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  حقوق اإلنسان جملس 
   عشرةالثالثةالدورة 

   من جدول األعمال٣البند 
   املدنية والسياسية واالقتصادية،مجيع حقوق اإلنسانومحاية تعزيز 

   احلق يف التنمية ذلك مبا يف،واالجتماعية والثقافية

تقرير ممثل األمني العام املعين حبقوق اإلنسان للمشردين داخلياً، السيد              
  فالتر كالني

  إضافة    

  *اإلطار املتعلق باحلقوق الدائمة ملشكلة املشردين داخلياً    
 موجز   

ــدأ   ــداخلي   مــن٦يــنص املب ــشرد ال ــة بالت ــة املتعلق ــادئ التوجيهي املب
E/CN.4/1998/53/Add.2) ال جيوز أن يستمر التشريد مدة أطـول ممـا          "على أنه    )قرف، امل

 ٣٠-٢٨ يبيَّن بوضوح يف املبـادئ  ،واستناداً إىل القانون الدويل احلايل ". تقتضيه الظروف 
 .حق املشردين داخلياً يف احلصول على حل دائم

املبّين يف هذا التقرير    شردين داخلياً   شكلة امل ويدور اإلطار املتعلق باحللول الدائمة مل      
 .حول أربعة أسئلة

  ما هو احلل الدائم للمشردين داخلياً؟-١السؤال   

__________ 

  .تأخر تقدمي هذا التقرير عن املوعد احملدد  *  
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إن االحتياجات ومشاغل حقوق اإلنسان احملدَّدة للمشردين داخليـاً ال ختتفـي             
كذلك فإهنا ال تتالشى عندما جيد النـاس        . تلقائياً عندما ينتهي الرتاع أو الكارثة الطبيعية      

 سواء عادوا إىل ديارهم أو توطّنوا       -بل إن املشردين داخلياً     . ي نزاع أو كارثة   األمن من أ  
 يواجِهـون يف العـادة مـشاكل    -يف أي مكان آخر من البلد أو حاولوا االندماج حملياً           

 .مستمرة مما يقتضي الدعم إىل أن يصلوا إىل حل دائم لتشرُّدهم

 حمـّددة اخليـاً أي احتياجـات      ويتحقق احلل الدائم عندما ال يعود املشردون د        
للحماية واملساعدة ذات صلة بتشرُّدهم ويكون بإمكاهنم التمتع حبقوق اإلنسان دون متييز            

 :وميكن أن يتحقق احلل الدائم عن طريق ما يلي. بسبب تشرُّدهم

ُيشار إليه فيما بعد بكلمـة      (إعادة االندماج بشكل مستدام يف املكان األصلي         •
 ؛")العودة"

االندماج يف  (اج بشكل مستدام يف املناطق اليت جلأ إليها املشردون داخلياً           االندم •
 ؛)املناطق احمللية

التـوطُّن يف مكـان   (االندماج بشكل مستدام يف أي جزء آخر من أجزاء البلد   •
  ).آخر يف البلد

 :والبحث عن أي حل من هذه احللول الدائمة ينبغي أن ُيفهم بوصفه  

 األمد يف الغالب لتقليل احتياجات املـشردين احملـدَّدة          عملية تدرجيية وطويلة   •
  وضمان متتعهم حبقوق اإلنسان دون متييز؛

عملية معقّدة تشمل حقوق اإلنسان والتحديات اإلنسانية واإلمنائية واملتعلقـة           •
 بالتعمري وبناء السالم؛

عملية تقتضي مشاركة خمتلف اجلهات الفاعلة بـشكل منـّسق ويف الوقـت              •
 .املناسب

 ما هي املبادئ الرئيسية اليت ينبغي أن ُيهتدى هبا يف البحث عن             - ٢السؤال    
 ؟دائمةحلول 

ينبغي أن تقع املسؤولية األولية عن توفري حلول دائمة للمشردين داخلياً علـى              •
وتضطلع اجلهات الفاعلة اإلنسانية واإلمنائيـة بـأدوار        . عاتق السلطات الوطنية  

 .تكميلية

سلطات املعنية على منح وتيسري سبل الوصول بشكل سـريع          ينبغي أن تعمل ال    •
ودون معّوقات للجهات الفاعلة املعنية بالشؤون اإلنسانية واإلمنائية اليت تقـدم           

 .املساعدة للمشردين داخلياً من أجل التوصل إىل حل دائم



A/HRC/13/21/Add.4 

3 GE.10-10047 

ينبغي أن ُتمثِّل احتياجات املشردين داخلياً وحقوقهم ومصاحلهم املشروعة          •
ات الرئيسية اليت هتتدي هبا مجيع السياسات والقـرارات املتعلقـة           االعتبار

 .باحللول الدائمة

ينبغي جلميع اجلهات الفاعلة ذات الصلة أن حتترم حق املـشردين داخليـاً يف               •
التوصُّل إىل اختيارات مستنرية وطوعية للحلول الدائمة واليت يودون اعتمادهـا           

 .اواملشاركة يف ختطيط هذه احللول وإدارهت

ينبغي أالّ ُينظر إىل أي اختيار للمشردين داخلياً باالندماج يف املناطق احملليـة أو               •
التوطُّن يف أي مكان آخر من البلد، يف حالة غياب خيار العودة، على أنه ختـلّ            

 . العودة إذا أصبح هذا االختيار ممكناً يف وقت الحقيفعن حقهم 

جبار املشردين داخلياً على العودة أو      ال جيوز بأي حال من األحوال تشجيع أو إ         •
التوطُّن يف أماكن تكون فيها حياهتم أو سالمتهم أو حرياهتم أو صحتهم معّرضة           

 .للخطر

ينبغي أالّ يتعرض املشردون داخلياً الذين يبحثون عن حل دائم للتمييز ألسباب             •
 .ذات صلة بتشرُّدهم

 تعمل على إعـادة انـدماج       وباملثل، ينبغي عدم إمهال السكان واجملتمعات اليت       •
 .املشردين داخلياً والذين قد تكون احتياجاهتم مماثلة، باملقارنة مع املشردين

يظل املشردون داخلياً الذين توّصلوا إىل حل دائم يتمتعون حبماية القانون الدويل             •
 .حلقوق اإلنسان وكذلك، عند االنطباق، القانون اإلنساين الدويل

ي تنظيم أي عملية قائمة على احلقوق لدعم التوصُّـل إىل            كيف ينبغ  -٣السؤال   
 حل دائم؟

ينبغي للسلطات الوطنية واحمللية واجلهات الفاعلة اإلنسانية والعاملة يف جمال التنمية    
أن تعمل سوّياً على دعم املشردين داخلياً بصورة فعالة وأن تستهل تنفيذ عملية قائمة على               

  :احلقوق حبيث
شردون داخلياً يف وضع يسمح هلم باختاذ قرار مستنري وطوعي          يصبح امل   )أ( 

 بشأن احلل الدائم الذي يودون اتِّباعه؛

يشاركون يف ختطيط وإدارة احلل الدائم كي ُتوَضع احتياجاهتم وحقوقهم   )ب( 
 يف االعتبار يف االستراتيجيات املتعلقة باالنتعاش والتنمية؛

 آمـن ودون معّوقـات ويف الوقـت         يتمتعون بإمكانية الوصول بشكل     )ج( 
املناسب إىل مجيع اجلهات الفاعلة اليت تدعم التوصُّل إىل حلول دائمة مبا يف ذلك اجلهات               

 الفاعلة غري احلكومية واإلنسانية الدولية أو اجلهات الفاعلة املعنية بالتنمية؛
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مليـة  يتمتعون بإمكانية الوصول إىل اآلليات الفعالة اليت تقوم برصد الع           )د( 
  والظروف على األرض؛

يشاركون، يف حاالت التشرد النامجة عن الرتاع أو العنف، بصورة غري             )ه( 
مباشرة على األقل يف عمليات السالم واجلهود املتعلقة ببناء السالم وكذلك اجلهود الـيت              

 تدعم احللول الدائمة؛

جامعة وأن تشمل،   ينبغي أن تكون العمليات املتعلقة بدعم التوصُّل إىل حل دائم            
على أساس املساواة الكاملة، مجيع شرائح السكان املشردين، مبن فيهم النساء واألطفـال             

، واألشخاص ذوو االحتياجات اخلاصـة واألشـخاص   )تبعاً ألعمارهم ودرجة نضجهم   (
 .املهّمشون احملتملون

  ما هي املعايري اليت ُتحدِّد مدى التوصُّل إىل حل دائم؟-٤السؤال   

فاملشردون داخلياً الذين توّصلوا    . حدِّد عدد من املعايري مدى حتقيق احلل الدائم       ُت 
 :إىل حل دائم سوف يتمتعون دون متييز مبا يلي

 السالمة واألمن وحرية التنقل على املدى الطويل؛  )أ( 

مستوى معيشي الئق، مبا يف ذلك الوصول كحد أدىن إىل قدر كاٍف من            )ب( 
 اإلسكان والرعاية الصحية والتعليم األساسي؛الغذاء واملياه و

 الوصول إىل فرص العمل وأسباب املعيشة؛  )ج( 

الوصول إىل اآلليات الفعالة اليت تقوم بإصالح مـساكنهم وأراضـيهم             )د( 
 .وممتلكاهتم أو ُتقدم هلم التعويض

  ويف بعض السياقات، سيكون من الضروري أيضاً للمشردين داخلياً االسـتفادة            
 :مما يلي من أجل التوصل إىل حل دائم

 إمكانية احلصول على الوثائق الشخصية وغريها من الوثائق واستبداهلا؛  )أ( 

  مجع الشمل الطوعي مع أفراد العائلة الذين تفّرقوا أثناء التشرد؛  )ب( 
املشاركة يف الشؤون العامة على كافة املستويات على أساس املساواة مع             )ج( 
 قيمني؛السكان امل

ُسُيل االنتصاف الفعالة من االنتهاكات ذات الصلة بالتشرد، مبا يف ذلك             )د( 
 .الوصول إىل العدالة واجلرب واملعلومات بشأن أسباب االنتهاكات
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  احملتويات
  الصفحة الفقـرات 

  ٦  ٧-١  .....................................................................مقدمة  - أوالً  
  ٨  ٢٠-٨  .........................................و احلل الدائم للمشردين داخلياً؟ما ه  - ثانياً  
  ١٢  ٢١  ....عن حلول دائمة؟يت ينبغي أن ُيهتدى هبا يف البحث ما هي املبادئ األساسية ال  - ثالثاً  
  ١٥  ٥٢-٢٢  ...........ى احلقوق لدعم إجياد حلول دائمة؟كيف ينبغي تنظيم عملية قائمة عل  - رابعاً  

  ١٦  ٣٣-٢٤  ............................. طوعي ومستنري ملوقع للحل الدائماختيار  - ألف     
  ٢٠  ٤٢-٣٤  ............طيط احللول الدائمة وإدارهتا ختمشاركة املشردين داخلياً يف  -  باء     
  ٢٢  ٤٣  .................لفاعلة اليت تدعم احللول الدائمةالوصول إىل اجلهات ا  - جيم     
  ٢٢  ٤٧-٤٤  ......................................الوصول إىل آليات رصد فعالة  - الد     
  م املـشردين داخليـاً    جيب أن تتضمن عمليات السالم وبنـاء الـسال          -  هاء     
  ٢٣  ٥٢-٤٨  ............................................احللول الدائمة وأن ُتعزِّز           

  ٢٥  ١٠٥-٥٣  .............................. حتدِّد مدى حتقيق احلل الدائم؟ما هي املعايري اليت  - خامساً  
  ٢٥  ٦٤-٥٦  ..................................السالمة واألمن على األجل الطويل  - ألف     
  ٢٨  ٧٠-٦٥  ................................التمتع مبستوى معيشة الئق دون متييز  -  باء     
  ٣١  ٧٥-٧١  ........................الوصول إىل سبل كسب العيش وفرص العمل  - جيم     
  ٣٢  ٨٣-٧٦  ......الة وامليسورة إلصالح املساكن واألراضي واملمتلكاتاآلليات الفع  - دال     
  ٣٤  ٨٧-٨٤  ...........احلصول على الوثائق الشخصية وغريها من الوثائق دون متييز  -  هاء     
  ٣٦  ٩١-٨٨  ....................................................مجع مشل األسر  -  واو     
  ٣٧  ٩٣-٩٢  ................................املشاركة يف الشؤون العامة دون متييز  - زاي     
  ٣٨  ١٠٥-٩٤  ..........................فعالة والعدالةالوصول إىل سبل االنتصاف ال  - حاء     
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  ةمقدم  -ً أوال  
ويف حني أنه ال ميكـن تـداُرك املعانـاة          . التشرد هو حدث يؤدي إىل تغيري احلياة        -١

الشديدة اإليالم والقسوة النامجة عن التشرد فإنه ينبغي أن يكون بإمكان املـشردين داخليـاً        
 مـن   ٢٨ النحو املبني يف املبدأ      وعلى. استئناف حياة عادية عن طريق التوصُّل إىل حل دائم        

يتمتع املشردون داخلياً باحلق يف احلصول على       ،  )١(املبادئ التوجيهية املتعلقة بالتشرد الداخلي    
            وُتحـدِّد املبـادئ    .  يف حاجـة إىل مـساعدة يف جهـودهم         نحل دائم وغالباً ما يكونو    

كمـا حتـّدد     ، حلول دائمـة    حقوق املشردين داخلياً يف احلصول على      ٣٠-٢٨التوجيهية  
مسؤوليات السلطات الوطنية ودور اجلهات الفاعلة اإلنسانية والعاملة يف جمـال التنميـة يف              

  .املساعدة على التوصُّل إىل حلول دائمة
السلطات املختصة يف املقـام األول واجـب   يقع على عاتق  ه بأن ٢٨ويعترف املبدأ     -٢

الالزمة لتمكني املشردين داخلياً من العودة الطوعية،       ومسؤولية هتيئة الظروف وتوفري الوسائل      
آمنني ُمكرَّمني، إىل ديارهم أو أماكن إقامتهم املعتادة أو التوطُّن الطوعي يف مكان آخر مـن                

دم مصلحة الدولة على أفـضل      ختكذلك فإن كفالة احللول الدائمة للمشردين داخلياً         .البلد
حالة هتميش مستمر دون أي آفاق حلل دائـم قـد           ذلك أن ترك املشردين داخلياً يف       . وجه

وتيـسري  . األزماتانتهاء  ُيصبح عقبةً أمام استقرار السالم واالنتعاش والتعمري يف البلدان بعد           
احللول الدائمة يقتضي من مجيع اجلهات الفاعلة، مبا يف ذلك الـسلطات الوطنيـة واحملليـة                

 سوّياً وأن ُتحدِّد االسـتراتيجيات واألنـشطة    أن تعملاإلمنائية،واجلهات الفاعلة اإلنسانية و  
الصحيحة ملساعدة املشردين داخلياً يف هذه العملية، وأن تضع املعايري اليت تساعد على حتديد              

  .مدى حتقيق احلل الدائم
واإلطار احلايل املتعلق باحللول الدائمة للمشردين داخلياً يرمي إىل توضيح مفهـوم              -٣

وتستند هذه النسخة من اإلطـار إىل       . ادات عامة بشأن كيفية حتقيقه    احلل الدائم ويقدِّم إرش   
 رحبت هبا اللجنة الدائمة املشتركة بـني الوكـاالت          ٢٠٠٧نسخة منوذجية أُعِلنت يف عام      

 مع ٢٠٠٩وجرى تنقيح اإلطار ووضعه يف صيغته النهائية يف عام .  ميدانياًاختبارهاواقترحت 
  . ة من امليدان بشأن النسخة النموذجية واملشاريع التاليةاملعلومات القيِّمة الواردمراعاة 

ترأس ممثل األمني العام املعين حبقوق اإلنسان للمشردين داخلياً عمليـة املراجعـة             و  -٤
وعمل بالتعاون الوثيق مع الفريق العامل املعين مبجموعة االنتعاش املبكِّر والفريق العامل املعين             

__________ 

تستند إىل القانون الدويل    ) ، املرفق E/CN.4/1998/53/Add.2(إن املبادئ التوجيهية املتعلقة بالتشرد الداخلي        )١(
         وقد اعترف هبا مؤمتر القمـة العـاملي       . ين الدويل وُتعبِّر عنها وتتوافق معها     حلقوق اإلنسان والقانون اإلنسا   

" إطاراً هاماً حلماية املشردين داخليـاً     " وكذلك جملس حقوق اإلنسان واجلمعية العامة بوصفها         ٢٠٠٥لعام  
؛ ١١ الفقرة   ،٦٤/١٦٢؛ والقرار   ١٠، الفقرة   ٦٢/١٥٣؛ القرار   ١٣٢، الفقرة   ٦٠/١قرار اجلمعية العامة    (

 ).٥، الفقرة ٦/٣٢قرار اجمللس 
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 األمم املتحدة السامي املعين بشؤون الالجـئني وبرنـامج          مبجموعة احلماية، وخباصة مفوض   
 منظمـة األمم املتحدة اإلمنائي ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية واملنظمة الدولية للهجرة، و          

، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة ومركـز رصـد التـشرد        )اليونيسيف(األمم املتحدة للطفولة    
  .)٢( برين بشأن التشرد الداخلي-ز وقدم الدعم أيضاً مشروع بروكينغ. الداخلي

  الغرض من هذا اإلطار ونطاقه    
تعزيز فهم أفـضل ملفهـوم احللـول الدائمـة          ) أ: (إن الغرض من هذا اإلطار هو       -٥

داء مشورة عامة بشأن العملية والشروط الالزمة لتحقيق حـل          سإ) ب(للمشردين داخلياً؛   
  .لدائماملساعدة يف حتديد مدى حتقيق احلل ا) ج(دائم؛ و

ويرمي اإلطار إىل إبداء املشورة بشأن حتقيق احللول الدائمة عقب التشرد الـداخلي               -٦
يف سياق الرتاعات املسلحة وحاالت العنف العامة وانتهاكات حقوق اإلنسان والكـوارث            

ينبغي تطبيقـه   فوحيث إن الدليل يتسم بطابع عام        )٣(الطبيعية أو الكوارث من صنع اإلنسان     
واإلطار تكميلي للمبادئ التوجيهية التـشغيلية األكثـر        . ع والسياق احملددين  يف ضوء الوض  

  .تفصيالً اليت اعتمدهتا اجلهات الفاعلة اإلنسانية واإلمنائية أو السلطات الوطنية واحمللية
مساعدة اجلهات الفاعلـة الدوليـة وغـري        إىل  ويرمي إطار العمل يف املقام األول         -٧

 احلكومات اليت تواجِه حتديات إنسانية وإمنائية نامجـة عـن            إىل تقدمي العون احلكومية على   
د على حكومات البلدان املتأثرة بالتـشر     وقد يعود إطار العمل أيضاً بالنفع       . التشرد الداخلي 

الداخلي اليت يقع عليها يف املقام األول واجب ومسؤولية تقدمي احلماية واملساعدة اإلنـسانية              
ن و عن األطراف املعنية األخرى أال وهي اجلهات املاحنة واملـشرد          إىل املشردين داخلياً فضالً   

  .)٤(أنفسهم

__________ 

استندت النسخة النموذجية هلذا اإلطار إىل املسامهة املقدمة من معهد دراسة اهلجـرة الدوليـة يف جامعـة             )٢(
  .جورج تاون

قد تتداخل احلاالت بالطبع، وخباصة حيثما حيدث التشريد الناتج عن الكوارث يف سياق حـاالت طارئـة              )٣(
 جبالء بصورة متزايدة أن تغيُّر املناخ يفاِقم الكوارث الطبيعية والتشريد الناجم عنـها،              ويتبدى أيضاً . معقّدة

ويف حني أن هذا اإلطار     . حىت ولو مل تكن مجيع حاالت التشريد الناجم عن الكوارث هلا صلة بتغيُّر املناخ             
لرجوع إىل املبادئ التوجيهيـة     قد يقدِّم بعض املشورة العامة فيما خيص التشريد الناجم عن التنمية، فينبغي ا            

انظر بوجه خاص البنك الدويل السياسة املتعلقة بإعادة التـوطني القـسرية            . اخلاصة املتعلقة بإعادة التوطني   
)OP 4.12؛ واملقرر اخلاص املعين بالسكن الالئـق، املبـادئ األساسـية    )٢٠٠١ديسمرب /، كانون األول

؛ ومـصرف  (A/HRC/4/18, 2007)ء والترحيل بدافع التنميـة  واخلطوط التوجيهية املتعلقة بعمليات اإلخال
  .١٩٩٦التنمية اآلسيوي، السياسة املتعلقة بإعادة التوطني القسري، 

يف بعض احلاالت قد يكون إلطار العمل أيضاً صلة بسلطات األمر الواقع اليت تسيطر على األراضي، الـيت                   ) ٤(
رة لدولة إذا كانت هذه السلطات متارِس يف الواقـع بعـض            ُتعترب أفعاهلا مبوجب القانون الدويل أفعاالً صاد      

. اختصاصات السلطة احلكومية يف غياب السلطات الرمسية ويف ظروف تستدعي ممارسة تلك االختصاصات            
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  ما هو احلل الدائم للمشردين داخلياً؟  - ثانياً  
ميكن أن يتحقق احلل الدائم عندما ال يصبح لدى املشردين داخليـاً الـسابقني أي                 -٨

ن مبقدورهم التمتـع    احتياجات حمددة للحماية واملساعدة فيما يتصل بتشريدهم وعندما يكو        
  .حبقوق اإلنسان دون متييز ناتج عن تشريدهم

  :وميكن أن يتحقق احلل الدائم عن طريق ما يلي  -٩
املشار إليه فيما يلـي بوصـفه       (إعادة اإلدماج بشكل مستدام يف املكان األصلي         •

  ؛")العودة"
اإلدمـاج   (اإلدماج بشكل مستدام يف املناطق احمللية اليت جلأ إليها املشردون داخلياً           •

  ؛)احمللي
 مـن    التوطني يف مكان آخر   (اإلدماج بشكل مستدام يف أي جزء آخر من البلد           •

  ).البلد
وقد يؤدي حل السبب الفوري للتشريد، مثالً نظراً إلبرام اتفاق سالم أو ألن ميـاه               -١٠

 غري أهنا ال تكون كافيـة     . الفيضانات قد احنسرت إىل توليد فرص تسمح بإجياد حلول دائمة         
 أي العودة إىل املوطن األصلي أو مكـان         االنتقال اجلسدي وجمرد  . وحدها يف إجياد حل دائم    

اإلقامة املعتاد أو التحرُّك إىل جزء آخر من البلد أو اختيار االندماج حملياً ال ُتعترب غالباً حـالً                 
  .)٥()وخباصة بعد الرتاعات. (دائماً
 اخليار الذي اختـاره املـشردون داخليـاً         وأّياً كان السبب يف التشريد الداخلي أو        -١١

حبصوهلم على احلل الدائم يظل لدى املشردين داخلياً احتياجات متبقية وشـواغل متعلقـة              
فقد جيد املشردون داخلياً الذين عادوا فعلياً إىل موطنـهم          . حبقوق اإلنسان ترتبط بتشريدهم   

املطالَبة بأراضيهم ألن الكارثة الـيت      األصلي أهنم ال يستطيعون إعادة بناء منازهلم املدّمرة أو          
. أدت إىل تشريدهم قد جعلت األرض غري آمنة للسكىن أو أن األرض حيتلها اآلن آخـرون               

وقد ال جيد األشخاص الذين خيتارون اإلدماج احمللي أي فرصة عمل أو مسكن لإلجيار نظراً               
أما أولئك الـذين    . خلياًللتمييز الذي ميارسه السكان املقيمون أو السلطات ضد املشردين دا         

__________ 

، مشروع املواد املتعلقة مبسؤولية الدول عن األفعال غري املشروعة دولياً، اليت اعتمـدهتا جلنـة       ٩انظر املادة   
  . انتباه احلكومات إليها٥٦/٨٣ يف دورهتا السادسة واخلمسني ووّجهت اجلمعية العامة يف قرارها القانون الدويل

وحقيقة أنه مل   ). مثالً املعونة الغذائية  (يف بعض األماكن ُيسجَّل املشردون داخلياًُ بقصد تزويدهم باملساعدة           )٥(
ذا الغرض ال يعين بالضرورة أهنـم قـد   يعد حيتاجون إىل مثل هذه املساعدة وأنه ميكن هلم إلغاء التسجيل هل           

ومن منظور القانون الدويل ُيعترب التشرد الداخلي حقيقة فعلية، وخبالف قانون الالجئني            . وجدوا حالً دائماً  
وتسجيل املشردين داخليـاً ميكـن أن       . من الناحية القانونية  " مركز املشرد داخلياً  "ال يوجد أي شيء مثل      

وتـسجيل  . ل يرتبط بأهداف حمددة وملموسة، وهي توفري مساعدة خاصـة         يكون مفيداً إذا كان التسجي    
املشردين داخلياً أو إلغاء تسجيلهم ال يضيف وال ينتقص من حقوق األشخاص مبوجب القانون الدويل، مبا                

  .يف ذلك احلق يف احلصول على حل دائم
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توطّنوا يف أي مكان آخر من البلد فقد حيتاجون إىل مساعدة إنسانية وإمنائية وماليـة إىل أن                 
  .يصبح بإمكاهنم الوصول إىل أسباب املعيشة وخدمات التعليم والصحة يف موقعهم اجلديد

ة إىل املـوطن    ر العود صكذلك ينبغي أال ُيفَهم أن احللول الدائمة تعين على وجه الق            -١٢
وميكن ألي متشرد داخلياً إجياد حل . األصلي السابق وإعادة إرساء الوضع القائم قبل التشريد  

دائم بعيداً عن موطنه األصلي السابق إذا جرى تلبية احتياجاته املتعلقة بالتشريد وكان بإمكانه 
  .التمتع حبقوقه دون متييز يتعلق بالتشريد

 الذين توصلوا إىل حل دائم قد يواجِهـون احتياجـات أو            غري أن املشردين داخلياً     -١٣
شواغل ذات صلة حبقوق اإلنسان ليست هلا عالقة بالتشريد مثالً عندما يعـود املـشردون               
داخلياً أو ُيعاد توطينهم يف منطقة جرى إمهاهلا أو إفقارها حىت قبل تشريدهم أو حيثما تواجه                

ديات اليت يواجهها املشردون داخليـاً الـذين        الشرائح األوسع نطاقاً من السكان نفس التح      
  .يشاركون يف االنتخابات أو الشؤون العامة األخرى

ولذلك فإن من املهم حتديد ما هي االحتياجات أو مشاغل حقوق اإلنسان املتبقيـة                -١٤
واملعايري التالية ميكن أن تساعد يف حتديـد مـا إذا كانـت             . اليت هلا صلة حبقيقة تشريدهم    

  :أي مشرد داخلياً أو أي شواغل تتعلق حبقوق اإلنسان هلا صلة بالتشريداحتياجات 
أن احلاجة أو االنشغال املتعلق حبقوق اإلنسان هو نتيجة ألحداث سّببت التشريد              •

فَقََد مشرد داخلي شهادة ميالده أثناء الفرار       : من أمثلة ذلك  . أو نامجة عن التشريد   
وال يستطيع أي مشرد داخلي عائد      . يلةأو اإلخالء ويكون يف حاجة إىل وثيقة بد       

إجياد وسيلة للعيش ألن أولئك الذين قاموا بتشريده قسرياً ال يزالون حيتلون أرضه             
وتتعرض أي فتاة مراِهقة من املشردين داخلياً أُوِدعت لدى أسرة مضيفة           . الزراعية

  .خلطر العنف اجلنسي
من غياب املشرد داخلياً عـن      وينتج االحتياج أو االنشغال املتعلق حبقوق اإلنسان         •

فأي مشرد داخلي عائد على سبيل املثال حيتاج إىل معونة غذائيـة       . موطنه األصلي 
أرضـها بـسبب    / ألهنا ال يستطيع زراعة أرضه     -حىت موسم احلصاد التايل ألنه      

أو أن أي مشرد داخلي جرى إعادة توطينه يف مكان آخر غري مقّيـد يف               . التشريد
  .كن موجوداً عندما أُجري تعداد السكانيه مل سجل املصوِّتني ألن

وتتصل احلاجة أو االنشغال املتعلق حبقوق اإلنسان باألوضاع القائمة يف منـاطق             •
العودة أو االندماج احمللي أو التوطني يف مكان آخر من البلد مما يشكل عقبة حتول               

الذي فّر مـن    فاملشرد داخلياً   .  املشرد الداخلي من اختيار أي حل دائم       متكّندون  
كارثة طبيعية على سبيل املثال ال ميكنه العودة بأمان إىل منطقة معّرضة للفيضانات             
إىل أن تقوم السلطات بإقامة السدود أو اختاذ غريها من التدابري املناسبة للحد مـن      

 أو تكون هناك حاجة لتسريح أو نزع سالح احملاربني وعقـاب            ؛خماطر الكوارث 
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يز املصاحلة اجملتمعية للسماح بعودة أقلية مـشردة بـصورة          مرتِكيب احلوادث وتعز  
      أو أن ُيعرض على املشردين داخلياً إعادة التوطني يف منطقة نائيـة حيـث             . آمنة

  .ال توجد أي خدمات عامة أو أي فرص مناسبة لكسب الرزق
 واحلاجة أو االنشغال املتعلق حبقوق اإلنسان هو نتيجة ملشكلة تؤثر على املشردين            •

                . داخلياً بصورة غري متناسبة، وخباصة إذا كانت املـشكلة ناجتـة عـن التمييـز              
فال يستطيع املشردون داخلياً الذين حياولون االندماج حملياً على سبيل املثال إجيـاد      

. وظائف بالرغم من وجود مستوى مرتفع من العمالة يف صفوف السكان املقيمني           
 اآلخرون أهدافاً جلرائم الكراهية عندما حياولون التـوطُّن         ويصبح املشردون داخلياً  

  .يف مناطق معينة

  عملية تدرجيية ومعقّدة    
 عملية طويلة األجل تتمثل يف تقليل       اًحل دائم حق  توصل إىل   يكون ضمان ال  غالباً ما     -١٥

 حبقوقهم دون   فل متتُّع املشردين داخلياً   كاالحتياجات املتعلقة بالتشريد بصورة متدرِّجة بينما يُ      
وال يصبح أي حل حالً دائماً إال بعد سنوات بل حىت عقود            . بتشردهمألسباب تتصل   متييز  

  . بعد االنتقال املادي إىل املوطن األصلي أو مكان التوطني، أو بعد اختاذ القرار باالندماج حملياً
  :حتديات متعددةنطوي على  عملية معقّدة تيوه  -١٦

 وهذا يتعلق بإجياد حلول دائمة بإعادة حقوق اإلنسان         :سانحتدٍّ يتعلق حبقوق اإلن    •
للمشردين الذين تضرَّروا من جراء تشردهم، مبا يف ذلك حقوقهم يف احلصول على             

وقد ينطـوي   . األمن واملمتلكات والسكن والتعليم والصحة وسبل كسب الرزق       
ملاضية عن طريق   هذا على احلق يف اإلنصاف والعدالة ومعرفة احلقيقة وإهناء املظامل ا          

  .العدالة االنتقالية أو غريها من التدابري املناِسبة
 أثناء حتقيق احللول الدائمة، يكون لدى املشردين داخلياً يف الغالـب            :حتدٍّ إنساين  •

فقد حيتاجون إىل مأوى مؤقت إىل أن تتم إعادة بنـاء      . احتياجات إنسانية مستمرة  
 أن تتوافر أوىل احملاصيل، أو إىل خدمات        منازهلم املدّمرة، أو إىل حصص غذائية إىل      

  .صحية طارئة إىل أن تتم إعادة إنشاء النظام الصحي
 يشمل حتقيق احللول الدائمة تناول التحديات اإلمنائية الرئيـسية الـيت            :حتدٍّ إمنائي  •

وتشمل هذه األهداف توفري سبل الوصول      . حّددهتا أيضاً األهداف اإلمنائية لأللفية    
الرزق والتعليم والرعاية الصحية يف مناطق العودة أو اإلدمـاج          إىل وسائل كسب    

احمللي أو غريها من مناطق التوطني؛ واملساعدة على إنشاء أو إعادة إنشاء هياكـل              
  .والُبىن التحتية إدارة الشؤون احمللية وسيادة القانون، وإعادة بناء املنازل

 حتقيق احللول الدائمة بعـد   قد ال يكون من املمكن    :حتدي بناء السالم أو التعمري     •
انتهاء الرتاعات وحاالت العنف املعّمم وكذلك، يف بعض احلـاالت، الكـوارث            
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الواسعة النطاق سواء منها الطبيعية أو تلك اليت هي من صـنع اإلنـسان دون أن                
يكون هناك استقرار سياسي واقتصادي واجتماعي على املستوى احمللي أو حـىت            

  . الوطين

  مشاركة خمتلف اجلهات الفاعلة مشاركة منسقة ويف الوقت املناسبعملية تقتضي     
ينبغي للمجموعة الواسعة النطاق من اجلهات الفاعلة اليت بإمكاهنا دعـم احللـول               -١٧

الدائمة، مبا يف ذلك السلطات الوطنية واحمللية وكذلك اجلهات الفاعلة اإلنسانية واإلمنائيـة              
  .  أن تعمل سوّياً من بداية العملية)٦( والسياسة الدوليةوتلك العاملة يف جمال حقوق اإلنسان

. يتعني على اجلهات الفاعلة اإلنسانية واإلمنائية القيام بدور يف دعم احللول الدائمـة              -١٨
وميكن . وُيعترب التنسيق الفعلي بني اجلهات الفاعلة اإلنسانية واإلمنائية والسلطات أمراً ضرورياً         

مثل جلنة تدعو لالجتماع سلطات خمتصة وشركائها الدوليني وغـري          هلياكل التنسيق الوطنية    
احلكوميني العاملني يف اجملال اإلنساين واإلمنائي أن تضمن التوزيع الفعلـي للمـسؤوليات،             

  .وتعمل على ضمان استراتيجية متسقة وشاملة
ـ                 -١٩ ا ويف هذا السياق من املهم التشديد على أن اجلهات الفاعلة اإلمنائيـة ينبغـي هل

 وكذلك االستراتيجيات واألنشطة املتعلقة     )٧(االضطالع مبسؤولياهتا فيما خيص اإلنعاش املبكِّر     
باإلنعاش اليت تساعد السلطات يف تناول احتياجات وشواغل املـشردين داخليـاً وميكـن              

ويتبّين من التجارب أن اإلنعاش املبكِّـر       . االضطالع هبا يف إطار برامج إمنائية طويلة األجل       
ذلك أن االستثمار يف جمال اإلنعاش املبكر ُيعجِّل بتحقيق احللول الدائمـة            . عتَبر أمراً حيوياً  ُي

ويتجنَّب التشريد املُطوَّل وُيشجِّع أنشطة اإلنعاش التلقائية يف صفوف السكان املتأثرين، مبا يف             
 ومن بني أولويـات  .ذلك اجملتمعات احمللية املضيفة واملتلقّية، ويساعد على منع التشريد جمّدداً      

اإلنعاش املبكِّر ذات الصلة باحللول الدائمة إعادة إنـشاء هياكـل إدارة الـشؤون احملليـة                
ومرافق اخلدمـة األساسـية     .) الشرطة واحملاكم احمللية إخل   (ومؤسسات احلماية التابعة للدولة     

ا توَجد هـذه    أو حيثم ) املدارس والرعاية الصحية األساسية وشبكات املياه واملرافق الصحية       (
ومن املهم أيضاً   . املرافق بالفعل تطويعها مبا يتوافق مع االحتياجات احملّددة للمشردين داخلياً         

__________ 

تحدة لبناء السالم أو اللجان املعنية ببناء       قد يتعني على اهليئات الدولية مثل املنظمات اإلقليمية وجلنة األمم امل           )٦(
وقد قامت حىت اآلن جلنـة بنـاء الـسالم،      . السالم واللجان السياسية القيام بدور هام يف بعض السياقات        

بالتعاون الوثيق مع احلكومات املعنية بوضع استراتيجيات لبناء السالم بشأن عدة بلدان ناشئة من الرتاعات،               
  .لول الدائمة للمشردين داخلياًوالبعض منها يتناول احل

جرى تعريف مفهوم اإلنعاش املبكِّر بوصفه تطبيق املبادئ اإلمنائية على احلاالت اإلنسانية من أجل احلفـاظ                )٧(
على القدرات احمللية والوطنية ومنع تعرُّضها ملزيد من التدهور حىت يكون بإمكاهنا توفري األسـاس الـالزم                 

واحلفـاظ علـى اسـتقرار      . إلنعاش التلقائية يف صفوف السكان املتأثّرين     لالنتعاش الكامل وحفز أنشطة ا    
انظر برنامج األمم املتحـدة     . واستخدام هذه القدرات يؤدي بدوره إىل تقليل كمية الدعم اإلنساين الالزم          

  .١-١، )٢٠٠٨أغسطس / آب٢٢(اإلمنائي، السياسة املتعلقة باإلنعاش املبكِّر 



A/HRC/13/21/Add.4 

GE.10-10047 12 

أن توفِّر جهود اإلنعاش املبكِّر لفرادى املشردين داخلياً املساعدة الفورية وامللموسة إلعـادة             
السـتجابة  إرساء سبل كسب الرزق وينبغي بدء مثل هذه الربامج بالفعـل كجـزء مـن ا      

  .اإلنسانية
وينبغي أن تكون اجلهات املاحنة اليت تدعم احللول الدائمة مستعدة لتقدمي األمـوال               -٢٠

لربامج اإلنعاش املبكِّر، اليت حتظى غالباً باهتمامٍ غري كاٍف بالرغم من أهنا تـضطلع بوظيفـة                
  .لإلبقاء على احلياة وبناء السالم

البحث عن حلول يف  هبا ىهتدليت ينبغي أن ُيما هي املبادئ األساسية ا  - ثالثاً  
  دائمة؟

القانون الدويل حلقوق اإلنـسان     (ُتحدِّد املبادئ التوجيهية واإلطار القانوين الدويل         -٢١
احلقوق واملسؤوليات اليت جيب احترامهـا      ) وكذلك، عند االنطباق، القانون اإلنساين الدويل     

مجيع االستراتيجيات واألنشطة اليت ترمي إىل   وال بد أن تستند     . لدى البحث عن حلول دائمة    
  :دعم البحث عن حلول دائمة إىل هذه احلقوق واملسؤوليات

ينبغي للسلطات الوطنية أن تضطلع باملسؤولية األساسية فيما خيص تـوفري             )أ(  
ويف حني أن . )٨(احللول الدائمة للمشردين داخلياً وضمان تلبية احتياجاهتم للحماية واملساعدة        

نفيذ الفعلي هلذه املسؤولية قد يتفاوت تبعاً للسياق فينبغي عملياً للسلطات الوطنية أن تعمل           الت
أو املتعلقة بالسياسات الالزمة موجودة لضمان      /كحدٍّ أدىن على ضمان أن األطُر القانونية و       

حقوق املشردين داخلياً وأن تقوم بإنشاء هياكل حكومية فعالة لتنسيق االستجابة الوطنيـة             
احمللية وتيسري توفري املساعدة اإلنسانية واإلمنائية، وأن تضمن ختصيص قـدرٍ كـاٍف مـن               و

  .التمويل، عن طريق امليزانيات الوطنية فضالً عن املعونة الدولية لدعم العملية
ينبغي للسلطات الوطنية واحمللية أن متنح اجلهات الفاعلة الدولية اإلنـسانية             )ب(  

ل منها لواليتها، إمكانية الوصول السريع غري املقّيد إىل املـشردين           واإلمنائية، لدى ممارسة ك   
وعلى الرغم من أن املسؤولية الرئيسية عـن محايـة          . )٩(داخلياً ملساعدهتم يف إجياد حلٍ دائم     

ومساعدة املشردين داخلياً تقع على السلطات فإن اجلهات الفاعلة الدولية اإلنسانية واإلمنائية            
  .تقوم بدورٍ تكميلي

ينبغي أن تكون احلقوق واالحتياجات واملصاحل املشروعة للمشردين داخلياً           )ج(  
هي االعتبارات األساسية اليت هتتدي هبا مجيع السياسات والقرارات ذات الـصلة بالتـشرد              

__________ 

وتقع على سلطات األمر الواقع اليت تسيطر فعلياً على األراضي مـسؤوليات            . )١(٢٨انظر املبدأ التوجيهي     )٨(
  .مماثلة دون أن ينطوي ذلك ضمناً على اعتراف قانوين

  .٣٠انظر املبدأ التوجيهي  )٩(
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وكثرياً ما ترتبط احللول الدائمة باملسائل اهلامة املتعلقة بالـسالمة          . الداخلي واحللول الدائمة  
ومع ذلك فإن االعتبارات اليت تستند إىل احتياجات وأوجه ضعف  . السيادة واألمن اإلقليمية و 

املشردين داخلياً وتسترشد باملعايري الدولية حلقوق اإلنسان ينبغي أن هتتـدي هبـا القـوانني             
  .والسياسات املتعلقة بالتشرد الداخلي يف مجيع األوقات

ترم حق املشردين داخلياً يف     ينبغي جلميع اجلهات الفاعلة ذات الصلة أن حت         )د(  
وللمشردين داخلياً أيضاً   . )١٠(اختاذ قرار مستنري وطوعي بشأن احلل الدائم الذي يودون اتِّباعه         

. )١١(احلق يف املشاركة يف ختطيط وإدارة االستراتيجيات والربامج املتعلقة بـاحللول الدائمـة            
عهم، ما إذا كانوا يوّدون العودة أو       ويقرِّر املشردون داخلياً، يف ضوء الظروف احملّددة ألوضا       

االندماج احمللي أو التوطُّن يف مكان آخر من البلد وليس هناك أي ترتيب بني هذه األنـواع                 
وقد يتضمن اتفاق سالم سياسة تفضِّل أحد احللول الدائمة، لكنه . املختلفة من احللول الدائمة

ب احتـرام االختيـارات الفرديـة       حىت يف هذه احلاالت يظل مبدأ حرية التنقل سارياً وجي         
وينبغي للسلطات الوطنية واحمللية واجلهات الفاعلة اإلنسانية واإلمنائية أن تستند يف           . ودعمها

وضع براجمها املتعلقة باحلل الدائم إىل األفضليات الفعلية للمشردين داخلياً وأن تعمل علـى              
  .تزويدهم باختيار ذي معىن وعملي للحلول الدائمة

ّي شخص خيتار االندماج احمللي أو التوطُّن يف مكان آخر من البلـد يف              وأ  )ه(  
وُيقتضى ملمارسة احلق   . غياب آفاق العودة ال يفقد حقه يف العودة ما أن تصبح العودة ممكنة            

العودة، واالندماج احمللـي، التـوطني يف   (يف اختيار أي حلٍ دائمٍ أن تكون خمتلف اخليارات         
ا املشردون داخلياً الذين ال ُتتاح هلم أي آفاق للعـودة يف املـستقبل            أم. متوافرة) مكاٍن آخر 

مثالً بالنظر إىل منازعات إقليمية مل ُتحَسم أو بسبب كارثة أدت إىل جعل األراضي              (املنظور  
خيتارون يف العادة االندماج حملياً يف الوقت الراهن بينما حيتفظون بآفاق           ) غري صاحلة للُسكىن  

ومساعدهتم (عم املشردين داخلياً يف تطبيع وضعهم املعيشي يف موقع التشرد           ود. عودة حمتَملة 
بـل إن  . ال يستبعد احلق يف العودة.) على إجياد فرص عمل والوصول إىل منازهلم اخلاصة إخل    

هذا الدعم ُيسهِم باألحرى يف جتنُّب التشرد الطويل األمد وُيعزِّز االكتفاء الـذايت ويـضع               
كـذلك  .  موقف أقوى للعودة طوعياً إىل موطنهم السابق يف وقت الحق          املشردين داخلياً يف  

فإن القرار باالندماج حملياً أو التوطني يف مكان آخر من البلد على أساس دائم، حـىت ولـو                 
كانت العودة ممكنة ال يستبعد حرية الشخص يف أن خيتار يف وقت الحق االنتقال إىل مكان                

  .صليموطنها األ/آخر، مبا يف ذلك موطنه

__________ 

من اإلعالن العـاملي حلقـوق   ) ١(١٣ينبثق هذا احلق من احلق يف حرية االنتقال واإلقامة اليت تكفلها املادة          )١٠(
  .٣٤-٢٤انظر أدناه الفقرات . ٢٨ه مشمول ضمناً يف املبدأ التوجيهي اإلنسان كما أن

  . الواردة أدناه٤٢-٣٥ والفقرات ٢٨انظر املبدأ التوجيهي  )١١(
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ال ينبغي بأي حال من األحوال تشجيع املشردين داخلياً أو إجبارهم علـى     )و(  
العودة إىل أو التوطُّن يف أماكن تكون فيه حياهتم أو سالمتهم أو حريتهم أو صحتهم معّرضة                

وحياول ُصّناع السياسة يف الغالب فهم مىت تصبح الظروف مواتية لبـدء تقـدمي          . )١٢(للخطر
وجيب . الت العودة أو االندماج احمللي أو التوطني يف أي مكان آخر من البلد            املساعدة يف حا  

ومن الناحية العملية   . عدم اخللط بني هذه املسألة والوقت الذي جرى فيه حتقيق احلل الدائم           
ليس من الضروري وجود مجيع الظروف الالزمة إلجياد حلول دائمة كي تبدأ اجلهات الفاعلة     

ئية أو السلطات الوطنية واحمللية يف تقدمي املساعدة لعودة املشردين داخلياً أو            اإلنسانية أو اإلمنا  
غري أنه حىت عندما تكون العودة أو االندماج احمللي أو التوطُّن يف مكان آخر مـن                . توطينهم

البلد طوعياً متاماً، ينبغي عدم تشجيعهم إذا كان ذلك ُيعرِّض حيـاة املـشردين داخليـاً أو                 
حريتهم أو صحتهم للخطر، أو إذا تعذّر تأمني حدٍّ أدىن من الظروف املعيـشية              سالمتهم أو   

ومن الضروري للغاية وجود رصد مستمر،      . )١٣(الالئقة مع وضع الظروف احمللية يف االعتبار      
وينبغي أيـضاً   . إعادة التوطني /مبا يف ذلك الرصد املستقل، للظروف القائمة يف أماكن العودة         

يف موقع التشريد اليت قد تدفع املشردين داخلياً على قبول العـودة أو             رصد الظروف القائمة    
  .إعادة التوطني غري اآلمنة

جيب أال يكون املشردون داخلياً الذين يعودون أو يندجمون حملياً أو يتوطّنون    )ز(  
ذلـك  . )١٤(يف أي مكان آخر من البلد ُعرضة للتمييز، وخباصة ألسباب ذات صلة بتشريدهم  

تمييز هو مبدأ جامع ينبغي أن تسترشد به عملية دعم إجياد حلٍ دائم وتقييم مـدى  أن عدم ال 
وينبغي عدم التمييز ضد املشردين داخلياً بسبب تشريدهم أو أي أسباب           . حتقيق احلل الدائم  

         تتعلق بعنصرهم، أو ديانتهم أو جنسهم أو لغتهم أو آرائهم السياسية أو غريهـا مـن اآلراء                

__________ 

باحلق يف احلماية من العودة القسرية إىل أي مكـان          "، يتمتع املشردون داخلياً     )د(١٥وفقاً للمبدأ التوجيهي     )١٢(
أو صحتهم معّرضة للخطر، أو التـوطُّن القـسري يف ذلـك            /تكون فيه حياهتم أو سالمتهم أو حريتهم و       

  ".املكان
غـري أن عمليـات العـودة    . ال تشجِّع يف العادة عمليات العودة إال إذا كانت هناك آفاق إلجياد حلٍّ دائم      )١٣(

املؤقتة دون أي آفاق إلجياد حلٍّ دائم كاستراتيجية للحماية يف ظروف استثنائية أال وهي عنـدما تـشكِّل                  
وحتاول اجلهات الفاعلة اإلنسانية أيضاً اإلمـساك       .  خطراً أقل من استمرار الوجود يف موقع التشريد        العودة

مبعضلة ما إذا كان ينبغي مساعدة املشردين داخلياً الذين يعودون أو يتوطّنون تلقائياً بالرغم من إبالغهم أن                 
عدة املشردين داخلياً إذا كـان      ويف بعض السيناريوهات قد يكون من املناسب مسا       . الظروف ليست آمنة  

بينما ميتنعون متاماً عن تشجيع مثل هذه احلاالت للعودة أو إعادة           . ذلك يؤدي لتقليل املخاطر اليت يواجهوهنا     
  .التوطني غري اآلمنة

ال جيوز التمييز ضد األشخاص املشردين داخلياً الذين عادوا إىل          "على ما يلي    ) ١(٢٩ينص املبدأ التوجيهي     )١٤(
أو أماكن إقامتهم املعتادة أو املُعاد توطينهم يف مكان آخر من البلـد، حبكـم وضـعهم الـسابق                   ديارهم  

ويكون هلم احلق يف املشاركة الكاملة على قدم املساواة يف تسيري الشؤون العامة علـى كافـة                 . كمشردين
  ".املستويات ويف الوصول املتكافئ إىل اخلدمات العامة
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            والعـائلي   عجزهم أو عمرهم أو وضـعهم الزواجـي        القومي أو االجتماعي أو   أو أصلهم   
  .أو جنسيتهم أو غريها من األسباب

كما ينبغي عدم إمهال السكان واجملتمعات احمللية اليت تعيد توطني املشردين             )ح(  
ماج املشردين ذلك أن وصول وإد. داخلياً، واليت قد تكون احتياجاهتم مماثلة للمشردين داخلياً 

وضـمان  . داخلياً من املرّجح أن ُيلقي بأعباء هائلة على اخلدمات واملوارد اجملتمعية املوجودة           
اّتباع هنج جمتمعي يتناول احتياجات املشردين داخلياً وكذلك احتياجات اجملتمعات املتلقيـة            

 املشردين داخلياً   هلم قد ُيخفِّف حدة التوترات بني اجملموعتني، ويدعم إدماج أو إعادة إدماج           
  .بصورة أكثر فعالية

يظل املشردون داخلياً مشمولني باحلماية حبقوق اإلنسان على الـصعيدين            )ط(  
           الوطين والدويل، وكذلك عند االنطباق بالقانون اإلنساين الدويل، حىت بعـد وصـوهلم إىل             

  .حل دائم

  دعم إجياد حلول دائمة؟كيف ينبغي تنظيم عملية قائمة على احلقوق ل  - رابعاً  
ينبغي للجهات الفاعلة اإلنسانية واإلمنائية اليت تعمل بصورة وثيقة مـع الـسلطات               -٢٢

الوطنية واحمللية اّتباع هنج قائم على احلقوق من أجل دعم إجياد حلول دائمة تضع املـشردين                
 األساسـية يف    وينبغي أن يكون املشردون داخلياً اجلهات الفاعلـة       . داخلياً يف صلب العملية   

وينبغي ألي هنج قائم . )١٥()ويقومون بذلك بوجه عام(عملية إجياد حلول دائمة من اختيارهم 
  :على احلقوق ضمان ما يلي

أن يكون املشردون داخلياً يف وضع ُيمكِّنهم من القيام باختيـار طـوعي               )أ(  
  وُمستنري للحل الدائم الذي يودون اتِّباعه؛

داخلياً يف ختطيط احللول الدائمة وإدارهتا، كي تتناول        أن يشارِك املشردون      )ب(  
  استراتيجيات اإلنعاش والتنمية حقوقهم واحتياجاهتم؛

أن تتاح للمشردين داخلياً إمكانية الوصول إىل اجلهات الفاعلة اإلنـسانية             )ج(  
  واإلمنائية؛
   وأن تتاح للمشردين داخلياً إمكانية الوصول إىل آليات الرصد الفعالة؛  )د(  
يف حاالت التشريد الناجتة عن الرتاع أو العنف، أن تتضمن عمليات السالم              )ه(  

  .وبناء السالم املشردين داخلياً وأن ُتعزِّز احللول الدائمة
__________ 

شردون داخلياً إجياد حلول دائمة بصورة تلقائية خارج إطار أي عمليـات            يف عدد من احلاالت سيحاول امل      )١٥(
  .خمطَّط هلا
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. وهذه األهداف اخلمسة مستّمدة من احلقوق واملسؤوليات املبّينة يف الفرع الثالـث             -٢٣
بتحقيقها، دون إسداء املشورة التفـصيلية      وسيوضح هذا الفرع بوجه عام الوسائل الكفيلة        

  .لدليل تشغيلي

  اختيار طوعي ومستنري ملوقع للحل الدائم  - ألف  
ينبغي للسلطات الوطنية واحمللية واجلهات الفاعلة اإلنسانية واإلمنائية تزويد املشردين            -٢٤

ـ    مان متكّـن  داخلياً جبميع املعلومات اليت حيتاجوهنا الختيار حل دائم، بينما تعمل علـى ض
  .املشردين داخلياً من ممارسة هذا االختيار دون إكراه

وينبغي أن تصل املعلومات ذات الصلة إىل مجيع فئات املشردين داخلياً، مبا يف ذلك                -٢٥
واألشخاص ذوو االحتياجات اخلاصـة     ) تبعاً ألعمارهم ودرجة نضجهم   (النساء واألطفال   

وينبغي أن تقدَّم ). ليات يف صفوف املشردين داخلياًمثل األق(واألشخاص املهّمشون احملتملون 
. املعلومات بلغة وبشكل يفهمه املشردون داخلياً، مبن فيهم من ال يعرفون القراءة والكتابـة             

كون هناك حاجة   تويف حالة وجود املشردين داخلياً يف مناطق حضرية أو يف مناطق متفرقة،             
وينبغي كحـدٍّ أدىن أن     . اورات واملعلومات لبذل جهود خاصة لضمان تلقّيهم إلخطار باملش      

  :تشمل املعلومات املرَسلة ما يلي
عمليات تقييم للحالة العامة يف اجملتمع احمللي األصلي أو األماكن احملتملة لإلدمـاج             •

احمللي أو التوطني يف أي مكان آخر من البلد، مبا يف ذلـك الوضـع الـسياسي                 
ات الصلح أو الضمانات القانونية، وحالة      والسالمة واألمن، وحرية التنقل، ومعاهد    

حقوق اإلنسان واآلليات القانونية وغريها من اآلليات حلمايـة حقـوق النـساء             
واألطفال والشباب واألقليات وكبار السن واألشخاص الذين يعانون من أوجـه           

وينبغي أن تشمل عمليـات التقيـيم       . العجز، ونوع املساعدة املتاحة هلم ومدهتا     
ملخاطر التشريد جمّدداً يف املناطق احملتملة للعودة أو االندماج احمللي أو          وصف واقعي   

التوطني يف مكان آخر من البلد وكذلك معلومات موضوعية بشأن اآلليات القائمة            
وينبغي أن تقدَّم معلومات عن اآلليات القائمة       ). الكوارث(للحماية وتقليل خماطر    

  .ن املقيمنيلضمان إعادة االندماج السلس بني السكا
اإلجراءات املتعلقة بالعودة أو االندماج حملياً أو التوطني يف مكان آخر من البلـد،               •

مبا يف ذلك معلومات عن بـرامج إعـادة االنـدماج والتنظيمـات اإلداريـة،               
ويف حالة العودة أو التوطني يف مكان آخر من البلد          . واالحتياجات املتعلقة بالوثائق  

 يف حاجة إىل معلومات عملية مثل ما هي املستلزمات اليت  سيكون املشردون داخلياً  
ميكن هلم أخذها معهم وسبل النقل املتاحة، والترتيبات املّتخذة لذوي االحتياجات           

  .اخلاصة
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الظروف املوجودة يف أماكن العودة أو االندماج احمللي أو التوطني يف مكان آخـر               •
لوصول إىل املـساكن واألراضـي      من البلد، مبا يف ذلك درجة التدمري، وإمكانية ا        

وسبل كسب الرزق، واملخاطر املتعلقة باأللغام الربية وفرص العمل وغريها مـن            
وسائل النقل العامة، والرعاية الـصحية،      (الفرص االقتصادية؛ وتوفُّر املرافق العامة      

ت ؛ وحالة املباين والُبىن التحتية للمدارس والعيادا      .)والتعليم ووسائل االتصاالت إخل   
الصحية والطرق والكباري وشبكات املرافق الصحية؛ واملـساعدة املتاحـة مـن            

  .اجلهات الفاعلة الوطنية والدولية وكذلك التابعة للقطاع اخلاص
وتقدمي املعلومات عن طريق االجتماعات اجملتمعية اليت تـضم الرجـال والنـساء               -٢٦

ملون جمموعات من املمـثلني     أو صغار لكنهم يش   (واألطفال من عمر ودرجة ُنضج مناسبْين       
قد يكون من أحد الوسائل الفعالـة إليـصال         ) حيثما ال تكون االجتماعات الكبرية ممكنة     

. املعلومات بصورة مباشرة إىل مجيع املشردين داخلياً وبذا جيري جتنُّب تفضيل بعض األفـراد         
مفيدة للغاية،  ) اعةمثل اإلذ (كذلك فإن اإلعالنات العامة عن طريق وسائط اإلعالم املتيسِّرة          

وال سيما حينما يكون املشردون داخلياً متناثرين أو يصعب الوصول إليهم أو يتعذر علـيهم               
  .إجياد حلول دائمة بصورة تلقائية

وينبغي قدر اإلمكان اتِّخاذ الترتيبات الالزمة كي يقوم ممثلو املشردون داخلياً بزيارة              -٢٧
وهـذه  . من البلد وتقييم األوضاع املتعلقـة هبـم       أماكن العودة أو التوطني يف مكان آخر        

ينبغي أن تشمل مجيع فئات املشردين داخلياً، مبن فـيهم النـساء           " للزيارة والرؤية "الزيارات  
واألطفال من عمر ودرجة نضج مناسبني، واألشخاص ذوو االحتياجات اخلاصة واألشخاص           

اور مع فئات السكان املقيمني يف      وينبغي أن تشمل الزيارات فرص للتش     . املهّمشون احملتملون 
وينبغي للجهـات الفاعلـة     . هذه املناطق لتحديد املواضيع اليت قد تولِّد الرتاع وسبل حلِّها         

اإلمنائية واإلنسانية أن تقدم الدعم للسلطات الوطنية واحمللية يف جمال تطوير قـدراهتم علـى               
  .إعالم املشردين داخلياً بصورة كافية

ومـن  .  للمشردين داخلياً فرصة القيام باختيار طوعي ألي حل دائم      وال بد أن تتاح     -٢٨
غري أنه يف كثري من السياقات يكون من        . حيث املبدأ يستند أي اختيار طوعي إىل قرار فردي        

ويف مثـل   . املقبول واملناسب يف سياق حملي أن تقوم العائلة أو اجملتمع احمللي باختاذ القرارات            
) تبعـاً لعمـرهم ودرجـة نـضجهم       ( يكون النساء واألطفال     هذه احلاالت، ال بد من أن     

واألشخاص الذي ينتمون إىل جمموعات من ذوي االحتياجات اخلاصة أو املهّمشني احملتملني            
وعالوة على ذلك، ينبغي إتاحة خيـارات       . أن ُيشاركوا مشاركة تامة يف عملية اختاذ القرار       

الختيار نوع من احللول الدائمة خيتلف عن       للدعم الفردي للبالغني ممن لديهم أسباب وجيهة        
مثل األشخاص الذين يعانون من صـدمات       (اخليار الذي اختذته عائالهتم أو جمتمعاهتم احمللية        

بالغة العنف أو من الضعف الشديد حبيث يتعذر عليهم العودة أو غريهم ممـن يرغبـون يف                 
ي االعتبار الرئيسي الـذي     وينبغي أن تكون املصلحة الفضلى للطفل ه      ). استكمال تعليمهم 
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وينبغي مساع وجهة نظر األطفال وينبغي إيالء       . هتتدي به احللول الدائمة فيما خيص األطفال      
  .آرائهم الوزن املناسب وفقاً ألعمارهم ودرجة نضجهم

ال جيوز استخدام أي إكراه للحث على أو االمتناع عن العودة أو االندماج احمللي أو                 -٢٩
واإلكراه ال يشمل القوة البدنية أو القيود املفروضة على         . )١٦(خر من البلد  التوطني يف مكان آ   

حرية التنقل أو املضايقة أو الترهيب فحسب، وإمنا يشمل أيضاً أشكال اإلكراه املستترة مثل              
تقدمي معلومات خاطئة ومضلِّلة عن عمد وجعل املساعدة مشروطة باختيارات حمددة ووضع            

ء املساعدة أو إغالق خميمات املشردين داخلياً واملراكز اجلماعيـة          حدود زمنية تعسفية إلهنا   
وأماكن اإليواء املؤقتة وغريها من املرافق قبل أن تتوافر الظروف الدنيا اليت تسمح بعمليـات               

  .)١٧(العودة أو اإلدماج احمللي أو التوطني يف مكان آخر من البلد
يار ذو معىن، وهو ما يرتبط يف الغالب        وال بد أيضاً من أن يتاح للمشردين داخلياً خ          -٣٠

ومن حيث املبدأ، ينبغي أن تركِّز جهود اإلنعاش والتعمري على نوع احللـول  . بتوفر املساعدة 
          وتقدمي املساعدة بصورة انتقائية حلل بعينـه      . الدائمة اليت يرغب املشردون داخلياً يف اّتباعها      

.  مقبوالً إال إذا كان يستند إىل أهداف وأسباب جّديةأو ربط احلوافز حبل دائم بعينه ال يكون
وقد تفضَّل االستثمارات يف مناطق العودة على سبيل املثال إذا كانت العودة مقبولة باعتبارها              

وميكن أيضاً تصوُّر وضع يتعذر فيه على جمموعـة مـن           . خياراً أولوياً يف أي اتفاق للسالم     
عّرضة للفيضانات كي تعطي السلطات األولوية لـدعم        املشردين داخلياً العودة إىل منطقة م     

وتشمل العوامل ذات الصلة اليت قد تدعو إىل تفضيل بعض املواقع للحلول            . توطينهم يف البلد  
  :الدائمة على مواقع أخرى ما يلي

  رغبات أغلبية املشردين داخلياً؛ •
حتياجـاهتم  ن وا األولويات احملددة يف اتفاق سالم يضع يف االعتبار حقوق املشردي          •

  ؛)١٨(ومصاحلهم املشروعة
قدرة االستيعاب احمللية إلدماج املشردين داخلياً يف مناطق العودة أو االندماج احمللي             •

  أو التوطني يف مكان آخر من البلد؛
االختالفات بني املناطق فيما خيص األمن وآليات احلماية املتوافرة، مبـا يف ذلـك               •

  خماطر الكوارث؛

__________ 

العودة الطوعية، آمنني مكّرمني    " على أنه ينبغي أن يكون بإمكان املشردين داخلياً          ٢٨يشدِّد املبدأ التوجيهي     )١٦(
  ".دإىل ديارهم أو أماكن إقامتهم املعتادة أو التوطُّن الطوعي يف مكان آخر من البل

  ).و(٢١انظر أعاله، الفقرة  )١٧(
  . بشأن كيف ميكن للمشردين داخلياً املشاركة يف عمليات السالم٥١-٤٨انظر أدناه الفقرات  )١٨(
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اطق فيما يتعلق بتوافر املوارد الطبيعية، وفرص كسب العـيش          االختالفات بني املن   •
  والعمالة املستدامة، والُبىن التحتية أو املرافق العامة؛

  ؛)١٩(االستدامة البيئية للحل الدائم املتوخى •
التكلفة اإلمجالية لدعم اخليارات املختلفة، مع وضع املوارد املتاحة واألموال الـيت             •

  .ميها يف االعتبارتعهدت اجلهات املاحنة بتقد
وقد تكون هناك حاالت استثنائية ميكن فيها تقييد اختيار حل دائم ألن الظروف غري   -٣١

وحرية التنقل واإلقامة حق    . آمنة بتاتاً حبيث تسمح بعمليات العودة أو التوطني يف موقع حمدَّد          
 وجيوز حظر .من حقوق اإلنسان األساسية ولكن ميكن تقييده يف ظروف معّرفة بصورة دقيقة  

عودة املشردين داخلياً أو توطينهم يف مكان آخر من البلد حيثما يواجه املـشردون داخليـاً                
خماطر جّدية هتدد حياهتم أو صحتهم بالرغم من قصارى اجلهود الـيت تبـذهلا الـسلطات                

فالكوارث املتكررة على سبيل املثال قد جتعل إحدى املناطق غري صاحلة للُسكىن أو      . حلمايتهم
غري آمنة بصورة خطرية حىت ولو كان من املزمع اختاذ كافة التدابري الالزمة واملعقولة لتقليـل       
خماطر الكوارث؛ أو قد يثبت أن إزالة األلغام من منطقة بعينها شديد الصعوبة وباهظ التكلفة               

  .حبيث حيتمل أالّ يكون معقوالً عند مقارنته باالحتياجات األخرى التالية للرتاعات
ويف حاالت التشرد النامجة عن انتهاكات جسيمة حلقوق اإلنـسان، وخـصوصاً              -٣٢

التطهري اإلثين، يقع على السلطات التزام صارم حبماية املشردين داخلياً من ارتكاب مزيد من              
  .االنتهاكات وقد ال ُتحظَر عمليات العودة بصورة دائمة

التنقل واإلقامة إال على أسـاس      وال جيوز فرض أي تدابري حتظر أو متنع فعلياً حرية             -٣٣
وال جيوز وضع قيود على اختيارات التوطني إال كمالذ أخري وألقصر مدة ضرورية             . القانون

على حنو قاطع حلماية أولئك املتأثرين من خماطر جّدية على حياهتم أو سالمتهم اجلـسدية أو              
والتشاور معهم قبـل    وجيب إعالم املشردين داخلياً     . وجيب تطبيقها دون أي متييز    . صحتهم

وينبغـي  . فرض أي تقييد، مبا يف ذلك حيثما تصبح عمليات اإلخالء عمليات دائمة للتوطني          
  أن توفِّر منطقة التوطني البديلة املقدَّمة للمشردين داخلياً أوضاعاً معيـشية مماثلـة وفرصـاً              

 بلغة وشـكل    لكسب العيش ومرافق عامة وجيب إخطار املشردين داخلياً بالقرارات املّتخذة         
  .يستطيعون فهمه

__________ 

حيثما تسعى أعداد كبرية من املشردين داخلياً إىل إجياد حل دائم يف منطقة بعينها يكون لذلك أثـر علـى                     )١٩(
 تتأثر احللول الدائمة سلباً بالتدهور البيئي واستنفاد املوارد مما          وميكن أن . البيئة احمللية وقاعدة املوارد الطبيعية    

يؤدي إىل أزمة يف القدرة على البقاء على املدى الطويل أو توليد سبب حمتمل للرتاع بني املشردين داخليـاً                   
  .واجملتمعات احمللية املضيفة
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  مشاركة املشردين داخلياً يف ختطيط احللول الدائمة وإدارهتا  - باء  
ينبغي استشارة املشردين داخلياً ومشاركتهم بـصورة مكثّفـة يف ختطـيط وإدارة               -٣٤

وجيب أن تشمل هذه العمليات بـصورة كاملـة مجيـع           . )٢٠(عمليات إجياد احللول الدائمة   
وال بد أيـضاً مـن     . حتياجات اخلاصة واألشخاص احملتمل هتميشهم    األشخاص من ذوي اال   

  .مشاورة اجملتمعات احمللية اليت تستقبل املشردين داخلياً وغريهم من الفئات املتأثرة
وينبغي للعمليات اليت يشارك فيها املشردون داخلياً أن حتترم اهلياكـل االجتماعيـة            -٣٥

قرارات داخل جمتمعات املشردين داخليـاً شـريطة        القائمة وأشكال تنظيم عمليات اختاذ ال     
وذوي ) تبعاً لعمـرهم ودرجـة نـضجهم   (وبقدر أالّ يؤدي ذلك إىل منع النساء واألطفال      

وميكـن  . االحتياجات اخلاصة واملهّمشني احملتملني من املشاركة على أساس املساواة التامـة          
ا من مراكـز تقـدمي اخلـدمات        استخدام االجتماعات اجملتمعية واملراكز االجتماعية وغريه     

ومراكز التغذية وبرامج التدريب على املهارات وتوليد الدخل، وغريها من البيئات اليت جيتمع             
فيها املشردون داخلياً لضمان املشاركة التامة للمشردين داخلياً يف ختطـيط وإدارة احللـول              

ئدة املستديرة اليت يـشارك     ومشاركة اجملتمع املدين يف جهود التوعية ومناقشات املا       . الدائمة
فيها خمتلف األطراف املؤثرة أو تيسِّر أوجه احلوار بني مسؤويل احلكومة واجملتمعـات وقـد               
تساعد اجملتمعات احمللية يف تأمني املشاركة األوسع نطاقاً للمشردين داخليـاً وغريهـم مـن     

زات اليت قد يصاِدفها    اجملموعات السكانية املتأثرة وميكن أن تساعد على تقليل الوصم والتحي         
وال بد أيضاً من التشاور مع املشردين داخلياً الذين يسعون بصورة تلقائياً            . املشردون داخلياً 

  .إىل إجياد حل دائم بشأن استمرار املساعدة أو االحتياجات إىل احلماية
وينبغي أيضاً بذل جهود خاصة للتشاور مع املشردين داخلياً بـشأن االقتراحـات               -٣٦
مة التشريعية واملتعلقة بالسياسات اليت تؤثر على حقوقهم ومصاحلهم املشروعة وتوقُّعاهتم           العا

يف حتقيق حل دائم مثل القوانني املتعلقة باملصاحلة والعدالة املؤقتة أو السياسات املتعلقة باحلد              
  .من خماطر الكوارث

ت املشردين داخلياً،   وجيدر تناول االحتياجات واحلقوق اليت جرى تقييمها جلميع فئا          -٣٧
مبن فيها النساء واألطفال وذوو االحتياجات اخلاصة واملهّمشون احملتملون يف اسـتراتيجيات            

ويف بعض احلاالت، قد يكون من املناسب وضع اسـتراتيجيات خاصـة            . اإلنعاش والتنمية 
سلطات الوطنيـة   وتقع على ال  . باملشردين داخلياً لإلنعاش أو التنمية واألطُر القانونية املناِظرة       

وينبغي هلا إرساء دورهـا     . واحمللية مسؤولية اختاذ زمام املبادرة يف عمليات اإلنعاش والتنمية        
  .القيادي بتحديد األولويات يف ختصيص موارد امليزانية اليت توجد حتت تصرفها

__________ 

ت بشأن املنهجية انظر على سـبيل       ولالطالع على معلوما  . أعاله) د(٢١ والفقرة   ٢٨انظر املبدأ التوجيهي     )٢٠(
أداة التقييم القائم على املشاركة يف العمليات التنفيذية اليت طّورهتا مفوضية األمم املتحـدة لـشؤون          املثال،  
  ).٢٠٠٦ (الالجئني
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ية وُتعترب عمليات التقييم واملشاورات مع املشردين داخلياً وكذلك مع اجملتمعات احملل            -٣٨
اليت يتعني عليها إدماج أو إعادة إدماج املشردين داخلياً أمـراً ضـرورياً لـضمان وضـع                 
االحتياجات واحلقوق احملددة للمشردين داخلياً يف االعتبار وأن اجلهود اليت جرى االضطالع            

  .هبا تعزِّز استراتيجيات التكيُّف القائمة املتعلقة باملشردين داخلياً
وقـد  . د يكون من املناسب وضع استراتيجية خاصة باملشردين    ويف بعض احلاالت ق     -٣٩

تكون استراتيجية وطنية أو استراتيجية مقصورة على بعض املناطق املتأثرة بالتشريد أو حـىت              
ويف حاالت أخرى قد يكون من املناسب       . استراتيجية إقليمية ميكن لعدة بلدان وضعها سوياً      

ن داخلياً يف االستراتيجيات العامة لإلنعـاش أو        دمج االحتياجات واحلقوق اخلاصة للمشردي    
وتشمل االعتبارات املتعلقة بتحديد ما إذا كـان مـن          . التنمية اليت تستهدف منطقة بعينها    

  :األنسب اّتباع هنج خاص باملشردين داخلياً أو قائم على املنطقة ما يلي
  ما هي نسبة املشردين داخلياً يف صفوف جمموع السكان املتأثرين؟ •
 هناك أوجه تفاوت شديدة بني حالة املشردين داخلياً والـسكان املقـيمني يف             هل •

  مناطق العودة أو االندماج احمللي أو التوطني يف مكان آخر من البلد؟
هل ترتبط شواغل اإلنعاش أو التنمية الرئيسية بالتشرد الداخلي؟ إىل أي حد ختتلف             •

  سكان بوجه عام؟احتياجات املشردين داخلياً عن احتياجات جمموع ال
كيف يؤثِّر أي هنج خاص باملشردين داخلياً مقابل هنج قائم على املنطقـة علـى                •

  املصاحلة وعلى العالقة بني املشردين داخلياً والسكان املقيمني؟
هل ال يزال املشردون داخلياً يف حالة تشريد مطّولة، بينما انتقل جمموع الـسكان               •

  من اإلنعاش إىل التنمية؟
 لالستراتيجيات اخلاصة باملشردين داخليـاً أن تـضع يف االعتبـار أيـضاً              وينبغي  -٤٠

وتشمل اجملتمعات احمللية املضيفة    . احتياجات السكان املقيمني الذين يشاركون أعباء التشريد      
واُألسر املضيفة اليت تستقبل اُألسر املشردة وتدعمها وكذلك اجملتمعات احمللية الـيت تتلقـى              

. )٢١(د عودهتم أو اندماجهم حملياً أو توطُّنهم يف مكان آخر مـن البلـد             املشردين داخلياً عن  
مثل جمموعات املشردين داخليـاً مـن       (وينبغي عدم التفرقة بني جمموعات املشردين داخلياً        

خمتلف موجات الرتاع أو املشردين داخلياً الذين فّروا من الكوارث الطبيعية مقارنة بأولئـك              

__________ 

ويشري ممثل األمني العام املعين حبقوق اإلنسان للمشردين داخلياً يف هـذا            ). ح(٢١انظر أيضاً أعاله، الفقرة      )٢١(
لتأكيد أن للتشريد الداخلي عواقب تتجاوز املشردين داخلياً ويدعو         " اجملتمعات املتأثرة بالتشريد  "ق إىل   السيا

  .إىل تقدمي املساعدة إىل طائفة أوسع نطاقاً من املستفيدين
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وينبغي بذل كافة   . )٢٢(إال إذا كان للمجموعات احتياجات خمتلفة     ) الذين فّروا من الرتاعات   
اجلهود لضمان تلقّي املشردين داخلياً دعماً إلعادة االندماج مماثل للدعم املقدم إىل الالجئني             

  .العائدين واحملاربني املسّرحني بقدر ما يكون هلذه اجملموعات احتياجات مماثلة
 من الناحية املُثلى آلية تستند إىل هياكـل التنـسيق           وينبغي إقامة آلية للتنسيق وهي      -٤١

القائمة من أجل تنسيق تنفيذ االستراتيجية وضمان مواصلة جهود اإلنعاش املبكِّر وتـضمينها        
  .يف برامج اإلنعاش والتنمية والتعمري الطويلة األجل

 أيضاً  ويف حالة الكوارث من املهم أن تضع خطط اإلنعاش والتعمري التالية للكوارث             -٤٢
يف االعتبار االحتياجات احملّددة للمشردين داخلياً اليت قد ختتلف عن احتياجات غريهم مـن              

وينبغي أن يشارك املشردون داخلياً يف مرحلة تصميم هذه اخلطط          . جمموعات السكان املتأثرة  
  .وفقاً للمبادئ املبّينة

  الوصول إىل اجلهات الفاعلة اليت تدعم احللول الدائمة  - جيم  
ينبغي للسلطات الوطنية أن تتيح وُتيسِّر للجهات الفاعلة غري احلكوميـة والدوليـة               -٤٣

اإلنسانية واإلمنائية إمكانية الوصول السريع غري املقيَّد إىل األشـخاص املـشردين داخليـاً              
وتقوم املنظمات الدوليـة والوطنيـة   . ملساعدهتم يف العودة أو التوطُّن أو االندماج من جديد       

وجيب عدم احلـؤول دون     . نية واإلمنائية بدور هام يف املساعدة على إجياد حلول دائمة         اإلنسا
إمكانية الوصول بصورة تعسفية، وال سيما عندما ال يكون مبقدور السلطات تقدمي املساعدة             

  .)٢٣(اإلنسانية أو املساعدة يف جمال االندماج أو عندما ال ترغب هذه السلطات يف ذلك

   آليات رصد فعالةالوصول إىل  - دال  
ينبغي للسلطات الوطنية واحمللية واجلهات الفاعلة اإلنسانية واإلمنائية أن ُتنشئ آليات             -٤٤

فعالة لرصد عملية دعم احللول الدائمة وحتديد ما الذي يتبقى القيـام بـه لتحقيـق احلـل                  
 والرصد يساعد على ضمان توافق الظروف على األرض مع هذا اإلطـار ومـع             . )٢٤(الدائم

املعايري الدولية حلقوق اإلنسان اليت يستند إليها، وال سيما فيما خيص السالمة واألمن والعودة              
وينبغي أن تشمل عمليات التقييم أيضاً إجراء حتليل إنساين وأن تضع يف االعتبـار              . الطوعية

 وميكـن . أوضاع املشردين داخلياً ممن لديهم احتياجات خاصة أو الذين ُيحتمل أن ُيهّمشوا           
__________ 

وجيب أن تكون العمليات املتعلقة بتسجيل املشردين داخلياً من أجل أن تتيسر هلم ُسبل الوصول إىل دعـم                   )٢٢(
وجيب أالّ تستبعد بصورة تعسفية     ) مثل استرداد املمتلكات اجلامعة   (ج أو العمليات القانونية اخلاصة      االندما

  . من املبادئ التوجيهية٢جمموعات السكان املشردين اليت تندرج ضمن التعريف الوصفي الذي يقدمه املبدأ 
  .٣٠ و٢٥انظر املبدأين التوجيهيني  )٢٣(
  .١٠٥-٥٣انظر أدناه الفقرات  )٢٤(
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آلليات الشكاوى املوثوق هبا من قبل للمشردين داخلياً أن تكفل توجيه االنتبـاه الفـوري               
  .للسلطات الوطنية أو احمللية املسؤولة إىل هذه الشواغل

ومن أجل توفري أساس موضوعي وشفاف للرصد، ينبغي ترمجة املعايري املبّينة يف هذا               -٤٥
ينبغي أن توَضع هذه املؤشرات بالتعاون الوثيـق        و. اإلطار إىل مؤشرات ُتراعي السياق احمللي     

بني السلطات واجلهات الفاعلة اإلنسانية واإلمنائية وبعد التشاور مع جمتمعـات املـشردين             
ويف حني أنه يتعذر يف الغالب احلصول على بيانات مصّنفة وموثوق هبا يف احلـاالت          . داخلياً

لبيانات املستَمدة من الدراسات االستقصائية التالية لألزمات، فيمكن أن تستند املؤشرات إىل ا    
اليت تستخدم عينات سكانية صغرية لكنها متثيلية أو عمليات التقييم اليت تستند إىل منهجيـة               

وشـريطة أن يكـون     . ونفّذها خرباء مستقلون  .) أو املقابالت اجلماعية املركّزة إخل    (نوعية  
رات حبيث توضح االختالفـات يف      باإلمكان احلصول على بيانات مصّنفة ينبغي وضع مؤش       

          صفوف السكان املشردين داخلياً استناداً إىل اجلنس والعمر واإلثنية وغريهـا مـن الفئـات        
  .ذات الصلة

وينبغي أن تتمتع هيئات الرصد الدولية واملؤسسات الوطنيـة حلقـوق اإلنـسان               -٤٦
نية الوصول احلر غري املقّيد إىل مناطق       واملنظمات غري احلكومية وسائر املراقبني املستقلني بإمكا      

والتدقيق النظري  . )٢٥(عودة املشردين داخلياً أو توطينهم وكذلك إىل فرادى املشردين داخلياً         
من جانب اجلهات الفاعلة املستقلة يكمِّلها اجلهود اليت تبذهلا الـسلطات الوطنيـة واحملليـة          

وينبغي أن تؤمِّن اآلليات . د أعماهلا اخلاصةوكذلك اجلهات الفاعلة اإلنسانية واإلمنائية يف رص
وينبغي أن ُيحدَّد نطاق أعمال الرصـد يف        . املستقلة شفافية أعماهلا عن طريق اإلبالغ العام      

  .مذكرة تفاهم توقِّع عليها السلطات الوطنية واحمللية واملؤسسة املنوطة بالرصد
مَّم تكون هناك حاجة أيضاً إىل ويف حاالت التشريد النامجة عن الرتاعات والعنف املع  -٤٧

  .ضمان أن عملية السالم وبناء السالم تتضمن املشردين داخلياً وتعزِّز احللول الدائمة

وأن ُتعزِّز  جيب أن تتضمن عمليات السالم وبناء السالم املشردين داخلياً  - هاء  
  احللول الدائمة

وال بد  . اً يف عمليات السالم   ينبغي، حيثما يكون مناسباً، أن يشارك املشردون داخلي         -٤٨
من تناول حقوقهم واحتياجاهتم ومصاحلهم املشروعة يف اتفاقات السالم واستراتيجيات بناء           
السالم الناشئة عن هذه العمليات اليت حتدِّد مسبقاً يف العادة ما إذا كان سيجري تأمني احللول   

 للمشردين داخلياً عنصراً مـن      ويف الوقت ذاته، قد تكون احللول الدائمة      . الدائمة وطريقتها 
__________ 

ينبغي لكافة السلطات املعنية أن تتيح وتيسِّر للمنظمـات اإلنـسانية الدوليـة             : "٣٠بدأ التوجيهي   انظر امل  )٢٥(
واألطراف املعنية األخرى، لدى ممارسة كل منها لواليته، إمكانية الوصول السريع غري املقّيد إىل األشخاص               

  ".داملشردين داخلياً ملساعدهتم يف العودة أو التوطُّن أو االندماج من جدي
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ويتعني على اجلهات الفاعلة اإلنسانية واإلمنائية أن تقوم        . العناصر الرئيسية يف بناء سالم دائم     
بتحليل الروابط بني الرتاعات والتشريد لفهم كيف ميكن لعمليات السالم أن تعزِّز احتمـال              

  ).والعكس بالعكس(إجياد حلول دائمة 
وفقـاً  (مجيع فئات املشردين داخلياً، مبن فيهم النساء واألطفـال  وينبغي أن تشارك     -٤٩

، وذوو االحتياجات اخلاصة واملهّمشون احملتملون يف عمليـات         )ألعمارهم ودرجة نضجهم  
وينبغي أن يشارك املشردون داخلياً أيضاً مشاركة فعالة يف وضع استراتيجيات بنـاء      . السالم

ركة املشردين داخلياً بصورة مباشرة يف مفاوضـات        وإذا مل تكن مشا   . )٢٦(السالم وتنفيذها 
ويتعني على اجلهات   . السالم ممكنة أو مستصوبة، ينبغي تأمني مشاركتهم بصورة غري مباشرة         

الفاعلة اإلنسانية واإلمنائية القيام بدور هام يف الدعوة إىل مشاركة املشردين داخلياً واملساعدة             
  .دريب والتنمية اجملتمعية وغريها من الوسائل املناسبةعلى مشاركتهم الفعلية، مبا يف ذلك الت

وحيثمـا  . وينبغي أن تكون احللول الدائمة أحد األهداف احملددة التفاقات السالم           -٥٠
توجد عالقة وثيقة بني الرتاع والتشريد ينبغي أن يتناول اتفـاق الـسالم بـصورة فعالـة                 

  :االحتياجات واحلقوق اخلاصة للمشردين داخلياً، مبا يف ذلك ما يلي
  السالمة واألمن •
  كان واألراضي واملمتلكاتاملسائل املتعلقة باإلس •
  املصاحلة وبناء السالم •
  التعمري التايل للرتاعات •
  .أوجه االنتصاف من االنتهاكات املتكّبدة •
  : وينبغي التفاقيات السالم  -٥١

  أن تستخدم تعاريف واضحة ومّتسقة فيما يتعلق بالتشريد الداخلي؛ •
 احتياجات املشردين أن تتضمن احلقوق املتعلقة بالتشريد وأوجه احلماية اليت تعكس •

  داخلياً ومصاحلهم املشروعة؛ 
  أن حتدِّد أدوار اجلهات الفاعلة املختصة والتزاماهتا فيما خيص املشردين داخلياً؛ •
  .أن تتناول عملية التنفيذ، مبا يف ذلك مشاركة املشردين داخلياً •
رة يف  وفيما يتجاوز عملية سالم رمسية أو يف حالة عدم وجودها، تكون هناك ضرو              -٥٢

الغالب للمصاحلة اجملتمعية وآليات بناء الثقة، وال سيما حيثما ُيرتأى أن املـشردين داخليـاً               

__________ 

 برين بشأن التشريد الداخلي، معهد الواليـات  -مشروع بروكينغز (دليل للوسطاء بشأن التشريد الداخلي      )٢٦(
  .بشأن املرأة والسالم واألمن) ٢٠٠٠(١٣٢٥؛ انظر أيضاً قرار جملس األمن )٢٠٠٩املتحدة للسالم، 
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والسكان املقيمني أو اجملموعات املختلفة ضمن املشردين داخلياً هلم عالقة باألطراف املعارضة          
ناك حاجة  وباإلضافة إىل ذلك، قد تكون ه     . يف الرتاع، غري أهنم يعيشون اآلن جنباً إىل جنب        

           إىل آليات لتسوية الرتاعات اليت حتدث عندما يـسعى املـشردون داخليـاً إىل االنـدماج               
أو االندماج من جديد يف اجملتمعات اليت يوجد هبا تنافس على املـوارد الـشحيحة، مثـل                 

  .)٢٧(األراضي أو فرص كسب العيش

  لدائم؟ما هي املعايري اليت حتدِّد مدى حتقيق احلل ا  - خامساً
الـسالمة  ) أ: (قد ُتستخدم املعايري الثمانية التالية لتحديد مدى حتقيق احلل الـدائم            -٥٣

            إمكانية الوصول إىل سـبل كـسب العـيش؛        ) ج(مستوى املعيشة الالئق؛    ) ب(واألمن؛  
             إمكانيـة الوصـول إىل الوثـائق؛      ) ه(ترميم املساكن وإصالح األراضي واملمتلكات؛      ) د(
إمكانية الوصـول إىل سـبل      ) ح(املشاركة يف الشؤون العامة؛ و    ) ز(مجع مشل اُألسرة؛    ) و(

  .االنتصاف الفعالة والعدالة
. وسيكون من الضروري تطبيق املعايري مع وضع الوضع والسياق احملّددين يف االعتبار  -٥٤

األراضي أثر إجيايب علـى    مثالً إلصالح   (وفضالً عن ذلك فإن هذه املعايري مترابطة ومتداخلة         
وكما ذُِكر أعـاله فـإن الركيـزة        ). هتيئة سبل كسب العيش وحتقيق مستوى معيشة الئق       
أي عدم تعرُّض املشردين داخلياً للتمييز      . األساسية جلميع املعايري الثمانية هي مبدأ عدم التمييز       
  .)٢٨(سواء على أساس تشريدهم أو ألي أسباب أخرى

تعقيد الكثري من حاالت التشريد وحتدياهتا فإن هذه املعايري حتـدِّد          وبالنظر إىل أوجه      -٥٥
ولذلك ينبغي أن ُينظَـر إىل      . يف الغالب منوذجاً مثالياً قد يصعب حتقيقه على املدى املتوسط         

  .املعايري بوصفها مراجع لقياس التقدم احملَرز صوب حتقيق احللول الدائمة

  لالسالمة واألمن على األجل الطوي  - ألف  
يتمتع املشردون داخلياً الذين توّصلوا إىل حل دائم بالسالمة اجلسدية واألمن علـى               -٥٦

ويشمل هـذا احلمايـة مـن       . أساس احلماية الفعالة اليت تقدمها السلطات الوطنية واحمللية       
وينبغي أالّ تكـون    . التهديدات اليت سّببت التشريد يف أول األمر أو قد تسبِّب تشريداًَ جمدداً           

         ة املشردين داخلياً الذين توصلوا إىل حل دائم أقل فعالية من احلماية املقدمـة للـسكان               محاي
  .أو مناطق البلد اليت مل تتأثر بالتشريد

__________ 

ارث وتكون هناك يف الغالب حاجة إىل       ُيعترب التنافس على املوارد أيضاً أمراً معهوداً يف احلاالت التالية للكو           )٢٧(
  .آليات لتسوية الرتاعات يف مثل هذه احلاالت كذلك

  ).ز(٢١انظر أعاله، الفقرة  )٢٨(
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ويف حني أنه قد يتعذّر يف الغالب حتقيق السالمة واألمن على حنو مطلق، فينبغي أالّ                 -٥٧
 التهديد أو االضطهاد أو أي شكل آخـر         يتعرض املشردون داخلياً للهجمات أو املضايقة أو      

. من اإلجراءات العقابية عند عودهتم إىل جمتمعاهتم األصلية أو التوطن يف مكان آخر من البلد              
وباإلضافة إىل ذلك، جيب محايتهم من األلغام الربية أو الذخائر غري املفّجـرة أو األسـلحة                

قبه االجتماعيـة جتعـل النـساء       كذلك فإن التشريد وعوا   . الصغرية أو سائر أشكال العنف    
واألوالد والبنات أكثر عرضة لالستغالل أو العنف داخل العائالت أو العنف اجلنسي الـيت              

  .جيب تناوهلا
وميكن هلـم   . ويتمتع املشردون داخلياً الذين توصلوا إىل حل دائم أيضاً حبرية التنقل            -٥٨

 فرض بعض القيود علـى احلركـة   ويف حني أنه ميكن . مغادرة مناطق توطينهم والعودة إليها    
مـثالً حظـر التجـول      (حلماية املصاحل األساسية لآلخرين أو حرياهتم على أساس مؤقت          

فعلى سبيل املثال فإن القيود     . فيجب أالّ تكون متييزية أو تعسفية     ) لالعتبارات األمنية املشّددة  
املناطق احملددة اليت يعيشون املفروضة على السفر اليت تطبَّق فقط على املشردين داخلياً أو على           

فيها وليس على السكان املقيمني تشكِّل بوجه عام عقبة شديدة حتول دون حتقيق املـشردين               
  .داخلياً حللول دائمة

ويف حاالت العودة أو التوطني يف مناطق معّرضة للكوارث جرى تنفيذ تدابري للحد               -٥٩
من أجـل التقليـل،     ) خطار والتكيُّف إنذار مبكِّر والتأهب وختفيف األ    (من خماطر الكوارث    

ويف . بالقدر املمكن واملعقول، من املخاطر النامجة عن األخطار الطبيعية أو من صنع اإلنسان            
حاالت كثرية ال يكفي إعادة بناء ما كان عليه الوضع القائم قبل التشريد حيث إنه مل يـوفِّر    

حمللية واجلهات املاحنة أن تكون على      وبدالً من ذلك ينبغي للسلطات الوطنية وا      . محاية كافية 
وسيتعني على السلطات   ". للبناء من جديد على حنو أفضل     "استعداد للقيام باستثمارات كبرية     

الوطنية واحمللية اختاذ تدابري للحد من تعرُّض املشردين داخلياً والسكان بوجه عام لألخطـار              
  .الطبيعية املتكررة أو األخطار الثانوية

 تساعد اجلهود املبذولة من أجل التشجيع على االستخدام املستدام لـسبل    وميكن أن   -٦٠
أن يساعد على منع األخطـار      ) مثل برامج إعادة زراعة الغابات    (كسب الرزق وصون البيئة     

  .الطبيعية من أن تصبح كوارث من صنع اإلنسان
 أخرى تتيح وقد تكون هناك حاجة إىل نقل املشردين داخلياً بصورة دائمة إىل منطقة       -٦١

ظروف معيشة مماثلة كمالذ أخري حيثما يتعذر حتقيق احلد األدىن من السالمة، حـىت ولـو                
  .)٢٩(كانت مجيع التدابري الالزمة واملعقولة للحد من خماطر الكوارث قد اتُِّخذت

__________ 

  .٣٣-٣١انظر أيضاً أعاله، الفقرات  )٢٩(
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وتتاح للمشردين داخلياً الذين توصلوا إىل حل دائم إمكانية الوصول الكامل وغـري               -٦٢
 اآلليات الوطنية واحمللية للحماية، مبا يف ذلك الشرطة واحملـاكم واملؤسـسات             التمييزي إىل 

وتقع املسؤولية الرئيـسية عـن   . الوطنية حلقوق اإلنسان واخلدمات الوطنية إلدارة الكوارث     
ضمان عدم تعرُّض املشردين داخلياً ملخاطر ُتهدِّد سالمتهم اجلسدية وأمنهم على الـسلطات             

لك أنه يتعني عليها توفري احلماية للمشردين، وال سيما عن طريـق تلبيـة              ذ. الوطنية واحمللية 
وعلى الرغم من أن إنفاذ القوانني والُنظُم القضائية يف املنـاطق           . احتياجاهتم احملددة للحماية  

الريفية أو يف البلدان اليت متر مبرحلة انتقالية من الرتاع أو اليت تأثرت تأثراً شديداً بـالكوارث                 
كون قد تطورت تطوراً كافياً أو أعيد إرسائها بعد، فإن من املهم أن تتاح للمشردين               قد ال ت  

داخلياً إمكانية الوصول بنفس قدر السكان املقيمني يف املنطقة إىل اآلليات الوطنية واحملليـة              
وينبغي أن ٌيعترب إنشاء أو إعادة بناء حماكم وشرطة فعالـة يف منـاطق العـودة أو                . للحماية
  . يف مكان آخر من البلد أو االندماج احمللي جماالً من اجملاالت ذات األولويةالتوطني

وقد تكون البلدان اليت تعرضت للرتاعات أو لكوارث طبيعية كـربى يف حاجـة                 -٦٣
ومن شـأن القيـام     . بصورة مؤقتة إىل مساعدة من اجملتمع الدويل يف إرساء السالمة واألمن          

هنايتها السلطات الوطنية واحمللية باملسؤولية الكاملـة عـن         بعملية انتقال تدرجيي تضطلع يف      
احلماية أن ُتعزِّز احلماية الدائمة وال تكون احلماية اليت تعتمد على الوجود املتواصل للجهات              

  . الفاعلة الدولية أي قوات حفظ السالم دون استراتيجية للتسليم، دائمة بوجه عام
لي والبيانات اليت ميكن احلصول عليها سيكون من        ورهناً بنوع التشريد والسياق احمل      -٦٤

   :)٣٠(املفيد النظر يف ما يلي باعتبارها مؤشرات على التقدم حنو حتقيق السالمة واألمن
مستوى إزالة األلغام والذخائر غري املنفجرة من الطرق الرئيسية ومناطق املعيـشة             •

 أو التوطني يف مكان آخر     واألراضي القابلة للزراعة يف مواقع عودة املشردين داخلياً       
  من البلد؛

  درجة تقليل نقاط التفتيش أو غريها من التدابري األمنية اخلاصة؛ •
  عدم تعرُّض املشردين داخلياً لقيود متييزية أو تعسفية على حريتهم يف التنقل؛ •
  التقدم احملَرز يف نزع سالح احملاربني السابقني أو تسرحيهم أو إعادة إدماجهم؛ •
لشرطة واحملاكم فضالً عن عدد أفراد الشرطة املـدرَّبني والعـاملني           عدد مراكز ا   •

القضائيني املعينني يف مناطق عودة أو توطني املشردين داخلياً مقارنـة باملتوسـط             
ودرجة وصول املشردين داخلياً إىل الشرطة      . الوطين أو الوضع احمللي قبل التشريد     

__________ 

ورهناً بالوضع القائم قد تكون البعض منها مناسباً بينما ال يكـون الـبعض   . هذه املؤشرات هي جمرد أمثلة   )٣٠(
لى املستخدمني هلذا اإلطار أن يقرروا إىل أي مدى ميكن بصورة معقولة احلـصول              ويتعني ع . اآلخر كذلك 

  .٤٥انظر يف هذا اخلصوص أيضاً أعاله، الفقرة . على البيانات النوعية اليت تقتضيها بعض املؤشرات



A/HRC/13/21/Add.4 

GE.10-10047 28 

مدى تواتر الدوريات اليت تقوم هبا      و. واألجهزة القضائية مقارنة بالسكان املقيمني    
  الشرطة يف مناطق املشردين داخلياً؛

عدد أعمال العنف أو التهديد املفاد هبا اليت تستهدف املشردين داخلياً على أساس              •
  وضعهم كمشردين داخليني أو أقليات؛

مدى انتشار اجلرائم العنيفة اليت يتعرض هلا املشردون داخلياً مقارنة باجلرائم الـيت              •
حـسبما  (يتعرض هلا السكان املقيمون، واحلالة قبل التشريد أو املتوسط الـوطين            

  ؛)يكون مناسباً
  درجة استمرار حاالت العودة التلقائية والطوعية إىل مناطق معينة؛ •
  تقليل عدد األشخاص الذين يواجهون خماطر نامجة عن األخطار الطبيعية؛ •
  ملستقبل؛التدابري املتخذة لتقليل خماطر الكوارث يف ا •
تصورات املشردين داخلياً الذين يسعون إىل الوصول إىل حل دائم فيمـا يتعلـق               •

  .)٣١(بالسالمة واألمن

  التمتع مبستوى معيشة الئق دون متييز  - باء  
يتمتع املشردون داخلياً الذين توصلوا إىل حد دائم، دون متييز، مبستوى معيشة الئق،               -٦٥

.  والرعاية الصحية والغذاء واملياه وغريها من سبل البقـاء         مبا يف ذلك احلد األدىن من املأوى      
وحتقيق مستوى معيشة الئق يقتضي أن يكون لدى املشردين داخلياً احلد األدىن األساسي من              

  :إمكانية وصول كاف وعلى أساس مستدام إىل ما يلي
  ؛األغذية األساسية واملياه الصاحلة للشرب •
  ؛املأوى األساسي والسكن •
طبية األساسية، مبا يف ذلك الرعاية التالية لالعتداء اجلنسي وغريها مـن        اخلدمات ال  •

  ؛رعاية الصحة اإلجنابية
  ؛املرافق الصحية •
  .)٣٢(التعليم االبتدائي األساسي على األقل •

__________ 

انت كيف ترى جمتمعات املشردين داخلياً هي ذاهتا أن السالمة واألمن ميكن أن يساعدا على حتديد ما إذا ك             )٣١(
احلماية فعالة، غري أنه ينبغي أن يوضع يف االعتبار أن التعرُّض الطويل املدى للعنف وعدم األمن قـد يغيِّـر                    

  .التصورات املتعلقة مبستويات التهديد املعقولة
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  :ويف هذا السياق تعين الكفاية أن هذا احلد األدىن من السلع واخلدمات  -٦٦
. نوعاً مع وضع السياق احمللي يف االعتبار      متاحة للسكان املتأثرين مبا يكفي كّماً و       •

فقد يتعني على سبيل املثال إعادة تشييد وحدات سـكنية أو تـشييدها جمـدداً               
للمشردين داخلياً الذين يبحثون عن حل دائم، مبا يف ذلك حيثما يندجمون حملياً أو              
يتوطّنون يف مكان آخر من البلد أو يعودون، ولكن مل يكن لديهم أي ممتلكـات               

  . بل التشريدق
مكفولة جلميع من هم يف حاجة إليهـا دون         ) أ(متيسِّرة أي أن السلع واخلدمات       •

متييز وميكن هلم احلصول عليها بأمان وسهولة من الناحيتني املادية واملالية، مبن فيهم             
فعلى سبيل املثال إذا كـان      . معروفة للمستفيدين ) ج(الفئات الضعيفة واملهمشة و   

 األغذية األساسية واملياه الصاحلة للشرب بالنظر إىل التدهور البيئي          من املتعذِّر توفري  
  أو تلوث تربة بعد وقوع كارثة يتعذّر ضمان توفري مستوى معيشة الئق؛

مقبولة أي أن السلع واخلدمات مالئمة من الناحية الثقافية وتراعي اجلانب اجلنساين           •
ة أو الرُّّحل تقاليـد ثقافيـة       فعلى سبيل املثال يكون لدى الشعوب األصلي      . والعمر

  خاصة فيما يتعلق بالغذاء أو اإلسكان؛
قابلة للتكيُّف أي أن السلع واخلدمات تقدَّم بوسائل مرنة تكفـي للتكيُّـف مـع          •

  .)٣٣(االحتياجات املتغيِّرة للمشردين داخلياً
وتقع على السلطات الوطنية واحمللية املسؤولية الرئيسية عن ضـمان تلبيـة هـذه                -٦٧
وينبغي هلا أيـضاً أن   . حتياجات األساسية وجيب أن ترصد املخصصات الالزمة يف امليزانية        اال

تدعو اجلهات الفاعلة اإلنسانية واإلمنائية إىل تقدمي املساعدة يف مواجهة هذه الشواغل حيثما             
  .تكون موارد الدولة غري كافية

__________ 

ارتأت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية أن كل دولة طرف يف العهد الدويل اخلـاص             )٣٢(
 االقتصادية واالجتماعية والثقافية يقع عليها حد أدىن من االلتزام األساسي بضمان الوفاء، على أقل               باحلقوق

ومن مث وعلى سبيل املثال فإن الدولة الطـرف،         . "تقدير، باملستويات األساسية الدنيا لكل حق من احلقوق       
و الرعاية الصحية األولية األساسـية، أو       اليت ُيحَرم فيها عدد كبري من األفراد من املواد الغذائية األساسية، أ           

من املأوى واملسكن األساسيني، أو أي من أشكال التعليم األساسية ُتعترب، بداهةً، متخلفـة عـن الوفـاء                  
           انظر اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة، التعليـق العـام            ". بالتزاماهتا مبقتضى العهد  

  .١٠، الفقرة )١٩٩٠(٣رقم 
احلق يف السكن   ): ١٩٩١(٤انظر اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم            )٣٣(

          احلـق يف الغـذاء الكـايف     ): ١٩٩٩(١٢، والتعليق العام رقـم      ٨، الفقرة   )من العهد ) ١(١املادة  (املالئم  
 ١١املادتـان  (احلق يف احلصول على املياه ): ٢٠٠٢(١٥العام رقم ؛ والتعليق ١٣-٨، الفقرات  )١١املادة  (
  .١٢، الفقرة ) من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية١٢و
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وصـول إىل اخلـدمات     وميكن للمشردين داخلياً الذين توصلوا إىل حلول دائمة ال          -٦٨
العامة، مبا يف ذلك التعليم والرعاية الصحية واإلسكان االجتماعي وغريها من تدابري الرعايـة      

  .االجتماعية، على قدم املساواة مثل أفراد السكان املقيمني ذوي االحتياجات املماثلة
 أماكن  وحيثما توجد أوجه تفاوت شاسعة بني املناطق املتأثرة بالتشريد وغريها من            -٦٩

ينبغي للـسلطات والـشركاء أن      ) اليت ميكن أن تكون مصدراً لتجدُّد التوتر والتشريد       (البلد  
تتعهد بالتزامات ملموسة إلعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية تدرجيياً للمشردين          

فـضل  البناء بصورة أ  "ويف حاالت كثرية يكون من الالزم       . داخلياً وكذلك السكان املتأثرين   
  .والتصدي لألسباب اجلذرية للتشريد من أجل ضمان استدامة احللول" مرة أخرى

ورهناً بنوع التشريد والسياق احمللي والبيانات اليت ميكن احلصول عليها من املفيـد               -٧٠
  :النظر إىل ما يلي باعتبارها مؤشرات للتقدم حنو حتقيق مستوى معيشة الئق

ردين داخلياً باألغذية األساسية واملياه الصاحلة      وجود برامج للمساعدة لتزويد املش     •
  للشرب واملأوى األساسي والرعاية الصحية األساسية؛

  العدد املقّدر للمشردين داخلياً الذين يعانون من سوء التغذية أو انعدام املأوى؛ •
النسبة املئوية للمشردين داخلياً الذين ال تتاح هلم إمكانية الوصـول إىل األغذيـة               •

ة أو املياه الصاحلة للشرب أو املأوى األساسي أو الرعاية الصحية األساسية            األساسي
مقارنة بالسكان املقيمني أو الوضع قبل التشريد أو املتوسـط الـوطين، حـسب              

  مقتضى احلال؛
النسبة املئوية لألطفال من املشردين داخلياً الذين تتوفر هلم إمكانية الوصول للتعليم             •

روف مالئمة وبنوعية مناسبة مقارنة بالسكان املقيمني أو        األساسي على األقل يف ظ    
  مقتضى احلال؛ بالوضع قبل التشريد أو املتوسط الوطين، حس

عدم وجود أي عقبات قانونية أو إدارية متنع األطفال واملـشردين داخليـاً مـن                •
  الذهاب إىل املدرسة؛

للتشريد والـذين   معدالت األطفال املشردين داخلياً والذين انقطع تعليمهم نتيجة          •
  استأنفوا الدراسة؛

مأوى مكـتظ، مقارنـة     /النسبة املئوية للمشردين داخلياً الذين يقيمون يف مسكن        •
        بالسكان املقيمني أو الوضـع قبـل التـشريد أو املتوسـط الـوطين، حـسب                

  مقتضى احلال؛
ة عدم مواجهة املشردين داخلياً لعقبات حمددة حتول دون وصوهلم للخدمات العام           •

أو املساعدة أو التحويالت القادمة من اخلارج مقارنـة بـاملقيمني احمللـيني ذوي              
  .االحتياجات املماثلة
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  الوصول إىل سبل كسب العيش وفرص العمل  - جيم  
تتاح للمشردين داخلياً الذين وجدوا حالً دائماً إمكانية الوصول أيـضاً إىل فـرص             -٧١

عمل وكسب العـيش للمـشردين داخليـاً        وجيب أن ُتتاح فرص ال    . العمل وكسب العيش  
، وخاصة حيثما ال تكفـل بـرامج        )٣٤(للسماح هلم بتلبية احتياجاهتم االجتماعية االقتصادية     

  .الرعاية االجتماعية العامة تلبية هذه االحتياجات
. وعالوة على ذلك، ُتعترب إمكانية الوصول إىل سبل كسب العيش تـدبرياً نـسبياً               -٧٢

ج يف الغالب يف ظروف تتسم بضعف األحوال االقتـصادية وارتفـاع          وحيدث إعادة االندما  
وال يكون من املمكن    . معدل البطالة وتؤثر على السكان بأسرهم، مبن فيهم املشردون داخلياً         

دائماً جلميع املشردين داخلياً احلصول على فرصة عمل أو استعادة سبل كـسب عيـشهم               
 داخلياً عقبات حتول دون وصوهلم إىل فرص العمل         غري أنه جيب أال يواجِه املشردون     . السابقة

حيثما ُينقل املشردون داخلياً إىل منطقـة  (وسبل كسب العيش على قدم املساواة مع املقيمني  
  ).نائية دون أن تتوفر هلم وسائل نقل إىل أسواق العمل احمللية بتكلفة ميسورة

ة ملساعدة املشردين داخلياً على    وقد تكون هناك حاجة إىل اختاذ تدابري تفضيلية إجيابي          -٧٣
اكتساب معرفة مهنية جديدة والتكيُّف مع سبل كسب العيش اجلديدة واكتساب مهـارات             

على سبيل املثال عندما ُيدمج املشردون داخلياً من منطقة ريفية حملياً يف بيئة حضرية              (جديدة  
وهناك التزام خـاص    ). ةأو حيثما ُيستبعد املشردون داخلياً من سوق العمل ملدة زمنية طويل          

بتوفري فرص بديلة لكسب العيش للمشردين داخلياً الذين قامت السلطات بإعادة تـوزيعهم             
  .)٣٥(من املناطق شديدة اخلطورة

. وينبغي احلفاظ على الفرص املتاحة للمشردين داخلياً أثناء التشريد قدر اإلمكـان             -٧٤
أو يتضمن انتقال من املناطق الريفية إىل  وعندما يستمر التشريد على مدى فترات زمنية طويلة         

وقد تتاح . احلضرية، فإنه ُيغيِّر يف الغالب الدينامية االجتماعية داخل جمتمعات املشردين داخلياً
للنساء وصغار املراهقني إمكانية الوصول إىل التعليم أو فرص العمل اليت مل تكن متـوافرة يف                

  .منطقتهم األصلية
يد والسياق احمللي والبيانات اليت ميكن احلصول عليها فإن من املفيد ورهناً بنوع التشر  -٧٥

  :النظر فيما يلي باعتبارها مؤشرات للتقدم حنو توفري فرص العمل وكسب العيش
عدم وجود أي عقبات قانونية أو إدارية حتول دون توظيف املشردين داخليـاً أو               •

  قيامهم بنشاط اقتصادي ال يواجها السكان املقيمون؛

__________ 

  .٧٠-٦٥انظر أعاله الفقرات  )٣٤(
  .٣٣-٣١انظر أعاله، الفقرات  )٣٥(
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جود بطالة يف صفوف املشردين داخلياً مقارنة بالسكان املقيمني أو الوضع قبـل             و •
  التشريد أو املتوسط الوطين، حسب مقتضى احلال؛

أمناط وشروط عمل املشردين داخلياً مقارنة بالسكان غري املشردين، مبا يف ذلـك              •
ة للعمل، مثل   معدالت العمالة يف األسواق غري الرمسية والوصول إىل املعايري القانوني         

  احلد األدىن لألجور، حسب مقتضى احلال؛
مستويات الفقرة يف صفوف املشردين داخلياً مقارنة بالسكان املقيمني أو الوضـع             •

  .قبل التشريد أو املتوسط الوطين، حسب مقتضى احلال

  اآلليات الفعالة وامليسورة إلصالح املساكن واألراضي واملمتلكات  - دال  
ن داخلياً الذين توصلوا إىل حل دائم إمكانية الوصول إىل اآلليـات            تتيسر للمشردي   -٧٦

الفعالة السترداد مساكنهم وأراضيهم وممتلكاهتم يف الوقت املناسب، بغض النظـر عّمـا إذا              
وال تنطبـق   . )٣٦(اختاروا العودة أو فّضلوا االندماج حملياً أو التوطني يف مكان آخر من البلد            

متلكات السكنية والزراعية والتجارية فحسب وإمنا تنطبق أيضاً على         هذه املعايري على مجيع امل    
وميتد احلق يف استعادة املمتلكات أو التعويض ليـشمل مجيـع           . اتفاقات االستئجار واحليازة  

 الذين فقدوا حقوق امللكية أو احليـازة أو         - مبن فيهم الرجال والنساء واألطفال       -املشردين  
اكنهم وأراضيهم وممتلكاهتم، سواء كان لديهم حجـج أو       غريها من حقوق الوصول إىل مس     

حقوق للملكية رمسية أو غري رمسية على أساس االستخدام أو االحتالل غري املتنـاَزع عليـه                
وتشمل أيضاً األشخاص الذين حيق هلم      ). مثل املشردين تعسفياً من املستوطنات غري الرمسية      (

واألشخاص ذوو االرتباط اخلـاص     ). مثل اليتامى  (وراثة املمتلكات من أفراد اُألسرة املتوفني     
  .بأراضيهم مثل السكان األصليني الذين حيتاجون إىل اهتمام خاص

وميكن أن تكون العملية اليت جيري عن طريقهـا اسـتعادة املـساكن واألراضـي                 -٧٧
ولـيس مـن الـضروري      . واملمتلكات والتعويض ذي الصلة معقّداً ويستغرق وقتاً طويالً       

 هذه العملية استكماالً تاماً قبل أن يكون باإلمكان قول إن املشردين داخليـاً قـد        استكمال
والعامل احملدِّد هو أنه تتيسر هلم إمكانية الوصول إىل آلية فعالة وميسورة            . وجدوا حالً دائماً  

وأن ) مبا يف ذلك، عند احلاجة، مـساعدة قانونيـة جمانيـة          (السترداد املمتلكات والتعويض    
ويف بعض احلاالت قد يكـون مـن        . هم اإلقامة بسالمة وأمان خالل الفترة املؤقتة      باستطاعت

مثل جلنة للمطالبـات بـشغل      (املناسب إنشاء آليات خاصة السترداد املمتلكات والتعويض        

__________ 

تعلق باسترداد املمتلكـات    مسؤوليات السلطات املختصة فيما ي    ) ٢(٢٩ يف املبدأ التوجيهي     ُتحدَّد )٣٦(
لالطالع على مزيد من املعلومات انظر الدليل املشترك بني الوكاالت بشأن رد املساكن . والتعويض

، متاح أيـضاً    ٢٠٠٧مارس  /، آذار "مبادئ بنهريو "إعمال  . واملشردين داخلياً   واملمتلكات لالجئني 
  .www.ohchr.org/Documents/Publications/pinheiro_principles.pdf :على املوقع الشبكي
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يف حني أنه يف حاالت أخرى قد يكون لدى املؤسسات القائمة، مبـا يف ذلـك                ) األراضي
ات املتعلقة باملمتلكات، القدرة على معاجلة املطالبات بصورة        اآلليات التقليدية لتسوية الرتاع   

  .فعالة وحمايدة
وتناول املسائل املتعلقة باحلقوق اخلاصة بالسكن واألراضي واملمتلكـات تقتـضي             -٧٨

ومن حيث املبدأ ُتعترب استعادة املمتلكات سبيل االنتـصاف املفـّضل،     . وجود منظور شامل  
بعض احلاالت، بعد موازنة خمتلف املصاحل، تعـويض املالـك          لكنه قد يكون أكثر عدالً يف       

وينبغي إجياد حلول مناسبة لألشخاص الـذين       . املشرد بدالً من استعادة ممتلكاته أو ممتلكاهتا      
وينبغي إجياد حلول بديلة للشاغلني ملمتلكات      . جرى تسوية حقوقهم يف احليازة أثناء التشريد      

ن يواجهون اإلخالء أثناء رد املمتلكـات، وال سـيما إذا           املشردين داخلياً بصورة مؤقتة الذي    
مثالً اتفاقـات   (كانوا هم أنفسهم من املشردين داخلياً وكانوا يشغلون املمتلكات ُحبسن نية            

  ).حيازة جرى التفاوض عليها بني الشاغلني واملُالّك من املشردين داخلياً
ا خيص احلصول على اعتـراف      وتقتضي املشاكل اليت تواجهها النساء واألطفال فيم        -٧٩

مبلكيتهم أو وصوهلم إىل املمتلكات اهتماماً خاصاً، وال سيما حيثما توجد عقبات قانونيـة              
وينبغي تناول مطالبات الفئات شديدة الضعف      . أمام النساء أو األطفال الذين يرثون أمالكاً      

ملشردين داخليـاً الـذين     مثل اُألسر اليت لديها الكثري من األطفال أو ا        (من املشردين داخلياً    
  .بوصفها جماالً من اجملاالت ذات األولوية) يعيشون يف مراكز مجاعية متداعية

وجيدر حبث القوانني الوطنية وعند الضرورة، تنقيحها لضمان عدم فقدان املشردين             -٨٠
داخلياً حلقوقهم يف امللكية على أساس تطبيق غري عادل ألحكام قانونيـة بـشأن األمـالك                

وأخرياً ينبغي بذل جهود لضمان إنفاذ القرارات برد املمتلكـات          . ورة أو حيازة ضارة   املهج
لصاحل املشردين داخلياً بصورة منهجية من توخي احلرص لضمان سالمة املشردين داخليـاً             

. وأمنهم واندماجهم من جديد بعد عودهتم إىل امتالك مساكنهم أو أراضيهم أو أمالكهـم             
دون حيازة حقوق للملكية وكذلك املـشردين داخليـاً الـذين           وجيب ضمان أن العائدين     

يندجمون حملياً أو يستوطنون يف مناطق ال حيوزون فيها ممتلكات خاصة هبم ال يزال بإمكاهنم               
  .)٣٧(الوصول إىل املأوى أو املسكن األساسيني

هلم أما املشردون داخلياً والذين يرغبون يف العودة إىل مساكن جرى تدمريها فتتاح               -٨١
ويف بعض احلاالت يقع    . إمكانية أن يعاد بنائها أو عند استحالة القيام بذلك، توفري بديل هلم           

من ذلك مـثالً    (على السلطات التزام قانوين بإعادة بناء املنازل ألهنم مسؤولون عن تدمريها            
 الدويل حيثما تكون املنازل قد ُدمِّرت أثناء عملية عسكرية جرى فيها انتهاك القانون اإلنساين  

أو بسبب كارثة حدثت نظراً لتقاعس السلطات عن اختاذ التدابري الالزمة واملعقولة املتعلقـة              
ويف حاالت أخرى ال يوجد أي التزام من الوجهة القانونية، لكنه ). باحلد من خماطر الكوارث

__________ 

  .٧٠-٦٥ أعاله، الفقرات أيضاًانظر  )٣٧(
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             ال يزال يتعني إعادة تشييد منازل العائدين من أجل حتقيق حـل دائـم يكفـل مـستوى                 
  .)٣٨(معيشة الئق

ورهناً بنوع التشريد والسياق احمللي والبيانات اليت ميكن احلصول عليها، من املفيـد               -٨٢
النظر إىل ما يلي باعتبارها مؤشرات للتقدم صوب محاية احلقوق املتعلقة باإلسكان واألراضي             

  :واملمتلكات
كن واألراضـي   وجود آليات فعالة وميسورة حلل املنازعـات املتعلقـة باملـسا           •

واملمتلكات ذات الصلة بالتشريد واخلطوات املتخذة للتصدي للتحديات الـشائعة          
  املتعلقة بإنفاذ حقوق اإلسكان واألراضي واملمتلكات؛

النسبة املئوية ملطالبات املشردين داخلياً فيما يتعلق باألراضي واملمتلكات اليت جرى            •
 والوقت املقـّدر والـالزم لتـسوية        تسويتها وإنفاذها؛ وعدد املطالبات املتبقية؛    

  املطالبات املتبقية؛
النسبة املئوية للمشردين داخلياً الباقني دون مساكن مالئمة والنقص يف هذه النسبة             •

املئوية على مدى الزمن ومقارنتها بالنسبة املئوية للسكان املقـيمني أو املتوسـط             
  ؛)٣٩(الوطين، حسب مقتضى احلال

شردين داخلياً املدمرة أو اليت حلقت هبا أضرار اليت جـرى           النسبة املئوية ملساكن امل    •
إصالحها على النحو املناسب؛ وعدد املساكن املتبقية اليت يتعني إصالحها والوقت           

  ؛)٤٠(املقّدر الالزم إلصالح املنازل املتبقية
) مبا يف ذلك احلصول على قروض     (إمكانية وصول املشردين داخلياً لربامج الدعم        •

ديد مساكنهم أو أراضيهم أو ممتلكاهتم على قـدم املـساواة مـع             إلصالح أو جت  
  .السكان املقيمني

ويف عدد من السياقات سيكون من الالزم أيضاً النظر يف املعـايري األربعـة التاليـة        -٨٣
  .حتقيق املشردين داخلياً حلل دائملتحديد مدى 

  ييزاحلصول على الوثائق الشخصية وغريها من الوثائق دون مت  - هاء  
تتاح للمشردين داخلياً الذين توصلوا إىل حل دائم إمكانية احلصول علـى الوثـائق       -٨٤

الشخصية وغريها من الوثائق الالزمة للحصول على اخلدمات العامة واملطالبـة بـاألمالك             

__________ 

  .نفسهاملرجع  )٣٨(
  ).٧٠انظر أعاله، الفقرة (ُيعد هذا أيضاً مؤشراً مفيداً لقياس التقدم احملَرز فيما خيص مستوى املعيشة الالئق  )٣٩(
  ).مستوى املعيشة الالئق(هلذا املؤشر أيضاً صلة بالبند الفرعي السابق  )٤٠(
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وأثنـاء  . )٤١(واملمتلكات أو ألغراض التصويت أو ألغراض أخرى ذات صلة باحللول الدائمة          
اس يف الغالب الوثائق الالزمة للتمتع حبقوقهم القانونيـة وممارسـتها مثـل             التشريد يفقد الن  

جوازات السفر، ووثائق اهلوية الشخصية، وشهادات امليالد، وشهادات الزواج، وبطاقـات           
الناخبني، والسجالت الدراسية والشهادات املهنيـة أو األكادمييـة أو بطاقـات الـضمان              

        يكون لدى املـشردين مطلقـاً أي وثـائق أو قـد      ويف حاالت أخرى، قد ال      . االجتماعي
         مثالً حيثمـا   (ال ُيعتَرف بوثائقهم ويصبح ذلك مشكلة خاصة أثناء حبثهم عن حلول دائمة             

ال يستطيع أحد املشردين داخلياً من املناطق احلضرية يود االندماج حملياً أن يتقـدم لـشغل                
  ).أو بطاقة إثبات اهلويةوظيفة دون أن تكون لديه شهادة ميالد 

ويتعني على السلطات املختصة الوطنية أو احمللية تيسري إصدار وثـائق جديـدة أو                -٨٥
االستعاضة عن الوثائق املفقودة أثناء التشريد، دون فرض شروط غري معقولـة، مـن قبيـل        

لى قدم  وللنساء والرجال ع  . اشتراط عودة الشخص حملل إقامته املعتاد الستخراج هذه الوثائق        
وينبغي أيضاً تزويد األطفال املنفصلني وغري . )٤٢(املساواة احلق يف إصدار هذه الوثائق بأمسائهم     

  .املصحوبني بالوثائق اخلاصة هبم
وحيثما تكون السيطرة على األراضي مقّسمة، ينبغي البحث عن حلول عملية فيما              -٨٦

تراف باألوراق الـيت ُتـصدرها      فيمكن للسلطات الوطنية مثالً االع    . خيص استخراج الوثائق  
سلطات األمر الواقع باعتبارها دليالً إثباتياً وقائعياً ظاهر الوجاهة للوضع الشخـصي دون أن     

  .يعين ذلك ضمناً االعتراف القانوين بالكيانات املصِدرة هلذه األوراق
املفيـد  ورهناً بنوع التشريد والسياق احمللي والبيانات اليت ميكن احلصول عليها، من              -٨٧

  :النظر فيما يلي باعتبارها مؤشرات للتقدم صوب ضمان الوصول إىل الوثائق
عدم مواجهة النساء والرجال من املشردين داخلياً بأي عقبات قانونية أو إداريـة              •

شهادات امليالد أو بطاقات حتديد اهلوية الشخصية       ) االستعاضة عن (للحصول على   
ني أو غريها من الوثائق الشخصية ذات الصلة        الوطنية أو بطاقات حتديد هوية الناخب     

  بالسياق؛
أن تكون آليات االستعاضة عن الوثائق ميسورة وقليلة التكلفة مع وضع الـسياق              •

  احمللي يف االعتبار؛

__________ 

ُيعترب احلق يف احلصول على الوثائق من مسلّمات غريها من حقوق اإلنسان مثل احلقوق يف االعتراف أمـام           )٤١(
 اتفاقية حقوق   ،٧املادة  (، والتسجيل بعد امليالد مباشرة      )، اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان    ٦املادة  (القانون  
 مـن   ٢٦املادة  (، والتعليم   )، اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان    ٢٥ و ١٧املادتان  (، والتملُّك والسكن    )الطفل

  ).٢(٢٠انظر أيضاً املبدأ التوجيهي . إخل) اإلعالن العاملي
 الوثائق  للنساء والرجال، على قدم املساواة، احلق يف استخراج       : "على ما يلي  ) ٣(٢٠ينص املبدأ التوجيهي     )٤٢(

  ".الالزمة، ومن حقهم أن تصدر هذه الوثائق بأمسائهم
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النسبة املئوية للمشردين داخلياً ممن ليس لديهم شهادات ميالد أو بطاقات وطنيـة              •
ية ذات الصلة بالسياق احمللي مقارنةً      للهوية الشخصية أو غريها من الوثائق الشخص      

              بالسكان املقيمني، أو احلالـة قبـل التـشريد أو املتوسـط الـوطين، حـسب               
  مقتضى احلال؛

القبول املتباَدل من جانب احلكومات وسلطات األمر الواقع لألوراق حيثما تكون            •
  .السيطرة على األراضي مقّسمة

  مجع مشل اُألسر  - واو  
باستطاعة املشردين داخلياً الذين يرغبون يف ملْ الشمل مع أفراد أُسرهم الـذين             كان    -٨٨

وينبغي ملْ مشل اُألسر اليت     . انفصلوا عنهم القيام بذلك وميكن هلم البحث عن حل دائم سوّياً          
انفصلت بسبب التشريد يف أسرع وقت ممكن، وال سيما عندما ينطوي ذلك على أطفال أو               

وحيثما تكون السيطرة على األراضـي      . هم من األشخاص الضعفاء   أشخاص مسّنني أو غري   
مثالً عن (مقّسمة، ينبغي للسلطات الوطنية وسلطات األمر الواقع أن تتعاون بصورة براغماتية 

للسماح جبمع مشل اُألسر بـرغم      ) طريق اجلهات الفاعلة اإلنسانية أو سائر الوسطاء احملايدين       
  .ةالعقبات مثل خطوط احلدود املغلق

ومجع مشل اُألسر سيخدم بوجه عام املصاحل الفضلى لألطفال غـري املـصحوبني أو               -٨٩
غري أنه قبل دعم مجع مشل اُألسرة، جيدر إجراء تقييم لالحتياجات فيما إذا كـان               . املنفصلني

وينبغي . ذلك ُيعرِّض أو من احملتمل أن ُيعرِّض الطفل لالستغالل أو إساءة املعاملة أو اإلمهال             
يستند هذا التقييم، يف مجلة أمور، على املعلومات اليت قامت السلطات املختصة الوطنية أو              أن  

وإذا كانت هناك أسباب معقولة لالعتقاد بأن ملْ الشمل ُيعرِّض          . احمللية بالتحقق منها بالفعل   
أو من احملتمل أن ُيعرِّض الطفل ملخاطر، يكون من الالزم حتديد املصلحة الفضلى فيمـا إذا                

وتقع على السلطات مـسؤولية     . كان مجع مشل اُألسرة خيدم بالفعل املصلحة الفضلى للطفل        
  .توفري احلماية إىل أن يتم العثور على أسرة الطفل

ويتعني القيام بعملية القتفاء األثر يف أقرب وقت ممكن لتحديد مصري ومكان وجود               -٩٠
مبدى التقدم احملَرز يف التحقيق والنتائج اليت       األقارب املبلَّغ عن اختفائهم وإعالم أقرب األقرباء        

ويف بعض احلاالت قد يكون من املستحيل، بالرغم من قصارى اجلهود    . جرى احلصول عليها  
اليت بذلتها السلطات املختصة واجلهات الفاعلة اإلنسانية العثور على األقارب املبلَّـغ عـن              

 إجراءات قانونية خاصة لتزويـد      ويف هذه احلاالت قد يكون من الضروري وضع       . اختفائهم
أقرب األقرباء بإمكانية الوصول املعجَّل إىل املعاشات التقاعدية واملمتلكات اُألسرية وإضفاء           
الطابع الرمسي على ترتيبات الرعاية املتعلقة باألطفال غري املصحوبني واملنفصلني اليت من شأهنا             

  .أن متنع، قدر اإلمكان، إيداعهم يف مؤسسات
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هناً بنوع التشريد والسياق احمللي والبيانات اليت ميكن احلصول عليها من املفيـد             ور  -٩١
  :النظر إىل ما يلي باعتبارها مؤشرات للتقدم صوب ملْ مشل اُألسر

وعدم وجود قيود على التنقل     . إقامة آليات من أجل ملْ مشل أفراد اُألسرة املنفصلني         •
  حتول دون ملْ مشل اُألسرة؛

شردين داخلياً أو غريهم من األشخاص املعالني الذين مل جيرِ بعـد            عدد األطفال امل   •
  مجع مشلهم بأُسرهم؛

املعاشـات  /عدد األشخاص الذين ال تتاح هلم إمكانية احلصول على املمتلكـات           •
  التقاعدية نظراً لفقدان أحد أفراد األسرة أو العائل؛

ين كان من الـالزم     عدد األطفال املشردين داخلياً غري املصحوبني واملنفصلني الذ        •
  .القيام بعملية لتحديد مصلحتهم الفضلى ومل جيرِ القيام هبا

  املشاركة يف الشؤون العامة دون متييز  - زاي  
ميكن للمشردين داخلياً الذين توصلوا إىل حل دائم ممارسة حقهم يف املـشاركة يف                -٩٢

سكان املقيمني ودون متييز    تسيري الشؤون العامة على كافة املستويات على قدم املساواة مع ال          
ويشمل هذا احلق يف حرية تكوين اجلمعيات واملشاركة علـى قـدم            . )٤٣(بسبب تشريدهم 

املساواة يف الشؤون اجملتمعية، والتصويت والترشُّح يف االنتخابات فضالً عن احلق يف العمل يف         
ة وتنفيذها قبل   ويف حاالت كثرية يقتضي هذا اختاذ تدابري خاص       . مجيع قطاعات اخلدمة العامة   

وعندما ال تعود أعداد كـبرية      . العودة أو االندماج احمللي أو التوطني يف مكان آخر من البلد          
من املشردين داخلياً قد يكون من الالزم القيام بتسجيل للمصوِّتني واالضطالع بربامج توعية             

تغيِّبني أو إقامة مراكز    يف مواقع املشردين داخلياً واختاذ الترتيبات الالزمة فيما خيص أصوات امل          
  .خاصة للتصويت

ورهناً بنوع التشريد والسياق احمللي والبيانات اليت ميكن احلصول عليها من املفيـد               -٩٣
  :النظر فيما يلي باعتبارها مؤشرات للتقدم صوب املشاركة يف تسيري الشؤون العامة

واجهها الـسكان   عدم مواجهة املشردين داخلياً بأي عقبات قانونية أو إدارية ال ي           •
  املقيمون متنعهم من االقتراع أو انتخاهبم أو عملهم يف اخلدمة العامة؛

النسبة املئوية للمشردين داخلياً البالغني املؤّهلني واملـسّجلني للتـصويت مقارنـة            •
  بالسكان املقيمني أو املتوسط الوطين، حسب مقتضى احلال؛

__________ 

احلق يف املشاركة الكاملة على قدم املـساواة يف         "على أن للمشردين داخلياً     ) ١(٢٩ينص املبدأ التوجيهي     )٤٣(
ويتمتع املشردون داخلياً أيضاً هبـذا      . عند عودهتم أو توطينهم   " تسيري الشؤون العامة على كافة املستويات     

  )).د(٢٢انظر املبدأ التوجيهي ( عند تشريدهم احلق
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ون يف االنتخابات املعقودة باملقارنـة      النسبة املئوية للمشردين البالغني الذين ُيشارك      •
  بالسكان املقيمني أو املتوسط الوطين؛

النسبة املئوية للمشردين داخلياً بني املوظفني احلكوميني واملسؤولني املنَتَخبني مقارنة           •
  .بالنسبة املئوية للمشردين داخلياً من جمموع السكان

   )٤٤(الوصول إىل سبل االنتصاف الفعالة والعدالة  - حاء  
جيب أن ُتتاح للمشردين داخلياً الذين كانوا ضحايا النتهاكات حقـوق اإلنـسان               -٩٤

 إمكانية الوصول الكاملة وغري     )٤٥(الدولية أو القانون اإلنساين، مبا يف ذلك التشريد التعسفي        
التمييزية إىل سبل االنتصاف الفعالة واحلصول على العدالة، مبا يف ذلك، عنـد االقتـضاء،               

 اآلليات القائمة للعدالة االنتقالية، والتعويضات واملعلومـات بـشأن أسـباب            الوصول إىل 
  . االنتهاكات

وجلميع ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان الدولية واالنتهاكات اجلسيمة للقـانون            -٩٥
              ، واملشردين داخليـاً بـالطبع     )٤٦(اإلنساين الدويل احلق يف احلصول على سبيل انتصاف فعال        

وتشمل سبل االنتصاف الفعالة الوصول املتكافئ والفعال   . خيتلفون عنهم يف هذا اخلصوص    ال  
إىل العدالة والتعويض بصورة مناسبة وفعالة وسريعة عن األضرار اليت تعّرضوا هلا؛ والوصول             

  .)٤٧(إىل املعلومات ذات الصلة فيما يتعلق باالنتهاكات واآلليات املعنية بالتعويض
أمني سبل االنتصاف الفعالة من انتهاكات حقوق اإلنـسان الدوليـة           وقد يكون لت    -٩٦

والقانون اإلنساين اليت أدت إىل التشريد، أو اليت حدثت أثناء التشريد، أثر كبري على آفـاق                
وعدم تأمني سبل االنتصاف الفعالة فيما خيـص        . الوصول إىل حلول دائمة للمشردين داخلياً     

 إىل مزيد من التشريد ويعوق عمليات املـصاحلة وُيولِّـد           هذه االنتهاكات ُيحتَمل أن يؤدي    
إحساساً مطوَّالً باإلجحاف أو التحيُّز يف صفوف املشردين داخلياً، مما ُيقوِّض إمكانية حتقيق             

ومن مث، فإن كفالة العدل للمشردين داخلياً ُتعترب من املكوِّنات األساسية للسلم         . حلول دائمة 
  .يلواالستقرار على املدى الطو

__________ 

  . فيما يتعلق باسترداد املسكن واألرض واملمتلكات٨٢-٧٦انظر أيضاً الفقرات  )٤٤(
 احلق يف احلماية التشريد التعسفي ويقدِّم قائمة غري جامعـة حلـاالت التـشريد               ٦ُيحدِّد املبدأ التوجيهي     )٤٥(

  .التعسفي
، واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان،     ٣، الفقرة   ٢نية والسياسية، املادة    انظر العهد الدويل اخلاص باحلقوق املد      )٤٦(

ويف حني أن قانون املعاهدات اإلنسانية الدولية فهو معتَرف به مبوجب املبادئ األساسية واملبادئ              . ٨املادة  
نـسان  التوجيهية بشأن احلق يف االنتصاف واجلرب لضحايا االنتهاكات اجلسيمة للقانون الدويل حلقـوق اإل             

 وأوصـت   ٦٠/١٤٧واالنتهاكات اخلطرية للقانون اإلنساين الدويل، اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة يف قرارها            
  .الدول األطراف هبا

  .١٢املبادئ األساسية واملبادئ التوجيهية بشأن احلق يف االنتصاف واجلرب، الفقرة  )٤٧(
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ويف بعض احلاالت، يكون من الالزم بالتايل لتحقيـق احللـول الدائمـة معاجلـة                 -٩٧
االنتهاكات السابقة عن طريق إلقاء املسؤولية على مرتكيب هذه االنتهاكات، وتزويد الضحايا 

. أو توفري املعلومات عن أسباب التشريد     /، و )مبا يف ذلك التعويض   (بسبل اجلرب باملعين الرمسي     
 هذا أمراً شديد األمهية يف احلاالت اليت أصبح فيها املشردون داخلياً ضـحايا جلـرائم                وُيعترب

احلرب أو اجلرائم ضد اإلنسانية، حيث يظلوا يتعرضون ملخاطر من مرتكيب االنتـهاكات أو              
االعتداء، أو حيثما حيسون هم أنفسهم بوجوب إقامة العدالة الرمسية حىت يتمكنوا من التغلب              

  .لتشريد من الناحية اجلسدية واالجتماعية والعاطفيةعلى جتربة ا
رد احلق الذي يهدف إىل إعادة الوضع إىل ما كان عليـه            : وقد يشمل اجلرب ما يلي      -٩٨

قبل التشريد التعسفي؛ والتعويض عن الضرر القابل للتقييم من الناحية االقتصادية؛ وإعـادة             
والترضية اليت ينبغي أن توفَّر حيثمـا يتعـذر         ؛  )مبا يف ذلك الرعاية الطبية والنفسية     (التأهيل  

 وميكن أن يتخذ شكل اعتراف رمسـي        )٤٨(إصالح االنتهاك عن طريق رد احلق أو التعويض       
باالنتهاكات أو اعتذارات رمسية أو إجـراءات قانونيـة ضـد فـرادى املـرتكبني هلـذه                 

ـ          . )٤٩(االنتهاكات هاكات احملـددة   وجيب أن تتناول تدابري اجلرب على النحو املناسـب االنت
للحقوق اليت تعّرض هلا املشردون داخلياً مع إيالء االهتمام الواجب لطبيعتـها وخطورهتـا              

ويف بعض احلاالت قد تكون اإلجراءات البسيطة اإلدارية وغري البريوقراطية          . ونطاقها ومنطها 
م شديدة أنسب من الُنظُ) من قبيل مبالغ موّحدة للتعويض عن خمتلف أنواع األصول املفقودة      (

  .التعقيد
وال ُتعترب املساعدة اإلنسانية واإلمنائية اليت مت تلقّيها أثناء التشريد أو بعده تعويـضاً،                -٩٩

برغم أن ختصيصها على حنو عادل ومنصف ميكن أن ُيسهم يف املـصاحلة اجملتمعيـة ومنـع                 
 عن طريـق    وهناك طائفة متنوعة من السبل لتحديد أسباب التشريد، مبا يف ذلك          . الرتاعات

وجيب احترام القيود املتعلقة حباالت العفو عن اجلرائم الدوليـة الـيت            . جلان تقّصي احلقائق  
  .يفرضها القانون الوطين أو الدويل يف مجيع األوقات

ويف حاالت الكوارث أو اجلرائم اخلطرية، قد تتحمل السلطات مع ذلك املـسؤولية          -١٠٠
ويف حاالت أخرى ترتكب اجلهات الفاعلة غري الدولة        . عن تقاعسها يف توفري احلماية املناسبة     

لكنه . جرائم ضد املشردين داخلياً بالرغم من قصارى اجلهود اليت تبذهلا السلطات حلمايتهم           
حىت يف هذه احلاالت ال يزال يتعني على السلطات اختاذ كافة اخلطـوات املمكنـة وفقـاً                 

ت حقوق اإلنسان، لضمان حتميل مرتكيب هذه لإلجراءات القانونية الواجبة وغريها من التزاما
__________ 

، )٣٥/٨٦انظر قرار اجلمعية العامـة      (دولياً  مشاريع املواد بشأن مسؤولية الدول عن األفعال غري املشروعة           )٤٨(
  .٣٧املادة 

، )٦٠/١٤٧قرار اجلمعية العامة    (قارِن املبادئ األساسية واملبادئ التوجيهية بشأن احلق يف االنتصاف واجلرب            )٤٩(
قـرار  (انظر أيضاً مشاريع املواد بشأن مسؤولية الدول عن األفعال غري املشروعة دولياً             . ٢٢-١٩الفقرات  
  .٣٧-٣٤، املواد )٥٣/٨٦ العامة اجلمعية
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وقد يدعو هذا إىل اختاذ تدابري مبتكَرة، مـن قبيـل   . االنتهاكات املسؤولية وتوفري سبل اجلرب 
حجز وإعادة توزيع أصول مرتكيب االنتهاكات الذين حصلوا على أرباح شخصية ضخمة من 

 تقدمي العون للمشردين داخلياً     تشريد اآلخرين تعسفياً أو أن ُيقتضى من مرتكيب االنتهاكات        
  .إلعادة بناء منازهلم املهّدمة والُبىن التحتية ذات الصلة

تبعاً ألعمارهم ودرجـة    (وينبغي إعالم املشردين داخلياً، مبن فيهم النساء واألطفال           -١٠١
وذوي االحتياجات اخلاصة أو املهّمشني احملتملني، مبعلومات كاملة عـن سـبل            ) نضجهم

  .تاحة وينبغي أن ُيشاركوا يف تصميمها وتنفيذها وتقييمهااالنتصاف امل
وينبغي نشر املعلومات بشأن سبل االنتصاف القائمة بلغة وصيغة ميكن للمـشردين              -١٠٢
وينبغي أن تكون سبل الوصول إىل املؤسسات املختصة ميسورة من الناحية اجلغرافية            . فهمها

ت اليت تقدم سبل االنتصاف بسيطة بالقدر الذي       وجيب أن تكون اآلليا   . والثقافية واالقتصادية 
يسمح بالوصول إىل مجيع الضحايا، بغض النظر عن التعليم أو املركز االجتمـاعي أو نـوع      

وأن تضع يف االعتبار العقبات احملّددة اليت يواجهها املشردون داخلياً مثل           . اجلنس أو العمر إخل   
وال بد أيـضاً أن  . لوقوع ضحية مرة أخرىفقدان الوثائق والتعرُّض للصدمات واخلوف من ا 

تتصف اآلليات مبراعاة الرتاعات وأن تستهدف جتنُّب خلق االنقسامات بني السكان الضحايا            
  .أو تعزيز التفاوتات االجتماعية واالقتصادية القائمة

ومشاركة املشردين داخلياً ُيسهِم أيضاً يف توفري إحساس أكرب بالعدالـة والكرامـة               -١٠٣
  .د يف إصالح العالقة بني الضحايا والدولةوتساع
ويف حني أنه تقع على السلطات الوطنية واحمللية يف املقام األول واجب ومـسؤولية                -١٠٤

تزويد املشردين داخلياً بسبل انتصاف فعالة من االنتهاكات اليت جرى تكبُّدها، فإهنـا قـد               
اجلهات الفاعلة اإلنسانية واإلمنائية    وقد يقع على    . حتتاج إىل دعم من اجلهات الفاعلة الدولية      

القيام بدور هام يف الدعوة إىل الوصول إىل العدالة وسبل االنتصاف الفعالة، ومساعدة الدول              
يف الوفاء بالتزاماهتا، وتدريب املشردين داخلياً على حقوقهم ومساعدة املشردين داخلياً على            

ومن املهم أن تضطلع    . ت الصلة وتنفيذها  املشاركة على النحو املناسب يف تصميم التدابري ذا       
اجلهات الفاعلة بتحليل دقيق لنوع االنتهاكات اليت حدثت وطبيعتها وأمناطها، والسياق احمللي  

  .السياسي واالجتماعي والتطلعات احملددة للمشردين داخلياً وغريهم من الضحايا
ميكن احلصول عليهـا، مـن      وتبعاً لنوع حالة التشرد والسياق احمللي والبيانات اليت           -١٠٥

  :املفيد النظر إىل األمور التالية باعتبارها مؤشرات تدل على التقدم احملرز يف اجتاه اجلرب
وجود آليات ميسورة تناط هبا والية قانونية ولديها القدرة الواقعية علـى تزويـد               •

املشردين داخلياً بسبل انتصاف فعالة من االنتهاكات اليت متّسهم، مبـا يف ذلـك              
  .االنتهاكات اليت ترتكبها جهات فاعلة غري الدولة
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النسبة املئوية للمشردين داخلياً الذين يرون أن االنتهاكات اليت تعرضوا هلـا قـد               •
  .ُصحِّحت بصورة فعالة وجرى استعادة اإلحساس بالعدالة

عدد أو نسبة احلاالت اليت جرى حتديدها النتهاكات حقوق اإلنسان اخلطرية ذات             •
شرد أو االنتهاكات اجلسيمة للقانون اإلنساين واليت أسفرت عن جـربٍ           الصلة بالت 

 .فعالٍ ومناسب

        


