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  والستوناخلامسةلدورة ا
  *من جدول األعمال املؤقت) ب (٦٩البند 

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    

    
 رة من األمني العاممذك    

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

ــا،    ــشردين داخلي ــسان للم ــوق اإلن ــا  حبق ــالني، وفق ــر ك ــة   وولت ــة العام ــرار اجلمعي  ٦٢/١٥٣  لق
 .١٤/٦ و ٦/٣٢ جملس حقوق اإلنسان يولقرار

  

 
  

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

  موجز  
األنــشطة الرئيــسية الــيت اضــطلع هبــا املمثــل خــالل الفتــرة مــن         التقريــر هــذا  جزيــو  

كما يوفر استعراضا مواضـيعيا ملـسؤولية الـدول         . ٢٠١٠يوليه  / إىل متوز  ٢٠٠٩أغسطس  /آب
 وهــي قــضية عــن تقــدمي املــساعدات اإلنــسانية، وحلقــوق املــشردين داخليــا يف هــذه املــساعدة، 

  .ترتبط ارتباطا وثيقا بقضية إيصال املساعدات اإلنسانية
  
    

  احملتويات
الصفحة  

٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  مقدمة  - أوال   
٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  والية وأنشطة ممثل األمني العام  -ثانيا   

٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . والية املمثل   -ألف     
٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   القطريةاملشاركة  - بـاء     
١٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  التعاون مع املنظمات اإلقليمية والدولية  - جيم     
١١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   وأنشطة أخرىاتبناء القدر  - دال     
١٤. . . .  تعميم مراعاة حقوق اإلنسان للمشردين داخليا يف كامل منظومة األمم املتحدة  - هاء     
الواجــب األساسي الواقــع علـى الــدول بتقدمي املساعــدات اإلنسانيـة وحقوق : الفــرع املواضيعي  - ثالثا 

١٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . له لة  املقابللمشردين داخليا
٣٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . االستنتاجات والتوصيات   - رابعا   
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 مقدمـة  - أوال  
وق اإلنـسان   ألمـني العـام املعـين حبقـ       حلـايل ل  مثـل ا  خـر تقريـر يقدمـه امل      هذا التقرير هـو آ      - ١

 وفقــا قــدموهــو م. ٢٠١٠ أكتــوبر/ األولتــشرين، الــذي تنتــهي واليتــه يف للمــشردين داخليــا
، وأحــدث قــرارات  ٦/٣٢رار جملــس حقــوق اإلنــسان    وقــ٦٢/١٥٣لقــرار اجلمعيــة العامــة   

، الـذي ميـدد الواليـة ملـدة ثـالث      ٢٠١٠ يونيـه /حزيـران  املعتمـد يف  ١٤/٦اجمللس، وهو القـرار   
 .سنوات أخرى

الفتـرة مـن    ة لألنشطة الرئيسية اليت اضطلع هبا املمثل خالل          عام صورة التقرير   ويعرض  - ٢
ــه / متــوزإىل ٢٠٠٩أغــسطس /آب يتــضمن فرعــا مواضــيعيا عــن مــسؤولية   كمــا . ٢٠١٠يولي

لمــشردين داخليــا يف هــذه لحقــوق مــا يقابلــها مــن ، واإلنــسانيةعــن تقــدمي املــساعدات الــدول 
   .اإلنسانيةاملساعدة، وهي قضية ترتبط ارتباطا وثيقا بقضية إيصال املساعدات 

  
  ممثل األمني العاموالية وأنشطة   -ثانيا   
 والية املمثل  -ألف   

معاجلــة املــشكلة  املمثــل مبهمــة ١٤/٦ و ٦/٣٢ جملــس حقــوق اإلنــسان ار قــرايكلــف  - ٣
تــشرد الــداخلي، ال ســيما عــن طريــق إدمــاج حقــوق اإلنــسان للمــشردين  يف الاملعقــدة املتمثلــة 

العمل على تعزيز االسـتجابة     ، و املتحدةاألمم  نشطة مجيع اجلهات املعنية يف منظومة       أ يف   اداخلي
محايـة واحتـرام    طة الدعوة واألعمـال الدوليـة املنـسقة لتحـسني            من خالل أنش   الدولية للمشكلة 

، ١٤/٦  و٦/٣٢ مــن القــرارين ١١  و٦انظــر الفقــرتني (ا حقــوق اإلنــسان للمــشردين داخليــ
  ).التوايل على
ــى احلقــوق إزاء         - ٤ ــهج يقــوم عل ــرويج لن ــل للت ــسعى املمث ــه، ي ــة املــسندة إلي ــا للوالي ووفق

لبنــاء مــع احلكومــات وتعمــيم مراعــاة األنــشطة بــصورة  التــشريد الــداخلي مــن خــالل احلــوار ا 
 حقـوق اإلنـسان للمـشردين داخليـا       وملعاجلـة   .  واملنظمات اإلقليميـة    املتحدة األممواسعة داخل   

  اإلنـسان حقـوق بشكل فعال، من الـضروري التركيـز علـى خمتلـف اجلبـهات، أال وهـي تعزيـز                
  .اء السالمومحايتها، والعمل اإلنساين، واالنتعاش والتنمية، وبن

،  اإلنـسان  قـوق  حل  املتحـدة  األمـم وطوال والية املمثل، كان يتلقى الدعم من مفوضـية            - ٥
  املتحـدة  األمـم ويستفيد مـن التعـاون الوثيـق مـع مكتـب تنـسيق الـشؤون اإلنـسانية، ومفوضـية                    

برين للتشريد الـداخلي، وخباصـة       - كما تلقى الدعم من مشروع بروكينغز     .  الالجئني نلشؤو
 .الت البحوث وبناء القدرات وأنشطة الدعوةيف جما
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  القطريةاملشاركة  -باء   
يف التفاعـل   مثـل   امل نـشط ،  ٢٠١٠يوليه  / ومتوز ٢٠٠٩أغسطس  / آب خالل الفترة من    - ٦

للحكومـات الـيت وجهـت دعـوات لـه،          وهـو يـود أن يعـرب عـن تقـديره            . مع عدد من البلدان   
رة احلالية وطوال السنوات الست اليت قـضاها        اليت تفاعلت بصور أخرى مع واليته أثناء الفت        أو

  .يف منصبه
  

  أذربيجان  -  ١  
. )١(٢٠١٠ مـايو /أيـار  ٢٤ إىل   ١٩قام املمثل ببعثة متابعة إىل أذربيجان يف الفتـرة مـن              - ٧

ويف حـني الحـظ املمثـل إحـراز تقـدم هـام، مثـل        . ٢٠٠٧وكانت زيارته األخرية للبلد يف عام       
د، الـذي اسـتمر قرابـة العقـدين،      أن الطبيعـة املمتـدة للتـشري    إغالق املخيمات، فقـد شـدد علـى       

ــى    ال ــؤثر عل ــزال ت ــوقت ــسانحق ــاهز   اإلن ــا ين ــن ٦٠٠ ٠٠٠ مل ــشردين م ــاامل ــزال  داخلي ، ال ي
  .الكثريون منهم يعيشون يف أوضاع صعبة

وقــد التزمــت احلكومــة بتــوفري مــوارد كــبرية لتحــسني أوضــاع اإلســكان ببنــاء أعــداد      - ٨
  داخليــااملــشردينومــع ذلــك، ال يــزال غالبيــة  . داخليــالمــشردينزل والــشقق لكــبرية مــن املنــا

. منازل، وال يزال احلصول على مسكن الئـق واحـدا مـن أشـد املـشكالت الـيت يواجهوهنـا                    بال
الـسكن، وال سـيما ألولئـك الـذين         وجيب أن تستمر اجلهـود املبذولـة لتحـسني وتـأمني حقـوق              

املناطق الريفيـة أو يف مراكـز مجاعيـة حـضرية مثـل العنـابر،          يف  مستوطنات  يزالوا يعيشون يف     ال
  .وألولئك الذين ميكن أن يواجهوا خطر الطرد يف املراكز احلضرية

،  داخليـا  لمـشردين ويلزم بذل جهود منـسقة لتحـسني فـرص العمـل وكـسب العـيش ل                 - ٩
يـه بـني بقيـة    الذين ال تزال معدالت البطالة والفقر يف صفوفهم أعلى بدرجـة كـبرية ممـا هـي عل     

واألشخاص الذين يعيشون يف املنـاطق احلـضرية أو يف املـستوطنات اجلديـدة يف       . فئات السكان 
  . املناطق األكثر بعدا حيتاجون إىل برامج حمددة إلهناء حالة التبعية أو احلد منها

 الـذي    داخليـا  لمـشردين  على تقيـيم الـصحة العقليـة ل        املمثلوفيما يتعلق بالصحة، يثين       - ١٠
جرته منظمة الصحة العاملية، وكذلك ما أسفر عنـه مـن خطـة عمـل وبرنـامج جديـد للحـوافز                أ

  .أنشأته احلكومة لتحسني توفري العاملني الطبيني يف املناطق الريفية

__________ 
  .سُيعرض تقرير عن البعثة على الدورة السادسة عشرة جمللس حقوق اإلنسان  )١(  
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ويف ميدان التعليم، ورغم اإللغاء الرمسـي لـسياسات فـصل األطفـال املنـتمني جملتمعـات              - ١١
رس، كانــت هنــاك شــواغل مــستمرة إزاء نوعيــة التعلــيم املــشردين وتــشييد مبــان جديــدة للمــدا
  داخليـا  املـشردين  بـإجراء تقيـيم لنوعيـة        املمثلويوصي  . الذي يتلقاه األطفال والشبان املشردين    

واحتياجاهتم التعليميـة، ويـشجع علـى اختـاذ إجـراءات لتـشجيع التعلـيم املخـتلط وزيـادة فـرص                
  . تمني جملتمعات املشردينالتفاعل بني األطفال احملليني واألطفال املن

 يف  مبـا  عددا من املسائل األخرى اليت تقتضي االهتمـام مـن احلكومـة،              املمثلبرز  أكما    - ١٢
 الـذين ال يزالـوا حباجـة         داخليـا  املـشردين  ضرورة إجراء تقييم لالحتياجات لتحديـد عـدد          ذلك

عديـدة الـيت تـرتبط    للمساعدة، ووضـع خطـة شـاملة لعـودة املـشردين ملعاجلـة القـضايا املعقـدة ال          
وشدد كذلك على احلاجة لتكثيف اجلهود إلشـراك        . باحتماالت عودهتم إىل مناطقهم األصلية    

وأخريا، أكـد   .  يف العمليات التشاورية والقائمة على املشاركة اليت تؤثر عليهم          داخليا املشردين
 وأن يعـاجل حقـوق      على أمهية إبرام اتفاق سالم إلهناء حمنتهم، وشدد على أن هذا االتفاق البد            

  .املشردين
 

  البوسنة واهلرسك  -  ٢  
 البوسـنة واهلرسـك     املمثل، زار   ٢٠٠٩ نوفمرب/ تشرين الثاين  ١٣ إىل   ١١يف الفترة من      - ١٣

ملناقشة حالة اجلمود اليت أحاطـت باإلسـتراتيجية املنقحـة لتنفيـذ املرفـق الـسابع التفـاق دايتـون                    
ــسالم ــرانويف . لل ــه/حزي ــوطين اإلســتراتيجية املنقحــة  ، اعتمــد ال٢٠١٠ يوني ــان ال ــة  ربمل يف هناي
 يف   داخليـا  لمـشردين  هبـذه اخلطـوة الكـربى حنـو إجيـاد حلـول دائمـة ل               املمثـل ويرحـب   . املطاف

  .البوسنة واهلرسك، ويدعو كل أصحاب املصلحة إىل تنفيذها دون مزيد من اإلبطاء
  

 مجهورية أفريقيا الوسطى   -  ٣  

ــام  - ١٤ ــة  املمثــــلقــ ــة متابعــ ــا الوســــطى إىل  ببعثــ ــة أفريقيــ ــرة مــــن مجهوريــ  إىل ٩ يف الفتــ
والحـظ أنـه يف حـني       . ٢٠٠٧ وهي زيارته الثالثة إىل البلد منذ عام         ،)١(٢٠١٠ يوليه/متوز ١٧

اســتقرت األوضــاع يف اجلــزء الــشمايل الغــريب مــن البلــد منــذ زيارتــه األخــرية، فــإن مــن بقــوا     
انعدام األمـن النـاجم بـصورة رئيـسية عـن           ال يزالوا يواجهون أزمة إنسانية، فضال عن         مشردين

أما من عادوا إىل قـراهم، فقـد        . ومل تتح ألطفاهلم فرص التعليم منذ سنوات      . أعمال اللصوصية 
  .كانوا يف حاجة إىل دعم إلعادة بناء حياهتم

، )بــانغوران - مقاطعــة بــامنغي(وكــان القلــق يــساور املمثــل إزاء احلالــة حــول نــديلي    - ١٥
ويف وقـت قيامـه     . النـاس إىل األحـراش نتيجـة للـصدامات املـسلحة األخـرية            حيث فر كثري مـن      

بزيارته، كانوا ال يزالوا دون أي مـساعدات إنـسانية، وكـانوا يعـانون مـن نقـص الغـذاء وميـاه                      
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وباإلضــافة إىل ذلــك، أُبلــغ عــن وقــوع أعمــال عنــف  . الــشرب وغيــاب اخلــدمات الطبيــة متامــا
  .خطرية ضد السكان املدنيني

ــة يف جنــوب شــرقي البلــد   و  - ١٦ ــا (كانــت احلال ، حيــث مت )مقــاطعيت مبومــو ومبومــو العلي
تشريد عدة آالف مـن النـاس نتيجـة هلجمـات جـيش الـرب للمقاومـة علـى الـسكان املـدنيني،                       

ودعــا املمثــل احلكومــة إىل كفالــة محايــة الــسكان املــدنيني، بــدعم مــن   . مزعجــة بــنفس القــدر
  .ل تعزيز وجود قوات األمن يف املنطقةاجملتمع الدويل، مبا يف ذلك من خال

كمــا كــان املمثــل يــشعر بقلــق بــالغ إزاء القيــود الــشديدة املفروضــة علــى وصــول             - ١٧
غري أنـه كـان ممـا يـشجعه رفـع          . املساعدات اإلنسانية إىل العديد من مناطق البلد ألسباب أمنية        

ة إىل منـاطق خـارج      القيود العـسكرية الـيت كانـت مفروضـة علـى وصـول املـساعدات اإلنـساني                
  .نديلي وما حوهلا يف هناية زيارته

وشدد املمثل على أن اجلهود املبذولة لبناء السالم البد وأن تأخذ يف اعتبارهـا حقـوق                  - ١٨
 شـخص، ورحـب بتنـاول مـسألة التـشريد      ٢٠٠ ٠٠٠املشردين داخليـا البـاقني البـالغ عـددهم       

 ٢٠١١-٢٠٠٩ة أفريقيـا الوسـطى للفتـرة        الداخلي يف اإلطار االستراتيجي للسالم يف مجهوريـ       
وتعــد عــودة املــشردين وإعــادة إدمــاجهم، فــضال عــن مــشاركتهم يف   ). PBC/3/CAF/7انظــر (

االنتخابات املقبلة، عوامل بالغة األمهية لدوام السالم، مثلـها مثـل عمليـة نـزع سـالح املقـاتلني                   
  .وتسرحيهم وإعادة إدماجهم

يوليــه عملــت فيهــا /يف حلقــة عمــل يف شــهر متــوز وأتيحــت للممثــل فرصــة املــشاركة    - ١٩
احلكومــة وغريهــا مــن أصــحاب املــصلحة علــى وضــع إطــار مؤســسي وقــانوين وطــين ملعاجلــة     

  .وهو يشجع على سرعة وضع وتنفيذ ذلك اإلطار. حاالت التشريد الداخلي
  

 تشاد  -  ٤  

 املمثــل حــضر ،٢٠٠٩فربايــر / شــباطكمتابعــة للبعثــة الــيت قــام هبــا املمثــل إىل تــشاد يف  - ٢٠
. ٢٠١٠مـارس   /حلقة عمل حول إجياد حلول دائمة للمشردين داخليا يف شرقي تشاد يف آذار            

وضـمت احللقــة، الــيت اشـترك يف تنظيمهــا وزارة االقتــصاد والتخطـيط وبرنــامج األمــم املتحــدة    
 الالجـئني واملمثـل،     ناإلمنائي ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية ومفوضية األمم املتحـدة لـشؤو          

صحاب املصلحة الرئيسيني من احلكومة واجملتمع الدويل واجملتمع املـدين ملناقـشة اسـتراتيجيات              أ
أبريل، وجه املمثل رسـالة متابعـة       / نيسان ٣٠ويف  . للتصدي للتحديات املتصلة باحللول الدائمة    

. إىل احلكومة يعرض فيها مقترحـات للـدعوة حللـول دائمـة يف منـاطق العـودة واإلدمـاج احمللـي                 
رز املمثــل كــذلك أن حتقيــق حلــول دائمــة للمــشردين هــو عنــصر رئيــسي يف اجتــاه توطيــد   وأبــ
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وجيري حاليا وضع إستراتيجية مشتركة لدعم احللـول الدائمـة، تـستند    . السالم يف شرقي تشاد  
إىل التوصيات املنبثقة عن حلقة العمل، وتوصيات املمثل، والنتائج اليت خلـصت إليهـا البعثـات                

  .وكاالت اليت غطت خمتلف املناطق املتضررة من التشريداملشتركة بني ال
  مجهورية الكونغو الدميقراطية  -  ٥  

، قـدم املمثـل وسـتة غـريه مـن املكلفـني بواليـات                جملس حقوق اإلنسان   بناء على طلب    - ٢١
يف إطار نظام اإلجراءات اخلاصة للمجلس تقريرا مشتركا إىل اجمللس عن حالة حقـوق اإلنـسان     

ووجد اخلـرباء أن حالـة حقـوق اإلنـسان مل تتحـسن، وظلـت               . الكونغو الدميقراطية هورية  يف مج 
والحظوا بوجه خـاص أن احلكومـة قـد أمهلـت مـسؤولياهتا يف محايـة            . تبعث على القلق الشديد   

  ).١١١  و١٠٦، الفقرتان A/HRC/13/63انظر (ومساعدة املشردين داخليا والعائدين 
  

 العراق  -  ٦  

، عقد املمثل سلسلة من اللقاءات يف عّمان مع األمـم املتحـدة             ٢٠١٠ أبريل/يف نيسان   - ٢٢
ــدوائر الدبلوماســية ودوائــر املــاحنني، ملناقــشة       وغريهــا مــن الوكــاالت اإلنــسانية، فــضال عــن ال

وتركزت املناقـشات   . مشاركتهم وجهودهم احلالية يف معاجلة حالة املشردين داخليا يف العراق         
 املبذولة لتحقيق حلول دائمة للمشردين داخليا بصورة منتظمـة          على احلاجة إلدماج يف اجلهود    

  .يف املبادرات اإلمنائية، دون إمهال احتياجاهتم اإلنسانية
  

 كينيا  -  ٧  

 الــدعم لوضــع املمثــل، قــدم ٢٠١٠ مــارس/آذار إىل ينــاير/ الثــاينكــانون مــنيف الفتــرة   - ٢٣
ــدعم     ــداخلي بتقــدمي ال ــة بــشأن التــشريد ال ــتقين للفريــق العامــل املعــين  مــشروع سياســة وطني ال

وأعـرب  .  الذي تقـوده احلكومـة، الـذي جيـري وضـع الـسياسة حتـت رعايتـه                  الداخلي التشريدب
 ممثلــي  يف ذلــكمبــا عــن إعجابــه بتنــوع خمتلــف العناصــر الفاعلــة املــشاركة يف العمليــة،   املمثــل

اج املبــادئ ، ويــثين علــى حكومــة كينيــا ملــا تبذلــه مــن جهــود إلدمــ   داخليــااملــشردينمجاعــات 
يف ) E/CN.4/1998/53/Add.2انظـر   ) (املبـادئ التوجيهيـة    ( الـداخلي  التـشريد التوجيهية املتعلقة ب  

املتعلــق حبمايــة املــشردين تــشريعاهتا الداخليــة، ولــسعيها للوفــاء بالتزاماهتــا مبوجــب الربوتوكــول 
األعـضاء يف   ، الـذي اعتمدتـه الـدول        )بروتوكول منطقة البحريات الكربى   ( داخليا ومساعدهتم 

  .املؤمتر الدويل املعين مبنطقة البحريات الكربى
وتتماشى اجلهود اليت تبذهلا حكومة كينيا مع االجتاه املتنامي الـذي تعـزز بقـوة بفـضل                   - ٢٤

بروتوكول منطقة البحريات الكربى، الذي يلزم الدول األعضاء بإدمـاج املبـادئ التوجيهيـة يف               
 ومحايتـهم يف     داخليـا  املـشردين اتفاقية االحتاد األفريقـي حلمايـة       ومع اعتماد   . تشريعاهتا الداخلية 
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، من املتوقع أن يزداد الطلـب علـى وضـع سياسـات وتـشريعات وطنيـة       )اتفاقية كمباال(أفريقيا  
 بقوة هذه املبـادرات الوطنيـة، ويـشجع اجملتمـع الـدويل،             املمثلويدعم  .  الداخلي التشريدبشأن  

، علـى   الـداخلي التـشريد باشـرة يف املـسائل القانونيـة املتـصلة ب    وال سيما األطراف اليت تشارك م 
ــة يف هــذه املــساعي   ــسلطات الوطني ــوفر  . دعــم ال ــة  منــشورويف هــذا الــصدد، ي  املــشردينمحاي

  .أداة مفيدة لألطراف الوطنية والدولية )٢(دليل للمشرعني وصناع السياسات: داخليا
  

 الصومال  -  ٨  

 ٢٠٠٩ أكتـوبر / األول تـشرين  ٢١ إىل   ١٤يف الفتـرة مـن       بزيـارة الـصومال      املمثـل قام    - ٢٥
وراعتــه درجــة العنــف ضــد الــسكان املــدنيني، وال ســيما ضــد  ). A/HRC/13/21/Add.2انظــر (

ــااملــشردين ــهاكات جــسيمة للقــانون     داخلي  يف جنــوب ووســط الــصومال، حيــث ترتكــب انت
ــدويل   ــانون ال ــدويل والق ــساين ال ــسانقــوقحل اإلن ــة مــن اإلفــ  وســط اإلن . الت مــن العقــاب  بيئ

ــر مــن    وال ــزال أكث ــون مــن  ١,٥ي ــشردين ملي ــاامل ــساء     داخلي ــهم مــن الن ــة العظمــى من ، الغالبي
، وخباصة االعتـداءات اجلنـسية،       اإلنسان قوقواألطفال، معرضني بشدة النتهاكات جسيمة حل     

 وحيـاول الكـثريون البحـث عـن األمـان         . أثناء فرارهم ويف املستوطنات اليت يسعون للجوء إليها       
يف املراكــز احلــضرية يف بونتالنــد وصــوماليالند، ممــا يفــرض ضــغوطا هائلــة علــى املــوارد احملليــة  

كمـا أن الفكـرة الـشائعة بـني كـثري مـن الـسكان احمللـيني،                 . واخلدمات األساسية احملدودة أصال   
 القـادمني مـن جنـوب ووسـط الـصومال يـشكلون           داخليـا  املشردينوال سيما يف بونتالند، بأن      

  .نيا، كانت أيضا من دواعي القلق الكربىخطرا أم
 يف   املتحـدة  األمـم  هـذه الزيـارة باملـشاركة يف اجتماعـات بـشأن عمليـات               املمثلوتابع    - ٢٦

ويف ذلــك الوقــت، كــان اجملــال املتــاح   . ٢٠١٠ مــارس/آذارالــصومال، عقــدت يف نــريويب يف  
رنــامج األغذيــة للجهــود اإلنــسانية يف جنــوب ووســط الــصومال قــد تقلــص إىل حــد اضــطرار ب

إيــصال املــساعدات  وال تــزال الــضغوط الــيت تواجههــا إمكانيــة     . العــاملي إىل وقــف عملياتــه  
العــاملون يف اجملــال اإلنــساين متثــل حتــديا رئيــسيا   اإلنــسانية واملخــاطر األمنيــة الــيت يتعــرض هلــا   

 هـذه   اجملتمع الـدويل علـى تركيـز جهـوده واهتمامـه علـى            املمثلوحيث  . للعمليات يف الصومال  
  .األزمة اإلنسانية البالغة اخلطورة واملستمرة منذ وقت طويل

  

__________ 
 جامعـة بـرين املتعلـق       -، مـشروع معهـد بروكينغـز        دليل للمشرعني وصناع الـسياسات    : محاية املشردين داخليا    )٢(  

  .٢٠٠٨،  الداخليشريدالتب
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 سري النكا  -  ٩  

يف وقت كان فيه أكثـر مـن       )٣(٢٠٠٩ الثانية لسري النكا يف عام        املمثل جاءت زيارة   - ٢٧
 ال يزالوا حمتجزين يف خميمات مغلقة، رغـم جوانـب التحـسن              داخليا املشردين من   ٢٥٠ ٠٠٠

ويف ضــوء التزامــات احلكومــة مبوجــب القــانون الــدويل، أصــبحت   . ألمنيــةالواســعة يف احلالــة ا
 املمثـل وخالل الزيـارة، نـاقش      . استعادة حرية التنقل ألولئك األشخاص مسألة تتسم باألولوية       

للحـد مـن اكتظـاظ املخيمـات، وحثهـا علـى اسـتعادة حريـة التنقـل           مع احلكومة اسـتراتيجيات  
ــة ــارة، مت إخــر  . كأولوي ــذ تلــك الزي ــر مــن  ومن ــن ٢٠٠ ٠٠٠اج أكث ــشردين م ــاامل ــن  داخلي  م

 املــشردينغــري أن إجيــاد حلــول دائمــة هلــؤالء . املخيمــات، وهــو مــا يعتــرب اجنــازا ال يــستهان بــه
 شـخص ممـن يعـانون مـن التـشريد منـذ وقـت طويـل، يظـل ميثـل                    ٣٠٠ ٠٠٠، وكذلك   داخليا

مشى مع املعـايري القانونيـة      حتديا ملحا، وحكومة سري النكا مدعوة ملعاجلة هذا التحدي مبا يت          
  .الدولية املعترف هبا

  
 أوسيتيا اجلنوبية/منطقة تسخنفايل  -  ١٠  

ــام   - ٢٨ ــلق ــارة املمث ــسخنفايل بزي ــة /ت ــيتيا اجلنوبي ــومي أوس ــشرين ٦ و٥ ي ــاينت ــوفمرب/ الث  ن
٢٠٠٩) A/HRC/13/21/Add.3 (      األولتــشرينملتابعــة البعثــة الــيت قــام هبــا إىل جورجيــا يف / 
 االنتهاكات اجلسيمة اليت وقعت للقانون اإلنساين الـدويل أثنـاء      املمثلوالحظ  . ٢٠٠٨ أكتوبر

 التدمري املنهجي للممتلكـات والنـهب والـسلب واهلجمـات العـشوائية علـى        يف ذلكمباالرتاع،  
  .اإلنسانية وحرية التنقلإيصال املساعدات املدنيني، وكذلك التحديات املتعلقة بإمكانية 

  
 اليمن  -  ١١  

 يف وقـت  ٢٠١٠ أبريـل /نيـسان  ١٠ إىل ٤ إىل اليمن يف الفترة من     املمثلجاءت زيارة     - ٢٩
وظلــت . االنتقــال مــن أعمــال القتــال املــسلح إىل بــدء ســريان اتفــاق هــش لوقــف إطــالق النــار

اإلنــسانية إىل حمافظــات صــعدة وعمــران واجلــوف   املــساعدات وصــولالقيــود املفروضــة علــى 
 املـشردين  وغريها مـن املنظمـات اإلنـسانية للوصـول إىل      املتحدةمماألتعرقل اجلهود اليت تبذهلا    

 وكانت حالة التشريد تقتضي استمرار تـوفري      .  يف تلك املناطق ولرصد حتركات عودهتم      داخليا
، داخل املخيمات وخارجها على حد سـواء، غـري           داخليا املشرديناإلنسانية جلميع   املساعدات  

 علـى   املمثـل وأثـىن   . ضها نتيجـة لـنقص التمويـل اإلنـساين        أن هذه املساعدات تواجه خطر تقوي     
النهج الذي تتبعه دوائر املساعدات اإلنسانية لتلبية االحتياجـات الـيت ال تقتـصر علـى املـشردين       
الذين يعيشون يف املخيمات، بل وأيضا من يعيشون يف مستوطنات متناثرة ويف شـقق مـؤجرة،         

__________ 
  .٦٤ إىل ٥٨، الفقرات A/64/214لالطالع على تفاصيل الزيارة األوىل، انظر   )٣(  
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اإلنـسانية مبـشاريع    املـساعدات    كما أوصى بإكمـال      .وكذلك اجملتمعات احمللية اليت تستضيفهم    
  .صغرية لكسب الرزق يف مناطق املشردين من أجل احلد من االعتماد على املساعدات

فقـد تكـون    .  يف الـيمن حـسب ظـروفهم        داخليا املشردينوستتفاوت احتماالت عودة      - ٣٠
. ن بتــدمري منــازهلمو ملــن يرضــوالعــودة خيــارا ملــن ال خيــشون مــن التعــرض ألعمــال انتقاميــة أ  

بالنسبة لآلخرين، وال سيما من جاءوا من املناطق اليت ُزرعت هبا ألغـام أو تعرضـت لـدمار                أما
واسع، فستتوقف احتماالت العودة الدائمة على بـذل جهـود كـبرية لإلنعـاش والـتعمري، فـضال        

لــى وســيظل هنــاك آخــرون ممــن قــد ال يــستطيعون العــودة ع  . عــن إعــادة إقــرار وجــود الدولــة 
اإلطالق، ممن سيحتاجون إىل دعـم وإىل خيـارات حقيقيـة لالنـدماج يف اجملتمعـات احملليـة الـيت                    

  .يعيشون فيها حاليا
ولذلك، فإن العقبات اليت تقف يف طريق العودة عديدة، وما مل ُتعـاجل بـصورة كافيـة،                   - ٣١

تمكنـوا مـن العـودة      فإهنا قد تؤدي إىل امتداد حالة التشرد لعدد كبري من األشخاص الذين لن ي             
يف املستقبل املنظور أو الذين قـد يتعـذر عـودهتم بـصورة دائمـة، ممـا قـد يـسفر عـن جتـدد حالـة               

 ومـع الـدعم      املتحـدة  األمـم  مبا أبدته احلكومة من استعداد للقيـام، مـع           املمثلورحب  . التشريد
 تـسعى   الـداخلي التـشريد ، بوضع إستراتيجية وطنية شـاملة بـشأن    املمثلالتقين الناتج عن والية     

   . وتعزيز هتيئة حلول دائمة داخليااملشردينإىل حتسني حياة 
  

 التعاون مع املنظمات اإلقليمية والدولية  -جيم   
  

 األورويباالحتاد   -  ١  

ــسانيف   - ٣٢ ــل/ني ــد ٢٠١٠ أبري ــل، عق ــع    املمث ــات يف بروكــسل م ــن االجتماع ــسلة م  سل
 مناقشات تناولـت كـال مـن احلـاالت القطريـة            وأجريت. النظراء الرئيسيني يف االحتاد األورويب    

 مـع النظـراء يف اإلدارة    الـداخلي  التـشريد واملـسائل املواضـيعية املتـصلة ب      ) وخباصة اليمن (احملددة  
العامــة للعالقــات اخلارجيــة باملفوضــية األوروبيــة، واألمانــة العامــة جمللــس االحتــاد األورويب،         

ة، واإلدارة العامــة املعنيــة بتوســيع املفوضــية    والقــسم املخــتص بــاليمن يف املفوضــية األوروبيــ    
 أيضا مناقشات مع رئـيس جلنـة التنميـة يف الربملـان األورويب، واملـدير              املمثلوأجرى  . األوروبية

العام إلدارة املساعدات اإلنسانية يف املفوضية األوروبية، وقدم بيانا أمام اللجنـة الفرعيـة املعنيـة                
 .رويب يف الربملان األو اإلنسانقوقحب
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 البنك الدويل  -  ٢  

 يهــدف إىل تعزيــز ٢٠٠٩ يف عــام  الــداخليالتــشريدأطلــق البنــك الــدويل برناجمــا عــن   - ٣٣
 املمثــلوشـارك  . داخليـا لمـشردين قـدرة مكاتبـه الوطنيـة علــى اإلسـهام يف إجيـاد حلـول دائمــة ل      

 يونيـه /حزيـران مشاركة وثيقة يف تصميم هـذا الربنـامج، كمـا شـارك يف اسـتعراض أنـشطته يف                
 علـى جـدول      الـداخلي  التـشريد  أن البنك الدويل قـد وضـع مـسألة           املمثلومما يشجع   . ٢٠١٠

  . يف وضع وتنفيذ برناجمه املتحدةاألممأعماله، وأنه قد أشرك 
  

 جلنة الصليب األمحر الدولية  -  ٣  

د  التعاون مع جلنة الصليب األمحر الدوليـة، يف املقـر ويف امليـدان علـى حـ                 املمثلواصل    - ٣٤
 مــع العديــد مــن ممثليــه يف جنيــف يف  املمثــلوبــدعوة مــن نائــب رئــيس اللجنــة، التقــى   . ســواء

 لعقــد جلــسات حــوار مفتــوح حــول املــسائل ذات االهتمــام املــشترك،   ٢٠١٠ يونيــه/حزيــران
، والتطــورات املعياريــة  داخليــااملــشردين التحــديات الــيت ظهــرت مــؤخرا يف محايــة يف ذلــك مبــا

 عـن   املمثلوأعرب  .  داخليا املشردينتنفيذي الذي تتبعه اللجنة يف محاية       ذات الصلة، والنهج ال   
  . الداخليالتشريدتقديره للحوار املثمر، ورحب بالسياسة اجلديدة للجنة بشأن 

  
 اجملتمع املدين  -  ٤  

 تواصله مع منظمات اجملتمع املدين يف كل        املمثلخالل الفترة اليت يغطيها التقرير، واصل         - ٣٥
وباإلضـافة إىل تبـادل املعلومـات وعقـد اللقـاءات           . ونيويورك، ويف البلـدان الـيت زارهـا       من جنيف   

 أيـضا مـع اجملتمـع    املمثـل بانتظام مع أطراف اجملتمع املدين أثناء البعثات املوفدة إىل البلدان، تعـاون          
 مـع   ممـنت بـصفة خاصـة للتعـاون الوثيـق     املمثـل و. املدين يف تنفيذ أنـشطة بنـاء القـدرات والتـدريب      

، لتوفري معلومات عن البعثات املوفدة إىل البلـدان، وتنـسيق حلقـات             الداخلي التشريدمركز رصد   
 . الداخليالتشريدالعمل، وتشجيع مناقشة عدد من املشاريع املقبلة واملسائل املتصلة ب

  
 خرىاألنشطة األ واتبناء القدر  -دال   

 تطوير األدوات واألدلة  -  ١  

  دليل للوسطاء: يف عمليات واتفاقات السالم  الداخليالتشريدإدماج 
يف مرحلــة حتــديا رئيــسيا للمجتمعــات   داخليــايــشكل إجيــاد حلــول دائمــة للمــشردين   - ٣٦
 كمقيـاس أساسـي لنجـاح عمليـات          داخليـا  املـشردين  ويف حني تـستخدم عـودة        .بعد الرتاع  ما

 ميكـن   داخليـا ينلمـشرد السالم، فـإن مـن الـصحيح أيـضا أن اإلخفـاق يف إجيـاد حلـول دائمـة ل           
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ويـصدق ذلـك بـصفة خاصـة يف حـاالت التـشريد             . يقوض أي عملية مـن عمليـات الـسالم         أن
  . على العملية السياسية داخليااملشردينالواسع النطاق أو يف احلاالت اليت تؤثر فيها مجاعات 

  يف اتفاقات السالم هـو مفتـاح حتقيـق حلـول     الداخليالتشريدوتبني التجربة أن تناول     - ٣٧
 كــثريا مــا يكــون أمــرا هامــشيا أو ثانويــا يف اتفاقــات  الــداخليالتــشريدغــري أن . دائمــة للعمليــة

ويف منــاخ كــثريا مــا يتــردد فيــه أطــراف املفاوضــات يف  . الــسالم، هــذا إذا جــرى تناولــه أصــال 
، قــد تقــع علــى عــاتق الوســطاء مــسؤولية طــرح مــسألة  داخليــااملــشردينالتعامــل مــع مجاعــات 

  . على بساط البحث يف مفاوضات السالملي الداخالتشريد
، بالتعاون الوثيق مع وحدة دعم الوسـاطة التابعـة          املمثلومع أخذ ذلك يف االعتبار، قام         - ٣٨

إلدارة الشؤون الـسياسية وخـرباء يف الوسـاطة، بوضـع دليـل للوسـطاء يتـضمن اقتراحـات حـول                     
ويــوفر هـذا املنــشور التوجيــه  . )٤( التـشريد الــداخلي يف عمليـات واتفاقــات الـسالم   كيفيـة إدمــاج 

للوسطاء حول كيفية هتيئة اجملال الالزم يف عمليات الوساطة للتمكني من إجراء مناقشات حـول               
 حقـوق ، ويفصِّل خمتلف مناذج املشاركة مع السكان املتضررين، وحيدد           الداخلي التشريدمسائل  
  .قات السالم املتصلة حتديدا بالتشريد اليت ميكن تناوهلا يف اتفااإلنسان

وُعرض املنشور على فئات خمتلفة من اجلمهور يف عـدد مـن اللقـاءات املنظمـة مبناسـبة                    - ٣٩
  .صدوره يف برين، وبروكسل، وجنيف، ونريويب، ونيويورك

  
 املبادئ التوجيهية التنفيذية لتوفري احلماية يف الكوارث الطبيعية

ــل، اضــطلع ٢٠١٠يف عــام   - ٤٠ ــادئ الت املمث ــة حل  بتنقــيح املب ــة التنفيذي ــسانقــوقوجيهي   اإلن
والكوارث الطبيعية على النحو الذي طلبه الفريـق العامـل املعـين مبجموعـة احلمايـة وفرقـة العمـل                   

واملبــادئ . املعنيـة بتــوفري احلمايــة يف حـاالت الكــوارث الطبيعيــة التابعــة جملموعـة احلمايــة الــشاملة   
، )٥(٢٠٠٦ يف عام    املمثلاألصلية اليت وضعها    التوجيهية املنقحة تدمج وحتسن املبادئ التوجيهية       

، والـذي يــوفر املـشورة العمليـة بـشأن محايــة     ٢٠٠٨والـدليل املرفـق هبـا الــذي مت وضـعه يف عـام      
  . للمتضررين من الكوارث الطبيعية أثناء مرحلة االستجابة حلاالت الطوارئ اإلنسانحقوق

__________ 
  التـشريد الـداخلي يف عمليـات واتفاقـات الـسالم           إدمـاج ،   الـداخلي  التـشريد  بـرين املعـين ب     -مشروع بروكينغـز      )٤(  

  . على شبكة اإلنترنيتwww.id.cdint.orgمتوفر أيضا على العنوان ). ٢٠١٠واشنطن العاصمة، (
املبـادئ  : محايـة األشـخاص املتـضررين مـن الكـوارث الطبيعيـة           ،  بـرين املعـين بالتـشريد الـداخلي        - مشروع بروكينغـز    )٥(  

واشـنطن  (  والكوارث الطبيعية اليت وضعتها اللجنة الدائمة املشتركة بني الوكـاالت           اإلنسان قوقالتوجيهية املنقحة حل  
ــمة،   www.brookings.ed/reports/2006/11_natural_disasters.aspx ني علــــى العنــــوان أيــــضامتــــوفر ). ٢٠٠٦العاصــ

  .نترنيتعلى شبكة اإل www.humanitarianinfo.org/iasc و
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تلف أعضاء اللجنة الدائمة املـشتركة بـني        واستنادا إىل الوثائق السابقة، وبالتعاون مع خم        - ٤١
ــلالوكــاالت، نظــم   ــز املمث ــرين املعــين ب  -  ومــشروع بروكينغ ــشريدب ــداخليالت ــسلة مــن   ال  سل

 من املسؤولني احلكـوميني وممثلـي       ٣٠٠وشارك حنو   . حلقات العمل على مدار العامني املاضيني     
ء يف مثـاين حلقـات عمـل يف        اجلهات اإلنسانية واإلمنائية وأعـضاء قـوى األمـن ووحـدات اإلطفـا            
وتعتمـد املبـادئ التوجيهيـة      . أمريكا الوسطى، وأفريقيا اجلنوبية، وجنـوب وجنـوب شـرق آسـيا           

ــن خمتلــف          ــذه وم ــل ه ــات العم ــا يف حلق ــيت مت مجعه ــل ال ــات وردود الفع ــى التعليق املنقحــة عل
املـشتركة بـني    وقد ُعرضت على الفريق العامل التابع للجنـة الدائمـة           . املنظمات، كما تعرب عنها   

  .٢٠١٠ سبتمرب/أيلول، ومن املتوقع تأييدها يف أوائل ٢٠١٠ يوليه/متوزالوكاالت يف 
  

الــذي وضــعته اللجنـة الدائمــة املــشتركة بــني الوكـاالت إلجيــاد حلــول دائمــة   العمــل إطـار  
  داخليالمشردينل

 واالنتعـاش  ، بالتعاون الوثيـق مـع جممـوعيت احلمايـة الـشاملة          املمثل، قام   ٢٠٠٩يف عام     - ٤٢
 ٢٠٠٦ عـام    الذي وضعته اللجنـة الدائمـة املـشتركة بـني الوكـاالت           العمل   إطاراملبكر، بتنقيح   

وراعى هـذا التنقـيح نتـائج حلقـة عمـل رئيـسية عقـدت               .  حلول دائمة للمشردين داخليا    إلجياد
ــاريف  ــدان   ٢٠٠٨ مــايو/أي  كــانونويف .  والتعليقــات وردود الفعــل الــيت وردت عليهــا مــن املي
 إطـار  الدائمـة املـشتركة بـني الوكـاالت    ، أيد الفريق العامل التابع للجنـة     ٢٠٠٩ ديسمرب/ولاأل

  .٢٠١٠ مارس/آذار يف  اإلنسانحقوق، ومت عرضه على جملس )٦(العمل اجلديد
ويشدد إطار العمـل علـى أنـه ميكـن الوصـول إىل حلـول دائمـة عنـدما ال يـصبح لـدى               - ٤٣

دة للحمايــة واملــساعدة فيمــا يتــصل بتــشريدهم ويكــون    أيــة احتياجــات حمــد  داخليــااملــشردين
والبــد مــن النظــر إىل حتقيــق احللــول الدائمــة  . مبقــدورهم التمتــع حبقــوقهم اإلنــسانية دون متييــز

اج الدائمـة يف املـوطن األصـلي؛        باعتباره عملية متدرجة ميكـن أن تـشمل العـودة وإعـادة اإلدمـ             
خـر مـن   آأو التـوطني؛ أو اإلدمـاج الـدائم يف جـزء     اإلدماج احمللي الدائم يف منـاطق التـشريد       أو

وحيــدد إطــار العمــل مبــادئ رئيــسية ألخــذها يف االعتبــار؛ وعناصــر حموريــة للنظــر فيهــا  . البلــد
  .لتحقيق احللول الدائمة؛ ومعايري أساسية لتحديد مدى حتقق احللول الدائمة

  

__________ 
 www.brookings.ed/reports/2010/4_durable_solutions.aspx على العنوانني ضاأيمتوفر وإطار العمل   . A/HRC/13/21/Add.4انظر    )٦(  

  .على شبكة اإلنترنيت www.humanitarianinfo.org/iascو 
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 حلقات العمل الدورات التدريبية و  -  ٢  

   الداخليتشريدالدورة سنوية عن قانون 
، واملعهـد الـدويل     د الـداخلي  ي بالتشر املعينن  ريب - نغزيمشروع بروك مع  مثل  امل اشترك  - ٤٤

ــساين، ومفوضــية    ــانون اإلن ــمللق ــسنوية      املتحــدةاألم ــدورة ال ــيم ال ــشؤون الالجــئني، يف تنظ  ل
تلـف  ، اليت توفر التدريب ملوظفني رفيعـي املـستوى مـن خم            الداخلي التشريدالسادسة عن قانون    

وعقدت الدورة يف سان رميـو، ايطاليـا، يف   .  الداخليالتشريدأحناء العامل ممن يعملون يف ميدان   
 بلـدا مـن البلـدان       ١٣ مـشاركا مـن      ٢٢، وضـمت    ٢٠١٠ يونيه/حزيران ١٢ إىل   ٧الفترة من   

  .املتضررة من التشريد
  

  آسيا  جنوب وشرق الكوارث الطبيعية يفتوفري احلماية وتعزيز احلقوق يف: حلقة عمل إقليمية
، يف حلقـة عمـل إقليميـة عـن محايـة         ٢٠١٠ مـايو /أيـار  ١٥ و ١٤، يـومي    املمثلشارك    - ٤٥

ــوق ــسانحق ــا،      اإلن ــيا يف يوغياكارت ــوب شــرق آس ــة يف جن ــسياإ يف الكــوارث الطبيعي . ندوني
، ومعهـد اهلجـرة     بـرين املعـين بالتـشريد الـداخلي        - مشروع بروكينغز واشترك يف تنظيم احللقة     

ــة الكــوارث لعمــوم اهلنــد، ومركــز دراســات األمــن والــسالم، وجامعــة غادجــه مــادا    يف حا . ل
، واحلركــة الدوليــة للــصليب األمحــر   املتحــدةاألمــم ممــثال للحكومــات، و٣٥وضــمت احللقــة 

ــة، وأتاحــت هلــم تقاســم أفــضل        ــة والوطني ــة الدولي واهلــالل األمحــر، واملنظمــات غــري احلكومي
 . والكوارث الطبيعية اإلنسانقوق التوجيهية حلاملمارسات والتعرف على املبادئ

  
  تعميم مراعاة حقوق اإلنسان للمشردين داخليا يف منظومة األمم املتحدة   -هاء   

  
  اللجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت   -  ١  

حقـوق  هـي املنتـدى الرئيـسي للممثـل لتعمـيم           اللجنة الدائمة املشتركة بني الوكـاالت         - ٤٦
 واجملتمـع الـدويل األوسـع، علـى النحـو       املتحـدة األمم داخل منظومة    دين داخليا اإلنسان للمشر 

الرؤســاء، ( وموظفــوه علــى مجيــع مــستويات اللجنــة املمثــلويــشارك . املطلــوب منــه يف واليتــه
  ).واألفرقة العاملة، وفرق العمل

سـية،   عمليـتني تـشاوريتني رئيـسيتني حـول وثـائق الـسياسات العامـة األسا               املمثـل وقاد    - ٤٧
 حلـول دائمـة     إلجيـاد  العمل الـذي وضـعته اللجنـة الدائمـة املـشتركة بـني الوكـاالت                 إطاروهي  

ــا  ــده يف  للمــشردين داخلي ــذي مت تأيي ــانون، ال ــسمرب/ األولك ــة  ، و٢٠٠٩ دي ــادئ التوجيهي املب
. ٢٠١٠ سـبتمرب /أيلـول ، املقرر أن يتم تأييدها يف       التنفيذية حلقوق اإلنسان والكوارث الطبيعية    

كمـا شـارك    . من الفـرع دال مـن هـذا التقريـر مزيـدا مـن التفاصـيل عـن هـاتني الـوثيقتني                     ويتض
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بصورة وثيقة يف جهود الدعوة اليت تـضطلع هبـا اللجنـة الدائمـة بـشأن اآلثـار اإلنـسانية املترتبـة                      
على تغري املناخ، واشترك مع غريه من رؤساء اللجنة يف مناقشة فريـق رفيـع املـستوى يف مـؤمتر                    

  .٢٠٠٩ ديسمرب/ األولكانون املعين بتغري املناخ املعقود يف كوبنهاغن يف تحدة املاألمم
 خـــارج  داخليـــااملـــشردين أيـــضا يف وضـــع ورقـــة عمـــل عـــن محايـــة املمثـــلواشـــترك   - ٤٨

ــني الوكــاالت يف         ــشتركة ب ــة امل ــة الدائم ــابع للجن ــل الت ــق العام ــشت يف الفري ــات، ونوق املخيم
 يعيـشون خـارج املخيمـات، فإنـه يأمـل            داخليـا  املـشردين ونظرا ألن معظم    . ٢٠١٠ يوليه/متوز

أن تثري ورقة املناقشة هذه التفكري، وأن تشجع على إحداث تغيريات عملية فيمـا بـني اجلهـات                  
  داخليـا املـشردين العاملة يف اجملال اإلنـساين لكفالـة االسـتجابة علـى حنـو أكثـر إنـصافا حلـاالت          

  .الذين يعيشون خارج املخيمات
  

  يق الشؤون اإلنسانيةمكتب تنس
 طوال مدة واليته، وهـو    املمثلمع   مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية      عمل أحد موظفي    - ٤٩

مكتــب تنــسيق الــشؤون مــا ســهل حتــسني فــرص الوصــول إىل خمتلــف األطــراف يف املقــر، وإىل 
 من إقامة حوار منتظم ومن تنـسيق أنـشطته مـع            املمثلكما مكن ذلك    .  بصفة خاصة  اإلنسانية

وباإلضــافة إىل .  للــشؤون اإلنــسانية ومنــسق اإلغاثــة يف حــاالت الطــوارئ  العــاماألمــنيل وكيــ
ذلــك، وفــر املكتــب دعمــا منتظمــا للبعثــات الــيت أوفــدها، وأســهم مــسامهات قّيمــة يف وثــائق    

 مع املكتب ومع مفوضية شـؤون الالجـئني يف تنظـيم مناسـبة              املمثلواشترك  . السياسات العامة 
 حقــوق واحللــول الدائمــة يف هــاييت علــى هــامش دورة جملــس  نــسان اإلحقــوقعقــدت بــشأن 

  .٢٠١٠ مارس/آذار يف اإلنسان
  

   اإلنسانقوق حل املتحدةاألمممفوضية 
 لطلب جملس حقوق اإلنسان، ُتقدم مفوضـية األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنـسان        استجابة  - ٥٠
التقـارير املواضـيعية وغـري     مـا يتعلـق ب   يف ذلـك مبـا ا فنيا ولوجـستيا شـامال ألنـشطة املمثـل،          دعم

ذلك من ورقات العمل، ويف شكل الدعم امليـداين أثنـاء التحـضري للبعثـات املوفـدة إىل البلـدان                    
وباإلضــافة إىل ذلــك، تــساعد املفوضــية يف كفالــة اســتمرار االتــصال والتكامــل بــني . وتنفيــذها

مــشترك عــن مثــل إصــدار تقريــر  ( وعمــل واليــات اإلجــراءات اخلاصــة األخــرى  املمثــلعمــل 
، وتـسهم أو تـشارك يف تنظـيم         )مجهورية الكونغو الدميقراطيـة، فـضال عـن البالغـات املـشتركة           

املناسبات املشتركة، مثل االجتماعـات املخصـصة املعنيـة مبـسائل رئيـسية واملناسـبات التدريبيـة                 
  .ومناقشات األفرقة املتخصصة
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   لشؤون الالجئني املتحدةاألمممفوضية 
 لشؤون الالجئني، مبا عـزز       املتحدة األمم على مذكرة التفاهم مع مفوضية       املمثلأبقى    - ٥١

. مــن تعاوهنمــا، ومبــا مكنــه مــن نــدب موظــف ممــول مــن خــارج امليزانيــة للعمــل يف املفوضــية    
 يف املقـر ويف امليـدان علـى حـد سـواء،             املمثلهذا السياق، قدمت املفوضية الدعم ألنشطة        ويف
. يف التحـــضري لزياراتـــه إىل البلـــدان وتنفيـــذها ومتابعتـــها  مـــن خـــالل املـــساعدة  يف ذلـــكمبـــا
قامــت بــصفة خاصــة بعــدد مــن زيــارات العمــل لــدعم اإلســتراتيجية الوطنيــة وعمليــات     كمــا

التخطــيط، مثلمــا فيمــا يتعلــق بــاحللول الدائمــة، أو املبــادرات التــشريعية ومبــادرات الــسياسات 
  . الداخليالتشريدالعامة املتصلة ب

 بالفرصـة املتاحـة للتـشاور النـشط مـع           املمثـل  هذا الترتيب التعـاوين، يرحـب        ويف إطار   - ٥٢
وباإلضـافة إىل   . املفوضية، وبأن يكون مصدرا من مصادر معلوماهتا يف املسائل املتـصلة بواليتـه            

 داخـل املفوضـية، مـن خـالل          الـداخلي  التـشريد ذلك، فقد قـدم الـدعم لتعمـيم مراعـاة مـسائل             
، ويف  داخليــااملــشردينداخلي املخــصص لكبــار املــديرين للــتعلم عــن  املــشاركة يف برناجمهــا الــ 

ــها، ويف جلــسات احلــوار حــول       ــدان بعين ــة ببل ــدة املــستديرة املواضــيعية أو املعني مناقــشات املائ
  . الداخليالتشريداملسائل الراهنة املتصلة ب

  
  املمثل اخلاص لألمني العام املعين باألطفال والرتاع املسلح    

ملمثل يف حوار منتظم مع املمثل اخلـاص لألمـني العـام املعـين باألطفـال والـرتاع             رك ا اش  - ٥٣
جعل حقـوق األطفـال املـشردين يف الرتاعـات      املمثل اخلاص   أن مكتب   حبقيقة  املسلح، ورحب   

ذلـك   بـشأن يف ورقـة عمـل املكتـب      املمثـل   وأسـهم   . املسلحة إحدى أولوياتـه يف جمـال الـدعوة        
 لفائـدة أداة ممتـازة يف جمـال الـدعوة واحلمايـة           سـتوفر    و ٢٠١٠عام  املقرر نشرها   من  املوضوع،  

  .العاملني يف اجملال اإلنساين وجمال حقوق اإلنسان
  

  جلنة بناء السالم    
منــتظم، وخباصــة  بــشكل  متبادلــة مــع جلنــة بنــاء الــسالم     بتفــاعالت املمثــل يحظــو  - ٥٤
وفيمـا يتعلـق   .  أفريقيـا الوسـطى  يتعلق باحلاالت اخلاصة بكل بلد، من قبيل حالة مجهوريـة         فيما

 سـهم يف أ اللجنـة، و  أنـشطة  مـع ما يقوم به من أنشطة إىل تنسيق   املمثل  باحلالة املذكورة، سعى    
 / يف كـانون األول     إجـراؤه  املقـرر و ، القطرية تهااستراتيجيالذي يتناول   استعراض منتصف املدة    

ــسمرب  ــة   . ٢٠١٠ديـ ــشكيلة القطريـ ــيس التـ ــات إىل رئـ ــضاً تعليقـ ــدم أيـ ــدي  وقـ ــة ببورونـ  املعنيـ
لعـودة، وخاطـب أعـضاء التـشكيلة يف اجتمـاع عقـد       ل  جديـدة سياسـات يتنـاول  مقتـرح   بـشأن 

  .٢٠١٠يوليه / متوز٢١ يف
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لدول بتقدمي املـساعدة  الواقع على اواجب األساسي ال: الفرع املواضيعي   -ثالثا   
  املقابلة لهملشردين داخلياً احقوق واإلنسانية 

 األخري إىل جملس حقوق اإلنسان، مثانية حتـديات رئيـسية حاليـة             هيريف تقر حدد املمثل     - ٥٥
ــاً    انظــــر (يف جمــــال التــــشرد الــــداخلي تواجــــه الــــدول واجملتمــــع الــــدويل واملــــشردين داخليــ

A/HRC/13/21 يــربز هــذا الفــرع أحــد هــذه التحــديات، وهــو كفالــة   و). ٧٩-٣٩، الفقــرات
 .ملشردين داخلياًإىل ا املساعدات اإلنسانية إيصال

د الداخلي، يقع على عـاتق الـدول، يف املقـام           يووفقاً للمبادئ التوجيهية املتعلقة بالتشر      - ٥٦
ملــشردين داخليــاً إىل ااألول ويف نطــاق واليتــها، واجــب ومــسؤولية تقــدمي املــساعدة اإلنــسانية  

يل وتـستند املبـادئ التوجيهيـة إىل القـانون الـدو         ). ٢٥  و ٣انظر املبـادئ التوجيهيـة، الفقرتـان        (
بوصـفها إطـاراً دوليـاً      ” وقـد أُِقـرَّت   حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل، وتتفـق معهمـا،          

  .)٧(“مهماً حلماية املشردين داخلياً
. نـابع مـن التعـاطف اإلنـساين      ليس جمرد عمل تقـديري   )٨(تقدمي املساعدة اإلنسانية  إن    - ٥٧

 ،مـن الرتاعـات أو الكـوارث الطبيعيـة        ويظل من حق املشردين داخليـاً وغريهـم مـن املتـضررين             
هلم، مبـا فيهـا حقهـم يف احليـاة والغـذاء وامليـاه والـصرف                املقررة  التمتع الكامل حبقوق اإلنسان     

الصحي وامللبس واملسكن والرعايـة الـصحية والتعلـيم، وهـي حقـوق، عنـد مجعهـا معـاً، ميكـن                     
وة علـى ذلــك، جيـب علـى الــسلطات    وعـال . نــسانيةاإلساعدة املـ ُتفَـسَّر بأهنـا احلــق يف تلقِّـي     أن

 احلقــوق حبــسن نيــة، إمــا بــشكل مباشــر أو عــن طريــق تيــسري املــساعدة    تلــكالوطنيــة الوفــاء ب
  .من أطراف أخرىاملقدمة اإلنسانية 

ففـي كـثري جـداً مـن األحيـان،          . بيد أن الواقع على األرض يكشف عن صـورة خمتلفـة            - ٥٨
ــاً    ــشردون داخلي ــاجزين عــن  يظــل امل ــيع ــاههم أو حــىت     َتلَقِّ ــضرورية لرف ــسلع واخلــدمات ال ال

الــسلع واخلــدمات، نتيجــة لــسوء املعاملــة أو اإلمهــال يف غالبيــة  إىل تلــك لبقــائهم، أو الوصــول 
ويف الوقت نفسه، تتناقص قدرة اجلهات الفاعلة الدولية وغري احلكومية علـى إيـصال              . األحيان

__________ 
؛ ١٣٢، الفقــرة  ٦٠/١، وقــرارات اجلمعيــة العامــة   ٢٠٠٥انظــر الوثيقــة اخلتاميــة ملــؤمتر القمــة العــاملي لعــام         )٧(  

؛ ٥، الفقـــرة ٦/٣٢ جملـــس حقـــوق اإلنـــسان ي؛ وقـــرار١١، الفقـــرة ٦٤/١٦٢ ؛ و١٠ ، الفقـــرة٦٢/١٥٣و
  .٩، الفقرة ١٤/٦ و

وهـي متتـد    .  األساسـي  لرفـاههم تشمل املساعدة اإلنسانية مجيع السلع واخلدمات الضرورية لبقاء األشخاص أو             )٨(  
املبكـر، مـن    التعـايف   ضـمان   تـستهدف   شمل سلع وخدمات مقدمة من جهات عاملة يف اجملـال اإلنـساين             أيضاً لت 

  .دواتاأل وبذورالواشية املمصادر املياه أو توفري إصالح قبيل بناء مباين مدارس مؤقتة، و
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ــيت يوا     ــصعوبات الـ ــن الـ ــا زاد مـ ــسانية، ممـ ــساعدات اإلنـ ــيم   املـ ــدويل يف تقيـ ــع الـ ــا اجملتمـ جههـ
  .لسكان املشردين وتوفريهالدى ااالحتياجات اإلنسانية 

ويف هذا السياق، من املهم بصفة خاصة حتديد حقوق املـشردين داخليـاً، ومـا يقابلـها                   - ٥٩
ــات   ــن واجب ــع م ــة  تق ــاتق الدول ــى ع ــدول    . عل ــسؤولية ال ــاز م ــرع إىل إجي ــذا الف  )٩(ويهــدف ه

كانيـة  ساعدة اإلنسانية، ودراسـة العوامـل الـيت تعـوق يف أغلـب األحيـان إم               يتعلق بتقدمي امل   فيما
  .املضي قدماًكيفية  توصيات بشأن ميقدت وإيصال املساعدات اإلنسانية

  
 العوامل اليت تعوق املساعدة اإلنسانية  -ألف   

  حدوث مواقف ال يتاح فيها للمشردين داخلياً احلصول      يف عوامل متعددة ومعقدة  تتسبب    - ٦٠
  .إليهم على املساعدات اإلنسانية الالزمة، أو تتعذر فيها إمكانية وصول املنظمات اإلنسانية

ويف بعض األحيان، قد ترغـب الـسلطات احملليـة واجلهـات الفاعلـة األخـرى يف ضـمان                     - ٦١
 اآلخــرين أو هتملــهم، مثــل فئــات  “تعاقــب”إيــصال املــساعدة إىل الفئــات الــيت تعنيهــا، بينمــا   

 ينظر إليها على أهنا مرتبطة مبعارضني سياسيني أو عسكريني أو منتميـة إىل أقليـات                السكان اليت 
ــة  ــة أو عرقي ــال، . ديني ــاويني أن  اســتطاع فحــسب  ويف نيب ــد امل ــى ي ــشردوا عل ــذين ت ــسجلوا  ال ي

، E/CN.4/2006/71/Add.2انظـر   ( أنفسهم بوصفهم مشردين داخلياً أثناء الرتاع املسلح الداخلي       
 املـشردين   مـن كولومبيا، تلقى املمثل مزاعم بأنه ُينَتظَـر يف كـثري مـن األحيـان               ويف  ). ٢٢الفقرة  
تــشردهم إىل ســبب  ايعــزو تــسجيل أنفــسهم للحــصول علــى مــساعدة الدولــة، أنعنــد  ،داخليـاً 

ويف ســياقات أخــرى، ختــضع املــساعدة  ). ٣١، الفقــرة A/HRC/4/38/Add.3انظــر . (املتمــردين
عالقـة خبـصائص الـسكان      يكون هلا     مماثلة، دون أن    سياسية اإلنسانية لظروف مدفوعة بأهداف   

أوسـيتيا اجلنوبيـة،    /يف منطقـة تـسخنفايل    ، عقـب نـشوب الـرتاع         كـذلك  وكـان احلـال   . احملتاجني
املتحــدة العاملــة يف اجملــال اإلنــساين  ألمــما هليئــات ُيــَتح يف عنــدما مل ،٢٠٠٨أغــسطس /آب يف
إىل تأكيد سـلطة كـل منـهما علـى اإلقلـيم بـأن سـّدا                وصول إىل املنطقة ألن طريف الرتاع سعيا        ال

 .)١٠(اآلخر طرق إيصال املساعدات اإلنسانية اليت مسح هبا اجلانب

__________ 
، وهـو   منفـصلة ء مناقشة   تتطلب مسألة املسؤولية الواقعة على عاتق اجملتمع الدويل واجلهات الفاعلة الدولية إجرا             )٩(  

  .ضيق املساحةإىل أمر غري ممكن يف هذا التقرير نظراً 
ــر   )١٠(   ــرات A/HRC/13/21/Add.3انظ ــى      . ٣٦ إىل ٣٣، الفق ــُتدَخل عل ــيت َس ــديالت ال ــت التع ــا إذا كان ــيَتَبيَّن م وس

  .٢٦ ، الفقرةA/64/819انظر . عمليا الشواغل ستزيل تلك، “قانون جورجيا بشأن األراضي احملتلة”
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ويف حــاالت الــرتاع املــسلح، كــثرياً مــا متنــع الــسلطات إيــصال املــساعدات اإلنــسانية      - ٦٢
يف فقــد تكــون غــري قــادرة علــى تــوفري األمــن للمنظمــات اإلنــسانية   . ألســباب أخــرى كــذلك

األقــاليم الــيت ال ختــضع لــسيطرهتا الكاملــة، أو قــد ختــشى أن تقــوم مجاعــات مــسلحة مــن غــري    
تتــاح ما وحــىت عنــد. الدولــة بتحويــل خــط ســري الــسلع اإلنــسانية، وذلــك ألغــراض عــسكرية  

 يف اجملــال اإلنــساين للخطــر نتيجــة  اجلهــات الفاعلــة يةتعــرض اســتقاللت، قــد إمكانيــة الوصــول
دف هتـ عـسكرية وسياسـية وإمنائيـة وإنـسانية،         مبـادرات    جتمـع يف طياهتـا       استراتيجيات متكاملة 

  . السكان“قلوب وعقول”كسب إىل 
ويوجد اجتاه ثالث ذو صلة هو تزايد العنف ضد العاملني يف اجملال اإلنـساين والعمليـات                  - ٦٣

ــسانية ــال        . اإلن ــاملني يف اجمل ــدد حــاالت خطــف الع ــد توصــلت إحــدى الدراســات إىل أن ع فق
  وحـدها  ٢٠٠٩ و ٢٠٠٦ بـني عـامي     املمتـدة  ساين تضاعف أكثر من ثالث مرات يف الفترة       اإلن

فـإن معـدل اهلجمـات      وعـالوة علـى ذلـك،       . إىل العدالة بالكاد عدد ضئيل من اجلناة      وقّدم  . )١١(
العنـف ضـد العـاملني يف املنظمـات      رغـم أن  )١٢(ذات الدوافع الـسياسية آخـذ أيـضاً يف االرتفـاع          

تنشب اليت   انعدام األمن العام يف الدول الضعيفة أو املنهارة،          ن ناجتاً، جزئياً عن    قد يكو  اإلنسانية
  .بعض األزمات اإلنسانية الكربى ذات الصلة بالكوارثفيها  وتقع ،غالبية الرتاعاتفيها 
ويف ســـاحات الـــرتاع غـــري املتماثـــل مثـــل أفغانـــستان والعـــراق والـــصومال، صـــارت     - ٦٤

 الـيت تنظـر إليهـا علـى         ،جلماعـات املـسلحة مـن غـري الـدول         دفة مـن ا   مـسته املنظمات اإلنـسانية    
ونتيجـة لـذلك،   . تسهم يف اجلهود العسكرية والسياسية الرامية إىل تعزيز احلكومات املعنيـة         أهنا

ويـؤثر  .  هدفاً استراتيجياً يف نظـر أي جهـة تزمـع زعزعـة االسـتقرار يف البلـد                أحياناً فهي تصبح 
أفــراد ، حيــث إنــه ال يعــد ُينظَــر إىل  العاديــةاجلــرائم يف حجــم ضاً هــذا االســتهداف املتعمــد أيــ 
ويف .  أهـداف مرحبـة  مهنـ أماية خاصـة، بـل علـى    خمولون التمتع حب   ماملنظمات اإلنسانية على أهن   

ــصومال ــساين       ،ال ــاملني يف اجملــال اإلن ــل أن حــاالت خطــف الع ــم املمث ــال، عل ــى ســبيل املث  عل
 بعــد صابات مــن اجملــرمني العــاديني الــذين طــالبوا بفديــةارُتِكَبــت يف كــثري مــن األحيــان بيــد عــ

تعمـل  مجاعـات مـسلحة       ىلإ ضحاياهم من خالل وسـطاء       باعوايف حالة عدم الدفع،     أو  ،  ذلك
 منـاطق معينـة مـن       يف  انعـدام سـلطة القـانون      ويف تشاد، أصـبح   . جدول أعمال سياسي  مبوجب  

__________ 
  )١١(  Abby Stoddard, Adele Harmer and Victoria Di Domenico. “Providing Aid in Insecure Environments: 2009 

Update. Trends in violence against aid workers and the operational response.” Humanitarian Policy Group 

Policy Brief No. 34 (London, Overseas Development Institute, 2009).،    ًانظـر أيـضاS/2009/277  ،املرفـق ،
  .٣١الفقرة 

إىل أن النــسبة املئويــة للــهجمات ذات الــدوافع  معهــد التنميــة عــرب البحــارالــيت أجراهــا توصــلت نفــس الدراســة   )١٢(  
 .٢٠٠٨ يف املائة عام ٤٩ إىل ٢٠٠٣ يف املائة عام ٢٩السياسية ارتفعت من 
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ــد  ــائق هــو الالبل ــسيالع ــام  رئي ــسان أم ــساعدات اإلن ــصال امل ــؤدي  . يةإي ويف حــاالت أخــرى، ت
إلسـاءة  هبـدف ا   ، مـن منطلـق دوافـع سياسـية        ،قـادة سياسـيون    التصرحيات العلنية الـيت يـديل هبـا       

  .أكثر عرضة للخطرتصبح تلك اجلهات  يف اجملال اإلنساين، إىل أن اجلهات الفاعلة إىل
ات اجلهـ تواجهـه  كـذلك مـأزق خطـري آخـر     عمومـاً  وينشأ عن حـاالت انعـدام األمـن           - ٦٥

قـد تـضطر إىل االعتمـاد علـى جهـات عـسكرية دوليـة مـن قبيـل          إذ .  يف اجملال اإلنـساين   الفاعلة
بيـد أنـه   . نـشآت املوقوافـل  حراسـة ال بعثات حفظ السالم لتأمني ممـرات املـساعدة اإلنـسانية أو           

اً اضطلعت قوات من هذا القبيل بوالية غري حمايدة، أو ُنظر إليها على أهنا تـدعم طرفـاً معينـ                   إذا
من أطراف الرتاع، فقد ُينظر إىل املنظمات اإلنسانية اليت حتميها تلك القوات على أهنا مرتبطـة                
هبا ارتباطاً وثيقاً أكثر مما ينبغي، مما يقوض الصورة احملايدة والنـزيهة اليت تشكل األساس الـذي                

 املـأزق عنـدما     ويتفاقم. يرتكز عليه عمل تلك املنظمات والذي كان حيميها تقليدياً من العنف          
ال تتوافر قوات عسكرية تعمل حتت قيادة دوليـة، وتـضطر اجلهـات العاملـة يف اجملـال اإلنـساين                    

ــة الفعليــة هلــا   تعتمــدأن إىل  ــة خاصــة،   يف تــوفري احلماي علــى قــوات حكوميــة أو شــركات أمني
ضـر   وهـذا هـو احلـال يف الوقـت احلا          . عـن الـديناميات الـسياسية احملليـة        منفـصلة عـادة   تكون   ال
كل أحناء الصومال تقريباً، ورمبا يصبح هو احلال يف تشاد ومجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة،                 يف

  .ات اخلوذ الزرق يف هناية املطافإذا تعيَّن سحب قو
 ،العاملـة يف اجملـال اإلنـساين      ويف البيئات األمنية األكثر صعوبة، تضطر اجلهات الدولية           - ٦٦

. ن بعـد خـارج منطقـة األزمـة     مـ ىل شـكل مـن أشـكال اإلدارة          إىل االنتقـال إ    ،على حنـو متزايـد    
ن بعـد مـسؤولية أكـرب علـى عـاتق املـوظفني وشـركاء التنفيـذ                 مـ ن املساعدة   مويضع هذا النوع    

يف حــني أن ذلــك النــهج قــد حقــق جناحــاً علــى  و.)١٣(أكــرب ويعرضــهم للخطــر بقــدر الــوطنيني
جـودة املـساعدة   فيمـا يتعلـق مبـسائل     على املـدى الطويـل   شواغل فإنه يثري  مدى فترات قصرية،  

  .)٣٩، املرفق، الفقرة S/2009/277انظر  ( بصددهااملساءلةو تهافعاليو
  

  االلتزام بكفالة توفري املساعدة اإلنسانية  -باء   
إىل تلــك التطــورات املقلقــة يف ضــوء االلتــزام بكفالــة تــوفري املــساعدة        النظــر يــتعني   - ٦٧

 نقطـة االنطـالق يف أي مناقـشة بـشأن تلـك االلتزامـات ينبغـي                إن. اإلنسانية للمشردين داخليـاً   
الـدول بـأن تتخـذ تـدابري إجيابيـة          عـاتق   تكون اإلقرار بأن حقوق اإلنسان تلقي واجبـا علـى            أن

__________ 
 يف املائــة تقريبــاً مــن ٦٥، كانــت نــسبة ٢٠٠٩لومــات تلقاهــا مكتــب منــسق الــشؤون اإلنــسانية، عــام وفقــاً ملع  )١٣(  

، ٢٠٠٨ت على العـاملني يف اجملـال اإلنـساين مـن املـوظفني الـوطنيني؛ ويف عـام        ُشنَّضحايا أخطر اهلجمات اليت  
 . يف املائة٨٠كانت النسبة 
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 احلقوق االقتصادية واالجتماعيـة، ال سـيما احلـق يف            إعمال إن. )١٤(تكفل إعمال تلك احلقوق   
ق يف الـصحة    واإلسـكان، واحلـ   ، وامللـبس،    ذاء الكـايف  يتضمن الغـ  الالئق الذي   عيشي  املستوى  امل

  . أدىن من االلتزامات األساسية اليت يتعني على الدول كفالتهاوالتعليم، يستلزم حدا
الدولة الطـرف   أن   والثقافية   وقد ارتأت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية        - ٦٨

 املــستوياتبالوفــاء، علــى أقــل تقــدير،   ضمانحــد أدىن مــن االلتــزام األساســي بــ ”يقــع عليهــا 
 الـيت  ،الدولـة الطـرف  ، فـإن  على سـبيل املثـال    و ،ومن مث .  لكل حق من احلقوق    األساسية الدنيا 

الرعايــة الــصحية األوليــة  وأاألساســية، املــواد الغذائيــة ُيحــرم فيهــا عــدد كــبري مــن األفــراد مــن  
 األساســية، تعتــرب، شــكال التعلــيمأي مــن ، أو أنياألساســيملــسكن املــأوى واأو مــن ، األساســية

ــاء بالتزاماهتــا  بداهــة، متخلفــة عــن   ــصادية   [العهــد مبقتــضى الوف ــاحلقوق االقت ــدويل اخلــاص ب ال
جـات األساسـية ميتـد       وبعبارة أخرى، فإن احلد األدىن مـن االحتيا        )١٥(“]واالجتماعية والثقافية 

  .إلنسانية واخلدمات اليت هي املكون الرئيسي يف املساعدة اإىل نفس السلع
فرديــاً أو مــن ”ويـتعني علــى الدولــة، وفــاء بتلــك االلتزامــات، اختــاذ التــدابري الــضرورية    - ٦٩

وتعــد  )١٦(“يف حــدود أقــصى املــوارد املتاحــة أمامهــا[...] خــالل املــساعدة والتعــاون الــدوليني 
اهتا، الدولة قد انتهكت احلق يف مستوى املعيشة الالئق، ويف الصحة والتعلـيم، إذا علمـت سـلط                

أو كان ينبغي هلا أن تعلم، باالحتياجات اإلنسانية دون أن تتخذ التدابري اليت تفـي باحلـد األدىن           
ومن مث فإن االلتزامـات الدوليـة تتـضمن املـسؤولية     . من أبسط املعايري اليت تفرضها تلك احلقوق   

وضمان الوفـاء   عن متابعة تلك احلاالت مثار القلق وتقييم االحتياجات ذات الصلة بنية حسنة،             
باالحتياجات اإلنسانية، عن طريق الدولة ذاهتا أو مـن خـالل املـساعدة الـيت تتيحهـا الوكـاالت                   

ــة    ــها أو الدولي ــة من ــسانية الوطني ــصى حــد ممكــن يف ظــل الظــروف    )١٧(واملنظمــات اإلن ، إىل أق
 حـاالت   ويعترب املمثل أن طلبات املساعدة اإلنـسانية تنـشئ، يف         . املتاحة، وبأقل قدر من التأخري    

__________ 
طبيعـة االلتـزام القـانوين العـام املفـروض علـى الـدول              : ٣١ام رقـم    اللجنة املعنية حبقـوق اإلنـسان، التعليـق العـ           )١٤(  

اللجنــة املعنيــة حبقــوق اإلنــسان، : لالطــالع علــى أمثلــة حمــددة انظــر. ٨ إىل ٦األطــراف يف العهــد، الفقــرات 
 سـوء   االلتزام باعتماد التدابري اإلجيابية الكفيلـة بالقـضاء علـى          (٥احلق يف احلياة، الفقرة     : ٦التعليق العام رقم    
  ).التغذية واألوبئة

ــم         )١٥(   ــام رق ــق الع ــة، التعلي ــة والثقافي ــسياسية واالجتماعي ــاحلقوق ال ــة ب ــة املعني ــدول   : ٣اللجن ــات ال ــة التزام طبيع
  .١٠األطراف، الفقرة 

  .، من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية١، الفقرة ٢املادة   )١٦(  
ــدآن ال: انظــر  )١٧(   ــان املب ــة انظــر  . ١، الفقــرة ٢٥ و ٣توجيهي  ,Walter Kälin:ولالطــالع علــى األســس القانوني

Guiding Principles on Internal Displacement: Annotations (revised edition) (Washington, D.C. The 

American Society of International Law, 2008).  
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التشرد الداخلي، حالة بديهية تنم على أن مثة حاجة إىل تلك املساعدة، وهو ما ينبغي أن يتبعـه                  
  .إجراء تقييمات نزيهة وتشاركية تكفل حتديد طبيعة وحجم االحتياجات

ــة      - ٧٠ ــسانية كافي ــتعني أن تكــون املــساعدة اإلن وحــسب تعريــف  . وعــالوة علــى ذلــك، ي
يف هـذا الـسياق تعـين       “ الكفايـة ”قتصادية واالجتماعية والثقافيـة فـإن       اللجنة املعنية باحلقوق اال   

أن الــسلع واخلــدمات اإلنــسانية متاحــة أمــام الــسكان املتــضررين مبــا يكفــي كمــاً ونوعــاً؛ وأنــه 
 عليهــا، وهــو مــا يعــين أهنــا مكفولــة جلميــع مــن هــم يف حاجــة إليهــا دون متييــز  احلــصولميكــن 

ــه احلــصول    ــرد ميكن ــهم، وأن كــل ف ــضعيفة      بين ــات ال ــيهم الفئ ــن ف ــسهولة، مب ــان وب ــا بأم  عليه
ــة وتراعــي اجلانــب اجلنــساين       ــة، مبعــىن أهنــا مالئمــة مــن الوجهــة الثقافي واملهمــشة؛ وإهنــا مقبول
والعمــر؛ وأهنــا تتــسم باملرونــة، أي أهنــا تقــدم بوســائل مرنــة تكفــي للتكيــف مــع االحتياجــات    

  .)١٨(املتغرية لدى املستفيدين منها
ة دول مبــسؤولياهتا وعينــت تلــك املــسؤوليات يف القــوانني والــسياسات      وأقــرت عــد   - ٧١

وعلـى سـبيل املثـال    . والتوجيهات اإلدارية والكتيبات العسكرية الصادرة علـى الـصعيد الـوطين          
  أنـه  املتعلـق بـإدارة الكـوارث يـنص علـى     ٢٠٠٧ لعـام  ٢٤فإن قانون مجهورية إندونيـسيا رقـم        

ــضرر نتيجــة للكــوارث    ” ــاء    احلــصول  حيــق لكــل شــخص يت ــل الوف ــيت تكف ــساعدة ال ــى امل عل
 وباملثــل، يــبني بالتفــصيل القــانون اليابــاين لإلغاثــة مــن الكــوارث  )١٩(“باالحتياجــات األساســية

  .)٢٠(املساعدة اإلنسانية اليت يتعني على حكام املقاطعات توفريها
اتفاقيــة إن واجــب كفالــة املــساعدة اإلنــسانية للمــشردين داخليــا قــد أُقــر بــه أيــضا يف     - ٧٢

بأقـصى حـد ممكـن عمليـاً، وبأقـل قـدر مـن              ” يت تـستلزم مـن الـدول أن تقـدم إلـيهم           كمباال، ال 
 والرعايــة الطبيــة ، واملــأوى، وامليــاه،التــأخري، املــساعدة اإلنــسانية الكافيــة، الــيت تتــضمن الغــذاء

وغريها من اخلدمات الصحية، والـصرف الـصحي، والتعلـيم، وأي خـدمات اجتماعيـة أخـرى                 
  .)٢١(“ة، وتقدمي تلك املساعدة، حيثما أمكن، إىل اجملتمعات احمللية واجملتمعات املضيفةضروري

__________ 
ــاحلقوق االقتــ     )١٨(   ــة ب ــة املعني ــم    انظــر اللجن ــام رق ــق الع ــة، التعلي ــة والثقافي ــسكن  : ٤صادية واالجتماعي احلــق يف ال

، )١١املـادة   (احلـق يف الغـذاء الكـايف        : ١٢، والتعليق العام رقـم      ٨، الفقرة   )من املعهد ) ١ (١١املادة  ( املالئم
  .١٣-٧الفقرات 

، ٢٦، و ١، الفقــرة ١تــان  املتعلــق بــإدارة الكــوارث، املاد٢٠٠٧ لعــام ٢٤قــانون مجهوريــة إندونيــسيا رقــم   )١٩(  
  .٢الفقرة 

ديسمرب / األول كانون ٢٥، بالصيغة املعدلة يف     )١٠٨القانون رقم    (١٩٤٧قانون اإلغاثة من الكوارث لعام        )٢٠(  
  .٢٣، املادة ١٩٨٤

  . من امليثاق األفريقي حلقوق الطفل ورفاهه٢٣انظر أيضا املادة ). ب (٢، الفقرة ٩املادة   )٢١(  
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ــصت         - ٧٣ ــث خل ــزام، حي ــذا االلت ــة هب ــة العام ــرت اجلمعي ــة، أق ويف إطــار الكــوارث الطبيعي
ــضحايا الكــوارث       ”باإلمجــاع إىل أن  ــاء ب ــسؤولية االعتن ــة يف املقــام األول م ــل كــل دول تتحم

ومن مث تؤدي الدولة املتـضررة الـدور   . وارئ األخرى اليت تقع يف أراضيها   الطبيعية وحاالت الط  
  .)٢٢(“الرئيسي يف الشروع باملساعدة اإلنسانية وتنظيمها وتنسيقها وتنفيذها داخل أراضيها

ويــتعني علــى الــدول أن ختطــط لتــوفري املــوارد الــضرورية الالزمــة لتقــدمي املــساعدة           - ٧٤
 البلـدان، منـها كوسـتاريكا ومدغـشقر، مـن مجيـع الـسلطات                ويستلزم عـدد مـن     .)٢٣(اإلنسانية

الوطنيــة أن ختــصص بنــوداً يف امليزانيــة تكفــل االســتعداد للكــوارث والقيــام باألنــشطة الالزمــة    
وأنــشأت إثيوبيــا الــصندوق الــوطين لــدرء الكــوارث واالســتعداد هلــا، وكــذلك        . ملواجهتــها

 الـيت   ووفـاء باملـسؤوليات   . )٢(ت الطـوارئ  الصندوق االحتياطي لتـوفري األمـن الغـذائي يف حـاال          
على عاتق احلكومات بأن تكفل حياة سـكاهنا وتـوفري االحتياجـات األساسـية هلـم، بوسـع       تقع  

العناصـر  تلك احلكومات، بل ينبغي هلا، أن تستفيد أيضا من القـدرات التكميليـة املتاحـة لـدى                  
ليب األمحــر أو اهلــالل األمحــر، املــؤثرة علــى الــصعيد احمللــي، مــن قبيــل اجلمعيــات الوطنيــة للــص 

  .اإلنساين الدويلالعاملة يف اجملال  العناصروكذلك 
ويف حالــة نــشوء الرتاعــات، يعــني القــانون اإلنــساين الــدويل التزامــات إضــافية بتقــدمي      - ٧٥

فاألطراف اليت تتسبب يف حدوث تشرد يف أثناء الرتاعـات الدوليـة أو غـري               . املساعدة اإلنسانية 
يـتعني عليهـا    ) نفيـذ عمليـات عـسكرية     لت  مـا  قيام، علـى سـبيل املثـال، بـإخالء منطقـة          ال(الدولية  

  يف مــن املــدنينيمتتخــذ مجيــع مــا ميكــن مــن تــدابري كــي تكفــل أن يعــيش مــن يــتم إجالؤهــ  أن
. )٢٤(ظروف مرضية من حيث املأوى ووسائل النظافة الشخـصية والـصحة والـسالمة والتغذيـة              

يشون يف األراضي احملتلة، واملـصابون واملرضـى، واألطفـال، مـن     ويستفيد أيضا األفراد الذين يع  
إن تلك القواعـد اإلنـسانية      . )٢٥(الضمانات احملددة اليت تكفل احلصول على املساعدة اإلنسانية       

الدوليــة ال تغفــل، بــل بــاألحرى تكمــل، قــانون حقــوق اإلنــسان، الــذي مــا زال يــسري علــى   
__________ 

  .٤٣/١٣١؛ و ٤، املرفق، الفقرة ٤٦/١٨٢جلمعية العامة انظر قراري ا  )٢٢(  
؛ واتفـاق رابطـة    )د (٢، الفقـرة    ٣؛ واتفاقيـة كمبـاال، املـادة        ١٢، الفقـرة    ٦٢/١٥٣انظر قرار اجلمعية العامة       )٢٣(  

  .١، الفقرة ١٠أمم جنوب شرق آسيا املتعلق بإدارة الكوارث واالستجابة حلاالت الطوارئ، املادة 
كمربيــدج، مطــابع (القواعــد : يب األمحــر الدوليــة، القــانون اإلنــساين الــدويل العــريف، اجمللــد األولجلنــة الــصل  )٢٤(  

 املتعلقـة حبمايـة املـدنيني       ١٩٤٩انظر أيـضا اتفاقيـة جنيـف لعـام          . ١٣١، القاعدة   )٢٠٠٥جامعة كمربيدج،   
  .٤٩، املادة )اتفاقية جنيف الرابعة(وقت احلرب 

ــة جنيـــف الرابعـــ   )٢٥(   ــر اتفاقيـ ــان انظـ ــة   ٥٦ و ٥٥ة، املادتـ ــات جنيـــف املؤرخـ ــايف التفاقيـ ــول اإلضـ ؛ والربوتوكـ
، )الربوتوكـول اإلضـايف األول    (، املتعلق حبماية ضحايا الرتاعات املـسلحة الدوليـة          ١٩٤٩أغسطس  /آب ١٢

ــادة  ــة  ١٩٤٩أغــسطس /آب ١٢؛ والربوتوكــول اإلضــايف التفاقيــات جنيــف املؤرخــة   ٦٩امل ، املتعلــق حبماي
  .٢، الفقرة ٧؛ و ٣، الفقرة ٤، املادتان )الربوتوكول اإلضايف الثاين(ت املسلحة غري الدولية ضحايا الرتاعا
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ن كــال الــصكني القــانونني ينبغــي تفــسريمها علــى  إ.)٢٦(حــاالت الرتاعــات املــسلحة واالحــتالل
  .أهنما يعضد بعضهما بعضا مبا يكفل توفري أكرب قدر ممكن من احلماية لألفراد

  
  االلتزام بعدم التعسف يف حجب املوافقة  -جيم   

إن املوارد املتاحة حمليا قد ال تكفي، يف بعض الظروف، ال سيما يف األزمـات الكـبرية                   - ٧٦
 مث قــد تتعــرض الــسلطات والعناصــر املــؤثرة احملليــة لــضغوط هائلــة لــدى الوفــاء  واملمتــدة، ومــن

وحتتـاج الـدول الـيت متـر حبـاالت مـن هـذا القبيـل إىل               . باحتياجات املساعدة اإلنسانية واحلمايـة    
االعتمــاد علــى املــوارد اخلارجيــة التكميليــة كــي تفــي بواجبــها إزاء ضــمان تــوفري مجيــع أنــواع   

  .الضروريةاملساعدة اإلنسانية 
ــي تــوفري املــساعدة اإلنــسانية           - ٧٧ ــد أشــارت إىل أنــه ينبغ ويف حــني أن اجلمعيــة العامــة ق
، وال يعين ذلك ضمنا أن الدول حيق هلا حجب موافقتـها يف مجيـع               )٢٧(“مبوافقة البلد املتضرر  ”

 مــن العهــد الــدويل اخلــاص  ٢ مــن املــادة ١وحــسب مــا جــاء أعــاله، فــإن الفقــرة   . الظــروف
ــاحلقوق ا ــدول األطــراف أن تتخــذ      ب ــدا مــن ال ــستلزم حتدي ــة ي ــة والثقافي ــصادية واالجتماعي القت

. أيـضا “ مـن خـالل املـساعدة والتعـاون الـدوليني         ”اخلطوات الكفيلة بإعمال حقـوق اإلنـسان        
وهنـاك قبــول متزايـد بــأن االلتـزام بــاحترام حقــوق اإلنـسان ومحايتــها وإعماهلـا يتــضمن التزامــا      

اعدة اإلنسانية الدوليـة، وقبوهلـا وتيـسريها، ال سـيما إذا عجـزت الدولـة                بالدعوة إىل تقدمي املس   
  . )٢٨(عن معاجلة مجيع االحتياجات اإلنسانية بفعالية أو أعرضت عن ذلك

وتستلزم اتفاقيـة كمبـاال، علـى سـبيل املثـال، مـن الـسلطات الوطنيـة أن تطلـب تقـدمي                        - ٧٨
 كافيـة بالقـدر الـذي يكفـل محايـة املـشردين             املساعدة الدولية عندما تكون املـوارد املتاحـة غـري         

ــساعدهتم  ــا وم ــأن     . )٢٩(داخلي ــدول ب ــبحريات الكــربى ال ــزم بروتوكــول ال ــّسر ”وُيل ــة تي إمكاني
، ٣ املـــادة(“ إىل املـــشردين داخليـــا وتقـــدمي املـــساعدة إلـــيهم بـــسرعة ودون عوائـــقوصـــول ال

ــرة ــشأن املــ     ). ٦ الفق ــا ب ــصادر يف كولومبي ــانون ال ــشكل حمــدد الق ــر ب ــا حبــق  ويق شردين داخلي

__________ 
الفتـوى  (انظر حمكمة العدل الدولية، اآلثار القانونيـة الناشـئة عـن تـشييد جـدار يف األرض الفلـسطينية احملتلـة                        )٢٦(  

  .١٠٦، الفقرة )٢٠٠٤يوليه /متوز ٩املؤرخة 
  .٣، املرفق، املبدأ التوجيهي ٤٦/١٨٢ العامة انظر قرار اجلمعية  )٢٧(  
؛ واللجنـة املعنيـة بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة،            ٢٤، الفقرة   A/64/819انظر تقرير األمني العام       )٢٨(  

  .٦، الفقرة )١١املادة (احلق يف الغذاء الكايف : ١٢التعليق العام رقم 
؛ ومجهوريـة  ١٠، الفقـرة  ٣؛ وبروتوكـول الـبحريات الكـربى، املـادة     ٦فقرة  ، ال ٥انظر اتفاقية كمباال، املادة       )٢٩(  

  .٢، الفقرة ٤، املادة )٢٠٠٥( املتعلق حباالت التشرد الداخلي ٢٨٢٣٢بريو، القانون رقم 
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املــشردين يف احلــصول علــى املــساعدة، ومــا يقابلــه مــن حــق اجملتمــع الــدويل املتمثــل يف تقــدمي    
  .)٣٠(اإلنسانية املساعدة

  : على أنه٢٥، من املبدأ التوجيهي ٢وتنص الفقرة   - ٧٩
حيــق للمنظمــات اإلنــسانية الدوليــة وغريهــا مــن األطــراف املعنيــة عــرض         ”    

وجيب أال ُينظر إىل هذا العـرض علـى أنـه اسـتعداء             . شردين داخليا خدماهتا ملساعدة امل  
ــة       ــسن ني ــه ُحب ــا جيــب النظــر إلي ــة، وإمن ــة للدول ــشؤون الداخلي ــدخل يف ال وجيــب . أو ت

ُيمتنع اعتباطا عن املوافقة على هذا العرض، وخباصـة إذا مل يكـن بوسـع الـسلطات                  أال
  .“نت راغبة عن ذلكاملعنية تقدمي املساعدة اإلنسانية املطلوبة أو كا

ــة واملنظمــات          - ٨٠ ــة العام ــن واجلمعي ــذي يعكــس موقــف جملــس األم ــدأ، ال ــذا املب ــا هل وفق
، يتعني على الدول أن متارس حقوقها بنية حسنة، ومبـا يتفـق مـع املـسؤوليات الـيت           )٣١(اإلقليمية

ة اإلنـسانية   متليها السيادة، مبا يف ذلـك التـزام حقـوق اإلنـسان املتمثـل يف كفالـة تـوفري املـساعد                    
وباملثل، فإنـه وفقـا للقـانون اإلنـساين الـدويل العـريف الـساري يف حـاالت الرتاعـات                    . الضرورية

أن تتــيح وتيــّسر مــرور اإلغاثــة  ”املــسلحة الدوليــة وغــري الدوليــة، يــتعني علــى أطــراف الــرتاع   
ودون أي  الذين هـم يف حاجـة إليهـا، بـصورة نزيهـة              ،اإلنسانية بسرعة وبال عوائق إىل املدنيني     

  .)٣٢(“نوع من أنواع التمييز الضارة، رهنا حبق تلك األطراف يف الرقابة

__________ 
  .١، الفقرة ٢، املادة )١٩٩٧ (٣٨٧مجهورية كولومبيا، القانون رقم   )٣٠(  
ــرار جملــس األمــن    )٣١(   ــذ)٢٠٠٩ (١٨٩٤انظــر ق ــالغ القلــق  ، ال ــود  ”ي يالحــظ مــع ب ــشار القي مــدى حــدة وانت

أمهيــة أن تتعــاون مجيــع أطــراف الــرتاع املــسلح مــع  ”، ويؤكــد “املفروضــة علــى إيــصال املــساعدة اإلنــسانية 
العاملني يف جمال املساعدة اإلنسانية بغية إتاحـة وتيـسري الوصـول إىل الـسكان املـدنيني املتـضررين مـن الـرتاع                       

ــسلح ــضا . “املـ ــر أيـ ــن   انظـ ــس األمـ ــرارات جملـ ، )١٩٩٣ (٨٢٢، و )١٩٩١ (٦٠٧، و )١٩٩١ (٦٨٨ قـ
ــسانية     )١٩٩٣ (٨٧٤، و )١٩٩٣ (٨٥٣ و ــدعو إىل وصــول املــساعدة اإلن ، وغريهــا مــن القــرارات الــيت ت

ــال ــة العامــة      ب ــرارات اجلمعي ــة مــن الرتاعــات املــسلحة، وق ــق يف حــاالت معين ، ١٦٩، الفقــرة A/60/L.1عوائ
 Walter Kälin, Guiding Principles ofولالطـالع علـى مزيـد مـن التحليـل انظـر       . ١٥، الفقـرة  ٦٢/١٥٣ و

Internal Displacement: Annotations (revised edition) (Washington, D.C., The American Society of 

International Law, 2008).  
كـامربدج، مطـابع    (،  القواعـد :  اجمللـد األول   القـانون اإلنـساين الـدويل العـريف،       جلنة الـصليب األمحـر الدوليـة،          )٣٢(  

  .٥٥، القاعدة ٢٠٠٥جامعة كامربدج، 
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وبوسع الدول أن تستبعد املساعدة املقدمة مـن العناصـر املـؤثرة الـيت تـرفض، أو تغـايل                     - ٨١
ــاد       ــة واحلي ــسانية والرتاه ــة يف اإلن ــسانية املتمثل ــادئ اإلن ــرام املب ــض، احت ــن  )٣٣(يف رف ــضال ع ، ف

وعـالوة علـى ذلـك يتـاح     . )٣٥(، لدى تنفيذ عمليات املساعدة اإلنـسانية     )٣٤(ياتاستقاللية العمل 
للدول، يف حاالت الرتاع املـسلح، أن تقيـد مؤقتـا حريـة تنقـل أفـراد اإلغاثـة اإلنـسانية املـأذون                       

  .)٣٦(هلم، وذلك يف حالة وجود ضرورة عسكرية ملّحة
املـــساعدة املقدمـــة دون بيـــد أن الـــدول ال تكـــون قـــد أوفـــت بالتزاماهتـــا إذا رفـــضت   - ٨٢
علـى سـبيل املثـال،      (ُتبدي أية أسباب، أو كانت األسـباب تـستند إىل وقـائع غـري صـحيحة                  أن

ــم     ــيم مالئ ــسانية دون إجــراء تقي ــاء باالحتياجــات اإلن ــد   ). رفــض الوف ــضا ق ــدول أي وتكــون ال
 تصرفت بصورة تعسفية إذا رفضت السماح بوصول املـساعدة ألسـباب ال تتفـق مـع التزاماهتـا               
الدولية، يف حالة رفض الدولـة، علـى سـبيل املثـال، املـساعدة املقدمـة وفقـا للمبـادئ اإلنـسانية                      
املتمثلة يف اإلنـسانية والرتاهـة واحليـاد واالسـتقاللية، رغـم عجزهـا عـن كفالـة تقـدمي املـساعدة                      

  .)٣٧(الضرورية من خالل موارد أخرى
ض املوافقـة علـى عـروض املـساعدة         ويتعني علـى الـدول أن متتنـع عـن االنتقائيـة يف رفـ                - ٨٣

ويف حالـة وجـود   . اإلنسانية بنية أو بقصد التمييز ضد مجاعة معينة أو فئة من الفئات الـسكانية      
أشخاص مشردين داخليا يف حاجة إىل املساعدة، تقتضي املبادئ التوجيهية رفض التمييز علـى              

قـد الـديين أو الـسياسي أو غـري     أساس أمـور منـها العنـصر أو اجلـنس أو املركـز القـانوين أو املعت         
ومـن  ). ١، الفقـرة  ٤انظـر املبـدأ التـوجيهي      (ذلك من اآلراء، أو األصل العرقي أو االجتماعي         

األمثلــة علــى ذلــك، تلــك احلكومــة الــيت تــرفض بــشكل منــهجي عــروض املــساعدة اإلنــسانية    
إليهـا علـى أهنـا تقـف     املقدمة إىل املناطق املتضررة باألزمات اليت تسكنها مجاعات عرقية، ُينظر        

  .إىل جانب املعارضة السياسية

__________ 
  .٤٦/١٨٢انظر تعريف تلك املبادئ اإلنسانية يف قرار اجلمعية العامة   )٣٣(  
  .، الفقرة اخلامسة من الديباجة٥٨/١١٤انظر قرار اجلمعية العامة   )٣٤(  
 مـن العناصـر العاملـة يف اجملـال اإلنـساين، رغبـة يف احملافظـة                 ويصر كـثري  . ١، الفقرة   ٢٤انظر املبدأ التوجيهي      )٣٥(  

  .على تصور نزاهتها، على حيادها واستقالهلا إزاء أي دولة أو أي عناصر مؤثرة أخرى غري حيادية
  .٥٦، القاعدة القواعد: القانون اإلنساين الدويل العريف، اجمللد األول  )٣٦(  
 منظمة مـن املنظمـات اإلنـسانية الدوليـة العاملـة يف منطقـة               ١٣زاء طرد   هلذا السبب، أعرب املمثل عن قلقه إ        )٣٧(  

العـامل  ”  واملعنونـة ٢٠٠٩مـارس  / آذار١٣انظر النشرة الـصحفية الـيت أصـدرها املمثـل يف     . دارفور بالسودان
والنـــــــــشرة متاحـــــــــة علـــــــــى املوقـــــــــع     . “ُيهمـــــــــل أزمـــــــــات التـــــــــشرد الـــــــــداخلي الرئيـــــــــسية    

www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/Media.aspx?NewsID=8508&LangID=E.  
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ويف بعــض الظــروف، يــنص القــانون اإلنــساين الــدويل علــى التزامــات واســعة النطــاق     - ٨٤
ويتعني علـى الـسلطة احملتلـة أن توافـق علـى خطـط              . تتمثل يف كفالة وصول املساعدة اإلنسانية     

صـيلة يف حالــة عـدم حــصول األرض   اإلغاثـة، وال حيـق هلــا منـع وصـول املــساعدة اإلنـسانية األ     
  .)٣٨(احملتلة أو جزء منها على ما يكفي من اإلمدادات

وباملثل، ال جيوز للمتمردين، وسلطات األمر الواقع، واجلهـات مـن غـري الـدول الـذين                   - ٨٥
يسيطرون على جزء من األراضـي حجـب املوافقـة علـى تقـدمي املـساعدة اإلنـسانية اسـتنادا إىل                     

لـذا حتظـر بـشكل حمـدد     . )٣٩( سيادية على األرض اليت توجه إليهـا املـساعدة  عدم متتعهم حبقوق  
ــرة  ــادة  ) ز (٥الفق ــن امل ــسلحة     ٧م ــات امل ــام اجلماع ــاال قي ــة كمب ــن اتفاقي ــة وصــول  ” م بإعاق

  .“واملعدات واألفراد إىل املشردين داخليااملساعدة اإلنسانية ومرور مجيع شحنات اإلغاثة 
  

  اعدة اإلنسانية وعدم إعاقتها أو حتويلها عن مقصدهاااللتزام بتنسيق املس  -دال   
إن حق املشردين داخليا يف طلب املعونة وتلقيها، إىل جانب املـسؤوليات الناشـئة عـن                  - ٨٦

السيادة، ُيلقي بواجب على عـاتق الـدول بـأن تقـوم بتنـسيق املـساعدة اإلنـسانية، سـواء داخـل                      
. )٤٠(اإلنـسانية التكميليـة احمللـيني أو اخلـارجيني        هياكل الدولة أو بني الدولة ومقدمي املـساعدة         

وقد أقام عدد كبري من البلدان مكاتب خاصة هلذا الغرض، وأكثرها فعالية هـي تلـك املكاتـب            
  .)٤١(الكائنة يف موقع مهم، من قبيل مكتب رئيس الوزراء

ويل، ويف الوقت ذاته، يتعني علـى الـسلطات الوطنيـة، ويف إطـار القـانون اإلنـساين الـد                    - ٨٧
علــى األطــراف مــن غــري الــدول الــضالعة يف الــرتاع، أن تــضمن وتيــسر حريــة مــرور املــساعدة   
اإلنــسانية، وأن تــوفر لألفــراد الــذين يقــدمون تلــك املــساعدة إمكانيــة الوصــول بــسرعة ودون    

ــا  ــالتزام عــدم حتويــل املــساعدة اإلنــسانية عــن    . )٤٢(عوائــق إىل املــشردين داخلي ويــرتبط ذلــك ب
__________ 

  .، الفقرة الرابعة٥٩اتفاقية جنيف الرابعة، املادة   )٣٨(  
، “الطرف املتعاقد الـسامي ” من الربوتوكول اإلضايف الثاين إىل موافقة    ١٨ من املادة    ٢تشري فحسب الفقرة      )٣٩(  

  . أي موافقة الدولة
؛ واتفاقيــة البلــدان ٢، الفقــرة ٣ل الــبحريات الكــربى، املــادة ؛ وبروتوكــو)د (٢انظــر اتفاقيــة كمبــاال، املــادة   )٤٠(  

  .األمريكية لتيسري اإلغاثة يف حالة الكوارث، املادة الرابعة
، Protecting Internally Displaced Persons: A Manual for Law and Policymakersانظـر، علـى سـبيل املثـال،       )٤١(  

  . أعاله٢احلاشية 
؛ )ز (٥الفقـرة    (٧؛ و   )ز (١، الفقـرة    ٣انظر أيضاً اتفاقية كمبـاال، املادتـان        . ٣، الفقرة   ٢٥املبدأ التوجيهي     )٤٢(  

والقــانون اإلنــساين الــدويل  . ٢، الفقــرة ٧٠، املــادة ١٩٤٩والربوتوكــول اإلضــايف التفاقيــات جنيــف لعــام   
اللتـزام أيـضاً أسـاس      ويـشكل هـذا ا    . ٥٥، القاعـدة    ) أعـاله  ٣٢انظـر احلاشـية      (القواعد: اجمللد األول ،  العريف

  .١٧، الفقرة )٢٠١٠ (١٩١٠العديد من قرارات جملس األمن امللزمة، من قبيل القرار 
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ويـرتبط واجـب عـدم      ) ٢ ، الفقـرة  ٢٤املبدأ التوجيهي   ( سياسية أو اقتصادية     مقصدها ألسباب 
إعاقة إمكانية الوصول إىل املشردين باملساعدة اخلارجية اليت تقبلـها الدولـة والـسلطات احملليـة،                

عندما تكون هنـاك، علـى سـبيل املثـال، خالفـات            (واملساعدة اإلنسانية املقدمة من الدولة ذاهتا       
  ).اإلنسانية احلكومية والوكاالت األمنيةبني الوكاالت 

وهنــاك تعــارض بــني احلاجــة إىل تنــسيق املــساعدة اإلنــسانية، وإعاقــة تلــك املــساعدة       - ٨٨
إذ قـد تثـور املنازعـات حـول حجـم االحتياجـات        . داع، أو زيادة حدة األزمة بدون قـصد        بال

ومـن  . فـاء بتلـك االحتياجـات     اإلنسانية، وطبيعة وحجم ونوع املساعدة اإلنسانية اليت تلزم للو        
شــأن إجــراء تقيــيم مــشترك لالحتياجــات، يــشارك فيــه املتلقــون واجلهــات املاحنــة والــسلطات،  

وينبغـي أن يـتم بـشكل واسـع النطـاق      . توفري البيانات ذات الصلة عن ما هو مالئم و ضروري 
 يف وشــامل التــشاور مــع املــتلقني أصــحاب احلقــوق بــشأن تقــدمي املــساعدة وكــذلك إشــراكهم

“ حراسـاً ”تلك العملية ملنع وقوع التمييز، وكفالة عـدم قيـام بعـض األفـراد بتنـصيب أنفـسهم                
  .على املساعدة اإلنسانية

ومــن شــأن إبــداء املرونــة، واحلــوار بــني شــىت أصــحاب املــصلحة، والرغبــة يف التوصــل    - ٨٩
 ســبيل فعلــى. حلــول وســط عمليــة، املــساعدة إىل حــد كــبري علــى ختفيــف حــدة التــوترات  إىل

ــية         ــزة األرضـــ ــوع اهلـــ ــن وقـــ ــهر مـــ ــدة أشـــ ــد عـــ ــاييت، بعـــ ــة هـــ ــت حكومـــ ــال، طلبـــ املثـــ
، اإلهناء التـدرجيي للمعونـة الغذائيـة اجملانيـة الـشاملة للـسكان              ٢٠١٠يناير  /الثاين كانون ١٢ يف

. كافة، خوفاً من أهنا قد تؤدي إىل زيادة حدة التواكل لدى املتلقني، وتقويض األسواق احملليـة               
اتفقت األمم املتحدة، واجلهات الرئيسية األخرى اليت تقدم املعونة اإلنسانية، علـى            وبناء عليه،   

ــة       ــأموال نقدي ــه، بوســائل منــها تزويــد املــتلقني أصــحاب احلقــوق ب تعــديل النــهج الــذي يتبعون
، مـع االسـتمرار     )إزالـة القمامـة   (بأغذية يف مقابل إجناز بعض األعمال داخـل اجملتمـع احمللـي              أو

  .على تنفيذ برامج املعونة الغذائية اجملانية احملددة األهداف لصاحل أضعف الفئاتيف احملافظة 
ويف حاالت أخرى، قـد ال تقـوم الـدول بتعـديل أنظمتـها الـسارية يف األوقـات العاديـة                       - ٩٠

ويعاين األفراد عندما تقبع السلع اإلنسانية راكدة يف املـوانئ،          . لكي تتالءم مع ظروف األزمات    
وقــد يتــأخر بــال داع وصــول األفــراد الالزمــني . تخلــيص اجلمركــي أو الفحــص الفــينانتظــاراً لل

ومن شأن بعـد النظـر يف سـن التـشريعات           . بسبب اجلمود يف اشتراطات منح تأشريات الدخول      
وإبرام االتفاقات اخلطية بني السلطات الوطنية والعناصر العاملة يف اجملال اإلنساين تيـسري تنـسيق     

وينص القانون يف غواتيماال، علـى سـبيل    . ية، دون إعاقة املساعدة بغري ضرورة     املساعدة اإلنسان 
املثال، على إنشاء أفرقة متنقلة خمصصة ملواجهة الكوارث ومؤلفة من ممثلني عن شـىت الـوزارات          
واإلدارات احلكوميــة، خمــولني ســلطة املوافقــة علــى دخــول األفــراد والــسلع واملعــدات، بغــرض    
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وتتوخى أيضا البيانات املشتركة املتفـق عليهـا        . )٢(ساعدة اإلنسانية الدولية  كفالة سرعة جتهيز امل   
 بني األمم املتحدة وحكومة السودان، إعداد إجراءات سـريعة التنفيـذ،            ٢٠٠٧ و   ٢٠٠٤عامي  

  .)٤٣(االتفاقات رغم حدوث تأخريات وعقبات غري مفهومة يف تنفيذ تلك
 تفـرض فيهـا الـدول ضـرائب ورسـوماً مجركيـة       ويساور املمثل القلق إزاء احلاالت اليت       - ٩١

وهـو يؤكـد أن تلـك املـساعدة تـوفر يف حقيقـة األمـر للدولـة                  . على املساعدة اإلنسانية الدوليـة    
أمواالً طائلة، حيث إهنا تسهم يف وفاء الدولة بالتزامها الذايت املتمثل يف كفالـة تقـدمي املـساعدة     

 أن املوارد اإلنسانية العاملية ضئيلة وال تكفي أبـداً          وعالوة على ذلك، فإنه بالنظر إىل     . اإلنسانية
ــة مــا علــى املــساعدة        ــع االحتياجــات، فــإن الــضرائب والرســوم الــيت تفرضــها دول ــاء جبمي الوف
اإلنسانية تفضي بالفعل إىل نضوب املوارد املطلوبة الـيت تكفـل تقـدمي املـساعدة الالزمـة إلنقـاذ                   

إذ إن املـساعدة اإلنـسانية ينبغـي أن ُتعفـى        . دول أخرى حياة األفراد الذين هم يف حاجة إليها ب       
مــن الــضرائب والرســوم املرتبطــة ارتباطــاً مباشــراً مبــواد اإلغاثــة واملــساعدة املوجهــة حنــو حتقيــق 

  .)٤٤(التعايف األويل، مبا يف ذلك ضرائب القيمة املضافة والرسوم اجلمركية
  دة اإلنسانية ووسائل نقلهم وإمداداهتمااللتزام حبماية األفراد القائمني على املساع  -هاء   

يقــع علــى الــسلطات الوطنيــة، ويف إطــار القــانون اإلنــساين الــدويل، علــى اجلماعــات      - ٩٢
ويـشمل ذلـك االلتـزام    . )٤٥(املسلحة واجب احترام ومحاية املساعدة اإلنسانية والقـائمني عليهـا         

 من أعمـال العنـف، بـأمور منـها          باختاذ مجيع التدابري الضرورية واملعقولة ضد اهلجمات وغريها       
  .القيام على حنو جدي بالتحقيق مع مرتكبيها ومقاضاهتم

إن اخلـط الفاصـل بـني التـدابري املعقولـة الالزمـة حلمايـة العمليـات اإلنـسانية والعقبــات            - ٩٣
وعـالوة علـى    . املعقولة اليت توضع أمام العمل اإلنساين، قد يكون واهياً يف بعض األحيـان             غري

فرض بعد الدول عن عمـد قيـودا علـى إمكانيـة الوصـول بغـرض التالعـب يف تـدفقات                ذلك، ت 
ــريح هلــم     ــساين غــري امل ــاد الوجــود اإلن ــساعدة وإبع ــة جيــب    . امل ــود األمني ــل أن القي ــرب املمث ويعت

__________ 
  .٧١، الفقرة S/2010/213، و ١٠، املرفق، الفقرة S/2009/277انظر   )٤٣(  
رث واملـساعدة  املبادئ التوجيهية الالزمة للقيام داخلياً بتيـسري وتنظـيم اإلغاثـة الدوليـة يف حالـة الكـوا               ”انظر    )٤٤(  

، 301C/07/R4وثيقة االحتاد الـدويل جلمعيـات الـصليب األمحـر واهلـالل األمحـر رقـم         (“ الالزمة للتعايف األويل  
، خــالل املـؤمتر الــدويل الثالــث عـشر حلركــة الــصليب   ٢٠٠٧نــوفمرب / الثـاين تــشرين ٣٠املعتمــدة يف ) املرفـق 

معيـــات الـــصليب األمحـــر واهلـــالل األمحـــر رقـــم  انظـــر وثيقـــة االحتـــاد الـــدويل جل (األمحـــر واهلـــالل األمحـــر 
301C/07/R4( ٢١ و ١٧، املبدآن التوجيهيان.  

؛ ١، الفقـرة  ٧؛ واتفاقية سالمة موظفي األمم املتحدة واألفراد املـرتبطني هبـا، املـادة     ٢٦انظر املبدأ التوجيهي      )٤٥(  
؛ ٣٢ و   ٣١، القاعـدتان    ) أعـاله  ٣٢ية  انظـر احلاشـ   (،  القواعد: والقانون اإلنساين الدويل العريف، اجمللد األول     

  .٧، الفقرة ٣وبروتوكول البحريات الكربى، املادة 
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وعـــالوة علـــى ذلـــك، فـــإن . تـــستند إىل أســـاس معقـــول، وأن تكـــون خاضـــعة للمراجعـــة  أن
ر املـؤثرة الـيت تفـرض القيـود، ينبغـي أن تـدخل يف حـوار                 السلطات الوطنية، وغريها من العناص    

مع العناصر العاملة يف اجملال اإلنساين بغرض تعيني التـدابري الـيت تقلـل بـأدىن حـد ممكـن تعطيـل                     
ويكرر املمثل أيـضاً تأكيـد      . العمليات اإلنسانية، وتوفر يف الوقت ذاته درجة معقولة من األمن         

 املتمثلــة يف اإلنــسانية والرتاهــة واحليــاد واالســتقاللية، بغــرض  اســتمرار أمهيــة املبــادئ اإلنــسانية
احلصول على موافقة مجيع األطراف يف الـرتاع، فـضالً عـن موافقتـها علـى تـوفري املـرور اآلمـن                      

  .لإلمدادات وتقدمي ضمانات بذلك
  
  االستنتاجات والتوصيات  -رابعا   

ن بالرتاعات املسلحة والكوارث إن املشردين داخلياً، وغريهم من األفراد املتضرري      - ٩٤
ويقـع علـى الدولـة التـزام مقابـل       . )٤٦(خمّول هلم احلـق يف طلـب املـساعدة اإلنـسانية وتلقيهـا            

ويستلزم ذلك واجبات حمددة،    . تضمن توفري مجيع أنواع املساعدة اإلنسانية الضرورية       بأن
تـها، فـضالً عـن    منها واجب التخطـيط للمـساعدة اإلنـسانية وتنـسيقها ومحايتـها وعـدم إعاق       

  .املقدمة واجب عدم التعسف يف حجب املوافقة على املساعدة اإلنسانية
 القيــود املفروضــة علــى إمكانيــة وصــول املــساعدة اإلنــسانية يفــضي إىل   إن تزايــد  - ٩٥

اســتبعاد املــشردين داخليــا، وغريهــم مــن األفــراد املتــضررين بالرتاعــات والكــوارث، مــن   
وتؤدي بـشكل منـتظم احلـواجز اإلداريـة والفنيـة           . ملساعدةاحلصول على استحقاقاهتم يف ا    

وجيد القائمون على العمل اإلنساين صعوبات متزايدة يف الدفاع . إىل إعاقة العمل اإلنساين
عن مبادئ الرتاهة واحلياد واالستقاللية اليت تشكل أساس عملهم، حيث تسعى كل دولة             

 اإلنـساين خبططهـم الذاتيـة الـسياسية         على حدة، والتحالفات بـني الـدول، إىل ربـط العمـل           
والعــــسكرية، وهــــو اجتــــاه اعُتــــرب ســــببا، جزئيــــا، يف تزايــــد العنــــف ضــــد العــــاملني         

إن تلك الزيادة يف اهلجمات ذات الدوافع السياسية ضد أفـراد العمـل             . اإلنساين اجملال يف
دث تـأثرياً   اإلنساين، وغري ذلك من أمناط انعدام األمن اليت تعطل العمليـات اإلنـسانية، حتـ              

عميقاً سواء يف مدى أو طرائق تقدمي املساعدة اإلنسانية، حيـث يكـون املتلقـون أصـحاب                 
  .احلقوق هم الضحايا يف هناية املطاف

__________ 
بذلك، تكون التزامات الدولة سـارية أيـضاً عنـدما تكـون الـسلطات احلكوميـة         “ طلب”يف حالة عدم تقدمي       )٤٦(  

  .على علم، أو ينبغي هلا أن تكون على علم، بوجود تلك االحتياجات اإلنسانية
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ويــدعو املمثــل مجيــع الــدول األعــضاء إىل أن تــشكل إطــارا للمــساعدة اإلنــسانية      - ٩٦
أن التـشرد الـداخلي، فـضال    الدولية يستند إىل القواعد، مع مراعاة املبـادئ التوجيهيـة بـش           

ــة       ــة يف حال ــة الدولي ــا بتيــسري وتنظــيم اإلغاث ــام داخلي ــة املتعلقــة بالقي عــن املبــادئ التوجيهي
  :وال سيما ما يلي. )٤٧(الكوارث واملساعدة على التعايف األويل

اإلقرار صـراحة يف القـوانني والـسياسات والتعليمـات اإلداريـة العـسكرية          )أ(  
وطين حبــق املــشردين داخليــا، وغريهــم مــن األفــراد املتــضررين   الــصادرة علــى الــصعيد الــ 

بالرتاعات أو الكوارث، يف طلب املعونة اإلنسانية وتلقيهـا، بطريقـة متكافئـة ودون متييـز؛                
وااللتزام املقابل الواقع على كاهل الدولة بـأن تكفـل تقـدمي املـساعدة، بـأمور منـها تيـسري                    

   املوارد املتاحة حمليا؛املساعدة الدولية، خاصة لدى عدم كفاية
عدم التعسف يف حجب املوافقة على املساعدة اإلنسانية املقدمـة؛ وكفالـة              )ب(  

  وصول مجيع أنواع املساعدة املقبولة بسرعة ودون عوائق؛
ــة يف اجملــال          )ج(   ــه العناصــر العامل ــضطلع ب ــذي ت ــيم ال ــدور الق ــاهري بال تعريــف اجلم

  الواقعي؛ اناة البشرية، وتسوية الرتاعات من خالل احلواراإلنساين، واملتمثل يف ختفيف حدة املع
إقامة هياكل وطنية خمصصة لتنـسيق املـساعدة اإلنـسانية ومـن املستحـسن                )د(  

وينبغــي أن ختــضع هياكــل التنــسيق . أن يكــون مقرهــا يف موقــع مهــم مــن مواقــع احلكومــة 
ــة، علــ     ــة غــري التنفيذي ــة املدني ى األقــل يف حــاالت للمراجعــة، كمــا ينبغــي أن تكــون الرقاب

وينبغــي ختويــل ســلطات . الرتاعــات، منفــصلة مؤســسيا عــن األجهــزة العــسكرية واألمنيــة 
ــضرورية، إىل       ــوارد ال ــسانية، وكــذلك امل ــساعدة اإلن ــدمي امل ومــسؤوليات واضــحة عــن تق

  السلطات املختصة على الصعيدين الوطين واحمللي؛
ــيم اال     )هـ(   ــايري واضــحة تكفــل تقي ــسانية  إعــداد إجــراءات ومع حتياجــات اإلن

وينبغـي أن تـستند التقييمـات إىل املعـايري الدوليـة، مـن              . وتعيني املـساعدة الدوليـة املطلوبـة      
، مع اتباع منهجية )امليثاق اإلنساين واملعايري الدنيا يف مواجهة الكوارث(قبيل معايري سفري    

ات، وبوجـه  تشاركية تضم السلطات واجلهات املاحنة واملتضررين من األشـخاص واجلماعـ         
  خاص، الفئات الضعيفة؛

ــشكاوى        )و(   ــدمي ال ــى اجلــودة، وتق ــة عل ــة للرصــد، والرقاب ــات فعال ــة آلي إقام
  تتوىل التحقق من تقدمي املساعدة اإلنسانية وتوجيهها، وإتاحة الرصد املستقل؛ كي

__________ 
األمحـر واهلـالل األمحـر،      حلركـة الـصليب     مدت تلك املبادئ التوجيهية خالل املؤمتر الـدويل الثالـث عـشر             اعُت  )٤٧(  

 .٢٠٠٧نوفمرب /تشرين الثاين ٣٠ إىل ٢٦الذي عقد يف جنيف، يف الفترة من 
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إعــداد إجــراءات ميــسرة خبــصوص حــاالت الطــوارئ، تــشمل مــا يتعلــق      )ز(  
الدولية وحتديد شخصيتها القانونية؛ وإجراءات مـنح التأشـريات         بتسجيل العناصر الفاعلة    

إىل األفراد الدوليني ودخـوهلم وإجـراءات اجلمـارك؛ وإجـراءات التخلـيص الفـين الالزمـة                 
  وإلغاء الرسوم والضرائب املتبقية على املساعدة اإلنسانية؛. للمعونة واملعدات اإلنسانية

 يتمتع هبا الذين يشنون اهلجمات على       إهناء حالة اإلفالت من العقاب اليت       )ح(  
أفراد وعمليات العمل اإلنـساين، وذلـك مـن خـالل القيـام علـى حنـو جـدي بـالتحقيق مـع                  
مرتكيب تلك اهلجمات ومقاضـاهتم يف احملـاكم الوطنيـة، والتعـاون، إذا اسـتلزم األمـر، مـع                   

ئمـة ضـد املـسؤولني الـذين        واختـاذ التـدابري التأديبيـة واجلنائيـة املال        . احملكمة اجلنائية الدولية  
  يعوقون املساعدة اإلنسانية أو حيولوهنا عن مقصدها؛

احترام املبادئ اإلنسانية لدى تنفيـذ سياسـاهتا األمنيـة واخلارجيـة؛ وكفالـة              )ط(  
صدور رد دبلوماسي قوي ومنسق، استنادا إىل املبادئ، يف احلاالت اليت تلجأ فيها الدول               

اعدة اإلنـسانية أو إعاقتـها؛ ومتويـل املـساعدة اإلنـسانية            إىل التعسف يف رفض وصول املـس      
استنادا إىل احلاجة القائمة، ومبا يتفق مع املبادئ واملمارسات اجليدة املتعلقة بتقدمي املنح يف 

  اجملال اإلنساين؛ 
تعزيز اجلهود الرامية إىل وضع إطار دويل بـشأن املـساعدة اإلنـسانية قـائم                 )ي(  

  .قوقعلى أساس القواعد واحل
ويدعو املمثل املنظمات والوكاالت اإلنسانية إىل أن تستعرض بانتظـام مـدى التزامهـا                - ٩٧

ــوض، مبــادئ           ــا تق ــوض، أو ُيتــصور أهن ــول شــروط تق ــسانية، ومقاومــة قب ــادئ اإلن ــا باملب ذاتي
اإلنسانية والرتاهة واحلياد واالستقاللية يف عملياهتا؛ وتعزيز جهودها الرامية إىل كفالـة إشـراك              

  .وتقييمها املتلقني أصحاب احلقوق بالكامل يف التخطيط للمساعدة اإلنسانية وتقدميها
  


