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  جملس حقوق اإلنسان
   عشرةالسادسةالدورة 

   من جدول األعمال٣البند 
  واالقتصادية املدنية والسياسيةاإلنسان تعزيز ومحاية مجيع حقوق 

  احلق يف التنمية ذلك واالجتماعية والثقافية، مبا يف

   داخلياً، تشالوكا بياينللمشردينقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان املتقرير     

  موجز    
يعرض هذا التقرير بالتفصيل األنشطة احملددة اليت اضطلع هبا ممثل األمـني العـام                

ـ          املعين حبقوق اإلنسان للمشردين داخلياً     رة ، فالتر كالني، يف إطار واليتـه، خـالل الفت
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  مقدمة  -أوالً   
، املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنـسان للمـشردين داخليـاً          هذا أول تقرير يقدمه     -١

. ٢٠١٠يونيه  / يف حزيران   الصادر ١٤/٦ار جملس حقوق اإلنسان      بقر تشالوكا بياين، عمالً  
 تـشرين   ١يف   واليتـه    بدأت اخلامسة عشرة و   دورتهوقد عني اجمللس املقرر اخلاص خالل       

 اجلزء األول من هذا التقرير األنشطة اليت اضطلع هبا صاحب           عرضوي. ٢٠١٠نوفمرب  /الثاين
 اً منذ أن  ممثل األمني العام املعين حبقوق اإلنسان للمشردين داخلي       الوالية السابق، فالتر كالني،     

 علـى   ،ويصف ذلك التقرير  ). A/HRC/13/21(قدم تقريره األخري إىل جملس حقوق اإلنسان        
ت الرئيـسية يف     عن التحديا  فضالًواليته  مدة  وجه اخلصوص، اإلجنازات اليت حتققت خالل       

  .  املشردين داخلياًجمال محاية
 لبعض القـضايا والتحـديات املتعلقـة        هذا التقرير وصفاً  اجلزء الثاين من     منضتوي  -٢

 األولوية يف املرحلـة     طاءها وقرر إع  بالتشرد الداخلي اليت حددها املقرر اخلاص املعني حديثاً       
 اليت اقتربت   ،وقد حققت الوالية املعنية حبقوق اإلنسان للمشردين داخلياً       .  من واليته  األولية

 الفئة لفهم حقوق هذه   حالياًيف تعزيز اإلطار املعياري املستخدم        هاماً من عقدها الثاين، تقدماً   
سس أوترجع  . ى نطاق واسع علمقبوالً وجعل هذا اإلطار ،من األشخاص ومحايتها وإعماهلا 

عايري املاإلطار املعياري إىل املبادئ التوجيهية املتعلقة بالتشرد الداخلي اليت استندت بدورها إىل 
من خـالل    يف تعزيز التقدم يف هذا اجملال        مفيدة أداة   أيضاًكانت الوالية   قد  و. دولية قائمة ال

وذلـك  ع التشرد أو مراحلـه      توضيح جوانب حقوق اإلنسان اليت تنطوي عليها بعض أنوا        
املبـادئ التوجيهيـة التـشغيلية       و ،إطار احللول الدائمة للمشردين داخلياً      مثالً  منها تبأدوا

  .حاالت الكوارث الطبيعيةحبماية األشخاص يف   املتعلقة،)ةنقحامل(
وتشمل املسامهات األخرى للوالية تناول قضايا حمددة تتعلق بالتشرد الـداخلي يف              -٣

 فهم املبادئ املعيارية أو ممارسات وسياسات الدول واجملتمع املـدين           سنيها إىل حت  إطار سعي 
القضايا باستشارة اجملتمعات احملليـة املتـأثرة بالتـشرد         هذه   وتتعلق إحدى    .واجملتمع الدويل 

نشر الدليل  يف  ويف هذا الصدد، سامهت الوالية      . وإشراكها يف اختاذ القرارات اليت تؤثر فيها      
 من  ،وتناولت الوالية كذلك  ".  يف عمليات واتفاقات السالم     الداخلي دالتشرإدماج  "املعنون  

 طائفة متنوعة   ،اجلمعية العامة إىل  خالل التقارير املواضيعية املقدمة إىل جملس حقوق اإلنسان و        
من أجل تقـدمي  يف كثري األحيان ذلك كان  و،من اجلوانب األخرى املتصلة بالتشرد الداخلي     

  . على ثغرات كبريةتنطوي قضايا توجيهات بشأن
 مـشاركة  يف إطاره كانتالتنسيق الذي  منظور   ذلت تلك اجلهود انطالقا من    ُبقد  و  -٤

 هنج قائم علـى    مفيدة، وكذلك انطالقاً من    اللجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت    الوالية يف   
مم املتحدة الرئيـسية    بناء روابط قوية مع وكاالت األ     لبناء القدرات والتعاون أعطى األولوية      

  . عن غريها من املنظمات الدولية واجملتمع املدين بصورة أعمفضالً



A/HRC/16/43 

GE.10-17875 4 

زيارات القطريـة الـيت     الوعلى صعيد ارتباطها بالدول، ركزت الوالية على متابعة           -٥
 وواصلت عملها بتقدمي املـشورة بـشأن قـضايا أو           ، ما اختذت شكل زيارات عمل     كثرياً

دعم الـتقين مـن أجـل تطـوير الـسياسات أو التـشريعات              تطورات حمددة وبتقدمي ال   
الدول يدفع باجتاه   عمل  ومثة اآلن زخم يف     . واالستراتيجيات الوطنية، كلما كان ذلك ممكناً     

وعلى إثـر اعتمـاد     . داخلياً املشردين   عى إىل تناول ومحاية حقوق    وضع صكوك وطنية تس   
، أضيف  )اتفاقية كمباال (يف أفريقيا   اخلياً  د املشردين    األفريقي حلماية ومساعدة   اتفاقية االحتاد 

ـ  أتـاح  و داخلياً توطيد األساس القانوين الدويل حلقوق املشردين        من زادعد إقليمي   ُب  اً فرص
على حنـو    تالئم   إجياد حلول ملعاجلة قضايا التشرد الداخلي من منظور إقليمي ودون إقليمي و         

  .يف سياقات حمّددةاالحتياجات اخلاصة أفضل 
 تظل مـسائل تعمـيم      حبيث اآلن،   حىتية ملتزمة بتعزيز االجنازات اليت حتققت       والوال  -٦

، وبناء القدرات، والعمل املـستمر مـع الـدول          داخلياًحقوق اإلنسان لألشخاص املشردين     
يف إطـار    نتطلع،   نفسه  الوقت ويف. ذات أولوية واملنظمات اإلقليمية أو دون اإلقليمية، مسائل       

القضايا املستجدة والثغرات املتبقية من أجل مواصلة حتـسني تـصدينا            معاجلةالوالية إىل   هذه  
  على ضمان محايـة حقـوق  أيضاً على العمل   يف إطار ذلك اجلهد،    للتشرد الداخلي واحلرص،  

 ل حتسني استجابتنا حلاالت   حتديات يف هذا الصدد، ومنها سب     توجد  وال تزال   . داخلياًاملشردين  
 خارج املخيمات، ومعاجلة مسألة حقوق اإلنسان للمـشردات          الذين يعيشون  داخلياًاملشردين  
.  أفـضل   تغري املناخ والكوارث الطبيعية معاجلة      عن اجملتمعات احمللية املتضررة من     فضالً داخلياً

  اخلاص خالل املرحلة األوليـة     فتلك هي بعض القضايا الرئيسية ذات األولوية بالنسبة إىل املقرر         
  .النظراء مع مجيع  على حنو وثيق مواصلة العمل بشأهنا وهي قضايا يعتزم،من واليته

  إجنازات الوالية وأنشطتها  -ثانياً   

  تعزيز اإلطار املعياري على أساس املبادئ التوجيهية  - ألف  

  املتعلقة حبقوق اإلنسان يف حاالت الكوارث الطبيعية ) املنقحة(املبادئ التوجيهية التشغيلية   -١  
املتعلقـة حبمايـة   املنقحة  املبادئ التوجيهية التشغيلية علم بأن ُي اخلاص أنيسر املقرر   -٧

حظيت بتأييد رمسي من اللجنة الدائمة املشتركة       قد  األشخاص يف حاالت الكوارث الطبيعية      
 علـى اجمللـس     أيضاً هذه الوثيقة    ُتعرضو. ٢٠١٠أكتوبر  /بني الوكاالت يف تشرين األول    

  .كإضافة هلذا التقرير
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حتسني املبادئ  دمج و  هبدف   هذه املبادئ التوجيهية التشغيلية اجلديدة    وجرت صياغة     -٨
         والكتيـب املـصاحب هلـا املعـد         ٢٠٠٦  عام التوجيهية اليت وضعها ممثل األمني العام يف      

وجتدر اإلشارة إىل أن املبادئ التوجيهيـة التـشغيلية ال تـستند إىل آراء    . )١(٢٠٠٨عام يف  
 تعـرب عنـها     الذين يعملون يف حاالت الكوارث الطبيعيـة وال         اإلنسانية ةموظفي املساعد 

فحسب، بل إهنا تستند كذلك إىل املعلومات والتجارب اليت ُجمعت خالل سلـسلة مـن               
املشروع املـشترك بـني     مت يف مناطق خمتلفة من العامل بالتعاون مع         ظِّحلقات العمل اليت نُ   

خمتلف أعضاء اللجنـة الدائمـة       و ،مؤسسة بروكينغس وجامعة برين بشأن التشرد الداخلي      
 ميثلون احلكومات واجلهات شخصاً ٣٠٠ وشارك فيها ما يقرب من ،املشتركة بني الوكاالت
  . وفرق إطفاء احلرائقنساين واإلمنائي وقوات األمنالفاعلة يف اجملالني اإل

 مزيد مـن    ويعتقد املقرر اخلاص أن املبادئ التوجيهية التشغيلية املنقحة تليب احلاجة إىل            -٩
وهتدف املبادئ  . التوجيه العملي بشأن إعمال حقوق إنسان حمددة يف حاالت الكوارث الطبيعية          

 عن املنظمات اإلنسانية الدولية وغري احلكومية علـى         فضالًالتوجيهية إىل مساعدة احلكومات     
ضمان القيام جبهود اإلغاثة واإلنعاش يف حاالت الكوارث يف إطار حيمي حقـوق اإلنـسان               

ضمان تعمـيم مبـادئ      ويشمل ذلك مجلة من األمور منها        .لألشخاص املتضررين وينهض هبا   
حقوق اإلنسان يف عملية التصدي للكوارث منذ املراحل املبكرة، واختاذ تدابري لضمان استشارة             

 على هذا   ،وتقدم املبادئ التوجيهية  .  ذات الصلة  ملتضررين ومشاركتهم يف العمليات   األشخاص ا 
 من احلقوق يف حاالت الكوارث      جمموعات أربع بشأن سبل ضمان محاية      تجيها تو ،األساس

احلقوق املتصلة حبماية احلياة والسالمة اجلسدية؛ واحلقوق املتصلة بـضروريات   : الطبيعية تشمل 
 واألرض وامللكيـة    صلة باإلسـكان  احلياة مثل الغذاء واملأوى والتعليم والصحة؛ واحلقوق املت       

  .وق املدنية والسياسية مثل حرية التنقل والتعبريوموارد الرزق؛ واحلق
خالل  املبادئ التوجيهية التشغيلية إىل عدد من اللغات ومن املنتظر نشرها            سُتترجمو  -١٠

املشروع املشترك بني مؤسسة بروكينغس وجامعة برين بشأن التشرد          بدعم من األشهر املقبلة   
  .الداخلي

  يةمسامهات أخرى يف التطورات املعيار  -٢  
 السنة اليت حدثت خاللسامهت هذه الوالية يف عدد من التطورات املعيارية األخرى       -١١

 التشرد الداخلي يف عمليـات      إدماج : إعداد الوثيقتني التاليتني   مبا يف ذلك من خالل    املاضية،  

__________ 

ـ       : محاية األشخاص املتضررين من الكوارث الطبيعية      )١( ني املبادئ التوجيهية التشغيلية للجنة الدائمة املشتركة ب
الوكاالت بشأن حقوق اإلنسان والكوارث الطبيعية، املشروع املشترك بني مؤسسة بروكينغس وجامعـة             

 .٢٠٠٦يونيه /برين بشأن التشرد الداخلي، واشنطن العاصمة، حزيران
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ويسر املقرر  . )٣(إطار احللول الدائمة للمشردين داخلياً    ؛ و )٢(دليل للوسطاء  :واتفاقات السالم 
 خمتلف اجلهات   من قبل  ُتستخدمان حالياً وأهنما  قد نشرتا    كلتا الوثيقتني    أن يفيد بأن  اخلاص  

وفيما يتعلق بإطار احللـول الدائمـة،       .  الدورات التدريبية  الفاعلة يف عدد من األغراض منها     
 إىل مجيـع    يف وقت قريب  نه من املنتظر ترمجة هذه الوثيقة       أليعرب املقرر اخلاص عن سروره      

لعدد أكرب   إتاحتها إمكانية   كثرياً من شأنه أن يعزز      األمر الذي  ،ات الرمسية لألمم املتحدة   اللغ
  .من اجلهات الفاعلة

الفريق العامل التابع للجنة    على  األمني العام   وعالوة على ما ورد أعاله، عرض ممثل          -١٢
االشتراك مـع   ، ورقة مناقشة أعدت ب    ٢٠١٠ يوليه/متوز يف   ،الدائمة املشتركة بني الوكاالت   

 الـذين يعيـشون خـارج       داخلياًمفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني بشأن املشردين        
اللجنة الدائمة املشتركة    يف املقام األول حث   هو  الورقة  إعداد  وإذ كان القصد من     . املخيمات

اختاذ إجراءات للمتابعة،    والوكاالت األعضاء فيها، على إجراء نقاش نشط و        ،بني الوكاالت 
عن  االهتمام الذي حظيت به هذه املسألة فضالً      درجة  ما يشجعه يف     املقرر اخلاص    فقد وجد 

 فريق  إنشاء اآلن ضرورة    حىتوتشمل االقتراحات املقدمة    .  املتابعة العملية  اإلشارة إىل ضرورة  
 هبدف جتميـع وحتليـل      أويلاملسألة، وإجراء تقييم    تناول هذه    إلحراز تقدم يف     نظمعمل م 

 الذين يعيشون خارج املخيمات،     داخلياً واألدوات القائمة ملعاجلة وضع املشردين       املمارسات
وحيث املقرر اخلاص مجيع اجلهـات الفاعلـة ذات         .  عن الثغرات القائمة يف هذا اجملال      فضالً

 واجلهات املاحنة على وجه     ،الصلة، مبا يف ذلك أعضاء اللجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت         
ويـشمل  .  هذه املسألة   ومواردهم من أجل معاجلة    وجيه اهتمامهم املتضافر  تاخلصوص، على   

 على تعزيز   والعمل معاً واالفتراضات احلالية    االستراتيجياتذلك مراجعة بعض طرق العمل و     
 الذين يعيشون خارج    داخلياً واستجابته الحتياجات املشردين      اإلنسانية جمتمع املساعدة فعالية  

  .املخيمات

  ات التدريبية وغريها من مبادرات بناء القدراتالدور  -باء   

  يةالدورات التدريب  -١  
 يف أنشطة التدريب وبنـاء       املشاركة واصلت الوالية خالل الفترة املشمولة بالتقرير       -١٣

يف تنظيم دورة سان رميو السنوية حول قانون التشرد         األمني العام   فقد اشترك ممثل    . القدرات

__________ 

: الدليل متاح على املوقع التايل )٢(
http://www.brookings.edu/reports/2010/0216_internal_displacement_mchugh.aspx. 

الوثيقـة   (الذي وضعته اللجنة الدائمة املـشتركة بـني الوكـاالت    إطار احللول الدائمة للمشردين داخلياً   ) ٣(
(A/HRC/13/21/Add.4 واإلطار متاح أيضاً على املوقع التايل: 

;www.humanitarianinfo.org/iaschttp://www.brookings.edu/reports/2010/04_durable_solutions.aspx . 
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   مـشاركاً  ٢٢ت  ّمضالدورة اليت   تلك  وحضر  ) ٢٠١٠يونيه  / حزيران ١٢ إىل   ٧(الداخلي  
 محايـة   بشأنقليمية  اإلعمل  اليف حلقة    أيضاًوشارك املمثل   .  من التشرد   متضرراً  بلداً ١٣من  

وهي احللقة اليت   الكوارث الطبيعية يف جنوب شرق آسيا        حاالت يف    اإلنسان حقوقوتعزيز  
واشترك يف تنظيم احللقة    . ٢٠١٠ مايو/أيار ١٥ و ١٤يومي   يف يوغياكارتا، إندونيسيا  ُعقدت  

عموم اهلند  ، ومعهد    الداخلي بشأن التشرد  برين   وجامعة سبروكينغ بني مؤسسة    املشتركشروع  امل
 .ومركز دراسات األمن والسالم، وجامعة غادجـه مـادا        ،   الكوارث ت يف حاال  املعين باهلجرة 

ركة الدولية للـصليب األمحـر      ، واحل  املتحدة األمم للحكومات، و   ممثالً ٣٥وضمت احللقة   
واهلالل األمحر، واملنظمات غري احلكومية الدولية والوطنية، وأتاحت هلـم تقاسـم أفـضل              

  .  والكوارث الطبيعية اإلنسانقوقاملتعلقة حباملمارسات والتعرف على املبادئ التوجيهية 

  املبادرات األخرى لبناء القدرات   -٢  
قدرات واملساعدة التقنيـة فيمـا يتعلـق بفـرادى          اختذت مبادرات أخرى لبناء ال      -١٤

احلكومات ومن بينها تشاد واليمن وكينيا من أجل دعم ما تبذله تلك احلكومات من جهود               
  .لتطوير السياسات الوطنية وغريها من املبادرات املتعلقة مبختلف جوانب التشرد الداخلي

  الدولية والتعاون مع املنظمات اإلقليمية وأنشطة اإلدماج  - جيم  
  تشكل جوانب مع األمم املتحدة وغريها من املنظمات    أنشطة اإلدماج والتعاون   تظل  -١٥

اجليـدة املتعلقـة بالتـشرد      املعارف واملمارسات   وتعزيز  لوالية ومتكنها من تبادل     لرئيسية  
وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، شاركت الوالية بنشاط يف املشاورات حول قضايا         . الداخلي

 ويف عرض تلك القضايا داخل اللجنـة الدائمـة          داخلياًاسات العامة املتصلة باملشردين     السي
 املبادئ التوجيهية التشغيلية املتعلقة     وجتدر اإلشارة بوجه خاص إىل    . املشتركة بني الوكاالت  

اليت حظيت  ) A/HCR/16/43/Add.5الوثيقة  (حبماية األشخاص يف حاالت الكوارث الطبيعية       
 على  علالطال (٢٠١٠أكتوبر  /ة الدائمة املشتركة بني الوكاالت يف تشرين األول       بتأييد اللجن 

ة حبماية املـشردين    وإىل ورقة العمل املتعلق   )  أعاله ١٠-٧مزيد من التفاصيل، انظر الفقرات      
األمـم  مفوضـية   يف صياغتها    الذين يعيشون خارج املخيمات، وهي وثيقة اشتركت         داخلياً

يوليـه  /مة يف متـوز   وعرضت على الفريق العامل التابع للجنة الدائ      لشؤون الالجئني   املتحدة  
 النقاش وإحداث تغيريات عملية يف صفوف اجلهات العاملة يف اجملـال    هبدف تشجيع  ٢٠١٠

 على أعضاء اللجنة الدائمة     أيضاًاألمني العام   وعرض ممثل   ).  أعاله ١٢انظر الفقرة   (اإلنساين  
هـاييت  بكـل مـن     مثل التقرير املوجز املتعلق     ة موجزة   تقارير قطري املشتركة بني الوكاالت    

  .والعراق على إثر زيارته هلذين البلدين
 حقـوق اإلنـسان   ومبا أن اللجنة الدائمة هي احملفل املركزي املخـصص لتعمـيم            -١٦

، فقد شارك صاحب الوالية واملوظفون التابعون له يف مجيـع مـستوياهتا             للمشردين داخلياً 
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 املقرر اخلاص املشاركة النشطة يف هـذا        سيواصلو).  العمل  العاملة، وفرق  واألفرقةاملدراء،  (
ل أعمال   وإدماجها يف جدو   داخلياًاحملفل هبدف جلب االنتباه إىل حقوق اإلنسان للمشردين         

  .األنشطة اإلنسانية األعم
ومفوضية األمم املتحدة لشؤون      ة                            مكتب تنسيق الشؤون اإلنساني   كل من   قد واصل   و  -١٧

بـادرات  مل تقدمي الدعم املنـتظم       السامية حلقوق اإلنسان،   مفوضية األمم املتحدة      ، و الالجئني
ومشل ذلك تقدمي الدعم امليـداين أثنـاء        . صاحب الوالية يف جمال السياسات العامة وبعثاته      

أيـضاً  ويف إطار هذا التعاون، أتيحت لصاحب الوالية        . بعثات القطرية وتنفيذها  التحضري لل 
 لشؤون الالجئني مفوضية األمم املتحدة    إىل  نتظام على تقدمي مشورة اخلرباء      للعمل با الفرصة  

، بطـرق منـها     عمل املفوضـية  قضايا يف   هذه ال بشأن قضايا التشرد الداخلي ودعم تعميم       
  . املشاركة يف املناقشات املواضيعية أو القطرية

 ليتها إىل حـد كـبري     تعزيز قدرة الوالية وفعا   إىل  ت التعاونية   ترتيبا تلك ال  تقد أدّ و  -١٨
 مواصـلة  حىت اآلن وعن اعتزامه عن تقديره للدعم املقدم أن يعربويود املقرر اخلاص    . جداً

  .هذا التعاون
 مع املمثل اخلاص لألمني     تعاوناً منتظماً تعاونت الوالية املعنية بالتشرد الداخلي      كما    -١٩

هم صـاحب   شمولة بالتقرير، سا  وخالل الفترة امل  . باألطفال والرتاعات املسلحة  العام املعين   
ـ  حقوق األطفال املشردين    بشأن  عمل  الوالية يف صياغة ورقة      زاعات املـسلحة   ـخالل الن

مت على هامش ظّ يف ذلك الوقت، يف أنشطة موازية نُ     ن حديثاً مع املقرر اخلاص، املعيَّ   وشارك  
              جلنـة بنـاء    مع  وفيما يتعلق بالتعاون    . ٢٠١٠أكتوبر  / نيويورك يف تشرين األول    يفاجلمعية  
 املتعلقـة  تنسيق األنـشطة     ، مبا يف ذلك   ، شارك صاحب الوالية بانتظام يف أنشطتها           السالم

جبمهورية أفريقيا الوسطى، وتقدمي خرباته حول القضايا املتصلة بالتشرد الداخلي يف هذا البلد             
  .٢٠١٠يوليه / متوز٢١خالل اجتماع عقد يف 

ـ     واصلة أعاله،    ألنشطة التعميم املفصل   واستكماالً  -٢٠  مـع   ه صاحب الواليـة تعاون
أبريل إىل بروكسيل حيث عقد سلسلة      / نيسان ٢٦فقد سافر يف    . املنظمات اإلقليمية والدولية  

املدير العـام   من االجتماعات مع عدد من النظراء الرئيسيني يف االحتاد األورويب ومن بينهم             
بتوسيع عـضوية االحتـاد     العام املعين    باملفوضية، وأمانة اجمللس، واملدير      للعالقات اخلارجية 

املدير العام ملكتب املـساعدة     ، و ورئيس اللجنة املعنية بالتنمية يف الربملان األورويب      األورويب،  
  . اإلنسانية التابع للمفوضية األوروبية

يف يف إطار تعاونه مع البنك الـدويل،         مشاركة وثيقة،    قد شارك صاحب الوالية   و  -٢١
املتعلق بالتشرد الداخلي الذي يهدف إىل تعزيز قدرة مكاتبه الوطنيـة            البنكتصميم برنامج   

 وشارك يف اجتماع خصص الستعراض      داخلياًلمشردين  لحلول دائمة   إجياد  على املسامهة يف    
  . ٢٠١٠يونيه / حزيران١٧الربنامج عقد يف 
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عـاون   مـن التبـادل والت     أيضاًوخالل الفترة املشمولة بالتقرير، استفادت الوالية         -٢٢
املنتظمني مع عدد من املنظمات الدولية ومنظمات اجملتمع املدين سواء يف جنيف أو نيويورك              

واصل صاحب الوالية التعاون مع اللجنة      قد  و. أو البلدان العديدة اليت زارها صاحب الوالية      
  ويف امليدان وعّبر مرة أخرى عن سروره باملشاركة        على مستوى املقر  الدولية للصليب األمحر    

ة الدولية يف جنيـف بـشأن        يف حلقة حوار مفتوح مع ممثلي اللجن       ٢٠١٠يونيه  /يف حزيران 
حـىت   املقرر اخلاص عن تقديره للتعاون املمتاز القائم         ويعرب. اهتمام مشترك ب مسائل حتظى 

 ملواصـلة  مـؤخراً اللجنة  نائب رئيس وجهها وللدعوة اليت اآلن بني الوالية واللجنة الدولية،   
 التعاون املستمر بني الواليـة      أيضاًويقدر املقرر اخلاص    . ر املنتظمة يف املستقبل   حلقات احلوا 

يعتزم هو ، ومركز رصد التشرد الداخلي   واجلهات الفاعلة األخرى يف اجملتمع املدين ومن بينها         
املـشاريع  تنفيـذ   مواصلة تعزيز هذا التعاون الوثيق من خالل التبادل املنتظم للمعلومـات و           

  .نشطة بناء القدرات والتدريب املمكنة وأمستقبالً

  املشاركة القطرية  -دال   

  أرمينيا    
     البلـد  هـذا   بزيـارة متابعـة إىل      األمني العام   بدعوة من حكومة أرمينيا، قام ممثل         -٢٣

وقـد  . ٢٠٠٧زار أرمينيا يف عـام  قد وكان املمثل . ٢٠١٠سبتمرب / أيلول١٨ و ١٧يومي  
 يف أرمينيا اندماجا جيدا يف اجملتمعات احمللية املضيفة ولكن          لياًداخاندمج العديد من املشردين     

  بينمـا   ، ال يزال يعيش يف ظروف صعبة بعد مرور عشرين سنة على التشرد            منهم  كبرياً عدداً
 املـساكن وفـرص     نقص يف املناطق احلدودية بسبب      ديارهممل يستطع آخرون الرجوع إىل      

على وضع برنـامج يرمـي إىل    تعمل  كومة   احل ما برحت ،  ٢٠٠٧ومنذ عام   . كسب الرزق 
فرصـة  خالل زيارتـه    أتيحت للممثل   و.  إىل املناطق احلدودية    املشردين داخلياً  عودةتيسري  

تنقيحات على اقتـراح    إدخال  ناقشة الربنامج مع السلطات وتقدمي بعض التوصيات بشأن         مل
 يف قرية دبراباك ومدينة     نأرتسفاش من   داخلياًجمتمعات املشردين    أيضاً وزار املمثل    .املشروع

  .تشامباراك يف إقليم غيقاركونيك

  أذربيجان    
 ٢٤ إىل   ١٩مـن   يف الفتـرة     بعثة متابعة إىل أذربيجـان       سافر ممثل األمني العام يف      -٢٤
قبـل يف عـام     مـن    كان قد زار هذا البلد    و) A/HRC/16/43/Add.2الوثيقة  ( ٢٠١٠مايو  /أيار

 احملرز منذ أن قام ببعثته األخرية، مثل        امل إزاء التقدم اهل    ويف حني شعر املمثل بالتفاؤ     .٢٠٠٧
 لطول أمـد  يساوره نظراً، فقد ظل القلق  اليت يعيش فيها املشردون يف خيام إغالق املخيمات 

 مـشرد   ٦٠٠ ٠٠٠ يف حقوق اإلنسان ملا يقرب مـن         حالة التشرد اليت ما تزال تؤثر سلباً      
  .ث التشرد األول حدو على تقريباً بعد مرور عقدينداخلياً
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قدراً كبرياً من املوارد من أجل حتـسني ظـروف         حكومة أذربيجان     خصصت وقد  -٢٥
عدد مـن املـشردين     إىل حتسني ظروف سكن      ذلك   أدىو. عيش العامة لسكاهنا املشردين   لا

يف صفوف هذا القطاع من الـسكان خـالل    اخنفاض كبري يف معدل الفقر   حدوث و داخلياً
 ومن . على حقوقهمجديدة تؤثر سلباًأخرى بيد أن مشاكل قدمية و. السنوات اخلمس املاضية

 واحلقـوق يف  ،الشغل الشاغلميثل  الذي يظل   الالئق  بني تلك املشاكل احلصول على السكن       
ومن الضروري على وجه اخلصوص بذل جهود أكرب من أجل إتاحة           . جمايل الصحة والتعليم  

.  على املساعدات احلكومية   د من اعتمادهم  احل و داخلياًفرص كسب الرزق لفائدة املشردين      
احلكومة على مواصلة جهودها ملعاجلة هذه القضايا، واحلد مـن          األمني العام   شجع ممثل   قد  و

، وتعزيز االعتماد على الـنفس      داخلياًشها بعض املشردين    يعياآلثار السلبية حلالة العزلة اليت      
 علـى   أيـضاً وشدد املمثـل    . داخلياًواالندماج االقتصادي واالجتماعي الكامل للمشردين      

 يف العمليـات    داخليـاً ضرورة زيادة املبادرات والترويج آلليات متكن من إشراك املشردين          
  .تؤثر فيهماليت قضايا الالتشاورية والتفاعلية بشأن 

 اتفاق سالم يراعي حقـوق   إبرامة إىل   رامي ضرورة تعزيز اجلهود ال    أيضاًوأكد املمثل     -٢٦
  .ياًداخلاملشردين 

  مجهورية أفريقيا الوسطى    
 ١٧ إىل ٩ مـن  يف الفترة ،بعثة متابعة إىل مجهورية أفريقيا الوسطى    األمني العام ب   ممثل   قام  -٢٧
وقد استقر الوضع يف اجلـزء الـشمايل        . )A/HRC/16/43/Add.4الوثيقة   (٢٠١٠يوليه  /متوز

إىل ديـارهم  من األشخاص  العديد عادو) مقاطعيت أوهام وأوهام بندييف (الشرقي من البلد    
 وهـم   ، يزالون يواجهون أزمة إنـسانية     املشردين ال إال أن من بقي من      . منذ زيارته األخرية  

  . عرضة للخطر يف وضع عام ينتفي فيه األمن
هرب العديد من   ) بانغوران - مقاطعة بامينغي (ويف مدينة نديلي واملناطق احمليطة هبا         -٢٨

. شتباكات املسلحة وهم يف أمس احلاجة إىل املساعدة العاجلة         لال نظراً دغالاملشردين إىل األ  
على وصول املساعدات اإلنـسانية     املفروضة  وأعرب املمثل عن تفاؤله ألن القيود العسكرية        

وتلقى املمثل تقارير مفزعة    . إىل نديلي واملناطق احمليطة هبا قد رفعت بعيد الزيارة اليت قام هبا           
ة بأعمال عنف خطرية ضد السكان املدنيني       تمردواجملموعات امل بشأن قيام القوات العسكرية     

  . احملليني
صبح اآلالف من الناس مـشردين بـسبب        نطقة اجلنوبية الشرقية من البلد، أ     ويف امل   -٢٩

قتل واختطـاف   أعمال   للسكان املدنيني وما صاحب ذلك من        جيش الرب للمقاومة  مهامجة  
ـ  وا املمثل احلكومة    ودع. الفظائعلألطفال واغتصاب وغريها من       إىل محايـة    دويلاجملتمع ال

  .السكان املدنيني بطرق منها تعزيز وجود القوات األمنية يف املنطقة
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ومن أجل بناء سالم مستدام يف البلد، يتعني معاجلة مسائل تتعلق بعودة املـشردين                -٣٠
 تبقى من    وحقوق ما  ونـزع سالح املقاتلني وتسرحيهم وإعادة إدماجهم،     وإعادة إدماجهم،   

اإلطار  ملا تعهد به البلد من التزامات مبوجب وفقاً مشرد، ٢٠٠ ٠٠٠البالغ عددهم املشردين 
ويف هـذا   . ٢٠١١-٢٠٠٩  للفتـرة  االستراتيجي لبناء السالم يف مجهورية أفريقيا الوسطى      

توصيات حلقة العمل اليت حضرها واملتعلقة بوضع قانون        يف   ما يشجعه  املمثل   السياق، وجد 
  . أجنز من أعمال حتضريية منذ ذلك الوقتماراتيجية بشأن التشرد الداخلي وواست

  تشاد    
 بشأن  ٢٠١٠مارس  / آذار ١٨ إىل   ١٦يف الفترة من    حضر املمثل حلقة عمل عقدت        -٣١

 للبعثة اليت قام    ةبعوذلك على سبيل املتا    شرق تشاد  يف   داخلياًاحللول الدائمة لفائدة املشردين     
ونظمت وزارة االقتصاد والتخطيط حلقة العمـل       . ٢٠٠٩فرباير  /يف شباط البلد  هذا  هبا إىل   

، مكتب تنـسيق الـشؤون اإلنـسانية      باالشتراك مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، و      هذه  
أصـحاب املـصلحة    ت احللقـة    ّمض و .، واملمثل ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني    

التصدي تمع املدين ملناقشة استراتيجيات ترمي إىل        من احلكومة واجملتمع الدويل واجمل     الرئيسيني
 ضرورة التصديق علـى     أيضاًوتناولت حلقة العمل    . بإجياد احللول الدائمة  للتحديات املتصلة   

 ٣٠ ة بكتابة رسالة للمتابعة مؤرخـة     وتواصل املمثل مرة أخرى مع احلكوم     . اتفاقية كامباال 
لول الدائمة يف جمايل العودة واالنـدماج       أن تعزيز احل  أبريل تعرض عليها مقترحات بش    /نيسان
عنـصر  هـو   أن حتقيق احللول املستدامة لفائدة السكان املشردين        على   املمثل   وشدد. احمللي

 وضع اسـتراتيجية مـشتركة   حالياًوجيري .  يف شرق تشادتوطيد السالم من عناصررئيسي  
عمـل، وتوصـيات املمثـل،      لدعم احللول الدائمة استنادا إىل التوصيات املنبثقة عن حلقة ال         

.  مناطق خمتلفة تضررت من التـشرد مشلت اليت البعثات املشتركة بني الوكاالتواستنتاجات  
يف اتفاقية كامباال يف تـشرين    الطرف الثالثبكون تشاد قد أصبحتويرحب املقرر اخلاص    

  .٢٠١٠نوفمرب /الثاين

  كونغو الدميقراطيةالمجهورية     
نسان، يتعني على املقرر اخلاص وسـتة آخـرين مـن           بطلب من جملس حقوق اإل      -٣٢

حبالة يتعلق  فيما   تقدمي تقرير مشترك إىل اجمللس       يف إطار اإلجراءات اخلاصة   أصحاب الواليات   
، كان املقـرر اخلـاص يـصوغ        كتابة هذا التقرير  وقت   يفو. البلدهذا  حقوق اإلنسان يف    

ألن حكومـة مجهوريـة الكونغـو       ويأسف املقرر اخلاص    . مسامهته يف هذا التقرير املشترك    
الوثيقـة  ( تنفيـذ توصـياهتم      علـى سـري    املقررين اخلاصني الـسبعة      مل تطلع الدميقراطية  

A/HRC/10/59 .(       مجهوريـة  ل مع   تواصوباإلضافة إىل التقرير املشترك، يقترح املقرر اخلاص ال
عـين بـالبحريات     قضايا التشرد الداخلي يف إطار املؤمتر الدويل امل        الكونغو الدميقراطية بشأن  

  .الكربى
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  جورجيا    
 ١٦ إىل   ١٣مـن   يف الفتـرة    ببعثـة متابعـة إىل جورجيـا        األمني العام   قام ممثل     -٣٣
البلـد يف   هـذا   ؛ وقد سبق له أن زار       )A/HRC/16/43/Add.3الوثيقة   (٢٠١٠سبتمرب  /أيلول

غايل ملرة إىل تبيليسي وسوخومي و    وسافر املمثل هذه ا    .)٤(٢٠٠٩ و ٢٠٠٨ و ٢٠٠٥األعوام  
 يف عدة    جيداً حققت منذ زيارته األخرية تقدماً    قد   أثناء زيارته أن حكومة جورجيا       تبني له و
 أيـضاً وقد استثمرت الـسلطات     . داخلياًة باملشردين   االت منها تنفيذ خطة العمل املتعلق     جم

لعديد إال أن ا  . داخلياًلمشردين  لموارد هامة إلعادة تأهيل املراكز اجلماعية واملساكن اجلديدة         
.  مـشرد  ٣٥٠ ٠٠٠ الذين يفوق عـددهم      داخلياًمن التحديات ما تزال تواجه املشردين       

 وفقاًوينبغي على وجه اخلصوص تنفيذ أوامر اإلخالء املتصلة بإغالق بعض املراكز اجلماعية             
 وال حترم األشخاص   تتوفر فيها مقومات االستمرار   للمعايري الدولية وينبغي أن يصاحبها بدائل       

وينبغي أن تصاحب مجيع    . احلصول على خدمات الصحة والتعليم    من   رزقهم أو    من كسب 
 مع تقييم مدى قابليتـها      ،مشاريع لكسب الرزق  التدابري الرامية إىل حتسني ظروف السكن،       

  . بتوفري اخلدمات األساسيةتتعلقلالستمرار، مبا يف ذلك مشاريع 
وضع يف مدينـة غـايل يف أخبازيـا     إىل تقييم الأيضاًسعى املمثل خالل زيارته     قد  و  -٣٤

اسية أمام عودة   وتظل العوائق األس  . إمكانية عودة املشردين من تلك املنطقة     مدى  جبورجيا و 
الـسلطات األخبازيـة    وما زالت   .  إىل أخبازيا عوائق ذات طابع سياسي      املزيد من املشردين  

املناطق اليت تقـع    يف   ازيا عازفة عن السماح بعودة املشردين إىل أخب       الواقعاألمر  حبكم  القائمة  
 عودة املشردين من إقليم     إمكانياتوباإلضافة إىل ذلك، ال تزال      . فيما وراء حدود إقليم غايل    

 للشواغل األمنية واالفتقار إىل السكن      نظراً متدنيةغايل وغريها من املناطق يف أخبازيا جبورجيا        
الـسلطات  وحث املمثـل    .  والتعويض املمتلكات رّدالالئق وفرص كسب العيش، وقضايا      

دعا حكومة جورجيا إىل    ، كما    على معاجلة هذه القضايا    الواقعاألمر  حبكم  القائمة  األخبازية  
 باألراضي احملتلة تعلق يف إطار تطبيق القانون امل حالياًضمان عدم تأثري التغيريات املعتزم إدخاهلا       

 جبورجيـا   أوسيتيا اجلنوبية /ينفايلإقليم تسخ  على وصول املساعدات اإلنسانية إىل        سلبياً تأثرياً
  .داخلياً املشردين عودة إعاقة ضمان عدموإىل أخبازيا جبورجييا و

  هاييت    
 ٢٠١٠أكتـوبر   / تشرين األول  ١٦ إىل   ١١من  يف الفترة   بعثة إىل هاييت    ب املمثل   قام  -٣٥

  يف بورت بـرانس    عشوائيةحيث يقدر عدد من ظلوا يعيشون يف املخيمات أو املستوطنات ال          
 كـانون  ١٢ بعد تسعة أشهر من وقوع الزلزال يف شخص مليون  ١,٣وحوهلا مبا يقرب من     

واعترب املمثل أن عدم تقدمي حكومة هاييت توجيهات بشأن سبل إعـادة            . ٢٠١٠يناير  /الثاين

__________ 

 .A/HRC/13/21/Add.3و A/HRC/10/13/Add.2 وE/CN.4/2006/71/Add.7: انظر الوثائق ) ٤(



A/HRC/16/43 

13 GE.10-17875 

 ميثـل إعمار املدينة املدمرة وعدم استنباط حلول دائمة لفائدة املشردين يف أعقاب الزلـزال،             
نـذر  وت املعايري املقبولـة     ال ترقى إىل  ؤدي إىل إطالة مدة البقاء يف خميمات        مشكلة رئيسية ت  

  .بوقوع أزمة إنسانية طويلة األمد
 أمراً مـثرياً للقلـق      داخلياًلمشردين  ل اإلجالء القسري تزايد عدد عمليات    قد كان   و  -٣٦

ة مراعـا  دون   جـالء قـسري   ضمان عدم إجراء أية عمليات إ     ويتعني على احلكومة    . الشديد
بديل معقـول   مكان   يوفر له أن   دون   داخلياً وعدم إخالء أي مشرد       القانونية الواجبة،  األصول

  .للعيش فيه
 ضـد النـساء واألطفـال يف        ةتكررت أمناط العنف الـسابق    وعالوة على ذلك،      -٣٧

بعثة األمم املتحـدة لتحقيـق      ومن الضروري تعزيز وجود الشرطة اهلايتية وأفراد        . املخيمات
 احلكومة إىل توجيه رسالة قوية إىل جهاز أيضاًودعا املمثل .  يف هاييت، يف املخيماتاالستقرار

  .بالشرطة ونظام العدالة تشري إىل أولوية وضع حد النتشار إفالت اجملرمني من العقا
ففـي حـني أن بعـض       . ويتعني إحداث تغيري فيما يتعلق باملساعدات اإلنـسانية         -٣٨

د ويتعني تلبيتها يف إطار املخيمات القائمـة واملـستوطنات          االحتياجات خاصة حبالة التشر   
جلة مثل احلصول على اخلدمات الـصحية واملـاء        ااحتياجات أخرى ع  هناك  ، فإن   العشوائية

الصرف الصحي والتعليم، هي احتياجات مشتركة بني العديد من األشخاص الذين     وخدمات  
.  اجملاورةاطقن مشاركة املقائم علىع هنج باتباتلبيتها بالتايل يعيشون خارج املخيمات وينبغي    

ومن شأن ذلك النهج إتاحة الوصول إىل اخلدمات األساسية لفائدة مجيع السكان املتضررين             
  . خميمات غري مستدامة العيش يف األشخاص إىلدفعواحلد من خطر 

أن  خطة بش  بإقرار على سبيل األولوية،  ،   على القيام   حكومة هاييت  أيضاًوحث املمثل     -٣٩
 املخيمات واإلعالن عنها وإعالم      حلول دائمة لفائدة األشخاص الذين يعيشون يف       إجيادسبل  

متويـل  ودعا اجلهات املاحنة املعنية بالتنمية إىل دعم        . املشردين والتشاور معهم بشأن تنفيذها    
بعث ، مما ي إعادة اإلعمار الصغرية يف املناطق اجملاورة      مثل مشاريع    مرن خمصص لإلنعاش املبكر   

  .موارد الرزق الضرورية جداًيوفر جتلب األمل وعلى 
 مما سيجعل البلد يعيش أزمة إنسانية لفترة        ،الكولرياعيد زيارة املمثل، تفشى وباء      وُب  -٤٠

وبالتايل، يتعني على اجلهات اإلنسانية . طويلة ويؤثر يف السكان املشردين على وجه اخلصوص
  .اصلة االهتمام بقوة هباييتمو، عموماً واجملتمع الدويل ،املاحنة

  العراق    
 تـشرين   ٣سبتمرب إىل   / أيلول ٢٦من  يف الفترة   أجرى املمثل زيارة رمسية إىل العراق         -٤١

وأعرب املمثل عن تفاؤلـه إزاء      ). A/HRC/16/43/Add.1انظر الوثيقة    (٢٠١٠أكتوبر  /األول
 اآلن مبعاجلـة الوضـع   ىتحالتقدم الذي أحرزته حكومة العراق وااللتزامات اليت تعهدت هبا  

 بطرق منها اعتماد سياسة وطنية بـشأن        داخلياًاإلنساين ووضع حقوق اإلنسان للمشردين      
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االسـتعراض الـدوري    عمليـة    يف إطار    داخلياًالتشرد، والتعهد بالتزامات تتعلق باملشردين      
  . قضايا التشرد الداخليملعاجلة ، مع اجملتمع الدويلتعاوهنا املتواصلالشامل، و

، تعزيـز اجلهـود     ى حجم وتعقد حالة التشرد الداخلي يف العراق       ومع ذلك، يقتض    -٤٢
جامعة  شكل خطة عمل شاملة      يفحكومة العراق واجملتمع الدويل وتوحيدها      قبل  املبذولة من   

جلة وحقوق اإلنسان للمجتمعات احمللية املتـأثرة       اتتناول كال من االحتياجات اإلنسانية الع     
 مليون  ١,٥٥ما ُيقّدر بنحو     حلول دائمة لفائدة     جياد استراتيجية إل  وضععن   فضالً ،بالتشرد

 ٥٠٠ ٠٠٠ ما يقـرب مـن       حالياًويعيش  . )٢٠٠٦منذ   (عراقي ما زالوا مشردين يف البلد     
 يف أوضـاع صـعبة وخطـرية للغايـة يف           داخلياًمن املشردين   ُيعتقد أن غالبيتهم    شخص  

عمـل  وتنفيذ خطـة    وضع  أيضاً  وينبغي  . دنمستوطنات غري رمسية يف بغداد وغريها من امل       
 هبدف ضـمان أن تـشمل       حكومة إقليم كردستان  ية و تعاون الوثيق بني السلطات االحتاد    بال

 الـيت   داخليـاً  لفائدة األسر املشردة     األمد عن حلول طويلة     فضالًاخلطة احلماية واملساعدة،    
  . أسرة٣٠ ٠٠٠ نحو يف ذلك اإلقليم ويقدر عددها بحالياًتعيش 
وقـف يف   الـذي ت   (داخليـاً وشدد املمثل على أمهية استئناف تسجيل املـشردين           -٤٣

ة االجتماعيـة   ساعد تيسري تقدمي امل   ، مما يؤدي إىل   ء العراق يف مجيع أحنا  ) ٢٠٠٩فرباير  /شباط
 على  أيضاً وشدد   . األكثر ضعفاً  داخلياً املشردين   لتلبية االحتياجات األشد إحلاحاً جملموعات    

 ويف األجل القريب،  . داخلياً لفائدة خمتلف فئات املشردين      نفيذ حلول دائمة  ضرورة إجياد وت  
جلة لتحسني ظروف العيش األساسـية  ا السلطات املختصة إىل اختاذ تدابري ع    أيضاًدعا املمثل   

ـ  عن جتديد وقف تطبيق عمليـات اإل       فضالًواحلصول على اخلدمات الضرورية      الء مـن   ج
وضع استراتيجية تتيح حلوال قابلة لالستمرار على املـدى         املستوطنات غري الرمسية إىل حني      

البعيد وإىل أن تصبح البدائل السكنية اليت تسويف املعايري الدولية ممكنة بالنـسبة إىل هـؤالء                
  .األشخاص

جزء ضروري مـن    هو  وأكد املمثل أن إجياد حلول دائمة للتشرد الداخلي يف البلد             -٤٤
 وأن تتضمن إجراء مشاورات     كون شاملة ي لتلك العملية أن ت    بناء السالم يف العراق وأنه ينبغ     

 ،احللـول الدائمـة   إجياد  استراتيجية  لكي تنجح   و. مع مجيع اجملتمعات احمللية املتأثرة بالتشرد     
احللول الدائمة مبـا فيهـا العـودة،        الكاملة من   موعة  يف إطارها اجمل   ينبغي أن ُتدرس وُتوفَّّر   

ية حتادونبه املمثل إىل أن السلطات اإلقليمية واال      . وطني يف مكان خمتلف   ت احمللي أو ال   واإلدماج
 بسبب عـدد    داخلياًجيب أن تظل متيقظة وأن تكفل عدم تضرر حقوق اإلنسان للمشردين            

من العوامل السياسية أو االقتصادية أو بعض األنشطة اليت جيب أن تظل غري سياسـية مثـل                 
 كذلك إىل إتاحـة     ا املمثل حكومة العراق واجملتمع الدويل     ودع.  املقبل التعداد السكاين عملية  

 حقوق اإلنسان والتحديات االجتماعية الناشـئة عـن خمتلـف      قضايااملوارد الكافية ملعاجلة    
موجات التشرد يف البلد، وإىل إدراج القضايا املتعلقة بالتشرد يف مجيـع اخلطـط والـربامج         

  .منائية املقبلة، على وجه اخلصوص مبا يف ذلك اخلطة اإل،اإلمنائية ذات الصلة



A/HRC/16/43 

15 GE.10-17875 

  كينيا    
الدعم األمني العام    ممثل، قدم   ٢٠١٠ مارس/آذار إىل   يناير/ الثاين كانون منيف الفترة     -٤٥
تقدمي الدعم الـتقين للفريـق      عن طريق   د الداخلي   ضع مشروع سياسة وطنية بشأن التشر     لو

.  جيري وضع السياسة حتت رعايته     والذي  الذي تقوده احلكومة    الداخلي التشردالعامل املعين ب  
  يف ذلـك مبـا  عن إعجابه بتنوع خمتلف العناصر الفاعلة املشاركة يف العملية،     املمثلوأعرب  

يثين على حكومة كينيا ملا تبذله من جهـود إلدمـاج           هو  ، و داخلياً املشردين مجاعات   وممثل
ــة ب ــة املتعلق ــادئ التوجيهي ــشراملب ــداخليدالت ــة ( ال ــادئ التوجيهي ــر  ()املب انظ

E/CN.4/1998/53/Add.2 (           يف تشريعاهتا الداخلية، ولـسعيها للوفـاء بالتزاماهتـا مبوجـب
بروتوكـول منطقـة    ( ومـساعدهتم    داخلياًاملتعلق حبماية املشردين     ٢٠٠٦عام  بروتوكول  

العامـة   حكومة كينيا على اعتماد مشروع السياسة     أيضاًويشجع املمثل   ). البحريات الكربى 
  .ذهاوالبدء يف تنفي

  الصومال    
 ٢١-١٤( اليت قام هبا إىل الصومال يف السنة املاضية          عملية متابعة لزيارته   املمثل أجرى  -٤٦

 يف  املتحـدة األمـم  ة يف اجتماعات عملي  عن طريق مشاركته  ) ٢٠٠٩أكتوبر  /تشرين األول 
 ويف ذلك الوقت، كان اجملـال املتـاح  . ٢٠١٠ مارس/آذار يف نريويب يف     املعقودةالصومال،  

للجهود اإلنسانية يف جنوب ووسط الصومال قد تقلص إىل حد اضطرار برنـامج األغذيـة               
اإلنسانية إيصال املساعدات وال تزال الضغوط اليت تواجهها إمكانية . العاملي إىل وقف عملياته

العاملون يف اجملال اإلنساين متثل حتديا رئيسيا للعمليـات يف          واملخاطر األمنية اليت يتعرض هلا      
 اجملتمع الدويل على تركيز جهوده واهتمامه على هذه األزمة اإلنسانية   املمثلوحيث  . صومالال

  .البالغة اخلطورة واملستمرة منذ وقت طويل

  اليمن    
        /نيـسان  ١٠ إىل ٤إىل الـيمن يف الفتـرة مـن        األمني العـام     ممثلجاءت زيارة     -٤٧
مال القتال املسلح إىل بـدء سـريان    من أعكان يشهد مرحلة انتقال  يف وقت    ٢٠١٠ أبريل

اإلنسانية إىل   املساعدات   وصولوظلت القيود املفروضة على     . اتفاق هش لوقف إطالق النار    
 وغريهـا مـن      املتحـدة  األممحمافظات صعدة وعمران واجلوف تعرقل اجلهود اليت تبذهلا         

  .  حركات عودهتم يف تلك املناطق ولرصدداخلياً املشرديناملنظمات اإلنسانية للوصول إىل 
 املـشردين اإلنـسانية جلميـع      املساعدات   اقتضت حالة التشرد استمرار توفري    قد  و  -٤٨

 املخيمات وخارجها على حد سواء، غري أن هذه املـساعدات تواجـه خطـر               يف،  داخلياً
 ة املساعد أوساط على النهج الذي تتبعه      املمثلوأثىن  . تقويضها نتيجة لنقص التمويل اإلنساين    

نية لتلبية االحتياجات اليت ال تقتصر على املشردين الذين يعيشون يف املخيمات، بـل              اإلنسا
 من يعيشون يف مستوطنات متناثرة ويف شقق مـؤجرة يف اجملتمعـات احملليـة الـيت                 أيضاً
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اإلنسانية مبشاريع صغرية لكسب الـرزق يف       املساعدات  وأوصى املمثل بإكمال    . تستضيفهم
  . من االعتماد على املساعدات من أجل احلدتشردمناطق ال

وقـف  حالة    االنتقام والغموض العام الذي يكتنف     ويقف غياب األمن واخلوف من      -٤٩
احللول إجياد   أمام    عن تدمري املنازل واألراضي ووجود ألغام أرضية، عائقاً        فضالًإطالق النار،   

 قد تؤدي إىل امتداد حالـة   وما مل ُتعاجل تلك العقبات املتعددة، فإهنا      . الدائمة لفائدة املشردين  
 بدائل حقيقية للعودة، مثل االنـدماج احمللـي،       ومن الضروري تقدمي الدعم وإتاحة      . التشرد

  .وا من العودة يف املستقبل القريبلفائدة الذين لن يتمكن
 وبواسـطة    املتحـدة  األمم ما بذلته احلكومة من جهود، بالتعاون مع         املمثل يقّدرو  -٥٠

  الداخلي التشردأتاحته هذه الوالية، لوضع إستراتيجية وطنية شاملة بشأن         الدعم التقين الذي    
احليلولة دون تكرار التشرد     وتعزيز هتيئة حلول دائمة و     داخلياً املشردينتسعى إىل حتسني حياة     

ويثين املمثل على ما بذلته احلكومة من جهود ويشجع على اعتماد االستراتيجية            . يف املستقبل 
  . كبرية من املشردينتستضيف أعداداًاليت افظات احمل عن تنفيذها يف فضالًب يف الوقت املناس

  مواجهة التحديات اجلديدة وتوطيد اإلجنازات: التطلع إىل املستقبل  - ثالثاً  

   الواليةتركيز تطرق العمل وجماال  -ألف   
مهيـة   وطرق العمل احملددة للوالية، يرى املقرر اخلـاص أ ١٤/٦ بقرار اجمللس    عمالً  -٥١

 وضـع   وتعزيزها بطرق منـها  داخلياًمواصلة التأكيد على تعميم حقوق اإلنسان للمشردين        
وتـشكل تلـك العناصـر      . األطر املعيارية ومواصلة أنشطة املتابعة وبناء القدرات وتعزيزها       

 مكنتها من املسامهة يف حتقيق إجنازات على صعيد املفـاهيم واملعـايري             اليتمرتكزات الوالية   
 احلكومات، من أجل اعتماد سياسات      ال سيما  و ،كة مع اجلهات الفاعلة ذات الصلة     واملشار

اجلهود املبذولة  يف إطار   و. وفقاً للمبادئ التوجيهية  واستراتيجيات وتشريعات وطنية وتنفيذها     
كذلك املشاركة النشطة يف حلقات العمل والربامج       املكلف بالوالية   واصل  يسلبناء القدرات،   
 القانون املتعلق بالتشرد الداخلي اليت أثبتت أهنا وسـيلة          دورة سان رميو بشأن   التدريبية مثل   

الواليـة  املكلف ب عتزم  وي. داخلياًممتازة للجمع بني اهليئات احلكومية املهتمة بقضايا املشردين         
على أنشطة بناء القدرات وذلك باتباع هنج واستراتيجيات          السعي إىل إضافة بعد إقليمي     أيضاً

 املنطقة كلها بالنسبة إىل خمتلف أنواع حاالت التشرد الداخلي وال سيما عنـدما              على نطاق 
  .داخلياًحتدد األولويات اإلقليمية فيما يتعلق حبقوق اإلنسان للمشردين 

القائم بـني   القوي  التعاون  وتعزيز  ومن هذا املنطلق عينه، هتدف الوالية إىل مواصلة           -٥٢
ويعتزم املقرر اخلاص يف هذا الصدد مواصلة املشاركة . املتحدةواملنظمات التابعة لألمم الوالية 

واملسامهة بإجيابية يف عمل اللجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت، والتعاون مع أفرقة األمـم              
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املتحدة القطرية، والعمل الوثيق مع مكتب تنسيق اإلغاثة يف حاالت الطـوارئ، ومكتـب              
ألمم املتحدة لشؤون الالجئني، ومفوضية األمم املتحدة       تنسيق الشؤون اإلنسانية، ومفوضية ا    

 ،الوطنيـة و منـها لدولية  استظل منظمات اجملتمع املدين،     بالطبع،  و. السامية حلقوق اإلنسان  
  .، جهات رئيسية مناظرة للواليةواجملتمعات احمللية املتأثرة بالتشرد

ع أدت إىل حدوث التشرد      يتمثل يف متابعة أوضا     مركزياً وتشمل هذه الوالية عنصراً     -٥٣
واملقرر اخلاص ملتزم بالعمل مـع  . الداخلي واألزمات اإلنسانية أو أوضاع قد تقود إىل ذلك     

 مبا فيها مرحلة منـع وقـوع        ،الدول واجملتمعات املتأثرة مبثل تلك األوضاع يف مجيع املراحل        
 ويف هذا السياق،    . البحث عن احللول الدائمة    التشرد القسري، ومرحلة التشرد ذاهتا، ومرحلة     

 للتعاون مع احلكومات واجملتمعات احملليـة       اً املقرر اخلاص مستعد   يظل،  ١٤/٦وعمال بالقرار   
 املـصلحة، علـى     صاحبةاملتأثرة، ووكاالت األمم املتحدة ذات الصلة، وغريها من اجلهات          

 والتنمية،   يف جمال املساعدة   داخلياً مسألة محاية حقوق اإلنسان، واحتياجات املشردين        معاجلة
تلـك   تنفيذ التوصيات املنبثقة عن      بطرق منها إجراء الزيارات القطرية والعمل املستمر على       

  .الزيارات
 من اجملاالت واملواضـيع ذات      د املقرر اخلاص عدداً   وعالوة على ما ورد أعاله، حدّ       -٥٤
 علـى    إقليمياً اًوتشمل هذه األولويات تركيز   .  من واليته  ولوية بالنسبة إىل املرحلة األولية    األ

 والكوارث الطبيعية، وتغـري     ومساعدهتم، اتفاقية االحتاد األفريقي حلماية املشردين يف أفريقيا      
  .  الذين يعيشون خارج املخيماتداخلياًاملناخ، والنساء والتشرد الداخلي، واملشردين 

  اجملاالت واملواضيع ذات األولوية  - باء  

  علقة بالتشرد الداخلي املتاتفاقية االحتاد األفريقي  -١  
اتفاقيـة  (ومساعدهتم   اتفاقية االحتاد األفريقي حلماية املشردين يف أفريقيا       اعتماد   عّدُي  -٥٥

  ملزم قانونـاً    بوصفها أول صك إقليمي     هاماً  إجنازاً ٢٠٠٩أكتوبر  /يف تشرين األول  ) كمباال
إرادة الدول األفريقيـة     ر االتفاقية عن  عّبوُت.  اآلن بشأن التشرد الداخلي    والصك الوحيد حىت  

 داخليـاً  مليون مشرد    ١٢ على معاجلة مشكلة التشرد الداخلي يف أفريقيا اليت تؤوي           عزمهاو
  .)٥( يف العامل بسبب الرتاعات أو العنفداخلياًاملشردين جمموع  يف املائة من ٤٠وأكثر من 

 تكتسي أمهية أكرب    وباإلضافة إىل األمهية القانونية العتماد هذا الصك، فإن االتفاقية          -٥٦
فهي تـنص   . التشرد الداخلي مشكلة   معاجلة   تعتمده إزاء بالنظر إىل األسلوب الشامل الذي      

 عن فضالًعلى ضمانات ضد التشرد القسري، ومعايري حلماية األشخاص أثناء مرحلة التشرد، 
باب احملتملـة    جمموعة واسعة من األس    أيضاًوتغطي االتفاقية   . املعايري املتعلقة باحللول الدائمة   

__________ 

 .IDMC :(http://www.internal-displacement.org/kampala-convention (مركز رصد ظاهرة التشرد الداخلي ) ٥(
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 الرتاعات، وانتهاكات حقوق اإلنسان، والكوارث الطبيعية والكوارث النامجة         منهاللتشرد و 
  .عن األنشطة البشرية واملشاريع اإلمنائية

من الدول األعضاء يف االحتاد األفريقي دولة  ٢٩عت عليها   ومنذ اعتماد االتفاقية، وقّ     -٥٧
إال أنه جيب أن    .  وتشاد  وسرياليون هي أوغندا  ثالث دول    ، وصدقت عليها   دولة ٥٣من بني   

وحيث .  على األقل حىت تدخل حيز النفاذ وتصبح ملزمة قانوناً          بلداً ١٥يصدق على االتفاقية    
املقرر اخلاص مجيع الدول األفريقية بقوة على التصديق على االتفاقية حىت وإن مل تكن متأثرة               

يـة   مستعدة وقادرة على محا    أيضاً هذه البلدان    ونكفل أن تك  فهذه االتفاقية ت  .  بالتشرد حالياً
وعالوة علـى   .  عن محايتهم يف حال وقوع كارثة طبيعية       سكاهنا من التشرد القسري فضالً    

ذلك، فإنه من الضروري اآلن أن تتبع الدول األعضاء يف االحتاد األفريقي هذا الطريـق وأن                
وقيع االتفاقية والتصديق عليها على وجـه       ختتتم العملية اليت بدأهتا باعتماد االتفاقية، وذلك بت       

  . حيز النفاذدخلالسرعة حىت ت
الوالية املعنية بالتـشرد الـداخلي      املكلّف ب رغب  يوبالتايل فإن اخلطوات املقبلة اليت        -٥٨

 واالستمرار يف املساعدة     نشطاً املسامهة فيها هي الترويج لتصديق الدول على االتفاقية تروجياً        
األطر التشريعية اليت من شأهنا ضمان تنفيذ االتفاقية علـى  اسات العامة و أُطر السي على وضع   

سبق هلا أن وضعت    قد   من الدول األفريقية     ل ألن عدداً  واملقرر اخلاص متفائ  . ستوى الوطين امل
ستند العديد  يو. قوانني وسياسات وطنية أو هي بصدد وضعها ملعاجلة قضايا التشرد الداخلي          

وقـد تعـززت هـذه االتفاقيـة         .)٦(اسات إىل املبادئ التوجيهيـة    من هذه القوانني والسي   
بروتوكـول منطقـة الـبحريات      (  ومساعدهتم داخلياًاملتعلق حبماية املشردين    الربوتوكول  ب

 الذي يقتضي من الدول األعضاء إدماج املبادئ التوجيهية يف القوانني ٢٠٠٦لعام  )٧()الكربى
 يف وضع   ، مبا فيها الدول األفريقية    ، العمل مع الدول   الواليةهبذه   للمكلّفسبق  قد  و. الوطنية

 وقت سابق من  يف  وقدمت الوالية   . السياسات والتشريعات الوطنية املتعلقة بالتشرد الداخلي     
  .ملساعدة التقنية إىل كينيا لصياغة مشروع سياسة وطنية بشأن التشرد الداخليهذه السنة ا

 النشط مع الدول األفريقية بشأن التـصديق        الوالية مواصلة العمل  املكلّف ب عتزم  يو  -٥٩
حلقات عمل  تنظيم  بطرق منها عقد مشاورات إقليمية و     وذلك  على اتفاقية كمباال وتنفيذها     

مع الدول املعنية؛ وتقدمي املشورة واملساعدة التقنية لصياغة السياسات والتشريعات الوطنيـة            
 اإلرشادات لتقدمي   ُتستخدمأن االتفاقية   واستنباط أدوات عامة بش    اليت تنفذ االتفاقية مبوجبها؛   

وقد تشمل تلك األدوات شروحاً     . بشأن جوانب حمددة تتصل بتنفيذها على الصعيد الوطين       
وتعليقات بشأن االتفاقية، قد توضح حمتواها وما يترتب على أحكامها من آثار وقد تـساعد    

__________ 

من بني البلدان اليت سبق هلا وضع قوانني وسياسات وطنية تستند إىل املبادئ التوجيهية أو اليت هي بـصدد                    ) ٦(
مركز رصد ظاهرة التشرد    . أنغوال، وبوروندي، وليبرييا، وسرياليون، والسودان، وأوغندا، وكينيا      : وضعها
 ..IDMC (http://www.internal-displacement.org/kampala-convention/making-it-real( :الداخلي

 .ء يف املؤمتر الدويل املعين مبنطقة البحريات الكربىاعتمدته الدول األعضا ) ٧(
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 توى اتفاقية كمباال وصفاً   وميكن وصف حم  . هاتفسري الدول على تنفيذها و    أيضاًهبذه الطريقة   
 عـن إدماجهـا يف      فضالً بني املبادئ التوجيهية واالتفاقية      صلة من ال   باالستفادة أيضاً  كامالً

القانون الدويل اإلنساين والقانون الدويل اجلنائي والقانون الدويل حلقوق اإلنسان وإحاالهتـا            
   .هذه القواننيإىل 

  الكوارث الطبيعية وتغري املناخ  -٢    
 مبهمة معاجلة أوضاع التشرد الداخلي النامجة عن        حتديداًهذه الوالية   صاحب  ف  لّكُ  -٦٠

 جتسد على    كبرياً لوالية أن أجنز بشأهنا عمالً    للمكلّف با  وهي قضية سبق     ،الكوارث الطبيعية 
 حبماية األشخاص يف حـاالت      هية التشغيلية املنقحة املتعلقة   وجه اخلصوص يف املبادئ التوجي    

 اللجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت      اليت اعتمدهتا مؤخراً  وهي املبادئ    ،بيعيةالكوارث الط 
 داخليـاً جتسد يف تقرير مواضيعي بشأن محاية املشردين       كما  ) A/HRC/16/43/Add.5الوثيقة  (

الوثيقـة   (٢٠٠٩رض على جملس حقوق اإلنسان يف عـام         يف حاالت الكوارث الطبيعية عُ    
A/HRC/10/13/Add.1 .(ومركز رصد التشرد    لتقرير مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية       قاًوفو

 على األقل بسبب الكوارث الطبيعية املفاجئة اليت حدثت         شخص مليون   ٣٦تشرد  الداخلي،  
 تشردوا بسبب الكوارث املتعلقة باملناخ شخص مليون ٢٠من بينهم أكثر من  ٢٠٠٨يف عام 

، مثـل اجلفـاف     بطيئة الظهور عدد الكوارث   وال يشمل هذا ال   . والكوارث الطبيعية املفاجئة  
 وباملقابل، بلغ عدد    .من األشخاص كبري  وارتفاع مستوى البحر، اليت تتسبب يف تشرد عدد         

 يـني  مال ٤,٦عنـف   الرتاعات أو أعمـال     ال اجلدد خالل السنة ذاهتا نتيجة       داخلياًاملشردين  
ما تشرد الداخلي، إىل معاجلة عمل املتعلق بالالوستسعى الوالية بالتحديد، يف إطار     .)٨(شخص

  .حبقوق اإلنسان من آثار وأبعاد تتعلق التشرد الداخلي الناجم عن تغري املناخ يترتب على
 لألدلة العلمية على تغري املناخ وتـدابري الوقايـة          ورغم إيالء قدر كبري من االهتمام       -٦١

مـن   على تغري املناخ     بفإن ما يترت  والتخفيف الضرورية لوضع حد هلذه الظاهرة أو إدارهتا،         
كان حىت اآلن موضع القليل من االهتمام، بل إن قدراً أقـل مـن           حقوق اإلنسان    آثار على 

 .)٩(لتشرد القسري الناجم عن تغري املناخ     ملشكلة ا  للبحث عن حلول دائمة      االهتمام قد أويل  

__________ 

 ومركـز رصـد التـشرد       تنسيق الشؤون اإلنسانية  ل  األمم املتحدة  مكتبوفقاً الستنتاجات دراسة أعدها      ) ٨(
الدراسة متاحـة   ). ٢٠٠٩سبتمرب  /أيلول (الكوارث يف سياق تغري املناخ    رصد التشرد الناتج عن     الداخلي،  

 :على املوقع التايل
http://www.internal-

displacement.org/8025708F004CFA06/(httpPublications)/451D224B41C04246C12576390031FF6.  
)٩ ( Displacement Solutions (German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development, 

and the German Agency for Technical Cooperation (GTZ)), Climate Change Displaced persons 

and Housing, Land and Property Rights: Preliminary Strategies for Rights-based planning and 

Programming to Resolve Climate-Induced Displacement, 2009, p. 6 .   متاحة علـى املوقـع التـايل: 
http://www.displacementsolutions.org/files/documents/DS_Climate_change_strategies.pdf.  
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، ٢٠٠٩عام  يف   سانقوق اإلن فوضية األمم املتحدة السامية حل    مل تقرير   فقاً ملا جاء يف    و ،إال أنه 
منها احلق يف احلياة، واملاء، والغذاء، والـصحة،        أن يؤثر يف حقوق حمددة      املناخ  ميكن لتغري   
بطائفة من حقوق اإلنسان    التمتع  يف  احلق   داخلياًن  يلمشردلويف هذا السياق، يظل     . واملسكن

ـ  ،ألمالكاحلماية من التشرد التعسفي، واحلقوق املتصلة باملسكن واستعادة ا        حق  منها   ي  وه
ب  بـسب  ويقدر عدد الذين سيشردون قسراً     .)١٠( احللول الدائمة  حقوق بالغة األمهية يف إطار    

  .)١١(تغري املناخ يف العقود املقبلة بعدة ماليني
 السكن واألرض وامللكيـة    مبا فيها القضايا املتعلقة حبقوق     ،وستصبح القضايا العملية    -٦٢
 الضرورية حللول مستدامة ودائمة، أكثر هيمنـة يف         العناصرمن  مجيعها   وهي   ،رد الرزق اومو

وبالفعل، قد يشكل إجياد حلول دائمة لفائدة اجملتمعات احملليـة          . إطار هذا النمط من التشرد    
لـبعض  ) يف املـستقبل املنظـور  (املشردة حتديا رئيسيا بسبب األضرار غري القابلة لإلصالح      

ويوفر اعتماد هنج قائم على حقوق      . لبيولوجيالظواهر مثل فقدان األراضي الزراعية والتنوع ا      
 وحتديد حلول قائمـة     للحوار  مقبوالً  دولياً  إطاراً اء التشرد الناجم عن تغري املناخ     اإلنسان إز 

  .إال أنه من الضروري إجناز املزيد من العمل يف هذا الصدد. على احلقوق هلذه القضايا الصعبة
أجرته بدء وتشكيل التحليل الذي     لداخلي على   ساعدت الوالية املعنية بالتشرد ا     قدو  -٦٣

   بشأن اآلثار اإلنسانية املترتبة على تغري املناخ، وهـو        املشتركة بني الوكاالت    اللجنة الدائمة   
ما مسح ببلورة نظرة مشتركة خبصوص خمتلف الفئات السكانية املتضررة وفهم مشترك لألطر             

وُتـّوج هـذا   . على املستويني القانوين واملؤسسياملعيارية الالزمة حلمايتها وللثغرات القائمة      
العمل باجلهود املشتركة املبذولة يف جمال التوعية باآلثار اإلنسانية املترتبة على تغري املنـاخ يف               

 املتعلقة باتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغـري         ٢٠٠٩إطار مفاوضات كوبنهاغن لعام     
  املصلحة لدراسـة   اجلهات صاحبة مل الوثيق مع مجيع      املقرر اخلاص الع   سيواصلو .)١٢(املناخ

تغري املناخ، والقانون الدويل حلقـوق اإلنـسان،        ب املتعلقةة  قائم الروابط بني األطر ال    وتطوير
واملبادئ التوجيهية وغريها من الوثائق أو الصكوك التوجيهية ذات الصلة، هبدف املسامهة يف             

__________ 

ية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان بشأن العالقة بني تغري املناخ وحقوق اإلنسان، الوثيقة              تقرير مفوض  ) ١٠(
A/HRC/10/61 ،٥٧ و١٥-٨، الفقرات ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين١٥.   

)١١ ( Climate Change Displaced persons, p.6.  
، ورقـة   "ل يف إطار القانون الدويل    التحديات اليت تواجه الدو   : التشريد القسري يف سياق تغري املناخ     "نظر  ا ) ١٢(

مقدمة من مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني بالتعاون مع اجمللس النروجيي لالجئني وممثل األمني العام               
، وجامعة األمم املتحدة، إىل الـدورة الـسادسة للفريـق العامـل       املعين حبقوق اإلنسان للمشردين داخلياً    

الطويل األجل مبوجب اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغـري املنـاخ،            املخصص املعين بالعمل التعاوين     
تغـري  "، وورقة العمل املعنونة ٢٠٠٩مايو  / أيار ١٩يونيه يف بون،    / حزيران ١٢ إىل   ١املعقودة يف الفترة من     

لتـشرد وتغـري    ا/هلجرةاملعنية با قدمتها اجملموعة غري الرمسية     اليت   "من املتضررون؟ : دوالتشراملناخ، واهلجرة   
 إىل أمانة اتفاقيـة     ٢٠٠٨أكتوبر  / تشرين األول  ٣١املناخ التابعة للجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت يف         

 : تغري املناخ، متاحة على املوقع التايلبشأناألمم املتحدة اإلطارية 

 http://unfccc.int/resource/docs/2008/smsn/igo/022.pdf.  
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 العمل مع أيضاًالوالية املكلّف بواصل يوس. وحاًبناء أساس مفاهيمي وإطار معياري أكثر وض     
 مجيع املستويات هبدف تعزيز التصدي للعديد من التحديات املتعلقـة حبقـوق             علىالنظراء  

 بطرق منها تبادل املعارف الـذي        وذلك اإلنسان اليت يطرحها التشرد الناجم عن تغري املناخ       
  .)١٣(املناخ معاجلة قضايا تغري  من جوانب أساسياً جانباًعّدُي

قبـل  تتحمل الدولة مسؤوليات     ، يف جمال حقوق اإلنسان    االلتزامات الدولية  مبوجبو  -٦٤
وبالنسبة إىل تغري املناخ وتدمري البيئـة، ينبغـي أن          . أيضاًارث ويف أعقاب حدوثها     ووقوع الك 

ور  الكوارث الطبيعيـة وتـده     أو ختفيف آثار  يسود االلتزام ببذل العناية الواجبة من أجل منع         
ـ        يلا الضرورية للحياة البشرية وألس    اتالبيئ  شعوبب احلياة اخلاصة لبعض اجملموعات مثـل ال

 هذه  أنالتأكيد  ومن اجلدير بالذكر ب   . حلن حياة الرعاة أو الرُّ    عيشوياألشخاص الذين    و ةاألصلي
اميـة،   يف البلدان الن   زمنامل اليت تعاين من الفقر      تلك مثل    عن الفئات الضعيفة   فضالً ،اجملموعات

 بسبب تغري املناخ والكوارث الطبيعة وما ينجم عن         هي اليت من املتوقع أن تكون األشد تضرراً       
  ).٧٣و ٦٦و ٦٥و ٢٢، الفقرات A/HRC/10/13/Add.1انظر الوثيقة (ذلك من تشرد 

 وضع استراتيجيات مناسـبة     عنلدول  لوباإلضافة إىل املسؤولية الفردية واجلماعية        -٦٥
تدابري التكيف مع تغري املنـاخ وإدارة خمـاطر         ر والتخفيف من حدهتا، مثل      للوقاية من اآلثا  

 مسؤولية ضمان حقـوق اإلنـسان لألشـخاص املتـأثرين           أيضاًالكوارث، تتحمل الدول    
 ، فيما تشمله،  وتشمل تلك املسؤولية  . بصورة مباشرة أو غري مباشرة    باألحداث ذات الصلة    

 األراضـي الزراعيـة،     اقم حدهتا بسبب فقـدان    فالتصدي لألزمة الغذائية اليت حتدث أو تت      
 إرساء  أيضاًويترتب على تلك املسؤولية     . واجلفاف، والفيضانات، وفقدان التنوع البيولوجي    

رد امأوى وحيرمون من مو    وأألشخاص الذين يصبحون دون أرض      لحماية االجتماعية   للنظم  
 هـام يف ظهـور       دور اً مـؤخر  كان للبشر وقد  . أيضاً ما يصبحون مشردين     رزقهم وغالباً 

 ، من منظور حقوق اإلنسان    وجيب علينا، . الكوارث الطبيعية والتطورات املتعلقة بتغري املناخ     
على األفراد واجملتمعـات    هلذه الكوارث واألحداث    ثار اخلطرية   اآلحتمل مسؤوليتنا يف معاجلة     

  .احمللية يف جمال حقوق اإلنسان

  النساء والتشرد الداخلي  -٣  
 مـن د هذه الوالية، يطلب جملس حقوق اإلنـسان          الذي مدّ  ١٤/٦قرار  المبوجب    -٦٦

أن ُيدِخل منظوراً جنسانياً يف مجيع أعمال الوالية وأن يويل اعتبـاراً خاصـاً              "املقرر اخلاص   
 ولغريهم من الفئـات ذات االحتياجـات        داخلياًحلقوق اإلنسان للنساء واألطفال املشردين      

 ذوي اإلعاقة واألفراد الذين تعرضوا لصدمات شديدة مـن  اخلاصة، مثل املسنني واألشخاص  
 ".جراء التشرد الداخلي، ولالحتياجات اخلاصة هلذه الفئات من املساعدة واحلماية والتنميـة           

__________ 

)١٣ ( IASC, 78th IASC Working Group Meeting: IASC Task Force on Climate Change: Progress Report 

and Way Forward, 27 October 2010, WO/1010/360/7, p.3..   
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 وضـع املـشردات     دراسةالوالية، سيتم التركيز على     جوانب  ولالضطالع هبذا اجلانب من     
 وضعهن يف إطار خمتلـف      دراسةا يف ذلك    ، مب ن النساء والفتيات على وجه التحديد      م داخلياً
  .التشرد الداخليحاالت أنواع 
 إىل توفري احلمايـة     وتدعو املبادئ التوجيهية املتعلقة بالتشرد الداخلي الدول صراحةً         -٦٧

للنساء والفتيات بطرق منها تأمني سالمتهن من العنف القائم على نوع اجلـنس وضـمان               
 مـع  ة، على قـدم املـساواة  ساعداركة يف برامج امل حقهن يف احلصول على اخلدمات واملش     

ترتكب ضد النساء والفتيات املـشردات دون       ما زالت   إال أننا نعلم أن االعتداءات      . غريهن
تعرض اجلناة للعقاب يف أماكن عديدة من العامل وأن العديد منهن ال حيصلن بشكل كـاف                

. و القانونية أو االجتماعية الكافية   على احلقوق واخلدمات األساسية أو على احلماية اجلسدية أ        
    لعنـف اجلنـسي   ل يتعرضنلمشردات الاليت   لذلت جهود لتعزيز احلماية القانونية      ويف حني بُ  

 فيما يتعلـق    وكذلكالقائم على نوع اجلنس، يتعني عمل املزيد على هذا الصعيد           العنف  أو  
رهن من إعادة بنـاء حياهتـا       بتقدمي املساعدة امللموسة حىت تتمكن هذه الفئة من النساء وأس         

 دون إجياد حلول دائمة، لن تكون املساعدة كافيـة أبـداً          ف. وإجياد حلول دائمة مبشاركتها   
  . وانتهاكات حقوق اإلنسانات واحلد من تعرضهن ملزيد من االعتداءلتحسني وضعهن

، وأن يكن   ت عرضة للتشرد القسري بصورة خاصة     لنساء والفتيا أن تكون ا  وميكن    -٦٨
 عرضة للخطر أثناء مرحلة التشرد ذاهتا، وأن يتعرضن يف كثري من األحيان النتـهاكات              أكثر

ويعـود  .  لتـشردهن  بدو أهنن وجدن حـالً    مستمرة وخطرية حلقوق اإلنسان حىت عندما ي      
 عن مركز النـساء عامـة علـى        فضالًاستمرار هذه احلالة من الضعف إىل وضعهن السابق         

  . البلد واجملتمع احمللياملستوى االجتماعي واالقتصادي يف
كأسلوب من أسـاليب    ستخدم العنف اجلنسي والعنف القائم على نوع اجلنس         وُي  -٦٩

احلرب إلجبار املدنيني على التشرد هبدف حتقيق أغراض عـسكرية أو سياسـية ومعاقبـة               
بلغ يو. اجملتمعات احمللية بسبب انتماءاهتا السياسية، أو كأسلوب يؤدي إىل نشوب نزاع إثين            

عل األطراف املسلحة تعود يف بعض جتاإلفالت من العقاب الذي يصاحب تلك اجلرائم درجة      
.  اغتصاب مجاعية ضد الناجيات حىت بعد تـشردهن        الرتكاب أعمال األحيان للمرة الثانية    

حيدث يف إطار هو  و، جيداًويشار إىل أن خطر هذا النمط من العنف أثناء التشرد موثق توثيقاً
 بصورة خاصة باهنيار    أيضاً وتتأثر النساء    .عن الرتاعات أو غري النامجة    النامجة  حاالت التشرد   

يواجهن يف كثري من األحيـان   ومن مث فإهنن     راعيات ألسرهن    لكوهننالبنية التحتية األساسية    
 ،ومىت انتفت أسباب التشرد   . معضلة إخضاع أنفسهن لالستغالل اجلنسي بغية إطعام أطفاهلن       

 ، إشراك النساء يف عمليات السالم أو اختاذ القرارات املتـصلة مبـستقبلهن            اًال جيري إال نادر   
  . ما قد ميكّن هؤالء النسوة من إعادة بناء حياهتنتراعي ال احللول الدائمة فإنوبالتايل 

) ٢٠٠٠(١٣٢٥ يف إطـار قـرارات جملـس األمـن           وتكتسي اجلهود املبذولـة     -٧٠
قيق مجلة من األهداف منها تعزيز مشاركة الرامية إىل حت) ٢٠٠٩(١٨٨٨و) ٢٠٠٨(١٨٢٠و
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 ومسامهتهن يف منع وقوع الرتاعـات، واإلنعـاش املبكـر    صنع القرارات،عمليات  املرأة يف   
املرتبطني بالرتاع، أمهية    عن وضع حد للعنف اجلنسي واإلفالت من العقاب          فضالًواحلوكمة،  

االتفاقية الدوليـة     تشمل اليتويوجد عدد من الصكوك األخرى و     .  التشرد الداخلي  يف سياق 
 والضمانات األساسـية    ،للقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، واتفاقية حقوق الطفل         

اليت ينص عليها القانون اإلنساين الدويل، وهي على نفس الدرجة من األمهيـة بالنـسبة إىل                
، مل يعـر    وبالرغم من وجود هذه األطر    . وضع النساء والفتيات يف ظروف التشرد الداخلي      

 حلالة حقوق اإلنسان واحللول اخلاصة بالنساء والفتيات يف سياق           كافياً اجملتمع الدويل اهتماماً  
ألبعـاد  ويقترح املقرر اخلاص االهتمام بوجه خاص باستكـشاف ا        . التشرد الداخلي حتديداً  

اء علـى   اللجنة املعنية بالقض   بطرق منها تعزيز العالقات مع       اجلنسانية للتشرد الداخلي وذلك   
حقوق الطفل وغريمها من اهليئات واملنظمات ذات الـصلة هبـدف           جلنة  ، و التمييز ضد املرأة  

التصدي النتهاكات حمددة حلقوق اإلنسان واملمارسات التمييزية اليت تؤثر يف النساء والفتيات     
  .يف كل مرحلة من مراحل التشرد، ودراسة حلول بديلة واستراتيجيات وقائية فعالة لفائدهتن

   الذين يعيشون خارج املخيماتداخلياًاملشردون   -٤  
  مليون ٢٧يف شىت أحناء العامل الذين يبلغ جمموعهم         داخلياً الغالبية العظمى من املشردين      إن  -٧١

أي خميمـات    ،خارج املواقع، اليت ترتبط يف أذهاننا حباالت التـشرد         ،)١٤(اليومتعيش   مشرد
إما ، يعيش أغلب املشردين يف مناطق حضرية أو ريفية وبالفعل. ومستوطنات املشردين داخلياً

ويف بعـض  .  أو مع أسـر مـضيفة  ،بوسائلهم اخلاصة، يف مساكن مؤجرة على سبيل املثال     
ـ األ أو   تفتقر للمساكن  يف فئات سكانية     داخلياًاحلاالت، يندمج املشردون     يف مـدن    يرض

نساين على تلبية االحتياجـات     إال أن قدرة اجملتمع اإل    . مناطق السكن العشوائي  يف  الصفيح و 
بصفة خاصة   عن التصدي لوقعها على اجملتمعات احمللية املضيفة         فضالًاخلاصة هلؤالء املشردين    

 للنهوض باخلربات الفنيـة     شىتتضافرت أسباب   قد  و. وتلبية احتياجاهتا، ال تزال غري كافية     
 يف حني أن احللول اخلاصة      ،تواآللية اليت تقدم املساعدات اإلنسانية يف املخيمات واملستوطنا       

 الذين يعيشون خارج    داخلياًتظل هي القاعدة عموما فيما يتعلق باملشردين        بكل حالة بعينها    
بسبب " املشردين احملجوبني عن األنظار"باسم املخيمات والذين يشار إليهم يف بعض األحيان     

  .مة من السكان عاصعوبة التعرف عليهم ومساعدهتم مىت ما أصبحوا جزءاً
  يف هذه األماكن املتناثرة عملية أكثر تعقيداً    داخلياً مساعدة املشردين    غالباً ما تكون  و  -٧٢

 للمشردين  مّعة جم اتوتنطوي على حتديات تقنية أكرب مقارنة بعملية تقدمي اخلدمات يف خميم          

__________ 

 :مركز رصد ظاهرة التشرد الداخلي، على املوقع التايل ) ١٤(

http://www.internal-

displacement.org/8025708F004CE90B/(httpPages)/22FB1D4E2B196DAA802570BB005E787C?

OpenDocument&count=1000.  
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ات ؛ فهذه الفئة األخرية قليلة احلركة يف كثري من األحيان وتظل يف املخيمـات لفتـر               داخلياً
ورصـد   حتديد هويتـهم     سهلميكن التنبؤ هبا ومتثل جمموعة موحدة من األشخاص الذين ي         

 أن عملية تقدمي املساعدات     كما.  املساعدة واحلماية   تلبية احتياجاهتم من   ألغراضأوضاعهم  
 للجهات الدولية والوطنيـة الفاعلـة يف        يف حني أن  و.  ألهنا تنفذ يف مكان حمدد     تكون أيسر 

 الذين يعيشون خـارج     داخلياًمشردين  فعالة لل مساعدة  تقدمي  دان جتارب يف    العديد من البل  
وإضفاء الطـابع املنـهجي      املمارسات اجليدة  تشمل تعزيز  مثة حتديات كثرية     فإن ،املخيمات

 حلاالت التشرد الداخلي لكي تتناسب مع خمتلف املواقع         اإلنسانية اتعليها ومواءمة االستجاب  
  .خارج املخيمات

ميثل حتسني فعاليتنا وقدرتنا على االستجابة حلاالت التشرد الـداخلي خـارج            وال    -٧٣
 عـدد مـن   على يضاًبل إنه ينطوي أ   فحسب،  مواجهته   قد آن أوان      إنسانياً املخيمات حتدياً 

ما إذا كان يتعني حتديداً مسألة معاجلة  وهو   ،عترب معضلة ومثة جانب قد يُ   . املعضالت والفرص 
 وكيفيـة    املقيمني يف جمتمعات حملية ذات احتياجات مماثلة       داخلياًين   للمشرد تقدمي املساعدة 

 فضالً هذه األوضاع يف أعقاب حالة التشرد الناجم عن الرتاع      نشأوقد ت . تقدمي هذه املساعدة  
اجملتمعات احملليـة   يف   داخلياً ونعن التشرد الناجم عن الكوارث الطبيعية حيث يندمج املشرد        

ويف الوقت ذاته، . تشرد، قد تكون فقدت موارد رزقها على سبيل املثال وإن مل ت،املضيفة اليت
  .قد تقع البلديات واملوارد احمللية حتت ضغط متزايد بفعل تدفق مقيمني جدد

 ت حباال ةتعلقاملددة  احملحتياجات  االويعتقد املقرر اخلاص أنه بالرغم من ضرورة تلبية           -٧٤
تلبية احتياجات تتسم يف إطاره  أيضاً هنج جمتمعي حلاالتا تلك  أن ُيتَّبع يف   أيضاً جيبالتشرد،  

لتنبؤ هبـا  أكثر قابلية لن  وكت نظم ومعايري    استحداثاجملتمعات احمللية واألسر املضيفة املتأثرة و     
 علـى    لالحتياجات يف مثل تلك املواقع     وينطوي إرساء نظم واضحة لالستجابة    . هلذا الغرض 

ملخيمات يدفع املزيد من األشخاص إىل جتنب       ا عيداً عن ب" عامل دفع "ميزة إضافية حيث ميثل     
جياد حلول بديلة والشروع     هبدف إ  هااللجوء إىل املخيمات أو املستوطنات أو إىل اخلروج من        

  .  االندماج يف اجملتمع ككليف
قتضي اتباع هنج خمتلف    يإال أن تقدمي املساعدة للمجتمعات احمللية املتأثرة بالتشرد قد            -٧٥

ساعدة اإلنسانية حيث يتوسع مفهوم املساعدة ليشمل اإلنعاش املبكـر والتـدخالت            إزاء امل 
 الضرورية إلتاحة اخلدمات األساسـية      ادة تأهيل البىن التحتية   اإلمنائية، مثل تلك املرتبطة بإع    

 اجملتمعـات   كثرياً ما حتتاج  ويف السياق ذاته،    . كاملاء، والصرف الصحي، والصحة، والتعليم    
دات مماثلـة   مـساع إىل   توطينهم أو إدماجهم فيهـا       عاديعود إليها املشردون أو يُ    احمللية اليت   

تميز حبـدوث   تفاحلاالت اليت   . تصل مبوارد الرزق وتدابري املصاحلة    تبذل جهود   باإلضافة إىل   
 طبيعية، مثل حالة هاييت، هي أمثلـة        ةرثاسواء بسبب نزاع أو ك    مجاعي  دمار شامل وتشرد    

دعم مجيع اجملتمعات احمللية املتـأثرة  أن يتم لتفكري نطاق املخيمات و   على ضرورة أن يتجاوز ا    
اليت جتنب إطالة أمد حاالت التشرد      يف   أيضاًأن تساعد   بالتشرد؛ ومن شأن هذه االستراتيجية      
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 بسبب االفتقار إىل حلول بديلة      هتامن مغادر يف املخيمات   املشردون املقيمون   فيها  ال يتمكن   
 هبدف احلصول علـى     اتاملخيماملقيمني يف   اجملتمعات اجملاورة إىل    وحيث ينضم الفقراء من     

  .تتوفر فيهااخلدمات األساسية اليت 
واصلة احلوار والعمل مع مجيع اجلهـات الفاعلـة ذات          ملالوالية  سيسعى املكلّف ب  و  -٧٦

 هذه القـضية    طرحتالصلة، مبا يف ذلك أعضاء اللجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت اليت            
 من هذه السنة، هبدف حتـسني االسـتجابة اإلنـسانية           سابقيف إطارها يف وقت     ناقشة  للم

  . واجملتمعات احمللية املتأثرة بالتشردداخلياًوالبحث عن حلول دائمة لفائدة املشردين 

        


