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 مقدمة

هذا التقرير مبوجب قرار ) املمثل فيما يلي(يقدم ممثل األمني العام املعين حبقوق اإلنسان للمشردين داخلياً    -١
 التشرد الداخلي املعقدة،       تناول مشكلة ) أ( الذي طلبت فيه اللجنة من املمثل        ٢٠٠٥/٤٦جلـنة حقوق اإلنسان     

 حقوق اإلنسان للمشردين داخلياً يف أنشطة مجيع اجلهات املعنية يف منظومة األمم  مفهومإدماجال سيما عن طريق 
ملشكلة التشرد الداخلي املعقدة واالضطالع بعمل      االستجابة الدولية   وأوصته بالعمل على تعزيز     ) ب(،  املـتحدة 

 .ىل حتسني محاية واحترام حقوق اإلنسان للمشردين داخلياًدويل منسق للدعوة والسعي إ

واستمر املمثل، كما يف العام السابق، يف إجراء حوار وثيق مع احلكومات، وال سيما عن طريق عدد من                   -٢
 وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، أوىل املمثل اهتماماً خاصاً لتعزيز التعاون مع          . البعثات القطرية وزيارات العمل   

واستمر املمثل أيضاً يف . املنظمات اإلقليمية اليت يراها شريكاً متميزاً يف التشجيع على تعزيز محاية املشردين داخلياً
 حقوق اإلنسان للمشردين داخلياً يف صلب أنشطة مجيع اجلهات املعنية يف             مفهوم إدماجتركـيز جهـوده على      
، E/CN.4/1998/53/Add.2(لتوجيهية املتعلقة بالتشرد الداخلي     ، داعياً إىل تنفيذ املبادئ ا     مـنظومة األمم املتحدة   

 .وتطوير اإلطار املفاهيمي لقضية التشرد الداخلي) املرفق

  احلوار مع احلكومات-أوالً 

يويل املمثل يف سعيه للحوار مع احلكومات بشأن قضايا التشرد الداخلي، اهتماماً خاصاً للبعثات القطرية     -٣
 تشكل الوسيلة األجنع للتعرف على الوضع عن كثب وللدخول يف نقاشات عملية مع   وزيـارات العمـل، الـيت     

. السلطات الوطنية، وال سيما على املستوى احمللي، ولتقدمي توصيات ملموسة بقصد تعزيز محاية املشردين داخلياً              
كما قام بزيارات . يل، اضطلع املمثل ببعثات رمسية إىل كوت ديفوار وكولومبيا ولبنان وإسرائ٢٠٠٦وخالل عام 

 .عمل لنيجرييا وتركيا وأوغندا وجورجيا بغرض متابعة البعثات السابقة اليت اضطلع هبا هو نفسه أو سلفه

  البعثات القطرية-ألف 

 كوت ديفوار

وترد استنتاجاته  . ٢٠٠٦أبريل  / نيسان ٢٤ إىل   ١٧قـام املمـثل ببعثة إىل كوت ديفوار يف الفترة من             -٤
 ).A/HRC/4/38/Add.2(لشأن يف اإلضافة الثانية هلذا التقرير وتوصياته هبذا ا

ويف خـتام هذه الزيارة األوىل، خلص املمثل إىل أن كوت ديفوار تواجه أزمة فيما يتعلق حبماية حقوق                   -٥
فاملشردون داخلياً يف هذا البلد يواجهون صعوبات جسيمة يف ممارسة حقوقهم           . اإلنسـان للمشـردين داخلـياً     

وعالوة على . ة واالجتماعية، وهناك انتهاكات مهولة جداً حلقوقهم يف الغذاء والرعاية الصحية والتعليم       االقتصادي
ذلك، فإن عدم امتالك املشردين داخلياً أوراقاً تثبت هويتهم يعرقل حقهم يف حرية التنقل واحلصول على اخلدمات 

ا السلطات احلكومية هذه القضية، ولكنه يالحظ أن        ويرحب املمثل باجلدية اليت تتناول هب     . االجتماعية والتعليمية 
األزمة ترجع بشكل أساسي إىل تقصري احلكومة واجملتمع الدويل يف تلبية احتياجات املشردين داخلياً، كما ترجع                

 .إىل جهل السلطات شأهنا شأن املشردين أنفسهم حبقوق اإلنسان للمشردين داخلياً
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أن تتصدى بصورة عاجلة للمصاعب اليت يواجهها املشردون داخلياً يف          ويرى املمثل أنه ينبغي للحكومة       -٦
كوت ديفوار، ولذلك يوصيها بوضع استراتيجية شاملة وخطة عمل مفصلة، بالتعاون مع اجملتمع الدويل، هبدف               

ن كما يوصي احلكومة بوضع آلية تنسيق تكو      . التصدي للتحديات اليت تثريها قضية التشرد الداخلي يف هذا البلد         
وباإلضافة إىل ذلك، ينبغي حتديد هوية املشردين داخلياً        . جهـة وصـل أيضـاً مع اجملتمع الدويل يف هذا اجملال           

ويف سياق العملية االنتخابية، يوصي املمثل باختاذ       . واحتياجاهتم على وجه السرعة بغية اعتماد السياسات املالئمة       
وينبغي أيضاً اختاذ تدابري لتيسري عودة      .  داخلياً دون متييز   اخلطوات الضرورية لضمان املشاركة الكاملة للمشردين     

ويوصي املمثل القوات اجلديدة بتهيئة بيئة تسمح بعودة املشردين داخلياً يف املناطق . آمنة وكرمية للراغبني يف العودة
تمع الدويل مبساعدة وأخرياً، يوصي املمثل اجمل. الواقعة حتت سيطرهتم، وخباصة فيما يتعلق بإعادة ممتلكات املشردين

احلكومة على صياغة وتنفيذ سياسة وخطة عمل لتلبية احتياجات املشردين وتعزيز التنسيق بني اجلهات العاملة يف                
 .اجملال اإلنساين

 كولومبيا

، بدعوة من احلكومة ٢٠٠٦يونيه / حزيران٢٧ إىل ١٥اضطلع املمثل ببعثة إىل كولومبيا خالل الفترة من  -٧
  ١٩٩٤ وجاءت البعثة متابعة للبعثتني السابقتني اللتني اضطلع هبما سلفه، فرانسيس دينغ، يف عامي               .الكولومبـية 

ومتثلـت أهدافهـا يف تقيـيم حالـة التشرد الداخلي يف البلد؛ وإسداء املشورة للسلطات لالضطالع      . ١٩٩٩و
 املتحدة ومجيع اجلهات الفاعلة مبسـؤوليتها عن محاية املشردين ومساعدهتم؛ وتقدمي مقترحات إىل وكاالت األمم    

وترد استنتاجات املمثل وتوصياته    . األخرى ذات الصلة بشأن أفضل السبل لتلبية احتياجات املشردين إىل احلماية          
 ).A/HRC/4/38/Add.3(بشأن احلالة يف كولومبيا يف اإلضافة الثالثة هلذا التقرير 

سات بعيدة املدى تعىن باملشردين داخلياً، وأثىن   وخلـص املمثل إىل أن كولومبيا وضعت تشريعات وسيا         -٨
ويرى أن هذه التشريعات مقترنة     . عـلى اجلهـود املبذولة من أجل تلبية االحتياجات اإلنسانية هلؤالء املشردين           

. بالضوابط التقليدية، وخباصة اليت تضعها احملكمة الدستورية، تشكل أساساً جيداً لتعزيز حقوق املشردين داخلياً             
نه الحظ وجود فجوة كبرية بني القانون وتنفيذه على أرض الواقع، مما يؤدي إىل تفشي إمهال احتياجات                 بـيد أ  

وعالوة على ذلك، فإن حجم التشرد يدل على أن اآلليات القانونية احلالية غري كافية              . احلماية اخلاصة باملشردين  
حاجة   مثة قصوراً يف نظام التسجيل، وأن هناك    والحظ بشكل خاص أن   . ملعاجلة مشكلة املشردين داخلياً كما ينبغي     

بذل  إىل هنـج أكثر متايزاً يف مساعدة اجملتمعات الكولومبية ذات األصول األفريقية واجملتمعات األصلية، وأنه ينبغي               
ن أ ولذلك خلص املمثل إىل   . جهـود لالستجابة لتقييمات املخاطر اليت جيريها ممثلو أمني املظامل على املستوى احمللي            

 .غياب التنفيذ املتسق واملتماسك للقوانني والسياسات يؤثر على قدرة املشردين داخلياً على ممارسة حقوقهم بفعالية

 إسرائيل ولبنان

، اضطلع املمثل ببعثة مشتركة إىل لبنان وإسرائيل ٢٠٠٦أغسطس / آب١٤ إىل ١٢خـالل الفـترة من     -٩
املقرر اخلاص املعين   ، و خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً      ملقررة اخلاصة املعنية حباالت اإلعدام      بـرفقة ا  

املقرر اخلاص املعين بالسكن    ، و حبق كل شخص يف التمتع بأعلى مستوى ميكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية            
جمللس ويتضمن التقرير، الذي قُّدم إىل الدورة الثانية        .  كعنصر من عناصر احلق يف مستوى معيشي مناسب        الالئق
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حقوق اإلنسان، استنتاجات املكلفني بالواليات األربع فيما يتعلق بآثار األعمال العدائية بني إسرائيل وحزب اهللا               
عـلى حقـوق املدنـيني يف احلياة والصحة والسكن، مبا يف ذلك حقوق املشردين يف هذين البلدين، ويبحث يف                 

 ).A/HRC/2/7انظر (عقاب النـزاع التحديات الكربى اليت تعرقل التمتع هبذه احلقوق يف أ

  زيارات العمل-باء 

 نيجرييا

 الذي ُعقد يف أبوجا     ، املؤمتر اإلقليمي األول للمشردين داخلياً يف غرب أفريقيا        اغتنم املمثل فرصة انعقاد    -١٠
ت  لالجتماع مبمثلني من املنظما    ،) أدناه انظر الفصل الثاين   (٢٠٠٦أبريل  / نيسـان  ٢٨ إىل   ٢٦يف الفـترة مـن      

مناقشة حالة املشردين داخلياً يف نيجرييا، والسياسة الوطنية        من أجل   احلكومية والدولية ومنظمات اجملتمع املدين      
ـ  إىل الرئيس أولوسيغون أباسانغو، رّحب فيها      رسالة   ووّجه املمثل الحقاً   . جتاه قضية التشرد الداخلي    لحكومةل

 تلزم احلكومة بتنفيذ أنشطة سياسة، ال سيما ىن بالتشرد الداخلي تعجبهود نيجرييا الرامية إىل اعتماد سياسة وطنية        
مثل بالدور القيادي   امل ونّوه. ، واملصاحلة، وبناء السالم   حدوث الرتاعات منع  كتعـاجل األسباب اجلذرية للتشرد،      

ى مواصلة هذا    رئيس اجلمهورية عل   مشجعاً الداخلي املسائل املتعلقة بالتشرد     معاجلة لنيجرييا يف    املستمراإلقليمي  
تعزيز اإلطار املعياري حلماية    الرامية إىل   دعم مبادرات اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا        عن طريق   الـدور   

 .املشردين داخلياً يف املنطقة

 أوغندا

، بدعوة ٢٠٠٦يوليه / متوز٤يونيه إىل / حزيران٢٨اضـطلع املمثل بزيارة عمل إىل أوغندا يف الفترة من       -١١
 بني احلكومة الرتاع منذ نشوب التشردأسوأ حاالت زار املمثل بعض املناطق اليت شهدت و. ومة األوغنديةمن احلك

 مليون مشرد ١,٥ظروف أكثر من على  أفضل   كي يطلع بشكل   غولو ولريا وبادير،     ، مثل وجيش الرب للمقاومة  
يس أوغندا ورئيس الوزراء ووزير اإلغاثة      وأثناء زيارته، التقى املمثل برئ    . داخـلي يف املناطق الشمالية من أوغندا      

وباإلضافة إىل ذلك، تشاور املمثل مع الزعماء التقليديني والدينيني، وممثلي          . والتأهب للكوارث وشؤون الالجئني   
 وقوات الدفاع الشعبية األوغندية، ووكاالت األمم املتحدة، واملنظمات غري          الشرطةوقادة  احلكومـات احمللـية،     

 .ن خميمات املشردين داخلياً، مبا يف ذلك القيادات الرجالية والنسائية، وسكااحلكومية

املتعلقة حول تنفيذ سياسة أوغندا الوطنية      يوليه، شارك املمثل يف حلقة عمل       / متـوز  ٤ و ٣ويف يومـي     -١٢
 التشرد  بشأنبرينوجامعة بروكنغز املشترك بني معهد شروع امل مع وهي حلقة نظمها بالتعاونملشردين داخلياً، با

. ي، واستضافتها حكومة أوغندا   وبالتشاور مع فريق األمم املتحدة القطر     )  برين -مشروع بروكنغز   (الداخـلي   
، ٢٠٠٤ومتـثل هـدف حلقة العمل يف مناقشة السياسة الوطنية املتعلقة باملشردين داخلياً، اليت اعُتمدت يف عام             

 مشارك، ١٠٠وحضر احللقة أكثر من . هلذه التحدياتوالتحديات اليت تواجه تنفيذها، وحبث أفضل سبل التصدي 
 اجليش والشرطة، وجلنة حقوق اإلنسان األوغندية، وأفرادلحكومة الوطنية واحلكومات احمللية، لمبا يف ذلك ممثلون 

ة، واملنظمات غري احلكومية احمللية والدولية، ووكاالت األمم املتحدة وغريها من الوكاالت الدولية، واجلهات املاحن
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حتسني التنسيق بني احلكومة املركزية واحلكومات احمللية؛ والتوسع وتضمنت التوصيات . أنفسهمواملشردون داخلياً 
 . مشاركة املشردين داخلياً يف تنفيذ هذه السياسةوتعزيز؛ لتنفيذهايف نشر السياسة الوطنية؛ وزيادة املوارد الالزمة 

خالل النصف األول من عام     لمناطق الشمالية   ل الوضع األمين    لتحسن النسيب يف  ويف تلـك اآلونة، كان ا      -١٣
بيد أن  . مناطق معينة ملشردين داخلياً االقتراب من حقوهلم بل والعودة إىل منازهلم يف           قد أتاح لعدد من ا     ٢٠٠٦

ك تردي  ، مبا يف ذل   املتعلقة حبقوق اإلنسان  و اإلنسانية    اجلسيمة املشكالتاملمـثل كان يشعر بالقلق إزاء استمرار        
احلالة الصحية ومرافق الصرف الصحي؛ ونقص الفرص التعليمية؛ وارتفاع معدالت العنف اجلنسي والقائم على              

ويعترف املمثل بدور قوات األمن يف توفري احلماية للمدنيني يف املناطق الشمالية من أوغندا، غري أنه                . نوع اجلنس 
ن العقاب على انتهاكات حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك بني استمع إىل شهادات عن تفشي حالة اإلفالت املؤسسي م

 . ووحدات الدفاع احملليةاألوغنديةأفراد من قوة الدفاع الشعبية 

الرامية إىل   جهودها   تعزيزمثل السلطات األوغندية والوكاالت اإلنسانية واجلهات املاحنة على         املوحـث    -١٤
 املسؤولية عن تطبيق القانون     لنقل إىل أن هناك حاجة ماسة       وخلُص. مساعدة املشردين ومحاية حقوقهم اإلنسانية    

نشر أعداد كافية من الشرطة إىل والـنظام مـن قوات الدفاع الشعبية األوغندية وإعادهتا إىل السلطات املدنية، و        
 تسعى جيب أن يف الشمال، للوصول إىل القضاء فرصة حقيقية وكي تتاح. يف مجيع أحناء مشال أوغندااملدربة املدنية 
ويتوجب على احلكومات احمللية، املكلفة إىل حد كبري        . شبه املعدوم وتقويته   النظام القضائي    إلعادة بناء  احلكومة

بتنفـيذ السياسـة املتعلقة بالتشرد الداخلي، أن ختصص املوارد البشرية واملالية الكافية للوفاء بالتزاماهتا يف هذا                 
تشاور الشامل مع احلكومات احمللية وزعماء اجملتمعات احمللية التقليديني وباإلضافة إىل ذلك، ال بد من ال . الصـدد 

 املتعلقة باحلماية واملساعدة بشأن عمليات العودة اجلارية، لضمان استدامة هذه العودة انطالقاً من استجابة اجلهود
 .  الحتياجات املشردين داخلياًواملعاجلة

 إىل الرئيس موسيفيين بتاريخ وجههاات بصورة مفصلة يف رسالة مثل هذه املالحظات والتوصياملعرض قد و -١٥
 إىل أن  وأشار املمثل، يف معرض تناوله العناصر الفنية واإلجرائية املساندة للعودة املستدامة،          . ٢٠٠٦يوليه  / متوز ٢٨

يت تعيلها نساء أو ، باإلضافة إىل األمن، ال سيما بالنسبة لألسر ال         للعودة  أساسياً  شرطاً يشكلاحلصول على األراضي    
 .وأوصى املمثل باستحداث آليات جديدة أو معززة لتسوية ما قد ينشب من منازعات على األراضي. أطفال

وجيـد املمـثل ما يشجعه يف التطورات اليت شهدهتا أوغندا منذ زيارته، وباألخص حمادثات السالم بني                  -١٦
وهو . حركات عودة إىل املناطق الشمالية يف أوغندا      حكومة أوغندا وجيش الرب للمقاومة، وما ترتب عليها من          

 .يناشد األطراف املتفاوضة احلرص على محاية حقوق املشردين يف اتفاقية السالم املزمع إبرامها

 تركيا

، ٢٠٠٦فرباير / تلتها زيارة عمل إىل أنقرة يف شباط٢٠٠٥قام املمثل بزيارات عمل إىل تركيا خالل عام  -١٧
، اليت اشترك يف تنظيمها     "دعم وضع برنامج للمشردين داخلياً يف تركيا      "ة بدء مشروع    حيـث شـارك يف مناسب     

 .برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ووزارة الداخلية
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، للمشاركة يف املناسبة اليت نظمت يف مدينة فان إلطالق          ٢٠٠٦سبتمرب  /وعاد املمثل إىل تركيا يف أيلول      -١٨
ذة بشأن املشردين داخلياً يف شرق وجنوب شرق األناضول، واليت تتضمن           خطـة العمـل اخلاصة بالتدابري املتخ      

اسـتراتيجيات لتحسـني الظروف املعيشية للمشردين يف مقاطعة فان وتيسري إعادة دجمهم يف اجملتمع، كما تأخذ              
إجراء ورحب املمثل باجلهود اليت بذهلا مكتب حاكم املقاطعة لضمان       . باحلسبان بعض التوصيات السابقة للممثل    

مشاورات حقيقية وواسعة النطاق مع أصحاب املصلحة أثناء إعداد اخلطة، مبا يف ذلك اجملتمعات احمللية للمشردين      
أنفسهم، وشجع املمثل املكتب على املضي يف تنفيذ اخلطة بدءاً باجملاالت ذات األولوية، ومواصلة التعاون الوثيق مع                 

 .تركية مبساعدة حاكم فان ودعم التطورات املماثلة يف سائر أحناء تركياوأوصى املمثل احلكومة ال. اجملتمع املدين

، وبناء على دعوة من حكومة تركيا، ألقى املمثل كلمة يف ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول  ٦وأخـرياً، يف     -١٩
اسة أجراها وهي در. أنقرةالدراسة االستقصائية للهجرة واملشردين داخلياً يف احلدث العام الذي أُعلنت فيه نتائج      

بطلب من احلكومة للتعرف على حجم مشكلة التشرد، وتقييم         معهد الدراسات السكانية التابع جلامعة هاستيب       
وخلصت الدراسة إىل أن    . وضع العائدين واملشردين على السواء، والتعرف على ما يفضلونه شخصياً للمستقبل          

 شرق األناضول ألسباب تتعلق باألمن قد يتراوح        عـدد أولئك الذين غادروا املقاطعات األربعة عشرة يف جنوب         
 شخص، عاد منهم ما     ١ ٢٠١ ٢٠٠ شخصاً و  ٩٥٣ ٦٨٠ بني   ٢٠٠٥ إىل عام    ١٩٨٦خـالل الفـترة من عام       

ويرحب املمثل هبذه الدراسة باعتبارها أساساً ممتازاً       .  يف املائة منذ ذلك احلني     ١٢,١ يف املائة و   ١٠,٩يتراوح بني   
 .ئمة لتحديات العثور على حلول دائمة لوضع هؤالء املشردين داخلياًللتخطيط الستجابات مال

، سلّط فيها الضوء على     ٢٠٠٦ديسمرب  /ووّجـه املمثل رسالة إىل وزير الداخلية يف أواخر كانون األول           -٢٠
 داخلياً ، الذي ينّص على منح املشردين٢٠٠٤احلاجة إىل متديد املهلة احملددة للمطالبات املقدمة مبوجب قانون عام 

، يف ٢٠٠٧فاملهلة احملددة لتقدمي املطالبات تنتهي يف مطلع عام . تعويضات عن اخلسائر اليت تكبدوها أثناء تشردهم
 إىل أن عدد الذين قدموا مطالبات حىت اليوم ال يتجاوز ُخمس هاستيبحني أشارت الدراسة االستقصائية جلامعة  

 .املشردين داخلياً املستحقني

مثل باخلطوات اهلامة اليت اختذهتا السلطات التركية ملعاجلة حالة التشرد الداخلي يف البلد منذ              ويرحب امل  -٢١
اعتماد وثيقة االستراتيجية املتكاملة اليت تتناول حتديات العثور على حلول دائمة ملشكلة املشردين داخلياً، يف عام                

السلطات املعنية وحيثها على املسارعة إىل تنفيذ       وجيـد املمثل ما يشجعه يف املوقف اإلجيايب الذي أبدته           . ٢٠٠٥
املشاريع امللموسة خلدمة املشردين والعائدين، مبا يف ذلك تطبيق قانون التعويضات التركي بصورة كاملة وعادلة               

 .ومتسقة، بالتعاون مع الوكاالت واجلهات املاحنة الدولية

 جورجيا

، بدعوة من   ٢٠٠٥يناير  / كانون األول  ٢٤ إىل   ٢١ترة من   جورجيا يف الف  بعثة رمسية إىل     ب املمثل اضطلع -٢٢
 ٢٠٠٦مارس  /حكومة جورجيا، وقّدم استنتاجاته وتوصياته الرئيسية هبذا الشأن إىل جلنة حقوق اإلنسان يف آذار             

وزراء احلكومة املعنيني والسلطات احمللية     وخالل تلك الزيارة، التقى املمثل ب     ). E/CN.4/2006/71/Add.7انظر  (
ـ  ، فضالً عن املشردين أوسيتيا اجلنوبية/منطقة تسخينفايليف سوخومي وبأخبازيا يف لي سـلطات األمر الواقع    وممث

 .داخلياً املقيمني يف مراكز مجاعية ويف مناطق العودة
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واإليواء، أنشئت  جلنة حكومية برئاسة وزير الالجئني       بعثته،يف أعقاب    ورحـب املمـثل مبا قامت به،       -٢٣
استراتيجية وطنية جديدة   ، من وضع    ٢٠٠٦فرباير  / شباط ٢٣ املؤرخ   ٨٠ رقم   يس الوزراء مرسـوم رئ  مبوجـب   

 . ورابطات املشردين داخلياً واجملتمع الدويلاجملتمع املدين لتشاور معباللتشرد الداخلي، 

 للمشاركة يف   ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ١٦ إىل   ١٤وقـام املمـثل بزيارة إىل تبليسي يف الفترة من            -٢٤
ورحب املمثل باستناد االستراتيجية إىل املعايري الدولية حلقوق        . ض قدمته احلكومة بشأن مشروع االستراتيجية     عر

اإلنسان واملبادئ التوجيهية املتعلقة بالتشرد الداخلي، وال سيما تبنيها املبدأ القائل إن السماح للمشردين داخلياً               
، واحترام حقهم يف العودة إىل ديارهم وجمتمعاهتم من جهة          باالندمـاج يف اجملتمع ومساعدهتم على ذلك من جهة        

وحثّ القيادة السياسية يف جورجيا على . أخـرى ليسـا بديلني يغين أحدمها عن اآلخر وإمنا يعزز أحدمها اآلخر     
ة ونّبه املمثل إىل ضرور   . االنتهاء من اعتماد هذه االستراتيجية واملضي قدماً يف تنفيذها بواسطة خطة عمل حمددة            

أن تسـتمر الدولـة يف مساعدة املشردين احملتاجني خالل عملية اإلصالح وأن تتفادى ظهور ثغرات جديدة يف                  
وشدد املمثل على أمهية مواصلة املشاركة الواسعة النطاق جلميع الوكاالت احلكومية           . اخلدمـات العامة والدعم   

الدولية اليت تعمل لصاحلهم يف جورجيا، وعلى احلاجة املعنية واجملتمع املدين واملشردين داخلياً أنفسهم والوكاالت   
 .إىل دعم قوي من اجلهات املاحنة

  متابعة بعثات أخرى-جيم 

 نيبال

أكتوبر /يف تشرين األول) املاوي(وجه املمثل رسالة إىل حكومة نيبال االنتقالية واحلزب الشيوعي النيبايل      -٢٥
 إدراجها يف مفاوضات السالم لضمان مراعاة حقوق اإلنسان         ، خلـص فيها بنوداً للدراسة يرى أنه يتعني        ٢٠٠٦

وذكّر املمثل األطراف بأمور منها حرية املشردين داخلياً يف اختيار البقاء أو العودة، مشرياً إىل         . للمشردين داخلياً 
شردين عن ضمان أمن العائدين، واحلاجة إىل ضمان قدرة مجيع امل         ) املاوي(مسـؤولية احلـزب الشيوعي النيبايل       

 .داخلياً على التصويت، واحلاجة إىل التشاور معهم عن كثب فيما يتعلق خبياراهتم

ضمان حق األسر يف معرفة هوية املختفني؛  ) أ: (ويرحـب املمثل باتفاق السالم الشامل الذي ينّص على         -٢٦
ملوجهة للمشردين داخلياً، وجلنة إنشاء جلنة وطنية للسلم وإعادة التأهيل لتنفيذ تدابري اإلغاثة وإعادة التأهيل ا) ب(

 لتقصـي احلقـائق واملصاحلة للتحقيق يف االنتهاكات اجلسيمة للقانون اإلنساين الدويل وقانون حقوق اإلنسان؛               
التعهد ) د(إعطـاء ضمانات للمشردين الذين خيتارون العودة طوعاً إىل مكان إقامتهم األصلي أو السابق؛               ) ج(

 .العالقات املتبادلة واملصاحلة وااللتزامات البعيدة املدى حبقوق اإلنسانبتهيئة بيئة مواتية لتطبيع 

 اجلبل األسود وكوسوفو

 دعا املمثل   E/CN.4/2006/71/Add.5)انظر   (٢٠٠٥يونيه  /بعد زيارة صربيا واجلبل األسود يف حزيران       -٢٧
اد يف حاالت تشرد داخلي جديدة      احلكومة واجملتمع الدويل إىل ضمان عدم تسبب التغريات احملتملة يف وضع االحت           

أو حتول املشردين داخلياً إىل الجئني، كما دعا إىل صون مجيع حقوقهم، مبا يف ذلك حقهم يف العودة ويف محاية                    
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ممتلكاهتم وإعادهتا أو التعويض عنها واالستفادة من استحقاقات التقاعد؛ وإىل احليلولة دون حتول أّي من املشردين 
 . املشردون غري املسجلني حىت اآلن، إىل أشخاص عدميي اجلنسيةداخلياً، مبن فيهم

يونيه / قانونية دولية كاملة يف حزيران     ةشخصيوبعـد أن أصبح اجلبل األسود دولة مستقلة ذات سيادة           و -٢٨
. ولية متاما مع املعايري الد منسجمةًأن تأيت اإلصالحات املتوقعةمعرباً عن أمله يف كومة احلمثل إىل امل، كتب ٢٠٠٦

وأشـار إىل أن العودة ليست خياراً ممكناً يف الوقت احلاضر بالنسبة للكثري ممن تبقى من املشردين، إذ ال ميكن يف             
الوقـت الـراهن ضمان حتققها يف جو من األمن والكرامة، باألخص بالنسبة للقادمني من كوسوفو واملنتمني إىل    

قبات اليت حتول دون اندماجهم حملياً، كالقيود على التوظيف،         وحث املمثل احلكومة على إزالة الع     . أقليات عرقية 
وأوصى املمثل بشدٍة بإتاحة خيار احلصول على جنسية اجلبل         . والضمان االجتماعي، واخلدمات الصحية والتعليم    

فس ويف ن . املواطنة مشروع قانون     بإمكانية جتنيس املواطنني الصرب اليت يتيحها      مرحباًاألسود طوعاً للمشردين،    
وشّدد . لمشردين خيار االحتفاظ باجلنسيتنيُيتاح لماية حلق العودة يف املستقبل، اقترح املمثل أن توخياً حلالوقت، 
 على واحلصولحقوق املشردين فيما يتعلق باملطالبة مبمتلكاهتم يؤدي االستقالل إىل تضييق على ضرورة أال    املمثل  

ويف هذا الصدد، أوصى املمثل . اديق املعاشات وفرص التعليم والعملالتأمني الصحي ومزايا الضمان االجتماعي وصن
 .بإبرام اتفاق مع صربيا لالعتراف املتبادل بالوثائق القانونية، كوثائق التأمني وسجالت العمل والشهادات الدراسية

جمدداً ،  ٢٠٠٦أغسطس  / آب ٤مؤرخة  يف رسالة   باستالم رسالة املمثل    ، الذي أقر     وزير اخلارجية  كدوأ -٢٩
 مع القوانني احمللية    على حنو ينسجم متاماً   الـتزام اجلبل األسود بالتوصل إىل حلول دائمة هلذه اجملموعات الضعيفة            

ورحب املمثل بالتزام الوزير وهو     . واملعـايري الدولية ذات الصلة، وأشار إىل أنه سيبعث برسالة موضوعية أخرى           
 . القانوين والظروف املعيشية للمشردين يف اجلبل األسوديتطلع إىل استالم معلومات حمدثة بشأن الوضع

ومـتابعةً للزيارة اليت قام هبا املمثل إىل كوسوفو على النحو املفصل يف تقريره األخري إىل اجلمعية العامة                       -٣٠
)A/60/338    ويف سـياق احملادثات اجلارية بشأن وضع كوسوفو، وّجه املمثل مذكرة يف             )٣١-١٩، الفقـرات ،
 إىل رئيس صربيا ورئيس وزرائها، وإىل رئيس احلكم الذايت املؤقت يف كوسوفو، وإىل ٢٠٠٦أكتوبر /رين األولتش

وشّدد املمثل يف رسائله على أمهية . ماريت أهتيساري ،لعملية وضع كوسوفو مستقبالً املبعوث اخلاص لألمني العام     
وعلى أن يتخذوا   رامة أو إدماجهم يف اجملتمعات احمللية،       متكني املشردين داخلياً من العودة إىل منازهلم يف أمن وك         

جياد وسائل إلعادة    كما شدد على احلاجة إىل إ      . واستشارهتم يف األمر   وافيةقرارهم حبرية بعد إعطائهم معلومات      
 مليقيم أصحاهبا يف صربيا واليت متلكات امل يف كوسوفو أو التعويض عنها، وهي  السكنية وغري السكنيةاملمتلكات

ـ     يف صربيا غري املسجلني   املشردين داخلياً   كبرية من    أعداد   فقدانوأبرز أيضاً خطورة    . ن املطالبة هبا  يتمكـنوا م
  املعلقة لكثري من   االتاحل ب مذكراً حكومة صربيا واملبعوث اخلاص    نسيتهم إذا تقرر فصل كوسوفو عن صربيا،        جل

 املطالبة حبقوقهم لدولة يف صربيا ولكنهم عاجزون عن        الذين كانوا يتقاضون معاشات من ا      املـتقاعدين واملعوقني  
 .يف حوزهتملعدم وجود مستندات معترف هبا 

، من التزام ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول١٢ويرحب املمثل مبا أعرب عنه املبعوث اخلاص يف رّده املؤرخ   -٣١
كما يرحب بتأكيدات   . نتيجة لبعثته مبـراعاة النقاط اليت أثارها املمثل يف رسالته واالستنتاجات اليت استخلصها            

السـلطات الصربية بأن احلكومة تبذل قصارى جهدها لتلبية احتياجات املشردين وبـأهنا على استعداد ملواصلة               
 . احلوار معهم
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  البعثات القادمة-دال 

وقد تلقى . لأبري/يف تـاريخ تقـدمي هذا التقرير، يعتزم املمثل القيام ببعثة رمسية إىل أذربيجان يف نيسان                -٣٢
كما وّجه . دعوتني لزيارة مجهورية الكونغو الدميقراطية واالحتاد الروسي وهو بصدد االتفاق على تواريخ لزيارهتما

 .٢٠٠٧املمثل طلباً رمسياً لزيارة كل من السودان وسري النكا يف سياق التخطيط ألنشطته خالل عام 

  تدخالت أخرى تتعلق بقضية التشرد الداخلي-هاء 

ويف . أصدر املمثل خالل الفترة اليت يشملها التقرير بيانني عامني دعا فيهما إىل زيادة االهتمام بوضع حمدد -٣٣
، دعا مجيع اجلهات الفاعلة إىل اختاذ إجراءات فورية لوقف التشرد القسري يف شرق              ٢٠٠٦يونيه  / حزيـران  ٢٦

 .تشاد ومساعدة أولئك الذين ُشّردوا فعالً ومحاية حقوقهم

 كعنصر من بالسكن الالئق، أصدر املمثل بياناً مشتركاً مع املقرر اخلاص املعين ٢٠٠٦يوليه / متوز٢١ويف  -٣٤
واملقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء، السيد جان عناصر احلق يف مستوى معيشي مناسب، السيد ميلون كوثاري؛ 

املقرر اخلاص املعين   ؛ و  آمبيي ليغابو   السيد رأي والتعبري، واملقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية احلق يف حرية ال        ؛  زيغلر
واملقرر اخلاص املعين ؛ بول هنت، السيد حبق كل إنسان يف التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية      

املسلح يف  وأعرب املمثل يف البيان عن قلقه البالغ إزاء ما يثريه النـزاع            . بـاحلق يف التعليم، السيد فرنور مونيوز      
 ودعا املكلفون   . حلقوق اإلنسان واألوضاع اإلنسانية للسكان املدنيني      جسيمة من هتديدات    لبنان وإسرائيل وغزة  

بواليات األطراف املعنية إىل أمور تشمل اإلحجام عن شن هجمات عشوائية على املدنيني ملا تسببه من خسائر يف         
 .األرواح وتشريد مجاعي

 املعياري وتطويره تعزيز اإلطار -ثانياً 

يسـعى املمثل جاهداً، يف إطار واليته، لتشجيع ودعم اجلهود الرامية إىل توطيد اإلطار املعياري حلماية                 -٣٥
 .حقوق اإلنسان للمشردين داخلياً

  معايري احللول الدائمة-ألف 

اإلغاثة يف حاالت وكيل األمني العام للشؤون اإلنسانية ومنسق عمليات عرض املمثل يف هذا الصدد على  -٣٦
، إطاراً مفاهيمياً يتضمن معايري تساعد على حتديد شروط وتوقيت الكف عن اعتبار             الطوارئ، السيد يان إيغالند   

وبدت املهمة بسيطة نسبياً يف البداية حيث كانت . املشـردين داخلـياً مشردين حمتاجني إىل املساعدة أو احلماية    
لداخـلي قد أُجنزت صياغتها وتضمنت إطاراً لتحديد مفهوم التشرد          املـبادئ التوجيهـية املـتعلقة بالتشـرد ا        

 .واالحتياجات ذات الصلة

بيد أنه اتضح، يف سياق العملية التشاورية الشاملة، أن إهناء التشرد الداخلي عملية معقدة ال تنتهي عند                  -٣٧
فانتهاء التشرد . انتفاء الظروفنقطة زمنية معينة كما هو احلال بالنسبة لوضع الالجئ الذي ينتهي بتحقق شروط    

وقد جيد املشردون أنفسهم أحياناً،     . يشـكل مسرية تتقلص أثناءها احلاجة إىل نوع خاص من املساعدة واحلماية           
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ولفترات طويلة بعد عودهتم، يف ظروف مغايرة متاماً وباحتياجات ختتلف عن احتياجات أولئك الذين مل يغادروا                
وحىت يف سياق اتفاق سالم دائم، قد يظل انعدام األمن مصدر صعوبات للسكان             . طجمـتمعاهتم احمللية األصلية ق    

املقـتلعني مـن جذورهم، ال سيما إذا كانت هناك مشاعر نفور ومنازعات بني السكان العائدين أو الذين أعيد                
قع تشردهم،  كما أن مشاكل حقوق اإلنسان اليت يواجهها العائدون واملرتبطة بوا         . توطيـنهم والسكان املقيمني   

كـنقص املسـتندات أو انتهاك حقوق امللكية أو احلرمان من الوصول إىل القضاء أو التمييز، وقد تستمر أحياناً                   
ولذلك ال بد من التمييز . سنوات طويلة بعد انتهاء األزمة اإلنسانية اليت تطلبت وجود الوكاالت اإلنسانية الدولية

مات اإلنسانية الدولية ومحايتها ومسألة احتياجات املشردين داخلياً        بـني وقـت انتفاء احلاجة إىل مساعدة املنظ        
فاألشخاص الذين ال يعود اجملتمع الدويل يعتربهم من        . املتواصـلة إىل احلمايـة واملساعدة من احلكومات املعنية        

 .املشردين داخلياً قد تظل لديهم احتياجات خاصة للحماية واملساعدة تتطلب اهتماماً من حكوماهتم

ولذلـك تقرر أن من املالئم وضع معايري ملساعدة الوكاالت الدولية واملنظمات غري احلكومية واملشردين          -٣٨
داخلياً أنفسهم على حتديد ما إذا كانت هناك حلول دائمة للتشرد الداخلي، وتوصيف اخلطوات الالزمة لتحقيق                

ه املعايري املنظمات اإلنسانية املعنية حتديداً      كما ستساعد هذ  . هذا اهلدف إذا مل تكن هذه احللول قد ُوضعت بعد         
مبساعدة املشردين داخلياً ومحايتهم على حتديد ما إذا كانت حالة تشرد معينة تتطلب عناية خاصة أو ما إذا كانت 
احتياجات املشردين تقتضي أن تعاجلها من جهات فاعلة أخرى، كوكاالت التنمية أو الوكاالت الوطنية، وفق هنٍج 

 .ي أكثر مشوالًجمتمع

وكي يتسىن حتديد ما إذا كان هناك حل دائم قد حتقق وإىل أي مدى، يتعني فحص العمليات اليت متّ من                     -٣٩
وبشكل عام، من املهم التحقق . املعاد توطينهم/خالهلا التوصل إىل هذا احلل والظروف الفعلية لألشخاص العائدين

ظروف املواتية للعودة أو إعادة التوطني يف جو من األمن والكرامة؛           أن السلطات الوطنية قد هيئت ال     ) أ: (مما يلي 
أن باستطاعة  ) ج(أن باسـتطاعة املشردين سابقاً ممارسة حقوقهم على قدم املساواة مع املواطنني اآلخرين؛              ) ب(

وتتكون . مرارأن احلل الدائم قابل لالست    ) د(املراقـبني الدوليني تقدمي املساعدة ورصد حالة املشردين السابقني؛          
املعايري من شطرين، يتناول األول العمليات اليت ُيحدد من خالهلا أن مثة حلوالً دائمة قد حتققت، ويستعرض الثاين 

 .الشروط اليت يّتسم هبا احلل الدائم للتشرد

 :اليت تؤدي إىل حلول دائمة ما يلي" مؤشرات العمليات"وتتضمن أمثلة  -٤٠

 حق املشردين داخلياً يف اختاذ      `١`: اً يف وضع احللول، مبا يف ذلك      مشـاركة املشـردين داخلي     )أ( 
قرارات مستنرية بشأن البقاء يف أماكنهم أو العودة إىل جمتمعاهتم احمللية األصلية أو إعادة توطينهم يف مكان آخر من 

التوطني، شاملة أيضاً    احلرص على أن تكون املشاركة الكاملة واملالئمة يف التخطيط للعودة أو إعادة              `٢`البلد؛  
 احلاجة إىل ضمان قدرة ممثلي املشردين داخلياً على `٣`للنساء واألقليات والفئات األخرى اليت قد ال تكون ممثلة؛ 

 التذكري حبظر اللجوء إىل القسر سواء حلمل املشردين `٤`القيام بزيارات لتقييم ظروف العودة أو إعادة التوطني؛    
 وطني أو منعهم من ذلك؛على العودة أو إعادة الت

 : دور السـلطات الوطنـية، حيـث ينبغي تشجيعها على اختاذ التدابري املناسبة لتحقيق ما يلي                )ب( 
 هتيئة  `٢` التشـاور مـع املشردين داخلياً وضمان مشاركتهم الكاملة يف القرارات اليت تتعلق مبستقبلهم؛                `١`
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شردين داخلياً من العودة أو إعادة التوطن طوعاً يف جو من الظـروف املالئمـة وإتاحة السبل الكفيلة بتمكني امل    
 إتاحة وتيسري منفذ آمن     `٣`املشردين العائدين أو املعاد توطينهم؛      ) إعادة إدماج (األمن والكرامة وتيسري إدماج     

لياً على  وسريع وخاٍل من العراقيل للمنظمات اإلنسانية وغريها من اجلهات الفاعلة املعنية ملساعدة املشردين داخ             
 .العودة أو إعادة التوطن

 :اليت ينبغي استيفاؤها لفرادى املشردين داخلياً ما يلي" الشروط"وتشمل  -٤١

 السالمة واألمن الشخصيني؛ )أ( 

 عدم التمييز ضد املشردين سابقاً ألسباب       `١`: احلمايـة القانونية أمام القانون، ويشمل ذلك       )ب( 
ل دون متييز إىل آليات احلماية الوطنية ودون الوطنية، مبا يف ذلك أجهزة              الوصول الكام  `٢`تـتعلق بالتشـرد؛     
 الوصول إىل آليات إعادة امللكية أو التعويض،        `٤` احلصول على املستندات الشخصية؛      `٣`الشـرطة واحملاكم؛    

 ؛)إعادة توطنه(بغض النظر عن عودة املشرد أو توطنه 

 فرص `١`الجتماعي والثقايف، وتشمل احلاجة إىل ضمان إمكانيات إعادة اإلدماج االقتصادي وا )ج( 
  مل الشمل العائلي؛`٢`التمتع مبستويات معيشية مالئمة، مبا يف ذلك املأوى والغذاء واملاء وسبل العيش األخرى؛ 

فرص التمتع باحلقوق السياسية، عن طريق ممارسة احلق يف املشاركة يف الشؤون العامة مشاركة               )د( 
 .دم املساواة مع الغريكاملة وعلى ق

وقـد حظـي مشروع املعايري هذا بنقاش مستفيض يف اجملتمع الدويل املعين بالقوانني اإلنسانية وحقوق                 -٤٢
ويتوقع أن تشهد املعايري إقباالً . ٢٠٠٧مارس /اإلنسان، وسُيقدم إىل اللجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت يف آذار

ويل، كما ستضمن للوكاالت اإلنسانية هنجاً أكثر اتساقاً يف اختاذ القرارات املتعلقة            واسعاً من اجملتمع اإلنساين الد    
 .بتحديد هناية حالة التشرد مما لو كانت كل وكالة تستخدم معايريها اخلاصة

وتشمل اجلهود اإلضافية لتعزيز اإلطار املعياري تشجيع املمثل جلميع اجلهات الفاعلة املعنية حبماية حقوق  -٤٣
وعلى هذا الصعيد،   . شـردين داخلياً اليت يتحاور معها على نشر املعايري اليت تتوخاها املبادئ التوجيهية وقبوهلا             امل

حيـتفظ املمـثل بعالقات تعاون وثيقة مع املنظمات الدولية واإلقليمية اليت ينبغي أن تضطلع بدور هام يف توعية                   
وباإلضافة إىل ذلك، شجع املمثل على      . حول هذه املسائل  أعضائها بشأن التشرد الداخلي وتوطيد التعاون بينهم        

وضـع دلـيل إرشـادي ملقرري السياسات على املستوى الوطين، بغية مساعدة الدول على ترمجة املعايري العامة         
 .للمبادئ التوجيهية إىل قوانني وسياسات فعلية

التنفيذ الوطين للمبادئ   دلـيل املشـّرعني ومقرري السياسات بشأن         -باء 
 التوجيهية املتعلقة بالتشرد الداخلي

، على وضع دليل للمشّرعني     )٥٤، الفقرة   E/CN.4/2006/71(يعمـل املمثل، كما ورد يف تقرير سابق          -٤٤
ومقـرري السياسـات عـلى املستوى الوطين ملساعدهتم على تنفيذ املبادئ التوجيهية املتعلقة بالتشرد الداخلي                
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وسيتناول هذا الدليل . بدو ذات طابع نظري، بتحويلها إىل قوانني وسياسات حمليةواليت قد ت") املبادئ التوجيهية("
 لضمان محاية حقوق    وخيارات السياسة العامة   حتديد اخليارات القانونية     علىلدول  يساعد ا أفضـل املمارسات و   

ومدافعني عن  اء   يتألف من خرب    وقد استهل املمثل هذا املسعى بتشكيل فريق توجيهي        .اإلنسان للمشردين داخلياً  
 املشـردين داخلـياً من كربى الوكاالت الدولية واهليئات اإلقليمية املعنية حبقوق اإلنسان واملؤسسات               حقـوق 

وحددت هذه اهليئة عدداً من جماالت احلماية األساسية، كاملشاركة السياسية ورد امللكية واحلق يف               .األكادميـية 
هلا تأثري حاسم على حياة املشردين داخلياً، ولكن كثرياً ما ُينظر      الصـحة والتعليم ومصادر الرزق، وهي جماالت        

 .إليها يف السياقات احمللية القائمة بوصفها معقدة فنياً أو عرضة لسوء الفهم

وقد طلب الفريق التوجيهي دراسات حول هذه املواضيع، ناقشها فريق أوسع من اخلرباء املختصني خالل    -٤٥
وكان هدف االجتماع، الذي دعا املمثل إىل عقده        .  يف فيينا  ٢٠٠٦سبتمرب  /ولاجـتماع تشـاوري ُعقد يف أيل      

 برين، هو   - ومشروع بروكنغز    لودفيغ بولتزمان حلقوق اإلنسان   واستضافته حكومة النمسا، بالتعاون مع معهد       
ية القانونية  ضـمان متيز التحليالت اليت تضمنتها هذه الدراسات واحللول اليت شخصتها فيما يتعلق بعراقيل احلما              

وجيري حالياً استكمال الدراسات استناداً إىل النقاشات       . للمشردين داخلياً بالواقعية والتمثيل اجلغرايف والتحديث     
وسُينجز الدليل نفسه يف    . ٢٠٠٧املفصلة اليت أجريت يف االجتماع التشاوري، وبالتايل ُينتظر نشرها خالل عام            

نشر الدليل على نطاق واسع وتنظيم حلقات دراسية إقليمية، أن يقدم ل من خال ،ويأمل املمثل. ٢٠٠٨مطلع عام 
 وتنفيذها يف تشريعاهتا     املبادئ التوجيهية  لتبينلدول  إىل ا  للدعوة اليت وجهها األمني العام       إضافياًالدلـيل دعمـاً     

 .)١(الوطنية

  املنظمات الدولية-جيم 

لية للهجرة ملا هلا من دور يف مساعدة السكان املشردين على يويل املمثل أمهية فائقة للعمل مع املنظمة الدو -٤٦
حللقة الدراسية املعنية باحلقوق السياسية     وُدعي املمثل إىل إلقاء اخلطاب الرئيسي يف ا       . املسـتوى القطـري عادةً    

مي النـزاعات، اليت نظمتها املنظمة الدولية للهجرة يف جنيف بسويسرا، خالل يو          للمشـردين داخلياً يف أعقاب      
وأشار املمثل بشكل خاص إىل حق املشردين داخلياً يف محاية حقوقهم السياسية، . ٢٠٠٦يونيه / حزيران١٣ و١٢

سـواء يف حـاالت الطـوارئ أو يف حاالت النـزاع املطولة، مبا يف ذلك حقهم يف االقتراع ويف حرية التجمع                     
مشردين االضطالع بدور نشط يف تشكيل      فحماية هذه احلقوق يتيح لل    . وتكويـن اجلمعيات، وحقهم يف التعبري     

وشّدد املمثل على أن املشاركة السياسية ليست مطلباً كمالياً يف حاالت النـزاع وما . مصريهم ومستقبل وطنهم  
وحدد املمثل  . بعـد الـنـزاع، وإمنا قد تسهم بشكل فعال يف حتقيق السالم والتعايف والتنمية يف األمد الطويل                

واملنظمات  املشردون داخلياً يف سعيهم ملمارسة حقوقهم السياسية، داعياً السلطات الوطنية التحديات اليت يواجهها
 .الدولية واإلقليمية املعنية إىل وضع برامج هادفة وشاملة ملعاجلة قضية احلقوق السياسية للمشردين داخلياً
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  املنظمات اإلقليمية-دال 

 للجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوبا

جهـت اللجـنة األفريقـية حلقوق اإلنسان والشعوب دعوة إىل املمثل لتقدمي عرض يف دورهتا العادية             و -٤٧
وشّدد املمثل يف عرضه .  يف باجنول٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٢٩ إىل ١٥األربعني اليت ُعقدت خالل الفترة من 

نة املعين بشؤون الالجئني وطاليب اللجوء      عـلى أوجه التآزر بني واليته ووالية نظريه األفريقي، املقرر اخلاص للج           
وسلّط املمثل الضوء على ضرورة تطوير التعاون الوثيق بينهما لتعزيز محاية املشردين داخلياً يف  . واملشردين داخلياً 

واسُتكشفت يف هذا الصدد إمكانية االضطالع ببعثات . القارة األفريقية، بغض النظر عن االختالفات بني واليتيهما
كما شّدد املمثل على رغبته يف تعزيز التواصل        . كة، وهو ما رحب به أعضاء اللجنة وممثلو الدول املشاركة         مشتر

 .والتعاون مع اللجنة ككل

. ويف حوار مفتوح مع اجملتمع املدين والوفود، عرض املمثل واليته والتحديات اليت ملسها بالقارة األفريقية               -٤٨
ات الالحقة، طُرحت قضايا تناولت مثالً املشردين داخلياً جراء الكوارث          وأثـناء جولـة االستفسارات واإلجاب     

 .البطيئة احلدوث والوضع يف دارفور

 جملس أوروبا

بناًء على التعاون املاضي مع جملس أوروبا فيما يتعلق حباالت التشرد الداخلي يف الدول األعضاء، ُدعي                 -٤٩
جلنة اهلجرة والالجئني والسكان التابعة للجمعية الربملانية بشأن        م  ، إللقاء كلمة أما   ٢٠٠٦يونيه  /املمثل يف حزيران  

ورحب املمثل باحلوار املثمر الذي أجراه وهو يتطلع إىل مواصلة العمل            .حالة املشردين داخلياً يف جنوب أوروبا     
 .إلقامة عالقات أوثق مع اجمللس بشأن قضايا التشرد الداخلي يف إطار واليته

  لدول غرب أفريقيااجلماعة االقتصادية

 برين واجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا ومفوضية األمم -اشترك كلٌ من املمثل ومشروع بروكنغز  -٥٠
يف الذي ُعقد   يف رعاية املؤمتر اإلقليمي األول املعين بالتشرد الداخلي يف غرب أفريقيا،            املـتحدة لشؤون الالجئني     

 ٧٠واستضافت حكومة نيجرييا املؤمتر الذي ضّم أكثر من . ٢٠٠٦أبريل /ن نيسا٢٨ إىل ٢٦أبوجا، يف الفترة من 
مشاركاً، مبا يف ذلك ممثلو حكومات اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا، واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، 

وكاالت األمم املتحدة،   وأمانة اجلماعة االقتصادية، واملنظمات غري احلكومية احمللية والدولية، واالحتاد األفريقي، و          
وأشار املتحدثون واملشاركون إىل عدة حتديات يف جمال محاية املشردين          . واحلكومـات املاحنـة وخرباء مستقلون     

داخلياً، منها نقص البيانات الشاملة واملوثوقة، وعدم كفاية الدعم املقدم إىل اجملتمعات احمللية املضيفة وقلة إدماج                
وقدم املشاركون توصيات عدة هتدف إىل تشجيع السلطات الوطنية         . ات اختاذ القرار  املشـردين داخلياً يف عملي    

وضع قوانني  ومشلت التوصيات   . واهليـئات اإلقليمـية واملنظمات الدولية على منع حدوث التشرد والتعامل معه           
واهلم واحتياجاهتم،   املتعلقة بأعداد املشردين داخلياً وأح     البياناتوسياسات بشأن التشرد الداخلي، وحتسني مجع       

 ٤انظر اإلضافة  ( محاية املشردين داخلياً يف التدريب من أجل عمليات السالم يف اجلماعة االقتصاديةقضايا وإدراج
 ).A/HRC/4/38/Add.4هلذا التقرير، 
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نية ومدير إدارة الشؤون اإلنسا   وأعقب املؤمتر لقاء للممثل مع نائب األمني التنفيذي للجماعة االقتصادية            -٥١
وتعهد .  يف املؤمتراملشاركنيميكن أن تتخذها اجلماعة االقتصادية استنادا إىل توصيات  اليت عمليةالطوات اخللبحث 

 رغبته يف معرباً عن التشرد الداخلي يف مجيع أحناء املنطقة قضايااملمثل بدعم اجلماعة االقتصادية يف جهودها ملعاجلة 
 .يةمع اجلماعة االقتصادمواصلة التعاون 

 منظمة الدول األمريكية

يف سـياق احلـوار املتواصل مع هذه املنظمة، طُلب من املمثل تقدمي مسامهات موضوعية يف العملية اليت     -٥٢
ويف مجلة ما ينّص عليه هذا القرار، الذي اعتمدته         . أفضت إىل اعتماد قرار يتعلق باملشردين داخلياً يف األمريكتني        

الدول إىل محاية حقوق املشردين "، أنه يدعو ٢٠٠٦يونيه / حزيران٦ل األمريكية يف  اجلمعـية العامة ملنظمة الدو    
داخلـياً يف الكـوارث الطبيعية والبشرية املصدر واتباع هنٍج لإلغاثة واإلعمار، يتسق مع أحكام القانون الدويل                 

وحيث " لداخلي وأفضل املمارسات  حلقوق اإلنسان والقانون احمللي، مع مراعاة املبادئ التوجيهية املتعلقة بالتشرد ا          
. )٢("الدول األعضاء على النظر يف اعتماد املبادئ التوجيهية املتعلقة بالتشرد الداخلي وتنفيذها يف قوانينها احمللية              "

 .ويشكل هذا القرار حلقة من سلسلة قرارات اختذهتا املنظمة خصيصاً ملعاجلة التشرد الداخلي

 بتعيني شخص لشغل منصب املقرر اخلاص املعين        األمريكية حلقوق اإلنسان  جلنة البلدان   وأوصـى املمثل     -٥٣
كما اقترح على اللجنة اعتماد أسلوب منهجي يف تناول مسألة . بالتشـرد الداخلي، الذي ظل شاغراً فترة طويلة   

ضت لكوارث وأوصى اللجنة كذلك باالضطالع ببعثات إىل البلدان اليت تعر. التشرد أثناء دراسة التقارير القطرية  
 .طبيعية بغية رصد مدى احترام حقوق اإلنسان لألشخاص املتضررين

  املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان-هاء 

. أصـبحت املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان تتناول حقوق املشردين داخلياً بشكل متزايد يف أنشطتها          -٥٤
، أبدى ٢٠٠٥نسان يف منطقة آسيا خالل عام وانطالقـاً مـن الزخم الذي حققته املؤسسات الوطنية حلقوق اإل          

منتدى املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان يف منطقة  برين و-املمثل دعمه للمبادرة املشتركة بني مشروع بروكنغز 
، ملساعدة عدة مؤسسات وطنية حلقوق اإلنسان على تطوير مشاريع ملعاجلة الثغرات اليت تعتري آسيا واحمليط اهلادئ

 .دين داخلياً والتوعية بشأن حالتهممحاية املشر

ويف الفلبني، حضر املمثل منتدًى وطنياً ضّم عدة جهات معنية ونظمته املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان يف  -٥٥
، وهو املؤمتر الذي متخض عن وضع خطة عمل وطنية يف مطلع عام             ٢٠٠٥ديسمرب  /الفلـبني يف كـانون األول     

 مجيع اجلهات الفاعلة إىل املشاركة يف وضع قانون يعىن بالتشرد الداخلي ومبنع وتدعو اخلطة يف مجلة أموٍر. ٢٠٠٦
 .حدوث املزيد من حاالت التشرد الداخلي عن طريق دعم املبادرات اجملتمعية لبناء السالم

 ليشيت على سبيل    -ففي تيمور   . ويـتابع املمثل باهتمام تطوير مبادرات جديدة يف بلدان آسيوية أخرى           -٥٦
ال، ترجم مكتب املسؤول عن حقوق اإلنسان املبادئ التوجيهية إىل اللغة التيتومية ووضع استراتيجية إعالمية               املث

ويف حلقة تدريب وتشاور بشأن التشرد الداخلي يف جنوب آسيا،          . للتوعـية حبالة املشردين داخلياً يف هذا البلد       
، دعا املشاركون املؤسسات الوطنية حلقوق ٢٠٠٦يه يول/نظمها املنتدى اآلسيوي يف كولومبو بسري النكا يف متوز
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وبشكل خاص تنفيذ  ) ٢٠٠٥كولومبيا،  (اإلنسان يف املنطقة إىل تنفيذ وتفعيل توصيات حلقة عمل إقليمية سابقة            
حلقوق منهجية مشتركة للمؤسسات الوطنية     : حالة الكوارث الطبيعية  املبادئ التوجيهية بشأن التشرد الداخلي يف       

 .)٣(اإلنسان

ويف أفريقيا، يالحظ املمثل كذلك أن املؤمترات السنوية للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان تسلط الضوء  -٥٧
وقد حبث املؤمتر الثاين للمؤسسات الوطنية حلقوق       . عـلى التشـرد الداخلي كقضية تبعث على القلق يف املنطقة          

، قضية التشرد   ٢٠٠٦مايو  / أيار ١٤ إىل   ١٢ من   اإلنسـان يف االحتـاد األفريقي، الذي ُعقد يف باجنول يف الفترة           
 .الداخلي وحاجة املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان إىل تعزيز دورها يف تناول حقوق املشردين داخلياً

، ُعقد املؤمتر الدويل الثامن للمؤسسات ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول٢٦ إىل ٢٤وأخرياً، خالل الفترة من  -٥٨
وكان التشرد  .  ومحاية حقوق اإلنسان يف سانتا كروز ببوليفيا، حيث تناول موضوع اهلجرة           الوطنية املعنية بتعزيز  

وحييط املمثل علماً باعتماد إعالن سانتا كروز أثناء املؤمتر،         . الداخـلي موضع تركيز أحد األفرقة العاملة اخلمسة       
لوطنية حلقوق اإلنسان إىل تشجيع     وهـو اإلعالن الذي يرحب فيه املؤمتر باملبادئ التوجيهية ويدعو املؤسسات ا           
 .حكوماهتا على وضع أطر قانونية وأطر للسياسة العامة بشأن التشرد الداخلي

  الشراكة مع منظمات اجملتمع املدين-واو 

 برين املعين بالتشرد -عمل املمثل بشكل مكثف مع شركاء اجملتمع املدين، بالتعاون مع مشروع بروكنغز       -٥٩
وطُور العديد من املشاريع مبا يف      . اية حقوق اإلنسان للمشردين داخلياً يف خمتلف أحناء العامل        الداخلي، لتعزيز مح  

ذلـك جمموعة من حلقات العمل اليت أفضت إىل وضع جمموعة مواد عن املبادئ التوجيهية وترمجتها ونشرها يف                  
شاور يف سري النكا، وإعداد     جنوب آسيا؛ وإصدار نشرة إخبارية عن املشردين داخلياً وتنظيم حلقة تدريب وت           

دراسات عن تطور أحكام القضاء الوطين وتنظيم حلقة عمل بشأن التشرد داخل املدن يف كولومبيا؛ وإقامة مراكز 
 .للخدمات القانونية واالضطالع ببعثات رصد يف جنوب السودان؛ وإصدار مطبوع عن التشرد الداخلي يف تركيا

دين داخلياً يف أنشطة مجيع إدمـاج حقـوق اإلنسان للمشر     -ثالثاً 
 اجلهات املعنية يف منظومة األمم املتحدة 

ن يعاجل مشكلة التشرد    أ" إىل املمثل    ٢٠٠٥/٤٦ من قرارها    ٢٣تطلـب جلنة حقوق اإلنسان يف الفقرة         -٦٠
الداخـلي املعقدة وذلك، على وجه اخلصوص، بإدماج حقوق اإلنسان للمشردين داخلياً يف صلب أنشطة مجيع                

ومن هذا املنطلق استمر املمثل يف التحاور مع الشركاء املعنيني ضمن           ". ت املعنية يف منظومة األمم املتحدة     اجلهـا 
كما وّسع أنشطته يف هذا اجملال عن طريق السعي املنهجي للتواصل مع فريق األمم املتحدة         . منظومة األمم املتحدة  

 . ء زياراته القطريةالقطري املوسع وبعثات األمم املتحدة عند االقتضاء أثنا

وقـد ألزمت أنشطة اإلدماج هذه املمثل بالنظر عن كثب يف املسامهة اخلاصة اليت تضيفها واليته قياساً                  -٦١
ومتشياً مع استنتاجات   . جبهات األمم املتحدة األخرى اليت تعمل حالياً يف ميدان تلبية احتياجات املشردين داخلياً            

 توصل املمثل إىل استنتاج قاطع (E/CN.4/2006/69)ديدة املتعلقة بالتشرد الداخلي استعراض األمني العام لآللية اجل
بأن أنشطته تسد ثغرة هامة يف االستجابة الدولية الحتياجات املشردين داخلياً إىل احلماية، ذلك أنه ما من وكالة                  
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ق اإلنسان ال تتضمن وحدة     فاملفوضية السامية حلقو  . أخـرى تضطلع بنفس العمل الذي تنّص عليه واليته حالياً         
خاصة للمشردين داخلياً، وعمل مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني يف جمال محاية املشردين داخلياً قد تزايد،  
ولكـن مشاركتها تنحصر بشكل رئيسي يف احلاالت الطارئة املعقدة وبدون والية أو قدرة تتعلق بإدماج حقوق                 

وينشط منسق عمليات اإلغاثة يف حاالت الطوارئ ومكتب تنسيق الشؤون          . املشردين داخلياً يف صلب أنشطتها    
اإلنسانية أثناء األزمات اإلنسانية ولكن ليس يف مجيع األوقات اليت توجد هبا قضايا محاية متصلة حبقوق اإلنسان                 

 والبلدان األخرى للمشردين داخلياً، ولذلك فإن أنشطتهما ال تغطي بلداناً مثل جورجيا وتركيا والبوسنة واهلرسك
بيد أنه لوال وجود هذه اجلهات األخرى من البنية الدولية ألصبحت والية املمثل حبد ذاهتا               . الـيت يزورها املمثل   

 .عاجزة بسبب نقص املوارد الذي يعاين منه نظام اإلجراءات اخلاصة وحقيقة أهنا ال ُتدعى للعمل ميدانياً

  اجلهات الفاعلة يف اجملال اإلنساين-ألف 

 ماية حقوق اإلنسان يف حاالت الكوارث الطبيعيةحب املتعلقةملبادئ التوجيهية العملية ا

ملبادئ التوجيهية العملية   ، اعتمدت اللجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت ا       ٢٠٠٦يونـيه   /يف حزيـران   -٦٢
ذا التقرير،  انظـر اإلضافة األوىل هل     (مايـة حقـوق اإلنسـان يف حـاالت الكـوارث الطبيعـية            حب املـتعلقة 

(A/HRC/4/38/Add.1           اليت اقترحها املمثل إثر عملية تشاور شاملة مع مجيع أعضاء اللجنة )وقد صيغت هذه   . )٤
املبادئ التوجيهية العملية بناء على طلب من املبعوث اخلاص لألمني العام يف سياق كارثة تسونامي ونائب منسق                 

. جملال اإلنساين على اإلحاطة بأبعاد حقوق اإلنسان يف عملهم        عملـيات اإلغاثة، من أجل مساعدة العاملني يف ا        
 وُوزع على مجيع الوكاالت     ٢٠٠٦ديسمرب  /وأُجنـز نـص مطبوع ميّسر هلذه املبادئ التوجيهية يف كانون األول           

ومن املقرر يف وقت كتابة هذا . اإلنسانية كي يستخدمه موظفوها واملتطوعون لديها يف حاالت الكوارث الطبيعية
ـ  تقرير، أن يصـدر الدلـيل التجرييب الذي أُعد للمساعدة على تنفيذ املبادئ التوجيهية العملية وأن يوزع يف                  ال

 .٢٠٠٧فرباير /شباط

وال تتضـمن املبادئ التوجيهية العملية قائمة حبقوق األشخاص أو تستكمل القانون الدويل القائم، وإمنا                -٦٣
ل اإلنساين فعله لتطبيق هنٍج حقوقي للعمل اإلنساين يف سياق الكوارث تركز على ما ينبغي للجهات العاملة يف اجملا

فاملبادئ العامة االفتتاحية تذكّر العاملني يف اجملال اإلنساين بأن لألشخاص املتضررين جراء الكوارث             . )٥(الطبيعية
تشدد على أن الدول كما . الطبيعية نفس احلقوق واحلريات اليت يضمنها قانون حقوق اإلنسان لآلخرين يف بلدهم

املـتأثرة هـي اجلهـة األوىل املسؤولة عن مساعدة األشخاص املتضررين ومحايتهم، سواء حدث تشردهم نتيجة         
 .وتشري املبادئ بعد ذلك إىل أدوار والتزامات العاملني يف اجملال اإلنساين. الكارثة أم غريها

هية العملية اليت جيري اختبارها ميدانياً يف الوقت        وقد أعرب اجملتمع اإلنساين عن ترحيبه باملبادئ التوجي        -٦٤
 .احلاضر

 تنسيق الشؤون اإلنسانية مكتب 

يستفيد املمثل من التعاون الوثيق مع مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية وكذلك مع منسق عمليات اإلغاثة                -٦٥
 معنياً بواليته فحسب، ويتضح ذلك ليس من خالل ضم املكتب موظفاً. يف حـاالت الطوارئ ونائبه يف نيويورك  
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وقد . وإمنـا أيضاً من خالل سياسة الباب املفتوح اليت تطبقها اإلدارة العليا للمكتب جتاه املمثل منذ إنشاء واليته      
سـاعد تـبادل املعلومات املنتظم والدعم الذي حيظى به املمثل يف حتضري بعثاته على ضمان فعالية البعثات، كما      

 .شاط مكتب منسق عمليات اإلغاثة يف حاالت الطوارئأدرج عمله كإجراء خاص يف ن

باإلضـافة إىل ذلك، احتفظ املمثل بصالت وثيقة مع املستشار اخلاص ملنسق عمليات اإلغاثة يف حاالت                 -٦٦
الطوارئ بشأن قضايا املشردين داخلياً، ومع مدير شعبة التشرد الداخلي، مما يتيح التنسيق والتآزر وتاليف ازدواج               

وقد دعمت الشعبة مبادرات املمثل يف اللجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت، من قبيل املبادئ التوجيهية     . اجلهود
 واملناقشة املتعلقة باملعايري الالزمة لتحديد هناية ماية حقوق اإلنسان يف حاالت الكوارث الطبيعية   حب العملية املتعلقة 

دة لدعم احلماية من التشرد، حمذراً من حتويل تركيزها عن قضية           ورحب املمثل بإنشاء الدائرة اجلدي    . فترة التشرد 
وشّجع املمثل منسق عمليات اإلغاثة يف حاالت الطوارئ على مواصلة دوره القيادي لضمان             . التشـرد الداخلي  

ومن جهة أخرى، وجه كلٌ من      . استجابة شاملة لالحتياجات اإلنسانية للمشردين داخلياً من املساعدة واحلماية        
سق عمليات اإلغاثة ومدير شعبة التشرد الداخلي، أثناء اجتماع اجلهات املعنية بشأن إنشاء دائرة دعم احلماية                من

 . من التشرد يف مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، نداء إىل املمثل للدعوة بقوة لقضايا املشردين داخلياً

 مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني

املتحدة لشؤون الالجئني، إىل جانب مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية ومفوضية األمم           متثل مفوضية األمم     -٦٧
، وقّع  ٢٠٠٦يوليه  /ويف متوز . املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، أهم شريك للممثل يف إطار منظومة األمم املتحدة           

نهما وتوطيده ولتعزيز   املمـثل واملفـوض السامي لشؤون الالجئني مذكرة تفاهم للتأكيد على التعاون القائم بي             
وقد تعزز التعاون وتنسيق األنشطة . االستجابة الحتياجات املشردين داخلياً إىل احلماية واملساعدة وإعادة اإلدماج

وعلى وجه اخلصوص، يتلقى املمثل بشكل منتظم تقارير قطرية موجزة من           . خـالل الفـترة املشـمولة بالتقرير      
وقد . دل األفكار بعد ذلك مع موظفي املفوضية يف امليدان واملقر على السواء           املفوضـية قبل القيام ببعثاته، ويتبا     

أسهم الدعم الذي حصل عليه من املفوضية، وخباصة يف التحضري للبعثات القطرية وأثناءها، يف تعزيز فعالية واليته 
صيات املترتبة على بعثاته ويشعر املمثل بارتياح خاص ألن املفوضية تضطلع بدوٍر نشط يف تنفيذ التو. إىل حد كبري

ويتطلع إىل مواصلة التعاون الوثيق مع املفوضية، مبا يف ذلك عن طريق اجلهود املشتركة يف جمايل            . يف بعض البلدان  
 .التدريب والدعوة

ويـبدي املمـثل دعمـه الكامل للدور املوسع الذي تقوم به املفوضية يف دعم االستجابة املشتركة بني                   -٦٨
ويشعر املمثل أن على املفوضية أن تعزز دورها يف محاية املشردين داخلياً      . حاالت التشرد الداخلي  الوكاالت إزاء   

 .يف مجيع احلاالت ذات الصلة انطالقاً من اخلربات السابقة واملمارسات امليدانية اجليدة يف الربامج والعمليات اجلارية

 اللجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت

ماية حقوق حب اً يف األجزاء املتعلقة مبعايري احللول الدائمة واملبادئ التوجيهية العملية املتعلقةكما ورد سابق -٦٩
شارك املمثل خالل السنة يف     )  على التوايل  ٦٤-٦٢ و ٤٣-٣٦الفقرات   (اإلنسـان يف حاالت الكوارث الطبيعية     

كما شارك املمثل، بصورة    . ملديرينمداوالت اللجنة الدائمة، سواء على مستوى الفريق العامل أو على مستوى ا           
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. أقل، يف الفريق العامل املعين مبجموعة احلماية، مركزاً تدخالته على القضايا املوضوعية بدالً من القضايا اهليكلية               
ويف أعقـاب بعثـته إىل كولومبيا، وتوخياً لتعزيز االتساق على مستوى املنظومة، وّجه املمثل رسالة مفصلة إىل                  

وخلص املمثل بعض أهم استنتاجاته وأوصى باجملاالت . الدائمة يف إطار التحضري لبعثتها يف كولومبيامديري اللجنة 
الـيت ميكـن أن تسهم فيها اللجنة ملساعدة احلكومة الكولومبية يف جهودها الرامية إىل تلبية احتياجات املشردين     

 .داخلياً إىل املساعدة واحلماية

 قوق اإلنسان مفوضية األمم املتحدة السامية حل

ال يزال املمثل حيظى مبساعدة املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، على غرار األعوام املاضية، وفقاً لطلب                -٧٠
وبشكل خاص، تدعم املفوضية املمثل يف . ٢٠٠٥/٤٦ من قرارها ٢٥جلـنة حقـوق اإلنسان السابقة يف الفقرة        

 .لذي تنتمي إليه واليتهتنظيم بعثاته وتضمن اتساق نظام اإلجراءات اخلاصة ا

وسـعى املمثل مؤخراً إىل إقامة روابط أوثق مع جهات أخرى يف املفوضية، بغية تعزيز تبادل املعلومات                  -٧١
ويقّدر املمثل . وتوطيد التآزر يف الترويج للهدف املشترك املتمثل يف تعزيز محاية حقوق اإلنسان للمشردين داخلياً       

 .ية الذي يبديه جتاهه املفوض السامي واإلدارة العليا للمفوضيةبشكل خاص املوقف املتجاوب للغا

 جلنة بناء السالم

 يف كتابة بيان موجز للجنة بناء السالم، املنشأة مبوجب قرار اجلمعية العامة ٢٠٠٦باشر املمثل العمل عام  -٧٢
ن داخلياً وما ينطوي عليه     ، يستعرض فيه الصلة بني احلاجة إىل التوصل إىل حلول دائمة لقضايا املشردي            ٦٠/١٨٠

وسيستند املمثل إىل العناصر اليت تتضمنها معايري احللول الدائمة         . ذلـك من حتديات وفرص يف سياق بناء السالم        
لوضع جمموعة توصيات موجهة للجنة بناء السالم، هبدف التشجيع على إدماج حقوق اإلنسان للمشردين داخلياً               

عامة السكان قد يواجهون نفس القضايا أو ما يشبهها، ولكنه يشري إىل            ويعـترف املمـثل بأن      . يف مداوالهتـا  
الـتحديات اخلاصـة اليت يواجهها املشردون داخلياً، وكذلك الالجئون العائدون، واجملاالت اليت قد يهم اللجنة                

لذي يزمع  ويف وقت كتابة هذا التقرير، كان املمثل ينتظر تأكيد النقاش املوضوعي ا           . التركيز عليها بشكل خاص   
 . إجراؤه مع جلنة بناء السالم حول هذا املوضوع

  إدارة الشؤون السياسية-باء 

 برين بإجراء دراسة لبحث السبل اليت ميكن بواسطتها -، كلّف املمثل ومشروع بروكنغز      ٢٠٠٦يف عام    -٧٣
. خلياً أنفسهم إدراج شـواغل املشـردين داخلياً ضمن عمليات صنع السالم، عن طريق الوسطاء واملشردين دا              
ويأمل املمثل . وستستند الدراسة إىل جمموعة دراسات إفرادية باإلضافة إىل دراسة نظرية تلخص التجارب السابقة        

أن يـتمكن، بعد إجناز الدراسة، من تقدمي ورقة نقاش إىل إدارة الشؤون السياسية لضمان إحاطة وسطاء األمم                  
اخلياً ومتطلبات احللول الدائمة لقضاياهم يف مرحلة مبكرة من عملية املتحدة باحلاجة إىل إدراج شواغل املشردين د

 .مفاوضات السالم
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  األنشطة والبحوث يف جمال بناء القدرات-رابعاً 

اسـتمر املمثل يف االضطالع بعدة مبادرات لبناء القدرات انطالقاً من رؤيته بأن ترويج حقوق اإلنسان                 -٧٤
 . عنصراً أساسياً يف االضطالع بواليتهللمشردين داخلياً وتشجيعها يشكالن

 التدريب

، أدار املمثل دورة تدريبية بشأن قانون التشرد        ٢٠٠٦أكتوبر  / تشرين األول  ٧ إىل   ٢وخالل الفترة من     -٧٥
وشارك يف الندوة سبعة وعشرون     . الداخـلي، ملدة أسبوع واحد يف معهد القانون اإلنساين الدويل يف سان رميو            

بلداً، مبا يف ذلك مسؤولون حكوميون وممثلون لألمم املتحدة واملنظمات غري احلكومية            مشـاركاً مـن عشرين      
وكان اهلدف من الدورة هو بناء القدرات الوطنية عن طريق تعزيز فهم اإلطار القانوين            . ومشـّرعون وباحـثون   

لقوانني والسياسات الوطنية واملعـياري املتعلق باملشردين داخلياً؛ وإتاحة منتدى للحوار وتبادل املعلومات بشأن ا  
وتلقى املمثل هذه املرة أيضاً تعليقات إجيابية . املتعلقة باملشردين داخلياً؛ ووضع أدوات لتنفيذ القوانني والسياسات

 .٢٠٠٧يونيه /وسُتنظم الدورة التدريبية التالية يف حزيران. مشجعة من املشاركني

بادئ التوجيهية العملية بشأن محاية حقوق اإلنسان يف حاالت         وُدعي املمثل لعرض املبادئ التوجيهية وامل      -٧٦
 إلعطاء دفعة إلنشاء أفرقة     اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا    الكوارث الطبيعية خالل دورة تدريبية نظمتها       

 ١٧ىل  إ٥وُعقدت الدورة يف غانا يف الفترة من . االستجابة يف حاالت الطوارئ يف سياق العمل اإلنساين للمنظمة
 مشاركاً من مجيع بلدان اجلماعـة االقتصادية، مبا يف         ٤٠، وشارك فيها أكثر من      ٢٠٠٦نوفمرب  /تشـرين الثاين  
 .ذلك موريتانيا

 برين، الذي يشترك املمثل يف إدارته، يف دورة تدريبية بشأن تنفيذ قانون             -وشـارك مشروع بروكنغز      -٧٧
وُنظمت الدورة . ٢٠٠٦يناير / كانون الثاين٢٠ إىل ١٥ة من التعويضـات الـتركي يف مريسني بتركيا، يف الفتر      

التدريبـية بالتعاون بني وزارة الداخلية وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وشارك فيها أعضاء اللجان احمللية املكلفة                
 .داخلياً يف تركياوشّدد املشروع على أمهية التنفيذ الكامل للقانون يف إتاحة حلول دائمة للمشردين . بتطبيق القانون

 البحوث والدراسات

يواصـل املمـثل االضطالع مبجموعة واسعة من البحوث املوجهة حنو السياسة العامة املتعلقة باملشردين             -٧٨
 برين الذي يشترك -داخلياً والقضايا ذات الصلة أو التكليف بإجراء هذه البحوث، بالتعاون مع مشروع بروكنغز 

 .يف إدراته

وخلص التقرير، . شار بإعداد تقرير بشأن آثار العنف الطائفي املتصاعد يف العراق على التشردوكُلف مست -٧٩
الـذي استند إىل العمل امليداين، إىل أن التركيبة االجتماعية والدميغرافية للكثري من املدن العراقية أخذت يف التغري        

حوايل ربع مليون من األشخاص قد جـراء التشـرد؛ وأن فرص حدوث حركة عودة واسعة باتت حمدودة؛ وأن          
وهذا التقرير توىل نشره وتوزيعه مشروع      .  وحده وأن مثة تنوعاً كبرياً يف أمناط التشرد        ٢٠٠٦ُشّردوا خالل عام    

 . )٦( برين وحظي بتغطية إعالمية واسعة النطاق على املستوى الدويل-بروكنغز 
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 من الباحثني القانونيني الكولومبيني على إعداد  برين مع فريق-ويف كولومبـيا، يعمل مشروع بروكنغز      -٨٠
وتركز الدراسة على التحديات    . دراسة تتعلق باألحكام القضائية الكولومبية، وخباصة أحكام احملكمة الدستورية        

وسُتحرر الدراسة قبل نشرها وُتترجم إىل اإلنكليزية إلتاحة العرب         . اليت تواجه تنفيذ قرارات احملاكم وتقييم آثارها      
 .املستخلصة من التجربة الكولومبية على نطاق واسع

فكما ورد . وتشمل املواضيع األخرى اليت تركز عليها البحوث العالقة بني قضايا السالم والتشرد الداخلي -٨١
أعاله، كُلّفت جهات بإجراء دراسات الستكشاف إمكانية سبل وإدراج قضايا التشرد الداخلي وإشراك املشردين 

وقد ُعقدت حلقة عمل للخرباء ملناقشة مشروع التقرير  . سهم يف عمليات السالم وجهود بناء السالم      داخلـياً أنف  
، وُيزمع إصدار التقرير النهائي يف      ٢٠٠٦أكتوبر  /األول بشأن عمليات السالم يف معهد بروكنغز يف تشرين األول         

، ٢٠٠٦ديسمرب  /ن األول كمـا ناقشت حلقة عمل للخرباء، عقدت يف معهد بروكنغز يف كانو           . ٢٠٠٧عـام   
مشروع تقرير أعّده خبري استشاري بشأن أفضل السبل إلدراج قضايا املشردين داخلياً والالجئني يف أعمال جلنة                

 .وقد استند البيان املذكور أعاله، املوجه إىل جلنة بناء السالم، إىل مشروع التقرير هذا. بناء السالم

  االستنتاجات والتوصيات-خامساً 

ثل االستجابة إىل احتياجات احلماية اخلاصة باملشردين داخلياً إحدى التحديات األساسية يف عاملنا             مت -٨٢
ويعتقد ممثل األمني العام املعين حبقوق اإلنسان للمشردين داخلياً، من جانبه، اعتقاداً راسخاً بأنه يساهم . اليوم

ويرى املمثل على وجه    . تصدي هلذه التحديات  من خالل االضطالع بواليته يف اجلهود اليت ُتبذل يف سبيل ال          
اخلصـوص أن العمل املستمر على وضع وتوضيح اإلطار املفاهيمي ضروري ملساعدة أولئك الذين يساعدون   

ويذكّر املمثل بأن املسؤولية األوىل واألخرية عن محاية حقوق اإلنسان . املشردين مباشرةً على املستوى الوطين
ى عاتق الدول اليت يعيشون على أراضيها، ولذلك فقد استمر خالل الفترة املشمولة للمشردين داخلياً تقع عل

ويف الوقت ذاته، . بالتقرير يف إجراء حوارات بناءة مع احلكومات، هبدف تعزيز محاية هذه الفئة الضعيفة جداً          
 األمم املتحدة   واصل املمثل أيضاً جهوده إلدراج حقوق اإلنسان للمشردين داخلياً يف صلب أنشطة منظومة            

وال تزال هناك حاجة إىل بذل املزيد من اجلهد لتلبية        . والدعـوة إىل محايـة هذه احلقوق على الصعيد العاملي         
احتياجات املشردين داخلياً يف خمتلف أحناء العامل بصورة فعالة وشاملة وسريعة، ولكن املمثل جيد ما يشجعه يف 

 . واجملتمع الدويل واجلهود احلثيثة للمجتمع املديناخلطوات اليت تتخذها الكثري من احلكومات 

 :وفيما يتعلق بالبلدان اليت زارها املمثل فإنه -٨٣

 ويبدي  ،تنفيذ التوصيات الواردة يف تقاريره اخلاصة بكل قطر على حدة         يشجع احلكومات على    ) أ( 
  وتقدمي املساعدة الفنية على الدوام؛استعداده إلسداء املشورة

ورصد تنفيذ  ؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان واجملتمع املدين إىل متابعة هذه اجلهود           يدعو امل  )ب( 
 .التشردقضايا لمؤسسات املختصة بقضايا حقوق اإلنسان ذات الصلة بتوصياته، وإبداء املالحظات ل



A/HRC/4/38 
Page 22 

 

 :وفيما يتعلق بالبلدان األخرى، فإن املمثل -٨٤

 املبادئ  استناداً إىل،داخلي واحلّد منها على منع حدوث حاالت التشرد ال      يشـجع الـدول    )أ( 
  وعلى إدماج املبادئ التوجيهية يف قوانينها وسياساهتا الوطنية؛، املتعلقة بالتشرد الداخليالتوجيهية

 يذكّر باستعداده لتقدمي املساعدة الفنية يف املسائل املتعلقة بالتشرد الداخلي؛ )ب( 

قوق الداخلي املتعلقة حب  التشرد  جوانب   معلومات عن     مجع مواصلةيشجع اجملتمع املدين على      )ج( 
ومفوضية األمم املتحدة  مع احلكومات واملمثل واملفوضية السامية حلقوق اإلنسان      التحاوراإلنسـان وعـلى     

 هات العاملة يف ميدان تقدمي املساعدات اإلنسانية للمشردين داخلياً؛وغريها من اجللشؤون الالجئني 

 :تمع الدويل، فإن املمثلوفيما يتعلق باجمل -٨٥

يدعـو مجيع الوكاالت اليت تعمل مع املشردين داخلياً إىل مواصلة اجلهود الرامية إىل تعزيز                )أ( 
 محاية املشردين داخلياً وإدماج حقوقهم اإلنسانية يف أنشطتها؛

ة حبماية  يوصـي وكاالت األمم املتحدة بإجياد طرق إلدراج املبادئ التوجيهية العملية املتعلق            )ب( 
 حقوق اإلنسان يف حاالت الكوارث الطبيعية يف براجمها التدريبية وعملها الربناجمي على السواء؛

يدعـو مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان إىل مضاعفة جهودها لتشجيع مراعاة              )ج( 
لمفوضية من االضطالع بدور حقوق اإلنسان للمشردين داخلياً والبحث عن سبل لتمكني املراقبني امليدانيني ل

 أكثر فاعلية يف محاية املشردين داخلياً؛ ويشجع اجلهات املاحنة على دعم جهود املفوضية يف هذا اجملال؛

يدعـو مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني إىل مواصلة وتعزيز عملها يف قيادة جمموعة               )د( 
 لطوارئ املعقدة؛العمل املعنية حبماية املشردين داخلياً يف حاالت ا

يطلب من برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، بوصفه قائد جمموعة العمل املعنية بأنشطة اإلنعاش               )ه( 
املبكرة، أن يدرس احتياجات احلماية اخلاصة لدى املشردين داخلياً احلاليني والعائدين يف سياق التنمية الطويلة 

 األمد؛

نظور طويل األمد يف حتليله وبراجمه، عند العمل مع جمموعات يدعو جمتمع املاحنني إىل إدماج م )و( 
 حمددة من املشردين داخلياً، حىت يتّم التوصل إىل حلول دائمة حلالة املشردين املعنيني؛

يشجع املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان واجملتمع املدين على إدراج شواغل احلماية اخلاصة             )ز( 
 ه من أعمال؛باملشردين داخلياً فيما تقوم ب

يدعو املنظمات اإلقليمية إىل حبث السبل اليت متكّنها من دعم وضع تشريعات وطنية للبلدان               )ح( 
يف أقالـيمها ومعايري إقليمية يف اآلن ذاته لتعزيز حقوق اإلنسان للمشردين داخلياً، ويوصيها بإدراج املبادئ                

 .التوجيهية يف أطرها املؤسسية
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