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  جملس حقوق اإلنسان 
  الدورة العاشرة

   من جدول األعمال٣البند 
  تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان املدنية والسياسية واالقتصادية

  لك احلق يف التنميةوالثقافية، مبا يف ذ واالجتماعية

              تقرير ممثل األمني العـام املعـين حبقـوق اإلنـسان للمـشردين داخليـاً،                  
  *فالتر كالني السيد

  إضافة    

  محاية األشخاص املشردين داخلياً يف حاالت الكوارث الطبيعية    
  

  موجز    
طلب إىل ممثل األمني     الذي ي  ٦/٣٢هذه اإلضافة مقدمة عمالً بقرار جملس حقوق اإلنسان           

أن يواصل، عن طريق احلوار املستمر مـع        "،  )املمثل(العام املعين حبقوق اإلنسان للمشردين داخلياً       
، بذل جهـوده    [...]احلكومات ومجيع املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية املعنية          

 ويضع التقرير .)١(" الكوارث الطبيعيةمن أجل تعزيز محاية حقوق اإلنسان للمشردين داخلياً يف إطار  
 الصلة مث يستعرض التحديات النمطية اليت تواجه محاية حقوق اإلنسان اليت قد ذاأوال اإلطار القانوين 

 الكوارث املفاجئة   سياقمن أعراض التشرد الداخلي الناجم عن الكوارث، ال سيما يف           عرضا  تكون  
ويـدرس  . تسبب يف تشرد األشخاص بصورة مفاجئـة      مثل الفيضانات والزالزل واألعاصري اليت ت     

وخيتتم التقريـر بتقـدمي     .  الكوارث هذهالتقرير أيضا سبل تعزيز محاية األشخاص املشردين بسبب         
    .توصيات املمثل إىل احلكومات واجملتمع الدويل عامة

__________ 

 . اليت يقوم هبا املكلف بالواليةتأخر تقدمي هذا التقرير عن املوعد احملدد بغية تضمينه التنقيحات النهائية  *  
قـرار جملـس حقـوق      من  ) ز(٧ممثل األمني العام املعين حبقوق اإلنسان للمشردين داخلياً، الفقرة          والية   )١(

 .٦/٣٢اإلنسان 
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  مقدمة
 الذي يطلب إىل ممثـل      ٦/٣٢اإلنسان  يقدم هذا التقرير عمال بقرار جملس حقوق          -١

أن يواصل، عن طريق احلوار     "،  )املمثل(األمني العام املعين حبقوق اإلنسان للمشردين داخلياً        
، [...]املستمر مع احلكومات واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية املعنيـة            

اخليـاً يف إطـار الكـوارث       بذل جهوده من أجل تعزيز محاية حقوق اإلنسان للمشردين د         
ن يف  ووأوىل املمثل اهتماما خاصا حلماية حقوق اإلنسان لألشـخاص املـشرد          . )٢("الطبيعية

ملتعلقـة  اوتغطي املبادئ التوجيهية    . ٢٠٠٤حاالت الكوارث الطبيعية منذ أن توىل واليته يف         
مور منها األشخاص   مجلة من األ  ) املشار إليها فيما يلي باملبادئ التوجيهية     ( بالتشرد الداخلي 

كوارث طبيعية أو كوارث مـن      [...] نتيجة أو سعياً لتفادي آثار      "ن داخل بلداهنم    واملشرد
  .)٣("فعل البشر ومل يعربوا احلدود الدولية املعترف هبا للدولة

 يف  حيـدث تسبب الكوارث يف تشريد عدد متزايد من األشخاص فحسب بل           توال    -٢
ف من االهتمام ملا قد يواجهه هؤالء األشخاص من حتديات           ال يوىل قدر كا    أنأحيان كثرية   

يف إطار دراسته حلاالت أشخاص مـشردين       لممثل  لقد تبني   و. عديدة تتعلق حبقوق اإلنسان   
بسبب الكوارث الطبيعية، أن حقوقهم اإلنسانية كثريا ما تتضرر يف أعقاب الكارثة أو التشرد          

امنة يف االستجابة للكوارث فحسب وإمنـا       وال يعود السبب يف ذلك إىل مواطن الضعف الك        
إىل عدم تطبيق تدابري التخفيف من آثار الكوارث والتأهب هلا أو تطبيقها بصورة غري كافية               

العناية الواجبة مبوجب قـانون حقـوق اإلنـسان         التزامات  قبل وقوع الكارثة كما تقتضيه      
حدة الكوارث وما يتصل هبـا يف       ومن املرجح أن ُتفاقم آثار تغري املناخ املتوقع من          . الدويل

  . )٤(املستقبل من حتديات تتعلق بالتشرد
، واملـسنون   فال وخاصة إذا كـانوا يعيلـون أسـرا        وكثريا ما يعاين النساء واألط      -٣

واألشخاص ذوو اإلعاقات واألشخاص املصابون بأمراض أو جـروح خطـرية والفقـراء             
ومن ضمنهم يف العديد من األحيـان،        (واألشخاص املنتمون إىل الفئات االجتماعية املهمشة     

 أوجـه قـصور يف    من  ) املهاجرون واألشخاص املنتمون إىل اجملموعات األصلية أو األقليات       
. واحتياجاهتم اخلاصـة  ألوضاعهم  عدم مراعاة عملية االستجابة     للكوارث و قدرات التصدي   

هاكات حقوق اإلنسان   وباإلضافة إىل ذلك، كثريا ما تتفاقم أوجه الضعف وأمناط التمييز وانت          

__________ 

قـرار جملـس حقـوق      من  ) ز(٧ممثل األمني العام املعين حبقوق اإلنسان للمشردين داخلياً، الفقرة          ية  وال )٢(
 .٦/٣٢اإلنسان 

 .٢، املرفق، الفقرة E/CN.4/1998/53/Add.2الوثيقة  )٣(

              اللجنـة الدائمـة املـشتركة بـني الوكـاالت املعنيـة           انظر الورقة اليت قدمها فالتر كالني إىل جمموعة          )٤(
ــاخ  ــتغري املن ــشرين األول١٠(ب ــوبر / ت ــايل ). ٢٠٠٨أكت ــع الت ــى املوق ــة عل ــة متاح : الورق

climate_change_kalin.aspxhttp://www.brookings.edu/papers/2008/1016_. 
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 مما ُيعرض اجملموعـات املهمـشة       اليت كانت موجودة من قبل، يف أعقاب حدوث كوارث        
  .حقوق اإلنسانواملستضعفة للمزيد من خماطر انتهاك 

النامجـة  ويترتب على ذلك محاية غري كافية أو غري مناسبة من التهديدات املستمرة               -٤
ى املساعدة اإلنسانية، ال سيما بالنسبة إىل النساء الكوارث؛ وعدم املساواة يف احلصول عل   عن  

على نـوع اجلـنس     العنف القائم   املشردات؛ والتمييز يف تقدمي املعونة؛ أو العنف اجلنسي أو          
خاصة يف املآوي أو املخيمات اجلماعية؛ أو انتهاكات احلق يف التعليم، وهو ما حيدث، مثالً،               

؛ أو عدم استبدال الوثائق املفقودة أو املـصادرة  لةات طوي عندما ُتستخدم املدارس كمآوٍ لفتر    
االستغالل االقتصادي واجلنسي لألطفال يف غياب املساعدة الكافية وخاصة يف           أو املتلفة؛ أو  

القسري يف أحناء أخـرى مـن       أو االستيطان غري اآلمن أو      والرجوع  ؛  ة املبكر التعايفمرحلة  
ة بناء املنازل أو ضمان التعويضات؛ أو القصور        البلد، أو عدم استعادة األمالك أو تعذر إعاد       

  .يف إتاحة سبل االنتصاف القانوين
اً ما  لضحايا مقصوداً بالضرورة ولكنه كثري    اإلنسان ل وال يكون التغاضي عن حقوق        -٥

. غري مقصود سهو   أو قدرات غري كافية أو عن جمرد إمهال أو           ينشأ عن سياسات غري مناسبة    
ي الوقاية من الكوارث والتخفيف من حدهتا والتأهب هلا باالسترشاد          وبالتايل فإنه من األساس   

انتهاز أقرب فرصـة    وانطالقا من ذلك، ينبغي     . بالتحليل السياقي القائم على حقوق اإلنسان     
 اعتبارات حقوق اإلنسان يف السياسات العامة الوطنية إلدارة الكوارث اليت تـضعها             إلدراج

ومن شـأن   .  وال سيما يف مرحلة التخطيط للطوارئ      ،سانيةالسلطات الوطنية واملنظمات اإلن   
 كل األطراف الفاعلة املعنية ملعاجلة شواغل حقوق اإلنـسان ذات الـصلة       تأهبذلك تعزيز   

من الضروري األخذ بنهج قـائم علـى        أن  و. واملساعدة بالتايل على منع وقوع االنتهاكات     
ويف عمليات اإلغاثة اإلنسانية الـيت      احلقوق أثناء وضع السياسات الوطنية إلدارة الكوارث        

 .تقوم هبا وكاالت ومنظمات دولية، وتطبيقه، بغية منع حدوث تلك االنتهاكات

وتشكل أنشطة املمثل طيلة السنوات األربع املاضية يف جمال التشرد النـاجم عـن                -٦
لعمل وحيتوي التقرير بشكل خاص على نتائج سلسلة زيارات ا. الكوارث، أساسا هلذا التقرير

 إىل فهم أفضل للتحديات املتـصلة       التوصلاليت قام هبا املمثل خالل السنة املاضية يف حماولة          
حبماية األشخاص املتضررين واملشردين بسبب الكوارث الطبيعية ولالستفادة مـن جتـارب            

 كـانون   ١٨ إىل   ١٤وقام املمثل يف الفترة مـن       . حكومات تواجه كوارث طبيعية خطرية    
 ، بزيارة عمل إىل هيوستون ومنطقة اخلليج يف الواليات املتحدة األمريكية          ٢٠٠٨يناير  /الثاين

هـذا  ر الساحل اجلنويب الشرقي مـن  فها إعصار كاترينا، الذي دّمبغية دراسة اآلثار اليت خلّ   
األشخاص أوضاع ، على )٥(٢٠٠٥سبتمرب / أيلول١أغسطس إىل / آب٢٩البلد يف الفترة من 

 ١٠ إىل   ٦املمثل يف الفتـرة مـن       وتوجه   .هذه الكارثة من جراء   الذين ال يزالون مشردين     

__________ 

 .A/63/286 من الوثيقة ٥٠ إىل ٤٧ن  والفقرات مA/HRC/8/6 من الوثيقة ٥٣ إىل ٥١الفقرات من  )٥(
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الدروس املستفادة من عمليـة التـصدي   الستخالص  هندوراس  إىل  مايو من السنة ذاهتا     /أيار
مرتال وأحـدث    ٣٣ ٠٠٠دمر  ، وهو اإلعصار الذي     ١٩٩٨عام   أواخرإلعصار ميتش يف    

عمليات التصدي اليت نفذت     الدروس املستخلصة من   فضال عن     مرتل، ٥٠ ٠٠٠ أضرارا يف 
 قام املمثل بزيارات    ٢٠٠٨يوليه  / ومتوز هيوني/ويف حزيران . )٦(أثناء مواسم األعاصري الالحقة   

 كل سنة عشرات اآلالف من األشخاص، تشرد الفياضاموزامبيق حيث ُتكل من متتالية إىل 
 .)٧(تقريباكل عام ألعاصري اليت تتعرض لوإىل مدغشقر 

 أيضا إىل نتائج سلسلة من حلقات العمل اإلقليمية والوطنيـة الـيت             ويستند التقرير   -٧
ز خاصة على إطار احللـول املـستدمية        ومبناسبة زيارته إىل نيو أورليانز، ركّ     . نظمها املمثل 

 يف سياق الكوارث الطبيعية وذلك خالل حلقيت عمل مع موظفي املدينـة             للمشردين داخلياً 
ما، دعي متخصصون يف احلد من خماطر الكوارث ويف          ويف مدينة بن   .واألشخاص املتضررين 

ريكا وبنما فضال عن األمم املتحدة      ااالستجابة، من هندوراس وغواتيماال والسلفادور وكوست     
 ١٣ إىل   ١٢مـن   ( يـومني    دامـت واملنظمة الدولية للهجرة واملاحنني، حلضور حلقة عمل        

 األطـراف   لـصاحل  ٢٠٠٨ يوليه/وعقدت حلقات عمل مماثلة يف متوز     . )٢٠٠٨مايو  /أيار
يف  منطقـة اجلنـوب األفريقـي     من بلدان   وهليئات  الفاعلة الوطنية يف أنتاناناريفو مبدغشقر      

وكان اهلدف األساسي من حلقات العمل تلك، التأكيد على أمهية األخذ بنهج           . جوهانسربغ
وركزت حلقة عمل أخرى عقدت يف مـابوتو        . حلقوق عند االستجابة للكوارث   اقائم على   

على التحديات يف جمال حقوق اإلنـسان       ) ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٣٠ إىل   ٢٩من  (وزامبيق  مب
 .اليت تتعلق باإلخالء وإعادة التوطني القسري

 الصلة ويستعرض التحديات النمطية اليت تواجه       ع هذا التقرير اإلطار القانوين ذا     ويض  -٨
       سبب فيهـا الكـوارث    تاليت ت محاية حقوق اإلنسان واليت يبدو أهنا من أعراض حالة التشرد           

وال سيما يف سياق الكوارث املفاجئة مثل الفيضانات والزالزل واألعاصري اليت تتـسبب يف              
ويدرس التقرير أيضا سبل تعزيز محاية األشخاص املـشردين        . تشرد مفاجئ لألشخاص أيضا   

اليته، علـى   ويف حني يركز املمثل، وفقا لو     . ختتم بتقدمي توصيات  ُيبسبب تلك الكوارث و   
املشردين من بني ضحايا الكوارث الطبيعية، ميكن للعديد من النتائج املعروضة يف هذا التقرير              

 .األحداثمن تلك عانوا أيضاً أن تنطبق على السكان غري املشردين الذين 

__________ 

 .A/63/286 من الوثيقة ٥٤ إىل ٥١الفقرات من  )٦(

 .A/63/286 من الوثيقة ٦٢ إىل ٥٥الفقرات من  )٧(
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 اإلطار املعياري ذو الصلة  - أوالً  

إلنسان ومحايتها وإعماهلا   تقع املسؤولية الرئيسية على عاتق الدول يف احترام حقوق ا           -٩
 . )٨(لكافة األشخاص الذين يعيشون يف أراضيها أو اخلاضعني لواليتها ومن ضمنهم املشردون

 تفسري معاهدات حقوق اإلنسان  -ألف   

ال تتضمن االتفاقات الدولية الرئيسية حلقوق اإلنسان أية أحكام خاصة تتعلق حبماية              -١٠
بيد أن تلك املعاهدات تنطبق على األشخاص       . طبيعيةاألشخاص املشردين بسبب الكوارث ال    

هيئات األمم املتحدة املنـشأة     وقد شرعت   . املشردين داخليا بغض النظر عن سبب تشردهم      
معاهدات يف بعض املناسبات، يف تناول مشاكل حقـوق اإلنـسان الـيت تواجـه               مبوجب  

مواءمة سياسات  األشخاص املشردين بسبب الكوارث الطبيعية وشددت على ضرورة ضمان          
وشددت جلنة حقوق اإلنسان بالتايل على     . إدارة الكوارث الطبيعية مع معايري حقوق اإلنسان      

ملمارساهتا وسياساهتا ذات الصلة لضمان الوفاء التـام بالتزامهـا          "ضرورة استعراض الدول    
ألمم املتحدة حبماية حياة البشر وحظر التمييز، بأشكاله املباشرة وغري املباشرة، وتنفيذ مبادئ ا     

التوجيهية املتعلقة بالتشرد الداخلي، يف املسائل املتعلقة بالوقاية من الكوارث واالستعداد هلا،            
وشددت اللجنة أيضا فيما يتعلق باحلالة       .)٩("واملساعدة يف حاالت الطوارئ، وتدابري اإلغاثة     

ـ     "على أمهية ضمان مراعاة     ،  اخلاصة بإعصار كاترينا   يما حقـوق   حقوق الفقـراء، وال س
األمريكيني املنحدرين من أصل أفريقي، مراعاة تامة يف إطار خطط اإلعمـار فيمـا يتعلـق       

جلنة القـضاء علـى     وباملثل، أوصت   . )١٠("باحلصول على السكن والتعليم والرعاية الصحية     
اجلهود لتيسري عودة األشخاص الذين شـردهم إعـصار         " ببذل املزيد من     التمييز العنصري 

يارهم، إن أمكن، أو ضمان حصوهلم على سكن الئق ميسور التكلفة يف مكان             كاترينا إىل د  
بذل كل جهد ممكن لضمان التشاور الفعلي       "؛ واقترحت أيضا    "إقامتهم االعتيادية إن أمكن   

ومشاركتهم الفعلية يف وضع وتنفيذ مجيع القـرارات الـيت          [...] مع األشخاص املشردين    
أن تكفل الدولة الطرف " القضاء على التمييز ضد املرأةاللجنة املعنية ب وأوصت .)١١("ختصهم

أن يكون تعزيز املساواة بني اجلنسني والتوعية بقضايا املساواة بني اجلنسني عنصرا واضـحا،              
 ومن بينها تلك املعـدة  يف خططها وسياساهتا الوطنية اإلمنائية،[...] وأن تنفذ تنفيذا كامال،    

خذ تدابري مناسبة للقضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد           وأن تت  "إلدارة الكوارث الطبيعية  "
__________ 

السلطات الوطنية هي اليت يقع على عاتقها يف املقـام األول           "الذي يشدد على أن     ،  ٣انظر املبدأ التوجيهي     )٨(
 ."سانية للمشردين داخليا اخلاضعني لواليتهاواجب ومسؤولية توفري احلماية واملساعدة اإلن

 .٢٦، الفقرة CCPR/C/USA/CO/3جلنة حقوق اإلنسان، الواليات املتحدة األمريكية، الوثيقة  )٩(

  .املرجع نفسه )١٠(
  .٣١، الفقرة CERD/C/USA/CO/6جلنة القضاء على التمييز العنصري، املالحظات اخلتامية، الوثيقة  )١١(
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املرأة فيما يتعلق باحلصول على املسكن واملعونة الغذائية يف حاالت الطـوارئ والكـوارث              
 ومن املمكـن    .)١٢("الطبيعية، وكفالة محاية كافية للمرأة من أعمال العنف، يف هذه احلاالت          

ع على الدول التزامات خاصة حبقوق اإلنـسان        تعميم مثل هذه البيانات باإلشارة إىل أنه تق       
فيما يتعلق بكافة مراحل االستجابة للكوارث ومن بينها الوقاية من الكوارث والتأهب هلـا              
واإلجالء واملساعدة يف حالة الطوارئ وتدابري اإلغاثة فضال عن عودة األشخاص املـشردين             

 .وإعادة إدماجهم

كمة األوروبية حلقوق اإلنـسان الفرصـة        للمح أتيحتوعلى املستوى اإلقليمي،      -١١
لتوضيح واجبات الدول فيما يتعلق حبماية ضحايا الكوارث الطبيعية وخاصة فيمـا يتـصل              

يـستتبع  وشددت على أن واجب احلماية      . عمليات اإلجالء بالتدابري الوقائية ونظم اإلنذار و    
يعية وشيكة وتوفري سـبل     باختاذ تدابري إجيابية حلماية السكان من خماطر كوارث طب        االلتزام  

 .)١٣(اإلنصاف هلم يف احلاالت اليت يقتل فيها أشخاص بسبب إمهال السلطات

 أحكام حمددة بشأن محاية املشردين بسبب الكوارث الطبيعية  - باء  

وردت أحكام خاصة بشأن محاية األشخاص املشردين بسبب الكوارث الطبيعيـة             -١٢
اصة حباالت التشرد الداخلي اليت استندت إىل قـانون         داخل بلداهنم يف املبادئ التوجيهية اخل     

إطارا دوليـا مهمـا حلمايـة       "حقوق اإلنسان الدويل وجتسده واعترفت هبا الدول بوصفها         
  ".)١٤(املشردين داخليا

ويف أفريقيا، يكتسي الربوتوكول املتعلق حبماية املشردين داخليا ومساعدهتم التـابع             -١٣
 ١٤والدميقراطية والتنمية يف منطقة البحريات الكربى املؤرخ يف لإلعالن بشأن السالم واألمن 

 علـى أسـاس تعريـف       ١وتقوم املادة   .  أمهية خاصة  ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ١٥و
األشـخاص  األشخاص املشردين داخليا الوارد يف املبادئ التوجيهية وبالتايل فإهنـا تـشمل             

مبـسؤولية محايـة    " املتعلقة   ٣ن املادة    م ٢ويرد يف الفقرة    . املشردين بسبب الكوارث أيضا   
الدول األعضاء تعمل، قدر املستطاع، على التخفيف مـن         "أن  " األشخاص املشردين داخليا  

 من املـادة ذاهتـا      ٥وتلزم الفقرة   ." آثار التشرد الناجم عن كوارث طبيعية وأسباب طبيعية       
__________ 

ـ   : نيـة بالقـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة           للجنـة املع  التعليقات اخلتامية    )١٢( ة، ـإندونيـسيا، الوثيق
CEDAW/C/IDN/CO/5 (2007) ٣٩، الفقرة.  

، بوداييفـا وآخـرين ضـد روسـيا       انظر على وجه اخلصوص، احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، قضية           )١٣(
، احلكم  ١٥٣٤٣/٠٢ و ١١٦٧٣/٠٢ و ٢٠٠٥٨/٠٢ و ٢١١٦٦/٠٢ و ١٥٣٣٩/٠٢االلتماسات املرقمة   

  .أدناه ٣٩للمزيد من التفاصيل، انظر الفقرة . ٢٠٠٨مارس / آذار٢٠رخ يف املؤ
، قرار جملـس حقـوق   ١٣٢، الفقرة A/60/L.1، وثيقة األمم املتحدة  ٢٠٠٥نتائج مؤمتر القمة العاملي لعام       )١٤(

، وثيقـة األمـم املتحـدة       ٦٢/١٥٣؛ قرار اجلمعية العامة رقـم       ٥الفقرة  ) ٢٠٠٧ (٦/٣٢اإلنسان رقم   
A/RES/62/153 (2008) ١٠، الفقرة.  
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واجهـة الكـوارث     عن التأهب مل   مسؤولةبإنشاء وتعيني هيئات حكومية     "الدول األعضاء   
الطارئة والتنسيق بني عمليـات احلمايـة واملـساعدة املقدمـة لألشـخاص املـشردين               

سن قوانني وطنية لتبين املبادئ التوجيهية على       "وباإلضافة إىل ذلك، جيب على الدول       ".داخليا
املادة " (ة الوطنيةاملستوى الداخلي بالكامل ولتوفري إطار قانوين لتنفيذها يف إطار النظم القانوني

ويف هذا السياق يتعني عليها التأكد من أن هذه التشريعات حتـدد اهليئـات              ). ٣، الفقرة   ٦
بـل  " توفري احلماية واملساعدة لألشخاص املشردين داخلياً     "احلكومية املسؤولة ليس فقط عن      

 ).٦من املادة ) ج(٤الفقرة ". (التأهب للكوارث"تكفل أيضاً 

روع اتفاقية لالحتاد األفريقي بشأن محاية املشردين داخليا ومن املرجح أن يتضمن مش   -١٤
 اعتماده يف وقت الحق من هذه السنة، أحكاما تتنـاول           ينتظريف أفريقيا ومساعدهتم، الذي     

 .خاصة حاالت التشرد النامجة عن الكوارث

 AG/RES. 2417 (XXXVIII-O/08) ويف األمريكيتني، يدعو قرار منظمة الدول األمريكيـة   -١٥
 ،فقرتـه الـسابعة   يف   ٢٠٠٨يونيـه   / حزيران ٣واملؤرخ يف   " األشخاص املشردين داخلياً  "بشأن  

الدول األعضاء، أثناء الرعاية اليت تقدمها لألشخاص املشردين داخليا يف حاالت الكوارث            "
الطبيعية والكوارث النامجة عن أعمال بشرية، إىل محاية حقوقهم اإلنسانية من خالل اتبـاع              

يف عمليات اإلغاثة وإعادة البناء يف حاالت الكوارث مبا يتفق مع قانون حقـوق              هنج شامل   
            مراعـاة املبـادئ التوجيهيـة املتعلقـة حبـاالت         مـع   اإلنسان الدويل والقانون احمللـي و     

 ."التشرد الداخلي

 الصادرة عن اللجنة الوزارية للدول األعضاء       ،٦)٢٠٠٦(ويف أوروبا، تقر التوصية       -١٦
املبادئ التوجيهية لألمم املتحدة وغريها مـن       "أن األشخاص املشردين داخليا بصراحة أن       بش

الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان أو القانون اإلنساين ذي الصلة، تنطبق على كافة األشخاص             
املشردين داخليا ومن ضمنهم األشخاص املشردون من منازهلم أو أماكن إقامتهم االعتياديـة             

وتشدد علـى   ) ١الفقرة  " ( الطبيعية والكوارث النامجة عن األنشطة البشرية      بسبب الكوارث 
أن تدابري مناسبة وفعالة لضمان املساواة يف املعاملة يف صفوف األشخاص املشردين داخليـا              "

قد يترتب عليها التزام بالنظر يف تطبيق حـل  [...] واملساواة بينهم وبني غريهم من املواطنني     
 ).٢الفقرة " (ابة الحتياجات األشخاص املشردين داخلياحمدد ومكيف لالستج

 صكوك ومبادرات أخرى ذات صلة  -جيم   

تكتسي املبادرات املتعلقة بقضايا تغري املناخ أمهية خاصة بالنسبة إىل محاية األشخاص        -١٧
أن كل  " على   )١٥(٢٠٠٥ويشدد إطار عمل هيوغو لعام      . املشردين بسبب الكوارث الطبيعية   

__________ 

التقرير : بناء قدرة األمم واجملتمعات على مواجهة الكوارث، يف       : ٢٠١٥-٢٠٠٥وإطار عمل هيوغو للفترة      )١٥(
  ..A/CONF.206/6 (2005)اخلتامي للمؤمتر العاملي املعين باحلد من الكوارث، الوثيقة 
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عن اختاذ تدابري فعالة للحد من خماطر الكوارث، ألغراض       [...] لة يف املقام األول     وؤدولة مس 
 ويضع مخس أولويات للعمـل      )١٦("منها محاية الشعب املتواجد يف إقليمها من أثر الكوارث        

أولوية وطنية وحملية مع وضـع أسـاس        "جعل احلد من خماطر الكوارث      ) ١: (وهي كالتايل 
على أساس حتديد خماطر الكوارث     " تعزيز نظم اإلنذار املبكر   ) "٢(؛ و "مؤسسي متني للتنفيذ  
بناء ثقافة األمان والقدرة على مواجهة الكوارث علـى مجيـع           ) "٣(وتقييمها ورصدها؛ و  

دعم التأهب ملواجهـة    ) "٥(؛ و "احلد من العوامل الكامنة وراء املخاطر     ) "٤(؛ و "املستويات
 ويعد احلد مـن خمـاطر       .)١٧("يع املستويات الكوارث من أجل التصدي هلا بفعالية على مج       

الكوارث بفعالية أساسيا حلماية األرواح ومنع التشرد أو على األقل للحد من حاالت التشرد              
 .النامجة عن آثار الكوارث الطبيعية

ومن أجل تعزيز قدرات اجلهات الفاعلة اإلنسانية، اعتمدت اللجنة الدائمة املشتركة             -١٨
 مبادئ توجيهية تشغيلية بـشأن حقـوق اإلنـسان       ٢٠٠٦يونيه  /رانبني الوكاالت يف حزي   

والكوارث الطبيعية اليت وضعها املمثل يف البداية وعرضت على جلنة حقـوق اإلنـسان يف               
وقام ممثلو املشروع املشترك بني مؤسسة بروكينغز وجامعـة بـرين   . )١٨(٢٠٠٧مارس  /آذار

 يشرح أسس املبـادئ     ٢٠٠٨جي يف عام    واملعين بالتشرد الداخلي، بنشر وتعميم دليل منوذ      
 وجيري حاليا تنقيح    .)١٩(لتطبيقهاالتوجيهية التشغيلية وحيتوي على خطوات تنفيذية مقترحة        

 .الدليل بعد اختباره ميدانيا

 مبادرة  ٢٠٠٢وقدم االحتاد الدويل جلمعيات الصليب األمحر واهلالل األمحر يف عام             -١٩
املبـادئ  "لية للكوارث وهي عملية تشاورية اختتمت باعتماد    القوانني املتعلقة باالستجابة الدو   

التوجيهية لتسهيل وتنظيم املساعدة الدولية لإلغاثة واالنتعاش األويل على الصعيد احمللـي يف             
 من جانب املؤمتر الدويل للصليب األمحر واهلالل األمحر الـذي عقـد يف              "حاالت الكوارث 

وهتدف هذه املبـادئ التوجيهيـة إىل       . ٢٠٠٧ ربنوفم/ تشرين الثاين  ٣٠ إىل   ٢٦الفترة من   
املسامهة يف التأهب الوطين على املستوى القانوين بتقدمي املشورة إىل الدول املهتمة لتحـسني              
أطرها احمللية القانونية والسياسية واملؤسسية فيما يتعلق باإلغاثة الدولية يف حاالت الكـوارث      

 .)٢٠("يلواملساعدة املقدمة من أجل اإلنعاش األوَّ

__________ 

 .١٣املرجع نفسه، الفقرة  )١٦(
  .١٤املرجع نفسه، الفقرة  )١٧(
  .A/HRC/4/38/Add.1الوثيقة  )١٨(
  .٦٤ إىل ٦٢، الفقرات من A/HRC/4/38انظر الوثيقة  )١٩(
املبادئ التوجيهية لتسهيل وتنظيم املساعدة الدولية لإلغاثة واالنتعاش األويل على الصعيد احمللي يف حاالت              " )٢٠(

  .(30IC/07/R4 annex, p. 1) ٣ الغرض والنطاق، الفقرة -١، املقدمة، "الكوارث
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، قررت جلنة القانون الدويل التابعة لألمم املتحدة يف دورهتا التاسعة           ٢٠٠٧ويف عام     -٢٠
 وهـذا  .)٢١(يف برنـامج عملـها  " محاية األشخاص يف حاالت الكوارث   "واخلمسني إدراج   

          املشروع جدير بالترحيب بوصفه خطـوة هامـة إىل األمـام يف وضـع إطـار قـانوين                 
 .مناسب وتعزيزه

 إنشاء منظومة متكاملة للحماية  -ثانياً   

محاية حقوق سكاهنا يف سياق كافة مراحل الكـوارث         عن   املسؤوليةتتحمل الدولة     -٢١
 الدولة مرحلة االستجابة الفورية بعد وقوع الكارثة فحـسب          مسؤوليةوال تشمل   . الطبيعية

 وتدابري التأهـب  ة اإلعمارإعادوإمنا تبدأ بالتأهب قبل وقوع الكارثة ومتتد لتشمل االنتعاش و 
ويكمن التحدي يف تشكيل منظومة كاملـة للحمايـة         . املعززة على أساس العرب املستخلصة    

تتكيف باستمرار مع التحديات اليت تطرحها األخطار الطبيعية لتوفري احلد األقصى من احلماية       
ها مـن   لألشخاص املتضررين هبدف التخفيف من وقع الكوارث ومنع حاالت التشرد وغري          

 .النتائج السلبية وإجياد حلول مستدمية لفائدة املشردين

نه ال ميكن رأى البعض أوقد .  الدول قبل وقوع الكارثة بوقت طويلمسؤوليةوتنشأ   -٢٢
نه إويتفق املمثل معهم يف الرأي حيث       .  عن حدوث الكوارث الطبيعية    مسؤولةاعتبار الدولة   

 األعاصري أو منع الرباكني من الثوران أو األرض من          ال ميكن منع وقوع األعاصري املدارية أو      
املخاطر الطبيعية على حيـاة  هذه بيد أن بإمكان الدول التخفيف من وقع  .  واالهتزاز التحرك

تساعد على اسـتدامة احليـاة      من شأهنا أن    اليت  والبشر بسبل منها بذل اجلهود حلماية البيئة        
ىت خارج نطاق منتديات النقاش املتعلـق بـتغري         وح.  من املخاطر الطبيعية   ومحايتهاالبشرية  

 البيئة يف إحداث كوارث نامجة      وتدمريكيفية اقتران املخاطر الطبيعية     ل تزايدماملناخ، مثة إدراك    
 األمطار الغزيرة اليت تضرب املناطق اخلالية من الغابـات          ومثال ذلك أن  . عن األفعال البشرية  

ة وتدمري شامل ووفاة املئات من األشـخاص يف         قد تؤدي إىل حدوث اهنيارات أرضية كارثي      
 .ه احلرجيبذلك بلد جماور متكّن من احلفاظ على معظم غطائيتأثر يكاد بلد واحد بينما ال 

من الضروري أن يوضع يف االعتبـار أن أغلـب أنـواع            فإن  وعالوة على ذلك،     -٢٣
 وحيـتم   كوارثوضع خطط التأهب لل   بالكوارث الطبيعية ظواهر متكررة مما يسمح للدول        

ويذكّر املمثل يف هذا السياق بإطار عمل هيوغو الذي يلـزم الـدول باختـاذ               . عليها ذلك 
خطوات للتخفيف من أثر الكوارث واحلد من خماطر وقوعها ومن ضمنها رسـم خـرائط               

__________ 

انظر أيضا . ٣٧٥ الفقرة،  (A/62/10) ١٠ة العامة، الدورة الثانية والستون، امللحق رقم      الوثائق الرمسية للجمعي   )٢١(
 أوسـبينا،  -الينـسيا  فالتقرير األويل بشأن محاية األشخاص يف حاالت الكوارث مقدم من السيد إدواردو         

   .A/CN.4/598 (2008)املقرر اخلاص 
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         للمـسارات املناطق املعرضة خلطر الكوارث ونظم اإلنـذار املبكـر والتحديـد املـسبق              
 .جالءاملستعملة لإل

للكوارث أيضا إدراج منع وقـوع االنتـهاكات أو         التأهب   استراتيجيات   وتقتضي  -٢٤
ومـن  . ضد األشخاص املـشردين    مبا يف ذلك ما يرتكب منها      ،حاالت التعدي ومعاجلتها  

انتهاك حقوق اإلنسان أو التعدي ملخاطر الفئات املعرضة بشأن  الضروري إجراء حتليل سياقي     
ارتكاهبا واألطراف اليت تقوم هبا، والتدابري الـيت        نتهاكات وظروف   االهذه   وتوقيت   ،عليها
وتنحو األزمات اليت حتدث عقب الكوارث الطبيعيـة إىل         . ملنع حاالت التعدي  اختاذها  ميكن  

ولة عـن تقـدمي     ؤزيادة حدة أمناط التمييز والتهميش السابقة مما يقتضي من اجلهات املـس           
فعلى . التحديات احلقيقية مكامن  دراك مواطن املخاطر و    إل معمقاحلماية، إجراء حتليل سياقي     

 يـؤدي إىل تعرضـهن      مماسبيل املثال، اعترب هتميش النساء يف جهود إعادة البناء واالنتعاش           
من شواغل حقوق اإلنسان يف العديـد مـن حـاالت           شاغال  للمزيد من عمليات التعدي،     

 .)٢٢(كوارث

 بعض الفئات لصاحليل يضم معايري خاصة وبالرغم من أن قانون حقوق اإلنسان الدو    -٢٥
األشـخاص  أو  السكان األصـليني    أو  األطفال  أو  من ذوي االحتياجات اخلاصة مثل النساء       

بـل،  ويف املقا.  ليست معرضة للمخاطر يف كل وقت  مجيعا فإن هذه الفئات  ذوي اإلعاقات،   
 يف حـاالت    طرللمخااألشخاص املصابني بأمراض مزمنة     قد يتعرض غريهم مثل املسنني أو       

 .)٢٣(نحهم عادة محاية خاصة بشكل صريح     الكوارث حىت وإن كانت االتفاقات الدولية ال مت       
بعني االعتبار  املخاطر  ويسمح التحليل السياقي للدولة واجلهات الفاعلة اإلنسانية بأخذ تلك          

يه من  عند إعداد القوانني والسياسات اليت ُيسترشد هبا يف االستجابة للكوارث وما تنطوي عل            
 . هباحاالت تشرد ذات جوانب خاصة

مرحلة االنتعاش وإعـادة    املتأيت أداة يسترشد هبا أيضا يف        التحليل   يكونوجيب أن     -٢٦
 املشردين، يقدم إطار احللول الدائمة      لصاحلوفيما يتعلق بضرورة إجياد حلول دائمة       . اإلعمار

ركة بني الوكاالت مبادئ توجيهية     بشأن املشردين داخليا الذي اعتمدته اللجنة الدائمة املشت       
 وبإمكان الدول واجلهـات اإلنـسانية       .)٢٤(بشأن إعمال حلول دائمة وشروط حتقيق ذلك      

__________ 

كعنصر من عناصر احلق يف مستوى معيشي مناسـب         انظر مثال دراسة املقرر اخلاص املعين بالسكن الالئق          )٢٢(
وباحلق يف عدم التمييز، السيد ميلون كوثـاري، املـرأة والـسكن الالئـق، وثيقـة األمـم املتحـدة                    

E/CN.4/2006/118 ٦٥ إىل ٥٨، الفقرات من.  
  . من اتفاقية حقوق اإلنسان للمعوقني٢٨ و٢٥أشري إىل األشخاص املسنني يف املادتني  )٢٣(
لدائمة لألشخاص املشردين داخلياً الذي اعتمدته اللجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت، متاح         إطار احللول ا   )٢٤(

انظر . www.humanitarianinfo.org/iasc/downloaddoc.aspx?docID=4030&type=pdf: على املوقع التايل  
ويعتزم املمثـل تنقـيح اإلطـار هبـدف إدمـاج      . ٤٢ إىل  ٣٨، الفقرات من    A/HRC/4/38أيضا الوثيقة   

  .خصوصيات التشرد الناجم عن الكوارث وسيقدم تقريره إىل اجمللس خالل دورة اإلبالغ املقبلة
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الفاعلة تقييم الدروس املستفادة وإدماجها يف عملية التخطيط حلاالت الطوارئ وتنفيذ املزيد            
عـودة إىل الوضـع     وإن التطلع لل  . من تدابري احلد من خماطر الكوارث والتخفيف من آثارها        

الذي كان قائما من قبل، أي الوضع الذي كان قائما قبل وقوع الكارثة ال يكون كافيـا يف      
 يف جمال التأهب للكوارث والتخفيف      املتخذةكثري من األحيان، ال سيما إذا تبني أن التدابري          

 . ليست كافيةمن آثارها

قوق اإلنسان، سـواء عـن   حلتشكّل انتهاكاً وإذا ما ارتكبت أعمال ضد املشردين     -٢٧
ولة وتوفري سبل االنتصاف ألولئك الذين ؤ املساألطرافقصد أو بسبب اإلمهال، جيب حماسبة  

 .انتهكت حقوقهم

 األشـخاص املـشردين بـسبب       االحتياجات املتعلقة حتديدا حبمايـة      -ثالثاً   
 الكوارث الطبيعية

 ٢٠٠٥وق اإلنسان يف عـامي      اقترح املمثل يف تقريريه اللذين قدمهما إىل جلنة حق          -٢٨
 ووفقا  .)٢٥( إطـاراً مفاهيميـاً حلماية حقوق اإلنسان لألشخاص املشردين داخليا        ٢٠٠٦و

 ميكن فهم احلماية    ،)٢٦(ة الدائمة املشتركة بني الوكاالت    ملفهوم احلماية كما استخدمته اللجن    
الحتـرام التـام    يف سياق الكوارث الطبيعية كوهنا تشمل كافة األنشطة الرامية إىل ضمان ا           

الكوارث ومن ضمنهم األشخاص املشردون     هذه  حلقوق كافة األشخاص املتضررين بسبب      
 .داخليا وفقا لنص وروح جمموعات القوانني ذات الصلة وخاصة قانون حقوق اإلنسان

وعالوة على ذلك، شدد املمثل على أنه ال جيب قصر احلماية على ضـمان بقـاء                  -٢٩
تشمل  على قيد احلياة وعلى ضمان سالمتهم البدنية بل جيب أن            األشخاص املشردين داخليا  

ميكن تقسيم و.  كافة الضمانات اليت يتمتعون هبا مبوجب قانون حقوق اإلنسان الدويل      احلماية
حقوق متـصلة بـاألمن     ) أ: ( ألغراض عملية، على النحو التايل     احلقوق إىل أربع فئات   هذه  

حقـوق  ) ب(؛ و) والعنف ضد النـساء ،ق يف احلياةومن ضمنها محاية احل  (والسالمة البدنية   
مثل احلق يف الغذاء واملاء الـصاحل للـشرب         (أساسية متصلة بالضروريات األساسية للحياة      

حقـوق متـصلة   ) ج(؛ و)واملسكن الالئق واخلدمات الصحية ومرافق الـصرف الـصحي        
ثل احلـق يف العمـل،     م(باالحتياجات األخرى من احلماية االقتصادية واالجتماعية والثقافية        

؛ )واحلصول على جرب أو تعويض عن اخلسارة يف املمتلكات، واحلصول على فرص التعلـيم             
مثل احلق يف حيازة    (حقوق متصلة باالحتياجات األخرى من احلماية املدنية والسياسية         ) د(و

__________ 

            ٤، الفقـرات مـن      E/CN.4/2006/71 والوثيقة   ٨٠ إىل   ٣٣، الفقرات من    E/CN.4/2005/84انظر الوثيقة    )٢٥(
  .١٢إىل 

دليـل ملنـسِّقي   : اللجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت، تنفيذ االستجابة التعاونية حلاالت التشرد الداخلي       )٢٦(
  ).٢٠٠٤سبتمرب /أيلول(أو املنسقني املقيمني واألفرقة القطرية /األمم املتحدة للشؤون اإلنسانية و
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لفئتان او). الوثائق الشخصية واملشاركة السياسية واللجوء إىل احملاكم وعدم التعرض للتمييز          
تلك حصريا مبرحلة التشرد الطارئة ولكنهما تكتسيان أمهية أكرب يف ال ترتبطان  األوىل والثانية   

بينما تزداد أمهية الفئتني الثالثة والرابعة أثناء املراحل األخرية ومن ضـمنها مرحلـة              املرحلة  
 .العودة والتعايف

من التحديات النمطية حلقـوق      حدد سلسلة    أثناء زيارات العمل اليت قام هبا املمثل      و  -٣٠
اإلنسان الواردة أدناه واليت قد تظهر يف حاالت الكوارث وتتسبب يف تشرد األشـخاص أو               

ومن شأن إدماج هنج قائم علـى حقـوق اإلنـسان    . تؤثر على األشخاص املشردين داخليا 
سان  يف برامج وأنشطة االستجابة للكوارث، منع حدوث انتهاكات حلقوق اإلنتلقائيةبصورة 

 . على حنو ملموسأو احلد منها

 التحديات الشاملة اخلاصة باحلماية  - ألف  

جيب إعمال حقوق األشخاص املشردين داخليا وفقا للمبدأ التوجيهي         : عدم التمييز   -٣١
 دون متييز أياً كان نوعه، مبا يف ذلك التمييز على أساس العرق أو اللون أو اجلنس أو                  ٤رقم  

عتقد أو الرأي السياسي أو غري السياسي، أو األصل القومي أو االثـين أو        اللغة أو الدين أو امل    
االجتماعي، أو املركز القانوين أو االجتماعي، أو السن، أو اإلعاقة أو الثـروة أو املولـد أو               

وحيق لألشخاص الذين يعانون من ضعف شديد من بني املشردين          . غريها من املعايري املشاهبة   
 واألمهات ذوات األطفال الصغار وربات األسر واألشـخاص ذوي          مثل األطفال واحلوامل  

اإلعاقات واألشخاص املصابني بأمراض أو جروح خطرية واملسنني، احلصول على احلمايـة            
 .واملساعدة حبسب ما تقتضيه ظروفهم وعلى املعاملة اليت تراعي احتياجاهتم اخلاصة

يز يف احلصول علـى املـساعدة        الرتاع، يظل عدم التمي    أوضاعوكما هو احلال يف       -٣٢
ويف بعض األحيان، قد تقوم السلطات بالتمييز بصورة متعمـدة          . وتوزيعها ميثل حتديا كبريا   

يف أغلب  ينجم  ولكن التمييز   . ضد األشخاص املتضررين املنتمني إىل أقلية إثنية أو دينية حمددة         
اصة للفئات اليت تعـاين     األحيان عن عدم استجابة اجلهات املتصدية للكارثة لالحتياجات اخل        

ووجد املمثل على سبيل املثال أن االحتياجات اخلاصـة         . من ضعف شديد من بني املشردين     
. للمسنني أو األشخاص ذوي اإلعاقات ال تراعى بالقدر الكايف يف أغلب البلدان اليت زارهـا  

 الالئي  ت الوحيدات ن األمها حيث إ  قر مثاال يوضح تلك املشكلة    وتقدم حالة قرية يف مدغش    
 مل يتم إدراجهن يف القوائم اليت تعدها منظمة دولية لتقييم االحتياجات من         حصلن على أراض  

أجل توزيع البذور على افتراض أن من يستخدم البذور هم من املزارعني الذكور فحـسب؛               
، تفيد بأن زعماء اجملتمعات احمللية حولوا وجهة املـساعدات          موزامبيقووردت شكاوى يف    

إىل األسر اليت تعاين من ضعف شديد؛ أو عدم اختاذ أية تدابري يف هندوراس لتلبيـة                املوجهة  
 .االحتياجات اخلاصة للسكان األصليني املشردين مثل الغذاء وامللبس واملسكن
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فقد علم املمثـل أن  . ويعد الفقر عامال آخر يزيد من خطر جتاهل شرحية من اجملتمع           -٣٣
ـ         الذين مل يتمكنوا من استئناف حي      صار اهتم السابقة بالكامل بعد عشر سنوات من وقوع إع

                 ويف .  إىل الطبقـة الفقـرية يف املنـاطق احلـضرية    ميتش يف هندوراس، هم مـن ينتمـون      
 استندت خطط اإلجالء على افتراض بأن السكان سيستخدمون سـياراهتم           ،)٢٧(نيو أورليانز 

ويف أعقاب إعصار كاترينا،    . ين ال ميلكون سيارات   اخلاصة، مما أحلق ضررا بالغا بالفقراء الذ      
ركزت جهود اإلعمار على العناصر اجملدية اقتصاديا بدال من التركيز على املعايري القائمة على        

وإن الغالبية العظمى من األشخاص الذين ال يزالون مشردين بعد مـرور            . احلاجة والضعف 
اطق احملرومة اجتماعيا واقتصاديا بينمـا      عدة سنوات على وقوع إعصار كاترينا، هم من املن        

الطبقة الوسطى إىل نيو أورليانز يف غضون       املنتمني إىل   عادت األغلبية الكربى من األشخاص      
.  أشهر من وقوع الكارثة حسب ما أفاد به موظفو املدينة الذين التقى هبم املمثـل               ٨ إىل   ٦

التباطؤ ب  أنه ملس عن قر   إال  عامة،  املمثل جبهود اإلعمار    وبينما أعجب   وباإلضافة إىل ذلك،    
من الدائرة التاسعة يف نيو أورليانز وهي أفقر منطقة         األدىن  الشديد يف معدل اإلعمار يف اجلزء       

وأحاط املمثل علما أيضا بالتقارير اخلاصة بالبلدان اليت تعرضت ألمواج تسونامي           . يف املدينة 
م إىل مناطق بغية منع األشخاص مـن        تطبيق قوانني التقسي  أشارت إىل    واليت   ٢٠٠٤يف عام   

لصاحل منح استثناءات   ُتإعادة البناء يف املناطق القريبة من البحر ذات اخلطورة احملتملة يف حني             
 .قطاع السياحة

فقد أصبح مـن    . وأحاط املمثل علما أيضا بالبعد اجلنساين آلثار الكوارث الطبيعية          -٣٤
، أن النـساء تـضررن      نـارجيس عـصار   الواضح على إثر كارثة تسونامي وكذلك بعد إ       

ومل يقتصر األمر على كون عدد الوفيات بينهن قد سجل          . بالفيضانات بشكل غري متناسب   
اجلنسي واالعتداءات اجلنسية بعد وقوع الكارثة إىل العنف   أيضا  أعلى نسبة، ولكنهن تعرضن     

تأهب واالستجابة  ويوحي ذلك بضرورة أن تراعي التدابري الرامية إىل ال        . )٢٨(على نطاق واسع  
  . أوجه الضعف اليت تعيشها النساء يف حاالت الكوارث الطبيعية

__________ 

الواليـات املتحـدة األمريكيـة، الوثيقـة        : ، املالحظـات اخلتاميـة    انظر أيضا جلنة حقوق اإلنـسان      )٢٧(
CCPR/C/USA/CO/3   اليت تثري شواغل إزاء معلومات تفيد بأن الفقراء، وخباصة األمريكيـون            ٢٦، الفقرة 

املنحدرون من أصل أفريقي، قد حرموا من اخلدمات املقدمة يف إطار خطط اإلنقاذ واإلجالء الـيت جـرى     
              رب إعصار كاترينا الواليات املتحدة، وال يزالـون يعـانون مـن احلرمـان يف إطـار                تنفيذها عندما ض  
  .خطط اإلعمار

                     /متـوز " (التقيـيم املـشترك لآلثـار الـيت خلّفهـا نـارجيس           "انظر تقرير الفريق الثالثـي بعنـوان         )٢٨(
ــه ــصفحة  ،)٢٠٠٨ يوليــ ــايل  ٢٦الــ ــع التــ ــى املوقــ ــاح علــ : ، متــ

http://www.reliefweb.int/rw/RWFiles2008.nsf/FilesByRWDocUnidFilename/ASAZ-7GRH55-

full_report.pdf/$File/full_report.pdfــر؛ ــوان  تقريـ ــة بعنـ ــسفام الدوليـ ــة أوكـ                          : منظمـ
ــوارث " ــتفكري يف الكـ ــادة الـ ــايل  )٢٠٠٨" (إعـ ــع التـ ــى املوقـ ــاح علـ : ، متـ

http://www.oxfam.org.uk/resources/policy/conflict_disasters/downloads/oxfam_india_rethinking_disasters.pdf.  
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حيق لألشخاص املشردين داخليا مبوجب املبـادئ       : اإلعالم واالستشارة واملشاركة    -٣٥
التوجيهية، أن يتم إبالغهم واستشارهتم بشأن القرارات اليت تؤثر عليهم وبالتايل املشاركة يف             

)). ٢(٢٨و) ٣(١٨و) د(و) ج)(٣(٧انظر على سبيل املثـال املبـادئ        (عملية صنع القرار    
 قد يكون من الصعب استشارة األشخاص املتضررين ومشاركتهم أو قد يعتمد ذلك             وبينما

إال أن ذلك ينطوي على     على الظروف أوقد يكون مستحيال يف املرحلة الطارئة من الكارثة،           
                نـص عليـه املبـدأ       وفقـاً ملـا   توطني والتعـايف    فيما يتعلق بالعودة وإعادة ال    أمهية بالغة   
            وجتدر اإلشارة إىل أن هيئات األمم املتحـدة املنـشأة مبعاهـدات قـد      ). ٢(٢٨التوجيهي  
  .)٢٩(أقرت ذلك

ووجد املمثل أن أحد التحديات املستمرة بالنـسبة لألشـخاص املتـضررين مـن        -٣٦
ات صنع القرار املتعلقـة بتـدابري التأهـب واإلغاثـة           الكوارث هو عدم إشراكهم يف عملي     

ويف حاالت قليلة، اطلع املمثل علـى  . واالنتعاش، وحىت تلك املتعلقة مبنع التشرد يف املستقبل    
اجلهود اليت ُبذلت من أجل التشاور مع األشخاص املتضررين، منها على سبيل املثال املبادرة              

لالستعانة مبنظمني من اجملتمع احمللـي مـن أجـل          اليت اختذها عمدة مدينة هيوستون آنذاك       
إىل  نيو أورليـانز   الفيضان يف    جراءاستحداث آليات للتشاور فور نقل األشخاص املشردين        

األوضاع بيد أن املمثل مل يشهد يف معظم األماكن اليت زارها أو            . مدينتهيف   أسترودوم ملعب
 املشردين وغريهم من شراكد من أجل إ على تضافر اجلهو   سوى أدلة حمدودة جدا   ،  اليت عاينها 

األشخاص املتضررين يف القرارات املهمة اليت تؤثر يف حياهتم تأثريا مباشرا واملتعلقة بالتأهـب      
واإلحباط أو إعادة اإلعمار، وهذا قصور يزيد من الشعور بالعجز          هلا  للكوارث أو االستجابة    

  .الكارثةالناجني من واالرتباك وانعدام األمن لدى 
راضية عن إفـساح    ويف بعض السياقات، الحظ املمثل أيضا أن احلكومات كانت            -٣٧

مع الـسكان املتـضررين وتنقـل شـواغلهم إىل     كي تتشاور نظمات اجملتمع املدين  اجملال مل 
هـذه املنظمـات    أن  يف معظم احلاالت    إال أنه لوحظ    . السلطات بأي أسلوب تراه األنسب    

            ويف ظـل هـذه الظـروف،      .  االستجابة للكوارث  جزءا من جهاز تنسيق   مل تشكل   نفسها  
األشخاص املتضررين ميكن أن تراعي آراء    إىل اهليئات املناسبة وال     مسامهاهتا  ال ميكن أن تصل     

  .يف االستجابة للكوارثورغباهتم 
 يف غالب األحيان    وصول املساعدة اإلنسانية  قد يكون   : وصول املساعدة اإلنسانية    -٣٨

الطـرق  تـدمري    نتيجة للعوائق املتصلة باهلياكل األساسية مثل        حاالت الكوارث حمدوداً يف   
، وُبعد موقـع الكارثـة      تضاريس األرض واجلسور، والقلق على سالمة أفراد اإلنقاذ بسبب        

 لكن). املتهالكةالالحقة للزلزال واهنيار املباين     األرضية  مثل اهلزات   (واملخاطر الثانوية احملتملة    
__________ 

  .١٠انظر املراجع أعاله، الفقرة  )٢٩(
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دة السياسية أيضا عائقا أمام وصول املساعدة اإلنسانية، كما كان األمـر يف             قد تكون اإلرا  
، )٣٠(وكما سبق للممثل أن أكد يف أعقاب تسونامي.  يف ميامنارنارجيسالبداية عقب إعصار 

فقد تكون الدول على استعداد أكرب لالستجابة بسرعة عن طريق تقدمي املساعدة اإلنسانية إىل 
ذلك بالتعاون مـع اجملتمـع الـدويل، مقارنـة          والكوارث الطبيعية   السكان املتضررين من    

 قـد   ويف حاالت أخـرى   . لح الداخلي مثال  يف حاالت الرتاع املس   للقيام بذلك   استعدادها  ب
تفضل حكومات الدول املتضررة، ألسباب خمتلفة، أن تقدم مجيع أشكال املساعدة الالزمـة             

لكن عندما و.  على الصعيد الوطين واملسؤوليةبنفسها؛ وهذه ممارسة مشروعة يف إطار السيادة
ترفض احلكومات عروض املساعدة اإلنسانية اخلارجية، وال تكون لديها يف الوقـت ذاتـه              

مبوجب مبسؤولياهتا عندئذ القدرة وال اإلرادة لتقدمي املساعدة الكافية إىل سكاهنا، فإهنا ال تفي       
  .٢٥وجيهي املبدأ التيف املبني على النحو القانون الدويل 

  محاية حياة وأمن األشخاص والسالمة البدنية والعقلية  - باء  
 املكـرس يف العديـد مـن    إن احلق يف احلياة    :حياة وأمن األشخاص  واجب محاية     -٣٩

ال على وجه التحديـد،      ١٠اتفاقيات حقوق اإلنسان واملؤكد بالتحديد يف املبدأ التوجيهي         
للمحكمـة  مـؤخراً  سنحت الفرصـة  و. يتها أيضايستتبع واجب احترام احلياة فقط بل محا   

توضيح مضمون هذا الواجب يف قضية أشخاص قتلوا جراء انزالق لاألوروبية حلقوق اإلنسان  
ـ  يضع  "وذكّرت احملكمة أن احلق يف احلياة، يف سياق الكوارث الطبيعية،           . للتربة ا التزاما فعلي

وشددت " شخاص اخلاضعني لواليتها   الدول بأن تتخذ اخلطوات الالئقة حلماية األ       على عاتق 
هذا االلتزام يستتبع قبل كل شيء واجبا أوليا بالنسبة للدولة يتعلق بوضـع             "احملكمة على أن    

ويوضـح  . )٣١("إطار تشريعي وإداري من أجل صد فعال لألخطار اليت هتدد احلق يف احلياة            
سـن وتنفيـذ    ) ١(احلكم أنه فيما يتعلق بالكوارث الطبيعية، يكون على السلطات واجب           

قوانني تعاجل مجيع اجلوانب املناسبة املتعلقة بالتخفيف من خطر الكوارث ووضـع اآلليـات              
؛ احملتملـة واإلجراءات الالزمة؛ واختاذ التدابري اإلدارية الالزمة مبا فيها رصد احلاالت اخلطرية           

فّعالـة   السكان باألخطار واملخاطر احملتملة بطرق من بينها اسـتحداث نظـم          توعية  ) ٢(و
إجراء حتقيقات جنائيـة وحماكمـة      ) ٤(؛ و املعرضني لألضرار إجالء السكان   ) ٣(لإلنذار؛ و 

__________ 

 زيارة عمل إىل آسيا قام هبا ممثـل       - "محاية األشخاص املشردين داخليا يف حاالت الكوارث الطبيعية       "انظر   )٣٠(
فرباير إىل  / شباط ٢٧خاص املشردين داخليا، السيد فالتر كالني، من        األمني العام املعين حبقوق اإلنسان لألش     

ــارس /آذار٥ ــايل  . ٢٠٠٥مــ ــع التــ ــى املوقــ ــة علــ ــي متاحــ  :وهــ

http://www.brookings.edu/~/media/Files/rc/reports/2005/04_tsunami/200504_tsunami.pdf.  
، الطلبـات الـيت حتمـل أرقـام         قضية بودايفا وآخرين ضد روسـيا     احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان،      )٣١(

ــؤرخ  ١٥٣٤٣/٠٢ و١١٦٧٣/٠٢ و٢٠٠٥٨/٠٢ و٢١١٦٦/٠٢ و١٥٣٣٩/٠٢ ــم امل  ٢٠، واحلك
  .١٢٩ و١٢٨، الفقرتان ٢٠٠٨مارس /آذار
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تعـويض  ) ٥(املسؤولني عن إمهال هذه الواجبات يف حالة حدوث وفيات جراء كارثـة؛ و            
وهكـذا،  . هـذه الواجبـات   التقصري يف أداء    للضحايا الذين قتلوا نتيجة     الناجني  األقارب  

الوفيات نتيجة لتقاعس    دولة ما تصبح مسؤولة عن الوفيات إذا حدثت          وضحت احملكمة أن  أ
خماطر طبيعية حمدقـة أمكـن      واجبها املتمثل يف اختاذ التدابري الوقائية ضد        السلطات عن أداء    

 وتتوافـق هـذه     .هـذه املخـاطر   الوسائل الفعالة للتخفيف من     توافر  بالرغم من   حتديدها،  
      احلـاالت، إحدى  عنية حبقوق اإلنسان اليت ذكّرت، يف       االستنتاجات مع ممارسات اللجنة امل    

وأعربت يف هذا   "  من العهد، حبماية حياة املواطنني     ٦التزام الدولة الطرف، مبوجب املادة        "  ب
معاجلة أسباب املتخذة بالتعاون مع اجملتمع الدويل، من أجل قلة التدابري "الصدد عن قلقها إزاء 

  . )٣٢([...]"كوارث الطبيعية اليت تؤثر بشدة يف سكان البلد ونتائج اجلفاف وغريه من ال
تشمل اخلطوات اإلجيابية اليت ينبغي أن      : التأهب واإلنذار واإلشعار يف وقت مبكر       -٤٠

تتخذها السلطات املختصة يف الوفاء بالتزامها حبماية حياة األشخاص وأمنهم، وضـع نظـم    
فعالة متكن من القيام بأنشطة مثل التخطيط املنتظم بشأن الطوارئ؛ واستحداث نظم لإلنذار             

ة ميكن التنبؤ هبا، مثل ارتفاع      واإلشعار يف وقت مبكر لتحذير السكان املعرضني ألخطار حمدق        
مياه األهنار اليت قد تتسبب يف فيضان أو اقتراب عواصف الرياح؛ والقيام سلفا بوضع املـواد             

األطراف بني مجيع  املكثف  التعاون  ذلك كله   ويتطلب  . الغذائية وغري الغذائية يف أماكن حمددة     
وليني وعلى مستوى اجملتمعات    على مجيع مستويات احلكومة وشركائها الوطنيني والد      املعنية  

يف ، النجاح اجلدير بالثناء الذي حققته موزامبيـق         ضمن مجلة أمور  وكما يبني،   . احمللية أيضا 
ذه اإلجراءات  هل، فإن   )٣٣(ختفيض متوسط عدد اخلسائر يف األرواح جراء الفيضانات السنوية        

 حني أن إمهاهلا قد يـسهم   املؤسسية والسياسية والتشغيلية أثرا مباشرا على إنقاذ األرواح، يف        
  .بشكل مباشر يف ارتفاع أعداد الضحايا يف حاالت الكوارث يف كثري من البلدان

أحد اجلوانب املهمة حلماية حياة وسالمة األشخاص املتضررين بـالكوارث          يتمثل  و  -٤١
م وخالل الزيارات اليت قـا    . الكوارثخماطر   من    ضرورة تنفيذ وتعزيز تدابري احلدّ     يفالطبيعية  

يعزى املنازل وتعرض حياة األشخاص للخطر كان       تدمري  هبا املمثل، رأى يف عدة حاالت أن        
يرجع إىل تراخي الدولة يف إيالء      إىل أوجه القصور يف معايري البناء، ويف بعض احلاالت كان           

العناية الواجبة لضمان صيانة وتعزيز األشغال العامة على حنو منتظم، وقد أسهم هذا يف بعض              
الت يف التشريد عقب خماطر طبيعية، بينما تسب يف حاالت أخرى يف وفيات وإصابات              احلا

ويف سـياق إعـصار     . بعض هذه اإلصابات إىل إعاقات دائمة     ما كان هلا أن حتدث، وأدت       
كانت هي حتطم السدود الواقعة يف      ن الكارثة احلقيقية    أ العديد من األشخاص     زعمكاترينا،  

__________ 

عنية حبقوق اإلنـسان، مجهوريـة كوريـا الـشعبية الدميقراطيـة، الوثيقـة              املالحظات اخلتامية للجنة امل    )٣٢(
CCPR/CO/72/PRK (2001) ١٢، الفقرة.  

 حالة يف حني اخنفض يف األعوام       ١٠٠ واألعوام الالحقة، جتاوز عدد الوفيات بشكل مطرد         ٢٠٠٠يف عام    )٣٣(
 . حالة٢٠األخرية إىل أقل من 
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ويف .  ولـيس اإلعـصار يف حـد ذاتـه         ،رفع مستواها ان ينبغي   كاليت  و حبرية بونتشارترين 
 ريفامبدينة أنتنانصيانة القنوات احمليطة القصور يف مدغشقر، يبدو أن هناك عالقة مباشرة بني 

 يف، غري املنظّمة    املستوطناتومتثل  . احمليطة هبا األكثر اخنفاضاً   والفياضات املتكررة يف املناطق     
ويف .  عامال آخر من عوامـل اخلطـر        املناطق املعرضة للكوارث   يفالواقعة  غالب األحيان،   

 هندوراس، أدت اهلجرة من املناطق الريفية إىل املراكز احلضرية والتضاريس املعرضة للكوارث           
ىل متركز الـسكان يف أحيـاء معرضـة    ، إتيجوسيجالبا، ال سيما يف العاصمة   حبكم طبيعتها 

مـن  املنخفـضة   ينطبق األمر نفسه على األجزاء      و.  إىل حد بعيد   ملخاطر الكوارث الطبيعية  
ويف مثل هذه احلاالت، يصبح التخطيط املناسب للمدن تدبريا         . ريفاأنتنان عاصمة مدغشقر 

خمـاطر   من   وبشكل أعم، ينبغي أن ُينظر إىل احلدّ      . الكوارثخماطر   من   مهما من تدابري احلدّ   
، )٣٤(طار هيوغو للعمـل    إل ٥ رقم   الكوارث كأولوية من األولويات متاشيا مع أولوية العمل       

  .من أجزاء مشاريع التنميةثابتاً بالتايل جزءا يصبح ذلك وأن 
يستتبع واجب محاية حياة األشخاص وسـالمتهم، بـاألخص،         : عمليات اإلجالء   -٤٢

بـسبب  دامهة هتدد حياهتم    واجب إجالء األشخاص من املناطق اليت يواجهون فيها أخطارا          
دم مساعدة األشخاص غري القادرين على مغـادرة هـذه املنـاطق            وقد ُيعترب ع  . كارثة ما 

مبفردهم، انتهاكا حلقوق اإلنسان إذا كانت السلطات املختصة على علم أو كان يفترض أن              
ويف حني يقر املمثل بـأن      . تكون على علم باخلطر وكانت لديها القدرة على اختاذ إجراءات         

ن أجل القيام بعمليات اإلجالء على النحو       السلطات قد تواجه صعوبات يف حالة الطوارئ م       
يرغب يف التشديد على ضرورة التنبؤ باالحتياجـات املعينـة لألشـخاص            إال أنه   املناسب،  

الضعفاء على اخلصوص، مثل األشخاص املعوقني وكبار السن، والفقراء أو املهاجرين الذين            
فقد ال تـسمح تـدابري      . ء، عند وضع خطط اإلجال    ون باللغات الرمسية للبلد املعين    ال يتحدث 

             اإلجالء املناسبة ألغلبية السكان بـإفالت مثـل هـؤالء األشـخاص مـن املخـاطر يف                
   .الوقت املناسب

وخالل الزيارات القطرية اليت قام هبا املمثل، اطلع على حاالت رفض فيها السكان               -٤٣
تلكات أخرى أو بسبب عـدم  املتضررون اإلجالء، إما بسبب اخلوف من فقدان املاشية أو مم        

وتثري مثل  . أخذهم اإلنذارات مأخذ اجلد، وبالتايل كانت السلطات جمربة على األمر باإلجالء          
وتقر املبادئ التوجيهية بالتـضارب بـني واجـب         . هذه احلاالت مشاكل من نوع خاص     

احلق احلكومات املتعلق حبماية األرواح عن طريق إجالء األشخاص املتضررين ضد إرادهتم و           
. والبقاء يف مكان اإلقامـة املعتـاد      يف حرية تنقل املواطنني الذي يشمل احلق يف عدم التنقل           

          أن عمليات اإلجالء القـسري يف حـاالت الكـوارث          ) د) (٢(٦ويوضح املبدأ التوجيهي    

__________ 

 . أعاله٢٣انظر الفقرة  )٣٤(
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 عمليـات هذه ال ال تعترب من قبيل التشريد التعسفي احملظور مبوجب القانون الدويل إذا كانت             
  .ضرورية حلماية سالمة وصحة املتضررين

فقط، ال  ويشري املمثل إىل أنه ميكن اللجوء إىل عمليات اإلجالء القسري كحل أخري               -٤٤
 يف حاالت الضرورة القصوى من أجل محاية أرواح       أن ينص عليه القانون وأن ُيطبَّق فقط        بد  

متييز؛ وميكن الـسماح    وجيب أن ُتجرى عمليات اإلجالء دون       . األشخاص املعرضني للخطر  
 بأسـباب وجيب إعالم األشخاص املتضررين . بالتمييز فقط ملراعاة احتياجات احلماية اخلاصة   

خطط تتضمن  وينبغي أن   .  والطرائق املتبعة هلذا الغرض واألماكن اليت سينقلون إليها        إجالئهم
ر اإلمكان مع   قد اإلجالء احتياجات احلماية اخلاصة باألشخاص املتضررين؛ وينبغي التشاور       

ويف حاالت املخاطر الطبيعية املتكـررة، قـد        . اجملتمعات احمللية اليت تواجه احتمال اإلجالء     
من خالل  (يستدعي األمر حتديدا مسبقا ملواقع اإلجالء بالتشاور مع اجملتمعات احمللية املتضررة            

يت ميكن أن تـستوعب     ، مبا فيها، عند االقتضاء، املواقع ال      ) على سبيل املثال   يف املوقع زيارات  
كما ينبغي تنفيذ تدابري لضمان تلبية االحتياجات اخلاصة لألشخاص الضعفاء          . أيضا املواشي

وتدخل . بالتحديد مثل املعوقني أو كبار السن الذين ال حيظون بدعم أسري يف عملية اإلجالء  
ن تؤخذ بعـني    يف إطار القضايا اليت ينبغي أ      ضمان حيازة األرض  محاية املمتلكات املتروكة و   

  .)٣٥(االعتبار عند التخطيط لإلجالء
 أو بـدون    وجيب أن ُتجرى مجيع عمليات اإلجالء، سواء كانت مبوافقة املتضررين           -٤٥

  ).٨املبدأ التوجيهي (، بأسلوب حيترم حقوقهم يف احلياة والكرامة واحلرية واألمن موافقتهم
لكوارث الطبيعية، غالبا ما حتوَّل يف حاالت ا: احلماية من العنف، ال سيما يف املآوي  -٤٦

. املباين العامة مثل املدارس أو املراكز االجتماعية أو الكنائس إىل مآوي لألشخاص املشردين            
وعلـى  . ومع زيادة متركز األشخاص يف حيز ضيق تظهر أيضا خماطر أمنية يف املآوي وحوهلا            

كبت ضد مـآوي يف هـاييت،       سبيل املثال، بلغ إىل علم املمثل أن هجمات إجرامية قد ارتُ          
بعثة األمم املتحدة   منعدمة من جانب قوات األمن أو       إن مل تكن    وكانت هناك محاية ضعيفة     
وعلم أيضا بادعاءات تتعلق باختراق عصابات ملآوي حضرية يف         . لتحقيق االستقرار يف هاييت   

سـرقات وحـاالت    هندوراس بعد إعصار ميتش الذي حدث منذ عشر سنوات، أسفر عن        
وقد يفضي انعـدام    . القانون والنظام يف هذه األماكن    غيبة  صاب وحىت عن قتلى بسبب      اغت

  . األمن إىل تصاعد العنف أيضا بني سكان املآوي
إن مل ُتفـصل    وتريهتـا   تصاعد  تبسبب االكتظاظ يف املآوي و    هذه املخاطر   تفاقم  وت  -٤٧

 قام هبا املمثل، علـم      وخالل زيارات العمل اليت   . النساء عن الرجال يف بعض هذه األماكن      
بعدة ادعاءات متعلقة باالغتصاب وأشكال أخرى من العنف القائم علـى نـوع اجلـنس،               

سياسـات ملنـع    وتنفذ  وبالتايل، فمن الضروري أن تعتمد السلطات       . والعنف ضد األطفال  
__________ 

  . أدناه٥٤-٥٢انظر الفقرات  )٣٥(
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العنف القائم على نوع اجلنس يف املآوي كما قامت بذلك، على سبيل املثال، حكومة هاييت               
أغسطس / آب ١٨ بالبالد يف الفترة من    اليت عصفت    فاي وغوستاف وهانا وآيك   عاصري  بعد أ 
  .٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٨إىل 
سبل املعيشة  وأخريا، بلغ إىل علم املمثل يف العديد من احلاالت أنه بسبب عدم توفر                -٤٨

ط وأحي. ضد األطفال ويف استغالهلم   األسري  تصاعد يف العنف    لوحظ  لآلباء بعد الكوارث،    
يكون فيها عدد   أيضا بتزايد زواج األطفال والعنف القائم على اجلنس يف احلاالت اليت            علماً  

  .الرجالعدد النساء أكثر من من الكوارث الطبيعية ضحايا 

  محاية احلقوق املتصلة بضرورات احلياة األساسية  - جيم  
كبرية  جهوداً   بذلكاجملتمع املدين   ومنظمات  الحظ املمثل بشكل عام أن احلكومات         -٤٩
. ومفاجئةكربى ، حىت يف حالة وقوع كارثة  وارئ األساسية ضمان الوصول إىل خدمات الط    ل

يف الطارئـة   ويشيد املمثل باجلهود املبذولة من أجل حتسني االستجابات حلاالت الكـوارث            
ما تظهـر  كثرياً  ويف الوقت ذاته، الحظ أنه      . بلدان من بينها هندوراس وموزامبيق ومدغشقر     

شاكل بعد انتهاء مرحلة الطوارئ فيما يتعلق بالقضايا اليت تتطلب أكثر مـن االسـتجابة               امل
األساسية، مثل املياه الكافية وتدابري الصرف الصحي واملآوي املكيفة من أجل اإلقامة ملـدة              

  . واملواد األساسية غري الغذائية،أطول
املساعدة اإلنسانية هو تفادي  ، فإن التحدي الرئيسي أمام تقدمي       )٣٦(وكما ذُكر سالفا    -٥٠

حتياجـات  الالتمييز وتوفري السلع واخلدمات األساسية اليت تليب احتياجات األشخاص ذوي ا    
ع أو كبار السن أو املعوقني أو الشعوب األصلية الـيت تكـون              مثل احلوامل أو الرضّ    اخلاصة

   .لديها تقاليد ثقافية خاصة

  اعية والثقافية األخرىمحاية احلقوق االقتصادية واالجتم  - دال  
يف حـاالت الكـوارث     ذات صلة باحلق يف التعليم،      تظهر مشاكل خاصة    : التعليم  -٥١

 وباستثناء املآوي اليت اسُتخدمت يف منطقة اخلليج بعد إعصار كاترينا، الحظ املمثل             .الطبيعية
أيام أو  (وقد يكون هذا حال لفترة قصرية       . يف كل مكان زاره أن املدارس ُحوِّلت إىل مآوي        

وهناك فعال حاجة . طويلةما تدوم هذه احلاالت يف الواقع لفترات  كثرياً، إال أنه )أسابيع قليلة
 يف املدارس لـيس حـال       طويلةإىل توفري مأوى لألشخاص املشردين، لكن بقاءهم لفترات         

حيـاة  مينع األطفال يف املناطق املتضررة من العودة إىل املدرسة واستئناف وتـرية             إذ   مناسبا،
وإضافة إىل هذا، علم املمثل بأن مباين املدارس ال ُتصلح يف بعض احلاالت بعد              . عادية وآمنة 

__________ 

  . أعاله٣٢انظر الفقرة  )٣٦(
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، بسبب عدم ختـصيص االعتمـادات       طويلةاستخدامها إليواء األشخاص املشردين لفترات      
  .الالزمة لذلك يف امليزانية

حليـازة بعـد    الحظ املمثل أن استعادة امللكيـة وا      : محاية حقوق امللكية والسكن     -٥٢
 ُتدمَّر املساكن وغريها من املمتلكات اخلاصة يف        وعادة ما . الكوارث تشكل حتديات إضافية   

املمثل خالل هبم العديد من املشردين داخليا الذين التقى   أن   والحظ املمثل . الكوارث املفاجئة 
ون وامليزانية حياهتم بسبب إطار القان   مل يكن بوسعهم بعد استئناف      زيارات العمل اليت قام هبا      

غري الكايف ملساعدهتم يف احلصول على ملكية جديدة أو يف العودة إىل ممتلكـاهتم الـسابقة                
 حلقيقـة مفادهـا أن  ويف مجيع احلاالت ال يوىل إال اهتمام قليل أو غري كاف          . وإعادة بنائها 

األشخاص األكثر تضررا هم الذين ُدمرت سندات ملكيتهم أو الذين ليست لديهم سـندات        
 كانوا ميتلكون األرض واملساكن على أساس القانون العريف أو االستخدام ألهنمرمسية للملكية   

 امللكية أو احليازة عائقـا      سنداتوقد يصبح انعدام    . الطويل األمد الذي مل يعترض عليه أحد      
  .عند حماولة احلصول على تعويض أو دعم مايل من أجل إعادة إعمار املساكن

امللكيـة  ال يبطل حقـوق     ء كان على أساس أمر باإلجالء أم ال،          التشرد، سوا  إن  -٥٣
         وال جيوز التمييز ضـد املـشردين      . وإن طال أجله  واحلقوق األخرى املتصلة باألرض حىت      

). ١-١املبدأ التـوجيهي  ( أهنم مشردون داخليا     بدعوىفيما خيص التمتع حبقوقهم وحرياهتم      
ميتلكون أرضا أو مساكن على أسـاس االسـتخدام         وما مل جيد األشخاص املشردون الذين       

الطويل األمد الذي مل يعترض عليه أحد، حال مستداما يف مكان آخر، فيجـب أن ُيعتـربوا         
   .األحوال بذلك بعد احنسار الكارثةكأصحاب حق يف استعادة احليازة مبجرد أن تسمح 

ت هناك نسبة كبرية    والحظ املمثل أن يف العديد من حاالت الكوارث الطبيعية كان           -٥٤
من األشخاص غري القادرين على العودة إىل شكل من أشكال السكن الدائم بعـد مـرور                

وفضال عن ذلك، عندما قُـدمت      . سنوات على الكارثة ورغم جهود جبارة إلعادة اإلعمار       
مل يكن هناك دائما مـا      ) لفائدة املباين العامة واخلاصة معا    (املساعدة ألغراض إعادة اإلعمار     

ضمن أن األموال ستغطي التكاليف اإلضافية إلعادة البناء بطريقة جتعل املباين منيعـة أمـام               ي
ويف مدغشقر، على سبيل املثال، أشارت السلطات واجلهات الفاعلة         . الكوارث يف املستقبل  

يت  يف املائة يف امليزانية لبناء املدارس، ال       ٢٠زيادة بنسبة   رصد   ه كان من املعتزم   اإلنسانية إىل أن  
ولكن هذه  ألعاصري،  متكنها من مقاومة ا   ُتستخدم أيضا كمآوي يف موسم اإلعصار، بطريقة        

   .مل حتصل على دعم أي جهة ماحنةالزيادة 
الحظ املمثل الثغرات األكرب يف تطبيق حقوق       : احلصول على العمل وموارد الرزق      -٥٥

دة مـن عـدة بلـدان       وتفيد تقارير وار  . احلصول على العمل وموارد الرزق بعد الكوارث      
تسونامي بأن أسرا كانت تعيش من صيد األمساك، مبا فيها أسر ترأسها            موجات  متضررة من   

ن الفقر بسبب عدم توفر أو عدم توفري أية         ثنساء، انتقلت من املناطق الساحلية ووقعت يف برا       
بالرغم ويف هندوراس، الحظ املمثل أنه      . بدائل الئقة لكسب الرزق يف مناطق إعادة التوطني       
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من إعادة اإلعمار وإعادة التوطني بأسلوب جدير بالثناء، مل يكن بعـد لـدى األشـخاص                
املتضررين خيارات الئقة لكسب الرزق وكانوا يعتمدون باستمرار على املنح لعدة سـنوات             

ن على إعالة أنفسهم دون االعتماد علـى        ووقد كانوا قبل إعصار ميتش قادر     . بعد الكارثة 
ومن جهـة   .  أو يف مشاريع صغرية أو كمزارعي كفاف       يومينيملهم كعمال   إعانة الدولة بع  

أخرى، اختذت سلطات مدينة هيوستون يف الواليات املتحدة األمريكية تدابري فعالة من أجل             
 يف سوق العمل احمللي بتقدميها هلم ما يلزم مـن           نيو أورليانز إدماج األشخاص املشردين من     

  . الفرديةواملشورةاملعلومات 
وفيما خيص احلصول على السكن وامللكية واحليازة، وكذلك على مـوارد الـرزق               -٥٦

والعمل، رأى املمثل أن املشاكل تنجم يف معظم احلاالت عن قصور إطار القانون وامليزانية،              
 إىل فئـات جمتمعيـة     يف كثري من األحيـان    وأهنا تضرب جبذورها أيضا يف انتماء املتضررين        

   .ترى أغلبية اجملتمع أنه ميكن جتاهلها باطمئنانوهي فئات ا، مهمشة تقليديا أو حديث

  محاية احلقوق املدنية والسياسية األخرى  - هاء  
حتديات متعلقة بالوثائق   تنشأ  الحظ املمثل أنه يف حاالت الكوارث الطبيعية        : الوثائق  -٥٧

 األحكـام   ويؤثر انعـدام  . مماثلة لتلك اليت يشهدها األشخاص املشردون جراء نزاع مسلح        
 سريع وسهل للوثائق الشخصية مثل شهادات امليالد وغريها من          بإحاللالقانونية اليت تسمح    

اليت ميكن أن حيصل هبا األشخاص علـى اخلـدمات املوجـودة             وثائق التعريف، يف الكيفية   
 يف على سبيل املثال، أخربه املسؤولون نيو أورليانزوعند زيارة املمثل إىل . ويعيدوا بناء حياهتم

املدينة بأن هناك تأخريا يف الرد على عشرات املئات من طلبات شهادات امليالد بسبب تلف               
 هذه  مواجهةويأيت أحد األمثلة على كيفية      . السجالت يف الفيضان الذي تال إعصار كاترينا      

من سري النكا، اليت عملت فيها املكاتب اإلقليمية للجنة حقـوق           بطريقة مناسبة   التحديات  
 يف سري النكا، مباشرة بعد تسونامي، مع املسؤولني اإلداريني احملليني مـن أجـل               اإلنسان

             باسـتخراج تشكيل فرق متنقلة ملعاجلة طلبات األشـخاص املـشردين داخليـا املتعلقـة              
  . البديلةالوثائق
الحظ املمثل عدة حتديات، تدخل باألسـاس يف سـياق          : االنتقالحرية التنقل و    -٥٨

لنقل القسري أو احلاالت اليت ال توجد فيها أية خيارات للعـودة املـستدامة ألن               عمليات ا 
ويف موزامبيق، على سبيل املثال، وجد املمثـل أن  . مناطق العودة مل تعد تبدو مناسبة للسكن   

السلطات اختذت مبادرة النقل الدائم لألشخاص الذين يعيشون يف املناطق املعرضة للفيـضان          
بيد أن مواقع النقل الدائم كانت بعيدة يف بعـض األحيـان عـن              . ييف حوض هنر زامبيز   

ويف .  اخلصبة يف حوض النهر، مما حرم األسر املتضررة من موارد رزقهـا            املنخفضةاألراضي  
غياب أي نشاط بديل لتوليد الدخل، رجع هؤالء األشخاص يف هناية املطاف إىل األراضـي               

انات، بالرغم من توفري التعليم والرعاية الـصحية      املنخفضة اخلصبة مبجرد انتهاء موسم الفيض     
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وخالل الزيارات القطرية السابقة اليت قام هبـا املمثـل،          . األساسية يف املواقع اليت نقلوا إليها     
الحظ أن يف بعض البلدان املتضررة بتسونامي، هناك دراسة جدية إلنشاء مناطق عازلـة يف               

لكن، . الدمار واخلراب جراء الكوارث يف املستقبلالسواحل اليت سيمنع فيها البناء، للحد من 
يف بعض البلدان أحيانا هذه املناطق احملفوفة مبخـاطر عاليـة           تنشأ  بأنه  أفادت  تقارير  ال بعض

بطريقة متييزية ودون تربير علمي أو أي تربير آخر مناسب، إذ تستبعد عودة اجملتمعات احمللية               
  . الوقت ذاته ببناء مرافق سياحيةالتقليدية، على سبيل املثال، لكن تسمح يف

وبصورة عامة، يالحظ املمثل أن إنشاء مواقع للنقل الدائم بعيدة عن املناطق احملفوفة               -٥٩
مبخاطر عالية يقيد حق األشخاص املشردين داخليا يف أن يتخذوا حبريـة قـرار العـودة أو                 

يف حرية التنقل واختيار مكان    ، واملنبثق عن احلق     )١(٢٨االنتقال، املكرس يف املبدأ التوجيهي      
            وعندما يقترن النقل الدائم مبنع صريح للعودة، تطبق املعـايري الـيت تـنص عليهـا                . اإلقامة
من املبادئ التوجيهية، أي جيب أن يكون ما يستدعي منع العودة هو سالمة             ) د)(٢(٦املادة  

بالفعل مـن    ا متنع الدولة العودة   وتطبق معايري مماثلة، عندم   . )٣٧(وصحة األشخاص املتضررين  
املـاء  (خالل نقل املؤسسات اليت تليب احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية األساسـية            

  .نقال دائما من املناطق املتضررة) والصرف الصحي واملدارس واملراكز الصحية
ـ               -٦٠ ري وجيب أن تنفذ عمليات النقل، سواء كان طوعيا أو قسريا، بأسلوب عادل وغ

 توازنا بني مجيع اجلوانب مبا فيها السمات اجلغرافية وشواغل محايـة            وعلى حنو حيقق  متييزي،  
  .البيئة واألثر على موارد رزق اجملموعات املهمشة اجتماعيا

وعلـى  . ٧وإضافة إىل ذلك، جيب أن ُتجرى عمليات النقل وفقا للمبدأ التوجيهي              -٦١
أن مجيع البدائل املمكنة قد استكشفت من أجـل         السلطات املعنية، أن تتأكد باخلصوص من       

 على النحو الواجب مع اجملتمعات احمللية       تتشاورجتنب النقل القسري باملرة، وعليها أيضا أن        
سبيل الوصول  ، وأن حتترم حقها يف       الصرحية املتضررة، وأن تسعى إىل احلصول على موافقتها      

وعلى هذه السلطات أن تسعى     . القسري بقرارات النقل     من سبل االنتصاف فيما يتعلق     فعال
إىل إشراك األشخاص املتضررين، ال سيما النساء، يف التخطيط لنقلهم وإدارته بغية حتقيق حل      

وجيب أن حيصل األشخاص الذين نقلوا إىل أماكن إقامة         . مستدام لصاحل هذه اجملتمعات احمللية    
الصرف الـصحي واخلـدمات   جديدة على موارد للرزق وفرص لتوليد الدخل وعلى املياه و         

 مـن التمييـز مـن جانـب     يف مأمن، وجيب أن يكونوا )التعليم والصحة(العامة األساسية  
وتبني التجارب أنه عند االستثمار يف بناء املساكن أو الشقق، غالبا ما يكون . اجملتمعات احمللية

ة يف مواقع   فرص لكسب الرزق وتوفري اخلدمات األساسي     الهناك قصور يف التركيز على خلق       
         اليت ستكون ضرورية الستدامة مواقع النقل الدائم البعيدة عـن املنـاطق احملفوفـة              والنقل،  

  .مبخاطر عالية

__________ 

 . أعاله ملناقشة الشروط احملددة اليت ينبغي توفرها٤٤انظر الفقرة  )٣٧(
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  اصةاخلحتياجات الاجملموعات ذات ا  - واو  
يستخلص املمثل أن من املهم جدا إجراء حتليل متوازن حلالة السكان املتـضررين،               -٦٢

رث وفيما يتعلق باالستجابة الفعلية وإعادة اإلعمار، مـن أجـل           فيما يتعلق بالتأهب للكوا   
وعي، إىل  وجود  وبالرغم من   . القدرة على ضمان احترام حقوق اإلنسان اخلاصة باملتضررين       

، وال سيما يف ممارسة حقوقهم، فما زال        النساء واألطفال حد ما، بكيفية تأثري الكوارث يف       
  .  أيضا إىل استجابة فعلية الوعيُيترجم هذاهناك الكثري مما ينبغي فعله لضمان أن 

كأشخاص : ، يالحظ املمثل أهنم ُيهملون يف أغلب األحيان       كبار السن وفيما خيص     -٦٣
ذوي احتياجات خاصة ولكن أيضا كأشخاص ذوي أدوار فعلية أو حمتملة؛ وكأفراد كـانوا              

يف دار لكبار الـسن يف      ر عن ذلك نزالء     ، كما عبّ  "أدوا واجباهتم "نشطني سابقا يف اجملتمع و    
، أمام املمثل خالل زيارته، أو كقائمني على رعاية األطفال كما كـان األمـر يف                هيوستون

  . هندوراس وموزامبيق
، رأى املمثل أن احتياجاهتم اخلاصة ُتهمل على        لألشخاص ذوي اإلعاقات  وبالنسبة    -٦٤

 مليـون شـخص     ٦٥٠وحسب منظمة الصحة العاملية، هناك      . ما يبدو بشكل مطرد تقريبا    
بيد أن  .  يف املائة من سكان العامل     ١٠، وهو عدد يشكل تقريبا      )٣٨(حول العامل لديهم إعاقات   

 يف املائة من الـسكان      ١٠ املمثل مل ير إال القليل من األحكام أو الربامج اليت تراعي أن لدى            
لـة  خالل االستجابة للكوارث أو بعـد مرح      واحتياجات خاصة يف حالة التأهب للكوارث       

من دمج األشـخاص    ضرورة  ) أ (:قصوراً يف الوعي مبا يلي    ويبدو أن هناك    . إعادة اإلعمار 
              ذوي اإلعاقات قبل الكارثة يف تدابري التأهب للكوارث على حنو الئق يلـيب احتياجـاهتم؛               

عدد كبري من األشخاص بإعاقات خالل الكارثة، يف احلـاالت الـيت            احتمال إصابة   ) ب(
. أحد أطرافهم يف اهنيار املباين ويفقد جراءها العديد من األشخاص         مثال   فيها الزالزل    سببتت

ويشري املمثل إىل أنه رغم دخول اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة حيز التنفيذ حديثا،               
 من االتفاقية الـدول األطـراف       ١١وتلزم املادة   .  من التوقيعات عليها   كبريافإن هناك عددا    
كافة التدابري املمكنة لضمان محاية وسالمة األشخاص ذوي اإلعاقـة          "اختاذ  بشكل خاص ب  

لطـوارئ اإلنـسانية   ا [...] الذين يوجدون يف حاالت تتسم باخلطورة، مبا يف ذلك حاالت 
  ."والكوارث الطبيعية

 بالكوارث الطبيعية املتصلة بتغري املناخ، مبـا فيهـا          ةوتتأثر الشعوب األصلية خاص     -٦٥
 أو التغريات الـيت تـشهدها النباتـات         ذوبان اجلليد الدائم  يت حتدث ببطء مثل     الكوارث ال 

ولـدى  . واحليوانات األساسية بالنسبة لنمط احلياة التقليدي للشعوب املعنيـة أو التـصحر           
الشعوب األصلية احتياجات خاصة متعلقة باحلماية يف حالة التشرد مبا أهنم يواجهون أيـضا              

__________ 

  /http://www.who.int/disabilities/en  :انظر املوقع التايل )٣٨(
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األصلية وهم غري مهيئني جيدا يف بعض األحيان للتحول اجلذري          التمييز على أساس هويتهم     
مـن  االنتقال يف ظروف املعيشة الذي ينجم عن العديد من حاالت التشرد، ال سيما حاالت    

وفضال عن ذلك، ال ُيدمج أفراد الشعوب األصلية يف أغلـب           . األرياف إىل املناطق احلضرية   
رافية واللغوية والثقافية وأحيانا قد ال ُيعار أيضا        األحيان يف خطط التأهب بسبب العوائق اجلغ      

كما أن  . أي اهتمام للمعارف القيمة اليت حتظى هبا الشعوب األصلية بشأن الكوارث الطبيعية           
األشخاص الذين يعيشون حياة الرعاة والبدو ال يعرَّفون غالبا كأشخاص مشردين، حىت وإن             

ثار اجلفاف أو الفيـضان أو      ة للهجرة هرباً من آ    الكهم املعتاد كانوا قد أجربوا على تغيري مس     
   .الكوارث الطبيعية األخرى أو جتنبا هلا

  االستنتاجات والتوصيات  - رابعاً  
 لـدى   نزوعخالفا للتعريف الشامل الوارد يف املبادئ التوجيهية، ما زال هناك             -٦٦

ـ           شرد الـداخلي   احلكومات وكذلك اجلهات الفاعلة املعنية حبقوق اإلنسان إىل اعتبار الت
.  من األشـخاص   مساوياً أو أكثر  لكن الكوارث الطبيعية قد تشرد عددا       . معادال للرتاع 

وإىل جانب ذلك، ففي ظل تغري املناخ، من احملتمل أن يزيد تواتر الكـوارث الطبيعيـة                
 تقديرات موثوقة بـشأن  يتسن حىت اآلن إعدادومل . املفاجئة وغري املفاجئة على حد سواء 

 ويشجع املمثل اجلهات الفاعلة اإلنسانية على سد        ،رد النامجة عن الكوارث   حاالت التش 
وكما يف حالة الرتاع املسلح، ما زال القلق يساور املمثـل إزاء            . ثوالثغرة يف جمال البح   

 لدى أسر مضيفة    مالذالبيانات بشأن األشخاص الذين يبحثون عن       قصور العناية ونقص    
يشجع الدول واجلهـات الفاعلـة اإلنـسانية علـى          وهلذا فهو   . خالل كارثة أو بعدها   

تسمح بتحسني تغطية ورصد احتياجات املشردين واألسر املستـضيفة         أدوات  استحداث  
   .هلم على حد سواء

، ألن التشرد إمنـا  "حتمية"اإلقرار بأن التشرد وآثاره أمور  إىل   نزوعثانيا، هناك     -٦٧
ا ميكن للـدول واجلهـات الفاعلـة        بيد أن هناك الكثري مم    ". طبيعية"كوارث  ينجم عن   

اإلنسانية أن تقوم به ملنع آثار املخاطر الطبيعية أو التخفيف منها، واحلد مـن التـشرد                
وعلى الدول مسؤولية محاية حقوق مجيع األشـخاص        . وحتسني محاية السكان املتضررين   

 سيادة الدولة   الذين يعيشون يف أقاليمها أو حتت واليتها، مبن فيهم املشردون، املنبثقة عن           
وُتَترجم هذه املسؤولية إىل التزامات ملموسة متعلقة حبقـوق         ). وليس على الرغم منها   (

 اليت تكون يف الواقـع  - اإلنسان قد ال ُتحترم أحيانا بسبب حاالت اإلمهال أو الالمباالة    
  .احلاالت النموذجية النتهاكات حقوق اإلنسان يف سياق الكوارث الطبيعية

وجيب اختاذ أهـم التـدابري الـيت ميكـن أن           .  ال بد من تدخل الدولة     وبالتايل،  -٦٨
ويوصي املمثل الـدول باسـتثمار      . تستخدمها الدولة ملنع التشرد، قبل وقوع الكوارث      

املزيد من املوارد واألفكار يف حتسني نظم اإلنذار املبكر وخطط الكوارث الطارئة وتدابري             
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يف إطار اجلهود الرامية    ال سيما   ا اإلمنائية،   التخفيف من حدة الكوارث كجزء من أنشطته      
 البيئة التقـاء املخـاطر    تتيحهاأيضا إىل محاية البيئة يف ضوء إمكانية احلماية الطبيعية اليت           

            وكـثريا  . وينبغي أن تسلم الدول بأنه ال بد من أن تكون عملية احلماية دورية            . الطبيعية
             متكررة، مما يسمح بالتكييف والترشـيد املـستمرين       ما تكون املخاطر الطبيعية ظواهر      

وقد ال يتطلب هذا يف أغلب األحيان من الـدول          . التأهب والتخفيف ملا يطبق من تدابري     
واجلهات املاحنة إعادة بناء ما هدِّم فقط بل االستثمار يف اهلياكل األساسية واملؤسـسات              

وجيب أن تعزز أيضا تدابري االنتعاش وإعـادة        . اليت توفر مستوى محاية أعلى من السابق      
اإلعمار اليت تساعد على تسهيل العودة أو إعادة التوطني يف أماكن أخـرى، ال سـيما                
الربامج اخلاصة مبوارد الرزق، بغية حتسني قدرة اجملتمعات احملليـة علـى التعامـل مـع        

  .األوضاع املستجدة
ج يعامل األشخاص املشردين داخليا     ثالثا، يف حاالت الكوارث، ما زال يسود هن         -٦٩

ويف هذا الـسياق،    . كحاالت ترعاها الدولة وليس كعناصر فاعلة مستقلة وذات حقوق        
يوصي املمثل بتعزيز اجلهود من أجل التشاور يف مجيع املراحل مع السكان الذين تضرروا              

كأداة وينبغي تنفيذ إجراءات التأهب للكوارث،      . يتضررونجراء الكوارث أو الذين قد      
ملنع التشرد ومحاية األرواح، مبزيد من التضافر مع إشراك السكان الذين حيتمل تضررهم             
إشراكا تاما يف خطط اإلجالء، وحتديد مواقع اإلجالء وإنشاء مآوى واسـتحداث نظـم        
إنذار مكيفة مع احتياجات السكان، مع مراعاة تنوع السكان واحتياجات احلماية اخلاصة        

وينبغي أن تشجع احلكومات أيـضا إنـشاء        . ة أو املهمشة اجتماعيا   باجملموعات الضعيف 
آليات مستقلة للرصد والشفافية فيما يتعلق باملساعدة اإلنسانية عن طريق إشراك آلياهتا            
الوطنية حلقوق اإلنسان وجمموعات اجملتمع املدين وممثلي اجملتمعات احمللية املتأثرة يف آليات            

  .تنسيق االستجابة للكوارث
وإن حق املشردين يف اختيار العودة إىل منازهلم يف منطقة متـضررة بكارثـة أو                 -٧٠

تشجيع وتـسهيل عمليـات     بل وينبغي   وميكن  . االستقرار يف مكان آخر هو حق أمسى      
مع اجملتمعات  الوثيق  اليت جتري بالتشاور    واإلجالء والنقل الدائم إىل مناطق أكثر سالمة،        

ملهمشة داخل هذه اجملتمعات، شريطة أن تتـوفر اهلياكـل          احمللية املتضررة واجملموعات ا   
بيد أنه ال ُيسمح بتـدابري اإلجـالء أو النقـل           . األساسية األولية وفرص كسب الرزق    

 يف ظروف حمدودة وكحل أخري عندما وطاملا تكون هناك حاجة إليها من أجل       القسري إالّ 
  محاية سالمة املتضررين البدنية وصحتهم 

 املمثل على أن الكوارث الطبيعية ال تـؤثر يف مجيـع األشـخاص              رابعا، يشدد   -٧١
وال بد من إجراء حتليل سياقي ملعرفة األشخاص الـذين حيتـاجون إىل             . بالطريقة نفسها 

وبصورة عامة، تؤدي الكوارث    . احلماية ونوع احلماية اليت حيتاجون إليها ويف أية ظروف        
.  املوجود داخل اجملتمـع    القوىختالل ميزان   الطبيعية والتشرد إىل تفاقم أمناط التمييز وا      
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وهكذا، فإن النساء واألطفال، ال سيما النساء اللوايت يرأسـن أسـرا، وكبـار الـسن         
واألشخاص املعوقني واألشخاص املرضى أو املصابني بشكل بالغ والفقراء واألشـخاص           

ب األصلية أو   مبن فيهم املهاجرون وأفراد الشعو    (املنتمني إىل جمموعات مهمشة اجتماعيا      
ومن احملتمـل   . يتضررون بالكوارث الطبيعية أكثر من غريهم     )  يف حاالت كثرية   األقليات

تعرض هذه اجملموعات للمزيد من اإلساءات يف حالة التشرد، ال سيما إذا ُنقلوا             أن ت أيضا  
ولـذا حيـث    . إىل موقع خمتلف متاما عن موطنهم من قبيل مأوى أو منطقة حضرية فقرية            

لدول واجلهات الفاعلة اإلنسانية على مراعاة االحتياجات اخلاصة هلذه اجملموعات          املمثل ا 
وعند تنفيذ بـرامج    . يف خطط االستجابة للكوارث، باالعتماد على التشاور واملشاركة       

إعادة التأهيل واالنتعاش املبكر بغية التخفيف من حدة اآلثار السلبية لكارثة طبيعية، ينبغي 
مة على احلقوق لتوزيع املساكن اجلديـدة ومـواد البنـاء واألدوات            أن تطبق معايري قائ   

وينبغي رصد عمليات التوزيع للتأكـد مـن أن         . واألمسدة واملواد الغذائية وغري الغذائية    
 مـن هـذه     اسـتفادوا املستهدفني، ال سيما اجملموعات اليت حيتمل تعرضها للتمييز، قد          

  . يتعرضوا ملزيد من التهميشالعمليات ومل
وأخريا، يؤكد املمثل من جديد أن االلتزام حبماية األشخاص املشردين بـسبب              -٧٢

الكوارث الطبيعية نابع من جمموعة واسعة من معايري حقوق اإلنسان، مبا فيها بـاألخص              
وهذا مينع الدول من أن تدعي ببـساطة االفتقـار إىل           . احلق يف احلياة والسالمة البدنية    

وخالل الزيارات اليت قام هبا املمثل، اتضح له     . لوفاء بالتزاماهتا الوسائل لتربير التقصري يف ا    
أن بعض الدول على استعداد أفضل حلماية سكاهنا من الكوارث الطبيعية، دون أن يكون              

ويشجع املمثـل مجيـع     . ا النسيب همستوى احلماية املقدمة مرآة بالضرورة لثرائها أو فقر       
الحتمال الكوارث، على التأكد مـن أن       غريها  من  البلدان، ال سيما تلك املعرضة أكثر       

 لالحتياجات اخلاصة للمشردين داخليا،     باالستجابةاألطر احلالية للقانون وامليزانية تسمح      
  .، لكفالة حقوقهم اإلنسانيةاخلاصةحتياجات المبن فيهم اجملموعات ذات ا

 اليت سيتفاقم   عيةقة بني الفقر والكوارث الطبي     املمثل بالعال  نفسه، يقرّ  ويف الوقت   -٧٣
 اليت  أثرها السليب ألن من املتوقع بشكل كبري أن يلحق تغري املناخ الضرر األكرب بالدول             

مـن  بـل و  مسؤولية الدول املتقدمة،    فإن من   وبالتايل،  . تسهم فيه إالّ يف أضيق احلدود     
أيضا، أن تستثمر موارد وأفكارا يف مساعدة أقـل البلـدان منـوا يف              اخلاصة  مصلحتها  

دها من أجل االستعداد واالستجابة للكوارث الطبيعية ومحاية األشخاص املشردين أو          جهو
وعالوة على ذلك، ومبا أن األشخاص املـشردين نتيجـة          .  بصورة أو بأخرى   املتضررين

 حاجـة أيـضا إىل      مثةلعوامل بيئية سيعربون بأعداد متزايدة احلدود الدولية، فقد تكون          
  .تفق عليها دوليا لسد الثغرات القائمةياستحداث نظم إضافية للحماية 

       


