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  جملس حقوق اإلنسان
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  تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان املدنية والسياسية واالقتصادية

 واالجتماعية والثقافية، مبا يف ذلك احلق يف التنمية

السيد  للمشردين داخلياً، تقرير ممثل األمني العام املعين حبقوق اإلنسان            
   *فالتر كالني

  موجز    
يناقش هذا التقرير اإلجنازات اليت حققها ممثل األمني العام احلايل املعـين حبقـوق       
 مث حيـدد التقريـر      داخلياً واألنشطة اليت اضطلع هبا خالل فترة واليته،       املشردين  اإلنسان  

التقدم احملرز وكذلك التحديات الرئيسية اليت ال تزال مطروحة فيما يتصل حبقوق اإلنسان             
  . داخلياًلمشردينل
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  مقدمة  - الًأو  
 ٢٠١٠النهائي للسيد فالتر كالني الذي ينهي واليته الثانية يف عـام            التقرير  هو  هذا    -١

عرب عن تقديره جمللس    هو ي و. داخلياًاملعين حبقوق اإلنسان للمشردين     ممثل األمني العام    بصفته  
 .حقوق اإلنسان وأعضائه ومراقبيه على الثقة اليت أولوها له وتعاوهنم معه

 ومّددها جملـس    ٢٠٠٤أتاحت الوالية اليت أنشأهتا جلنة حقوق اإلنسان يف عام            - ٢
 جيدا للممثل ملواصلة العمل اً، أساس٦/٣٢ مبوجب القرار ٢٠٠٧حقوق اإلنسان يف عام 

من االستفادة  وأتاحت للممثل طبيعة واليته      . السيد فرنسيس دنغ   سلفهمتاز الذي أجنزه    امل
امتياز الوصول والدعم الواسع والشراكات الدائمة مع مؤسسات األمم املتحـدة والـدول             

وكان جناح املمثل يف ربط واليتـه       .  )١(وأصحاب املصلحة اآلخرين  واجملتمع املدين   األعضاء  
شمل عمليات حفظ السالم واملساعدة اإلنسانية والتنميـة والكـوارث          بسياق دويل أوسع ي   

 .الطبيعية وتغري املناخ، يف غاية األمهية

لب إىل املمثل إجنازها الدخول يف حـوارات مـع          اليت طُ العديدة  وتشمل األنشطة     -٣
تعميم مراعاة حقوق اإلنسان للمشردين داخلياً يف منظومة األمـم املتحـدة،            احلكومات، و 

االت التشرد الداخلي على الـصعيد الـوطين واإلقليمـي          االستجابة حل عمل على تعزيز    وال
 إىل أي كيان آخر يف منظومة       اًومبا أنه مل ُتسند والية محاية حقوق املشردين داخلي        . والدويل

ُينّوه و. الً من جانبه   متواص اًاألمم املتحدة، فقد اتسم عمل املمثل باتساع نطاقه وتطلب التزام         
غري . حلقوق اإلنسان السامية  مفوضية األمم املتحدة    من لدن   ل مبا لقيه من دعم موصول       املمث
منسق مكتب الدعم الفين واللوجسيت اإلضايف الذي أتاحه كل من  على  اًأيضاعتمد  املمثل  أن  

 اللذين أقـام معهمـا املمثـل        الشؤون اإلنسانية ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني      
 التفاهم اليت   مذكراتوحّسنت  .  أجل زيادة أثر واليته إىل أقصى حد        من شراكات مثمرة 

يف  عـني  للممثل أن ي   وأتاحت تدفق املعلومات وتبادل اخلربات      وقعها املمثل مع كال املكتبني    
الـسامية  فوضـية   امل يتلقاه من    دعم باملوظفني الذي  اليضافون إىل   موظفي دعم   كال املكتبني   

ـ  اًمنظور الوثيق على مستوى العمل للممثل أن يدرج          التفاعل أتاحو. قوق اإلنسان حل  اً قائم
 يف عمل هاتني املنظمتني على مـستوى الـسياسات          اً حقوق اإلنسان للمشردين داخلي    على

 .واملستوى التشغيلي

مكتب خرى تابعة لألمم املتحدة وال سيما       أ مع وكاالت    اً فعلي اًويتعاون املمثل تعاون    -٤
منظمـة األمـم املتحـدة      ، و بع لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي    منع األزمات واإلنعاش التا   

حـافظ   و .والرتاعات املسلحة مكتب املمثل اخلاص لألمني العام املعين باألطفال        للطفولة، و 
ومنـسق  عالقات وثيقة مع األمني العام ومكتبـه التنفيـذي،          داخل األمانة على    املمثل  

__________ 

 .٣٤ الفقرة A/64/214وثيقة انظر ال )١(
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وحدة دعم الوساطة،     مبا فيها  شؤون السياسية عمليات اإلغاثة يف حاالت الطوارئ، وإدارة ال      
وتلقى . ومكتب دعم بناء السالم، ومكتب الشؤون القانونية       إدارة عمليات حفظ السالم،   و

 من وكاالت أخرى، منها برنامج الغذاء العاملي، ومنظمة الصحة العامليـة،  اًاملمثل الدعم أيض  
ا مـن   دعم اللوجسيت واألمين وغريمه    واستفاد من ال   صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة    و

 .خمتلف بعثات حفظ السالم والبعثات السياسيةاملقدم من أشكال الدعم 

 وجامعة  ساخلاص للمشروع املشترك بني مؤسسة بروكينغ     عن امتنانه   املمثل  يعرب  و  -٥
ديريت املشروع السيدة روبريتا كوهني والسيدة إيليزابيث       مل حول التشرد الداخلي و    برين

مبـسألة  الشاملني  الفهم والوعي   زيادة  فباإلضافة إىل   . ، وموظفيه واجلهات املاحنة   فرييس
مـن خـالل تزويـده      عمل املمثل وال سيما     يف دعم   التشرد الداخلي، ساعد املشروع     

املسؤولية الوطنية واحللول الدائمـة وآليـات التـشاور         بالبحوث واملنشورات املتعلقة ب   
دليل إعداد  يف  املشروع  ساعد  و. الكوارث الطبيعية ت  حاالوعمليات السالم واحلماية يف     
لدورات التدريبية املنظمة يف التحضري ل وودليل لوسطاء السالم لواضعي القوانني والسياسات

حلقات دراسية على املستوى اإلقليمي والوطين لتعزيز محايـة         قام بتنظيم   يف سان رميو و   
 .اًاملشردين داخلي

 والذي وقع جملس الالجئني النروجيي   الذي أنشأه    اخليمركز رصد التشرد الد   وقدم    -٦
معه املمثل مذكرة تفاهم، دعما قيما إىل الوالية يف إعداد الزيارات القطريـة وتنظـيم               

يف أنشطة بناء ، وأسهم بذلك دورات تدريبية وغريها من أنشطة املتابعة الالحقة للزيارات
 . التوجيهية املتعلقة بالتشرد الداخليللمبادئيف الترويج القدرات اليت أجنزها املمثل و

حتقيق حتسينات ل إىل ّصمل يُتو املمثل أنه ومن االستنتاجات الرئيسية اليت انتهى إليها  -٧
إقامة وات  إجراء زيار تسّنى له    إال عندما    اًملموسة على مر الزمن لفائدة املشردين داخلي      

ن وكاالت األمم املتحـدة     حوار متواصل مع السلطات واحلصول على الدعم امليداين م        
 عن الً واألفرقة القطرية فضاللجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالتالشريكة واألمم املتحدة و

 .املمثلني اخلاصني لألمني العام

واملمثل اخلاص ممنت بصورة خاصة للدعم السخي الذي قدمته العديد من اجلهات   - ٨
املشروع املشترك  البحث وبناء القدرات بواسطة املاحنة مما مكنه من القيام بأنشطة يف جمايل

 ياالسـتعانة مبـوظف   مـن   و حول التشرد الداخلي      وجامعة برين  سبني مؤسسة بروكينغ  
  .إضافيني دعم

  إجنازات الوالية وأنشطتها  - اًثاني  
حلـول  إجياد   و اًيتطلب حتقيق االحترام الكامل حلقوق اإلنسان للمشردين داخلي         - ٩

من أجـل محايـة     إطار معياري قوي    ) أ: ( أربعة عناصر على األقل    فرادائمة لتشردهم تو  



A/HRC/13/21 

5 GE.10-10159 

القدرة ) ج(؛  هلذا اإلطار اإلرادة السياسية لإلعمال الكامل     ) ب(املشردين ومساعدهتم؛   
القدرة علـى  ) د(الدويل واإلقليمي والوطين واحمللي؛ لصعد على القيام بذلك على كافة ا  

 أنشطته خالل فترة واليتـه علـى هـذه          ركز املمثل قد  و. التصدي للتحديات الناشئة  
  .األربعة  العناصر

  املبادئ التوجيهية املتعلقة بالتشرد الداخلي تعزيز اإلطار املعياري على أساس  –ألف   
 هم مواطنون أو مقيمون لفترة طويلة يف بلـدهم          اًإن األشخاص املشردين داخلي     - ١٠

مبوجب القانون الدويل والـوطين  ترتبة على ذلك ويتمتعون بكافة احلقوق واالمتيازات امل   
ومبـا أهنـم    . الرتاعاتحاالت  يف  القانون اإلنساين الدويل    يتمتعون كذلك حبماية    هم  و

يقيمون يف بلدهم فإهنم ال يتمتعون، على خالف الالجئني، مبركز خاص مبوجب القانون             
ناشـئة عـن وضـعهم      الدويل رغم أهنم، مثلهم مثل الالجئني، هلم احتياجات خاصة          

وتتناول املبادئ التوجيهية املتعلقة بالتشرد الداخلي اليت كلف املمثل بالترويج . ردينكمش
القانون اإلنساين  والقانون الدويل حلقوق اإلنسان     تسترشد ب وهي  . هلا، هذه االحتياجات  
حبـسب  تعيـد صـياغتها      و القائمـة القواعد  ؤكد من جديد    وت الدويل، وتتفق معهما  

  .املشردين  احتياجات
املبادئ التوجيهية قد تعززت على الصعيد الدويل حّجية سر املمثل أن يعلن أن     وي  - ١١

مؤمتر القمة  يف  رؤساء الدول واحلكومات اجملتمعون يف نيويورك       مجع  أو. منذ توليه واليته  
 باعتبارها إطـاراً  "باملبادئ التوجيهية   على اإلقرار    ٢٠٠٥سبتمرب  /املنعقد يف أيلول  العاملي  
 وهو إقرار ردد صداه الحقاً جملس حقـوق اإلنـسان           ،"ماية املشردين داخلياً   حل  هاماً دولياًً

محاية املشردين داخليا قد تعـززت  "وسلمت اجلمعية العامة مؤخرا بأن  . )٢(واجلمعية العامة 
بتحديد معايري معينة فيما يتعلق حبمايتهم وإعادة تأكيد تلك املعايري وتدعيمها، وخاصة عـن           

ومثة بعض الدالئل الـيت تـشري إىل أن          .)٣("ية املتعلقة بالتشرد الداخلي   طريق املبادئ التوجيه  
 للقواعد القانونية الدولية    اً ملزم اًتفسريتتيح    كقوانني عرفية  تظهربدأت   املبادئ التوجيهية 
  .)٤(اليت استندت إليها

__________ 

؛ قرار جملس حقوق اإلنسان     ١٣٢، الفقرة   ٦٠/١، قرار اجلمعية العامة     ٢٠٠٥القمة العاملي لعام    نتائج مؤمتر    )٢(
 .١١ ، الفقرة٦٤/١٦٢القرار ؛ ١٠، الفقرة )٢٠٠٨(٦٢/١٥٣؛ قرار اجلمعية العامة ٥ة ، الفقر٦/٣٢

 .باجة من الدي١٠، الفقرة ٦٤/١٦٢قرار اجلمعية العامة  )٣(
". جزءاً من القـانون الـدويل   "املبادئ التوجيهية أصبحت    أن  تشري سياسة العراق الوطنية بشأن التشرد إىل         )٤(

وعّبرت حكومة أملانيا عـن     . ٣، الفقرة   ٥رع  ، الف )٢٠٠٨يوليه  /متوز(سياسة العراق الوطنية بشأن التشرد      
انظـر  " من القوانني العرفية الدولية   ضر قانوناً   ميكن اعتبار املبادئ التوجيهية يف الوقت احلا      "موقف مفاده أنه    

Achter Bericht der Bundesregierung über ihre Menschenrechtspolitik in den auswärtigen 

Beziehungen und in anderen Politikbereichen ١٥٠، صفحة. 
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وتعمل منظمات إقليمية ودون إقليمية بصورة متزايدة على تشكيل أطر معيارية             - ١٢
الوحيد هنا اإلقليم   إحيث  أحرزت أفريقيا التقدم األكرب     و. تناد إىل املبادئ التوجيهية   باالس

ويلزم بروتوكـول منطقـة     .  حتمي املشردين داخليا بالتحديد    صكوك ملزمة ديه  الذي ل 
البحريات الكربى بشأن محاية املشردين داخليا ومساعدهتم عشرة دول أعضاء بإدمـاج            

  .ها احملليةاملبادئ التوجيهية يف قوانين
، اعتمد مؤمتر القمـة االسـتثنائي لرؤسـاء دول    ٢٠٠٩أكتوبر /ويف تشرين األول   - ١٣

ـ    وحكومات االحتاد األفريقي    يف أفريقيـا ومـساعدهتم   اًاتفاقية بشأن محاية املشردين داخلي
ـ           ) اتفاقية كامباال (  اًوهي االتفاقية األوىل اخلاصة مبسألة التشرد الداخلي واليت تغطـي إقليم
وحتدد هذه الوثيقة التارخيية اليت ساهم املمثل يف صياغتها، التزامـات الـدول             . كملهبأ

األطراف واالحتاد األفريقي والوكاالت اإلنسانية فيما يتعلق جبميع مراحل التشرد وقد بلغ 
  . دولة١٧ل هذا التقرير، اعدد الدول اليت وقعتها عند استكم

إىل املبادئ التوجيهية   تشري   وقرارات   واعتمدت منظمات إقليمية أخرى توصيات      - ١٤
ويشجع املمثل على وضع أطر معياريـة        .)٥(من أجل محاية املشردين داخليا ومساعدهتم     

إقليمية وفقا للمبادئ التوجيهية مبا أهنا تسمح للدول األعضاء مبعاجلة األمنـاط اخلاصـة              
  .ظاهرة التشرد الداخلي يف أقاليمهال

 وجه اخلصوص بأنه متكن من مساعدة عدد من البلدان ويسر املمثل أن يعلن على  - ١٥
التشرد الداخلي ومنها جورجيـا ونيبـال       بشأن  األعضاء على وضع قوانني وسياسات      

واملمثل مستعد ملواصلة العمل الذي بدأه مع تركيا وتشاد والـدول           . وتركيا والسودان 
سـيما مجهوريـة    وال  (املؤمتر الدويل املعـين مبنطقـة الـبحريات الكـربى           األعضاء يف   

  ).الوسطى أفريقيا

__________ 

 حول املشردين داخليا  جمللس أوروبا الصادرة عن جلنة وزراء الدول األعضاء٦) ٢٠٠٦(التوصية انظر  )٥(
 الربملانية للمجلس حول    الصادرة عن اجلمعية   ١٦٣١؛ والتوصية   )٢٠٠٦أبريل  / نيسان ٥اعتمدت يف   (

) ٢٠٠٩ (١٨٧٧؛ والقرار   )٢٠٠٣نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٥اعتمدت يف   (التشرد الداخلي يف أوروبا     
محايـة حقـوق اإلنـسان    : أوروبـا الفئات املنسية يف " الربملانية للمجلس بعنوان الصادر عن اجلمعية 

اجملموعة االقتصادية لدول غرب    ). ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٢٤اعتمد يف   " (للمشردين داخليا لفترة طويلة   
سـبتمرب  / أيلول ١٦اعتمد يف   (، إعالن لومي بشأن تغري املناخ ومحاية املدنيني يف غرب أفريقيا            أفريقيا
نمية، إعالن اخلرطوم الصادر عن املـؤمتر الـوزاري اخلـاص           اهليئة احلكومية الدولية املعنية بالت    ؛ و )٢٠٠٩

سـبتمرب  / أيلـول  ٢اعتمـد يف    (باملشردين داخلياً يف املنطقة دون اإلقليمية للهيئة احلكومية الدولية للتنمية           
عتمد خالل املؤمتر الوزاري املعـين مبنـع        مل؛ واملنظمة الدولية للفرانكفونية، إعالن سان بونيفاس، ا       )٢٠٠٣

؛ ومنظمة الدول األمريكية،    )٢٠٠٦مايو  / أيار ١٤-١٣(يف كندا   املعقود  لرتاعات واألمن البشري    نشوب ا 
منظمة األمن والتعاون ؛ و)٢٠٠٩( بشأن املشردين داخليا  (XXXIX-0/09)٢٥٠٨اجلمعية العامة، القرار 

 ).٢٠٠٣ديسمرب /كانون األول( بشأن التسامح وعدم التمييز ٤/٠٣، قرار اجمللس الوزاري رقم يف أوروبا
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ومقارنة . وقد تدعو احلاجة أيضاً إىل وضع صكوك تتناول جماالت مواضيعية جديدة            - ١٦
الرتاع املسلح، فإنه مثة عدد قليل نسبيا من القواعد امللزمة اليت تنطبق على الكوارث              حباالت  
ية األشخاص يف حـاالت     محايف جمال   وميكن االسترشاد بعمل جلنة القانون الدويل       . والتشرد
 أثناء أداء عمله يف     اً،املمثل أيض خلص  و .)٦( الذي متكن املمثل من املسامهة فيه      الكوارث

أن القانون الدويل احلايل ال يستطيع محايـة        إىل  اللجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت،      إطار  
 بـسبب   مـثالً (. األشخاص الذين ال ميلكون إال أن يغادروا بلداهنم نتيجة حدوث كوارث          

  .)٧()نتيجة لتغري املناخدولة جزرية بأكملها ليت تغمر البحر امياه  ىارتفاع مستو

  اًتعميم مراعاة حقوق اإلنسان للمشردين داخلي  –باء   
وشكل اجلانب املتصل بتعميم مراعاة حقوق اإلنسان يف والية املمثل جزءا             - ١٧

، يف اجتماعات اللجنـة الدائمـة       يتهوالفقد شارك املمثل، خالل فترة      . رئيسيا من عمله  
لتنـسيق  ل، وهذه اللجنة هي حمفـل       املشتركة بني الوكاالت بصفته أحد املدعوين الدائمني      

شارك املمثل بانتظـام يف     يو. ووضع السياسات واختاذ القرارات يف اجملال اإلنساين      
ك موظفو شاري بينما اليت ُتعقد على مستوى كبار املـسؤولني اجتماعات اللجنة الدائمة   

اجتماعـات اجملموعـات    الدعم يف اجتماعات تعقد على مستويات أخرى مبا فيها          
وتكتسي املشاركة يف اجتماعات اللجنـة      . العاملية املعنية باحلماية واإلنعاش املبكر    

حقـوق  الدائمة أمهية بالغة من أجل تعزيز حقوق اإلنسان للمشردين داخليـا يف             
 وضمان مراعاة هذه اجلهـات لالحتياجـات        ةاإلنسانياملهتمة بالشؤون   وساط  األ

وقد شجع طلب اجلمعية العامة املمثل على مواصلة عملـه يف           . اخلاصة للمشردين 
يف أن تتاح خللفه فرص املشاركة نفسها، مبـا يف          وهو يأمل    )٨(إطار اللجنة الدائمة  

  . على مستوى كبار املسؤولنيذلك املشاركة يف االجتماعات اليت ُتعقد 
 وثيقتني هامتني مـن وثـائق الـسياسات       إطار اللجنة الدائمة، أعد املمثل      ويف    - ١٨

 (A/HRC/13/21/Add.4) "للمـشردين داخليـاً  لدائمة إطار احللول ا "، األوىل معنونة    العامة
 "الكوارث الطبيعيـة  واإلنسان  التشغيلية املتعلقة حبقوق    املبادئ التوجيهية   "والثانية معنونة   

 إىل نتـائج االختبـار      اً استناد اً، وهي قيد املراجعة حالي    A/HRC/4/38/Add.1الوثيقة  (
__________ 

 أوسبينا املقرر اخلاص للجنـة القـانون الـدويل حـول            -إدواردو فالينسيا   انظر التقرير الثاين الذي أعده       )٦(
 .A/CN.4/615املوضوع، الوثيقة 

 الذي ?Climate change, migration and displacement: Who will be affected""انظر ورقة العمل املعنونة  )٧(
الدائمة املشتركة بني الوكاالت يف     مسي املعين باهلجرة والتشرد وتغري املناخ والتابع للجنة         قدمه الفريق غري الر   

 إىل أمانة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ واملتـاح علـى              ٢٠٠٨أكتوبر  / تشرين األول  ٣١
 .http://unfccc.int/resource/docs/2008/smsn/igo/022.pdf:املوقع الشبكي

 .١٧، الفقرة ٦٤/١٦٢ر قرار اجلمعية العامة انظ )٨(
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بشكل كبري  لوثيقتني املذكورتني   على ا اللجنة الدائمة   ت موافقة   وقد سامه ). امليداين
 .اإلنسانيةالفاعلة املعنية بالشؤون من جانب اجلهات مضموهنما يف تطبيق 

لجنة الدائمة بشأن   يف بدء وتشكيل التحليل الذي قامت به ال       وساعد املمثل     - ١٩
، وهو ما مسح ببلورة نظرة مشتركة خبصوص        اآلثار اإلنسانية املترتبة على تغري املناخ     

حلمايتهم الالزمة  خمتلف اجملموعات السكانية املتضررة وفهم مشترك لألطر املعيارية         
بـاجلهود  ج هذا العمـل     ّووُت. القانوين واملؤسسي لثغرات القائمة على املستويني     ول
اإلنسانية املترتبة على تغري املناخ يف إطـار        توعية باآلثار   يف جمال ال  املبذولة  كة  شترامل

 .تفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخااملتعلقة باملفاوضات 

برنامج عمله اجلديد   وواصل املمثل نشاطه مع البنك الدويل وساهم يف وضع            - ٢٠
 .يالتشرد الداخلبشأن ثالث سنوات الفترة ل

مراعاة حقوق اإلنسان للمشردين    طلب جملس حقوق اإلنسان تعزيز      واستجابة ل   - ٢١
 واتفاقات السالم السالمداخليا واحتياجاهتم اخلاصة من احلماية واملساعدة يف سياق عمليات        

مشاركته كثّف املمثل   ،  )٦/٣٢انظر القرار    (وعمليات إعادة إدماجهم وإعادة تأهيلهم    
مفوضية األمـم املتحـدة لـشؤون    املمثل بالتعاون مع سّير و. لسالميف أعمال جلنة بناء ا    

 تناول مسألة التشرد الداخلي يف      الدروس املستفادة بشأن   ٢٠٠٨اجتماعا يف عام     الالجئني
وساهم باإلضافة إىل ذلك يف استراتيجية بناء السالم يف مجهورية . إطار عملية بناء السالم

طاق تعاونه ليشمل اسـتراتيجية بنـاء الـسالم يف          أفريقيا الوسطى وهو يعتزم توسيع ن     
التشرد الداخلي وعمليـات    يف جمال   أن دليل الوسطاء    أن يعلن   ويسر املمثل   . بوروندي

تابعة إلدارة الـشؤون الـسياسية      الالسالم الذي أعده بالتعاون مع وحدة دعم الوساطة         
 .)٩(واإلنسانية وخرباء حقوق اإلنسان والوساطة، جاهز للنشر

وخارج إطار منظومة األمم املتحدة، أوىل املمثل أمهية خاصة للعمل مع املنظمات   - ٢٢
وخالل السنة املاضـية، حتـدث     . اإلقليمية ودون اإلقليمية وغريها من املنظمات الدولية      

 يف أديس أبابا     الربملاين الدويل  العامة لالحتاد العشرين بعد املائة للجمعية     املمثل أمام الدورة    
 ٢٤يف  يف سـترازبورغ  اجلمعية الربملانية جمللس أوروبـا     وأمام   ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٩يف  

 ١٠ إىل ٩ويف الفترة من ). ٧٥ و٧٤ن ا، الفقرتA/64/214الوثيقة  (٢٠٠٩يونيه /حزيران
نطقة البحريات الكـربى  املعين مبللمؤمتر الدويل ، نظمت األمانة التنفيذية  ٢٠٠٩يوليه  /متوز

ن حلقـوق اإلنـسا   السامية  فوضية  امل و                        تنسيق الشؤون اإلنسانية        مكتب  بالتعاون مع املمثل و   
  وجامعة برينساملشروع املشترك بني مؤسسة بروكينغ ومركز رصد ظاهرة التشرد الداخليو

__________ 

)٩( Integrating Internal Displacement in Peace Processes and Agreements: A Guide for Mediators,  ،
معهد الواليات املتحدة للسلم واملشروع املـشترك بـني مؤسـسة           سلسلة جمموعة أدوات صناع السالم،      

 .٢٠١٠لداخلي، واشنطن العاصمة،  بشأن التشرد ا وجامعة برينسبروكينغ
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تنفيذ الربوتوكول املتعلـق حبمايـة      بشأن   حلقة دراسية يف نريويب      حول التشرد الداخلى  
 ٢٢ويف  . )٧٩ إىل   ٧٦، الفقـرات مـن      A/64/214الوثيقة   ( ومساعدهتم اًاملشردين داخلي 
القمة التارخيية االستثنائية لرؤسـاء دول      ، حتدث املمثل أمام     ٢٠٠٩أكتوبر  /تشرين األول 

وحكومات االحتاد األفريقي اليت نظمها االحتاد األفريقي بشأن الالجئني والعائدين واملشردين           
 . واليت اعتمدت اتفاقية كمباال،داخلياً

  )١٠(قطريةاملشاركة ال  - جيم   
إىل العمل مع الدول على أساس      ، وفقاً للوالية املنوطة به،      سعى املمثل باستمرار    - ٢٣

على وضع حلول عملية وقائمة على احلقوق للشواغل  ، وشّجع   حوار بناء وشفاف ودائم   
  .املمارسات اجليدة والتقدم احملرزب ّرقأ بينما ،احملددة
بية العظمى من الدول استجابت لنداء جملس       ويشري املمثل مع التقدير إىل أن الغال        - ٢٤

املتعلقة بإجراء زيـارات واحلـصول علـى        لتلبية طلباته   حقوق اإلنسان واجلمعية العامة     
 زيارة  ٢٦و بعثة   ١٦    بالقيام   من   ٢٠٠٩، متكن إىل هناية عام      واليته وخالل فترة    .املعلومات

وأفغانـستان،   وأرمينيا، وإسرائيل،    أذربيجان،: متابعة وزيارة عمل إىل الدول األعضاء التالية      
 ليشيت، ومجهورية أفريقيا الوسطى،     -وأوغندا، والبوسنة واهلرسك، وتركيا، وتشاد، وتيمور       

سري النكا، والسودان، وصربيا، والـصومال،      وومجهورية الكونغو الدميقراطية، وجورجيا،     
وزامبيـق، ونيبـال،    وكرواتيا، وكوت ديفوار، وكولومبيا، وكينيا، ولبنان، ومدغشقر، وم       

 ويود املمثل أن يقوم مبهمة أخرى قبل        .ونيجرييا، وهندوراس، والواليات املتحدة األمريكية    
ومجهوريـة  تركيا، وتشاد،   هناية واليته وأن جيري زيارات قصرية لكل من بوروندي، و         

 اليت بادرت ويشكر املمثل الدول األعضاء اليت وافقت على استقباله أو          . أفريقيا الوسطى 
 .، إىل دعوته، وال سيما إلجراء زيارات املتابعة عديدةحاالتيف 

تواجه حتديات خطـرية يف     عدة  ويأسف املمثل ألنه مل يتمكن من زيارة بلدان           - ٢٥
ويأسف ألن الفلبني . جمال التشرد بسبب األوضاع األمنية أو نظرا لضيق الوقت من جانبه

 القائم واألمينلمي وضع السال "دعوة مشرية إىل  توجيه  ،  ٢٠٠٩أغسطس  /رفضت يف آب  
". خرى تكتسي نفس القدر من األمهية لدى احلكومة       أولويات  ، إىل جانب أ   يف مينداناو 

حتديد يتوصل إىل ، وافق االحتاد الروسي على طلب زيارة ولكنه مل يكن        ٢٠٠٦ويف عام   
) يم دارفـور وال سيما إقل(زيارة السودان الهتمام ل اريوال يزال املمثل يع   . تواريخ مناسبة 

دد تارخياً هلـذه     ويأسف لكون احلكومة مل حت     ٢٠٠٧اليت وافقت عليها احلكومة يف عام       
 .بالرغم من املناقشات املتكررةالزيارة 

__________ 

 واليت متت مناقشتها أثناء احلوار التفاعلي الـسابق  ٢٠٠٩فرباير /حول البعثة إىل تشاد اليت أجريت يف شباط       )١٠(
 .Add. 5بني املمثل واجمللس، انظر 
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 سري النكا    

، قبل  ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٦ إىل   ٢زيارة من   : أجرى املمثل اخلاص زياريت عمل      - ٢٦
 يف ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٢٦ إىل  ٢٣وقف أعمال القتال بفترة وجيزة وزيارة أخرى من         

 ٢٥٠ ٠٠٠ ولكن ال يزال ما يربو على        اًكبريحتسناً  فترة حتسنت فيها األوضاع األمنية      
وقد أصبحت مسألة استعادهتم حلريتهم     . يف خميمات مغلقة  حمتجزين   اًداخلين املشردين   م

مبوجـب  ا أن تفي بالتزاماهتبد على حكومة سري النكا  يف التنقل مسألة ملحة وكان ال 
لحد من االكتظـاظ   لاستراتيجية ثالثية األبعادوناقش املمثل مع احلكومة     . القانون الدويل 

إيداعهم على عودة املشردين داخليا إىل ديارهم و، وهي استراتيجية تقوم املخيماتداخل 
األسر املضيفة ونقلهم بصفة مؤقتة إىل مراكز الرعاية يف مناطق العودة بانتظـار أن              لدى  
وحث املمثل احلكومة على تنفيذ هذه اخليارات بـشكل         . كنوا من العودة إىل بيوهتم    يتم

وحـىت  . ومنذ أن قام بزيارته، ُشرع يف تنفيذ هذه العملية        . األولوية القصوى متواز وإيالئها   
أسر أودعوا لدى    اًداخليمن املشردين    ١٤٩ ٠٠٠حنو   أفرج عن    وقت كتابة هذا التقرير،   

 .فافونيا وكليونوشيوكذلك إىل جافنا ومنار وترينكومايل وبتيكالوا مضيفة أو عادوا إىل 

زالوا يف املخيمـات،      ما اًداخليمن املشردين    ١٣٥ ٠٠٠    لحرية التنقل   زيز  وتع  - ٢٧
كافـة املـشردين يف     لحل دائم   إجياد  استعادة حرية التنقل بالكامل و    ودة حنو   محمخطوة  
 وزارة إدارة الكوارث وحقوق اإلنـسان       وتشري رسالة استلمها املمثل من    . النكا  سري
السـتكمال عمليـة    تسعى جاهدة    إىل أن احلكومة     ٢٠٠٩نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٣  يف

حاالت التشرد الداخلي يشمل معاجلة  مبا  ٢٠١٠يناير  /إعادة التوطني بنهاية كانون الثاين    
 .القدمية مع إيالء العناية الواجبة حلقوق اإلنسان

ى وجوب تنفيذ عمليات العودة وفقا للمعايري الدولية لـضمان      ويشدد املمثل عل    - ٢٨
قر جبهود إزالة األلغام وإعادة البناء املبذولة يو. السالمة البدنية للمشردين داخليا العائدين  

ولكنه يشري إىل أنه ال تزال مثة شواغل تتعلق باملناطق امللغومة والقيـود              يف مناطق العودة  
وتعد زيـادة  . احلصول على اخلدمات األساسيةفرص نقص املفروضة على حرية التنقل و    

 إعادة التوطني وخدمات اإلغاثة يف حاالت الكـوارث       املعلومات املتاحة من جانب وزارة      
من بـني   وصول املنظمات الوطنية غري احلكومية إىل بعض مناطق العودة،          فرص  وزيادة  

وصول منظمات أخـرى    تعزيز فرص   ويشجع املمثل احلكومة على     . جيابيةالتطورات اإل 
 .أيضا ومن ضمنها املنظمات الدولية غري احلكومية

   إىل صربيا واجلبل األسود٢٠٠٥ لبعثة متابعةزيارة     
 متابعـة ، قام املمثل بزيارة     ٢٠٠٩ هيولي/ متوز ٤ إىل هيوني/حزيران ٢٨يف الفترة من      -٢٩

ومل  .(E/CN.4/2006/71/Add.5)  إىل صـربيا واجلبـل األسـود    ٢٠٠٥ يف عام    أجراهالبعثة  
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، البالغ عددهم أكثر مـن      )١١(املشردين يف إقليم كوسوفو وداخله      من كثرياآلن  حىت  يتوصل  
 وعربت السلطات يف بريشتينا عن التزامها       .، إىل إجياد حل دائم حلالتهم     شخص ٢٠٠ ٠٠٠

 أمناط التمييـز     ولكن بسبب  .إلثينبصرف النظر عن أصلهم ا    ،  اًاملشردين داخلي  عودة   ريتيسب
مل تتحقق العودة الدائمة سوى      وقلة الدعم أيضا، وال سيما على مستوى البلديات،          لراسخةا

ـ  امل الروما أن من ويساور املمثل قلق بالغ   . لقلة قليلة من املشردين    يف مشـال   ،  اًشردين داخلي
 لنفايات الرصـاص الـُسمية    ، مبن فيهم األطفال، ال يزالون معرضني        ميتروفيتشي/ميتروفيتشا
  .اًأمنن التقدم احملرز يف إعادة توطينهم يف مناطق أكثر بالرغم م

لتحسني ظـروف عـيش     تدابري إضافية    اختاذ حكومة صربيا     ومن اجلدير بالتنويه    -٣٠
يظـل  مع ذلـك،    و. أوضاعهم االقتصادية اً الذين مل يعودوا والنهوض ب     املشردين داخلي 

ربو على عقد من الـزمن      األشخاص املستضعفون الذين أقاموا يف مراكز مجاعية لفترة ت        
ـ         سيما   وعدد كبري من الروما، وال     ، يف وضـع    يممن ليس لـديهم مكـان إقامـة رمس

 .للغاية  صعب

  أوغندا    
بزيارة عمل إىل   ،  ٢٠٠٩يوليه  / متوز ١٧ إىل   ١٣من  يف الفترة    ممثل األمني العام     قام  -٣١

غالبيـة  وعاد  . )٧٣ إىل   ٧٠، الفقرات من    A/64/214الوثيقة  ( لزيارة سابقة    ةًأوغندا متابع 
املمثـل عـن    عربإىل قراهم ونسمة مليون  ١,٨املشردين داخلياً السابقني الذين بلغ عددهم    

 اًحتدييشكل  بيد أن جعل العودة دائمة ال يزال        .  من جهود متواصلة    احلكومة تقديره ملا تبذله  
 اً قوي اًب دعم مما يتطل ذات األثر السريع    مشاريع اإلنعاش والتنمية    عن طريق   جيب التصدي له    

إىل حد اآلن، فإن مصري عدد التقدم الكبري احملرز وبالرغم من . واملاحننيمن الوكاالت اإلمنائية 
وهم يف أمس احلاجـة إىل املـساعدة   ركوا يف املخيمات  الذين تُ ضعفشديدي ال ألفراد  من ا 

األنـشطة  بـدء   املساعدات اإلنسانية و  إهناء  التزامن بني   ، وكذلك عدم    اإلنسانية العاجلة 
  .اإلمنائية، من املسائل اليت ال تزال تشكل مصدرا للقلق

  الصومال    
 ٢٠٠٩أكتـوبر  / تـشرين األول ٢١ إىل ١٤زار املمثل اخلاص الصومال مـن         - ٣٢

وقد راعه مستوى العنف الذي يتعرض لـه الـسكان          ). A/HRC/13/21/Add.2الوثيقة  (
وترتكب . نوبية والوسطى من الصومال   املدنيون وال سيما املشردين داخليا يف املناطق اجل       

بيئة تتـسم  لقانون اإلنساين الدويل والقانـون الدويل حلقوق اإلنسان يف        لانتهاكات خطرية   

__________ 

ـ     فيما يتصل باإلقليم    إن أية إشارة إىل كوسوفو، سواء        )١١( س أو املؤسسات أو السكان، حتترم بالكامل قرار جمل
بـشأن  مثلـة يف احليـاد التـام    سياسة األمـم املتحـدة املت  فهماً يتوافق مع    ويتعني فهمها    ١٢٤٤األمن  
 .كوسوفو مركز
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وال يزال ما يربـو     . لتشردلالسبب الرئيسي   ، وهذه االنتهاكات تشكل     باإلفالت من العقاب  
ء واألطفـال، معرضـني     ، وغالبيتهم العظمى من النسا    اًداخليمن املشردين    مليون   ١,٥على  

بدرجة كبرية للخطر والنتهاكات خطرية حلقوق اإلنسان وال سيما العنف اجلنـسي أثنـاء              
إىل بر األمـان يف املراكـز       الوصول  وحياول العديد منهم    . ويف مستوطنات املشردين  لفرار  ا
دة يف بونتالند أو صوماليالند مما يضع ضغطا هائال على املـوارد القائمـة احملـدو              حلضرية  ا

اإلنساين ووضع قيود صارمة    حيز العمل   ومن شأن تقلص    . واخلدمات األساسية املتاحة هناك   
العاملني يف اجملال اإلنساين    هتدد  على إمكانية وصول املنظمات اإلنسانية ووجود خماطر أمنية         

  .لةَمتفاقم هذه األزمة اإلنسانية طويلة األمد واملهأن احلاد يف مسامهات املاحنني، الخنفاض وا

   إىل جورجيا٢٠٠٨ لبعثة عام ةًأوسيتيا اجلنوبية متابع/زيارة إىل منطقة تسِخنفايل    
 ةًمتابع) A/HRC/13/21/Add.3الوثيقة   (                أوسيتيا اجلنوبية  /         ِ     منطقة تسِخنفايل زار املمثل     -٣٣

ــيت  ــة ال ــشرين األولللبعث ــا يف ت ــا إىل جورجي ــام هب ــوبر /ق ــة  (٢٠٠٨أكت الوثيق
A/HRC/10/13/Add.2 .(أوسيتيا اجلنوبيـة   /         ِ     منطقة تسِخنفايل د ارتبط التشرد الداخلي من      وق                   

وفيها بانتهاكات خطرية للقانون اإلنساين الدويل وخاصة التدمري والنهب املمنهج على أسس            
إثنية وسياسية لعدد من القرى اليت يقطنها سكان من أصل جورجي وكـذلك اهلجمـات               

انية وصول املنظمات اإلنسانية الدولية وحرية      وتظل إمك   .             وما حوهلا     ِ    تسِخنفايلالعشوائية يف   
ويتعني إجياد حلـول شـاملة   . أكثر التحديات إحلاحاالتنقل عرب احلدود القائمة بأمر الواقع،     

تنص على العودة الطوعية والكرمية وإرجاع املمتلكات وأخذ الرتاعات احلديثـة والقدميـة             
  .االعتبار بعني
 إىل جورجيـا يف     ثتهمنذ أن قام ببع    احلكومة اعتمدت، م املمثل مع التقدير بأن      لّويس  -٣٤
، خطة عمل وشرعت يف تنفيذها من أجل حتسني ظروف السكن علـى وجـه               ٢٠٠٨عام  

 .اخلصوص لفائدة املشردين داخليا لفترة طويلة والذين يعيشون يف مراكز مجاعية

  البوسنة واهلرسك    
 تـشرين   ١٣ إىل   ١١ أجرى املمثل زيارة قـصرية إىل البوسـنة واهلرسـك مـن             -٣٥
االستراتيجية املنقحة اعتماد عملية  أتيحت له خالهلا فرصة ملناقشة تعطل        ٢٠٠٩نوفمرب  /الثاين

. اتفاق دايتون مع رئيس جملس الرئاسـة وكبـار املـسؤولني          من  السابع  املرفق  تنفيذ  بشأن  
اسـتراتيجية  وأوصى املمثل بإزالة العقبات اليت حتول دون عودة دائمة مشددا على أن اعتماد   

ويف حني أن العديد من املشردين داخليا       . منقحة ستساعد على حتسني وضع املشردين داخليا      
ما زالوا يرغبون يف العودة فإن عددا كبريا من املـشردين الـذين يعـانون مـن الـصدمة                   

املـشردين البـالغ    معظم  ومن ضمنهم   يف اجملتمع احمللي،    منهم حباجة إىل االندماج      والضعفاء
  . نسمة الذين ال يزالون يعيشون يف مراكز مجاعية متهالكة٧ ٥٠٠ عددهم
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  بشأن املشردين العراقينيمؤمتر يف الدوحة     
العامل من حيـث    ال يزال ميثل ثالث بلد يف       واصل املمثل تركيزه على العراق الذي         -٣٦

 ٢٠٠٩رب  نوفم/ تشرين الثاين  ١٩ إىل   ١٨وشارك املمثل يف الفترة من      .  داخلياً عدد املشردين 
 سالتشرد يف العراق نظمه املشروع املشترك بني مؤسسة بـروكينغ         بشأن  يف مؤمتر دام يومني     

عضاء أعن العراق ودول    شارك فيه ممثلون     يف الدوحة و    حول التشرد الداخلي   وجامعة برين 
ومبـا أن عـودة     . جهات ماحنة خرى يف املنطقة ومنظمات دولية ومنظمات غري حكومية و        أ

 يتمثل يف   اًحتديتواجه  حكومة العراق   فإن  يا، والالجئني بقدر أقل، قد بدأت،       املشردين داخل 
وشدد املؤمتر على ضرورة اتباع هنج شامل باإلضافة إىل         . حلول دائمة لفائدة املشردين   إجياد  

وحيد الة من أجل ت    ووضع آليات تنسيق فع    ،املشاركة امللتزمة للجهات الفاعلة املعنية بالتنمية     
واجلهود اإلمنائية طويلة األمد واملبادرات الرامية إىل تعزيز األمن واالسـتقرار           ين  لعمل اإلنسا ا

  .السياسي واحلكم الرشيد

  مبادرات التدريب وبناء القدرات  -دال   
واصل املمثل بذل جهوده يف جمال بناء القدرات لتحقيق فهـم أفـضل للمبـادئ                 -٣٧

للتصدي ملـشكلة    وقائمة على احلقوق     التوجيهية والترويج لسياسات وقوانني وطنية سليمة     
علـى  اجلهـات املعنيـة     وركز املمثل على تدريب املسؤولني وغريهم من        . التشرد الداخلي 

تـسترشد  و. التشرد الداخلي التحديات اليت يطرحها     اًاملستوى الوطين الذين يواجهون يومي    
ايـة املـشردين   محبـشأن  الدليل الشامل لواضعي القوانني والسياسات      هذه اجلهود أساساً ب   

القانون املتعلق بالتشرد الداخلي اليت هتـدف إىل    بشأن  دورة سان رميو السنوية     ب و ،)١٢(داخليا
تدريب مسؤولني رفيعي املستوى من كافة أحناء العامل والـيت سـتنظم مـرة أخـرى يف                 

  .٢٠١٠يونيه /حزيران
 وجامعـة   ساملشروع املشترك بني مؤسسة بروكينغ    واستمر املمثل    ٢٠٠٩يف عام   و  -٣٨

الكـوارث الطبيعيـة    حاالت  احلماية يف   يف جمال   برين يف عقد حلقات عمل لبناء القدرات        
، وغواتيماال  )٢٠٠٩أبريل  / نيسان ١٠-٩(شيناي، اهلند   : املعنيةمبشاركة ممثلني عن املناطق     

 ).٢٠٠٩يونيه / حزيران١٩-١٨(وبانكوك ) ٢٠٠٩مايو / أيار٢٩-٢٨(سييت 

__________ 

دليل :  بشأن التشرد الداخلي، محاية املشردين داخليا       وجامعة برين  ساملشروع املشترك بني مؤسسة بروكينغ     )١٢(
: كامـل متـاح علـى املوقـع الـشبكي         النص ال ). أكتوبر/تشرين األول (لواضعي القوانني والسياسات    

http://www.brookings.edu/papers/2008/1016_internal_displacement.aspx. 
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  ما هي أهم التحديات؟: ٢٠١٠لي يف عام التشرد الداخ  - اًثالث  
تقدم على املستوى الدويل يف تشكيل اإلطار       أُحرز  ،  خالل فترة والية املمثل اخلاص      -٣٩

املـشوار  بيـد أن    . مساعدهتماملفاهيمي واملؤسسي واملعياري بشأن محاية املشردين داخليا و       
ـ و.  الواقـع ضرأإىل عمل إجيايب علـى   هذا التقدم   يزال طويالً حىت ُيترجم      ال رد بعـض  ي

  .ليت يتعني معاجلتها يف الفقرات التاليةالتحديات الرئيسية ا

  جتاوز الرتاعات واملخيمات  –ألف   
هـي   -تقارير وسائل اإلعـالم      كما تعززها    - اًالصورة النمطية للمشردين داخلي     -٤٠

مـات أو   يف خمي ون يف حالة من العوز والفاقه       صورة أشخاص يفرون من مناطق الرتاع وينته      
الذين يتـشردون سـنوياً   عدد األشخاص إن إذ . أما الواقع فهو أعقد بكثري. مالجئ مجاعية 

بسبب الرتاعات وأعمـال    يفوق عدد املشردين    بسبب الكوارث الطبيعية واملشاريع التنموية      
ويعيش أغلب املشردين لدى أسر أو جمتمعات مضيفة أو يندجمون مـع الفقـراء يف               . العنف

  .ريةاملناطق احلض

  الكوارث الطبيعية وتغري املناخ والتشرد الداخلي  -١  
هي السبب الرئيسي وراء تشرد األشخاص، غري أن حاالت التشرد الكوارث الطبيعة   -٤١

بالرتاعات  ما تدوم لفترة أقصر من حاالت التشرد املتصلة          ةًالناجتة عن الكوارث الطبيعية عاد    
ار تغري املناخ مـن أعـداد املـشردين بفعـل           ومن املرجح أن تزيد آث     .)١٣(وأعمال العنف 

 مثل  ةوليس من املتوقع أن يزيد تغري املناخ من حجم وتواتر الكوارث الفجائي            .)١٤(الكوارث
الكوارث بطيئـة   العواصف والفيضانات فحسب، ولكنه من املتوقع أيضا أن يزيد من حدة            

يضا األشـخاص علـى      اليت جترب أ   ،احلدوث، مثل اجلفاف والتصحر وارتفاع مستوى البحر      
 مليـون   ٢٥٠و ٥٠ونتيجة لآلثار املترتبة على تغري املناخ، فقد ينتقل ما بـني             .)١٥(االنتقال

وسينتقل العديد منهم طوعـا   .)١٦(شخص حبلول منتصف القرن سواء بشكل دائم أو مؤقت       
__________ 

رصد التشرد الناتج عن الكوارث     ،  كتب تنسيق الشؤون اإلنسانية   مل التابع    الداخلي التشردوفقاً ملركز رصد     )١٣(
على األقل بسبب الكوارث الطبيعيـة     مليون نسمة    ٣٦، تشرد   )٢٠٠٩سبتمرب  /أيلول(يف سياق تغري املناخ     

 مقارنة بعدد املشردين داخليا اجلدد خالل السنة ذاهتا نتيجة نزاعات أو            ٢٠٠٨املفاجئة اليت حدثت يف عام      
 .. مليون نسمة٤,٦أعمال عنف والذي بلغ 

 .A/64/214 الوثيقةانظر  )١٤(
تغـري املنـاخ   " بتغري املناخ، املعنـون      التقييمي الرابع الذي أعده الفريق احلكومي الدويل املعين        التقريرنظر  ا )١٥(

 .http://www.ipcc.ch/ipccreports/assessments-reports.htm: واملتاح على املوقع الشبكي" ٢٠٠٧
 التـأثري   ه لـوحظ أن   إىل أن ) ١٩٩٠(أشار تقرير التقييم األول للفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ            )١٦(

عدد األشخاص الذين قد تـشردهم      أن  در  كون على هجرة البشر، وقُ    يقد   لتغري املناخ    واألعظماألوحد  
مليونا مع   ١٥٠    بالظواهر املتعلقة بتغري املناخ كالتصحر، وندرة املياه املتزايدة، والفيضانات، والعواصف           
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بيد أن عددا آخر من األشخاص لـن        احمللية  استراتيجيات تكيف األسر واجملتمعات     يف إطار   
وسيظل أغلب هؤالء املشردين داخل بلداهنم بوصـفهم        . ون أمامهم إال خيار ترك بيوهتم     يك

  .اًأشخاصا مشردين داخلي
 سـبق وأن أشـارت إىل الكـوارث         ١٩٩٨ورغم أن املبادئ التوجيهية لعام        -٤٢

الكـوارث  إىل  الطبيعية كأحد أسباب التشرد الداخلي، فإنه ولفترة طويلة مل يكن ينظر            
يف أعقـاب   ت األموروقد تغري. على البشر من منظور التشرد الداخلي     عاهتا  وتبالطبيعية  

 وإعـصار كاترينـا يف      ٢٠٠٤الكوارث الواسعة النطاق مثل كارثة التسونامي يف عام         
 حيث يشدد املمثل على أمهيـة املبـادئ التوجيهيـة بالنـسبة إىل مثـل                ٢٠٠٥ عام
 .احلاالت هذه

مبشكلة التشرد الناتج عن الكـوارث،      ملتأثرة  اوعلى إثر زيارة عدد من البلدان         -٤٣
العديدة خلص املمثل إىل أنه ال توىل العناية الكافية يف الكثري من األحيان إىل التحديات               

وكثريا ما تتأثر حقوق األشخاص      .)١٧(االتاليت تواجه حقوق اإلنسان يف مثل تلك احل       
ـ           تجابة للكارثـة   املشردين بسبب الكوارث الطبيعية وذلك ليس بسبب ضـعف االس

ارث وتدابري التخفيف مـن     وللكأيضاً بسبب عدم تنفيذ تدابري االستعداد       فحسب وإمنا   
 ما يفاقم التشرد الناتج عن الكوارث مـن         اًوكثري. وارث على النحو الواجب   حدة الك 

حدة أمناط التمييز القائمة مما يزيد من تعرض الفئات املهمـشة والـضعيفة إىل خطـر                
وقد يؤدي ذلك إىل محاية غري كافية أو غري مناسبة من           . ا اإلنسانية لتعدي على حقوقه  ا

الناجتة عن آثار الكارثة؛ وعدم املساواة يف احلصول على املساعدة اإلنـسانية            األخطار  
وال سيما بالنسبة إىل النساء املشردات؛ والتمييز يف تقدمي املساعدة؛ والعنف اجلنسي أو             

املالجئ أو املخيمات اجلماعية؛ وانتهاكات احلق يف       القائم على نوع اجلنس وخاصة يف       
وعدم استبدال الوثائق املفقودة أو املصادرة أو املتلفة؛ واستغالل األطفال اقتـصاديا            التعليم؛  

وجنسيا يف ظل  غياب املساعدة الكافية؛ والعودة غري اآلمنة أو غري الطوعية أو االسـتيطان                
 وإعـادة   صعوبات حتول دون استعادة األمـالك     ىل  إالقسري يف أماكن أخرى من البلد؛ أو        

 .تشييد املنازل أو تقدمي تعويضات

قوق اإلنسان لضحايا الكوارث الطبيعية مقصوداً بالـضرورة        ساس حب وال يكون امل    -٤٤
علـى مواجهـة الكارثـة      نقص القدرة   ولكنه كثرياً ما ينشأ عن سياسات غري مناسبة، أو          

بنهج قائم على   لذلك وجب األخذ    . مهالأو عن جمرد إ   تحديات إعادة اإلعمار،    التصدي ل و

__________ 

اسـتعراض سـترين    (مليون   ٢٠٠    بقدر  إىل أعداد تُ  حديثاً  عدت  وتشري دراسات أُ  . ٢٠٥٠حلول عام   
: املد واجلزر البـشري   ،  )٢٠٠٧(للفترة نفسها   ) ٢٠٠٧(رابطة املعونة املسيحية     (اًيونمل ٢٥٠و) ٢٠٠٦

 ). احلقيقيةاهلجرةأزمة 
 A/HRC/10/31/Add.1انظر الوثيقة  )١٧(
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حقوق اإلنسان يف عمليات اإلنذار املبكر، والتخطيط للكوارث الطارئة، وإدارة الكـوارث            
  .آثارها وبذل اجلهود إلجياد حلول دائمة لفائدة املشردينمن حدة تخفيف الو

  التشرد بدافع التنمية  -٢  
دة ويتمثل يف محاية األشخاص الذين يضطرون إىل        مثة جمال آخر يتطلب عناية متزاي       -٤٥

وهـؤالء  . مغادرة بيوهتم بسبب مشاريع التنمية، مبا فيها التخطيط احلضري وأنشطة البنـاء           
وُتسلِّم بذلك بوضوح اتفاقية كمبـاال الـيت        . )١٨(األشخاص هم دون شك مشردون داخلياً     
  . تتناول التشرد الناجم عن مشاريع التنمية

 ١,٦ركز حقوق اإلسكان وحاالت اإلخالء، وهو منظمة غري حكومية، أن ويقدِّر م  -٤٦
 ويف حاالت عديدة دون استشارهتم      - ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧مليون شخص أُْخلوا قسرا يف عامي       

وحذّر موئل األمـم    . )١٩(أو إتاحة بدائل مناسبة أو تعويض وبالتايل خرقا للمبادئ التوجيهية         
 االقتصادي اجلذري يف    -فالتغري االجتماعي   . )٢٠(ياملتحدة من تزايد حاالت اإلخالء القسر     

مبـا يف   (املراكز احلضرية اليت تنمو بسرعة، وتزايد اجلهود املبذولة الستغالل املوارد الطبيعية            
مجيعها  ،)٢١(، واملناسبات الكربى مثل األحداث الرياضية الدولية      )ذلك موارد الطاقة املتجددة   

  .عوامل تسهم يف التشرد

  يف املناطق احلضرية ولدى األسر املضيفة" ن املستتروناملشردو"  -٣  
كثرياً ما يتشتت املشردون داخلياً يف املراكز احلضرية ويطالَبون بإجياد مأوى هلم، أو               -٤٧

وُيرّجح أن . البقاء يف مراكز مجاعية أو يف مباين عامة مثل املدارس أو العيش لدى أسر مضيفة             
ناطق احلضرية زيادة كبرية يف املستقبل، أساساً بسبب سرعة         يزيد عدد املشردين داخلياً يف امل     

وميثل حتديد ومحاية هؤالء األشخاص ومعاجلة احتياجاهتم اخلاصة،        . )٢٢(التوسع العمراين اليوم  
__________ 

ولالطالع علـى التـشرد املتـصل بالتنميـة انظـر كـذلك الوثيقـة        ). ج)(٢(٦انظر املبدأ التوجيهي    )١٨(
A/HRC/13/21/Add.1 ٥٣، الفقرة. 

انتـهاكات  : الدراسة االستقصائية املعنية حباالت اإلخالء القسري     اإلنسان وحاالت اإلخالء،    مركز حقوق    )١٩(
ــسان   ــوق اإلن ــف،  (٢٠٠٨-٢٠٠٧حق ــايل  )٢٠٠٩جني ــوان الت ــى العن ــة عل : ، متاح

http://www.cohre.org/globalsurvey .   ماليـني شـخص     ٤,٣ّرض ما جمموعـه     وأثناء الفترة نفسها، تع 
 .٧انظر كذلك املبدأ التوجيهي .  القسري أو ُنفِّذت حبقهم قرارات إخالءباإلخالءللتهديد 

الفريق االستشاري املعين حباالت اإلخالء القسري لدى املدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للمستوطنات              )٢٠(
أولوية لبلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية     : ى املستوى العاملي  حلول حلاالت اإلخالء القسري عل    إجياد  "البشرية  

 ).٢٠٠٧أبريل /نيسان" ( املوئلوتنفيذ جدول أعمال
انظر تقرير املقرر اخلاص املعين بالسكن الالئق كعنصر من عناصر احلق يف مـستوى معيـشي مناسـب،                   )٢١(

A/HRC/13/20. 
ات شخص يف املناطق احلضرية باملقارنـة مـع    مليار٥، سيقيم حنو ٢٠٣٠ عام  حبلولتفيد اإلسقاطات أنه     )٢٢(

 ).٢٠٠٦(٢٠٠٦/٢٠٠٧انظر موئل األمم املتحدة، حالة مدن العامل .  مليارات اليوم٣,٣
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. دون إمهال الفقراء احلضريني واملهاجرين من املناطق الريفية، حتديات حتتاج إىل عناية أكـرب             
  . التسليم بالضغوط الشديدة على السلطات البلديةويف هذا الصدد، فإنه من املهم

ويف املناطق الريفية، كثرياً ما يقيم املشردون داخلياً لدى أسر مضيفة أو جمتمعـات                -٤٨
 يف املائة من املـشردين      ٧٠ففي مجهورية الكونغو الدميقراطية مثالً، يعيش حنو        . حملية مضيفة 

وكثرياً ما ال تويل الـسلطات      . )٢٣(ة األفريقية داخلياً لدى أسر مضيفة متشياً مع كرم الضياف       
الوطنية وشركاؤها يف اجملال اإلنساين األولوية الكافية للوصول إىل هؤالء املشردين داخليـاً             

  .وللجهات املضيفة هلم ودعمهم
وكثرياً ما ينتهي األمر باجملتمعات احمللية املضيفة واألسر املضيفة إىل حتمُّـل أعبـاء                -٤٩

تدفق املشردين، األمر الذي قد يؤدي إىل حاالت توتر اجتمـاعي وشـواغل             جسيمة نتيجة   
هـو  " اجملتمعات احمللية املتأثرة بالتـشرد    "ويف هذا الصدد، فإن مفهوم      . )٢٤(إضافية حلمايتهم 

مفهوم يساعد يف إدراك أن التشرد الداخلي ال يشمل اجملتمعات احمللية املشردة فحسب بـل               
ومل ينفـك ممثـل     . تعيد إدماجهم /تستضيف املشردين أو ُتدجمهم   يطال أيضاً اجملتمعات اليت     

األمني العام يشجع اجلهات املاحنة واجلهات املقدمة للمساعدة اإلنسانية على زيادة تركيزهـا   
. وتوسيع نطاق خدمات احلماية واملساعدة اليت تقدمها لتشمل طائفة أوسع من املـستفيدين            

 املساعدة اإلنسانية وتشمل تدخالت إمنائية بغية تعزيز        وينبغي هلذه األنشطة أن تتجاوز تقدمي     
اهلياكل األساسية مثل املياه واإلصحاح واخلدمات األساسية كالصحة والتعليم، وزيادة األمن           

وميكن هلذه التدخالت أن تكون أقل تكلفة يف املدى الطويل، وهي لن      . الغذائي وإتاحة امللجأ  
ردين فحسب بل ستسهم أيضا يف تنميـة املنـاطق          تساعد على االستجابة الحتياجات املش    

  .واجملتمعات احمللية املستفيدة

  املشردون داخلياً غري املعتَرف هبم  -٤  
يساور ممثل األمني العام القلق من أن دوالً عدة تستضيف أعداداً كبرية من املشردين                -٥٠

عد من ذلـك بكـثري       بل ذهبت أحياناً إىل أب     -داخلياً، ولكنها ال تعترف هبم بصفتهم هذه        
" مهاجرين داخليني"أو  " نازحني"، أو   "سكاناً متنقلني ومستضعفني  "فصنَّفت املشردين داخلياً    

انظـر أعـاله،          (رغم االعتراف الدويل بصفة املشردين داخليـاً يف املبـادئ التوجيهيـة             
  ).١٤-١١الفقرات 

ما ال ُتلبَّى احتياجاهتم اخلاصة     واملشردون داخلياً غري املعترف هبم بصفتهم هذه غالباً           -٥١
على حنو كاٍف،حيث ُيستبعدون مثالً من برامج املساعدة اليت تستهدف املستـضعفني مـن              

__________ 

 .A/HRC/8/6/Add.3انظر  )٢٣(

 .A/HRC/13/21/Add.2انظر كذلك  )٢٤(
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ولألسف، واجه ممثل األمني العام صعوبات لزيارة الدول اليت ُينكَر فيهـا وجـود              . السكان
  .التشرد الداخلي

  معاجلة خمتلف مستويات الضعف والتمييز  -باء   
يزال بعض املراقبني يشكِّك يف التدخالت اليت هتدف إىل تقدمي احلماية اخلاصـة             ال    -٥٢

واملساعدة على أساس التشرد الداخلي، ويدفعون بأن هذا الشكل من التدخل جينح إىل حتويل            
األنظار عن األسباب احلقيقية للضعف مثل الفقر أو نوع اجلنس أو االنتماء إىل أقلية إثنية، أو                

جات السكان املتأثرين اآلخرين غري القادرين على بلوغ منطقة أكثـر أمانـا                 يتجاهل احتيا 
  .يف البلد

ورغم أن املشردين داخلياً قد ال يكونون دوماً يف وضع أسوأ من الـسكان غـري                  -٥٣
املشردين، فإهنم حيتاجون إىل محاية ومساعدة خاصتني ألن التشرد يوجد احتياجات خاصـة             

فاملشردون داخلياً يفقدون بيـوهتم،     .  متيز أوضاع سائر السكان    وأوجه ضعف غري تلك اليت    
ويضطرون إىل إجياد مالجئ بديلة أو إىل العيش يف خميمات أو مالجـئ مجاعيـة حيـث                  

كما يفقدون مصادر رزقهم، ووسائل البقاء والشبكات االجتماعية . يواجهون مشاكل حمددة
 واالستبعاد من اخلدمات األساسية وحـىت       والثقافية، مما يزيد من فقرهم ويعّرضهم للتهميش      

وخبالف األشخاص الذين يظلون يف بيوهتم، يترك املشردون ممتلكاهتم وراءهـم، مث            . الوصم
وقد ال يقدرون   . يواجهون صعوبات السترجاعها يف صورة االستيالء عليها من قبل آخرين         

وأخرياً، حيتاج املشردون . اباتعلى استبدال وثائق اهلوية املفقودة أو املشاركة حبرية يف االنتخ     
  .دون غريهم إىل إجياد حل دائم لتشردهم

ويؤدي التشرد إىل تفاقم أوجه الضعف القائمة ويسهم يف إجيـاد أوجـه ضـعف                 -٥٤
ويف العديد من األزمات، يتعرض املشردون، وال سيما األطفال واملسنني، على حنو            . جديدة

ووفقاً ملنظمة الصحة العاملية، يتعـرض      . )٢٥(بغري متناسب لسوء التغذية ونقص مياه للشر      
ويف املناطق احلضرية، كثرياً مـا تكـون        . )٢٦(املشردون داخلياً بصفة خاصة ملخاطر صحية     

ويتعـرض  . )٢٧(أوضاع املشردين داخلياً أسوأ حاالً من الفقراء احلضريني غـري املـشردين           

__________ 

 .٤٩، الفقرة A/HRC/13/21/Add.2انظر على سبيل املثال  )٢٥(
سياسات العامة الصادرة عن اللجنـة الدائمـة املـشتركة بـني            محاية املشردين داخلياً، سلسلة ورقات ال      )٢٦(

 ).النص اإلنكليزي (٢١، ص ١٩٩٩، ٢الوكاالت، رقم 

 ,Karen Jacobsen (Feinstein International Center, Tufts University) and IDMCانظر على سبيل املثال  )٢٧(

Internal Displacement to Urban Areas: the Tufts-IDMC Profiling Study Khartoum, Sudan: Case 1 

(2008), p. 8. 
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ثنية أو دينية أو أقليـة أخـرى        املشردون الذين ُيعاد توطينهم يف أماكن يشكلون فيها أقلية إ         
  . )٢٨(ملشاكل خاصة

وغالباً ما يتم التغاضي عن األشخاص ذوي االحتياجات املتعددة والذين يعانون من              -٥٥
.  سيما عندما ال ُتكلَّف سلطة أو منظمة إنسانية خصيصاً حبمايتـهم           أوجه ضعف كثرية، ال   

وتبيَّن ممثل األمني العام أن املسنني واألشخاص ذوي اإلعاقة والسكان األصليني، الذين كثرياً             
  .ما يواجهون مشاكل يف التكيف مع البيئات اجلديدة، ُيهَملون باستمرار يف حاالت التشرد

  لى حتمُّل مسؤولياهتا جتاه املشردينالعمل مع الدول ع  -جيم   
يالحظ ممثل األمني العام اجلهود املتزايدة اليت تبذهلا دول عديدة للقيـام بواجباهتـا                -٥٦

املبدأ (واالضطالع مبسؤولياهتا األساسية بتوفري احلماية واملساعدة اإلنسانية للمشردين داخلياً          
شد حاالت التشرد خطورة وتعقيداً يف      ويف الوقت نفسه، ميكن أن توجد أ      )). ١(٣التوجيهي  

واخنرط ممثل األمني العام يف عدة      . الدول الضعيفة ذات القدرة احملدودة على حتمُّل مسؤولياهتا       
حاالت مل تتمكن فيها سلطات الدولة من ممارسة مسؤولياهتا جتاه املشردين وبالتايل سـعت              

 لتحل حمل الدولة، وعادة مـا كـان     اجلهات الفاعلة اإلنسانية والسياسية والعسكرية الدولية     
وتصبح القضية . ذلك يف ظل أوضاع أمنية هشة ويف سياق يتسم باحنسار حيز العمل اإلنساين

مزعجة جداً عندما تقوم الدولة ذاهتا عمداً وتعسفاً بتشريد األشخاص الـذين ُدعيـت إىل               
  .محايتهم ومساعدهتم

 معّين من سلطة الدولة إىل اجملتمـع        ويف حاالت الطوارئ، غالباً ما يكون نقل قدر         -٥٧
بيد أن إحالل اجملتمع الدويل     . الدويل أمراً ضرورياً وال مناص منه من أجل إنقاذ أرواح بشرية          

حمل الدولة ال ميكن أن يشكل حالً مستداماً يف املدى املتوسط إىل الطويل بالنظر إىل ضـيق                 
ودية قدرات اجملتمع الدويل علـى التـدخل   املدة الزمنية املتاحة لنشر أفرقة املساعدة وإىل حمد       

  .وفهم الديناميات السائدة ميدانياً
ويرى ممثل األمني العام أنه من الالزم أن يكثف اجملتمع الدويل جهوده للعمل مـع                 -٥٨

السلطات الوطنية واحمللية يف الدول الضعيفة وتعزيز قدراهتا، بدل اللجوء إىل احلل األسـهل              
وميكن أن ميثل   .  حمل الدولة الذي كثرياً ما يؤدي إىل طريق مسدودة         الذي يتمثل يف اإلحالل   

التشجيع على سن قوانني ووضع سياسات تتناول التشرد الـداخلي خطـوة أوىل إلشـراك      
وبديهي أن القوانني والسياسات ال ُتترجم آلياً إىل إجـراءات علـى أرض             . السلطات املعنية 

وإذا .  لتمكني السلطات من القيام بـدورها املتوقـع        الواقع، بيد أهنا متثل شرطا مسبقا الزما      
صيغت هذه القوانني والسياسات بشكل سليم، فإهنا حتدد املسؤوليات داخل احلكومة، وتضع    

__________ 

 .١٩، الفقرة A/HRC/13/21/Add.2انظر على سبيل املثال  )٢٨(
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آليات التنسيق وحتديد األولويات واألنشطة اليت ميكن أن ترتبط هبا بنود امليزانيـة الوطنيـة               
  .والتمويل املخصص هلا من اجلهات املاحنة

   بهتنبؤميكن المن االنتقاء واالختيار إىل هنج أكثر انتظاماً و: التقدم املؤسسي  - دال  
نظراً إىل عدم وجود مؤسسة داخل منظومة األمم املتحدة واجملتمع اإلنساين األوسع              -٥٩

. ٢٠٠٤ُمكلّفة تكليفاً واضحاً مبساعدة املشردين داخلياً ومحايتهم، اُتبع هنج تعاوين حىت عام             
غياب املساءلة والقيـادة علـى املـستوى        " إىل أن    ٢٠٠٥ خلُص تقرير يف عام      ومع ذلك، 

 رغـم   -كـان   " التنفيذي يف القطاعات الرئيسية جلوانب الضعف اخلاصة باملشردين داخلياً        
مما أدى إىل   " أهم نقطة ضعف يف االستجابة ألزمات املشردين داخلياً        "-اعتماد هذا  النهج     

وسـعت  . )٢٩(نبؤ هبا من جانب اجلهات الفاعلة اإلنـسانية       مشاركة غري متسقة ويصعب الت    
 للتغلب على هذه النواقص باعتماد الـشفافية        ٢٠٠٥مبادرة إصالح املساعدة اإلنسانية لعام      

واالتساق، والقدرة على التنبؤ واملساءلة، عن طريق األخذ بنهج شامل تتحمـل يف إطـاره               
وكان هلـذا   . ن داخلياً يف جماالت خرباهتا    خمتلف املنظمات قيادة مسؤوليات التنسيق للمشردي     

اإلصالح أثر هائل يف مشاركة األمم املتحدة يف حاالت التشرد الداخلي، وال سيما يف مرحلة     
واعُتمدت بنجاح آليات متويـل     . الطوارئ، فضالً عن توضيح املسؤوليات وحتسني التنسيق      

ة التمويل الفوري ألنـشطة     جديدة وخباصة الصندوق املركزي ملواجهة الطوارئ، بغية إتاح       
اإلغاثة يف األزمات الناشئة من أجل تلبية احتياجات املشردين داخليا يف الوقـت املناسـب،          

  .وتغطية االحتياجات العاجلة يف األزمات اليت يطول أمدها واليت ينقصها التمويل الكايف
ي والـوطين إىل    وأدت املسؤوليات املتحمَّلة يف إطار اجملموعة على املستويني العـامل           -٦٠

تعزيز القدرة على التنبؤ وساعدت على ردم الفجوات القائمة يف االسـتجابة الحتياجـات              
 مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني    واضطلعت  . املشردين داخلياً من املساعدة اإلنسانية    

ـ               وفري بوجه خاص، بوصفها قائد اجملموعة يف جمال محاية املشردين داخليا يف أماكن الرتاع وت
املالذ األخـري لتقـدمي     "مالجئ اإلغاثة وإدارة املخيمات مبسؤوليات هامة، مبا يف ذلك دور           

وبغية الوفاء هبذه االلتزامات اجلديدة، عززت املفوضـية مـشاركتها التنفيذيـة            ". املساعدة
بيد أن قدرات املفوضية وقـدرات      . واعتمدت تعديالت مؤسسية وتعديالت تتعلق بامليزانية     

وتوفري املوظفني بأعداد كافية، وكذلك قدرهتا        كذلك، وال سيما يف جمال التدريب      شركائها
. على تقدمي اإلرشاد يف جمال احلماية، ال تزال حمدودة جداً مقارنة باحتياجات املشردين العامة    

  .من القوة واحلزم لذلك جيب أن تتسم املشاركة بقدر أكرب

__________ 

تقرير مستقل بطلب من منسق األمم : Humanitarian Response Reviewكوستنازا آدينويف وآخرون،  )٢٩(
تب تنسيق الشؤون اإلنسانية    مك و املتحدة لإلغاثة يف حالة الطوارئ ووكيل األمني العام للشؤون اإلنسانية،         

  ).من النص اإلنكليزي (٥٠-٤٩. ، ص)٢٠٠٥(
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اية املشردين داخليـاً يف حـاالت الكـوارث         وكثرياً ما تكون اآلليات الدولية حلم       -٦١
 الطبيعية غري فعالة بسبب نقص الفهم فيما يتعلق بالتهديدات النامجة عن حاالت الكـوارث             

السامية حلقوق  األمم املتحدة   ة  يمفوضوال تزال   . وضعف املعرفة هبا والقدرة على التصدي هلا      
اليونيسيف تسعى لتطوير القـدرة     ومنظمة  مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني      واإلنسان  

الذي أخذته على نفـسها     الكوارث  امليدانية بغية مضاهاة االلتزام بقيادة احلماية يف حاالت         
وبناء على ذلك، يرحب ممثل األمـني     . ٢٠٠٥خالل مبادرة إصالح املساعدة اإلنسانية لعام       

ردم هذه الفجوة يف    بئني  مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالج    العام بااللتزام الذي أعربت عنه      
مفوضية األمم املتحدة  إطار اللجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت وبالتشاور مع اليونيسيف و         

كما يـشجع   . ، ويأمل يف أن ُتعزَّز قدرات املفوضية وفقاً لذلك        )٣٠(حلقوق اإلنسان السامية  
ظمة اليونيـسيف علـى     ومنحلقوق اإلنسان   السامية  مفوضية األمم املتحدة    ممثل األمني العام    

  .تكثيف جهودمها بغية تعزيز القدرة على مستوى املقرَّْين وميدانياً
، )٣١( جمموعة إنعاش مبكـر    ٢٠٠٥وأنشأت مبادرة إصالح املساعدة اإلنسانية لعام         -٦٢

بقيادة برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وهو ما يشكل اعترافاً بأمهية التحول من العمل اإلنساين              
والحظ ممثل األمني العام يف     .  الطوارئ إىل اخلطوات املتخذة حنو اإلنعاش الكامل       يف حاالت 

 الفجوة القائمة بني إهناء مهام اجلهات الفاعلة اإلنسانية ووصول اجلهـات            )٣٢(عدة مناسبات 
وشدد على احلاجة إىل عمل اجلهات الفاعلة اإلنسانية واإلمنائية معاً ومباشرة           . الفاعلة اإلمنائية 

وتتفاقم أوجه الضعف احلالية يف أنشطة اإلنعاش املبكر        .  اإلنعاش يف أبكر وقت ممكن     أنشطة
نتيجة نقص التمويل املتاح جملموعة اإلنعاش املبكر وعدم تـوافر آليـات متويـل مرنـة يف                        

  .هذا اجملال

   الدور اإلنساين والدور العسكريضبط احلدود الفاصلة بني  -هاء   
 العام يف بلدان عدة العالقة الصعبة القائمة بني البعثات السياسية أو الحظ ممثل األمني  -٦٣

بعثات حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة من جهة، واجلهات الفاعلة اإلنسانية مـن جهـة               

__________ 

انظر البيان االستهاليل الذي ألقاه مفوض األمم املتحدة السامي لشؤون الالجئني يف الدورة الستني للجنـة                 )٣٠(
 .٢٠٠٩سبتمرب /أيلول ٢٨، )اللجنة التنفيذية(التنفيذية لربنامج املفوض السامي 

استقرار حتقيق   اإلنسانية من أجل     احلاالت تطبيق املبادئ اإلمنائية على      على أنه ش املبكر   ف مفهوم اإلنعا  ُيعرَّ )٣١(
 أساس اإلنعاش الكامل، وحفـز      توفريالقدرات احمللية والوطنية ومحايتها من زيادة التدهور حىت تتمكن من           

ت واسـتخدامها أن    ومن شأن استقرار هذه القدرا    . أنشطة االنتعاش الطوعية يف أوساط السكان املتضررين      
انظر سياسة برنامج األمم املتحدة اإلمنائي بشأن االنتعاش املبكـر          .  من حجم الدعم املطلوب    بدورمها يقلال

 .١-١، يف )٢٠٠٨أغسطس /آب ٢٢(
 بشأن زيارة ممثل األمـني العـام إىل         ٢٠٠٩ يوليه/متوز ١٧انظر على سبيل املثال البيان الصحفي املؤرخ         )٣٢(

 .٧١، الفقرة A/64/124أوغندا والوثيقة 
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ويرحب باجلهود املبذولة لتعزيـز     . أخرى، وال سيما عندما تكون جزءاً من بعثات متكاملة        
 املتحدة على محاية املدنيني، مبن فيهم املشردون داخلياً،         قدرات عمليات حفظ السالم لألمم    

والحظ كذلك أن هذه البعثات غالبا ما تؤثر تأثرياً إجيابياً يف العمل اإلنساين يف امليدان، مبا يف            
بيد أن أثرهـا ميكـن أن       . ذلك حتسني الوضع األمين أو تيسري وصول املساعدات اإلنسانية        

 األنشطة اإلنسانية، وال سيما عندما ُتكلّف البعثة بدعم طرف          يكون سلبياً بل ميكن أن يعيق     
  .من أطراف الرتاع عسكرياً أو سياسياً

ويف احلاالت حيث التقت اجلهود اإلنسانية واجلهود العسكرية املبذولة لتوسيع نطاق             -٦٤
نـساين  احلماية املقدمة إىل املدنيني، شدد ممثل األمني العام على ضرورة الفصل بني العمل اإل             

ومـن  . )٣٣(والعمل العسكري يف مجيع األوقات حىت ال ُيشكك يف حياد األنشطة اإلنسانية           
وينبغي للـذراعني   . شأن تعزيز الفهم املتبادل لدور كل جهة أن يسهم قطعاً يف تنسيق أفضل            

السياسي والعسكري يف بعثة متكاملة أن يشمال اجلهات الفاعلة اإلنسانية غري التابعة ملنظمة             
  .م املتحدة من أجل تعزيز هذا الفهماألم

 الدفاع عن حّيز العمل اإلنساين  -واو   

يساور ممثل األمني العام بالغ القلق إزاء احنسار حيز العمل اإلنساين املطلوب حلماية               -٦٥
فقد تزامنت الصعوبات اللوجستية الطويلة املدى يف       . املشردين داخلياً ومساعدهتم بصفة فعالة    

شخاص يف مناطق األزمات مع شواغل أمنية خطرية هتم العـاملني يف اجملـال      الوصول إىل األ  
 عامالً يف اجملال اإلنساين، أو اخُتطفـوا أو تعّرضـوا           ٢٦٠، قُتل   ٢٠٠٨ففي عام   . اإلنساين

إلصابات خطرية يف هجمات عنيفـة، وهـو رقـم يفـوق كـل األرقـام املـسجلة يف                   
  .)٣٤(السنوات السابقة

 انعدام األمن العام يف الدول املتأثرة باألزمات واليت تعاين من اهنيار القانون             وقد تزايد   -٦٦
وتشمل مجيع الرتاعات احلديثة املسلحة تقريباً جمموعات مسلحة غري تابعة للدولـة            . والنظام

ويعمل الكثري منها كعصابات إجرامية عدمية الضمري ال كحركات سياسية مسلحة لـديها              
يف بلدان عديـدة إىل      وتعّرضت عمليات املساعدة اإلنسانية   . اإلنسانيةحس باحترام املبادئ    

ويعاين املشردون داخلياً والسكان املتأثرون باألزمات من تبعـات تلـك           . هجمات متعّمدة 
وقد يكون هذا األثر املزعزع لالستقرار هو اهلدف الرئيسي للـهجمات علـى             (اهلجمات  

  ).العاملني يف اجملال اإلنساين

__________ 

 .A/HRC/8/6/Add.3 وA/HRC/13/12/Add.2انظر على سبيل املثال  )٣٣(
على سـبيل   و). ٢٠٠٩(االجتاهات األمنية   : مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، اليوم العاملي للعمل اإلنساين        )٣٤(

  . عامالً يف جمال املساعدة اإلنسانية٦٩تعرض ملثل هذا العنف  ١٩٩٨، ففي عام قارنةامل
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 انعدام األمن العام واهلجمات على العاملني يف اجملال اإلنـساين إىل إجـالء              وأدى  -٦٧
املوظفني العاملني يف اجملال اإلنساين، وفرض سقف على عدد املوظفني الدوليني، وإىل اختـاذ              

وتضطر اجلهات الفاعلـة اإلنـسانية     . إجراءات صارمة مبنع التجول وفرض قيود على التنقل       
  .العمليات من بعد، األمر الذي يولد حتديات جديدة وإضافيةأكثر فأكثر إىل إدارة 

ومما أثار جزع ممثل األمني العام كذلك أن بعض الدول تتذرع بالـسيادة الوطنيـة                 -٦٨
كغطاء إلنكار وصول املساعدة اإلنسانية أو إخضاعها لشروط جتعل اجلهات الفاعلة اإلنسانية 

 أعمال املضايقة أو التخويف أو الطرد التعسفي        كما زادت . شريكة يف انتهاك القانون الدويل    
اليت تستهدف العاملني يف اجملال اإلنساين وكذلك العقبات البريوقراطيـة الـيت حتـول دون               

احلمايـة عـن    "انتشارهم يف الوقت املناسب، وهي تدابري هتدف ظاهرياً إىل احلد من فعالية             
  ".طريق الوجود

  داخلي التعسفيكفالة املساءلة عن التشريد ال  -زاي   
ُيشرَّد عدد كبري من األشخاص بصورة تعسفية سنة بعد أخرى انتـهاكاً لقـانون                -٦٩

. )٣٥(حقوق اإلنسان الدويل والقانون اإلنساين الدويل على النحو املبني يف املبادئ التوجيهيـة            
ومن أكثر الطرائق فعالية لوقف حدوث التشريد الداخلي هي احترام مجيع األطراف الفاعلـة   
احتراماً صارماً اللتزاماهتا ووضع حد لإلفالت من العقاب، وكفالة مساءلة املسؤولني عـن             

  .التشريد التعسفي وغريه من انتهاكات حقوق املشردين
ويالحظ ممثل األمني العام بسرور االجتاه املتزايد حنو جترمي أبشع أشـكال التـشريد            -٧٠

نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية      ويسلِّم  . التعسفي، مبا يف ذلك التطهري العرقي     
  .)٣٦(بأن بعض فئات التشريد التعسفي ميكن أن تعادل جرائم حرب أو جرائم ضد اإلنسانية

وجدير باملالحظة كذلك أن اتفاقية كمباال جترب الدول على اعتبار أفراد اجملموعات              -٧١
. )٣٧(ا يف ذلك التشريد التعـسفي املسلحة مسؤولني جنائياً عن انتهاكات حقوق املشردين، مب 

وجرَّم بالفعل عدد من البلدان، مثل كولومبيا، التشريد التعسفي يف تشريعاهتا اجلنائية، رغـم              
  .أن عدد حاالت املقاضاة واإلدانات ال يزال منخفضاً

__________ 

  .٦ملبدأ التوجيهي انظر ا )٣٥(
يعترب نظام روما األساسي أن إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان ُيعترب مبثابة جرمية حرب أو جرمية ضد                   )٣٦(

، إىل جانب العناصر املرافقة للجرمية اليت تركّز يف         )‘٨‘)ب(و‘ ٧‘)أ)(٢(٨واملادة  ) د)(١(٧املادة  (اإلنسانية  
ويف الرتاعات املسلحة غري الدوليـة،      ". ُيشّرد قسرا "نقَل قسراً تعادل    د أو يُ  ُيبَع" على أن عبارة     ١٣احلاشية  

ميكن أن ُيعترب جرمية حرب إصدار أوامر بتشريد السكان املدنيني ألسباب تتصل بالرتاع، ما مل يكن ذلـك                  
  ).‘٨‘)ه)(٢(٨انظر نظام روما األساسي، املادة (بداعٍ من أمن املدنيني املعنيني أو ألسباب عسكرية ملحَّة 

  .٧من املادة ) أ(٥ و٤انظر الفقرتني  )٣٧(
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وحيق لضحايا االنتهاكات اجلسيمة لقانون . وتتجاوز املساءلة نطاق اجلزاءات اجلنائية      -٧٢
نسان الدويل والقانون اإلنساين الدويل، مبن فيهم ضحايا التشريد التعسفي املتعمد،           حقوق اإل 

احلصول على سبيل فعال لالنتصاف من االنتهاكات اليت تعرضوا هلا، مبـا يف ذلـك جـرب                 
فقد يكفي يف بعض احلـاالت إتاحـة   . وميكن هلذا اجلرب أن يتخذ أشكاالً خمتلفة      . )٣٨(الضرر

ويف حاالت أخرى، وال سيما احلاالت . إىل ما كان عليه قبل التشريدالتعويض بإعادة الوضع  
اليت تنطوي على جرائم ضد اإلنسانية أو جرائم حرب أو تطهري عرقي، حيق لضحايا التشريد               

وال ميكن لقوانني التعويض أن متيز على حنو تعسفي بني          . التعسفي احلصول على تعويض مايل    
  . عليها أن حتترم مبدأ املساواة أمام القانونخمتلف فئات التشريد وأسبابه وجيب

وميكن أن ينشأ التشريد التعسفي أيضاً عن اإلمهال، وال سـيما عنـدما ال حتتـرم                  -٧٣
السلطات التزاماهتا باختاذ مجيع التدابري املعقولة والالزمة حلماية احليـاة والـسالمة البدنيـة              

ثل األمني العام زيادة جمموعة القوانني      ويالحظ مم . والصحة واملمتلكات من الكوارث الطبيعية    
فقد أمرت احملكمة األوروبية حلقوق     . اليت ُتحّمل السلطات املسؤولية عن أوجه القصور هذه       

اإلنسان الدول بدفع تعويضات إلمهاهلا اختاذ تدابري مالئمة حلماية األشخاص من املخـاطر             
 اتفاقية كمبـاال علـى أن الـدول      كما تنص . )٣٩(الطبيعية أو املخاطر الناجتة عن فعل البشر      

األطراف مسؤولة عن تقدمي تعويضات إذا مل حتمِ وتساعد املشردين داخلياً عنـد حـدوث               
  .)٤٠(كوارث طبيعية

  جتاوز سياسات التشريد طويل األمد  -حاء   
 بلداً يف حالـة تـشرد طويـل       ٣٥جيد املشردون داخلياً أنفسهم يف ما ال يقل عن            -٧٤
 تعطل عمليات البحث عن حلول دائمة وهتميـشهم وعـدم محايـة             ، ويعين ذلك  )٤١(األمد

وكثرياً ما يعيش املشردون داخلياً     . حقوقهم وخباصة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية     
يف حاالت طال أمدها ويف ظروف غري إنسانية حيث تكون الفرص الواقعية للحصول علـى               

عام يف جل احلاالت إىل أن أكثر األشـخاص         وقد خلص ممثل األمني ال    . مورد رزق منعدمةً  
__________ 

 املتعلق باملبادئ األساسية واملبادئ التوجيهية بشأن احلق يف االنتـصاف           ٦٠/١٤٧انظر قرار اجلمعية العامة      )٣٨(
واجلرب لضحايا االنتهاكات اجلسيمة للقانون الدويل حلقوق اإلنسان واالنتهاكات اخلطرية للقانون اإلنساين            

  . من اتفاقية كمباال١٢ املادة انظر كذلك. الدويل
 ٣٠يف  ، احلكم الصادر48939/99 رقم االلتماس، Öneryildiz v. Turkeyاحملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان،  )٣٩(

، 15339/02 أرقـام  االلتماسـات ، Budayeva and others v. Russia؛ و٢٠٠٤نـوفمرب  /تشرين الثـاين 
  .٢٠٠٨مارس / آذار٢٠حلكم الصادر بتاريخ ، ا15343/02 و11673/02، و20058/02، و21166/02و

  .١٢ من املادة ٣انظر الفقرة  )٤٠(
عرض عاملي عام عـن   : مرصد حاالت التشرد الداخلي التابع للمجلس النروجيي لالجئني، التشريد الداخلي          )٤١(

ويتصل هذا الرقم فقط بالتشرد املرتبط بالرتاع وبـالعنف         ). ٢٠٠٩ (٢٠٠٨االجتاهات والتطورات يف عام     
  .مل التشرد الناجم عن الكوارث أو بدوافع التنميةوال يش
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عرضة للتشرد الطويل األمد هم أشد الفئات ضعفاً يف أوساط املشردين ومن بينهم املـسنون               
  .)٤٢(واألشخاص ذوو اإلعاقة واألسر املعيشية اليت تعيلها امرأة واألقليات

سي للتـشرد   ويف حاالت الرتاع، كثرياً ما تكون العوامل السياسية هي السبب الرئي            -٧٥
الطويل األمد، حيث تكون أطراف الرتاع غري راغبة يف حتقيق الـسالم، الـذي سـيمكِّن                

وحىت بعد توقف أعمال قتال رئيسية، كثرياً ما ُتجمَّد تـسوية الـرتاع           . املشردين من العودة  
وال ميكنهم العودة،   .  ويتعرض املشردون داخلياً للخطف هبدف املناورة هبم كرهائن        ياألساس

ويف الوقت نفسه، كثرياً ما ُيحرمون من االندماج حملياً، ألن          . م يعتربون مرتبطني بالعدو   ألهن
صانعي القرارات السياسية يعتربون يف حساباهتم أن استمرار الضغط من أجل العودة سيدعم             

  .املطالبات املتعلقة باألراضي
خلياً من تطبيع أوضاع    وشّدد ممثل األمني العام باستمرار على أن متكني املشردين دا           -٧٦

وعلى العكس من ذلـك،     . معيشتهم ال يعين بأي حال من األحوال إبطال حقهم يف العودة          
فإن األشخاص الذين يستردون القدرة على التحكم يف حياهتم يكونون يف وضع أفضل إلجياد           
حل دائم يف هناية املطاف، وخيففون يف الوقت نفسه من العبء الـذي يلقـون بـه علـى                

وعمل ممثل األمني العام مع حكومـات أذربيجـان         . معات احمللية واخلدمات االجتماعية   اجملت
والبوسنة واهلرسك وتركيا وجورجيا وصربيا بشأن هذه القضية ويالحظ أن هذا العمل أدى             

 .إىل بعض التغريات اإلجيابية يف السياسات اليت تتبعها احلكومات املعنية

. ثة على حق مجيع املشردين يف العودة، وهو اجتاه إجيايب    وتشدِّد اتفاقات السالم احلدي     -٧٧
ويف الوقت نفسه، مثة اجتاه إلمهال األشخاص الذين ال يرغبون يف العودة أو هم غري قـادرين    

واقترح ممثل األمني العام يف مناسبات عديدة على املفاوضـني االعتـراف حبـق      . على ذلك 
ودة، واالندماج يف اجملتمع احمللي والتوطني يف جزء        املشردين داخلياً يف حرية االختيار بني الع      

ومن . )٤٣(آخر من البلد وفقاً للمبادئ التوجيهية، وتوِّجت مساعيه بالنجاح يف بعض احلاالت           
شأن إشراك مجيع قطاعات املشردين بصورة غري مباشرة على األقل يف عمليات السالم، وهي              

، أن يكفل مراعـاة احتياجـات       )٤٤( العام مسألة استأثرت جبزء كبري من جهود ممثل األمني       
  .املشردين ومصاحلهم الشرعية يف اتفاقات السالم واجلهود املبذولة لبناء السالم

وميكن للتشرد طويل األمد أن يكون نتيجة الالمباالة السياسية من جانب السلطات              -٧٨
 املشردون داخلياً، بعـد     وكثرياً ما ُينسى  . الوطنية، واجلهات اإلمنائية الفاعلة واجلهات املاحنة     

حصوهلم على مساعدة إنسانية سخية يف ذروة األزمة، حاملا ختمد أصوات املدافع أو ينخفض              
وخباصـة سـبل    (ودون مساعدة املشردين على استئناف حياهتم       . منسوب مياه الفيضانات  

__________ 

  .E/CN.4/2006/71/Add.4انظر على سبيل املثال  )٤٢(
  ).اتفاق نيبال للسالم (٣٢ و٣١، الفقرتان A/62/227انظر  )٤٣(
 .٣٦-٣٠، الفقرات A/HRC/10/13انظر  )٤٤(
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 ويف  .، فإهنم يدخلون يف حلقة مفرغة قوامها التبعية للمساعدة والتشرد طويل األمد           )عيشهم
هذا الصدد، فإن ما يبعث على القلق بوجه خاص هو استمرار عجز جمتمع املاحنني عن توفري                

  .التمويل الكايف الستراتيجيات وأنشطة االنتعاش املبكِّر
ويشعر ممثل األمني العام بالقلق أيضاً من أن االمتيازات اليت خيوهلا وضع الالجئ أو                -٧٩

ن احلماية يف اخلارج ُتبطل أحياناً على حنـو مبكِّـر           وضع احلماية لألشخاص الذين يلتمسو    
فيضطر األشخاص إىل العودة إىل بيوهتم دون توافر الظروف أو الـربامج الالزمـة إلعـادة                

  .)٤٥(إدماجهم، مما يؤدي إىل أوضاع يكون فيها العائدون يف حالة تشرد داخلي طويل األمد

  ول الدائمةاحلل: متكني املشردين من مواصلة حياهتم  -رابعاً   
 بوصفها عكس التشرد طويـل      -كثرياً ما ُتساَوى احللول الدائمة للمشردين داخلياً          -٨٠

ومن املهم التشديد على أن احلل الدائم ميكن أن يتحقق عـن طريـق    .  بالعودة -األمد متاماً   
االنـدماج بـشكل    ) ب(العودة وإعادة االندماج بشكل مستدام يف املكان األصلي، أو           )أ(

التوطني واالندماج بـشكل    ) ج(م يف املناطق احمللية اليت جلأ إليها املشردون داخلياً، أو           مستدا
وحيق . وال يوجد أي ترتيب حتمي هلذه اخليارات      . مستدام يف أي جزء آخر من أجزاء البلد       

  . للمشرد داخلياً أن يقوم باختيار مستنري وطوعي للحل الدائم الذي يرغب فيه
ملية معقّدة تتمثل يف التوصل بشكل تدرجي إىل هتيئة وضع حيث           وإجياد حل دائم ع     -٨١

تنعدم أي احتياجات خاصة تتعلق حبالة التشرد، وحيث ميكن للمـشردين داخليـاً التمتـع               
وجيب مجع مشل األسر اليت متزقـت       . حبقوقهم اإلنسانية دون متييز بسبب وضعهم كمشردين      

هتيئة مصادر الرزق والـسكن واألراضـي       وجيب إعادة   . أواصرها نتيجة الرتاع أو الكارثة    
. واملمتلكات واخلدمات العامة حىت يتمكن املشردون داخلياً من التمتع مبستوى معيشي الئق           

ويف احلاالت اليت تشمل التشريد التعسفي وغريه من االنتهاكات اجلسيمة، كثرياً مـا يلـزم               
ردين من االنتـهاكات الـيت   استعادة اإلحساس بالعدالة وإتاحة سبل االنتصاف الفعالة للمش    

  ).انظر أيضاً الفرع زاي من الفصل الثالث أعاله(تعرضوا هلا 
وبينما تقع مسؤولية هتيئة الظروف املناسبة للحلول الدائمة وتـوفري الوسـائل ذات               -٨٢

، كثرياً  )٢٨انظر املبدأ التوجيهي    (الصلة يف املقام األول على عاتق السلطات الوطنية واحمللية          
تاج إىل األطراف الفاعلة يف جماالت التنمية الدولية والسياسة العامة وحقوق اإلنـسان             ما ُيح 

. من أجل تقدمي الدعم الالزم، مبا يف ذلك خالل الفترة االنتقالية اليت تلي حالـة الطـوارئ                

__________ 

 ٢٠ يف    والبيان الصحفي الصادر عن ممثل األمـني العـام         ٦٩-٦٧، الفقرات   A/HRC/13/21/Add.1انظر   )٤٥(
 . بشأن أفغانستان٢٠٠٧ أغسطس/آب
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لذلك، يالحظ ممثل األمني العام بارتياح أن جلنة بناء السالم والبنك الدويل وبرنامج األمـم               
  .ة اإلمنائي تعترف بشكل متزايد بالصالت القائمة بني التشرد واحللول الدائمة ووالياهتااملتحد
، وبناًء على طلب مقدم من منسق اإلغاثة يف حاالت الطوارئ وبعد ٢٠٠٧ويف عام   -٨٣

إجراء مشاورات مكثفة، أصدر ممثل األمني العام الصيغة النموذجية لإلطار املتعلّق بـاحللول             
ويتيح اإلطار املشورة بشأن الكيفية اليت ميكن هبا دعم هذه احللول           . ردين داخلياً الدائمة للمش 

وأتاحت املعلومات املستقاة من امليدان األسـاس       . ووضع معايري لتقييم مدى حتقيق حل دائم      
ملواصلة استعراض اإلطـار، املُقـدَّم إىل جملـس حقـوق اإلنـسان يف صـيغته النهائيـة                  

(A/HRC/13/21/Add.4) .ذا اإلطار الذي وافقت عليه اللجنة الدائمـة املـشتركة بـني            وه
الوكاالت، يهدف أساسا إىل إرشاد األطراف اإلنسانية واإلمنائية الدولية وغـري احلكوميـة             

وحيث يتيح اإلطار رداً على مطالب      . بشأن كيفية العمل مع احلكومات لدعم احللول الدائمة       
 واملعايري اليت تكفل التحقق من هناية حالة التـشرد          اجمللس بشأن طرائق تعزيز احللول الدائمة     

، ينبغي أن يستفيد أيضاً من هذا اإلطار كل من الدول األعـضاء             )٧، الفقرة   ٦/٣٢القرار  (
  .املتأثرة بالتشرد الداخلي واجلهات املاحنة

   والتوصياتاالستنتاجات  -خامساً  
. دد نتيجة الرتاع والعنف   يتحول سنوياً ماليني األشخاص إىل مشردين داخلياً ج         -٨٤

ويتزايـد  . وتشرد الكوارث عدداً أكرب من األشخاص وسيتفاقم هذا االجتاه بتغري املناخ          
وحيث إن األنظار الدولية تركِّز على خميمات املشردين داخليـاً،          . التشرد بدوافع التنمية  

، أو  يظل العديد من املشردين اآلخرين متسترين، نظراً إىل بقائهم لـدى أسـر مـضيفة              
كما ُيهمل بانتظـام بعـض      . تشّتتهم يف مناطق حضرية أو بسبب إنكار وجودهم رمسياً        

وغالباً ما تتأثر بشدة األسر واجملتمعـات       . اجملموعات املهمشة يف أوساط املشردين داخلياً     
وحيث ممثل األمني العام الدول األعـضاء       . احمللية املضيفة بالتشرد، بيد أهنا كثرياً ما ُتهَمل       

  :هات الفاعلة اإلنسانية واإلمنائية على توسيع نطاق عملها ويوصي مبا يليواجل
االعتراف باملشردين داخلياً ومحايتـهم ومـساعدهتم وفقـاً للمبـادئ           )أ(  

التوجيهية للمشردين داخلياً، مبن فيهم املشردون بسبب الكوارث الطبيعية والكـوارث           
   سياق التنمية؛الناجتة عن فعل البشر واألشخاص الذين ُيخلون يف

تكثيف اجلهود الرامية إىل محاية املشردين احلضريني ومساعدهتم، مبـا يف           )ب(  
ذلك عن طريق اجلهود والتدابري اإلمنائية ملساعدة األسر املضيفة وكذلك اجملتمعات احمللية            

  املتأثرة بالتشرد عامة؛
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وجه متعددة  إيالء مزيد من العناية للمشردين داخلياً الذين يعانون من أ           )ج(  
من الضعف والتمييز، وال سيما املسنني واألشخاص ذوي اإلعاقة واألسر املعيشية الـيت             

  .تعيلها امرأة وأطفاهلا، واملشردين املنتمني إىل األقليات العرقية أو إىل السكان األصليني
ورغم أن محاية املشردين داخلياً مسؤولية تقع أساساً على السلطات الوطنية، فإن              -٨٥
مؤسسات حكومية ضعيفة ذات    لديها  لعديد من البلدان األشّد تضرراً من التشرد الداخلي         ا

وحيث ممثل األمني العام مجيع الدول األعضاء علـى         . قدرات حمدودة لتحمل هذه املسؤولية    
 :إظهار تضامنها مع املشردين وغريهم من السكان املتضررين بفعل األزمات ويوصي مبا يلي

راف باملبادئ التوجيهية على الصعيد الوطين، مبا يف ذلك عن          تعزيز االعت   )أ(  
  طريق القوانني والسياسات الداخلية؛

  إجراء مشاورات مع السكان املشردين تتناول أوضاعهم واحتياجاهتم؛  )ب(  
مساعدة السلطات الوطنية واإلقليمية واحمللية، مبا يف ذلك الربملـانيون،            )ج(  

سياسات الالزمة اخلاصة بالتشرد الداخلي والقـضايا ذات      على وضع وتنفيذ القوانني وال    
  الصلة مثل إدارة الكوارث أو استرداد املمتلكات؛

مواصلة االعتراف بأن محاية املشردين داخلياً وغريهم مـن الـسكان             )د(  
  ؛ أيضاًاملتضررين بفعل األزمات تثري شواغل على املستوى الدويل

يات الرصد الـدويل مثـل االسـتعراض    إدماج املبادئ التوجيهية يف آل      )ه(  
  الدوري الشامل جمللس حقوق اإلنسان والصكوك اإلقليمية؛

إتاحة املساعدة اإلنسانية الالزمة للمشردين، ومواصـلة متويـل هـذه             )و(  
 حيث ُينكر تعسفاً وصول املـساعدة اإلنـسانية أو          ةمتضافرختاذ إجراءات   املساعدة وا 

  ين أو يتعرضون للمضايقة أو للتمييز؛يهاجم العاملون يف اجملال اإلنسا
كفالة أن تكون للعمليات العسكرية واملدنية الدولية الواليـة والقـدرة         )ز(  
  ماية السكان املدنيني؛الالزمتني حلالفعلية 

لتغري املناخ التـرابط    املخصص للتصدي   ضمان أن يعاجل اإلطار الناشئ        )ح(  
رد واخلربة ألقل البلدان منواً بغية التصدي لآلثار        بني آثار تغري املناخ والتشرد وإتاحة املوا      

  البشرية لتغري املناخ؛
ـ  تماس  احترام احلق يف ال     )ط(   ، وتفـادي إعـادة     صول عليـه  اللجوء واحل

األشخاص قسراً إىل بلداهنم األصلية حيث يتعذر عليهم إجياد حلول دائمة ويـصبحون             
  .نتيجة ذلك مشردين داخلياً

قـوق  القانون الدويل حل  التشرد الداخلي اليوم بانتهاكات     ويرتبط جزء كبري من       -٨٦
وميكن منع التشرد التعسفي، بيد أنه كثرياً ما يتصرف         . اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل   
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. اإلفالت من العقاب وال ُيـساءل أي منـهم        بيئة يسودها   املسؤولون عن ذلك يف إطار      
  : مبا يليويوصي ممثل األمني العام الدول األعضاء بالقيام

احترام التزاماهتا مبوجب القانون الدويل حلقـوق اإلنـسان والقـانون             )أ(  
، مبا يف ذلك عـن طريـق محايـة     احتراماً كامالًاإلنساين الدويل والقانون اجلنائي الدويل 

  سكاهنا من التشريد التعسفي على أيدي جهات فاعلة غري تابعة للدولة؛
يما ما ُيعترب منه مبثابة جرمية دولية، وتقدمي جترمي التشريد التعسفي، وال س      )ب(  

قضايا إىل احملكمة اجلنائيـة الدوليـة أو إىل         المجيع اجلناة إىل العدالة، وعند اللزوم إحالة        
  غريها من اآلليات اخلاصة؛

منع التشرد الناجم عن الكوارث والتخفيف من حدته باعتماد وتنفيـذ             )ج(  
وينبغي للدول أن جتـرب األضـرار   . خماطر الكوارثآليات إنذار مبكر وتدابري للحد من       

حيثما أمهلت السلطات اختاذ مجيع التدابري الالزمة واملعقولة حلماية السكان من الكوارث            
  ن فعل البشر؛الناجتة عالطبيعية والكوارث 

احلد من حاالت اإلخالء القسري لتقتصر على الظروف االسـتثنائية،            )د(  
التعويض املناسب والسكن البديل وسـبل    وفري  نات الواجبة وت  وكفالة احترام مجيع الضما   

  . ملن يتم إخالؤهمالعيش
ويف الوقت نفسه،   . ومتثل احللول الدائمة الشكل النهائي حلماية املشردين داخلياً         -٨٧

فقد تؤدي بعض احلـسابات   . يرى ممثل األمني العام بعض املشاكل العويصة يف هذا اجملال         
 األمد، يصعب جداً أن حتّول إىل حلول        ةظر إىل حاالت تشريد طويل    السياسية القصرية الن  

زالـت    ورغم إحراز بعض التقدم، فإن اجلهات املاحنة والفاعلة يف جمال التنمية ال             . دائمة
 يف مرحلة اإلنعاش  الضروريةتقدم دعماً كافياً للحلول الدائمة، وال سيما االستثمارات         ال  

  :عام الدول األعضاء مبا يليويوصي ممثل األمني ال. املبكر
إعادة تنشيط العمليات الكفيلة بتسوية الرتاعات املتواصلة أو اجملمـدة،            )أ(  

  ؛قدر اإلمكانومتكني املشردين داخلياً، يف الوقت نفسه، من تطبيع أوضاع معيشتهم 
التعاون عن كثب مع األطراف الفاعلة اإلنسانية واإلمنائية، على أساس            )ب(  

علق باحللول الدائمة للمشردين داخلياً، بغية وضع عمليات وهتيئة ظروف تكفل   اإلطار املت 
   حسب اختياراهتم؛كرميةآمنة ويف ظروف للمشردين داخلياً إجياد حلول دائمة 

كفالة مشاركة املشردين، بصورة غري مباشرة على األقل، يف عمليـات             )ج(  
م حقـوقهم واحتياجـاهتم   السالم لكي تعكس اتفاقات السالم ومبادرات بنـاء الـسال     

  ومصاحلهم املشروعة؛
يف تمويل  اللردم الفجوة القائمة بني     أكثر  استحداث آليات متويل مناسبة       )د(  
ـ      اإلنساينتمويل  الالطوارئ و حاالت    يف متويـل أنـشطة      ستمر، اليت تؤدي إىل نقص م
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حتياجـات  وجيب أن تكون آليات التمويل مرنة مبا فيه الكفاية لالستجابة ال ال           . اإلنعاش
        املشردين داخلياً أنفسهم فحسب بل أيـضاً الحتياجـات مجيـع اجملتمعـات احملليـة               

  . بالتشردأثرةاملت
، فإن  ٢٠١٠وحيث إن مدة والية ممثل األمني العام ستنتهي يف أواخر صيف عام               -٨٨

لعام ويرى ممثل األمني ا   . على جملس حقوق اإلنسان أن يتخذ قراراً بشأن مستقبل الوالية         
يف تعزيز ومحاية حقوق    بدرجة كبرية   أن األنشطة اليت اضطلع هبا يف إطار الوالية أسهمت          

فقد أسهمت األنشطة اليت اضطلع هبا مبوجـب الواليـة يف           . اإلنسان للمشردين داخلياً  
التطور التدرجيي لألطر املفاهيمية واملعيارية واملؤسسية ذات الصلة، ويف إدخال حتسينات           

  .عدد من األوضاع القطرية احملددةملموسة على 
 ووصـوهلا إىل    - يف صميم منظومة األمم املتحدة       قع اليت ت  -وإن طبيعة الوالية      -٨٩

خمتلف الوكاالت واملكاتب العديدة، وخباصة مجيع مستويات اللجنة الدائمة املشتركة بني           
ن القـرارات   مو.  الرئيسية اليت أسهمت يف فعالية هذه الوالية       السماتالوكاالت، مثلت   

تعميم مراعاة منظور   تكليف املمثل مبهمة    جملس حقوق اإلنسان    اهلامة األخرى اليت اختذها     
 األولويات املواضيعية اليت سينظر فيها، مثـل        حتديدحقوق اإلنسان للمشردين داخلياً و    

  . يف عمليات السالمشراكهمالكوارث الطبيعية أو إحاالت محاية املشردين يف 
ون الوثيق مع مكتب منسق الشؤون اإلنسانية ومفوضـية األمـم            التعا شكلو  -٩٠

ـ   املتحدة لشؤون الالجئني، على أساس ترتيبا       تاوزت مؤسسية، واالستفادة من موارد جت
بواليـة يف  كلف ملمفوضية األمم ملتحدة السامية حلقوق اإلنسان    الذي تتيحه عادة    الدعم  

طة مبمثـل   و مبجموعة املهام املن   لالضطالععنصرين ضروريني   ،  إطار اإلجراءات اخلاصة  
العمل الوثيق مع مؤسسات ومنظمات غري حكوميـة خـارج          إمكانية  وإن  . األمني العام 

 ممثل األمني العام على حتّمل املـسؤوليات        ةمنظومة األمم املتحدة قد عززت كذلك قدر      
  .الواليةاملشمولة ب

        
  


