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  ةمقدم
الذي قرر فيه اجمللس، عقب النظر ") اجمللس(" جمللس حقوق اإلنسان ٦/٣٢يقدَّم هذا التقرير عمالً بالقرار   - ١

يف والية ممثل األمني العام املعين حبقوق اإلنسان للمشردين داخلياً، متديد والية ممثل األمني العام لفتـرة ثـالث                   
املعقّدة املتمثلة يف التشرد الداخلي والعمل على تعزيز االسـتجابة      سنوات، بغية القيام بأمور منها معاجلة املشكلة        

  . الدولية يف هذا الصدد، ودعوته إىل أن يقدم إىل اجمللس تقارير سنوية

ويغتنم ممثل األمني العام هذه املناسبة ليشكر أعضاء اجمللس ومجيع الدول األعضاء على الثقة اليت منحوه                  - ٢
مواصلة العمل دون انقطاع يف سبيل تعزيز حقوق اإلنسان للمشردين داخلياً واحترامها            إياها وليذكِّر بعزمه على     

  .احتراماً أفضل

املبادئ ("وميثِّل متديد الوالية وإحياء الذكرى السنوية العاشرة للمبادئ التوجيهية بشأن التشريد الداخلي               - ٣
  / األنشطة اليت قام هبا منـذ تعيينـه يف أيلـول           ، يف رأي ممثل األمني العام، مناسبة للوقوف على        )١(")التوجيهية
وهي مناسبة أيضاً للتطلع إىل املستقبل ووضع اخلطوط العامة للنهج اليت جيب اتباعها فيما يتعلق               . ٢٠٠٤سبتمرب  

  .باإلجراءات اليت يزمع اختاذها مستقبالً يف إطار تنفيذ الوالية املنوطة به، وذلك استجابة للتحديات املطروحة اليوم

وعالوة على ذلك، سيقدم ممثل األمني العام موجزاً لألنشطة اليت اضطلع هبا أثناء الفترة املشمولة بالتقرير          - ٤
ويف اخلتام، يستعرض املمثل    . ٢٠٠٨مارس  /، تاريخ تقدمي تقريره األخري، حىت آذار      ٢٠٠٧يناير  /من كانون الثاين  

ىل احلكومات اليت تقع عليها املسؤولية األوىل يف تقـدمي          عدداً من االستنتاجات والتوصيات اليت وّجهها أساساً إ       
  .املساعدة إىل املشردين ومحايتهم، وإىل األطراف الفاعلة األخرى العاملة يف هذا امليدان

   احلصيلة واآلفاق- أوالًَ 
ـ       ١٩٩٢طلبت جلنة حقوق اإلنسان إىل األمني العام لألمم املتحدة سنة             - ٥ شؤون ، أن يعيِّن ممثالً له ُيعىن ب

، استجابة للقلق الدويل املتنامي بشأن ِكَبر عدد املشردين داخلياً يف شىت أحناء العامل وحاجتهم               )٢(املشردين داخلياً 
فهم ديناميات التشرد وحتديد : إىل املساعدة واحلماية، ُمنِشئاً بذلك آلية جديدة يتركز عملها على ثالثة حماور، هي

عياري لالستجابة الحتياجات املشردين يف جمايل احلماية واملساعدة؛ وحتليـل       احتياجات املشردين؛ وإعداد إطار م    
  .االستجابة املؤسسية لتلك االحتياجات

.  بالتأكيد أهم إجناز حتقق يف إطار الوالية يف هذه املرحلة األوىل١٩٩٨وميثل وضع املبادئ التوجيهية لعام   - ٦
 اإلنساين الدويل، والقانون الدويل حلقوق اإلنسان وبالتـايل إىل          وهتدف املبادئ التوجيهية اليت تستند إىل القانون      

قانون الالجئني، إىل توجيه احلكومات واملنظمات الدولية وكافة األطراف الفاعلة األخرى يف عملها املتمثـل يف                
. ملشردين داخلياً ومتثل تلك املبادئ إسهاماً رئيسياً يف وضع املعايري الدولية اخلاصة با          . محاية املشردين ومساعدهتم  

                                                      

1  E/CN.4/1998/53/Add.2, annexe. 

2  Commission des droits de l’homme, résolution 1992/73. 
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وأحاطت جلنة حقوق اإلنسان واجلمعية العامة علماً بتلك املبادئ، واعترفت بأن استخدامها ميثـل أداة هامـة،                 
نـشرها  وشجعت مؤسسات وهيئات منظمة األمم املتحدة، واملنظمات اإلقليمية واملنظمات غري احلكومية علـى   

قّر رؤساء الدول واحلكومات بأمهية املبادئ التوجيهية باعتبارها        ، أ ٢٠٠٥العاملي لعام   ويف مؤمتر القمة    . وتطبيقها
 إىل  )٥(اإلقليميةالقضائية   واهليئات   )٤(كما أشارت هيئات املعاهدات   . )٣(إطاراً دولياً هاماً حلماية املشردين داخلياً     

اُتِخذت كأساس   لغة و  ٣٥ُترمجت املبادئ التوجيهية إىل ما يربو على        قد  و. تلك املبادئ يف استنتاجاهتا ومقرراهتا    
 بلداً، كما استرشدت هبـذه املبـادئ        ٢٠ الداخلي يف حنو     دالعتماد تشريعات أو سياسات حمددة تتناول التشر      

الذي ميثل جزءاً ال يتجزأ     اتفاقات دولية تتعلق بقضايا التشرد مثل بروتوكول محاية املشردين داخلياً ومساعدهتم            
  .٢٠٠٦ة يف منطقة البحريات الكربى لعام من ميثاق األمن واالستقرار والتنمي

 أن يقوم ،٢٠٠٤/٥٥يف قرارها  يف دورهتا احلادية والستني ،وطلبت جلنة حقوق اإلنسان إىل األمني العام        - ٧
ملعاجلة مشكلة التشرد الداخلي املعقّدة بطرق منها على األخص تعميم مراعاة حقوق اإلنسان "جديدة بإنشاء آلية 

  ".األقسام املختصة يف منظومة األمم املتحدةأنشطة يف مجيع للمشردين داخلياً 

اً حب، عّين األمني العام فالتر كالني ممث٢٠٠٤سبتمرب /ويف أيلول  - ٨   .قوق اإلنسان للمشردين داخلياًالً له معنّي

  مـه يف  وخلص األمني العام يف تقريره عن أداء وفعالية اآللية اجلديدة املتعلقة بالتشرد الداخلي الـذي قد    - ٩
 بطلب من جلنة حقوق اإلنسان، إىل أن اآللية اجلديدة إجيابية وُتسهم يف محاية املشردين داخلياً على                 ٢٠٠٦عام  

منظمة األمـم   مع  مع الدول و  األمني العام   ومكّن النهج القائم على حقوق اإلنسان الذي اّتبعه ممثل          . حنو أفضل 
  .)٦(حلاالت التشرد الداخلياملتحدة على السواء من حتسني فعالية االستجابة 

واليته، استراتيجية تستند إىل قناعته بأنه ال ميكن للمشردين داخليـاً أن        األمني العام، لتنفيذ     ووضع ممثل   - ١٠
؛ وإرادة سياسية الحترام متنيإطار معياري : حبقوقهم اإلنسانية على النحو الكامل إال بتوفر العناصر التاليةيتمتعوا 

  . يف محاية ومساعدة املشردينايري؛ وقدرات الدول على تنفيذ مسؤولياهتوتطبيق تلك املعا
                                                      

3  Résolutions de l’Assemblée générale: A/60/1, par. 132; 60/168, par. 8; 62/153, par. 10. Voir aussi 
résolution 6/32, par. 7 (c), du Conseil des droits de l’homme. 

4  Voir, pour des exemples récents, les observations finales du Comité des droits de l’homme sur le rapport 
de l’ex-République yougoslave de Macédoine (CCPR/C/MKD/CO/2, par. 15); les observations finales du 
Comité pour l’élimination de la discrimination raciale sur le rapport de l’Éthiopie (CERD/C/ETH/CO/15, 
par. 18); les observations finales du Comité des droits de l’enfant sur le rapport de la Colombie 
(CRC/C/COL/CO/3, par. 79). 
5  Voir Cour européenne des droits de l’homme, Affaire Dogan et autres c. Turquie, arrêt du 29 juin 2004, 
par. 154; Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso de La Comunidad Moiwana vs. Suriname, 
Sentencia de 15 de junio de 2005, Corte I.D.H., (Ser. C) No. 124 2005, Opinion individuelle du juge A. A. 
Cançado Trindade, par. 16-17. 
6  Voir le rapport du Secrétaire général sur les réalisations et l’efficacité du nouveau mécanisme pour la 
question des déplacements internes, E/CN.4/2006/69, par. 47. 
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املبادئ التوجيهية لعام تعزيز يشدِّد يف البداية على إذ يضع ممثل األمني العام يف اعتباره هذه العناصر، فإنه و  - ١١
من ن الشركاء   ويعمل مع احلكومات وغريها م    .  وعلى إدراجها يف التشريعات الوطنية وسياسات الدول       ١٩٩٨

 وفضالً عن ذلك، يعمل املمثل مع .تلك التشريعات مع املعايري الدولية اليت تتضمنها املبادئ التوجيهيةأجل مواءمة 
إعداد دليل موّجه إىل املشرِّعني واملديرين يتعلق على  برن املعين بالتشرد الداخلي - القائمني على مشروع بروكينغ 

خرباء ، بعد إجراء سلسلة من املشاورات مع        ٢٠٠٨يف خريف عام    سيصدر  وطين، و بتنفيذ املبادئ على الصعيد ال    
وعلى الصعيد اإلقليمي، يعمل املمثل أيضاً على توعية املنظمـات          . اجملتمع املدين على السواء   من احلكومات ومن    

د جوانب التشرد الداخلي، أحناول املعنية مبراعاة املبادئ التوجيهية عند تنفيذ اتفاقات أو قوانني جديدة ميكن أن تت
  .اقية تتعلق بالتشرد الداخليمثلما جرى ذلك مع االحتاد األفريقي عند وضعه اتف

 السياسية، وال سيما عن     ةتنفيذ واليته، على ضرورة تعبئة اإلراد     يف إطار   أيضاً،  األمني العام   وشدد ممثل     - ١٢
، باثنيت عشرة بعثة ٢٠٠٤املمثل، منذ تعيينه يف عام ، قام هكذاو. طريق احلوار املتواصل الذي جيريه مع احلكومات

 الـسابقة أو    هتابعة التوصيات املتعلقة ببعثات   مليويل أمهية كربى    هو  و. أفريقيا وأمريكا وآسيا وأوروبا   كل من   إىل  
لبعثات ويف العديد من احلاالت، أُبلغ بأن تلك ا.  احلوار مع احلكومات يف إطار زيارات العمل اليت يقوم هباملواصلة

  .أسهمت مباشرة يف اعتماد تدابري إجيابية لصاحل املشردين داخلياً

يف جمايل محاية ومساعدة    للوفاء بالتزامها    تطوير قدراهتا    يفعلى مساعدة الدول    األمني العام   ويعمل ممثل     - ١٣
ياسات أو  العديد من التوجيهات التقنيـة عنـد وضـع التـشريعات أو الـس             فهو يقدم إليها    . املشردين داخلياً 

ليسترشد هبا خمتلـف األطـراف      وضع أدوات   أنه  كما  . االستراتيجيات أو خطط العمل لصاحل املشردين داخلياً      
؛ وتوجيهات تشغيلية بشأن حقـوق  )٧(٢٠٠٥إطار للمسؤولية الوطنية يف عام     : الفاعلة يف ما تقوم به من أعمال      

؛ وإطار  )٨(٢٠٠٦ئمة املشتركة بني الوكاالت يف عام       اإلنسان والكوارث الطبيعية اليت صادقت عليها اللجنة الدا       
وأخرياً، ينظم املمثل دورة تدريبية سـنوية بـشأن   . )٩(٢٠٠٧تعلق باحللول الدائمة للمشردين يف عام   يمفاهيمي  

  .التشرد الداخلي لصاحل املوظفني احلكوميني

يف أنشطة مجيع الكيانات املختصة      ناحلقوق األساسية للمشردي  األمني العام أيضاً على إدراج      ويعمل ممثل     - ١٤
اهلياكل املشتركة بني املؤسسات مثـل اللجنـة الدائمـة          ويشترك أيضاً يف أنشطة     . مة األمم املتحدة  والتابعة ملنظ 

جِّع على إقامة تعاون وثيق ويش. املشتركة بني الوكاالت أو أفرقة عمل اجملموعات املعنية باحلماية واإلنعاش املبكر          
داخل األمم املتحدة، أي مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجـئني،          فاعلة الرئيسية املعنية بالتشرد     مع األطراف ال  

مع بادر، مؤخراً إىل إجراء تعاون منتظم       و. ومنسق اإلغاثة يف حاالت الطوارئ ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية        

                                                      

7  E/CN.4/2006/71/Add.1. 

8 Brookings-Bern Project on Internal Displacement, Protecting Persons Affected by Natural Disasters: IASC 

Operational Guidelines on Human Rights and Natural Disasters, Washington DC, juin 2006. 

9 Brookings Institution-University of Bern Project on Internal Displacement, When Displacement Ends: A 

Framework for Durable Solutions, Washington DC, juin 2007. 
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موئل (ج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية      نظمة األمم املتحدة للطفولة وبرنام    مبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي و    
ويود املمثل اإلشارة بصفة خاصة إىل التعاون القائم منذ العام املاضي مع جلنة بناء السالم               ). منظمة األمم املتحدة  

  .ات السالم على حنو أفضلاجلديدة من أجل مراعاة حقوق واحتياجات املشردين يف عملي

املعنية إىل بـروز حتـديات       العام أنه مسؤول عن لفت انتباه األطراف الفاعلة          األمنيوأخرياً، يعترب ممثل      - ١٥
  الكوارث الطبيعية، اليت ميكن أن تتـضاعف،       بسبب  ويف هذا الصدد، يود أن يشدد على محاية املشردين          . جديدة

 يطرحها التشرد ذل جهود إضافية للتصدي للتحديات اخلاصة اليتجيب بكما يعترب أنه . ال سيما بسبب تغري املناخ
إمعان التفكري يف كيفية    وفضالً عن ذلك، ينبغي     . السالم، واتفاقات السالم وأنشطة بناء السالم     ات  يف إطار عملي  

ونة اليت تعترب مؤاتيـة  آلايف املرحلة االنتقالية بني هناية أزمة إنسانية يف حد ذاهتا و   االستجابة الحتياجات املشردين    
  .للقيام باألنشطة اإلمنائية

  األنشطة اليت قام هبا ممثل األمني العام يف إطار تنفيذ واليته - ثانياً
السنوات السابقة، تنفيذ واليته مركزاً على إقامة سرياً على النهج الذي اتبعه يف      ،  مني العام أل ا واصل ممثل   - ١٦

مؤسسات منظومة كما حرص على مواصلة التعاون مع املنظمات اإلقليمية و. حوار منتظم ومفتوح مع احلكومات
  .يف أنشطتهاداخلياً األمم املتحدة للتوصل معاً إىل صيغة متكنها من زيادة مراعاة حقوق اإلنسان للمشردين 

   احلوار مع احلكومات–ألف 

   البعثات اليت قام هبا إىل البلدان- ١

ريقيا الوسطى، وأذربيجان،   مجهورية أف قام ممثل األمني العام ببعثة رمسية إىل        يف الفترة املشمولة بالتقرير،       - ١٧
زيارات عمل إىل كل من أرمينيـا، وكـوت ديفـوار،    قام بكما  . وسري النكا، ومجهورية الكونغو الدميقراطية    

  .وأفغانستان، والواليات املتحدة األمريكية

  مجهورية أفريقيا الوسطى

 ٢٤قيا الوسطى يف الفترة مـن       بزيارة رمسية إىل مجهورية أفري    األمني العام    قام ممثل    ،بدعوة من احلكومة    - ١٨
ـ   وُيقّدم أيضاً   . ٢٠٠٧مارس  / آذار ٣فرباير إىل   /شباط ه إىل الدورة احلالية للمجلس تقريراً مفصالً يتـضمن حتليل
  .(A/HRC/8/6/Add.1)، واستنتاجاته وتوصياته للحالة

قيا الوسطى هو الـسبب     ورأى ممثل األمني العام، أثناء زيارته، أن العنف املنتشر يف مشال مجهورية أفري              - ١٩
وهذا العنف هو نتيجة مباشرة للرتاع القائم يف تلك املناطق، وهو ناجم أيـضاً عـن                . األساسي لتشرد السكان  

التعدي على حقوق اإلنسان من جانب القوات املسلحة اليت تستهدف السكان املدنيني وممتلكاهتم، وهو مـرتبط                
 مجهورية أفريقيـا    واجهالعنف، ت ذا  ونتيجة هل . يف بعض املناطق  اع الطرق وغريهم من اللصوص      أيضاً بأنشطة قطّ  

الوسطى أزمة كبرية يف جمال احلماية حسب ما يتبني من العدد الكبري من األشخاص املشردين الذين يعيش أغلبهم              
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عاية يف فقر مدقع، وقد فقدوا، يف كثري من األحيان، سكنهم وال تتوفر هلم إمكانية الوصول إىل مياه الشرب والر                  
  .الصحية أو التعليم ألطفاهلم

حدثت بعض عمليات العودة منذ قيامه ببعثته، وال        فقد  ،   األمني العام  ووفقاً للمعلومات اليت تلقاها ممثل      - ٢٠
أنه بـالرغم مـن اخنفـاض       بكما أُبلغ   . نغوا وباوا بني بوسّ الرابطة  سيما يف بعض القرى اليت توجد على الطريق         

بب فيها قوات األمن بصفة كبرية، فقد اضطر أشخاص عديدون إىل الفرار من بيـوهتم               عمليات التشريد اليت تتس   
عناصر من اهلجمات اليت ينفذها  وذلك بسبب أنشطة قطاع الطرق أو جلهاتبسبب انعدام األمن املتزايد يف بعض ا

  .القرى املوجودة قرب ماكوندا على سبيل املثالضد جيش تشاد 

يف أن يكون لنشر بعثة األمم املتحدة يف مجهورية أفريقيا الوسـطى وتـشاد يف               م  األمني العا ويأمل ممثل     - ٢١
  ذلـك  استقرار البلد بأكمله، مبا يف    يف   مجهورية أفريقيا الوسطى أثر      - تشاد   - الشمال وعملية االحتاد األورويب     

  .مناطق الغرب اليت تأثرت بصفة خاصة بالتشرد

باتباع األمني العام املتشردون من حلول مستدامة مستقبالً، يوصي ممثل ولتفادي استمرار التشرد وحىت يستفيد   - ٢٢
مواصلة احلوار السياسي بني احلكومة وخمتلف اجملموعات املـسلحة؛ وتعزيـز           : استراتيجية تركز على ثالث نقاط هي     

ائي هـادف يف املنطقـة      ؛ وأخرياً، إعمال برنامج إمن    املعنية بالشؤون اإلنسانية وبتوفري احلماية    وجود املنظمات الدولية    
الشمالية من البلد بغية التصدي لألسباب الرئيسية اليت أدت إىل نشوء األزمة واليت تكمن يف التهميش والتخلف اإلمنائي   

وهو يرى أن نبذ العنف والتصدي لإلفالت من العقاب السائد يف البلد وااللتزام بالدخول يف حوار بّناء . يف هذه املنطقة
ويدعو املمثـل   . يدة لوضع حد لالنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان اليت يعاين منها املشردون داخلياً           هي السبل الوح  

 املنظمـات   إىلويطلـب   . ب التطبيق جمجيع األطراف الفاعلة إىل أن حتترم بدقة التزاماهتا مبوجب القانون الدويل الوا           
ويـدعو  . ات الالزمة ملساعدة املشردين داخلياً ومحايتهم     جيااإلنسانية أن تعاضد البلد يف جهوده اليت يبذهلا لتلبية االحت         

  .لشروع، دون إبطاء وعلى أساس طوعي، يف برنامج إمنائي طموح يف مشال البلدااملاحنني إىل 

  أذربيجان

 ٦ إىل   ٢رمسية إىل أذربيجان يف الفتـرة مـن          الوطنية، قام ممثل األمني العام ببعثة        بدعوة من السلطات    - ٢٣
الة التشرد الداخلي يف البلد واستعراض التدابري اليت اختـذت   واهلدف من البعثة هو تقييم ح      .٢٠٠٧ل  أبري/نيسان

ويقدم املمثل إىل الدورة احلالية للمجلس تقريراً يتضمن اسـتنتاجات وتوصـيات مفـصلة              . ملعاجلة هذه املسألة  
(A/HRC/8/6/Add.2).  

أن أذربيجان تعيش حالة خطرية من حـاالت التـشرد          م ب األمني العا ر ممثل   ، ذكّ بعثةويف أعقاب هذه ال     - ٢٤
، هناك تقدم حقيقي قـد أحـرز يف جمـال           ١٩٩٨وهو يرى أنه منذ الزيارة اليت قام هبا سلفه يف عام            . الداخلي

بوجه خاص إىل أنه مت أخرياً وأشار املمثل . تجابة الحتياجات املشردين داخلياً ومحاية حقوقهمساملساعدة املقدمة ا
. مساكن جديدة يف املناطق الريفية مما مكن املشردين من حياة كرمية          بناء  عدد من أكثر املخيمات تردِّياً و     إغالق  

إعـادة   و ٢٠٠٧ديـسمرب   /يف كانون األول  آخر خميم   منذ قيامه ببعثته، بإغالق     أن السلطات قامت،    وعلم أيضاً   
  / املـؤرخ تـشرين األول     ٢٤٧٥اسي رقم   كما أُبلغ باعتماد املرسوم الرئ    .  أسرة ١١ ٠٠٠توطني ما يربو على     
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 الذي ينص على ختصيص مبالغ هامة لتجديد بعض خميمات املشردين داخياً يف املنـاطق الريفيـة                 ٢٠٠٧أكتوبر  
  .يف املدارس أو يف مباين اجليشالذين مت إيواؤهم وإعادة توطني األشخاص 

ذا اجملال خاصة بالنظر إىل حالة اآلالف       احلكومة على أن تواصل جهودها يف ه      األمني العام   ويشجع ممثل     - ٢٥
. من املشردين داخلياً الذي يعيشون داخل املناطق احلضرية يف مساكن مجاعية يف ظروف صعبة إىل أقصى حـد                 

 ج فإنه حيث احلكومة على أن تتصدى على سبيل األولوية هلذه املسألة بأن تعزز خاصة الـربام    ،وعالوة على ذلك  
على االكتفاء الذايت ومتكينهم من فرصة استعادة دورهم كعناصر نشطة          وقدرهتم  الرزق  الرامية إىل زيادة مصادر     

 التعليم واالقتصاد لتفادي أي يكما يشدد على أمهية اختاذ تدابري إلدماج املشردين يف قطاع         . ومنتجة يف جمتمعاهتم  
  .شعور بالتهميش والتمييز جتاه هذه الفئة الضعيفة من السكان

اجملتمع الدويل إىل جتديد وتكثيف جهوده للوصول إىل تسوية سلمية، وإىل           األمني العام   و ممثل   وأخرياً، يدع   - ٢٦
تنفيذ قرارات جملس األمن اليت تطالب بانسحاب قوات االحتالل ودعم عودة املشردين إىل مواطنـهم األصـلية يف                  

ظروف عـيش املـشردين يف      ويشجع حكومة أذربيجان على مواصلة جهودها بغية حتسني         . األمن والكرامة كنف  
  .أماكن إقامتهم احلالية أو يف أماكن أخرى من البلد، يف انتظار إجياد تسوية للرتاع

  سري النكا

 كـانون   ٢٢ إىل   ١٤بزيارة رمسية إىل سري النكا يف الفترة من         األمني العام    قام ممثل    ،بدعوة من احلكومة    - ٢٧
وأثنـاء  . (A/HRC/8/6Add.3) إىل الدورة احلالية للمجلـس       ويقدم املمثل تقريراً مفصالً   . ٢٠٠٧ديسمرب  / األول

مـدى  ومتكن من الوقوف على     . واافونيا، وترينكومايل وباتيكالْ  فاالم، و البعثة، زار املمثل كولومبو ومقاطعات بوتَّ     
 ٣٠٠ ٠٠٠العامني املاضيني ما يربو علـى        أثناء    ُشرِّدَ فقد. تعقد وضخامة ظاهرة التشرد الداخلي يف سري النكا       

 ١٧أكثر من  اجلنوب إىل حالة التشرد الداخلي منذ ن منويف جافنا وبوتاالم، يتعرض مسلمو   . شخص بسبب الرتاع  
وقد يؤدي احتدام القتـال يف  . سونامي يف اإلقليم الشرقيتوال يزال عدد حمدود جداً من املشردين يف أعقاب     . عاماً

  .جديدةحاالت تشرد مشال البلد إىل حدوث 

حتديد العوائق الرئيسية والظروف اليت متكن املشردين من إجياد حلول مستدامة           هو  اهلدف من البعثة    وكان    - ٢٨
متعـددة  وأسباب انعدام األمن . وميثل األمن اهلاجس الرئيسي بالنسبة إىل العائدين واملشردين على السواء        . لوضعهم

و التحقق من اهلوية أ   ؛ و الغاراتألمن، مبا فيها    األساليب اليت تلجأ إليها قوات ا     : وتشمل على وجه اخلصوص ما يلي     
جاز دون إبالغ األسر بأسباب ومكان ذلك االحتجاز؛ والتوغالت املستمرة واهلجمـات الـيت              تالقيام بعمليات اح  

اليت تنفـذها   تهديدات  الجمات و اهل؛ و "كالميور"ينفذها منور تاميل إيالم للتحرير، واليت تشمل تفجري ألغام من فئة            
ال فيدوتايل بوليكال؛ وعمليات االختفاء القسري اليت تتسبب فيها مسلحة غري شرعية مثل حزب تاميل ماكّمجاعات 

كافة األطراف املشاركة يف الرتاع واختطاف أشخاص من جانب أطراف جمهولة اهلوية؛ وعمليات النهب؛ واإلزالة               
  .غري الكاملة لأللغام

. تستلزم عنايـة فوريـة    أيضاً مسألة   صادر الرزق ألسباب أمنية،     ومتثل حمدودية فرص وصول املشردين إىل م        - ٢٩
وتبادل املعلومات مـع  إلجراء مشاورات أنه ينبغي للحكومة تكثيف جهودها األمني العام   وفضالً عن ذلك، يرى ممثل      
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 اإلنسانية واحلد املشردين والعائدين على السواء، وكذلك مع األطراف الفاعلة يف اجملال اإلنساين، بغية حتسني االستجابة
املـسجلة يف الفتـرة     ويساور املمثل بالغ القلق إزاء إمكانية عدم استدامة عمليات العودة           . من الشعور بانعدام األمان   

األخرية يف شرق البلد نتيجة عدم ممارسة املشردين حرية االختيار، وعدم استشارهتم ومشاركتهم يف تنظيم عمليـات                 
  . بوقف املساعدةاتتهديدال يف املخيمات ويناجليش املتواجدأفراد إكراه من جانب مكانية وجود حاالت إالعودة، و

ذهلا احلكومة لصاحل املشردين وبرغبـة الـسلطات يف االعتـراف           تبباجلهود اليت   سلم ممثل األمني العام     وي  - ٣٠
إذ أن  و. ات طويلـة  بالصعوبات املرتبطة بالتشرد الداخلي وضرورة إجياد حلول مستدامة حلالة املشردين منذ سـنو            

يدعو مجيع األطراف إىل احترام التزاماهتا مبوجب القانون الدويل اإلنساين فإنه املعارك ال تزال مستمرة يف مشال البلد، 
والقانون الدويل حلقوق اإلنسان، وال سيما تيسري توفري املساعدة اإلنسانية والعبور اآلمن للسكان املـدنيني الـذين                

جوانب التشرد الداخلي، وفقاً للمبـادئ  مجيع شجع احلكومة على وضع سياسة شاملة تغطي     وي. األمنيبحثون عن   
املمثل إن  و. وضمان محاية حقوق املشردين   بشكل واضح   ملسؤوليات املؤسسية املنوطة هبا     احتديد  على  التوجيهية، و 

  .مستعد لدعم السلطات يف اجلهود اليت ستبذهلا يف هذه اجملاالت

  لدميقرطيةمجهورية الكونغو ا

  / شـباط  ٢٢ إىل   ١٢رمسية إىل مجهورية الكونغو الدميقراطية يف الفتـرة مـن           األمني العام ببعثة    قام ممثل     - ٣١
  .(A/HRC/8/6Add.4) عن هذه البعثة إىل الدورة احلالية للمجلس هم تقريرقدَّ وُي٢٠٠٨فرباير 

تتسم عاين من حالة    ُية الكونغو الدميقراطية    أن مشال مجهوري  خلص ممثل األمني العام يف أعقاب زيارته إىل         و  - ٣٢
ملشردين، النـاجم   من ا منها العدد الكبري جداً     تتجلى يف صور    أزمة إنسانية خطرية،    وأزمة خطرية يف جمال احلماية      ب

وفضالً عن ذلك، الحظ املمثل     . املواجهات وأعمال العنف  ، وتصاعد   أساساً عن وجود ميليشيات أجنبية وكونغولية     
نتيجة مواطنهم األصل عودة حنو مليون شخص إىل قد شهدت مناطق أخرى من البلد، مثل كاتانغا، أن اح مع االرتي

  .حتسن احلالة األمنية يف العديد من املناطق

السكان إىل الفرار من أماكن إقامتهم بسبب املواجهات بني القوات املـسلحة الكونغوليـة              معظم  واضطر    - ٣٣
انتشار بيد أن . تواجدة يف شرق البلد أو بسبب املواجهات فيما بني اجملموعات املسلحةوخمتلف اجملموعات املسلحة امل

القسري لألطفال والشبان، التجنيد العنف، مبا يشمل عمليات القتل واالغتصاب املنتظم و     أعمال  انعدام األمن و  حالة  
وانتهاكها لسكان املدنيني   لإلنسان  بسبب التعدي على حقوق ا    كيفو الشمالية وكيفو اجلنوبية،      سائدة يف مقاطعيت  ال

من جانب جمموعات مسلحة وأفراد يف القوات املسلحة جلمهورية الكونغو الدميقراطية، أجربت أيضاً العديـد مـن      
ىل الكوارث الطبيعية الـيت تطـال       يعود تشرد السكان أيضاً، ولو بدرجة أقل، إ       ،  وأخرياً. الكونغوليني على التشرد  
  .كافو  مثل الزالزل األخرية اليت شهدهتا منطقة بومناطق خمتلفة من البلد

تقترن أحياناً بتفـاقم    أثناء زياراته امليدانية أن املشردين يعيشون يف حالة فقر مدقع           األمني العام   والحظ ممثل     - ٣٤
هوية، األمر قة وثييف مجهورية الكونغو الدميقراطية ثل وفقد عدد كبري منهم بطاقة الناخب، اليت مت    . انعدام األمن الغذائي  

قسري لألطفال حىت أثنـاء     جتنيد  وأُبلغ املمثل أيضاً باستمرار حدوث أعمال عنف جنسي و        . الذي جيعلهم أكثر ضعفاً   
وفضالً عن ذلك، الحظ أنه بالرغم من أن األغلبية الساحقة للمشردين تؤويها أسر مضيفة، فـإن املـساعدة                  . التشرد
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وباملقابل، فإن اجملتمعات احمللية واألسر املضيفة      . منظمة أو غري منظمة    كانت   ترسل أساساً إىل خميمات املشردين سواءً     
  .تتخطى طاقة استيعاهبا القصوىتتلقى قليالً من املساعدة بينما يرزح العديد منها حتت عبء الوافدين اجلدد وكثرياً ما 

مؤمتر السالم واالستقرار والتنميـة يف     يفن التطورات السياسية األخرية اليت أدت إىل إبرام وثائق االلتزام           إو  - ٣٥
، وكذلك بيـان  ٢٠٠٨يناير / كانون الثاين ٢٣ إىل   ٦كيفو الشمالية وكيفو اجلنوبية، املعقود يف غوما يف الفترة من           

 لتحقيق االستقرار، وأن تتـيح   حقيقية اً، ميكن أن تشكل ضمنياً فرص     ٢٠٠٧نوفمرب  /نريويب الصادر يف تشرين الثاين    
لوضع ال يزال   غري أن عملية تنفيذ االتفاقات تبدو معقدة وصعبة، حيث إن ا          . انية العودة إىل ديارهم   مكإ للمشردين

وفضالً عن ذلك، فإن اللجوء إىل وسـائل عـسكرية          . غري مستقر وحاالت التشرد مستمرة نتيجة مواجهات حملية       
  .ة النطاقواسعحاالت تشرد لتسوية املشاكل املتبقية قد يولّد أزمات إنسانية جديدة و

أثناء خمتلف لقاءاته أن السلطات واعية متاماً بالتحديات اليت يطرحها العدد الكبري            األمني العام   والحظ ممثل     - ٣٦
مـع  ومع ذلك يعرب عن أسفه ألنه       . ظروف البقاء اليت تعيش فيها    بمن املشردين يف مجهورية الكونغو الدميقراطية و      

مير مبرحلة انتقالية، فإنه ال تبذل جهود إضافية لتقدمي العون واملـساعدة إىل             مراعاة القيود املفروضة على موارد بلد       
 أنه باإلضافة إىل املساعدة اإلنسانية، بادرت بعثة مثلويرى امل. وضع إطار قانوين لتسوية هذه املشاكلي ملاملشردين و

يف اجملال اإلنساين إىل تنظيم أنشطة      منظمة األمم املتحدة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية وكذلك األطراف الفاعلة           
 أن بعثة األمم املتحدة، بنشر قواهتا، قد يّسرت يف حاالت عديدة وصول والحظ بصفة خاصة. يف جمال احلمايةكبرية 

املساعدات اإلنسانية أو مكّنت من ذلك، وساعدت يف استقرار احلالة األمنية، وذلك وفقاً لواليتها املتمثلة يف محاية                 
أنشطة احلماية، على الصعيد التنفيذي،     نطاق   وهو يشجع على اتباع أية ممارسة هتدف إىل توسيع           .ملدنينيالسكان ا 

لتتجاوز ذلك التنسيق مع األفراد العسكريني والتشديد يف الوقت ذاته على ضرورة اإلبقاء باستمرار علـى التمييـز       
  .بني العمل اإلنساين والعمل العسكرياألساسي 

مي املساعدة واحلماية للمشردين يف مجهورية الكونغو الدميقراطية من أجل إجياد حل دائم لقضية وسعياً لتقد  - ٣٧
 يوصي ممثل األمني العام باتباع استراتيجية تركّز علـى          -  كشرط الزم لدعم بناء السالم       - التشرد يف هذا البلد     

. ن األطراف الفاعلة املعنية على السواءمواصلة احلوار السياسي بني احلكومة وخمتلف اجلماعات املسلحة وغريها م 
وجيب زيادة الدعم املقدم إىل األسر املضيفة، وتعزيز املساعدة اإلنسانية وأنشطة احلماية لصاحل املشردين وكذلك               

َوقَّعة أو جارية فعالً           َت كما يوصي باختاذ التـدابري الالزمـة       . تدابري اإلنعاش املبكر حيثما تكون عودة الالجئني ُم
ويشجع اجملتمع الدويل على مواصلة تقدمي      . ٢٠٠٨كة املشردين يف االنتخابات احمللية املزمع عقدها يف عام          ملشار

دعم هام ومتواصل لربامج مساعدة ومحاية املشردين ويدعو املنظمات اإلنسانية إىل توسيع الدعم الـذي تقدمـه         
  .للمجتمعات احمللية املضيفة اليت ترزح حتت عبء وجود املشردين

   زيارات العمل، وأنشطة املتابعة والتدخالت األخرى املتعلقة بقضايا التشرد الداخلي-٢

  أرمينيا

 ١٢زيارة عمل إىل هذا البلد يف الفترة من باألمني العام ممثل قام ة أرمينيا، ـن حكومـبناء على دعوة م  - ٣٨
خالل إقامتـه يف البلـد،       ،أجرىو. ٢٠٠١ عقب الزيارة اليت قام هبا سلفه يف عام          ٢٠٠٧أبريل  / نيسان ١٥إىل  



A/HRC/8/6 
Page 11 

املرتبطة بالتشرد الداخلي وكذلك مع ممثلي املنظمات       املعنيني باملسائل   حمادثات مع رئيس الوزراء وكبار املوظفني       
  .أيضا تشامباراك يف إقليم غيقاركونيكزار وعالوة على الزيارة اليت قام هبا إىل يرفان،  . وغري احلكوميةةالدولي

 شخصاً من ٨ ٣٩٩أجراه جملس الالجئني النروجيي ووزارة شؤون اهلجرة والالجئني، فإن وحسب حتقيق   - ٣٩
وعالوة علـى   .  يف املائة من العدد األصلي     ١٠بني املشردين بسبب الرتاع ال يزالون كذلك، أي ما يقارب نسبة            

شمالية الشرقية من البالد ذلك، فإن عدد األشخاص الذين ال يزالوا مشردين يف أعقاب الزلزال الذي هز املنطقة ال   
والحظ ممثل األمني العام أثناء زياراتـه امليدانيـة، أن بعـض    . ، ال يزال جمهوال١٩٨٨ًديسمرب  /يف كانون األول  

املشردين يعيشون يف حالة تبعث على القلق، ويفتقر عدد منهم إىل أي دخل ويعتمد كلياً على برامج املـساعدة                   
  .اإلنسانية اليت تقدمها احلكومة

ويعتـرب أن أرمينيـا     . ويالحظ ممثل األمني العام أن إعادة اإلدماج احمللي تشكل النهج املفضل يف أرمينيا              - ٤٠
تشكل حالة فريدة من نوعها إذ ميكنها تسوية احلاالت املتبقية من التشّرد الداخلي وبذلك خترج من عداد البلدان                 

كومة إىل اعتماد برنامج لدعم املـشردين الـراغبني يف          ويف هذا السياق، يدعو احل    . اليت تواجه مثل هذه احلاالت    
وأحال املمثل مذكرة موجهة إىل السلطات يف أرمينيا بتـاريخ        . العودة كما يدعو اجملتمع الدويل إىل دعم تنفيذها       

  .، تتضمن استنتاجاته وتوصياته املفصلة٢٠٠٧مايو /أيار

  كوت ديفوار

. طورات مهمة فتحت آفاقا جديدة أمام مواطنيهـا املـشردين          ت ،ةاألخرييف األشهر   شهدت كوت ديفوار،      -٤١
األمني العـام   كتب ممثل    ٢٠٠٧مارس  / آذار ٩ويف  . فتوقيع اتفاق واغادوغو ميثل مرحلة هامة يف تاريخ البلد احلديث         

ر عمليـة   إىل رئيس اجلمهورية واألمني العام للقوى اجلديدة ليلفت انتباههما إىل النقاط اليت تبدو له رئيـسية يف إطـا                  
مساعدة املشردين يف استعادة أمواهلم وممتلكاهتم، أو جرب األضرار اليت حلت هبم أو مـنحهم    : املصاحلة الوطنية أال وهي   

 . وكفالة مشاركة املشردين يف مجيع مراحل العملية االنتخابيةالعقارات؛وإيالء أمهية خاصة ملسألة ؛  مناسباًتعويضاً

 .من حكومتها، يف زيارة متابعة    ، بدعوة   ٢٠٠٧يونيه  /يف حزيران إىل كوت ديفوار     األمني العام  توجه ممثل    مث  -٤٢
والحظ أنه منـذ التوقيـع علـى اتفـاق      .وعالوة على أبيدجان، زار املمثل كذلك مناطق غيغلو وبلوليكان وبواكي  

اسـتمرار   يؤكد   هلكن و .هدأ الوضع كثريا وجرت فعال بعض حتركات العودة التلقائية يف مشال البلد وغربه            واغادوغو  
التوصل إىل  ضرورة  كما يؤكد   ماية املشردين داخليا وتقدمي املساعدة اإلنسانية هلم،        فيما يتصل حب  وجود حتديات هامة    

حلـول مناسـبة للمـشاكل      إجيـاد   ويف الواقع فهو يعترب أن عدم        .حلول عادلة ودائمة للمشردين لكي يدوم السالم      
ذي يفترض أن ميكّن من حتديد من هو مواطن من كوت ديفوار ومن هو غري مواطن                من قبيل حتديد اهلوية، ال    األساسية  

 .توترات جديدة ميكن أن تعرض عملية السالم للخطريفضي إىل الزراعية، قد منها أو تسوية الوضع القانوين لألراضي 

عـودة  لتيـسري   ات،  السلطات على أعلى املـستوي    أبدته  ي  ذالواضح ال الستعداد  بااألمني العام   ويرحب ممثل     -٤٣
قلق الاملمثل  ساور  غرب البلد، ي  وفيما يتعلق بالوضع يف      .من جديد الستقباهلم  جمتمعاهتم األصلية   استعداد   وب ،املشردين
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  فاملـشردون  .)١٠(بعثتهاملتعلق ب اليت كان قد أشار إليها من قبل يف التقرير          وإزاء التحديات اليت يطرحها التشرد املتعاقب       
لذين كانوا قد وجدوا مالذهم يف بلوليكني، غادروا املزارع اليت كانوا يـشغلوهنا ليتيحـوا عـودة                 ن من زو، ا   والقادم

السكان دون أن يتمكنوا هم من العودة إىل قراهم اليت مازال مشردون آخرون يشغلوهنا، وبالتايل وجدوا أنفـسهم يف                   
خاصة وإجياد حلـول شـاملة تتـيح عـودة      عنايةإيالء هذه احلالة إىل ويهيب املمثل بالسلطات  .وضع صعب للغاية  
واألشخاص القادمني من منـاطق  األهايل املمثل بإبرام اتفاقات بني     يرحب   ذلك،   ن ع وفضالً. عاقباملشردين بشكل مت  

إال أن القلـق     .قوم على تقاليد البلد مما سيتيح للسكان املعنيني التحكم بزمام العملية على أفضل وجه             ت ،أخرى يف البلد  
للنظر يف اخلالفات اليت قد      ال تنّص على آليات      ايبدو أهن إذ  اعات نتيجة لتلك االتفاقات     نزن احتمال حدوث    يساوره م 

أحيانا مع قانون األراضي الزراعية، ممـا  عارض تت  أهنابني األشخاص الذين عادوا إىل أراضيهم وأوصيائهم، ويظهر    تنشأ  
 .يزيد من الصعوبات يف تطبيق هذا القانون

يف جوهرها حبالة التهميش    صل  أن العوائق اليت تعترض العودة تت     األمني العام   ممثل  يعتقد  يتعلق بالشمال،   وفيما    -٤٤
اليت تتعرض هلا املنطقة وتتجلى يف معدالت بطالة مرتفعة، وغياب شبه كامل لإلدارة العامة، وزيادة طفيفة يف معدالت                  

وتأكـد لـه، علـى وجـه      .تيالء عليها أو هنبها أو تدمريهااجلرمية وكذلك وجود عدد كبري من األمالك اليت مت االس   
سيما حاالت البؤس الشديد اليت تعيش فيه اجلماعات الضعيفة جدا مثـل النـساء               فقر املشردين، ال  تزايد  اخلصوص،  

 .تزايد بعض التوترات بني اجملتمعات احملليةالحظ  وباإلضافة إىل ذلك، .األمهاتملراهقات ربات األسر أو ا

بأن مسألة حتديد هوية املواطنني ومنحهم بطاقات هوية شخصية هي مسألة أساسـية           األمني العام   يذكّر ممثل   و  -٤٥
اإلشـارة إىل   ود   ي هبيد أن ،  والحظ باهتمام اجلهود اليت تبذهلا احلكومة يف هذا اجملال         .يف عملية التطبيع يف كوت ديفوار     
يف املكان الذي ولـد فيـه   ُتمَنُح يالد املات معينة للمشردين ألنه ينص على أن شهادة     أن هذا اإلجراء قد يسبب صعوب     

ويعرب املمثل عن قلقه بشكل خاص من احتمال عدم متكن املـشردين مـن ممارسـة حقهـم                   . فقط الشخص املعين 
 .هم بلدمواطينيف الشؤون العامة مثل بقية املشاركة االنتخايب، يف إطار العملية االنتخابية اجلارية، ومن 

الـسلطات  ، ودعا مفصلةإىل السلطات استنتاجات وتوصيات    األمني العام   أحال ممثل    ،٢٠٠٧يوليه  /يف متوز و  -٤٦
العمل اليت أعدهتا وزارة التضامن من أجـل عـودة          الصيغة النهائية خلطة    إجراءات ملموسة لوضع    إىل اختاذ   احلكومية  

اجملتمع الدويل مبواصلة وضع ودعم برامج لصاحل       املمثل  ويوصي  .  تأخري األشخاص املشردين، واعتمادها وتنفيذها دون    
ويذكّر املمثل اجلهات    .يف مناطق العودة إذا ما بدا ذلك ضرورياً        امليداين وتعزيزه ستمرار احلضور   اطريق  ن  عاملشردين  

صاحل املـشردين داخليـا   ل ملوضوعةللربامج اهام  مواصلة تقدمي دعم طريقن عاملاحنة بأمهية تقدمي املعونة لعملية السالم     
  .للوكاالت واملنظمات العاملة يف هذا اجملالاستمرار احلضور امليداين  عملية العودة وكفالة تعزيزبغية 

 ،٢٠٠٨مارس  / آذار ١٢يف  مع سلطات كوت ديفوار، وّجه      األمني العام   ويف إطار احلوار البّناء الذي جيريه ممثل          -٤٧
دوث مواجهات بني العائدين والسكان حبورو، يسترعي فيها انتباهه إىل معلومات تفيد إىل رئيس الوزراء سرسالة 

لإلعراب جمدداً عن قلقه بشأن مشاركة املشردين يف العملية         كذلك  اغتنم هذه املناسبة    و. األصليني يف غرب البلد   
  .حيل حمل شهادة امليالدلصعوبات اليت يواجهوهنا يف استصدار حكم بسبب ااالنتخابية 

                                                      

10  A/HRC/4/38/Add.2. 
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  أفغانستان

مناسبة عقد مؤمتر األمم املتحدة املعين حبماية املدنيني الـذي شـاركت فيـه              األمني العام   واغتنم ممثل     - ٤٨
نائب الرئيس كرمي خليلي، وعدد من      تحادث مع   لل) ٢٠٠٧أغسطس  / آب ١٧ إىل   ١١يف الفترة من    (أفغانستان  

وجـه  ويرى املمثل ب  . ن حالة املشردين يف البلد    الوزراء وممثلني عن مؤسسات دولية ومنظمات غري حكومية بشأ        
أنه إذا استمر الرتاع بوتريته احلالية، فإن عدد املشردين نتيجة العمليات العسكرية واملعارك يف جنوب البلد                خاص  

ويأسف للصعوبات اليت يواجهها العاملون يف اجملال اإلنساين للوصول إىل هؤالء السكان            . قد يزداد على حنو هام    
من باكستان أو مجهورية إيران العائدون وميكن للحالة أن تتفاقم إذا مل يتمكن الالجئون . انعدام األمن العامبسبب 

عـدد  إذا جتاوز   فوعالوة على ذلك،    . أو االندماج يف منطقة أخرى    الرجوع إىل مواطنهم األصلية     اإلسالمية من   
  .د املشردين أيضاًجملتمع األفغاين، يرجح أن يزداد عدة استيعاب االعائدين قدر

وفيما يتعلق باحلماية من التشرد، يذكّر ممثل األمني العام مجيع أطراف الرتاع أن القانون اإلنساين الدويل                  - ٤٩
ويذكّر على وجه اخلصوص بااللتزام باحترام . ميكّن عندما حيترم احتراماً كامالً، من احلّد من ضخامة وفترة التشرد

وعالوة علـى ذلـك،     . اتلني، ومبدأ النسبية وااللتزام باختاذ مجيع تدابري احليطة الالزمة        التمييز بني املدنيني واملق   
يسترعي املمثل انتباه مجيع األطراف الفاعلة املعنية إىل أنه يف إطار البحث عن حلول مستدامة للمشردين، جيـب                  

 ضرورة معاجلة الرتاعات العقارية إيالء عناية خاصة إىل حقهم يف األمن، ويف امللجأ ويف مصادر الرزق وكذلك إىل
  .ومسألة إعادة توزيع األراضي

وشّجع ممثل األمني العام، أثناء زيارته، احلكومة واجملتمع اإلنساين الدويل على تقييم احتياجات املشردين                - ٥٠
طنية كما شجع على وضع استراتيجية و. يف جمال املساعدة واحلماية، وكذلك يف إطار البحث عن حلول مستدامة

ويواصل املمثل احلوار بشأن    . تتناول التشرد الداخلي وحتديد آليات للتنسيق وخمتلف املسؤوليات على حنو واضح          
  .هذه املسائل مع فريق األمم املتحدة القطري ويرحب مبا جيري من تقييم وما ُيبذَل من جهود لتحسني التنسيق

  الواليات املتحدة األمريكية

 كـانون  ١٨ إىل  ١٤ام بزيارة عمل إىل الواليات املتحدة األمريكية يف الفتـرة مـن             قام ممثل األمني الع     - ٥١
 بغية دراسة اآلثار اليت خلفها إعصار كاترينا الذي دمر الساحل اجلنويب الشرقي من البلـد يف        ٢٠٠٨يناير  /الثاين

 مشردين نتيجة تلك  على حالة األشخاص الذين ال يزالوا٢٠٠٥سبتمرب / أيلول١أغسطس إىل / آب٢٩الفترة من 
 إىل مناطق   ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨وتندرج هذه الزيارة يف إطار سلسلة من الزيارات املزمع القيام هبا يف عامي              . الكارثة

خمتلفة بغية فهم التحديات اليت تطرحها املخاطر الطبيعية يف جمال محاية املشردين بسبب هذه الكوارث فهماً أفضل 
  . إجراء حوار العتماد هنج قائم على حقوق اإلنسان يستجيب لتلك الكوارثومحل السلطات واجملتمع املدين على

 أسرة ال تزال تعيش     ٦٤ ٠٠٠ووفقاً للوكالة االحتادية إلدارة الطوارئ التابعة لوزارة الداخلية، فإن ما يربو على               -٥٢
والتقى مبسؤولني . ونيو أورليانز) تكساس(وقام ممثل األمني العام بزيارة هوسنت  . يف مساكن مؤقتة يف أعقاب هذه الكارثة      

  .حكوميني وتابعني هليئة الصليب األمحر األمريكية، ومسؤولني حمليني وأفراد اجملتمع املدين واملشردين
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وأثبتت الزيارة أنه، وعلى الرغم من االستقبال السخي جداً الذي قُوبِل به املشردون يف اجملتمعات احمللية، فإن                   - ٥٣
اليت ال تزال تواجهها أكثرية املشردين تكمن يف احلصول على مسكن الئق بثمن ميّسر، واحلصول               التحديات الرئيسية   

ومل توجد بعـد حلـول      . على عمل، واملستويات املتدنية جداً للدخل، وانسداد اآلفاق على املديني املتوسط والطويل           
ز مبا فيه الكفاية على احتياجات هـؤالء  ويعود ذلك أساساً إىل عدم وجود خطط تشييد ترك    . مستدامة حلالة املشردين  

األشخاص، وخباصة أشدهم حرماناً، وال سيما األشخاص الذين كانوا يعيشون يف مساكن اجتماعية، والذين ليست هلم 
. املوارد الكافية لتشييد مساكنهم أو ال يستوفون معايري احلصول على مساعدات حكومية، وبالتايل يشعرون بالتهميش              

ابة هلذه املشاكل، َيسَّر ممثل األمني العام عدداً من حلقات العمل مجعت موظفي البلديات وممثلي خمتلـف            وبغية االستج 
اجملتمعات احمللية املتأثرة بغية لفت انتباههم للمبادئ التوجيهية ولإلطار املفاهيمي املتعلق باحللول املستدامة ودعوهتم إىل               

  .سياق التعمري يف أعقاب إعصار كاتريناالتفكري يف إمكانية تطبيق تلك األدوات يف 

  فريق اخلرباء املعين بالسودان:  الذي اعتمده جملس حقوق اإلنسان٤/٨تنفيذ القرار 

وكان جملس .  بصفة املقرر)١١(العام، خالل الفترة قيد االستعراض، يف عمل فريق اخلرباءشارك ممثل األمني   - ٥٤
مع حكومة السودان ومع اآلليات املناسبة من آليات حقوق اإلنسان بالعمل "حقوق اإلنسان قد كَلّف هذا الفريق 

يف االحتاد األفريقي والتشاور على حنو وثيق مع رئيس عملية احلوار والتشاور بني الدارفوريني، لضمان املتابعـة                 
ن، جلنـة   الفعالة والتشجيع على تنفيذ القرارات والتوصيات املتعلقة بدارفور اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنـسا             

حقوق اإلنسان سابقاً، وغريه من مؤسسات األمم املتحدة املعنية حبماية حقوق اإلنسان، وكذلك للتشجيع على               
تنفيذ التوصيات ذات الصلة اليت قدمتها آليات أخرى من آليات األمم املتحدة املعنية بالدفاع عن حقوق اإلنسان، 

ا الصدد، ولضمان االتساق بني هذه التوصيات، واملسامهة يف على أن تؤخذ يف االعتبار احتياجات السودان يف هذ
ورأى الفريق، الذي قدم تقريره النهائي إىل الدورة السادسة للمجلس يف      ". )١٢(رصد حالة حقوق اإلنسان ميدانيا    

، أنه بالرغم من أن احلكومة اختذت مبادرات فيما يتعلق بعدد معّين من التوصيات،              ٢٠٠٧ديسمرب  /كانون األول 
إن هذه املبادرات مل ُتحدث بعد أثراً واضحاً على امليدان حسب التقارير الواردة مـن املنظمـات العاملـة يف                    ف

                                                      

11  Les membres du groupe sont: Mme Radhika Coomaraswamy, Représentante spéciale du Secrétaire général pour 

les enfants et les conflits armés, M. Philip Alston, Rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires 

ou arbitraires, Mme Hina Jilani, Représentante spéciale du Secrétaire général concernant la situation des défenseurs 

des droits de l’homme, M. Walter Kälin, Représentant du Secrétaire général pour les droits de l’homme des 

personnes déplacées dans leur propre pays, M. Manfred Nowak, Rapporteur spécial sur la question de la torture et 

autres traitements ou peines cruels, inhumains ou dégradants, et Mme Yakin Ertürk, Rapporteuse spéciale sur la 

violence contre les femmes, ses causes et ses conséquences. 

12  Résolution 4/8 du Conseil des droits de l’homme, par. 7. 
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وأحاط اجمللس علماً بتقرير فريق اخلرباء وطلب إىل املقررة اخلاصة املعنية حبالة حقـوق اإلنـسان يف          . )١٣(دارفور
  .)١٤(اءالسودان بالسهر على املتابعة الفعلية لتوصيات فريق اخلرب

  النرويج وكندا

 ٥ ويف   ٢٠٠٧نـوفمرب   / تـشرين الثـاين    ٩قام ممثل األمني العام بزيارة إىل كل من النرويج وكندا يف              - ٥٥
ومكنت هاتان الزيارتان من جتديد العالقات املميزة اليت تربط املمثل بسلطات           . ، على التوايل  ٢٠٠٨فرباير  /شباط

  . مشتركهذين البلدين ومبناقشة مسائل ذات اهتمام

  بيانات صحفية وتدخالت أخرى

يف الفترة املشمولة بالتقرير، وباإلضافة إىل البالغات الصحفية اليت ُنشرت يف هناية البعثـات وزيـارات                  - ٥٦
 ١(العمل، أدىل ممثل األمني العام ببيانني مشتركني مع خبريين آخرين معنيني باإلجراءات اخلاصة بشأن الصومال                

دعوا فيها األطراف املعنية إىل احترام التزاماهتا يف جمال         ) ٢٠٠٨يناير  / كانون الثاين  ٤(نيا  وكي) ٢٠٠٧مايو  /أيار
  .حقوق اإلنسان جتاه السكان، مبن فيهم املشردون

، ُدعي ممثل األمني العام إىل املـشاركة يف املـؤمتر الـدويل ملعاجلـة               ٢٠٠٧أبريل  / نيسان ١٨ و ١٧ويف    - ٥٧
 واملشردين داخلياً يف العراق ويف البلدان اجملاورة الذي نظمته مفوضية األمم املتحـدة     االحتياجات اإلنسانية لالجئني  

وذكر املمثل يف بيانه أنه يود تسليط الضوء على بعض التحديات اليت تطرحها حالة ما               . لشؤون الالجئني يف جنيف   
ألشخاص الذين جلأوا إىل بلـدان      يقارب مليوين مشرد عراقي، حيتمل أن تكون حالتهم أكثر إثارة للقلق من حالة ا             

ورداً علـى بعـض     . وأشار املمثل إىل أنه تقع على احلكومة مسؤولية محاية مواطنيها املشردين ومساعدهتم           . أخرى
التقارير اليت ذكرت أن مثة قيوداً تفرضها بعض املناطق على دخول املشردين إىل أراضيها، أكد املمثل أن هناك حقاً                   

العنف داخل البلد؛ ويف هذا الصدد، يدعو السلطات احمللية إىل كفالة عدم منع املشردين مـن                أساسياً يف اهلرب من     
وشجع املمثل اجملتمع الدويل، مبا يف ذلك مؤسسات األمم املتحدة          . مواصلة البحث عن األمن واحلماية داخل بلدهم      

  .هذا الصدد  للحكومة العراقية يفردين يف العراق وعلى تقدمي دعمهشوهيئاهتا، على تركيز جهوده على حالة امل

ويف إطار احلوار الذي يواصل ممثل األمني العام إجراءه مع مجيع األطراف الفاعلة املعنية حبالة املشردين يف   - ٥٨
جورجيا، أحال رسالة إىل املشاركني يف الندوة املتعلقة باجلوانب القانونية لعودة الالجئني يف أخبازيا، جورجيـا،                

وذكّر املمثل يف تلك الرسالة خبيارات احللول املستدامة . ٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين٢٩نيويورك، يف املعقودة يف 
وهي العودة، واالندماج يف منطقة التشرد، وإعادة التوطني يف منطقة أخرى من            (الثالثة املعروضة على املشردين     

ن، واستعادة املمتلكات، وتشييد املساكن وهتيئة      والظروف الالزمة للعودة املستدامة، وال سيما األم      ) مناطق البلد 
ورحب املمثل باعتماد السلطات استراتيجية وطنية بشأن التشرد الداخلي         . مناخ مالئم للعودة وإلعادة االندماج    

                                                      

13 A/HRC/6/19. Voir également le rapport du groupe d’experts soumis à la cinquième session du Conseil 

(A/HRC/5/6). 

14  Voir les résolutions 6/34 et 6/35 du Conseil des droits de l’homme. 
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اليت تذكّر حبق املشردين يف العودة ومتكينهم يف الوقت نفسه من العيش عيشاً طبيعياً يف انتظار إمكانية عودهتم يف                   
  .ف األمان والكرامةكن

   البعثات املقبلة- ٣

يتوقع ممثل األمني العام أن يقوم ببعثة رمسية إىل كلّ من السودان وكينيا يف إطار أنشطته املقررة يف النصف   - ٥٩
ويلـح علـى    . وقد وجه املمثل رسالتني إىل السلطات الكينية والسودانية يف هذا الصدد          . ٢٠٠٨الثاين من عام    

وفضالً عن ذلك، دعي املمثـل إىل       . أن ترد بسرعة على هاتني الرسالتني لتحديد التواريخ معاً        سلطات البلدين ب  
ويف إطار العمل اجلاري بشأن املـشردين       .  ليشيت - القيام بزيارة متابعة إىل جورجيا ويتوقع أن يتوجه إىل تيمور           

  .الوسطى وجنوب أفريقياداخلياً بسبب الكوارث الطبيعية، سيقوم املمثل بزيارة إىل كل من أمريكا 

   تعزيز وتطوير اإلطار املعياري- باء 

   مواصلة احلوار مع املنظمات اإلقليمية- ١

يواصل ممثل األمني العام اتصاالته املنتظمة بنظريه من اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب، وباملقرر   - ٦٠
ويواصل التخطيط وإياه للقيام ببعثـة إىل       .  أفريقيا اخلاص للجنة املعين بالالجئني وملتمسي اللجوء واملشردين يف       

  .من أجل تكوين فكرة عن حالة املشردين يف دارفور وعن سري عمليات العودة يف جنوب البلد) قريباً(السودان 

 وهو يتعـاون  . ويهنئ ممثل األمني العام االحتاد األفريقي على مبادرته إىل وضع اتفاقية حلماية املشردين داخلياً               - ٦١
وبدعوة من جلنة االحتاد األفريقي، شارك بنشاط يف املناقـشات الـيت            . عن كثب مع االحتاد األفريقي يف هذا الصدد       

  .٢٠٠٨أبريل /كما ُدعي إىل املشاركة يف اجتماع استشاري مقبل يف نيسان. أُجريت بشأن هذا املشروع

ت، عن ارتياحه العتماد اجلمعيـة العامـة        ويعرب ممثل األمني العام، الذي ُدعي إىل تقدمي بعض التعليقا           - ٦٢
  / أثناء دورهتا العادية السابعة والثالثني، املعقـودة يف بنمـا يف حزيـران             ٢٢٧٧ملنظمة الدول األمريكية القرار     

حيث الدول األعضاء على النظر يف اختاذ املبادئ التوجيهية املتعلقة بالتشرد الداخلي "والقرار املعتمد . ٢٠٠٧يونيه 
، أساساً خلططها وسياساهتا وبراجمها اليت تدعم هؤالء        (...)غها ممثل األمني العام املعين باملشردين داخلياً        اليت صا 

األشخاص، كما تدعم، وفقاً ألحكام القانون الدويل، جهات منها اجملتمعات احمللية للسكان األصليني واملنحدرين           
ويدعو القرار أيضاً الـدول إىل  ". ء ومسنني ومعوقنيمن أصل أفريقي وذوو االحتياجات اخلاصة من أطفال ونسا   

  .دمج املبادئ التوجيهية يف قانوهنا الداخلي

، بزيارة إىل جملس أوروبا يف إطار احلوار املستمر الذي جيريه           ٢٠٠٧يناير  /قام ممثل األمني العام، يف كانون الثاين        -٦٣
عام ومفوض حقوق اإلنسان وكذلك عدة أعضاء من أمانة اجمللس، وهبذه املناسبة، اجتمع باألمني ال. مع املؤسسة األوروبية

ومـن بـني املـسائل ذات       . وخباصة من يؤيدون أعمال اللجنة األوروبية للتعاون القانوين واللجنة األوروبية للمهاجرين          
لة حبـاالت التـشرد     االهتمام املشترك اليت مت تناوهلا يف االجتماعات ويشري ممثل األمني العام بوجهه خاص إىل تلك املتص               

املطول، والبحث عن حلول دائمة للمشردين وضرورة التعمق يف بعض املواضيع من قبيل موضوع حقوق املشردين داخلياً                 
  .ومت يف مجيع املقابالت التشديد على احلاجة إىل تعزيز التعاون بني املمثل واجمللس. يف االنتفاع باألرض واستئجارها
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  ونيةللفرانكوفاملنظمة الدولية 

حتظى مسألة التشرد الداخلي يف البلدان األفريقية الناطقة بالفرنسية باهتمام متزايد من جانب ممثل األمني              - ٦٤
وهكذا، فقد قام بزيارة أوىل . العام الذي يرغب يف تكثيف التعاون مع املنظمة الدولية للفرانكوفونية يف هذا امليدان

تحدة جبنيف وناقش معه التحديات اليت تواجه البلدان األفريقية اليت تشهد           إىل املمثل الدائم للمنظمة لدى األمم امل      
كما تناول معه تنظيم الدورة التدريبية املعنية بقانون التشرد الداخلي اليت سُتنظم هذا العام             . حاالت تشرد داخلي  

  .باللغة الفرنسية واليت اقترح على ممثل املنظمة املشاركة فيها

قوق األساسية للمشردين داخلياً يف أنـشطة مجيـع         تعميم مراعاة احل    - ٢
  الكيانات املختصة التابعة ملنظومة األمم املتحدة

يواصل ممثل األمني العام العمل من أجل حتسني إدماج حقوق املشردين يف أنشطة الكيانـات املختـصة                   - ٦٥
  .التابعة ملنظومة األمم املتحدة وفقاً لواليته

  مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية

واصل ممثل األمني العام عمله بتعاون وثيق مع مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية وكذلك مع منسق اإلغاثة     - ٦٦
ويف . يف حاالت الطوارئ، الذي خصص مكاناً يف مكاتبه الستضافة موظف مكلف مبساعدة املمثل يف أداء واليته       

كمـا  . هامة أعدها مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية     الفترة املشمولة بالتقرير، ُدعي املمثل إىل املسامهة يف وثائق          
 بشأن  ٢٠٠٧أغسطس  /شارك يف أنشطة هامة يضطلع هبا املكتب مثل احللقة الدراسية املعقودة يف كابول يف آب              

وعلى الصعيد التنفيذي، يتواصل بانتظام مع موظفي مكتب الشؤون اإلنسانية يف حتضري ومتابعـة              . محاية املدنيني 
الذي يتعاون معه على حنو وثيق فيمـا        " مساعدة املشردين ومحايتهم  " عالقة مميزة أيضاً مع قسم       وللممثل. بعثاته

  .يتعلق حباالت قطرية حمددة

  اللجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت

أثناء الفترة املشمولة بالتقرير، شارك ممثل األمني العام بنشاط يف مناقشات اللجنة الدائمة املشتركة بـني                - ٦٧
وشارك خباصة يف املناقشات املعنية بإصـالح       . نظمات، سواء على مستوى املمثلني الرئيسيني أو الفريق العامل        امل

  .قطاع املساعدة اإلنسانية وإصالح أساليب عمل اللجنة

دليـل محايـة املـشردين      "ويف إطار الفريق العامل املعين باحلماية، قدم املمثل إسهامات هامة يف إعداد               - ٦٨
كما استرعى انتباه أعضاء الفريق العامل التابع للجنة . ٢٠٠٧ديسمرب /، الذي صدر مؤقتاً يف كانون األول"داخلياً

إىل ضرورة إيالء عناية أكرب إىل التحديات املفاهيمية والتنفيذية على السواء اليت تطرحها مسائل احلماية يف إطار                 
  .الكوارث الطبيعية

طار املفاهيمي املتعلق باحللول الدائمة للمشردين الذي وضعه ممثل األمني          ، اإل ٢٠٠٧اعتمدت اللجنة، يف عام       - ٦٩
ويقترح هذا اإلطار املفاهيمي معايري تسمح بتحديد الظروف واللحظة  . العام، وذلك عقب عملية تشاور واسعة النطاق      
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وتغطـي  . عدة أو محاية خاصة   اليت ميكن فيها اعتبار أن حالة التشرد قد انتهت وأن املشردين مل يعودوا حباجة إىل مسا               
مثل األمن، وعدم التمييز، واستعادة (تلك املعايري الظروف املادية اليت ينبغي توفريها كي ميكن احلديث عن حلول دائمة  

آليات التشاور (وكذلك العملية اليت متكِّن من الوصول إىل تلك احللول ) املمتلكات، واحلصول على اخلدمات األساسية  
  ).عنيني، والوصول إىل معلومات موضوعية بشأن األوضاع يف حمل اإلقامة اجلديد، وما سواهامع السكان امل

  مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني

يواصل ممثل األمني العام تعاونه الوثيق مع مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني الـيت تستـضيف يف                   - ٧٠
 للمفوضية الدعم الذي تقدمه له يف تنظيم وإدارة بعثاته امليدانيـة            ويشكر. مكاتبها موظفة مكلفة مبساعدة املمثل    

  .ويرحب باحلوار الذي أُقيم مع املوظفني عقب البعثات اليت قام هبا

، نظّم ممثل األمني العام بالتعاون مع مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجـئني             ٢٠٠٧يونيه  /ويف حزيران   - ٧١
للنظر يف حاالت التشرد الطويل األجل هبدف حتديد التدابري اليت ينبغـي             برين حلقة عمل     - ومشروع بروكينغز   

وأُِعد تقرير عـن هـذا      . اختاذها لتحسني مساعدة املشردين ومحايتهم، مع التركيز على التوصل حللول مستدامة          
 املؤسسات االجتماع تضمََّن توصيات للمستقبل يف جماالت الدعوة وإصالح قطاع املساعدة اإلنسانية والتعاون بني

 حلقة دراسية أخـرى للنظـر يف        ٢٠٠٨وُيتوقع أن ُتعقد أثناء عام      . وأخرى تتصل بتطوير العمليات والبحوث    
اإلنعاش املبكِّر ويف البحث عن حلول مستدامة للمشردين داخلياً، تنظَّم بالتعاون مع مفوضية األمم املتحدة لشؤون 

  . ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانيةالالجئني وكذلك برنامج األمم املتحدة اإلمنائي

  مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان

ال يزال ممثل األمني العام يتلقى الدعم من مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، وفقاً لواليـة                   - ٧٢
ملقدَّم لتنفيذ والية املمثل، تقدم وإضافة إىل الدعم العام ا. املفوضية فيما يتعلق باملساعدة املقدمة لإلجراءات اخلاصة

وتتعاون املفوضية أيضاً على حنو وثيق مع املمثل يف تنظيم احللقة . املفوضية مساعدة فنية ولوجستية يف حتضري بعثاته
  . الدراسية اليت يشرف عليها سنوياً بشأن التشرد الداخلي يف سان رميو

  جلنة بناء السالم

ناعاً منه بأن البحث عن حلول ملشاكل التشرد ومنع التشرد مرتبط ارتباطـاً             يرى ممثل األمني العام، اقت      - ٧٣
وثيقاً بالبحث عن سالم دائم، أنه ينبغي للجنة بناء السالم أن تنظر على حنو منتظم يف قضايا التشرد الداخلي وال                

  .سيما ما يتصل منها بعودة املشردين وإعادة إدماجهم يف البلدان اليت تتعامل معها

 إىل جانب املفـوض     ٢٠٠٧مايو  / أيار ٢وهكذا ُدعَي ممثل األمني العام إىل اإلدالء ببيان أمام اللجنة يف              - ٧٤
اجلهـود  يكفل اسـتدامة    وأبرز املمثل يف بيانه أن البحث عن حلول دائمة للمشردين           . السامي لشؤون الالجئني  

وقت ممكن لتجنب الوصول إىل حاالت تشرد       أن يبدأ هذا البحث يف أقرب       ينبغي  ومن مث،    .املبذولة لبناء السالم  
ر بأن عمليات بناء السالم ضرورية للبحث عن حلول دائمة للمشردين؛ ولكن كذلك بأنه يف غياب                وذكَّ .مطول

  . طويالًهذه العملياتأال تعّمر حلول دائمة، من احملتمل 
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 يف مناقشة مواضيعية تتناول التشرد       ُدعَي ممثل األمني العام جمدداً إىل املشاركة       ٢٠٠٨مارس  / آذار ١٣ويف    - ٧٥
الداخلي نظمها الفريق العامل املعين بالدروس املستفادة على الصعيدين الوطين والدويل من التدخالت يف أعقاب نزاع 

وشّدد املمثل هبذه املناسبة على أنه كثرياً ما متثِّل عودة املشردين وإعادة إدماجهم احللول اليت يفضلها األشخاص                 . ما
واستناداً إىل الدروس املستفادة يف     . عنيون وعلى أن للطريقة اليت تنفَّذ هبا تلك احللول أثراً بالغاً يف استدامة السالم             امل

إن جمرد التوقيع على اتفاقات سـالم ال        : حاالت ما بعد الرتاع، ذكّر املمثل يف استنتاجاته بالعناصر األساسية التالية          
ين؛ إن نوعية العملية اليت متكِّن من الوصول إىل حلول مستدامة عنصر رئيسي             يكفي إلجياد حلول مستدامة للمشرد    

لضمان االستقرار؛ إن العودة الناجحة للمشردين تفترض على األقل ضمان أمنهم واستعادة ممتلكاهتم وهتيئة منـاخ                
اٍت للعودة، أن تتم على حنو مالئم لعودهتم؛ جيب لألنشطة املتعلقة بإحالل األمن، واستعادة املمتلكات وهتيئة مناخ مؤ

موازٍ قدر اإلمكان؛ جيب ألنشطة بناء السالم أن تأخذ يف احلسبان احتياجات املشردين اخلاصة؛ جيـب أن ُتتـاَح                   
  .التمويالت بسرعة وعلى حنو مرن بغية تفادي االزدواجية املعهودة بني األنشطة اإلنسانية واألنشطة اإلمنائية

  عمال البحثية أنشطة تعزيز القدرات واأل- ٣

يويل ممثل األمني العام أيضاً أمهية قصوى ألنشطة تعزيز قدرات األطراف الفاعلة املعنية بـإدارة قـضايا                   - ٧٦
وواصل املمثل، على غرار ما فعل يف السنوات السابقة، تنفيذ سلسلة من املبادرات يف جمال تعزيز . التشرد الداخلي

 برين املعين بالتشرد الداخلي، يف إعـداد أو التكليـف           -  بروكينغز   كما استمر، بالتعاون مع مشروع    . القدرات
  .بإعداد حبوث عن حاالت التشريد الداخلي وما يتصل هبا من قضايا

 الدورة التدريبية الثالثة بشأن التشرد      ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ٧ إىل   ٤ونظّم ممثل األمني العام يف الفترة من          - ٧٧
وللمرة األوىل، ُنظِّمت هذه الدورة، اليت تدوم       ). إيطاليا( الدويل يف سان رميو      الداخلي يف معهد القانون اإلنساين    

وشارك فيها مثانية وعشرون مشارِكاً قَِدموا . أسبوعاً، باالشتراك مع مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان
تعزيـز  : ثالثة حماور رئيسية هي   وكان اهلدف من الدورة تعزيز القدرات الوطنية مع التشديد على           .  بلداً ١٩من  

فهم سليم لإلطار املعياري؛ وإقامة حوار وتبادل لآلراء بشأن التشريعات والسياسات الوطنية يف جمال التـشرد؛                
وكان املشاركون يتألفون أساساً من موظفني حكوميني وكذلك من . ووضع أدوات لتنفيذ التشريعات والسياسات

 ألول  ٢٠٠٨يونيه  /وستنظَّم الدورة املقبلة يف حزيران    . املتحدة واجملتمع املدين  ممثلني عن مؤسسات وهيئات األمم      
  .مرة باللغة الفرنسية لتمكني موظفي البلدان الناطقة بالفرنسية املتأثرة بظاهرة التشرد الداخلي من االستفادة منها

. )١٥(٢٠٠٧صدرت يف عـام  ويف إطار األنشطة البحثية، أُجنزت دراسة بشأن املشردين وعملية السالم،            - ٧٨
وتقترح الدراسة أيـضاً    . وُتربِز هذه الدراسة مدى تشابك حلّ مشاكل التشرد الداخلي والبحث عن سالم دائم            

إدماج املشردين يف عمليات السالم؛ ومراعاة احتياجاهتم اخلاصـة عنـد           : عدداً من االستراتيجيات امللموسة هي    
ونوقش هذا التقرير على    . ة مشاركتهم مشاركة فعالة يف بناء السالم      صياغة اتفاقات السالم؛ والتأكد من إمكاني     

  .حنو مستفيض يف حلقات عمل ُنظِّمت جبنيف ونيويورك وواشنطن العاصمة

                                                      

15  Addressing Internal Displacement in Peace Processes, Peace Agreements and Peace building, Brookings-Bern 

Project on Internal Displacement, septembre 2007.
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، يزمع ممثل األمني العام، أن يضع، بالتعاون مع وحدة دعم الوساطة التابعة لألمم املتحدة ٢٠٠٨ويف عام   - ٧٩
د دليل للعاملني يف جمال الوساطة يركِّز على املبادئ األساسية اخلاصة بالتشرد             برين، بإعدا  - ومشروع بروكينغز   

  .الداخلي اليت ينبغي مراعاهتا يف اتفاقات السالم

 برين دراسة قصرية عن جدوى إعداد جمموعة من املبـادئ        - وعالوة على ذلك، أعد مشروع بروكينغز         - ٨٠
وغريها من األطراف الفاعلة يف جمال املساعدة اإلنسانية بشأن         ودليل لصاحل احلكومات واملنظمات غري احلكومية       

ضرورة وحلظة وطريقة إشراك املشردين داخلياً يف عمليات اختاذ القرار، عن طريق ممارسات جتمع بـني تبـادل                  
وُنظِّمت حلقة عمل بشأن هذا املوضوع مجعت ممثلني حكوميني ومؤسـسات           . املعلومات واالستشارة واملشاركة  

وبعد التشاور مع .  تابعة لألمم املتحدة ومنظمات غري حكومية يعملون يف جمال محاية ومساعدة املشردين            وهيئات
خمتلف هؤالء الشركاء، سُتوضع املبادئ والدليل يف صيغتهما النهائية وسيصدران وينشران على نطاق واسـع يف                

  .البلدان اليت تواجه قضايا التشرد

   االستنتاجات والتوصيات- ثالثاً 
 اليت آلت إىل مزيد من االعتراف بواقع ظاهرة التشرد الداخلي  ويرحب باجلهودممثل األمني العامُيقر   - ٨١

بيد أنه يود أن يذكِّر بـأن ماليـني         . وبالتقدم احملَرز يف إعداد إطار معياري وتنسيق االستجابة هلذه القضايا         
يف حاجة إىل مساعدة ومحاية حمددتني بسبب       األشخاص ال يزالوا مشردين، ويعيشون يف ظروف صعبة، وبأهنم          

ووفقاً للمبادئ التوجيهية، يذكِّر املمثل احلكومات بـأن عليهما واجباً ومسؤولية يف املقام األول             . تشردهم
أي يف إطار جتنب وقوع حاالت التـشرد،        : عن توفري احلماية واملساعدة للمشردين يف كافة مراحل التشرد        

  .د البحث عن حلول دائمةوأثناء حدوثها، وكذلك عن

ومبناسبة إحياء الذكرى السنوية العاشرة لصدور املبادئ التوجيهية، يرحب ممثل األمني العام بقبـول       - ٨٢
ويف هذا السياق، يود املمثل أن يتقـدم بالتوصـيات          . تلك املبادئ على نطاق واسع عاملياً، وإقليمياً ووطنياً       

  :ميةالتالية إىل احلكومات واملنظمات اإلقلي

  وضع تشريعات وسياسات وطنية تتفق مع املبادئ التوجيهية وضمان تنفيذها؛  )أ(  

  تكييف التشريعات القائمة مع املبادئ التوجيهية؛  )ب(  

  .وضع صكوك قانونية إقليمية تقوم على املبادئ التوجيهية وضمان تنفيذها  )ج(  

ملنتظمة أحياناً، اليت يواجهها العاملون يف جمال       ويساور ممثل األمني العام بالغ القلق إزاء الصعوبات، ا          - ٨٣
ويطلب إىل احلكومات واألطراف الفاعلة املعنية اإلذن بوصـول         . املساعدة اإلنسانية للوصول إىل املشردين    

  .وتيسري املساعدة اإلنسانية إىل املشردين على حنو سريع دون عراقيل، وفقاً للمبادئ التوجيهية

وحيث إن العديد مـن البعثـات       . اصة ملصري املشردين يف إطار دعم بناء السالم       ويويل املمثل عناية خ     - ٨٤
وزيارات العمل اليت قام هبا أثبتت أن املشردين مييلون أحياناً إىل العودة واالندماج يف َمواطنهم األصلية، الحظ                 



A/HRC/8/6 
Page 21 

ويذكِّر أوالً . برياً يف استدامة السالماملمثل أيضاً أن للطريقة اليت ُتنفَّذ هبا احللول املستدامة حلاالت التشرد أثراً ك
 جيب أن تكون نتيجة قرار فردي وطوعي، ُيتَّخذ دون أي شكل -  أو أي حل آخر ملشكلة التشرد      - أن العودة   

ويذكِّر ثانياً بوجود ثالثة شروط على األقل جيب توفرها لتنفيذ . من أشكال اإلكراه، على أساس معلومات كافية
أال وهي تأمني السالمة اجلسدية أثنـاء العـودة         : األشخاص يف ديارهم على حنو مستدام     العودة وإعادة إدماج    

  .وبعدها؛ واستعادة املمتلكات وإعادة تشييد املساكن؛ وهتيئة مناخ اقتصادي واجتماعي مالئم للعودة

ينبغي هلـا أن  ويف هذا السياق، يود ممثل األمني العام أن يتقدم بالتوصيات التالية إىل احلكومات اليت         - ٨٥
  :تلتزم مبا يلي

  تأمني السالمة اجلسدية للعائدين؛  )أ(  

   تشرف عليها جهات فاعلة ومستقلة أثناء العودة وبعدها؛)رصد( مراقبةوضع آلية   )ب(  

وضع آليات الستعادة املمتلكات تأخذ يف احلسبان القانون املدوَّن وكذلك القواعد التقليدية     )ج(  
  اخلاصة بامللكية؛

  إعادة الوثائق للعائدين دون متييز ودون إبطاء؛  )د(  

متكني العائدين دون متييز من احلصول على اخلدمات العامة وُسبل كسب الرزق واألنـشطة              )ه(  
  .املولِّدة للدخل

ويوصي ممثل األمني العام احلكومات واجملتمع الدويل باملبادرة، بشكل متوازٍ، إىل تنظيم أنشطة خمتلفة                - ٨٦
ندماج العائدين على حنو    انعاش املبكِّر، ال سيما يف جماالت األمن والتعمري والتنمية، لضمان إعادة            ترتبط باإل 

  .مستدام واحترام حقوقهم

ويوصي املمثل اجملتمع الدويل بإمعان النظر يف وضع آليات لتمويل برامج اإلنعاش املبكِّر، بغية ضمان                - ٨٧
 وهي آليات كثرياً ما يتم جتاهلها بسبب تركيز املوارد          - لتنمية  انتقال مرٍن من مرحلة الطوارئ إىل مرحلة ا       

  .على ميادين املساعدة اإلنسانية أو التنمية

 -  -  -  -  -  

  


