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مـايو إىل كـانون   / ويتناول الفترة مـن أيـار  ٦/٣٢يقدَّم هذا التقرير عمالً بقرار جملس حقوق اإلنسان    
حالة املبادئ التوجيهية املتعلقة بالتشرد الداخلي      : ث قضايا مواضيعية هي   ثالأوالً  وهو يعاجل   . ٢٠٠٨ديسمرب  /األول

بعد مرور عشر سنوات على تقدميها إىل جلنة حقوق اإلنسان؛ ومحاية املشردين بسبب كوارث ") املبادئ التوجيهية("
زء الثاين مـن هـذا      ما اجل أ. طبيعية؛ وإدراج مسألة التشرد الداخلي واألشخاص املتضررين منه يف عمليات السالم          

البعثة القطرية اليت قام هبا إىل جورجيا ممثل األمني العام املعين حبقوق اإلنسان للمـشردين داخليـاً،                 فيتناول  التقرير  
 النكا، إىل البوسنة واهلرسك، وكولومبيا، وهندوراس، وكينيا، ومدغشقر، وموزامبيق، وسريقام هبا وزيارات العمل اليت 

 جانب أنشطة أخرى تدعم احلوار البّناء مع احلكومات واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات ليشيت، إىل -  وتيمور
  .غري احلكومية اليت هلا دور يف التعامل مع التشرد الداخلي
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  مقدمة

حالة املبادئ التوجيهية املتعلقـة بالتـشرد الـداخلي         : يركّز هذا التقرير على ثالث قضايا مواضيعية هي         - ١
رور عشر سنوات على تقدميها إىل جلنة حقوق اإلنسان؛ ومحاية املشردين بسبب كوارث بعد م") املبادئ التوجيهية("

  .طبيعية؛ وإدراج مسألة التشرد الداخلي واألشخاص املتضررين منه يف عمليات السالم

جانب اليت قام هبا ممثل األمني العام إىل        ويتناول اجلزء الثاين من هذا التقرير البعثة القطرية وزيارات العمل             - ٢
ويشكر . أنشطة أخرى غايتها دعم حوار بّناء مع احلكومات واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية             

دوليـة  النظمـات   امل وهو يـشكر أيـضاً       .املمثل بوجه خاص تلك احلكومات اليت وافقت على زياراته وسهلتها         
كما يعرب ممثل األمـني     . دين داخلياً على تعاوهنم املفيد     حبقوق املشر  ةهتماملكادمييني وجمموعات اجملتمع املدين     األو

العام عن تقديره ملفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان وملكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية وملفوضية األمـم                
  .املتحدة السامية لشؤون الالجئني على ما قدموه من دعم لواليته

   القضايا املواضيعية- أوالً 
  دويلاإلطار ال :بالتشرد الداخلياملتعلقة دئ التوجيهية املبا - ألف 

  املعترف به حلماية املشردين داخلياً  
قبل عشر سنوات، قدم فرانسيس دينغ، الذي كان آنذاك ممثل األمني العام املعين باملشردين داخلياً، املبادئ                  - ٣

 - تتناول املبادئ التوجيهية مجيـع مراحـل التـشرد     وإذ .)١(بالتشرد الداخلي إىل جلنة حقوق اإلنسان     املتعلقة  التوجيهية  
احلماية واملساعدة أثناء التشرد، وتقدمي ضمانات العودة أو التوطني أو إعادة اإلدمـاج             وفري  احلماية من التشرد، وت   

ـ            تبّين ا  فإهنا   - أمان وبكرامة   ب . اًملبادئ األساسية لنهج قائم على حقوق اإلنسان يف محاية ومساعدة املشردين داخلي
جهوده الرامية إىل زيادة نشر املبـادئ التوجيهيـة والتـرويج هلـا            "وقد واصل املمثل، وفقاً ملا تنص عليه واليته،         

  .)٢("وتطبيقها

مستوحاة من القانون الدويل "ويف حني أن املبادئ التوجيهية ال تشكل يف حد ذاهتا صكاً قانونياً ملزماً، فإهنا   - ٤
وتتتّبع التعليقات على املبادئ التوجيهية، اليت قام املمثل         )٣("ساين الدويل، وتتفق معهما   حلقوق اإلنسان والقانون اإلن   

بتحديثها مؤخراً، األسس القانونية اليت يستند إليها كل مبدأ توجيهي يف قانون املعاهدات الدويل ويف القانون الدويل        
تـستند إىل    تقريبـاً    ئداباملوتوضح التعليقات أن كل      .)٤(العريف املنبثق عن املمارسة العامة املقبولة على أهنا قانون        

ويف هذا الشأن، ال تتجاوز معظم      . أوجه الترابط بينها  إىل  عرفية و أحكام العديد من املعاهدات والقوانني ال     مضمون  
_____________________  

 .E/CN.4/1998/53/Add.2الوثيقة   )١(  

 ).ج(٧، الفقرة ٦/٣٢قرار جملس حقوق اإلنسان   )٢(  

 .٣، الفقرة "النطاق والغرض: مقدمة"املبادئ التوجيهية،   )٣(  

  )٤(  W. Kälin, Guiding Principles on Internal Displacement: Annotations (Washington DC, The 

American Society of International Law, 2008), available at http://www.asil.org/pdfs/stlp.pdf.  
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تـشرد  القائمة صـياغة أدق يف سـياق ال  القواعد املبادئ القانون امللزم املعمول به؛ بل إهنا أداة إلعادة صياغة هذه       
  .الداخلي حتديداً

وقد صارت املبادئ التوجيهية مقبولة على نطاق واسع على املستويني العاملي واإلقليمي وعلى مستوى كل                 - ٥
 ٢٠٠٥مؤمتر القمة العاملي لعام يف رؤساء الدول واحلكومات اجملتمعون يف نيويورك مجع فعلى الصعيد العاملي، أ. دولة

 وهو إقرار ردد صداه الحقاً      ،" حلماية املشردين داخلياً    هاماً  دولياًً باعتبارها إطاراً "ة  باملبادئ التوجيهي على اإلقرار   
بتزايد عدد الدول ووكاالت "وباإلضافة إىل ذلك، رحبت اجلمعية العامة  .)٥(جملس حقوق اإلنسان واجلمعية العامة

مجيـع  " وشـجعت    ،" تطبقها كمعيار  األمم املتحدة واملنظمات اإلقليمية واملنظمات غري احلكومية اليت أصبحت        
  .)٦("اجلهات الفاعلة ذات الصلة على استخدام املبادئ التوجيهية لدى معاجلة حاالت التشرد الداخلي

، استضافته حكومة "الذكرى السنوية العاشرة إلصدار املبادئ التوجيهية"وأثناء مؤمتر رفيع املستوى بعنوان   - ٦
، شدد املشاركون مـن احلكومـات والوكـاالت    ٢٠٠٨أكتوبر /ن األول تشري١٧ و ١٦النرويج يف أوسلو يومي     

. تنفيذيـة من حجّية وفائدة    تتسم به املبادئ التوجيهية     ما  اإلنسانية الدولية واملنظمات اإلقليمية واجملتمع املدين على        
رجعية املعيارية جلميع النقطة املأصبحت تشكل ويف اخلطاب الذي وجهه املمثل إىل املؤمتر، أكد أن املبادئ التوجيهية 

غري أنه شدد أيضاً على أن املبادئ التوجيهية وحدها غري كافيـة حلـل              . اجلهات الفاعلة اليت تعاجل التشرد الداخلي     
ويف حني أن   . فعلى الصعيد الوطين، جيب أن تترَجم وتدَرج يف إطار تقنيين ومؤسسي قوي           . مشكلة التشرد الداخلي  

ك، فإن الكثري منها كذلك مل تتكون لديها بعد اإلرادة السياسية والقدرة على             بدأت تفعل ذل  عديدة قد   حكومات  
  .)٧(تنفيذ املبادئ التوجيهية من خالل قوانينها وسياساهتا وبراجمها الوطنية

. وعلى الصعيد اإلقليمي، أحرزت أفريقيا التقدم األكرب يف حتويل املبادئ التوجيهية إىل صكوك دولية ملزمة                - ٧
، دخل حيز النفاذ الربوتوكول املتعلق حبماية ومساعدة املشردين داخلياً امللحق باإلعالن            ٢٠٠٨يونيه  /ففي حزيران 

                                           بروتوكول البحريات الكربى بـشأن التـشرد          (     الكربى        لبحريات    ا      منطقة   يف          والتنمية             والدميقراطية       واألمن        بالسالم        املتعلق
          ِ                  دولة مشارِكة يف عمليـة        ١١     أصل              دول من          مثاين     ٢٠٠٨   م                                           الربوتوكول، الذي صدقت عليه يف هناية عا           هذا   و   ).        الداخلي

             بشأن املشردين                              السارية املفعول يف الوقت احلايل و       امللزمة                                                        البحريات الكربى، هو املعاهدة األوىل والوحيدة املتعددة األطراف 
ة كإطار إقليمي لتوفري ومن بني ما تتعهد به الدول األطراف يف الربوتوكول اعتماد وتنفيذ املبادئ التوجيهي .)٨(      ً داخلياً

_____________________  
معية ؛ قرار اجل  ٥، الفقرة   ٦/٣٢؛ قرار جملس حقوق اإلنسان      ١٣٢، الفقرة   ٦٠/١قرار اجلمعية العامة      )٥(  

 .١٠، الفقرة ٦٢/١٥٣العامة 

 .١٠، الفقرة ٦٢/١٥٣قرار اجلمعية العامة   )٦(  

ـ ميكن االطالع على النص الكامل خلطاب املمثل وامللخص الذي أعدته الرئاسة عن أ              )٧( ال املـؤمتر   عم
          ً                                        انظـر أيـضاً اإلضـافة إىل هـذا التقريـر             .http://www.internal-displacement.org/gp10: ونتائجه على املوقـع   

A/HRC/10/13/Add.3.   
بوروندي ومجهورية أفريقيا الوسطى ومجهورية الكونغو ومجهورية الكونغو الدميقراطية وكينيا ورواندا   )٨(  

فقد وقعت ولكنها مل تصّدق سودان وزامبيا أنغوال والأما . دول أطراف يف اإلعالن ويف بروتوكوالتههي وترتانيا وأوغندا 
 .بعد على اإلعالن وبروتوكوالته
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لتـبين  كما تلتزم الدول األطراف بسنِّ قوانني        .)٩(احلماية واملساعدة للمشردين داخلياً يف منطقة البحريات الكربى       
  .الداخلي ولتوفري إطار قانوين لتنفيذهاعلى املستوى املبادئ التوجيهية 

 نص اتفاقية حلماية ومساعدة املـشردين       ومنذ وقت أقرب، أضفى االحتاد األفريقي اللمسات األخرية على          - ٨
يف كامباال، أثناء انعقاد مـؤمتر االحتـاد        واحلكومات  داخلياً يف أفريقيا سُينظَر فيه وُيؤمل أن يعتمده رؤساء الدول           

وسيكون ذلـك   . ٢٠٠٩أبريل  /األفريقي اخلاص املعين بالالجئني والعائدين واملشردين داخلياً يف أفريقيا، يف نيسان          
  .انتصار عظيم ملاليني املشّردين يف القارة األفريقية وسيشكل مثاالً مهماً على الريادة يف جمال حقوق اإلنسانمبثابة 

 كما قال ممثل مفوضية - اتفاقية االحتاد األفريقي، فإنه يالحظ بتقدير وضع وإذ تابع املمثل عن كتب ودعم   - ٩
اتفاقيـة  اسُتلهمت منها إىل حد كبري      "من الوثائق اليت    هي  هية   أن املبادئ التوجي   - أوسلو  مؤمتر  االحتاد األفريقي يف    

  . النهائيوي يف أن ينعكس ذلك أيضاً يف النصقاملمثل أملٌ حيدو و .)١٠("االحتاد األفريقي املزمع اعتمادها قريباً

، ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٣، الذي اعتمدته منظمة الدول األمريكية يف        ٢٤١٧ويف األمريكتني، حيث القرار       - ١٠
الدول األعضاء على النظر يف استخدام املبادئ التوجيهية كأساس خلططها وسياساهتا وبراجمها لدعم املشردين داخلياً         

  .)١١(سياساهتا الداخلية وأوعلى مواصلة النظر يف تنفيذها من خالل قوانينها 

لس أوروبا، وهي توصـية     الصادرة عن اللجنة الوزارية جمل    ) ٦(٢٠٠٦ توصيةالضمن  مثة توصية مماثلة ترد     و  - ١١
تستند إىل عمل اجلمعية الربملانية للمجلس وميكن القول إهنا البيان األقوى حجية فيما يتعلق حبماية املشردين داخلياً                 

يف من عمل ملا تقوم به    " إطاراً مفيداً "وقد أقرت منظمة األمن والتعاون يف أوروبا بأن املبادئ تشكّل            .)١٢(يف أوروبا 
  .)١٣(د الداخليمعاجلة التشر

وعلى الصعيد الداخلي، أحاط املمثل علماً باجلهود املتزايدة اليت ُتبذل ألجل إدراج املبادئ التوجيهيـة يف                  - ١٢
 العراق، سياسات أو تشريعات تتناول اآخرهو بلداً، ١٥وقد اعتمد بالفعل حنو . األطر القانونية والسياساتية الوطنية   
وبطلب من احلكومات   . بينما تقوم بذلك حالياً بلدان أخرى من بينها السودان        . التشرد الداخلي على وجه التحديد    

  .واألمم املتحدة معاً، قّدم املمثل الدعم الفين يف عدد من احلاالت وسيستمر يف تقدميه
_____________________  

 .١، الفقرة ٦املادة   )٩(

رد االحتاد . ي يف أفريقياقسرحتدي التشرد ال واملبادئ التوجيهية   "نظر خطاب ماكرين ماجانيا بعنوان      ا  )١٠(
 .http://www.internal-displacement.org/gp 10: ، الذي ميكن االطالع عليه على املوقع"األفريقي

 AG/RES.2417 (XXXVIII-O/08): Internally Displacedاجلمعية العامة ملنظمة الدول األمريكية،   )١١(

Persons ،٣ و٢، الفقرتان ٢٠٠٨.  
إىل الدول األعضاء بشأن املشردين     واملوجهة   الصادرة عن اللجنة الوزارية      Rec(2006)6نظر التوصية   ا  )١٢(

التـشرد  :  الصادرة عن اجلمعية الربملانية جمللس أوروبـا       ١٦٣١؛ والتوصية   )٢٠٠٦أبريل  / نيسان ٥ملعتمدة يف   ا(داخلياً  
 ).٢٠٠٣نوفمرب / تشرين الثاين٢٥املعتمدة يف (الداخلي يف أوروبا 

 كانون( بشأن التسامح وعدم التمييز ٤/٠٣نظمة األمن والتعاون يف أوروبا رقم ملمقرر اجمللس الوزاري   )١٣(
 .١٣، الفقرة )٢٠٠٣ديسمرب /األول
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فـسياسة  . وتقر بعض احلكومات صراحة، يف الوقت احلاضر، بالصبغة القانونية ملضمون املبادئ التوجيهية             - ١٣
جزءاً "، تشري إىل املبادئ التوجيهية وتعلن أهنا أصبحت         ٢٠٠٨يوليه  /ق الوطنية بشأن التشرد، الصادرة يف متوز      العرا

ميكن اعتبار املبادئ التوجيهية يف الوقت "وعّبرت حكومة أملانيا عن موقف مشابه مفاده أنه  .)١٤("من القانون الدويل
  .)١٥("احلاضر قانوناً دولياً عرفياً

مثل اخلاص رهن إشارة احلكومات الراغبة يف ذلك ملساعدهتا يف وضع تشريعات وسياسات وطنية              ويبقى امل   - ١٤
املشروع املشترك بني معهـد بروكنغـز       وقد شرع املمثل، ُبعْيد تعيينه وبالتعاون مع        . تتوافق مع املبادئ التوجيهية   

السبل لدعم احلكومات يف ما تبذله من        يف عملية حبث وتشاور بشأن أفضل        التشرد الداخلي، املتعلق ب وجامعة برين   
 ٢٠٠٨مـايو   /يف أيار يف فيينا   وبعد انعقاد اجتماع تشاوري     . جهود إلدراج املبادئ التوجيهية يف قوانينها الداخلية      

القانون، ووكاالت إنسانية ومنظمات غري حكوميـة،       جمال  ن يف   واستضافته حكومة النمسا وحضره خرباء حكومي     
والغاية احملورية من  .)١٦(دليل لواضعي القوانني والسياسات يف جمال محاية املشردين داخلياً     ر  نشتتوجت هذه العملية ب   

ذلك الدليل هي إسداء املشورة يف صياغة القوانني والسياسات لتلبية احتياجات املشردين داخليـاً مـن احلمايـة                  
ويتناول الدليل مجيـع    .  املبادئ التوجيهية  واملساعدة على حنو يضمن محاية حقوقهم محايةً كاملةً وفقاً ملا تنص عليه           

وجتدر اإلشارة إىل أن الدليل     ). منع حدوث التشرد؛ وتوفري احلماية واملساعدة؛ وإجياد حلول دائمة        (مراحل التشرد   
وإىل املالحظات الـيت     )١٧( استناداً إىل جتارهبا املشتركة    - تشترك يف مواجهتها الدول     اليت  تحديات  الشاكل و د امل ّدحي

   خاصة ألن إمهال حقـوق املـشردين داخليـاً          -املمثل أثناء البعثات اليت قام هبا على مدى أربع سنوات           نت لدى   تكو
املـشردين داخليـاً هلـم     بل إنه قد ينجم عن كـون  .  يكون، يف أغلب األحيان، مقصوداً وال متييزياً يف ظاهره ال

_____________________  
 علـى املوقـع،     ٣- ٥ميكن االطالع على سياسـة العـراق الوطنيـة بـشأن التـشرد، الفقـرة                  )١٤(

http://www.usip.org/ruleoflaw/projects/iraq_property/other_docs/NationalPolicyOnDisplacement-En.pdf.  
 Achter Bericht der Bundesregierung über ihre Menschenrechtspolitik in den auswärtigenانظـر    )١٥(

Beziehungen und in anderen Politikbereichen ،  
 .http://www.auswaertiges-amt.de/diplo/de/Infoservice/Broschueren/MRB8.pdf على املوقع

 Protecting Internally التشرد الداخلي،املتعلق باملشروع املشترك بني معهد بروكنغز وجامعة برين   )١٦(

Displaced Persons: A Manual for Law and Policy Makers, the Brookings Institution, 2008  ،  متـاح علـى :
http://www.brookings.edu/papers/2008/1016_internal_displacement.aspx. 

سامهات املهمة اليت قدمها خرباء حكوميون وقضاة وموظفون يف مؤسـسات           يقر املمثل خصوصاً بامل     )١٧(
وطنية حلقوق اإلنسان من أفغانستان، وأنغوال، والنمسا، وأذربيجان، والبوسنة واهلرسك، وكولومبيا، وكوت ديفوار،             

نكا، وسويسرا، وترتانيا،   نيجرييا، وبريو، والفلبني، وبولندا، وسري ال     ووالدامنرك، وفنلندا، وجورجيا، واهلند، وكينيا،      
أن يعترف مبسامهات خرباء من جامعة جورجتـاون،        املمثل  كما يود   . وتركيا، وأوغندا، والواليات املتحدة األمريكية    

اجمللس النروجيـي لالجـئني،   /واالئتالف الدويل للموئل، واللجنة الدولية للصليب األمحر، ومركز رصد التشرد الداخلي       
 واملنظمة الدولية للهجرة، ومعهد لودفيغ بولتزمان، ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، ومفوضية            ومنظمة العمل الدولية،  

                                      ، ومفوضية االمم املتحدة السامية لـشؤون         البشرية           للمستوطنات       املتحدة     األمم       برنامجاألمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، و
  .                  ُ                  ات األساسية اليت اسُتنري هبا يف وضع الدليل                                 ً      ّ         الالجئني، ومنظمة الصحة العاملية، فضالً عن كّتاب الدراس
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يف القـوانني أو  ُتراعى مراعاةً كافيـة  راف أو ال احتياجات ومواطن ضعف خاصة ال حتظى بالقدر الكايف من االعت    
  .السياسات املعمول هبا

علـى  املـدين   والدليل موجَّه إىل صانعي السياسات وإىل الوزارات املختصة واملشرِّعني وجمموعات اجملتمع              - ١٥
قات تدريبية إقليمية   وسُيدعى املشرِّعون واخلرباء القانونيون من احلكومات الوطنية للمشاركة يف حل         . الصعيد الوطين 

  .٢٠٠٩سُتعقد خالل عام 

وبالتعاون مع املعهد الدويل للقانون اإلنساين يف سانرميو، ومع املشروع املشترك بني معهد بروكينغز وجامعة   - ١٦
د السنوية يف القانون املتعلق بالتـشر     حماضرته  يأمل املمثل أن يواصل إلقاء      املهتمة باألمر،   برين، ومع اجلهات املاحنة     

قـد  و. الداخلي ألغراض تدريب مسؤولني عسكريني ومدنيني رفيعي املستوى يف احلكومات من خمتلف أحناء العامل             
وأعرب مشاركون من أفريقيا جنوب الصحراء، ومن اجلزائر، وهاييت،         . أُلقيت احملاضرات هذا العام باللغة الفرنسية     

  .بإحدى لغات العمل اليت يستخدموهنالدراسة لأُتيحت هلم قد فرصة الولبنان، عن تقديرهم ألن 

يف السنوات العشر األخرية يف تقوية اإلطار التقنيين  حتقق اً قد كبرياًويف اخلتام، الحظ املمثل اخلاص أن تقدم  - ١٧
بيد أن القلق ال يـزال يـساوره ألن         . لة حلقوق املشردين داخلياً وتقدمي املساعدة هلم      االضروري لتوفري احلماية الفع   

 من الدول املتأثرة بالتشرد الداخلي مل تعتمد بعد قوانني وسياسات تتفق واملبادئ التوجيهية؛ ومل تضع ترتيبات العديد
توفري احلماية  واملتمثلة يف   مبوجب القانون الدويل    اليت تقع على عاتقها     األساسية  للنهوض باملسؤولية   مؤسسية كافية   

عالوةً على ذلك، وحـىت     و). ٣املبدأ التوجيهي   ( لواليتها القضائية    اخلاضعنيواملساعدة اإلنسانية للمشردين داخلياً     
كبرية بني نصوص تلـك القـوانني       جوات  عندما تتوفر القوانني والسياسات، ال تزال هناك يف الكثري من األحيان ف           

  . املسؤولياتهبذهء اليت تسعى للوفاوال يزال املمثل ملتزماً بدعم مجيع احلكومات . والسياسات وتطبيقها على أرض الواقع

   محاية حقوق اإلنسان للمشّردين داخلياً بسبب الكوارث الطبيعية- باء 

، والزلزال الذي ضرب ٢٠٠٤ يف عام )التسونامي(هبا زلزال املّد الطوفاين     يف مواجهة الكوارث اليت تسبَّب        - ١٨
 األشخاص سيتشردون بسبب الكوارث ، وإعصار كاتارينا، وعلماً أنّ عدداً متزايداً من       ٢٠٠٥إقليم كشمري يف عام     

زاد املمثل تشديده على محاية حقوق اإلنسان للمشردين داخليـاً بـسبب الكـوارث              فقد  النامجة عن تغري املناخ،     
اليت تتناول هبا آليات املعاجلة التنفيذيـة       للكيفية  ألطر التقنينية املوجودة ودراسة     ل اًاستعراضذلك  قد مشل   و. الطبيعية

كما أجرى املمثل عدداً من زيارات العمل إىل بلدان         . علقة حبقوق اإلنسان اليت تنشأ يف تلك الظروف       التحديات املت 
الطقسية بغرض استعراض أساليب إدارة الكوارث وطرائق املعاجلة ووسائل          -  متأثرة بشكل خاص بالكوارث املائية    

عدة دورات تدريبيـة    ، ونفّذ   لك الكوارث تلك اجلوانب اليت تتعلق باألشخاص املشردين بسبب ت       ما خيص   الوقاية في 
  .وطنية وإقليمية

  توصل ملا قام به املمثل من أنشطة وما وقف عليه من حقائق وما            موجز شامل  )١٨(إىل هذا التقرير  يرد يف إضافة    و  -١٩
 ومفصلةحمددة  بتوصيات  ختتم املوجز   ُيو .إليه من استنتاجات بشأن محاية املشردين داخلياً نتيجة الكوارث الطبيعية         

_____________________  
  .A/HRC/10/13/Add.1الوثيقة   )١٨(
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زيـادة محايـة    من أجل   ملنظمات الدولية والوطنية عموماً     احلكومات الوطنية وجملس حقوق اإلنسان و     موجهة إىل ا  
  .ضحايا األخطار الطبيعية واالحترار العاملي

وحيق لضحايا الكوارث الطبيعية، كالزالزل والتسونامي واألعاصري والفيضانات، ومن بينـهم املـشردون               - ٢٠
وهنا ُيسأل عن الكيفية اليت ميكن هبا وضع إطار         . كاملة من ضمانات حقوق اإلنسان    الموعة  باجملتمتعوا  داخلياً، أن ي  

تظل ن داخل بلداهنم،    يشردمن  واألشخاص املتضرر بقدر ما يكون    و. حلماية هذه احلقوق وتطبيقه على أرض الواقع      
       للجنة         تنفيذية  ال    ية       التوجيهاملبادئ  إرشاد حمدد السياق من     وميكن احلصول حالياً على     . املبادئ التوجيهية سارية سرياناً تاماً    

الـيت اقترحهـا   ، وهي املبادئ التوجيهية  )١٩ (        الطبيعية          والكوارث        اإلنسان      حقوق      بشأن         الوكاالت    بني         املشتركة        الدائمة
كمـا  . يةاملمثل لدعم املنظمات اإلنسانية يف اتباع هنج قائم على حقوق اإلنسان عند معاجلة آثار الكوارث الطبيع               

  . وهو اآلن يف طور املراجعة٢٠٠٨مارس /وضع املمثل دليالً ميدانياً رائداً يتعلق بالتوجيهات التنفيذية ُنشر يف آذار

ويف سياق النقاشات الدائرة حالياً بشأن تغري املناخ، يسلِّم املمثل بأن الكوارث، كالفيضانات واألعاصـري                 - ٢١
اليت توصل إليها   االستنتاجات  غري أن آخر    . اضي، ليست أموراً جديدة   مساحات من األر  " غرق"والتصحر أو حىت    

                     يد حجمهـا نتيجـة      ا ز ت                                              تشري إىل احتمال ارتفاع وترية تلك الكوارث و          )٢٠(الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ     
                   وهي توحي بأنه     ،     ً عموماً           ً                                           أشد ارتباطاً مبسألة التشرد الداخلي وتنقالت السكان                        االستنتاجات هي         وهذه    .               الحترار العاملي  ل

    ُ                                                                                                                سُيتوقع أكثر فأكثر من اجلهات الفاعلة يف اجملالني اإلنساين واإلمنائي معاجلة احلاالت النامجـة عـن أحـداث خطـرية                    
   .             مرتبطة باملناخ

                     تدرس الرابط بني تغري     ٢٠٠٨      يونيه  /          يف حزيران       الوكاالت   بني        املشتركة        الدائمة       اللجنة                       وقدم املمثل ورقة عمل إىل   -  ٢٢
                ِّ                                                                                                         ناخ والتشرد وتسلِّط الضوء على الثغرات التقنينية يف اإلطار القانوين احلايل حلماية من تشردوا بسبب آثـار االحتـرار                     امل

ّ     قد حّدد    و  . )٢١ (      العاملي                              الطقسية كاألعاصري أو الفيضانات   -                   يد الكوارث املائية ا ز ت  )  أ   : (         التشرد هي        تؤدي إىل          مخس حاالت      
                                                                                    لبيئي التدرجيي والكوارث البطيئة كالتصحر، أو غرق املناطق الساحلية، أو ارتفاع                     التدهور ا   )  ب (                        أو االنزالقات الوحلية؛    

ّ          سكان املنـاطق املعّرضـة              القسري ل       توطني    ال       إعادة    )  د (                        الدول اجلزرية الصغرية؛      "    غرق   ) " ج (                                ملوحة املياه اجلوفية والتربة؛                     
   .                                      لضرورية كاملياه أو األراضي الصاحلة لإلقامة                                 َ       ُ         العنف والرتاع املسلح الذي تطلق شرارَته ندرةُ املوارد ا  )  ه (         خلطر كبري؛ 

   ُ                                                                                                           وخلُص املمثل إىل أنه ينبغي اعتبار املشردين بسبب الكوارث املفاجئة النامجة عن تغري املناخ أو عن حاالت عنف                  -  ٢٣
       غري أن    .                                            ً                                                                     أو تنازع مسلح على موارد نادرة مشردين داخلياً ضمن اإلطار التقنيين العاملي احلايل، وخاصة املبادئ التوجيهية               

                                                                                                                     هذا اإلطار يفتقر إىل معايري للتمييز بني التشرد القسري والتنقل الطوعي يف حال حدوث تـدهور تـدرجيي لألراضـي                    

_____________________  
أقر الفريق العامل التابع للجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت املبادئ          . A/HRC/4/38/Add.1الوثيقة    )١٩(

  .٢٠٠٧يونيه /التوجيهية يف حزيران
 املتاح على   ٢٠٠٧تغري املناخ   : ي الدويل املعين بتغري املناخ     للفريق احلكوم  مي الرابع يانظر التقرير التقي    )٢٠(

  .http://www.ipcc.ch/ipccreports/assessments-reports.htm: املوقع
 /http://www2.ohchr.org/english/issues/climatechange/docs/submissions: متاح على املوقـع     )٢١(

DisplacementandCC_10102008.pdf.  
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                                                                          وتوجد كـذلك ثغـرات تقنينيـة واضـحة فيمـا يتعلـق باملـشردين                 .                                       وظروف العيش والكوارث البطيئة احلدوث    
   .                عرب احلدود الدولية

                                           ً                              ة باحلماية يف سياق األحداث الطبيعية اخلطرية فهماً أفضل، باإلضافة إىل حتديد                                        وحىت يتسىن فهم التحديات املتعلق      -  ٢٤
                                                                                                          كن اتباعها يف التصدي لتلك التحديات، زار املمثل عدة مناطق من املناطق املتأثرة بالتسونامي يف جنوب                      اليت مي          األساليب  

     وقام    )٢٢ (    ٢٠٠٨                         األمريكية يف مستهل عام                                            زار منطقة اخلليج يف الواليات املتحدة            كما    .     ٢٠٠٥                          شرق آسيا يف أوائل عام      
                                        عقد، أثناء تلك الزيارات، حلقات عمل          قد   و  .      ً   أيضاً     ٢٠٠٨                                                         بزيارات عمل إىل هندوراس، ومدغشقر، وموزامبيق يف عام         

   .      طبيعية  ال      كوارث   ال    الت                                                                      مع جهات فاعلة دولية ووطنية وحكومية يف اجملال اإلنساين بشأن تأمني احلماية يف حا

   ،                             دون نتيجة هلا، فإنه ال يوىل       ّ شّر    ُ  أو يُ  / ً        ً                                                اً متزايداً من األشخاص يتضررون من الكوارث الطبيعية و                       ويف حني أن عدد     -  ٢٥
   .                  تعلق حبقوق اإلنسان   ت              حتديات عديدة                                     ملا قد يواجهه هؤالء األشخاص من                              قدر كاف من االهتمام                       ً    يف أحيان كثرية جداً،   

                        امرأة أو طفل، واألشـخاص       عوهلا                       شة واألسر املعيشية اليت ت                     الفقراء واألقليات املهم        مبا فيها   -                        والفئات األضعف يف اجملتمع   
            هي أكثر   -                                ن الذين ينقصهم الدعم األسري       و                      ّ     اإلعاقات، واألشخاص املسنّ    و                   ً                       الذين يعانون أمراضاً مزمنة، واألشخاص ذو     

           وعالوة على    .        معها        والتكيف           من اآلثار                                                                                    من يعاين من اآلثار السلبية لألخطار الطبيعية بسبب ضعف قدراهتا على التخفيف             
                                                                                                                         ذلك، فإن أمناط التمييز السابقة الوجود تزداد حدة يف أعقاب الكوارث الطبيعية فتجعل جمموعات مهمشة بالفعل أكثـر                  
                                                             ِّ                                                      عرضة النتهاكات حقوق اإلنسان كعدم احلماية من األخطار الطبيعية املهدِّدة للحياة؛ وعدم املساواة يف احلصول علـى                  

                                                                                        تقدمي املعونة؛ والعنف اجلنسي أو القائم على نوع اجلنس خاصة يف املآوي أو املخيمـات                                                املساعدة اإلنسانية؛ والتمييز يف     
                                  لفترة مطولة من الزمن؛ وعدم         ً        ُ                  ٍ     مثالً، عندما ُتستخدم املدارس كمآوٍ                   وهو ما حيدث،                                           اجلماعية؛ وانتهاكات احلق يف التعليم،      

      الـيت              الـصعوبات                                         الطوعي يف مكان آخر من البلد؛ أو                                                                             استبدال الوثائق املفقودة؛ والعودة أو االستيطان غري اآلمن أو غري           
   .                     حتول دون استعادة األمالك

                                               ً                    ً                                         وال يكون التغاضي عن حقوق الضحايا اإلنسانية مقصوداً بالضرورة ولكنه كثرياً ما ينشأ عن سياسـات غـري                    -  ٢٦
           نهج قـائم         األخذ ب      على                    فإن املمثل يشجع          لذلك و  .                                                                      مناسبة، أو قدرات غري كافية، أو عن جمرد إمهال أو خطأ غري مقصود            

                                                                                                                       على احلقوق أثناء وضع وتنفيذ السياسات الوطنية إلدارة الكوارث وختفيف آثارها، ويف عمليات اإلغاثة اإلنسانية الـيت                 
                وزيـادة علـى      .                                                                                                     تقوم هبا جهات فاعلة وطنية ووكاالت ومنظمات دولية، بغية منع حدوث تلك االنتهاكات منذ البداية              

                                              اليت تبذهلا عن طريق تقوية تدابري احلد من خطر حدوث         الوقاية                          الوطنية على تكثيف جهود                         ذلك، يشجع املمثل احلكومات 
ّ                                     الكوارث والتصدي ملواطن الضعف املوجودة حىت تكون السلطات واجملتمعات احمللية املعنية املعّرضة لألخطـار الطبيعيـة                                                                                              

ٍ          املتكررة على استعداد كاٍف ملواجهتها                       .   

                                                 ً     ً                            ملتحدة قد بدأت تبذل، خالل السنوات األربع األخرية، جهداً مهماً لتعزيـز محايـة                                         ويشيد املمثل بكون األمم ا      -  ٢٧
              ً                                                                                    ً                         املشردين داخلياً، مبن فيهم املشردون بسبب الكوارث الطبيعية وتدهور البيئة، وذلك عن طريق ما تقوم به حاليـاً مـن                    

                وهي مفوضية  -                           أنيطت هبا واليات محاية                                                    ويقر املمثل بالتزام وكاالت األمم املتحدة اليت        .                            إصالح يف جمال العمل اإلنساين    
           بالتصدي  -                          ومفوضية شؤون الالجئني      )         اليونيسيف (                               ومنظمة األمم املتحدة للطفولة                  قوق اإلنسان    حل                       األمم املتحدة السامية  

_____________________  
 .٥٣- ٥١، الفقرات A/HRC/8/6انظر الوثيقة   )٢٢(
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        حلمايـة                  املخصصة ألنشطة ا    )                    ً   املالية والبشرية معاً   (  ّ              إالّ أن املوارد      .                                                       لتحديات احلماية اليت تنشأ يف حاالت الكوارث الطبيعية       
ُ         ً  وهي برامج كانت لوال ذلك ستُحول فعلياً     ،    ً       ً  راً منهجياً  ي                     ر برامج احلماية تطو    ي    ً                                          كثرياً ما كانت غري كافية، وهو ما أعاق تطو                                  

   .                                          دون حدوث انتهاكات حقوق اإلنسان يف ذلك السياق

            واخلمـسني                               اللجنة، يف دورهتا التاسـعة         هذه                فقد قررت     .                                                ويرحب املمثل جبهود جلنة القانون الدويل ويدعمها        -  ٢٨
                 ّ                    يف برنامج عملـها وعّينـت إدواردو         "      كوارث      الت ال                    محاية األشخاص يف حا      "        موضوع         ، إدراج     ٢٠٠٧                 املعقودة يف عام    

                                                             وهذا هو الوقت األنسب للجهود اليت تبذهلا جلنة القانون الدويل لوضع    .  ُ   ِّ         ً     ً ُ                   أُوسبِّينا مقرراً خاصاً ُيعىن هبذا املوضوع       -         فالنسيا
    الت                                         ً                         تتعلق مبنع الكوارث وباملساعدة اإلغاثية، فضالً عن محاية األشـخاص يف حـا   )٢٣ ( يل            ٍ                وتدوين أحكامٍ يف القانون الدو 

                                             واملمثل على استعداد للتعاون مـع املقـرر          .                                                                           كوارث، دون أن يؤثر ذلك على العمل الذي سيقوم به املمثل يف املستقبل              ال
   .            ً                  دم احملرز أخرياً يف جمال حقوق اإلنسان                                                                  اخلاص ومع جلنة القانون الدويل ألجل ضمان تكامل جهودهم ولالستفادة من التق

                                هبا الفريق العامل املعين مبجموعـة         ضطلع                                                                         وسيواصل املمثل املشاركة يف األنشطة املتعلقة بالكوارث الطبيعية اليت ي           -  ٢٩
     مـل                                                                                                             احلماية التابع للجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت عن طريق توفري وقيادة مركز تنسيق خاص بالكوارث الطبيعية يع     

َ                                                        تدَرج محاية حقوق اإلنسان يف سياق الكوارث الطبيعية يف ص                    وذلك لكي                          لفائدة جمموعة احلماية                  املضطلع بـه          العمل      لب    
    قوق                      األمم املتحدة السامية حل                                           وسيواصل املمثل كذلك تعاونه الوثيق مع مفوضية   .        َّ                             وحىت تعزَّز اآلليات القائمة ملعاجلة آثارها

                        ً                                                             ملناخ وحقوق اإلنسان، فضالً عن مبـادرات أخـرى كأمانـة االسـتراتيجية الدوليـة                                              اإلنسان يف عملها املتعلق بتغري ا     
   .               للحد من الكوارث

  حقوق اإلنسان والعالقة بني التشرد الداخلي وعمليات السالم، –جيم 
                             واتفاقات السالم، وبناء السالم  

                 وما دام األمـن      .              السالم الدائم                                                                              هناك رابط حتمي وغري قابل لالنفصام بني حل مشكلة التشرد الداخلي وحتقيق               -  ٣٠
َ  ُّ                   َّ                                                                منعدماً، وما دامت املمتلكات املفقودة ال تَردُّ إىل أصحاهبا أو ال يعوَّضون عنها، أو ما دامت أبسط الشروط لتنفيذ حلول                                                    ً      

             ها رغم إبرام    أمد                                وباملثل، فإن حاالت التشرد قد يطول   .                                                         مستدامة ال تتحقق، فإنه يستحيل ببساطة التوصل إىل حلول دائمة
َ      ُّ                                          فاق سالم إذا مل ُيحَسن تصوُّر ذلك االتفاق أو إذا أسيء تنفيذه             ات                                                        وكذلك األمر بالنسبة لربامج العودة أو إعادة اإلدماج          .               ُ  

   . ّ                                            متّ حتقيقه، ولذلك فإهنا هتدد جهود بناء السالم األخرى  "    سالم "                                                 السابقة ألواهنا أو غري املالئمة اليت قد تزعزع أركان أي 

                                                     القانون والنظام؛ وإعادة اإلعمار وإعـادة تأهيـل                      إعادة إرساء               فهي تقتضي     .        جه عدة                          ولعمليات بناء السالم أو     -  ٣١
                                 ً                                        اليت يتم هبا إشراك املشردين داخلياً يف هذه العمليات واستفادهتم منها                   الطريقة   و  .                                      االقتصاد؛ واملصاحلة؛ واالنتقال السياسي   

                             ُ         ً               وضع يف جمتمعاهتم احمللية األصلية ال ُيعترب آمنـاً، فـإن                  كان ال   ا  إذ ف  .  م                             على جناح مبادرات بناء السال                   يف هناية األمر              قد تؤثر 
                                                                                   وما مل تكن جهود إعادة اإلعمار وإعادة تأهيل االقتصاد كافية بالنسبة للمشردين              .       العودة    عن      ون    رض              ً      املشردين داخلياً سيع  

      ولـو         حىت                                                                        ولكي يبدأوا حياة طبيعية من جديد، فإن العودة لن تكون مستدامة                     دون هوان                              لكي يستأنفوا كسب عيشهم     
  .                                 ّ      ً                            أن تغذي العنف بني اجملتمعات وأن تشكّل ضغطاً على عملية الـسالم                    عن ذلك                               ومن شأن التوترات النامجة       .     فيها       رغبوا  

         بطريقـة   "     ُ     قد ُتضفى         ّ                    ً                         ُ                                                  وإذا تعذّر على املشردين داخلياً ممارسة حقوقهم السياسية وُمنعوا من االقتراع، فإن الصبغة الشرعية               
_____________________  

 .، من ميثاق األمم املتحدة اليت تؤسس لوالية جلنة القانون الدويل)أ(١، الفقرة ١٣انظر املادة   )٢٣(
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                 ويف النهايـة،     .                                                                        ديدة دون أن يكون هلم دور يف ذلك، وهو ما يزيد إحساسهم بالتهميش                                 على وقائع سياسية ج     "         دميقراطية
                                       ّ                                                                              ال ميكن حتقيق املصاحلة بشكل حقيقي وهادف إالّ باملعاجلـة الـشاملة ملـسألة إعـادة املمتلكـات إىل أصـحاهبا أو                      

   .                  تعويضهم عن خسائرهم

                                                ً جيب التصدي ألربعة عناصر عاملية لتمكني املشردين داخلياً                                                وخالل البعثات املختلفة اليت قام هبا املمثل، الحظ أنه   -  ٣٢
   :                                                                          من بدء حياة طبيعية ومن املسامهة من جديد يف إعادة إعمار بلد خارج لتوه من الرتاع

                 وجيب أن يتمتـع      .                                                                                جيب أن تكون العودة طوعية وأن تكون على أساس قرار مستنري ودون أي إكراه               •
                                       ويعين ذلك أنه من حقهم أن خيتـاروا          .                            ق يف اختيار مكان إقامتهم                  ً                     املشردون داخلياً حبرية التنقل وباحل    

       ً                                                     ً                                                اختياراً ذا معىن بني ما إذا كانوا يريدون العودة أو االندماج حملياً حيثما استقروا بعد تشردهم وبـني                  
                                      إعادة توطينهم يف منطقة أخرى من البلد؛

                     وجتـب محايتـهم مـن       .     أخرى              إىل أماكن                                                         جيب ضمان سالمة العائدين أو األشخاص الذين مت نقلهم           •
                                                                                        أو املضايقات، أو التخويف، أو االضطهاد، أو أي شكل آخر من أشكال الفعل العقـايب                          االعتداءات  

               ً              وجتب محايتهم أيضاً من خطـر        .                                                                لدى عودهتم إىل جمتمعهم األصلي أو اندماجهم يف جمتمع حملي جديد          
                                          األلغام األرضية ومن خملفات احلرب اليت مل تنفجر؛

                                        ً وينبغي، كحد أدىن، أن يتاح للمشردين داخلياً   .                                              املمتلكات إىل املشردين وإعادة بناء منازهلم              جتب إعادة    •
     ٌ                                                 ً                                  سبيلٌ للوصول إىل آليات إعادة املمتلكات والتعويض عنها فضالً عن آليات العدالة االنتقالية األخرى؛

                   ً      حصول املشردين داخليـاً،                                                        استدامة العودة أو اإلدماج احمللي عن طريق إتاحة                   تفضي إىل                   جتب هتيئة بيئة       •
                                                                                                     دون متييز، على اخلدمات العامة األساسية، والوثائق القانونية والشخصية، وسبل العيش، وفرص العمل             

   .          املدر للدخل

                          َّ                           فينبغي، قدر اإلمكان، أن تنفَّذ األنشطة اليت تتناول          .                                                     ويالحظ املمثل أن عمليات السالم ال تسري كخط مستقيم          -  ٣٣
    كما   .                                     أنشطة التعايف املبكر حاملا يستقر الوضع        تنفيذ            ُ           وينبغي أن ُيشرع يف       .       ً        ً  تنفيذاً متزامناً           األمهية      بالغة                        هذه العناصر األربعة ال   

                                       ً                        ّ                                                                ينبغي أن تدعم تلك األنشطة املشردين داخلياً يف استئناف حياة طبيعية إّما يف املكان الذي جلأوا إليه، أو عند عودهتم، أو                     
                                                                             وإذا تعذرت عليهم العودة إىل حياة طبيعية، فإنه يصبح من املـستبعد أن               .   لد                                             عندما يعاد توطينهم يف منطقة أخرى من الب       

                                                ّ                                وعالوة على ذلك، جيب تصميم تلك األنشطة بشكل جيعلها تلّبي االحتياجات اخلاصـة               .                               يتوصلوا إىل حل مستدام ودائم    
   .                                للعائدين وللمجتمعات اليت تستقبلهم
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                                                                  ساتية األكرب املتمثلة يف العالقة بني منع حدوث التشرد الـداخلي                               بنشاط املسألة السيا         تناقش               حمافل خمتلفة         هناك   و  -  ٣٤
   ، )٢٤ (                                                  ً      ً      ً             وقد قدمت جلنة بناء السالم التابعة لألمم املتحدة أفكاراً ثاقبةً ومهمـةً             .                                           وإجياد حل له وبني عملية حتقيق سالم دائم       

   .                     السالم والتعايف املبكر                      يف السنة املقبلة عن بناء           األمني العام             الذي سيقدمه       تقرير   ال  ُ                   وسُتعرض تطورات أخرى يف 

                                          ً     ً                     الرامية إىل إجياد حلول دائمة للمشردين داخلياً جزءاً من اتفـاق                         وجهات النظر              ً       ِّ               وينبغي أيضاً أن تشكِّل احلماية و       -  ٣٥
                                                َّ            ّ                                  تفاقات السالم القائمة، وهي دراسة طلب إجراءها وأقرَّها املمثل، أنّ مسألة التشرد الداخلي              ال    ِّ          وتبيِّن دراسة     .            السالم نفسه 

       فلـيس    :                   وذلك ألسباب عديدة    .      ضعيفة     تها      معاجل     كون       ً       وكثرياً ما ت    .  )٢٥ (                                      ج عادة يف تلك االتفاقات بشكل منهجي           َ  ال تدرَ 
               ً       ّ                                                                                                    للمشردين داخلياً صوت يعّبر عنهم حول طاولة املفاوضات؛ وقد تنقصهم املوارد أو التعليم أو احلنكة السياسية الالزمـة                  

ّ                          أو إىل جمموعات مهّمشة أخرى؛ أو يكونون              إثنية    ّ                  إّما إىل أقليات                                                          ملمارسة تأثري سياسي، وهم يف كثري من األحيان ينتمون                        
   .                ً                        وهو ما يقف حائالً دون توحيد ومتاسك مصاحلهم ،     مشتتني

                                ً                                                                            ومن أجل تسهيل أخذ املشردين داخلياً ومصاحلهم يف االعتبار يف إطار عمليات السالم، فإن املمثل ووحدة دعم                   -  ٣٦
     ِّ                         وسيقدِّم هذا الدليل اإلرشـاد       .                                               ع دليل للوسطاء يف إطار عملية تشاور شاملة                                ّ                الوساطة يف األمم املتحدة منكّبان على وض      

        وتيـسري                 العمل معهـم                                                    ً                                            للوسطاء بشأن كيفية حتسني التشاور مع املشردين داخلياً بشأن احتياجاهتم ومصاحلهم، وكيفية             
   ً                لياً ومصاحلهم يف نصوص                                                                                 مشاركتهم يف خمتلف مراحل عملية السالم، وبشأن كيفية مراعاة حقوق اإلنسان للمشردين داخ  

   .    ٢٠٠٩                                     ومن املتوقع أن يصدر الدليل يف ربيع عام   .              اتفاقات السالم

   احلوار مع احلكومات، واملنظمات احلكومية الدولية، واملنظمات غري احلكومية-     ً ثانيا  
                  ات غري احلكوميـة                                                      مع احلكومات واملنظمات احلكومية الدولية واملنظم       ً اً        منتظم  ً اً          ً                املمثل، عمالً بواليته، حوار         يقيم    -  ٣٧

   .                                      ً من أجل تعزيز ومحاية حقوق املشردين داخلياً

   الزيارات القطرية الرمسية-ألف 

                  البعثة إىل جورجيا  - ١

   ٤       إىل    ١    من             يف الفترة                                                                                               بدعوة من احلكومة ويف أعقاب نزاع أوسيتيا اجلنوبية، قام املمثل ببعثة رمسية إىل جورجيا                 -  ٣٨
   /                                                                               تلك البعثة إىل البعثة اليت كان املمثـل قـد قـام هبـا يف كـانون األول                         استندت      قد   و  .     ٢٠٠٨        أكتوبر   /           تشرين األول 

   ِّ                             وحيلِّل تقرير املمثل الوضع ويتـضمن    .     ٢٠٠٦      ديسمرب  /            يف كانون األول       قام هبا                      زيارة املتابعة اليت        إىل   و   )٢٦ (    ٢٠٠٥       ديسمرب  

_____________________  
 Comparative Lessons "تفادة، مذكرة مفاهيمية جلنة بناء السالم، الفريق العامل املعين بالدروس املس  )٢٤(

from Addressing Internal Displacement in Peacebuilding" ،٢٠٠٨مارس / آذار١٣.  
)٢٥(  Addressing Internal Displacement in Peace Processes, Peace Agreements and Peace-building, 

the Brookings Institution/University of Bern Project on Internal Displacement, Washington, DC, 2007 ، :ى اح عل  مت
http://www.brookings.edu/reports/2007/09peaceprocesses.aspx.  

  .E/CN.4/2006/71/Add.7الوثيقة   )٢٦(  
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                       ويأسـف املمثـل بـشدة      .  )٢٧ (                       كإضافة إىل هذا التقريـر                       ى التقرير الذي صدر                      وميكن االطالع عل    .                    استنتاجاته وتوصياته 
                                         أوسيتيا اجلنوبية وإىل املناطق املتـأثرة       /                                       ِ           األطراف يف الرتاع بشأن الوصول إىل منطقة تسِخنفايل            ً  حالياً                         للسياسات اليت تتبعها    

ُ      ُوضـع               ديسمرب، عندما  /                                                                                              بالرتاع، واليت منعته من إجراء الزيارة اليت كانت مقررة إىل املنطقة يف منتصف شهر كانون األول           
   .                  يف صيغته النهائية  ير         هذا التقر

                 شخص مـشردين       ١٣٣     ٠٠٠             ، أصبح حنو        ٢٠٠٨       أغسطس   /     آب  ٨    و  ٧      يومي        ربية                            ونتيجة لتصاعد األعمال احل     -  ٣٩
                        اختاذ تدابري إلدماج مجيع           املعلن                                                                       رحب املمثل برد فعل احلكومة الفوري على أزمة التشرد وباعتزامها               قد   و  .             داخل جورجيا 

           منذ أوائل                           الذين طال أمد تشردهم                                                     ديارهم يف املستقبل القريب، مبن فيهم املشردون                      ً                          املشردين داخلياً الذين لن يعودوا إىل       
   .                            عقد التسعينات من القرن املاضي

        يف حـني      ،   )٢٨ (    ٢٠٠٨       نوفمرب   /               تشرين الثاين    ١٠    و  ٧     ً                               شخصاً إىل منطقة شيدا كاريل بني          ٢٤     ٥٩٦         عاد حنو       قد   و  -  ٤٠
        أغـسطس   /                         أوسيتيا اجلنوبيـة يف آب     /            ِ      مع منطقة تسِخنفايل                                            شخص إىل املناطق املتامخة للحد اإلداري          ٧٥     ٠٠٠         عاد حنو   
                                                 بصعوبة التعايف بعد العودة، مبا يف ذلك السالمة                      هلؤالء األشخاص                     حتياجات األساسية    ال         وترتبط ا   .     ٢٠٠٨       سبتمرب   /      وأيلول

                    املدمرة أو املنهوبة                                             ومن الشواغل املهمة إعادة بناء املنازل         .                 القانون والنظام               إعادة إرساء    و  )                               كإزالة األلغام ألسباب إنسانية    (
                                                                                                                 وترميمها، وتقدمي املساعدة اإلنسانية، وتوفري اخلدمات األساسية من جديد كالتعليم والصحة وكذلك استئناف األنشطة              

                                    فل هتيئة الظروف املالئمـة لعـودة            ي تك                                                              وحث املمثل احلكومة على أن تقوم جبميع اخلطوات الضرورية لك           .          االقتصادية
   .         ً                 ً          َّ  ين داخلياً من العودة طواعيةً ساملني ومكرَّمني              ِّ       مستدامة، مبا ميكِّن املشرد

              ً                     مشردين داخليـاً لـن يعـودوا إىل      ٣٧     ٦٠٥           إىل أن        ٢٠٠٨       نوفمرب   /                                      وتشري تقديرات احلكومة يف تشرين الثاين       -  ٤١
                      أوسـيتيا اجلنوبيـة،     /      ً       ً             ِ          مشرداً داخلياً من منطقة تسِخنفايل       ١٩     ١١١                         ويشتمل هذا الرقم على       .                           ديارهم يف املستقبل القريب   

       ً                  ً                        َّ               ، فضالً عن املشردين داخلياً الذين سيقضون الشتاء مـشرَّدين،           ا      ً       ً                             مشرداً داخلياً، من وادي كودوري العلي       ١     ٨٢١      وعلى  
                                   أوسيتيا اجلنوبية ألسباب كاألمن أو      /            ِ      ية ملنطقة تسِخنفايل                                       ْ          شخص ال ميكنهم أن يعودوا إىل املنطقة احملادْ          ١١     ٥٠٠      سيما     ال

ّ                                             وقّدرت احلكومـة أنـه سـيكون بإمكاهنـا إيـواء        .  )٢٩ (             من أخالغوري      ً       ً  مشرداً داخلياً ٥     ١٧٣                      تدمري املمتلكات، وحنو         
             قرار تـوفري           الختاذها                           أثىن املمثل على احلكومة         قد   و  .     ٢٠٠٨                                              مشرد داخلي يف مستوطنات حبلول هناية عام           ٢١     ٠٠٠  حنو

        التشديد       إزاء             بالقلق       ّ         غري أّنه يشعر    .                      ً                                                                  السكن للمشردين داخلياً الذين من املستبعد أن يعودوا إىل ديارهم يف املستقبل القريب            
                                                                     أوصى احلكومة بوضع سياسة إدماج شاملة تلـيب االحتياجـات اخلاصـة                قد      و  ،                                    شبه احلصري على توفري البىن األساسية     

           وزيـادة   .                                                    املدنية والثقافية واالقتصادية والسياسية واالجتماعيـة   هم               ً        ً                            للمشردين داخلياً استناداً إىل الطائفة الكاملة من حقوق 
                                       ً       ً      ً                                          مشاركة مجيع شرائح السكان املشردين داخلياً مشاركةً كاملةً يف وضع وإدارة خطـة إعـادة                                      على ذلك، ينبغي ضمان   

                         َّ         يكرر قوله إنه يتعني أن تـوفَّر           هو      و  ،                                                              ً            ويشدد املمثل على وجوب أن يكون قرار العودة أو إعادة التوطني طوعياً             .       التوطني

_____________________  
 .A/HRC/10/13/Add.2الوثيقة   )٢٧(  

 بـشأن الوضـع يف      ٣٥سانية، تقرير حالة رقم     مكتب منسق األمم املتحدة املقيم املعين بالشؤون اإلن         )٢٨(
 .٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٦- ٣جورجيا، 

 .املرجع نفسه  )٢٩(
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            وجيـب متكـني     .                             اس حالة ضعف أو احتياج بعينها                                  ُ               ّ         فرص إعادة التوطني بشكل غري متييزي فال ُتعطى األولوية إالّ على أس  
   .              ً                                       املشردين داخلياً من االختيار املستنري بني اخليارات املتاحة هلم

        َّ                   تشرد مطوَّل منذ أكثـر مـن          حالة                             مشرد داخلي يعيشون يف         ٢٢٠     ٠٠٠                                    ويتمثل التحدي األكرب يف إدماج حنو         -  ٤٢
    ٤٧                                                       رحب املمثل باعتماد خطة العمل لتنفيذ املرسـوم رقـم            قد   و  .                                                        عقد، مثلما جاء يف التقرير السابق الذي وضعه املمثل        

       وهـذه     . " ن ي         املضطهد -                                                      ً        املوافقة على استراتيجية الدولة فيما خيص املشردين داخلياً        "      بشأن                             الصادر عن حكومة جورجيا   
        ومع أن    .     جملتمع                                  ً           تدابري ترمي إىل إدماج املشردين داخلياً يف ا                    تتوخى اختاذ      ،      ٢٠٠٨       يوليه   /             يف أواخر متوز       مدت              ُ   اخلطة اليت اعتُ  

                                                                     إعادة اإلدماج احمللي والعودة خيارين ال جيتمعان، فإن القلـق ظـل                   خياري                 ُّ                           املمثل يرحب بتحوُّل السياسات عن اعتبار       
                                                   وجيب ضمان حقوق هذه اجملموعة علـى أسـاس عـدم             .               ً  املشردين داخلياً   "      قدامى "                                   يساوره بسبب استمرار عدم إدماج      

                                            وأوصى املمثل بأن تعطي احلكومة األولوية        . ً اً              املشردين داخلي     من    "     اجلدد "        تياجات                    ُ                     التمييز، واالستجابةُ يف الوقت ذاته الح     
                         ً    السكان الذين تشردوا مؤخراً          حالة                                     مع إدخال تعديالت عليها لوضع       -                                      ً       لتنفيذ خطة العمل لفائدة املشردين داخلياً               املطلقة  

   .         يف االعتبار

                                                           أثرة بالرتاع من دواعي القلق الكـربى بـسبب اسـتمرار                                                                 ويبقى وصول اإلغاثة اإلنسانية املتعثر إىل املناطق املت         -  ٤٣
ُ   شدد املمثل جمدداً على قلقه بشأن القانون اجلورجي الذي ُسن    قد  و  .                                                اختالف آراء األطراف يف الرتاع حول طرق الوصول                                           ً              

            ون الـدويل        ً                                                                                                         مؤخراً بشأن األقاليم احملتلة والذي يثري عدة قضايا من مجلتها مدى توافقه مع التزامات جورجيا مبوجب القان                
                        حكومة جورجيـا علـى أن         املمثل     وحث   .   ٢٥                                                               حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل كما جاءت يف املبدأ التوجيهي    

                                                                                   ً                                    تتخذ مجيع التدابري املمكنة، دون متييز، لضمان محاية مجيع حقوق اإلنسان للسكان املشردين داخلياً القادمني من األقاليم                 
   .                                   الواقع أو اليت تعيش داخل تلك األقاليم     األمر     حبكم          القائمة                      اخلاضعة لسيطرة السلطات 

                          الزيارات املزمع القيام هبا  - ٢

 ُ                                                                     ِّ                                  قُبيل وضع اللمسات األخرية على هذا التقرير، طلب املمثل إىل حكومة تشاد أن توجِّه إليه دعوة إلجراء زيـارة            -  ٤٤
                                          وتوصياته األولية إىل جملس حقوق اإلنـسان                                                      ويأمل املمثل أن يتمكن من تقدمي استنتاجاته          .     ٢٠٠٨       فرباير   /             رمسية يف شباط  

   .                    عند تقدمي هذا التقرير

                                                             ، طلب املمثل إجراء زيارة إىل مجهورية الكونغو الدميقراطية             ً أيضاً  ُ                                               وقُبيل إضفاء اللمسات األخرية على هذا التقرير          -  ٤٥
      وقـد    .  ١ / ٨-      ودإ   ٢٠ / ٧    يه                                                                                       بصفته أحد اخلرباء املستقلني السبعة املكلفني بواليات من جملس حقوق اإلنسان مبوجب قرار            

   .     ُ  َ                                        لكي ُينظَر فيه أثناء انعقاد الدورة العاشرة للمجلس   )٣٠ (ُ                                 ُنشر تقرير منفصل أعدته جمموعة اخلرباء

                وهـو يأسـف ألن     .                     طلبه زيارة السودان        ٢٠٠٨        يف عام      َّ            كرَّر املمثل     ،    ٢٠٠٧        يف عام                   ات اليت قدمها               وبعد الطلب   -  ٤٦
  .     ٢٠٠٩                       ّ                           يف طلبه القيام بزيارة إالّ يف وقت الحق يف عام            ُ     ُينظر              ، أنه لن     ٨   ٢٠٠       نوفمرب   /               تشرين الثاين   ٤                   احلكومة أخربته، يف    

   .                      السودان يف أقرب وقت ممكن      زيارة     ً                             ورداً على ذلك، أكد املمثل اهتمامه ب

_____________________  
 .A/HRC/10/59الوثيقة   )٣٠(
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   َّ                  تبيَّن أن الوضع األمين يف    قد           رغم أنه     ٢٠٠٨                                                                 ويف اخلتام، كان املمثل يأمل القيام ببعثة إىل الصومال يف صيف عام         -  ٤٧
                ً                                                          وهو ال يزال مهتماً بالقيام ببعثة رمسية إىل الصومال حاملا يسمح الوضع              .                                    يسمح بالسفر إليه يف الوقت احلاضر                 الصومال ال   
                    يعيش الكثري منـهم            حيث                                  مليون شخص مشرد يف الصومال        ١,٣                                         ويشعر املمثل بقلق شديد إزاء وضع حنو          .           األمين بذلك 

           إىل تفـاقم              ت االقتصادية     صدما                ت قلة األمطار وال  أد    وقد   .     لبلد   َّ                                               مكدَّسني يف خميمات مؤقتة يف واحدة من أخطر املناطق يف ا    
                                               يف الرتاع بني قوات التمرد واحلكومة االحتاديـة            أي     ،    ٢٠٠٨    و     ٢٠٠٧                       وراء التشرد يف عامي                 الذي يكمن           الرئيس         السبب  
      يف               ركون ديـارهم                                        العوامل الرئيسة اليت جعلت الناس يت         ثل   م  تت و  .                                            حتظى بدعم قوات الدفاع الوطين اإلثيوبية            اليت          االنتقالية
                  وهـي انتـهاكات       ،                     مجيع األطراف يف الرتاع            من قبل                                                          القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل                  انتهاكات

                                                                                                           اهلجمات العشوائية على املناطق املدنية، واالعتقال واالحتجاز التعسفيني، ومحلة اغتياالت اسـتهدفت مـسؤولني                   مشلت  
               ومع أن بعـض      .                                                                          يف مناخ من اإلفالت التام من العقاب ويف ظل اهنيار القانون والنظام                                وحتدث تلك االعتداءات    .      مدنيني

                                                                          شهد الصومال خالل هذا العام أكرب عدد من عمليات القتل واالختطاف اليت                 فقد                                ً       املساعدات تصل إىل املشردين داخلياً،      
ُ                       وحىت يعاِلج اجملتمُع الدويل أسباب التش       .                                 استهدفت موظفي اإلغاثة يف العامل                                                 رد ويزيد من فرص الوصـول إىل املـساعدة                ِ       

ْ                        اإلنسانية ويفسح اجملال حللول مستدامة، جيب عليه أن يْشرع جبدية أكرب                ً   حـداً                                      يف إنشاء آليات من شأهنا أن تضع              بكثري                                                
ّ   ُتحّمل        للعنف و    .      أفعاهلم            املسؤولية عن                    األطراف يف هذا الرتاع ُ  

  زيارات العمل وأنشطة املتابعة- باء 

 العام أيضاً بزيارات عمل إىل البوسنة واهلرسك، وكولومبيـا، وكينيـا، ومدغـشقر،              قام ممثل األمني    - ٤٨
  .أو إسداء املشورة بشأن قضايا حمددة/ ليشيت ملتابعة زيارات رمسية سابقة و- وموزامبيق، وسري النكا، وتيمور 

  البوسنة واهلرسك  - ١

 ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٢٠ إىل   ١٦الفترة من   قام ممثل األمني العام بزيارة عمل إىل البوسنة واهلرسك يف             - ٤٩
. ٢٠٠٥يونيـه   /بدعوة من وزير حقوق اإلنسان وشؤون الالجئني، ملتابعة زيارته الرمسية اليت قام هبا يف حزيران              

وكان اهلدف من الزيارة تقدمي توصيات يف سياق االستعراض اجلاري الستراتيجية تنفيذ املرفق السابع لالتفـاق                
بشأن إجياد حلول للمشاكل الـيت يواجههـا        ) اتفاق دايتون للسالم  (الم يف البوسنة واهلرسك     اإلطاري العام للس  

  .الالجئون واملشردون، مبا يف ذلك عودهتم

وينّوه ممثل األمني العام مع االرتياح باجلهود العديدة األخرية اليت بذلتها احلكومة البوسـنية ملـساعدة                  - ٥٠
 عاماً على ١٣لكنه استاء عندما رأى أنه بعد مرور . ؤل اهتمام اجملتمع الدويلاملشردين، وال سيما بالنظر إىل تضا     

أنشئت " مؤقتة"انتهاء احلرب، ال يزال يوجد العديد من األشخاص املشردين أو الذي يعانون من الفقر يف مواقع                 
  .كما يعرب عن قلقه إزاء عدم استدامة العديد من حاالت العودة. للعائدين

 األمني العام بأن تتخذ احلكومة البوسنية إجراًء فورياً لتسوية احلاالت اإلنسانية املعلقـة البـالغ                ويوصي ممثل   - ٥١
وينبغي للحكومة أن تدمج حملياً أشد األشخاص ضعفاً الذين يقبعون يف املراكز اجملتمعية أو غريها .  حالة٨  ٠٠٠عددها 

أن تقاس    وينبغي. اعدهم على استعادة ظروف معيشة الئقة     من أماكن اإليواء املؤقت غري قادرين على العودة، وأن تس         
جمموعات األقليات، حىت يتمكنـوا       عملية العودة باالستناد إىل الفرص احلقيقية املتاحة للعائدين، وخباصة للمنتمني إىل          

  .إعادة بناء حياهتم ومن االندماج جمدداً يف جمتمع يف أماكن نشأهتم األصلية وبسبل مستدامة  من
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  ومبياكول  - ٢

 ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين١٥ إىل ٩زار ممثل األمني العام كولومبيا، بدعوة من احلكومة، يف الفترة من   - ٥٢
  .٢٠٠٦لتقييم التطورات اليت جّدت منذ قيامه ببعثته الرمسية يف عام 

الـيت اختـذهتا   والحظ املمثل أن كولومبيا ال تزال تواجه أزمة تشريد حادة، رغم اإلجراءات اإلجيابيـة         - ٥٣
والحظ مع التقدير الدور اهلام الذي تضطلع به احملكمة الدستورية يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان . سلطات الدولة

وقد أطلقت احملكمة الدستورية بصفة خاصة، ضمن سلسلة من القرارات اختذهتا على مر السنني . للمشردين داخلياً
ة واألطراف الفاعلة على الصعيد الدويل واجملتمع املدين بغية العمل معـاً            األربع املاضية، وعملية جتمع بني احلكوم     

ورغم أن وضع السياسات على الـصعيد الـوطين مـشجع،           . على تعزيز التصّدي الشامل حملنة املشردين داخلياً      
 بـشأن  وبغية ضمان انتهاج سياسـة فعالـة    . ممثل األمني العام وجود ثغرة يف التنفيذ على الصعيد احمللي           يالحظ

املشردين داخلياً، يعترب ممثل األمني العام أنه من الالزم تعزيز دور البلديات، وهو موضوع حلقة عمل دامت يوماً                  
  .كامالً ُنظّمت أثناء زيارته

وعلى الرغم من هذه التطورات اإلجيابية والزيادة الكبرية يف خمصصات امليزانية من أجل تنفيـذ الـسياسة                   - ٥٤
. ملشردين داخلياً، وكذلك تعزيز القدرات التنفيذية، ال تزال حالة املشردين داخلياً بصفة عامة قامتة     الوطنية اخلاصة با  

وحتدث حاالت تشريد جديدة بنسبة عالية بسبب الرتاع املتواصل بني القوات املسلحة واجملموعات املسلحة اخلارجة               
  .خارجة عن القانونات مسلحة جديدة عن القانون، وكذلك بروز هياكل جديدة للجرمية املنظمة وجملموع

ويشدد ممثل األمني العام على احلاجة إىل وضع استراتيجيات شاملة تركز على الوقاية واحلماية وكذلك                 - ٥٥
ففيما يتعلق بالوقاية، حيث املمثل احلكومة على تعزيز نظامهـا          .  االقتصادي - على حتقيق االستقرار االجتماعي     

صيص املوارد الالزمة لتنفيذه على حنو فعال مث مبراعاة أشكال اإلنذار هذه عن طريـق               الفريد لإلنذار املبكر بتخ   
وفيما يتعلق باحلماية، يساور املمثل قلق من أن عدداً كبرياً من املشردين قد ال يكونون قادرين . االستجابة املنهجية

نه جيب منع التسجيل االحتيـايل،      ورغم أ . على التسجيل، رغم أن التسجيل شرط مسبق لتلقي املعونة اإلنسانية         
. أي نظام تسجيل ال يغطي جمموعات املشردين كافة سيسهم على األرجح يف زيادة هتميش أولئك املستبعدين  فإن
كومة يعرب املمثل عن قلقه إزاء التهديدات وأعمال العنف اليت يتعرض هلا قادة املشردين داخلياً ويدعو احل                 كما

  .إىل تكثيف جهودها حلمايتهم

وللمشردين داخلياً احلق يف استعادة ممتلكاهتم أو يف تلقي تعويضات عادلة ويف االستفادة مـن وسـائل                   - ٥٦
ويعرب املمثل عن قلقه إزاء املناقشات الربملانية اجلارية بشأن         . إنصاف من االنتهاكات األخرى اليت يتعرضون هلا      

م هذا القانون بصورة متساوية احلق يف تعويض مجيع اعتماد قانون جديد يتعلق بالتعويضات، مؤكداً وجوب احترا
  .ضحايا التشريد القسري، بصرف النظر عن أسباب التشريد أو عوامله

  هندوراس  - ٣  

، يف إطار سلسلة من زيـارات  ٢٠٠٨مايو / أيار١٠ إىل ٦زار ممثل األمني العام هندوراس يف الفترة من     - ٥٧
وهو يرحب بالعملية اجلارية حالياً إلعداد قانون يتعلق بالنظـام  . ةالعمل بشأن املشردين بسبب الكوارث الطبيعي     

  . الوطين إلدارة خماطر الكوارث الطبيعية، وهو قانون سيعزز بالتأكيد اإلطار التشريعي يف هذا اجملال
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لعام ونظراً إىل أن هندوراس هي أحد البلدان األكثر تعرضاً ملخاطر الكوارث الطبيعية، يوصي ممثل األمني ا  - ٥٨
بأن جيري بصورة منهجية إدماج تدابري احلد من خماطر الكـوارث الطبيعيـة يف الـربامج اإلمنائيـة الوطنيـة؛                    

وتقنياً يف جمال إدارة املخاطر؛ واختاذ التدابري الالزمة للصتدي املنهجي للحاجة إىل محاية  البلديات دعماً مالياً  ودعم
كوارث الطبيعية، مبن فيهم املشردون أو جمموعـات الـسكان          حقوق اإلنسان لألشخاص املتضررين من جراء ال      

  .ألصليني املتضررين بسبب التشريدا

  كينيا  - ٤

من  يف أعقاب ما سبق ملمثل األمني العام أن أجراه من مشاورات مع فريق األمم املتحدة القطري وما قّدمه له                    - ٥٩
   ١٩ تحدة، قام بزيارة عمل إىل كينيا يف الفتـرة مـن          دعم، مبا يف ذلك إعداد مذكرة قانونية لكبار مسؤويل األمم امل          

  للنظر يف حالة املشردين أثناء أعمال العنف اليت اندلعت يف أعقاب االنتخابات اليت ُنظّمت يف    ٢٠٠٨مايو  / أيار ٢٥ إىل
ن أ  شخص وقتئٍذ، رغم   ٥٠٠  ٠٠٠وقد ُشرِّد ما يربو على      . ٢٠٠٨يناير  / وكانون الثاين  ٢٠٠٧ديسمرب  /كانون األول 

ُنظّمـت يف   ممثل األمني العام قد ذكّر أيضاً بأن أعداداً كبرية من الكينيني ُشرِّدوا نتيجة العنف املتصل باالنتخابات اليت                
وإذ يسلم املمثل بقوة االستجابة اإلنسانية على الصعيدين الوطين . ٢٠٠٢، وإىل حد أقل يف عام ١٩٩٧ و١٩٩٢عامي 

ت األزمة مباشرةً، فإنه يعرب، رغم ذلك، عن قلقه إزاء السرعة اليت شجعت هبا              والدويل يف مرحلة الطوارئ اليت أعقب     
احلكومة على العودة، مما أثار تساؤالت عن الطابع الطوعي للعودة وطرح حتديات كبرية تواجه شـركاء املـساعدة                  

مباشرة إىل أراضيهم، بل إىل وقد أدى ذلك إىل عدم قدرة عدد كبري من العائدين إىل العودة . اإلنسانية يف جمال التنسيق  
التجمع يف مواقع عبور فقرية جماورة، تفتقر إىل املساعدة اإلنسانية املالئمة، أو إىل مياه نظيفة ومرافـق إصـحاح، أو                    
االستفادة من اخلدمات الصحية والتعليمية، يف انتظار توفري البذور واألدوات األساسية الستئناف الزراعة يف املـزارع                

يشدد املمثل على احلاجة إىل دعم حلول إضافية للمشردين داخلياً الذين يفتقرون إىل األرض اليت ميكـن أن                  و. اجملاورة
  . وال سيما عمال الزراعة، واملزارعني املستأجرين، واملستقطنني وصغار أصحاب األعمال- يعودوا إليها 

حظ ممثل األمني العام أن احللول احلقيقيـة        وبالنظر إىل تاريخ كينيا احلافل بالتوتر اجملتمعي والتشريد، يال          - ٦٠
وهو يدعو إىل تقويـة جهـود   . الدائمة ستظل بعيدة املنال دون تسوية الديناميات األصلية اليت أدت إىل التشريد       

املصاحلة، مبا يف ذلك اختاذ تدابري يف جمال العدالة االنتقالية، ومشاركة شيوخ اجملتمعات احمللية، والتـزام واضـح                  
وأثناء زيارة قصرية إىل . ملصاحلة من جانب الزعماء السياسيني على الصعيدين احمللي والوطين على السواءوثابت با

، جدد ممثل األمني العام اإلعراب عن قلقه وأشار إىل احلاجة إىل بـذل جهـود                ٢٠٠٨أغسطس  /نريويب يف آب  
ىل اجلهات املاحنة لدعم أنشطة االنتعـاش       متجددة لتوفري املالجئ وسبل العيش االنتقالية، فضالً عن توجيه نداء إ          

ويالحظ املمثل أنه ينبغي لكينيا أن تغتنم الفرصة لتطوير سياسة شاملة بشأن التشريد الـداخلي               . املبكرة احليوية 
. واعتماد القوانني الالزمة اليت تتسق مع التزاماهتا مبوجب بروتوكول البحريات الكربى املتعلق بالتشريد الداخلي             

 .استعداد لدعم كينيا وسائر الدول األعضاء يف تنفيذ هذه االلتزامات على الصعيد الوطينوهو على 

  مدغشقر  - ٥

 يف إطار مواصلة تركيـزه علـى        ٢٠٠٨يوليه  / متوز ٧ إىل   ٢زار ممثل األمني العام مدغشقر يف الفترة من           - ٦١
لكـوارث الطبيعيـة يف حـاالت       ويرحِّب املمثل بإصالح مؤسسات التصدي ل     . التشريد بسبب الكوارث الطبيعية   
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يالحظ أمهية الدور الـذي     هو  و. الطوارئ يف مدغشقر اليت تتأثر على حنو منتظم باألعاصري والفيضانات واجلفاف          
تضطلع به منظومة األمم املتحدة يف تعزيز القدرة على التصدي ويف تنسيق عمل األطراف الفاعلة يف جمـال تقـدمي                    

ر املمثل بأن السلطات الوطنية تتحمل املسؤولية األوىل عـن مـساعدة الـسكان              وبينما يذكِّ . املساعدة اإلنسانية 
املتضررين من جراء الكوارث الطبيعية، مبن فيهم املشردون، فهو يشدد على أمهية اجلهود اليت تبذهلا السلطات احمللية، 

دابري حلماية أكثـر األشـخاص      ويلزم كذلك اختاذ ت   . ويرى أنه جيب بناء القدرات على الصعيدين اإلقليمي واحمللي        
  .دعم أسريتعرضاً للتمييز واالستغالل، وال سيما اإلناث اللوايت ُيعلن أسرهن، والبنات واملسنني الذين يفتقرون إىل 

غري أن  . ويف مدغشقر، كثرياً ما تدوم حاالت التشرد النامجة عن الكوارث الطبيعية أليام أو أسابيع فقط                - ٦٢
وبغية حتسني تلبية االحتياجات أثناء هذه املرحلة حلماية ومساعدة . نتعاش متثل حتدياً حقيقياًقدرة العائدين على اال

املتضررين الذين كثرياً ما يعيشون يف ظروف حمفوفة باملخاطر، يدعو ممثل األمني العام اجملتمع الدويل واجلهـات                 
  .ة للدخلعادة التأهيل واألنشطة املِدّراملاحنة إىل دعم سلطات مدغشقر يف اجلهود اليت تبذهلا لدعم أنشطة إ

  موزامبيق  - ٦

يف التصّدي ) يوليه/ متوز١يونيه إىل / حزيران٢٦من (نظر ممثل األمني العام أيضاً أثناء زيارته إىل موزامبيق   - ٦٣
صاحبة املـصلحة   احمللية  اجلهات   فقد بذلت احلكومة وغريها من    . للتشرد الداخلي الناجم عن الكوارث الطبيعية     

جهوداً مذهلة، بدعم من منظومة األمم املتحدة من أجل محاية حقوق اإلنسان لألشخاص املتضررين واملـشردين                
ويالحظ املمثل بصفة خاصة الترتيبات املؤسسية اليت ُوضعت للتصدي هلذه الكوارث، . بسبب الفيضانات املنتظمة

وميكن هلذه  . رية النامجة عن الفيضانات السنوية    ترتيبات ساعدت كثرياً يف احلد من اخلسائر يف األرواح البش           وهي
  .الترتيبات أن متثل منوذجاً تقتدي به البلدان األخرى

ومع ذلك، ال تزال هناك حتديات معقدة تواجه مرحلة االنتعاش املبكر، وخباصة فيما يتعلـق بالقـضايا                   - ٦٤
امات احلكومة حبماية أرواح املـشردين،      الناشئة عن إعادة توطني السكان يف مناطق آمنة وحتقيق توازن بني التز           

وبينما يرحب املمثل باجلوانب اإلجيابية لعملية      . وحق هؤالء األشخاص يف التنقل حبرية ويف اختيار أماكن إقامتهم         
إعادة التوطني، فإنه يوصي السلطات باستحداث عمليات تشاور مع السكان املعنيني حىت يشاركوا مشاركة كاملة 

ومن املهم أيضاً أن يتمتع السكان املتضررون حبقوقهم يف السكن الالئق،           . اليت تؤثر يف حياهتم   يف صنع القرارات    
  .والصحة والتعليم، وال سيما يف مناطق إعادة التوطني، واستفادهتم من سبل كسب الرزق

  سري النكا  - ٧

، ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٥  إىل٢٢بدعوة من احلكومة، عاد ممثل األمني العام إىل سري النكا يف الفترة من     - ٦٥
، وذلك للمشاركة يف عملية التشاور الوطنية بشأن ٢٠٠٧ديسمرب /يف إطار متابعة البعثة اليت قام هبا يف كانون األول

 ، ركَّز ٢٠٠٧ويف التقرير الذي أعده املمثل عن بعثته يف عام          . مبادرة احللول الدائمة  إطار  وضع املشردين داخلياً يف     
 توفري احلماية واملساعدة إىل املشردين حديثاً فحسب، بل أيضاً لتناول قضية إجياد حلول دائمـة                على احلاجة ال إىل   
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وقد شكلت عمليـة التـشاور   . )٣١(لألشخاص الذين ما برحوا يعيشون يف حالة تشرد لفترة تصل إىل عشرين عاماً            
  . الالزمة للقيام بذلك حتديداًالوطنية هذه خطوة هامة يف اجلهود اليت يبذهلا البلد لتحديد وتيسري الظروف

 وقد سلَّم املشاركون بأن مشكلة التشرد ال ُتحلّ بالضرورة عندما يعود املشردون داخلياً إىل ديارهم أو                 - ٦٦
وحّدد املشاركون مجلة   . عندما يندجمون يف مكان التشرد، أو عندما تنتفي الظروف اليت أدت أصالً إىل تشردهم             

كات، ودفع تعويضات، واالستفادة من سبل كسب الرزق كعناصر أساسية إلجياد حلول عوامل منها استعادة املمتل
وأوصوا بتكثيف املشاورات مع املشردين داخلياً لكي ُتحّدد على حنو أفضل العوائق القائمة أمام صـياغة                . دائمة

 لتـسوية الرتاعـات     كما رأوا أنه جيب إيالء األولوية إلعداد معايري وإجراءات موحدة         . خطة عمل وطنية شاملة   
، املتعلقة باألراضي، ونشر هذه املعايري واإلجراءات على نطاق واسع وإتاحة احلصول على استحقاقات املساعدة             

ويف هناية حلقة العمل، أعلن وزير إدارة الكوارث وحقوق         .  اليت أُتلفت أو ُنهبت    ودفع تعويضات عن املمتلكات   
  . احللول الدائمةاإلنسان أنه من املعتزم وضع خطة عمل بشأن

وقد أتيحت ملمثل األمني العام الفرصة ملناقشة الوضع احلايل للمشردين يف منطقة فاّني نتيجة للعمليـات                  - ٦٧
وقد أجرى هذه املناقشات مع عدد من احملاورين الرفيعي املستوى، مبن فيهم وزير الـدفاع               . العسكرية املتواصلة 

ملمثل على احلاجة إىل ضمان وصول املساعدة اإلنسانية وتوفري األغذية          وشدَّد ا . واملستشار اخلاص لرئيس الدولة   
واألدوية ومواد اإليواء يف حاالت الطوارئ، وأعرب عن قلقه إزاء العراقيل اليت يواجهها املشردون فيما خيـص                 

  . حرية التنقل وما يترتب على ذلك من أثر سليب يف أمنهم واملخاطر احملدقة به

مني العام بفرصة املشاركة يف هذه املناقشات ومبواصلة احلوار الصريح والبناء الذي جيريه مع ورحَّب ممثل األ  - ٦٨
وجّدد التزامه بالعمل مع مجيع األطراف الفاعلة الساعية لتحسني محاية ومساعدة املـشردين             . حكومة سري النكا  

 مشرد جديد من    ١٠٠  ٠٠٠ يربو على    ويشمل ذلك االستجابة الفورية ألوضاع ما     . داخلياً وإجياد حلول دائمة هلم    
ويف هذا الصدد، ال يزال     .  مشرد يف منطقة فاّني    ٢٠٠  ٠٠٠املشردين داخلياً الذين ُشرِّدوا بسبب الرتاع وأكثر من         

القلق يساور ممثل األمني العام بشأن القيود املفروضة على وصول األطراف الفاعلة يف جمال تقدمي املساعدة اإلنسانية                 
وهو يدعو بإحلاح مجيع أطراف الرتاع إىل االحترام الصارم ألحكام القانون اإلنساين الدويل يف إطار . اّنيإىل منطقة ف

العمليات العسكرية اجلارية مبا فيها األحكام املتعلقة بإدارة األعمال احلربية، وإتاحة وتيسري وصول اإلغاثة اإلنسانية               
  . موظفي املساعدة اإلنسانية، والعبور اآلمن للمدنينيإىل املدنيني الذين هم يف حاجة إليها، واحترام

   ليشيت- تيمور   - ٨

. ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٢ إىل ٦ ليشيت يف الفترة من - قام ممثل األمني العام بزيارة عمل إىل تيمور   - ٦٩
 وهو  - ات يف هذا امليدان     ويثين املمثل على احلكومة اللتزامها حبماية ومساعدة املشردين داخلياً وملا حققته من إجناز            

لتشرد والذي تتضمنه استراتيجية االنتعـاش الوطنيـة   إزاء اما تتجلّى يف كل من النهج الشامل الذي تتبعه احلكومة    
وحيث املمثل احلكومة على إبقاء . ٢٠٠٦يف اإلغالق الطوعي ألكثرية املخيمات اليت أنشأهتا أثناء أزمة عام     وجناحها

، مشرياً إىل أن جتديد ما إذا كانت عمليات العودة حتظى بدعم كاٍف             ٢٠٠٩وطنية يف عام    مسألة التشرد كأولوية    
_____________________  

)٣١(  A/HRC/8/6/Add.4.  
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  تكون مستدامة وما إذا كانت توجد حلول لغري القادرين على العودة سوف يكون مؤشراً هاماً يـدل علـى                     لكي
  .١٩٧٥   منذ عام ليشيت ستتمكن من إهناء دوامة العنف والتشرد اليت مّيزت تارخيها- ما إذا كانت تيمور 

أوهلا التصدي لألسباب اليت تكمن وراء العنف والتشرد،        : د ممثل األمني العام ثالثة حتديات رئيسية      وقد حدّ   - ٧٠
واليت تستدعي بذل املزيد من اجلهود لدعم احلوار املستمر وجهود املصاحلة املتواصلة؛ ومعاجلة حالة اإلفالت مـن                 

 منازعات إضافية وذلك عن طريق اعتماد قانون ومنع نشوء ازعات على األراضي    العقاب السائدة حالياً؛ وتسوية املن    
وثانياً، يشجع ممثل األمني العام مجيع األطراف الفاعلة حالياً على توسيع نطاق تركيزهم بتنفيذ              . لألراضي والتملك 

 الراميـة إىل    -  االنتعـاش    وأخرياً، يالحظ املمثل أن هنج برامج     . أنشطة لتدعيم جمتمعات العودة وحتقيق استقرارها     
 مل تتناول احتياجات أشّد األشخاص - تعويض األشخاص الذين أتلفت املمتلكات اليت كان ُيفترض أن يعودوا إليها    

  . ضعفاً، مبن فيهم األشخاص الذين ال يتوفر هلم مكان يعودون إليه

   البيانات العامة واملراسالت مع احلكومات–جيم 

، أحال ممثل األمني العام )٢٠٠٨ديسمرب /مايو إىل كانون األول/من أيار(لة هبذا التقرير أثناء الفترة املشمو  - ٧١
كما أصدر املمثل عدة بيانات عامة وبيانات       . املزاعم ذات الصلة أو أسدى املشورة التقنية إىل خمتلف احلكومات         

  .اراته القطريةصحفية تتصل بزي

  أذربيجان وأرمينيا  - ١

لعام ا، رحب ممثل األمني ٢٠٠٨ديسمرب / حكوميت أذربيجان وأرمينيا يف كانون األول     يف رسالة موجهة إىل     - ٧٢
ويف هذا السياق، أعاد املمثل تأكيد حق املشردين داخليـاً يف أن  . باجلهود املبذولة من أجل التوصل إىل اتفاق سالم 

رهم بأمان وكرامة، أو أن يندجموا حملياً، أو أن خيتاروا اختياراً حراً ومستنرياً وفردياً بني ما إذا كانوا سيعودون إىل ديا
وحىت يصبح هذا احلق حقيقة واقعة، جيب وضع آليات لتهيئة الظروف           . يستوطنوا مكاناً آخر داخل بلدهم األصلي     

ودعا املمثل كلتا احلكومتني إىل مراعاة هذه الشواغل يف اتفاقية سالم حمتملة يف إطار              . املناسبة للعودة بأمان وكرامة   
  .شردين داخلياً يف عملية السالمأي اتفاق سالم يتم التوصل إليها يف هناية املطاف وإىل إشراك امل

  مجهورية الكونغو الدميقراطية  - ٢

نوفمرب، أصدر ممثل األمني العام بياناً مشتركاً مع املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام / تشرين الثاين٢٨يف   - ٧٣
جزة أو تعسفاً، واملقرر اخلاص املعين حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان، واملقـرر             خارج القضاء أو بإجراءات مو    

اخلاص املعين مبسألة العنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه، يعربون فيه عن قلقهم إزاء االنتهاكات اخلطرية حلقـوق                 
 دميقراطية، حيث ُشّرد حديثاًاإلنسان واخلروقـات اجلسيمة للقانون اإلنساين الدويل يف شرق مجهورية الكونغو ال   

  . شخص٢٥٠  ٠٠٠ما ال يقل عن 
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  نيبال  - ٣

، الحظ ممثل األمني العام مع االرتياح ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٢٠يف رسالة موجهة إىل نيبال مؤرخة   - ٧٤
لى املـضي   وحث احلكومة ع  ). ٢٠٠٧فرباير  /أُقّرت يف شباط  (اعتماد السياسة الوطنية املتعلقة باملشردين داخلياً       

  .تأثريها سلباً يف جهود االنتعاشقدماً باعتماد التوجيهات اإلجرائية للسياسة الوطنية بغية كفالة تنفيذها وتفادي 

 ويأسف ممثل األمني العام لعدم اعتماد التوجيهات اإلجرائية عند وضع هذا التقرير يف صيغته النهائية يف                 - ٧٥
 يؤدي استمرار التأخري إىل إعاقة صرف أموال اجلهات املاحنة من  وخيشى أن٢٠٠٨ديسمرب /منتصف كانون األول

  .أجل اجلهود املبذولة يف جمال االنتعاش

  السودان  - ٤

، أحال ممثل األمني العام واملقرر اخلاص املعين        ٢٠٠٨سبتمرب  / أيلول ٤يف رسالة موجهة إىل السودان مؤرخة         - ٧٦
، ٢٠٠٨أغسطس  / آب ٢٥أو تعسفاً تقارير بشأن هجوم نفذه يف        حباالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة        

  فرد من القوات املسلحة السودانية، واألمن الوطين، والشرطة، وحراس احلدود، وأفراد ميليشيا مـسلحني       ٢ ٠٠٠حنو  
صفوف  على خميم كاملا للمشردين داخلياً الواقع جنوب دارفور مما، أّدى إىل خسائر يف األرواح يف              ) يدعون جنجاويد (

  .املدنيني وتدمري مساكن

ويأسف ممثل األمني العام لعدم رد احلكومة على طلب املكلفني بواليات توضيح مدى صـحة املـزاعم                   - ٧٧
  . هذا التقرير يف صيغته النهائيةاملقدمة حىت وضع

ـ         - ٧٨ انون حقـوق  ويدعو ممثل األمني العام السودان إىل احترام التزاماته مبوجب القانون اإلنساين الدويل وق
ويـذكّر املمثـل    . اإلنسان وذلك مبقاضاة مرتكيب هذه االنتهاكات اجلسيمة، وتقدمي تعويضات جلميع الضحايا          

، ٤/٨ بالتوصيات اليت قدمها إىل حكومة السودان ومجّعها فريق اخلرباء املكلّف بذلك مبوجب قرار جملس حقوق اإلنسان               
تنفذ بعد    هذا الصدد، يأسف املمثل شديد األسف ألن احلكومة ملويف. الذي ساعد ممثل األمني العام على صياغته

  .)٣٢(العديد من هذه التوصيات

  جورجيا  - ٥

، أعرب ممثل األمني العام عن بالغ قلقه إزاء تزايد عـدد            ٢٠٠٨أغسطس  / آب ١٤يف بيان عام صدر يف        - ٧٩
استمرار املخاطر احملدقة بـالكثري منـهم،       املدنيني املشردين يف جورجيا بسبب الرتاع الدائر يف أوسيتا اجلنوبية، و          

  .، والرعاية الطبية واألغذيةوالصعوبات اليت تواجه يف تزويدهم باملأوى

_____________________  
انظر آخر تقرير أعدته املقررة اخلاصة املعنية حبالة حقوق اإلنسان يف السودان عن حالة تنفيذ التوصيات الـيت                   )٣٢(

  .A/HRC/9/13/Add.1اخلرباء، وضعها فريق 
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تعميم مراعاة حقوق اإلنسان للمشردين داخلياً        - دال 
  يف أعمال منظومة األمم املتحدة

  اللجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت  - ١

، أثناء الفترة املشمولة بالتقرير، يف أعمال اللجنة الدائمة املشتركة بـني            شارك ممثل األمني العام بنشاط      - ٨٠
كما شارك يف عمل الفريق العامل املعين مبجموعة        . الوكاالت على املستوى الرئيسي وعلى مستوى الفريق العامل       

مات إىل الشركاء أثنـاء  وقّدم املمثل بصورة منتظمة معلو. احلماية والفريق العامل املعين مبجموعة االنتعاش املبكر 
  .االجتماعات األسبوعية للجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت عن البعثات وزيارات العمل اليت قام هبا

وفيما يتعلق باآلثار اإلنسانية النامجة عن تغري املناخ، وضع ممثل األمني العام جمموعة سيناريوهات تتعلق                 - ٨١
وشكّل هذا التحليل   . كان وحلّل الثغرات القانونية اليت يواجهها املتضررون      تشريد الس /بأثر تغري املناخ يف هجرة    

أساس مناقشات اللجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت وإسهامها يف مفاوضات مؤمتر األمـم املتحـدة املعـين                 
  .٢٠٠٨ديسمرب /املناخ املعقود يف بوزنان يف كانون األول  بتغري

  ة حلقوق اإلنسانمفوضية األمم املتحدة السامي  - ٢

بطلب من جملس حقوق اإلنسان، تقدم مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان الدعم ملمثل األمني                 - ٨٢
القيام   وباإلضافةً إىل الدعم احملدد الذي تقدمه املفوضية يف إطار هذه الوالية، اشترك ممثل األمني واملفوضية يف               . العام

مبا فيها عقد حلقة دراسية عن التشرد املمتد يف أوروبا، باالشتراك مع جلنة اهلجـرة               بعدة مبادرات لبناء القدرات،     
والالجئني والسكان التابعة للجمعية الربملانية جمللس أوروبا، وندوة سان رميو املعنية بقانون التشرد الداخلي، املشار               

مل بشأن دور املؤسسات الوطنية األفريقية      وباإلضافة إىل ذلك، شارك املمثل يف حلقة ع       .  أعاله ١٦إليها يف الفقرة    
  بـنريويب  أكتوبر/ تشرين األول  ٢٦ و ٢٥حلقوق اإلنسان يف محاية حقوق اإلنسان للمشردين داخلياً ُعقدت يومي           
  .عة برن املتعلق بالتشرد الداخليواشتركت يف تنظيمها املفوضية واملشروع املشترك بني معهد بروكيرت وجام

 العام كذلك يف دراسة أعدهتا املفوضية بشأن العالقة بني تغري املناخ وحقوق اإلنسان              وأسهم ممثل األمني    - ٨٣
قع وحقوق وقدم مسامهة خطية يف املشاورة اليت قادهتا املفوضية بشأن مشروع املبادئ التوجيهية اخلاصة بالفقر املد

  .حقوق الفقراء: اإلنسان

  مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية  - ٣

مني العام تطوير عالقات التعاون الوثيقة اليت تربطه مبنسق عمليـات اإلغاثـة يف حـاالت                واصل ممثل األ    - ٨٤
الطوارئ ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، ويعمل أحد موظفي الدعم التابعني له يف مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية 

على تطوير محلة دعوة عاملية بشأن وقد عمل املمثل مع مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية وسائر الشركاء . يف نيويورك
  .٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٨التشرد الداخلي استهلّها منسق عمليات اإلغاثة يف حاالت الطوارئ يف 
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وأعرب املمثل عن تقديره للفرصة اليت أُتيحت له إلسداء املشورة القانونية والسياساتية بطلب من املكاتب   - ٨٥
الشؤون اإلنسانية، مبا يف ذلك عن طريق إعداد مذكرات مشورة فيما يتعلق بكينيا يف امليدانية التابعة ملكتب تنسيق 

. ٢٠٠٨ينـاير   / وفيما يتعلق باإلجالء القسري يف موزامبيق واجلنوب األفريقي يف كانون الثاين           ٢٠٠٨بداية عام   
اخلي يف عملية غومـا     كما قدم املمثل مسامهات ملكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية بشأن إدراج قضايا التشرد الد            

  .للسالم جبمهورية الكونغو الدميقراطية

  مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني  - ٤

يعـزز   يبقي ممثل األمني العام على مذكرة التفاهم اليت وقعها مع مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجـئني ممـا            -٨٦
وقد تعاون ممثـل األمـني العـام        .  للعمل داخل املفوضية   التعاون بينهما وميكنه من انتداب موظف ممول متويالً خارجياً        

وتوطدت هذه العالقة على مـر      . واملفوضية دوماً أثناء قيامه ببعثاته، وقدمت املفوضية له دعماً أساسياً وخباصة يف امليدان            
لك من خالل أنشطة    ودعم املمثل تعميم مراعاة املفوضية حلماية املشردين داخلياً وذ        . السنني من حيث جدواها وفعاليتها    

وال يزال املمثل يتعـاون مـع العمليـات    . منها مثالً املشاركة يف الربنامج التعليمي لكبار املديرين بشأن املشردين داخلياً     
. القطرية على سبيل املتابعة لبعثاته، مبا فيها زيارات عمل العودة إىل البلدان لدعم استراتيجية احللول الدائمة والتخطيط هلا                 

  .ب املمثل بفرصة التشاور النشط مع العمليات القطرية للمفوضية والعمل كشخص ذي خربة عند الطلبكما رح

  برنامج األمم املتحدة اإلمنائي  - ٥

كمثال على التعاون بني الوكاالت وتعميم مراعاة مسألة التشرد الداخلي على النحو الذي يتوخاه إصالح                 - ٨٧
ف من مكتب منع األزمات واإلنعاش التابع لربنامج األمم املتحدة اإلمنـائي،            العمليات اإلنسانية، قامت جمموعة تتأل    

ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني وممثل األمني العام، بتنظيم حلقة عمـل          
  يف ٢٠٠٨مـايو   / أيار ٣٠ إىل   ٢٨تناولت احللول الدائمة للمشردين يف سياق االنتعاش املبكر ُعقدت يف الفترة من             

 مكتباً قطرياً، وموظفني من املؤسسات املاحنـة        ١٥ومجعت حلقة العمل بني موظفني يف األمم املتحدة من          . جنيف
والتزم املشاركون يف حلقة العمل باستكشاف إمكانيات وضع        . والبنك الدويل بغية استكشاف الفرص والتحديات     

يق التعاون مع اجلهات املاحنة بغية حتقيق مزيد من املرونة يف متويل أنشطة برامج مشتركة لالنتعاش املبكر والسعي لتوث
فكثرياً ما تتراجع ظروف املشردين داخلياً يف املرحلة        : وينّوه ممثل األمني العام بأمهية االنتعاش املبكر      . االنتعاش املبكر 

وميكـن ألنـشطة    . دمي املساعدة اإلنـسانية   االنتقالية إىل ما دون املستويات اليت يكونون قد بلغوها أثناء مرحلة تق           
 أن حتّد من التبعية ومتكّن -  عندما تكون جيدة التخطيط والتنسيق وحتظى بقدر كاٍف من التمويل - االنتعاش املبكر 

  .وهي من خالل حتقيق استقرار اجملتمعات احمللية، تعزز الثقة وتسهم يف بناء السالم. من إجياد حلول دائمة

  نتاجات والتوصيات االست- ثالثاً 
مبناسبة الذكرى العاشرة العتماد املبادئ التوجيهية املتعلقة بالتشرد الداخلي، يرحب ممثل األمني العام   - ٨٨

بالتقدم احملرز أثناء السنوات العشر املاضية حنو تعزيز االعتراف بظاهرة التشرد الناجم عن الرتاعات املسلحة، 
يعية أو الكوارث من صنع اإلنسان واألسباب املماثلـة، واملـسؤولية           وحاالت العنف العام، والكوارث الطب    

  .األوىل اليت تقع على عاتق احلكومات الوطنية للتصدي هلذه احلاالت
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ويعيد ممثل األمني العام تأكيد أن املبادئ التوجيهية تعكس القـانون الـدويل وتـذكّر بالتزامـات                   - ٨٩
وينوه املمثل باالعتراف الدويل    . لدويل وقانون حقوق اإلنسان   ومسؤوليات الدول مبوجب القانون اإلنساين ا     

باملبادئ التوجيهية كإطار عمل دويل هام حلماية املشردين داخلياً ويثين على اجلهود الـيت تبـذهلا الـدول                  
وهو يركز على التقدم    . املبادئ التوجيهية وتنفيذها عن طريق إدراجها يف تشريعاهتا وسياساهتا الوطنية           لتعزيز

احملرز يف القارة األفريقية يف صياغة معاهدات دولية ملزمة بشأن التشرد الداخلي وال سيما الربوتوكول اخلاص 
حبماية ومساعدة املشردين داخلياً امللحق باإلعالن املتعلق بالسالم واألمن والدميقراطية والتنميـة يف منطقـة           

ومشروع اتفاقية االحتاد األفريقـي     ) د الداخلي بروتوكول البحريات الكربى بشأن التشر    (البحريات الكربى   
  .٢٠٠٩حلماية ومساعدة املشردين داخلياً يف أفريقيا، الذي يتوقع اعتماده يف عام 

 وهـو   - ويف الوقت نفسه، يأسف املمثل لعدم اخنفاض عدد املشردين داخلياً يف السنوات العشر املاضية                 - ٩٠
ن العامل، بل إن هذا العدد مستمر يف االرتفاع، ال سيما بسبب زيادة              يف املائة من جمموع سكا     ١يقدر اليوم بنسبة    

حاالت التشرد الناجم عن الكوارث املتصلة بتغري املناخ، ولكن أيضاً بسبب التشرد املمتـد يف سـياق حـاالت           
  .الرتاعات املسلحة اليت مل تتم تسويتها بعد

م حالياً مشردون داخلياً نتيجة للرتاعـات        مليون شخص ه   ٢٦وتشري التقديرات إىل أن ما يربو على          - ٩١
املسلحة أو غري ذلك من أشكال العنف يف أكثر من مخسني بلداً، حيث ُتسجل أكرب أعداد املشردين يف السودان 

وخالل السنة املاضية، أحرزت بلدان مثل أوغندا تقدماً يف تيسري عودة املشردين داخليـاً              . وكولومبيا والعراق 
يف الوقت نفسه، حدث تشريد جديد واسع النطاق نتيجة الرتاع املسلح أو أعمال العنـف               و. وإعادة إدماجهم 

. املتفشية يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، وجورجيا، وكينيا، والصومال، وسري النكا، والسودان، والفلـبني            
جان، والبلقـان،   ويف غضون ذلك، يظل ماليني األشخاص حبيسي التشرد املمتد يف بلدان ومناطق تشمل أذربي             

  .وكولومبيا، وجورجيا، وتركيا، والصومال، حيث مل يتم بعد إجياد حلول للرتاعات اليت تسببت يف تشريدهم

ويف ضوء استنتاجات الفريـق احلكـومي       . وتشهد بلدان عديدة حاالت تشرد نامجة عن كوارث طبيعية          - ٩٢
  .لكوارث الطبيعية، مما سيؤدي إىل مزيد من حاالت التشردالدويل املعين بتغري املناخ، يتوقع أن يتزايد تواتر ومدى ا

  : ممثل األمني العام بشأن ما يليوال يزال القلق يساور  - ٩٣

 استمرار التشرد يف العديد من البلدان، وكثرياً ما يكون نتيجة العنف الذي متارسـه الدولـة أو      )أ(  
  ون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل؛جهات فاعلة غري تابعة للدولة على حنو يشكل انتهاكاً للقان

  بقاء عدد كبري من األشخاص يف حالة تشرد ممتد؛  )ب(  

حبيث يظلون يعانون  تواتر الصعوبات اليت تواجه يف تيسري إجياد حلول دائمة للمشردين داخلياً          )ج(  
  ثقافية واالقتصادية والسياسية واالجتماعية؛من احلرمان والتهميش والفقر مما يشكل، انتهاكاً حلقوقهم املدنية وال

عدم توفر اإلرادة السياسية، يف بعض البلدان، أو عدم توفر القدرة على التصدي بفعاليـة                 )د(  
  حلاالت التشرد وتوفري احلماية واملساعدة الالزمني للمشردين؛
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ل إىل املـشردين    تزايد الصعوبات اليت تواجهها املؤسسات واملنظمات اإلنسانية يف الوصـو           )ه(  
داخلياً، وذلك بسبب القيود اليت تفرضها عليها احلكومات، وكذلك بسبب انعدام األمن بل وحىت اهلجمات               
  اليت تستهدف املوظفني العاملني يف جمال تقدمي املساعدة اإلنسانية، كما تستهدف إمداداهتم ووسائط نقلهم؛

 بعض السياقات، على أعمال التشريد اليت       االنتشار الواسع لظاهرة اإلفالت من العقاب، يف        )و(  
  تعترب مبثابة جرائم ضد اإلنسانية وجرائم حرب، واستمرار ارتكاب هذه اجلرائم ضد املشردين؛

الصعوبات اليت تواجه اجلهات الدولية واحمللية صاحبة املصلحة، يف بعض البلدان، يف تنسيق               )ز(  
  .الزمة لكي يكون عملها فعاالً على حنو معقولأنشطتها على حنو فعال واحلصول على األموال ال

ر ممثل األمني العام بأن من الواجبات واملسؤوليات األساسية للـدول، وفقـاً       ومن هذا املنطلق، ُيذكِّ     - ٩٤
اللتزاماهتا مبوجب القانون الدويل، منع التشرد الداخلي، ومحاية ومساعدة املشردين، وتوفري حلول دائمة هلم              

  :وهو يدعو الدول األعضاء إىل القيام مبا يلي. ب التشردعندما تزول أسبا

إعادة تأكيد التزامها باملبادئ التوجيهية، واستحداث أطر عمل وطنية وإقليمية تـستند إىل               )أ(  
  املبادئ التوجيهية، وتطوير القدرات، بل ورمبا األهم من ذلك، اإلرادة السياسية لتنفيذ تلك األطر عملياً؛

عات وسياسات وطنية تتسق مع املبادئ التوجيهية أو إعادة النظـر يف املعـايري              صياغة تشري   )ب(  
القائمة لتضمن االستجابة املناسبة الحتياجات املشردين، وحتديد املسؤوليات املؤسسية على مجيع املستويات،            

  وإتاحة القدرات واملوارد الالزمة للوفاء هبذه املسؤوليات؛

هتا مبوجب القانون الدويل حلقوق اإلنسان، والقانون اإلنساين الدويل االحترام الصارم اللتزاما  )ج(  
والقانون اجلنائي الدويل، واالمتناع عن إتيان أي أفعال ضد املشردين داخلياً تعترب مبثابة انتـهاكات هلـذه                 

  االلتزامات، ومحاية املشردين من انتهاك حقوقهم من ِقَبل أطراف ثالثة؛

 املرتكبة ضد اإلنسانية وجرائم احلرب اليت تؤدي إىل التشرد الداخلي أو          التحقيق يف اجلرائم      )د(  
  اليت ترتكب ضد املشردين ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم؛

اليت تؤدي إىل حاالت التشرد " اجملمدة"تعزيز عمليات السالم، وخباصة بالنسبة إىل الرتاعات       )ه(  
ع يف عمليات السالم، ومراعاة حقوقهم واحتياجاهتم       املمتد، ومتكني املشردين من أن يكون هلم صوت مسمو        

  ومصاحلهم مراعاةً وافيةً يف اتفاقات السالم؛

تعميم مراعاة هنج حقوق اإلنسان يف االستراتيجيات الوطنية للتأهب للكوارث والتخفيف من   )و(  
تضررين، مبا يف ذلك    اآلثار السلبية للكوارث الطبيعية والتكيف معها، بغية حتسني محاية حقوق األشخاص امل           

  حقوق املشردين؛

الدعوة إىل محاية املشردين من جراء آثار تغري املناخ، عن طريق اجلهود احلالية املبذولة لتعزيز   )ز(  
  .اإلطار املعياري لتغري املناخ
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ارم ويدعو ممثل األمني العام السلطات واجلماعات املسلحة القائمة حبكم األمر الواقع إىل االحترام الص  - ٩٥
اللتزاماهتا مبوجب القانون اإلنساين الدويل والقانون اجلنائي الدويل، واالمتناع عن إتيـان مجيـع األعمـال                

من للمساعدات اإلنسانية اليت تقـدمها      اآلانتهاك حقوق املشردين وتأمني الوصول        تؤدي إىل التشرد أو     اليت
  .الوكاالت واملنظمات اإلنسانية

  :واملؤسسات اإلنسانية واإلمنائية واجلهات املاحنة إىل ما يلييدعو املمثل احلكومات و  - ٩٦

ودون  ضمان أن تكون العودة، أو ما سواها من احللول، نتيجة قرار فردي ُيتَّخـذ حبريـة،                 )أ(  
  إكراه وعلى أساس معلومات وافية؛

  :  وخباصـة  اختاذ مجيع التدابري لتيسري استيفاء العناصر الرئيسية الضرورية للحلول الدائمـة،            )ب(  
إعـادة بنـاء    /إعادة املمتلكات وبنـاء   ) ب(ضمان السالمة البدنية أثناء العودة أو إعادة التوطني وبعدها،          ) أ(

هتيئة بيئة اقتصادية واجتماعية تؤدي إىل االستدامة، مبا يف ذلك ) ج(املساكن املناسبة واهلياكل األساسية الالزمة، 
ة للدخل، واستعادة أو استبدال     ، وسبل كسب الرزق واألنشطة املدرّ     الوصول، دون متييز، إىل اخلدمات العامة     

  وثائق اهلوية املفقودة أو املتلفة أثناء التشرد، وإعادة منح حقوق االقتراع وما سواها من احلقوق السياسية؛

معاجلة هذه القضايا بكل فعالية عند صياغة اتفاقات السالم وخطط التعمري التالية للرتاعات               )ج(  
  الكوارث الطبيعية وذلك بالتشاور مع املشردين؛ أو

العمل مبزيد من العزم على تنفيذ استراتيجيات اإلنعاش املبكر عند القيام بالعمليات اإلنسانية   )د(  
  وعمليات بناء السالم والتنمية، مع مراعاة خصائص كل حالة على حدة؛

ة الطوارئ ومتويل مرحلة التنمية،     استحداث آليات متويل أنسب لسد الثغرة بني متويل مرحل          )ه(  
وجيب أن تكون آليـات     . ل أنشطة االنتعاش املبكر   يوهي ثغرة تؤدي يف الوقت الراهن إىل عجز منتظم يف متو          

حتياجات املشردين داخلياً أنفسهم فحسب بل أيضاً الحتياجات         ال التمويل مرنة مبا فيه الكفاية لالستجابة ال      
 أي اجملتمعات احمللية املستضيفة وكذلك اجملتمعـات احملليـة          - رة بسبب التشرد    مجيع اجملتمعات احمللية املتضر   

  .املستقبلة للعائدين واملشردين داخلياً املُعاد توطينهم

 -  -  -  -  -  

  


