة الدائمـة املـشتركة      التنفيذيـة   البنـاء علـى املبـادئ التوجيهيـة         سد ثغرات احلماية و   احلماية و 
 .بني الوكاالت يف جمال حقوق اإلنسان، والكوارث الطبيعية

 ضــمت ٢٠٠٩مــايو / أيــار٢٩و  ٢٨يف حلقــة عمــل إقليميــة عقــدت ويف غواتيمــاال،   - ٨٤
وكـان املـشاركون ينتمـون إىل        .وهنـدوراس  غواتيمـاال ونيكـاراغوا   الـسلفادور و  مشاركني من   

ــون      ــهم ممثل ــسانية، وكــان مــن بين ــسان واملــساعدات اإلن ن احلكومــات عــقطــاعي حقــوق اإلن
الوطنيــة واألمــم املتحــدة والــصليب األمحــر واملنظمــات غــري احلكوميــة، باإلضــافة إىل العناصــر    

ومل يكتـف املـشاركون ببلـورة فهـم       . املظـامل  الفاعلة يف جمال حقوق اإلنسان من مكاتب أمـني        
بتوصــيات حمــددة تناولــت أيــضا الكــوارث الطبيعيــة، بــل خرجــوا  حــاالت أفــضل للحمايــة يف 

كيفية تعزيز التعاون بني العناصر الفاعلة يف جمـايل حقـوق اإلنـسان واملـساعدات اإلنـسانية مـن                   
ات يف مـا يتعلـق بـدمج هنـج          قترحـ ووضـعوا أيـضاً سلـسلة مـن امل         .أجل معاجلـة مـسائل احلمايـة      

ــائم علـــى    يف ــوارئ، قـ ــة يف حـــاالت الطـ ــتراتيجي اإلقليمـــي  قـــوقاحلاإلغاثـ ــار االسـ ، يف اإلطـ
 . اإلقليمي ملنظمات الدفاع املدينهيكل التنسيقوضعه الذي  ٢٠١١-٢٠٠٩

 آلسـيا واحملـيط اهلـادئ التـابع ملكتـب تنـسيق الـشؤون            اإلقليمـي وبالتنسيق مـع املكتـب        - ٨٥
 ،٢٠٠٩يونيـــه / حزيـــران١٩و  ١٨يف حلقـــة عمـــل إقليميـــة يف بـــانكوك عقـــدت ، اإلنـــسانية

وركـزت حلقـة العمـل علـى التحـديات الـيت تواجـه             . بلـداً خمتلفـاً    ١٣ مشاركاً من    ٥٣ضمت  
شــددت علــى منــع التمييــز والــشواغل األخــرى يف جمــال  بينمــا احلمايــة يف الكــوارث الطبيعيــة، 

والتجـارب  لتبـادل املعـارف     توفر حلقة العمـل الفرصـة       ومل   .حقوق اإلنسان، وعلى الرد عليها    
 .يف براجمهاوتعميمها وحسب، إمنا دفعت املشاركني إىل دمج احلماية يف الكوارث الطبيعية 

ت مبرن حلقة عمل إضـافية متعلقـة بالتـشرد الـداخلي، ضـ            - مشروع بروكنغز ونظم    - ٨٦
أبريــل / نيــسان١٠و  ٩يف  ، وعقــدت يف تــشيناي باهلنــد مــشاركني مــن ســبعة بلــدان آســيوية  

٢٠٠٩.  
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  تعميم مراعاة حقوق اإلنسان للمشردين داخليا يف كامل منظومة األمم املتحدة   - واو  
  اللجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت واجملموعات العاملية  -  ١  

مجيـع مـستويات عمـل اللجنـة        يف   وه، يشارك ممثل األمني العام وموظف     كما ذُكر أعاله    - ٨٧
  .ة املشتركة بني الوكاالت وجمموَعيت احلماية واالنتعاش املبكر العامليتنيالدائم
ويف إطار اللجنة الدائمة، أكد ممثل األمني العام على اآلثار اإلنسانية املترتبة علـى تغـري                  - ٨٨

ــاخ خــالل عــام   ــ كــانو. ٢٠٠٨املن ــد   مل ــة يف توضــيح املــصطلحات وحتدي ــة حموري سامهاته أمهي
 إعـداد  كـان أحـد املـشاركني يف     و. يف سياق التـشرد بـسبب آثـار تغـري املنـاخ           الثغرات القانونية   

ثالثة تقارير عن هذا املوضـوع قُـّدمت إىل أمانـة اتفاقيـة األمـم املتحـدة اإلطاريـة املتعلقـة بـتغري                        
ــاخ، وشــارك يف   ــشاط مــن  املن ــة    ن ــادة اللجن ــيت ُنظّمــت بقي ــة ال ــشطة املوازي خــالل الدائمــة األن

  . يونيه/ بتغري املناخ يف بون يف حزيراناحملادثات املتعلقة
ويــشارك ممثــل األمــني العــام أيــضا يف أنــشطة الفريــق العامــل املعــين مبجموعــة احلمايــة      - ٨٩

فبالتعـاون الوثيـق مـع اجملمـوعتني ومـع          . العاملية والفريق العامل املعين مبجموعة االنتعـاش املبكـر        
ألمـم املتحـدة لـشؤون الالجـئني بوصـفهما          كل من برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي ومفوضـية ا            

 ملراجعــة إطــار احللــول عمليــةتنفيــذ   األمــني العــام ممثــلبــدأجموعــات، مالوكــالتني القائــدتني لل
كيفيـة  اليت تستند إليها     األساسية   ركائزوثيقة حتدد ال   وهو   الدائمة لألشخاص املشردين داخليا،   

الت واملنظمــات غــري احلكوميــة  وتــشارك الوكــا. إجيــاد حلــول دائمــة هلــم وحتــت أي ظــروف  
 أن يقـدم الوثيقـة    األمـني العـام  ويتوقع ممثل. لة يف اجملموعتني على حنو فعال يف هذه العملية املُمثَّ

 وسـُيطِلع عليهـا أيـضا جملـس حقـوق اإلنـسان بوصـفها               ٢٠٠٩إىل اللجنة الدائمة حبلـول هنايـة        
  .مرفقا لتقريره القادم

  
  ق اإلنسانقواألمم املتحدة حلمفوضية   -  ٢  

 لطلب جملس حقوق اإلنسان، ُتقدم مفوضـية األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنـسان        استجابة  - ٩٠
الدعم إىل ممثل األمني العام وتساعده علـى كفالـة أن يكـون عملـه ُمكّمـال للعمـل املُـضطلع بـه           

  . يف إطار اإلجراءات اخلاصة األخرى جمللس حقوق اإلنسان
 املتعلــق  بــرن-بروكنغــز اجلهــات املــسؤولة عــن مــشروع واألمــني العــام شـارك ممثــل  و  - ٩١

بالتـشرد الــداخلي، واملعهـد الــدويل للقـانون اإلنــساين يف سـان رميــو، ومفوضـية األمــم املتحــدة      
ق بالتـشرد   لـ  القـانون املتع   بـشأن يف تنظيم الدورة الدراسية السنوية      مرة أخرى   حلقوق اإلنسان،   

وإضــافة إىل ذلــك، .  أحنــاء خمتلفــة مــن العــاملالــداخلي لتــدريب مــسؤولني رفيعــي املــستوى مــن
ــل   ــام  شــارك ممث ــة دراســية  األمــني الع ــوق   عــن يف حلق ــة حلق ــة األفريقي دور املؤســسات الوطني
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 عقـدت يف نـريويب، واشـترك        ،اإلنسان يف محاية حقـوق اإلنـسان لألشـخاص املـشردين داخليـا            
 عـن   بـرن -بروكنغـز  تنظيمها كل مـن مفوضـية األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنـسان ومـشروع           يف  

  . التشرد الداخلي
  

  مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية  -  ٣  
عمل ممثل األمني العام يف تعـاون وثيـق مـع مكتـب تنـسيق الـشؤون اإلنـسانية ووكيـل                       - ٩٢

النكــا  ســريتلــك القائمــة يف االت قطريــة حمــددة مثــل يف حــاألمــني العــام للــشؤون اإلنــسانية 
 ،ي يف بــانكوك مبثابــة الــشريك احمللــي حللقــة عمــل إقليميــة  وكــان املكتــب اإلقليمــ . أوغنــدا أو

.  عــن تــوفري احلمايــة يف حــاالت الكــوارث الطبيعيــة ،يونيــه/ حزيــران١٩  و١٨ُعقــدت يــومي 
كتب تقدمي الدعم اللوجسيت وأنواع الدعم األخـرى لـبعض الزيـارات القطريـة الـيت               املويواصل  

  . األمني العاميقوم هبا ممثل
عـن التـشرد الـداخلي،      للـدعوة   األمني العام يف عملية إعـداد محلـة عامليـة           ويساهم ممثل     - ٩٣

 ٢٠٠٩مـــارس / يف نيويــورك ويف آذار ٢٠٠٨ديــسمرب  /األولبــدأ تنفيــذها يف كـــانون   والــيت  
  . جنيف يف
 علـى  مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية تدريبا جديدا ملنـسقي الـشؤون اإلنـسانية              نظمو  - ٩٤

مـسامهات  األمـني العـام      ممثـل    قـدم وقـد   .  تنسيق الـشؤون اإلنـسانية     استخدام األطر القانونية يف   
 يف دورة، وألقــى حماضــرة  ي القــانون املتعلــق بالتــشرد الــداخل   علــىواد التــدريب ملموســة ملــ 

  .يونيه/ حزيران٢٥ يف تورينو يف اليت ُنظمتالتدريب 
  

  مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني  -  ٤  
سنني مــستوى العالقــة مــع مفوضــية األمــم املتحــدة لــشؤون  يــزداد بــاطراد علــى مــر الــ  - ٩٥

الراميـة  ممثل األمني العام جهـود املفوضـية         دعمو. ية األثر الالجئني من ناحية اإلنتاجية وانعكاس    
 مـن خـالل املـشاركة يف    ، علـى سـبيل املثـال   ،تعميم مفهـوم محايـة املـشردين داخليـا وذلـك      إىل  

  .ة العليا بشأن املشردين داخليا اإلداروظفيبرنامج املفوضية للتعلم مل
ــام  ويواصــل ممثــل    - ٩٦ ــه    األمــني الع ــة بوصــفها متابعــة لبعثات التعــاون مــع العمليــات القطري

 مـع مقـر املفوضـية والعمليـات القطريـة والعمـل       الفعالورّحب أيضا بفرصة للتشاور  . وزياراته
  . عند الطلب،معها بصفته موردا من موارد اخلربة
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  لسالمجلنة بناء ا  -  ٥  
ات، بدأ ممثل األمني العام العمـل مـع جلنـة بنـاء             لسياسبعد ارتباط سابق على مستوى ا       - ٩٧

فخــالل قيــام جلنــة بنــاء . الــسالم يف حالــة قطريــة ملموســة أال وهــي مجهوريــة أفريقيــا الوســطى
، قام ممثل األمـني العـام بزيارتـه يف          جلمهورية جنوب أفريقيا  السالم بوضع إطارها االستراتيجي     

 للجنـة بنـاء   املخـصص التـابع  القطـري   الـنظم وقدم مقترحات ملموسة إىل رئـيس   . فرباير/شباط
السالم، وملكتب دعم بناء السالم بشأن أفضل السبل الكفيلـة مبعاجلـة مـسألة التـشرد الـداخلي                  

ويأخــذ اإلطــار االســتراتيجي الــذي .  جلمهوريــة أفريقيــا الوســطى،ضــمن اإلطــار االســتراتيجي
  .  العديد من توصياته يف احلسبان،٢٠٠٩مايو / أيار٦بناء السالم يف اعتمدته جلنة 

  اإليدز /املشترك املعين بفريوس نقص املناعة البشريةبرنامج األمم املتحدة   -  ٦  
األمـم  سنحت ملمثـل األمـني العـام فرصـة املـشاركة يف اجتمـاع جملـس تنـسيق برنـامج                     - ٩٨

يونيـه  / حزيـران  ٢٢ُعقـد يف    اإليـدز الـذي     /عة البـشرية  املتحدة املشترك املعين بفريوس نقص املنا     
 فقـدم عرضـا     “التشرد القسري واملهاجرون   - األشخاص املرحتلون ”كُّرس ملوضوع   و ٢٠٠٩

وأكد يف عرضـه علـى      . اإليدز ومحاية حقوق املشردين داخليا    /عن فريوس نقص املناعة البشرية    
قاية منه يف سـياق التعـرض للتـشرد وخـالل     منع انتقال الفريوس والو) أ: (املسائل الثالث التالية  

حصول املشردين داخليا دون متييز علـى اخلـدمات         ) ب( يف املخيمات؛    ال سيما فترة التشرد، و  
ــة للطــابع       ــالفريوس مــع املراعــاة الكافي ــدعم املتعلقــة ب ــة وال ــة والعــالج والرعاي األساســية للوقاي

شردين داخليــا املـــصابني  حــصول املــ  ) ج(الشخــصي والــسري للبيانــات املتعلقــة بـــصحتهم؛     
اإليـدز ودون متييـز علـى الـسلع واخلـدمات األساسـية األخـرى،             / نقص املناعـة البـشرية     فريوسب
  .واملأوىالصحية  الغذاء واملاء والنظافة ال سيماو
  

  ات والتوصياتاالستنتاج  -خامسا   
إلنـسانية  اوالرئيـسية  العامليـة  زال التشرد الداخلي يشكّل أحد أكرب التحديات ال ي   - ٩٩

ــا يتعرضــون النتــهاكات خطــرية      واملتعلقــة حبقــوق اإلنــسان والعديــد مــن املــشردين داخلي
قـوق  حب املتعلـق ُبعـد   الومن املهم أن ُيترَجم االعتراف املتزايد ب      . حلقوق اإلنسان اخلاصة هبم   

، إىل إجـراءات فعالـة   اإلقليمياإلنسان يف مسألة التشرد الداخلي على الصعيدين الدويل و    
ويستلزم . لمشردين داخليا على الصعيدين الوطين واحمللي     لري احلماية حلقوق اإلنسان     لتوف

 وتوفري موارد   ،هذا وضع قوانني وسياسات متسقة، وآليات تنسيق وتنفيذ تتسم باالقتدار         
ــ الو. ماليــة وبــشرية كافيــة  زال يــتعني بــذل املزيــد مــن اجلهــود حلــشد اإلرادة الــسياسية   ي

. لمـشردين داخليـا  لملنـع التـشرد الـداخلي ومحايـة حقـوق اإلنـسان          وحتسني األطر الوطنية    
  :ولذا يوصي ممثل األمني العام الدول األعضاء مبا يلي
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ع آخـر مـن      الـداخلي املتعلـق بـالرتاع أو بنـو         توفري احلماية لألشخاص من التـشرد       •  
أنواع العنف وذلك من خالل التقيد الدقيق مبا أخذته علـى عاتقهـا مـن التزامـات              

 ال ســيماوجــب القــانون الــدويل حلقــوق اإلنــسان والقــانون اإلنــساين الــدويل، و   مب
القيام بصورة تعسفية بـدفع     بعدم   الصكني القانونَيني املذكورين     عنااللتزام املنبثق   

 ؛األفراد إىل التشرد

بذل العناية الواجبة حلماية األشخاص من العنف وما ينجم عنه من تـشرد تعـسفي      •  
 اإلجراميـة، ويف    موعـات من غري الدول، مبن فيهـا اجمل      املسلحة  لة  من اجلهات الفاع  

 الوقت نفسه التقيد بااللتزامات األخرى املتعلقة حبقوق اإلنسان؛

 ، على األقل إىل احلد الـذي ميكـن وصـفه باجلرميـة الدوليـة              ،جترمي التشرد التعسفي    •  
  كزهم؛ انتساهبم أو مربغض النظر عنوتقدمي مجيع اجلُناة إىل العدالة 

يترتـب  توفري احلماية لألشخاص من التـشرد الـداخلي النـاجم عـن الكـوارث ومـا                   •  
من عواقب باعتماد وتنفيذ قوانني وسياسات وآليات تتعلق بإدارة الكوارث          عليه  

لكوارث ومحاية  لحلماية األشخاص من الكوارث الطبيعية، وختفيف اآلثار السلبية         
  األشخاص خالل حدوثها وبعد حدوثها؛

وذلــك باعتمــاد القــوانني والــسياسات املتعلقــة بالتــشرد      املــشردين تعزيــز محايــة    •  
الداخلي اليت ُتلّخص الواجبات احملددة امللقاة على عاتق اجلهات الفاعلة الوطنيـة،         

. وإسـناد املــسؤوليات فيمــا بــني مؤســسات الدولــة وإقامــة آليــات للتمويــل الكــايف 
ــسياسات إ   ــوانني وال ــستند الق ــع   وينبغــي أن ت ــسق م ــة، وأن تت ــادئ التوجيهي ىل املب

  .القانون الدويل وتكون جتسيدا له
إجيـاد حـل    مـن    الكفيلة بـتمكني املـشردين داخليـا         هتيئة الظروف إنشاء العمليات و    •  

االنــدماج بنجــاح، إعــادة العــودة إىل ديــارهم بأمــان وبكرامــة و: دائــم الختيــارهم
االنتقال إىل  أو حلالية أو االستيطان  ندماجهم حمليا يف أماكن إقامتهم ا     اوالنجاح يف   

ويف هـذا الـسياق، مـن املهـم أن         . أماكن أخرى من البلد واندماجهم هناك بنجـاح       
تتاح لألشخاص املشردين داخليا فرصة املشاركة يف العمليات السياسية اليت تؤثر           

تعكـس  عمليـات الـسالم وأن     مـسموعة يف    أصواهتم  تصبح   أن   ال سيما يف حياهتم،   
  .السالم حقوق املشردين داخليا واحتياجاهتم ومصاحلهماتفاقات 

 ظـاهرة بـشكل     القائمة بـني آثـار تغـري املنـاخ والتـشرد الـداخلي             وأصبحت الصلة  - ١٠٠
الـرغم مـن عـدم      علـى   وُيخشى أن تزداد درجة التشرد الداخلي يف العقود املقبلـة،           متزايد  

ويـشيد ممثـل   . ني الظـاهرتني وجود عالقة خطية وأحادية األسباب بأي حال من األحوال بـ       
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األمني العام بتزايد إقرار الدول األعضاء بعدم وجـود صـلة واضـحة بـني آثـار تغـري املنـاخ                     
ا، وفقا للمبادئ التوجيهية، يف التـصدي للتـشرد الـداخلي يف            اهتوالتشرد، وإقرارها بالتزام  

  .هذا السياق
ائمــة بــني الفقــر والكــوارث  القبالــصلةاألمــني العــام ويف الوقـت نفــسه، ُيقــر ممثــل   - ١٠١

 أن يكـون    ة كـبري  بدرجـة  مـن املتوقـع      هالطبيعية، اليت سيزداد أثرها الـسليب علـى اعتبـار أنـ           
األمـني العـام   ويوصـي ممثـل    .لتغري املناخ أشـد األثـر علـى الـدول األقـل إسـهاما يف حدوثـه             

النمـو  ة  ينبغـي أن تقـدم الـدول املتقدمـ        و. الدول بأن توثـق تعاوهنـا للتـصدي هلـذا التحـدي           
املوارد واخلربة ملساعدة أقل البلدان منوا فيما تبذله من جهود للتكيف أيـضا مـع العواقـب            

لمـشردين بـسبب آثـار تغـري املنـاخ، وإجيـاد حلـول              لالبشرية لـتغري املنـاخ، وتـوفري احلمايـة          
  . لمشردينلدائمة 
سائل يف   تعهـدها هبـذه املـ      الـدول علـى مواصـلة     بـشدة   األمـني العـام      ممثـل    يشجعو - ١٠٢

وسيكون هـذا  .  بشأن اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية املتعلقة بتغري املناخ   اجلاريةاملفاوضات  
ألي مبــادرة الرئيــسية الـصك الــدويل الـذي يؤمــل أن ينبثــق عـن هــذه املفاوضــات الوثيقـة     

وبالتايل فإن من األمهية القصوى أن .  تتخذ يف السنوات املقبلة للتصدي لتغري املناخ    كربى
ُيقر صك ما بعد كيوتو املتعلق بتغري املناخ، مبشكلة التشرد املـرتبط بآثـار تغـري املنـاخ وأن                  

  . تدابري التكيفيف فهرسيتضمن ما يكفي من أوجه االستجابة هلا، 
  
  


