الصكوك الكونية

مبادئ توجيهية بشأن التشريد الداخلي
مذكرة تمهيدية للمبادئ التوجيهية
 -1مــن املســلم بــه علــى نحــو متزايــد أن التشــريد الداخلــي الــذي يمــس نحــو
 25مليــون نســمة ،فــي مختلــف أنحــاء العالــم ،يعــد أبــرز ظاهــرة مأســوية يشــهدها
ً
العالــم املعاصــر .وكثي ـرا مــا يكــون التشــريد نتيجــة معانــاة بالغــة جـراء صراعــات
عنيفــة وانتهــاكات جســيمة لحقــوق اإلنســان وعوامــل ذات صلــة يغلــب عليهــا
ً
طابع التمييز ،ومن ثم يكاد يف�ضي دائما إلى خلق ظروف بالغة الشدة واإليالم
للســكان املتضرريــن .فيــؤدي إلــى تفريــق األســر وتمزيــق الروابــط االجتماعيــة
والثقافيــة والقضــاء علــى عالقــات التوظــف املســتقرة ،وإضاعــة الفــرص
التعليميــة ،وحرمــان النــاس مــن الضــرورات الحيويــة مثــل الغذاء واملاء والدواء،
وتعريــض األبريــاء ألعمــال العنــف مــن قبيــل االعتــداء علــى املخيمــات والخط ــف
ً
واالغتصــاب .وســواء تجمــع املشــردون داخليــا فــي مخيمــات ،أو فــروا إلــى األريــاف
ً
ابتعــادا عــن مصــادر االضطهــاد والعنــف املحتملــة ،أو اندســوا فــي مجتمعــات
الفقـراء واملعوزيــن مثلهــم ،يظلــون أشــد الســكان عرضــة للتأثــروأكثرهــم حاجــة
للحمايــة واملســاعدة.
 -2وفــي الســنوات األخيــرة ،ازداد وعــي املجتمــع الدولــي ملحنــة املشــردين
ً
ً
حاليا خطوات لتلبية احتياجاتهم .وفي عام ّ ،1992
عين األمين
داخليا ،ويتخـذ
ً
العــام لألمــم املتحــدة ،بنــاء علــى طلــب لجنــة حقــوق اإلنســان ،ممثــا بشــأن
ً
املشردين داخليا لدراسة أسباب وعواقب التشريد الداخلي ،ومركزاملشردين
ً
داخليا في القانون الدولي ،ومدى االهتمام بأوضاع املشردين في إطارالترتيبات
املؤسســية الدوليــة القائمــة وطــرق تحســين الحمايــة واملســاعدة املقدمــة لهــم،
بمــا فــي ذلــك طريــق الحــوارمــع الحكومــات واألطـراف األخــرى ذات الصلــة.
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك
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 -3وتبعـ ًـا لذلــكّ ،
وجــه ممثــل األميــن العــام ُجـ ّـل أنشــطة واليتــه نحــو
ً
استحداث أطرمعيارية ومؤسسية مالئمة لحماية ومساعدة املشردين داخليا،
وتنظيــم بعثــات قطريــة فــي نطــاق حــوار متواصــل مــع الحكومــات وغيرهــا مــن
األطـراف املعنيــة ،والترويــج لتحقيــق اســتجابة دوليــة منهجيــة ملحنــة املشــردين
ً
داخليــا.
 -4ومنــذ أن لفتــت األمــم املتحــدة أنظــاراملجتمــع الدولــي أول مــرة إلــى أزمــة
التشــريد الداخلــي ،عمــد كثيـ ٌـر مــن املنظمــات الحكوميــة الدوليــة واملنظمــات
غيــر الحكوميــة إلــى توســيع حــدود واليتهــا أو نطــاق أنشــطتها لتنــاول احتياجــات
ً
املشــردين داخليــا بصــورة أكثــر فعاليــة .وأصبحــت الحكومــات أكثــر اســتجابة
بعــد أن أدركــت مســؤوليتها األوليــة عــن حمايــة ومســاعدة الســكان املتضرريــن
الخاضعيــن لســيطرتها .وغــدت فــي الحــاالت التــي يتعــذر فيهــا االضطــاع بهــذه
ً
املسؤولية ،لعدم توافراإلمكانات ،أقل عزوفا عن طلب املساعدة من املجتمع
الدولــي .ومــن ناحيــة أخــرى ،فمــن الصحيــح القــول إن املجتمــع الدولــي ،وإن يكــن
أكثــر نزوعـ ًـا لالســتجابة ّ
الفعالــة لظاهــرة التشــريد الداخلــي ،علــى الصعيديــن
ً
املعيــاري واملؤس�ســي ،فإنــه أقــل تهيــؤا لالضطــاع بهــذه املهمــة.
ً
ً
 -5وهنــاك مجــال حققــت فيــه واليــة ممثــل األميــن العــام تقدمــا ملحوظــا،
أال وهــو اســتحداث إطــارمعيــاري يتصــل بكافــة جوانــب التشــريد الداخلــي .وأعــد
املمثــل ،بالتعــاون الوثيــق مــع فريــق مــن الخب ـراء القانونييــن الدولييــن« ،تجميــع
وتحليل للمعاييرالقانونية» ذات الصلة باحتياجات وحقوق املشــردين داخليا
ومــا يقابلهــا مــن واجبــات والتزامــات علــى الــدول وعلــى املجتمــع الدولــي بحمايتهــم
ّ
وتقديــم املســاعدة لهــم .وفــي عــام  ،1996قــدم ممثــل األميــن العــام «التجميــع
والتحليــل» إلــى لجنــة حقــوق اإلنســان (.)E/CN.4/1996/52/Add.2
 -6ومــن املهــم مالحظ ــة أن مفوضيــة األمــم املتح ــدة لشــؤون الالجئيــن
ً
وضع ــت دليــا يســتند إلــى «التجميــع والتحليــل» ليســتعين بــه موظفوهــا،
ً
وبخاصــة فــي العمليــات امليدانيــة .وثمــة مــا يــدل أيضــا علــى أن منظمــات ووكاالت
أخــرى ســتحذو حــذو املفوضيــة فــي االســتعانة بهــذه الوثيقــة.
 -7وتــدرس وثيقــة «التجميــع والتحليــل» القانــون الدولــي املتعلــق بحقــوق
اإلنســان والقانــون اإلنســاني الدولــي ،وكذلــك قانــون اللجــوء بطريــق القيــاس.
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك

 -9وتهــدف املبــادئ التوجيهيــة إلــى تنــاول االحتياجــات املحــددة للمشــردين
ً
داخليــا فــي جميــع أنحــاء العالــم بتعييــن الحقــوق والضمانــات ذات الصلــة
بحمايتها .وهذه املبادئ مستوحاة من القانون الدولي املتعلق بحقوق اإلنسان
والقانــون اإلنســاني الدولــي ،وتتم�شــى معهمــا .وهــي تتضمــن املبــادئ ذات الصلــة
ً
ً
املنطبقــة علــى املشــردين داخليــا املوجــودة حاليــا بصــورة متناثــرة للغايــة فــي
العديــد مــن الصكــوك ،وتوضــح الجوانــب الغامضــة املحتمــل وجودهــا ،وتعالــج
الثغـرات التــي تظهــرفــي وثيقــة «التجميــع والتحليــل» .وهــي تنطبــق علــى مختلــف
ّ
ً
مراحــل التشــريد ،وتوفــرالحمايــة مــن التشــريد التعســفي ،فضــا عــن الحمايــة
واملســاعدة أثنــاء التشــريد والضمانــات الالزمــة أثنــاء العــودة أو التوطــن البديــل
وإعــادة االندمــاج.
ً
 -10ويقصــد بهــذه املبــادئ أن تكــون مرشــدا للممثــل فــي االضطــاع
بواليته؛ وللدول حين تعترضها ظاهرة التشريد؛ ولسائرالسلطات والجماعات
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك
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ً
ّ
وتخلــص إلــى أن القانــون القائــم يوفــرتغطيــة واســعة للمشــردين داخليــا ،ولكــن
هنــاك مجــاالت مهمــة يقصــرفيهــا القانــون عــن توفيــراألســاس املالئــم لحمايتهــم
ً
وتقديــم املســاعدة لهــم .وفضــا عــن ذلــك ،فــإن أحــكام القانــون القائــم مشــتتة
ً
ضمــن مجموعــة كبيــرة مــن الصكــوك الدوليــة ممــا يجعلهــا أحكامــا فضفاضــة
كاف مــن الحمايــة واملســاعدة
تفتقــرإلــى التركيــز ًومــن ثــم قاصــرة عــن توفيــرقــدر ٍ
للمشــردين داخليــا.
ً
 -8واســتجابة لوثيقــة «التجميــع والتحليــل» ،وتالفيــا ألوجــه النقــص فــي
القانون القائم ،طلبت لجنة حقوق اإلنسان والجمعية العامـة إلى ممثل األمين
ً
ً
ً
العــام أن يعــد إطــارا مالئمــا لحمايــة ومســاعدة املشــردين داخليــا (انظــرالقراريــن
 50/195املؤرخ  22كانون األول/ديســمبر  1995و 1996/52املؤرخ  19نيســان/
ً
ً
أبريل  ،1996على التوالي) .وتبعا لذلك ،ومواصلة للتعاون مع فريق الخبراء الذي
أعــد وثيقــة «التجميــع والتحليــل» ،جــرى االضطــاع بصياغــة املبــادئ التوجيهيــة.
واعتمــدت لجنــة حقــوق اإلنســان ،فــي دورتهــا الثالثــة والخمســين فــي نيســان/أبريل
ً
 ،1997القرار  1997/39الذي أحاطت فيه علما بأوجه اإلعداد إلصداراملبادئ
ً
التوجيهيــة ،وطلبــت إلــى املمثــل أن يقــدم تقري ـرا فــي هــذا الشــأن إلــى لجنــة حقــوق
اإلنســان فــي دورتهــا الرابعــة والخمســين .وتــرد املبــادئ التوجيهيــة بشــأن التشـريد
الداخلــي ،التــي أنجــزت فــي عــام  ،1998مرفقــة بهــذا التقريــر.
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ً
واألشــخاص في عالقاتهم مع املشــردين داخليا؛ وللمنظمات الحكومية الدولية
واملنظمــات غيــر الحكوميــة ،لــدى تنــاول مشــكلة التشــريد الداخلــي.
 -11وبهــذه املبــادئ التوجيهيــة يتمكــن املمثــل مــن رصــد حــاالت التش ـريد
بصــورة أكثــر فعاليــة والتحــاور مــع الحكومــات وســائر األط ـراف املعنيــة باســم
ً
املشــردين داخليــا؛ ودعــوة الــدول إلــى تطبيــق هــذه املبــادئ فــي توفيــرالحمايــة لهــم
فضــا عــن املســاعدة وإعــادة اإلدمــاج والدعــم اإلنمائــي؛ وتعبئــة التأييــد لهــم مــن
جانب الوكاالت الدولية واملنظمات الحكومية الدولية واملنظمات غيرالحكومية،
ً
انطالقــا مــن هــذه املبــادئ .ومــن ثــم ،فالقصــد مــن هــذه املبــادئ أال تكــون أداة
إقناع تتوافربها إرشادات عملية فحسب بل وأداة للتثقيف وإثارة الوعي في إطار
السياســة العامــة .وباملثــل ،يمكــن لهــذه املبــادئ أن ت ــؤدي وظيفــة وقائيــة فــي إطــار
االســتجابة املطلوبــة علــى وجــه الســرعة ملواجهــة أزمــة التشـريد الداخلــي العامليــة.
ُ
 -12وقــد أعــدت املبــادئ التوجيهيــة بفضــل عمــل وخبــرة ودعــم الكثيــر
مــن املؤسســات واألف ـراد .فباإلضافــة إلــى الفريــق القانونــي املذكــور أعــاه،
قـ َّـدم مســاهمات قيمــة خب ـراء كثيــرون مــن املنظمــات اإلنســانية واإلنمائيــة
الدوليــة ،ومــن مفوضيــة األمــم املتحــدة لحقــوق اإلنســان ،والهيئــات اإلقليميــة،
ومؤسســات البحــوث ،واملنظمــات غيــر الحكوميــة ،والدوائــر القانونيــة .وال بــد
بوجه خاص من تقديم الشــكرملركزحقوق اإلنســان والقانون اإلنســاني بكلية
الحقوق التابعة للجامعة األمريكية في واشنطن ،والجمعية األمريكية للقانون
الدولــي ،وكليــة الحق ــوق التابعــة لجامعــة بــرن ،ومعهــد لودويــغ بولتزمــان لحقــوق
اإلنســان بجامعــة فيينــا ،والفريــق القانونــي الدولــي لحقــوق اإلنســان.
 -13وجديربالتقديركذلك الدعم الذي قدمته لوضع املبادئ التوجيهية
مؤسسة فورد ومعهد جاكوب بالوستاين للنهوض بحقوق اإلنسان ،واملؤسسة
األوروبيــة لحقــوق اإلنســان ،ومؤسســة هــاوزر ،ومؤسســة جــون د .وكاثريــن ت.
ماكارثر.
ً
 -14وأمكــن فــي وضــع هــذه املبــادئ االســتعانة أيضــا ب«املشــروع الخــاص
بالتشــريد الداخلــي لفريــق السياســة املتعلقــة بالالجئيــن» التابــع ملؤسســة
ً
ً
بروكينجــز ،التــي تلقــت دعمــا ســخيا مــن مصــادركثيــرة بمــا فيهــا حكومــات هولندا
والنرويــج والســويد ومؤسســة ماكنايــت.
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك
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 -15واســتضافت حكومــة النمســا مشــاورة علــى مســتوى الخب ـراء فــي
فيينــا فــي كانــون الثاني/ينايــر  1998لغــرض وضــع الصيغــة النهائيــة ل «املبــادئ
التوجيهيــة» ،وهــي اســتضافة جديــرة بالتقديــر والعرفــان.

مقدمة :النطاق والغرض
 -1تتنــاول هــذه املبــادئ التوجيهيــة االحتياجــات الخاصــة للمشــردين
ً
داخليــا فــي جميــع أنحــاء العالــم .وتعيــن هــذه املبــادئ الحقــوق والضمانــات ذات
الصلــة بحمايــة األشــخاص مــن التشــريد القســري وبحمايتهــم ومســاعدتهم أثنــاء
تشــريدهم وأثنــاء عودتهــم أو إعــادة توطينهــم وإعــادة إدماجهــم.
ً
 -2ولغــرض هــذه املبـ ُـادئُ ،يقصــد باملشــردين داخليــا األشــخاص أو
جماعــات األشــخاص الذيــن أكرهــوا علــى الهــرب أو علــى تــرك منازلهــم أو أماكــن
ً
إقامتهــم املعتــادة أو اضطــروا إلــى ذلــك ،وال ســيما نتيجــة أو ســعيا لتفــادي آثــار
نـزاع مســلح أو حــاالت عنــف عــام األثــر أو انتهــاكات حقــوق اإلنســان أو كــوارث
طبيعيــة أو كــوارث مــن فعــل البشــر ولــم يعبــروا الحــدود الدوليــة املعتــرف بهــا
للدولــة.
 -3وهذه املبادئ مستوحاة من القانون الدولي املتعلق بحقوق اإلنسان
والقانون اإلنساني الدولي ،وتتفق معهما .وترمي املبادئ إلى إرشاد:
ً
(أ) ممثل األمين العام املعني باملشردين داخليا في اضطالعه بواليته،
(ب) الدول عندما تعترضها ظاهرة التشريد الداخلي،
(ج) ســائر الســلطات والجماعــات واألشــخاص فــي عالقاتهــم مــع املشــردين
ً
داخليــا،
(د) املنظمات الحكومية الدولية واملنظمات غيرالحكومية في تناولها ملشكلة
التشريد الداخلي.
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك
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ُ
ُ
 -4ينبغــي أن تنشــر هــذه املبــادئ التوجيهيــة وتطبــق علــى أوســع نطــاق
ممكــن.

الفرع األول  -مبادئ عامة
املبدأ 1

ً
 -1يتمتــع املشــردون داخليــا فــي بلدهــم ،علــى قــدم املســاواة التامــة ،بنفــس
مــا يتمتــع بــه األشــخاص اآلخــرون فــي البلــد مــن حقــوق وحريــات بموجــب القانــون
الدولــي واملحلــي .ويجــب أال يميــزضــد هــؤالء األشــخاص فــي التمتــع بــأي مــن هــذه
ً
الحقــوق والحريــات بدعــوى أنهــم مشــردون داخليــا.
 -2ليــس فــي هــذه املبــادئ مــا يخــل باملســؤولية الجنائيــة لألفـراد بمقت�ضــى
القانون الدولي ،وال سيما فيما يتصل بجريمة اإلبادة الجماعية والجرائم ضد
اإلنســانية وجرائــم الحرب.
املبدأ 2
 -1تراعــي هــذه املبــادئ كافــة الســلطات والجماعــات واألشــخاص بغــض
ُ
النظرعن مركزهم القانوني ،وتطبق دون أي تمييزمتضارب .وال يؤثرالتقيد بهذه
املبــادئ فــي املركــزالقانونــي ألي ســلطات أو جماعــات أو أشــخاص يعنيهــم األمــر.
 -2ال يجــوز تفســير هــذه املبــادئ باعتبارهــا تقيــد أحــكام أي صــك مــن
الصكــوك الدوليــة املتعلقــة بحقــوق اإلنســان أو القانــون اإلنســاني الدولــي أو
الحقوق املمنوحة لألشخاص بمقت�ضى القانون املحلي ،أو تعدل تلك األحكام
أو تنتقــص منهــا .وبوجــه خــاص ،ليــس فــي هــذه املبــادئ مــا يخــل بالحــق فــي طلــب
اللجــوء أو التمتــع بــه فــي بلــدان أخــرى.
املبدأ 3
 -1تقــع علــى عاتــق الســلطات الوطنيــة ،فــي املقــام األول وفــي نطــاق واليتهــا،
ً
واجب ومســؤولية توفيرالحماية واملســاعدة اإلنســانية للمشــردين داخليا.
ً
 -2للمشــردين داخليا حق طلب وتلقي الحماية واملســاعدة اإلنســانية من
ً
هذه الســلطات .وال يجوز اضطهادهم أو معاقبتهم بســبب تقديمهم طلبا كهذا.
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك

 -1تطبق هذه املبادئ دون تمييزمن أي نوع سواء بسبب العرق أو اللون
أو الجنــس أو اللغــة أو الديــن أو املعتقــد أو ال ـرأي السيا�ســي أو غيــره أو األصــل
القومي أو اإلثني أو االجتماعي أو املركزالقانوني أو االجتماعي أو السن أو العوق
أو امللكيــة أو املولــد أو أي معيــارمماثــل آخــر.
ً
 -2يحــق لبعــض املشــردين داخليــا ،مثــل األطفــال ،وال ســيما القاصريــن
غيــراملصطحبيــن ،واألمهــات الحوامــل ،واألمهــات املصحوبــات بأطفــال صغــار،
ً
واإلنــاث الالئــي يعلــن أسـرا ،واملعوقيــن ،وكبــارالســن ،تلقــي الحمايــة واملســاعدة
اللتيــن تتطلبهمــا أحوالهــم واملعاملــة التــي تقتضيهــا احتياجاتهــم الخاصــة.
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املبدأ 4

الفرع الثاني  -املبادئ املتعلقة بالحماية من التشريد
املبدأ 5
علــى جميــع الســلطات واألطـراف الدوليــة املعنيــة احتـرام وضمــان احتـرام
التزاماتهــا بمقت�ضــى القانــون الدولــي ،بمــا فــي ذلــك حقــوق اإلنســان والقانــون
اإلنســاني ،فــي كافــة الظــروف ،وذلــك ملنــع وتجنــب نشــوء أيــة أوضــاع يمكــن أن
تــؤدي إلــى تشــريد أشــخاص.
املبدأ 6

ً
 -1لكل إنســان الحق في الحماية من أن يشــرد تعســفا من مســكنه أو من
محل إقامته املعتاد.
 -2يندرج تحت حظرالتشريد التعسفي التشريد في األحوال التالية:
(أ) عندمــا يقــوم علــى أســاس سياســات الفصــل العنصــري ،أو «التطهيــر
العرقــي» ،أو أيــة ممارســات مماثلــة راميــة أو مؤديــة إلــى تغييــر التركيبــة
اإلثنيــة أو الدينيــة أو العرقيــة للســكان املتضرريــن،
(ب) فــي حــاالت النـزاع املســلح ،مــا لــم يتطلبــه أمــن املدنييــن املعنييــن أوتحتمــه
أسباب عسكرية،
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك
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(ج) فــي حــاالت مشــاريع التنميــة الواســعة النطــاق التــي ال تبررهــا مصلحــة
الجمهــور العليــا والغالبــة،
ً
(د) فــي حــاالت الكــوارث ،مــا لــم يكــن ضروريــا إجــاء األشــخاص املتضرريــن
ً
حفاظــا علــى ســامتهم وصحتهــم،
(ه) عندما يستخدم كأداة للعقوبة الجماعية.
 -3ال يجوز أن يستمرالتشريد مدة أطول مما تقتضيه الظروف.
املبدأ 7

350

 -1على السلطات املعنية ،قبل اتخاذ أي قراريق�ضي بتشريد أشخاص،
أن تعمــل علــى اســتطالع كافــة البدائــل املمكنــة لتجنــب التشــريد كليــة .فــإذا لــم
ُ
توجــد بدائــل اتخــذت كافــة التدابيــرلإلقــال إلــى أق�صــى حــد مــن التشــريد ومــن
آثــاره الضــارة.
 -2علــى الســلطات التــي تقــوم بذلــك التشــريد أن تحــرص ،بأق�صــى مــا
تســتطيع مــن الناحيــة العمليــة ،علــى إتاحــة مــأوى مناســب لهــؤالء املشــردين
وعلى أن يتم تهجيرهم في ظروف مرضية من حيث السالمة والتغذية والصحة
والنظافــة وعــدم تشــتيت أف ـراد األســرة الواحــدة.
 -3إذا حــدث تشــريد فــي غيــر حــاالت الطــوارئ والصراعــات املســلحة
والكــوارث وجــب اســتيفاء الضمانــات التاليــة:
ً
ً
(أ) تتخــذ ســلطات الدولــة ذات الصالحيــة القانونيــة ق ـرارا محــددا لألمــر
بالتدابيــر املطلوبــة،
ُ
(ب) تتخذ التدابيرالكافية لضمان تزويد املراد تشريدهم بكافة املعلومات
املتعلقــة بأســباب وإج ـراءات التشــريد وبالتعويــض وإعــادة التوطيــن،
حســب االقتضــاء،
(ج) السعي للحصول على موافقة املراد تشريدهم موافقة حرة وعن علم،
(د) تعمــل الســلطات املعنيــة علــى إشـراك املتضرريــن ،وبخاصــة النســاء ،فــي
تخطيــط وإدارة عمليــات إعــادة التوطيــن،
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك
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ً
(ه) تتخــذ الســلطات القانونيــة املختصــة إج ـراءات إنفــاذ القوانيــن ،وفقــا
ملقت�ضــى الحــال،
(و) ُيحتــرم حــق األشــخاص فــي التمــاس ســبل انتصــاف فعالــة ،بمــا فــي ذلــك
عرض القرارات املتعلقة بهم على الســلطات القضائية املختصة إلعادة
النظــرفيهــا.
ال يكــون التشــريد علــى نحــو تنتهــك فيــه الحقــوق فــي الحيــاة والكرامــة
والحريــة واألمــن ملــن يطالهــم ذلــك.
املبدأ 9
علــى الــدول الت ـزام خــاص بمنــع تشــريد الشــعوب األصليــة واألقليــات
ً
ً
والفالحيــن والرعــاة وغيرهــم مــن الجماعــات التــي تعتمــد اعتمــادا خاصــا علــى
أراضيهــا ولهــا تعلــق وجدانــي بهــا.

الفرع الثالث  -املبادئ املتعلقة بالحماية أثناء التشريد
املبدأ 10
 -1لــكل إنســان حــق أصيــل فــي الحيــاة يجــب حمايتــه بالقانــون .وال يجــوز
ً
ً
أن يحرم أحد من حياته تعسفا .وبوجه خاص ،يجب حماية املشردين داخليا
ممــا يلــي:
(أ) اإلبادة الجماعية،
(ب) القتل،

ً
(ج) حاالت اإلعدام بإجراءات موجزة أو تعسفا،

(د) حــاالت االختفــاء القســري ،بمــا فــي ذلــك االختطــاف أو االحتجــاز
دون اإلق ـرار بذلــك ،عندمــا يهـ ِّـدد اإلنســان باملــوت أو يف�ضــي إليــه.
ويحظرالتهديد بارتكاب أي من األفعال السابق ذكرها أو التحريض على
ارتكابها.
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك
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 -2يحظــر فــي جميــع الظــروف شــن اعتــداءات أو ارتــكاب أعمــال عنــف
ً
أخــرى ضــد املشــردين داخليــا الذيــن ال يشــاركون فــي األعمــال العدائيــة أو الذيــن
ً
توقفــوا عــن املشــاركة فيهــا .وبوجــه خــاص ،يجــب حمايــة املشــردين داخليــا ممــا
يلي:
(أ) االعتداءات املباشرة أو العشوائية أو أعمال العنف األخرى ،بما في ذلك
إنشاء مناطق ُيسمح فيها بشن اعتداءات على املدنيين،
(ب) التجويع كطريقة من طرق القتال،
(ج) اســتخدامهم كــدرع لحمايــة أهــداف عســكرية مــن الهجــوم أو لحمايــة
عمليــات عســكرية أو للمســاعدة عليهــا أو تعويقهــا،
(د) شن اعتداءات على مخيماتهم أو مستوطناتهم،
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(ه) استخدام األلغام املضادة لألفراد.
املبدأ 11
 -1لــكل إنســان الحــق فــي الكرامــة وفــي الســامة البدنيــة والنفســية
واملعنويــة.
ً
ُ
 -2وبوجــه خــاص ،يجــب حمايــة املشــردين داخليــا ،ســواء قيــدت حريتهــم
أم لــم تقيــد ممــا يلــي:
(أ) االغتصــاب والتشــويه والتعذيــب واملعاملــة أو العقوبــة القاســية أو
الالإنســانية أو املهينــة ،وأيــة تعديــات أخــرى علــى كرامتهــم الشــخصية،
مثل أعمال العنف املوجهة ضد أحد الجنسين واإلكراه على البغاء وأي
شــكل مــن أشــكال هتــك العــرض،
(ب) الــرق أو أي شــكل مــن أشــكال الــرق املعاصــرة مثــل تزويــج الفتــاة لقــاء
مقابــل مــادي ،واالســتغالل الجن�ســي ،وســخرة األطفــال،
ً
(ج) أعمــال العنــف التــي ي ـراد بهــا بــث الرعــب بيــن املشــردين داخليــا.
ويحظرالتهديد بارتكاب أي من األفعال السابق ذكرها أو التحريض على
ارتكابها.
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك

 -1لكل إنسان الحق في الحرية واألمن الشخ�صي .وال يجوز القبض على
ً
أحد أو احتجازه تعسفا.
ً
 -2إلعمــال هــذا الحــق فــي حالــة املشــردين داخليــا ،ال يجــوز حبــس هــؤالء
األشــخاص فــي مخيــم أو حجزهــم فيــه .وإذا مــا تبيــن فــي ظــروف اســتثنائية وجــود
ضــرورة قصــوى لهــذا الحبــس أو الحجــز ،ال يجــوز أن تطــول املــدة عمــا تقتضيــه
الظــروف.
ً
 -3يجــب حمايــة األشــخاص املشــردين داخليــا مــن االعتقــال واالحتجــاز
علــى أســس تمييزيــة ،بحكــم وضعهــم كمشــردين.
ً
 -4ال يجوز بأي حال من األحوال أن يؤخذ املشردون داخليا كرهائن.
املبدأ 13

الصكوك الكونية

املبدأ 12
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 -1ال يجــوز بــأي حــال مــن األحــوال تجنيــد أطفــال مشــردين أو إجبارهــم
علــى املشــاركة فــي أعمــال عدائيــة أو التصريــح لهــم باملشــاركة.
ً
 -2يجــب حمايــة األشــخاص املشــردين داخليــا مــن أيــة ممارســات تمييزيــة
لتجنيدهــم فــي قــوات أو جماعــات مســلحة ،بحكــم وضعهــم كمشــردين .وبوجــه
ُ
خــاص ،تحظــر فــي جميــع الظــروف كل ممارســة قاســية أو ال إنســانية أو مهينــة
ُ
تجبــرالشــخص علــى قبــول التجنيــد أو تعاقبــه علــى عــدم قبولــه.
املبدأ 14

ً
 -1لكل مشرد داخليا الحق في التنقل الحروفي اختيارمحل إقامته.
ً
 -2مــن حــق املشــردين داخليــا ،بوجــه خــاص ،الدخــول إلــى املخيمــات أو
املســتوطنات األخــرى والخــروج منهــا دون قيــود.
املبدأ 15

ً
يكون للمشردين داخليا ما يلي:

(أ) الحق في التماس األمان في مكان آخرمن البلد،
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك
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(ب) الحق في مغادرة بلدهم،
(ج) الحق في طلب اللجوء في بلد آخر،
(د) الحق في الحماية من العودة القسرية إلى أي مكان تكون فيه حياتهم أو
ســامتهم أو حريتهــم و/أو صحتهــم معرضــة للخطــر ،أو التوطــن القســري
فــي ذلــك املكان.
املبدأ 16

ً
 -1لكافــة املشــردين داخليــا الحــق فــي معرفــة مصيــر أقاربهــم املفقوديــن
وأماكــن وجودهــم.
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 -2تســعى الســلطات املعنيــة إلــى تحديــد مصيــر ومــكان وجــود املشــردين
ً
داخليــا املبلــغ عــن اختفائهــم وتتعــاون مــع املنظمــات الدوليــة ذات الصلــة التــي
تتولــى هــذه املهمــة .وعليهــا أن تعلــم أقــرب األقربــاء بمــدى التقــدم فــي التحقيــق
وموافاتهــم بالنتائــج.
 -3تســعى الســلطات املعنيــة إلــى اســتالم رفــات املتوفــى مــن املشــردين
ً
داخليــا والتعــرف عليــه ومنــع انتهــاك حرمتــه أوالتمثيــل بــه وتســهل عــودة الرفــات
إلــى أقــرب األقربــاء أو تتكفــل بالدفــن مــع االحت ـرام الالئــق.
ً
 -4يجــب فــي كل الظــروف حمايــة واحتـرام مقابــراملشــردين داخليــا .ويكــون
ً
للمشــردين داخليا حق الوصول إلى مقابرأقاربهم األموات.
املبدأ 17
 -1لكل إنسان الحق في أن تحترم حياته األسرية.

ً ُ
 -2إلعمــال هــذا الحــق فــي حالــة املشــردين داخليــا ،تلبــى رغبــات أف ـراد
ً
األســرة الواحــدة الذيــن يريــدون البقــاء معــا.
ُ
 -3يجــب بأســرع مــا يمكــن لــم شــمل األســرالتــي يفرقهــا التش ـريد .وتتخــذ
كافة الخطوات املالئمة للتعجيل بلم شمل هذه األسر ،وبخاصة في حالة وجود
أطفــال .وتيســرالســلطات املســؤولة ألفـراد األســرمهمــة االستفســارعمــا يريــدون،
وتشــجع املنظمــات اإلنســانية التــي تســعى إلــى لــم شــمل األســروتتعــاون معهــا.
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك

املبدأ 18

ً
 -1لكافة املشردين داخليا الحق في التمتع بمستوى معي�شي الئق.
ً
 -2توفــر الســلطات املختصــة للمشــردين داخليــا ،كحــد أدنــى وبغــض
النظــرعــن الظــروف ودونمــا تمييــز ،اللــوازم التاليــة وتكفــل لهــم الوصــول اآلمــن
إليهــا:
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ً
 -4ألف ـراد األســر املشــردة داخليــا ،الذيــن قيــدت حريتهــم الشــخصية
ً
بالحبــس أو الحجــز فــي املخيمــات ،الحــق فــي البقــاء معــا.

(أ) األغذية األساسية واملياه الصالحة للشرب،
(ب) املأوى األسا�سي واملسكن،
(ج) املالبس املالئمة،
(د) الخدمات الطبية واملرافق الصحية األساسية.
 -3تبــذل جهــود خاصــة لكفالــة املشــاركة الكاملــة للم ـرأة فــي تخطيــط
وتوزيــع اللــوازم األساســية هــذه.
املبدأ 19

ً
 -1يتلقــى جميــع الجرحــى واملر�ضــى مــن املشــردين داخليــا ،وكذلــك
املعوقــون ،الرعايــة والعنايــة الطبيتيــن الذيــن هــم بحاجــة إليهــا ،وذلــك إلــى
ً
َّ
أق�صى حد ممكن عمليا ودون تأخير ُيذكروبدون تمييزلدواع غيرطبية .وتوفر
ً
الخدمــات النفســية واالجتماعيــة للمشــردين داخليــا ،حســب الحاجــة.
 -2ينبغي إيالء اهتمام خاص لالحتياجات الصحية للنســاء ،بما في ذلك
وصولهن إلى مقدمي خدمات الرعاية الصحية وحصولهن على تلك الخدمات،
ً
ومــن ضمنهــا خدمــات الرعايــة الصحيــة اإلنجابيــة ،فضــا عــن خدمــات اإلرشــاد
املناســبة لضحايا االعتداءات الجنســية وغيرها من االعتداءات.
ً
 -3ينبغــي إيــاء اهتمــام خــاص لوقايــة املشــردين داخليــا مــن األم ـراض
الســارية واملعديــة ،بمــا فيهــا متالزمــة نقــص املناعــة املكتســب (اإليــدز).
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك
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املبدأ 20
 -1لكل إنسان الحق في أن يعترف بشخصه أمام القانون في كل مكان.
ً
 -2إلعمــال هــذا الحــق فــي حالــة املشــردين داخليــا ،تصــدر الســلطات
املعنية لهم كل ما يلزم من الوثائق للتمتع بحقوقهم القانونية وممارستها ،ومن
ضمن هذه الوثائق جوازات السفرووثائق الهوية الشخصية وشهادات امليالد
وشهادات الزواج .وبوجه خاص ،تيسرالسلطات مسألة إصداروثائق جديدة
أو االســتعاضة عــن الوثائــق املفقــودة بســبب التشــريد ،دون فــرض شــروط غيــر
معقولــة ،مــن قبيــل اشــتراط عــودة الشــخص ملحــل إقامتــه املعتــاد الســتخراج
هــذه الوثائــق أو وثائــق أخــرى مطلوبــة.
 -3للنســاء والرجــال ،علــى قــدم املســاواة ،الحــق فــي اســتخراج الوثائــق
الالزمــة ،ومــن حقهــم أن تصــدر هــذه الوثائــق بأســمائهم.
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املبدأ 21

ً
 -1ال يحرم أحد تعسفا من أمواله أو ممتلكاته.
َّ
 -2توفــر الحمايــة ،فــي جميــع الظــروف ،ألمــوال وممتلــكات املشــردين
ً
داخليــا ،وبخاصــة ضــد األفعــال التاليــة:
(أ) النهب،
(ب) االعتداءات املباشرة أو العشوائية وأعمال العنف األخرى،
(ج) استخدامها كدرع لعمليات أو أهداف عسكرية،
(د) أن تكون محل انتقام،
(ه) تدميرها أو االستيالء عليها كشكل من أشكال العقوبة الجماعية.
ً
َّ
 -3توفــر الحمايــة لألمــوال واملمتلــكات التــي يتركهــا املشــردون داخليــا
ً
وراءهــم ،وذلــك مــن التدميــر واالســتيالء التعســفي وغيــر القانونــي ،وأيضــا مــن
شــغلها أو اســتخدامها.
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك

ً
 -1األشــخاص املشــردون داخليــا ،ســواء كانــوا يعيشــون فــي مخيمــات أم
ال ،ال يجــوز التمييــز ضدهــم ،بحكــم وضعهــم كمشــردين ،فــي التمتــع بالحقــوق
التاليــة:
(أ) الحقــوق فــي حريــة التفكيــر ،والوجــدان ،والديــن أو املعتقــد ،وال ـرأي
والتعبيــر،
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املبدأ 22

(ب) الحــق فــي حريــة البحــث عــن وظائــف وفــي املشــاركة فــي األنشــطة
االقتصاد يــة،
(ج) الحــق فــي حريــة تكويــن الجمعيــات واملشــاركة ،علــى قــدم املســاواة ،فــي
الشــؤون املجتمعيــة،
(د) الحــق فــي التصويــت وفــي املشــاركة فــي الشــؤون الحكوميــة والعامــة ،بمــا فــي
ذلك الحق في الحصول على الوســائل الالزمة ملمارســة هذا الحق،
(ه) الحق في التخاطب بلغة يفهمونها.
املبدأ 23
 -1لكل إنسان الحق في التعليم.

ً
 -2إلعمــال هــذا الحــق فــي حالــة املشــردين داخليــا ،تكفــل الســلطات
املعنيــة التعليــم لهــؤالء األشــخاص ،وبخاصــة األطفــال املشــردين ،وأن يكــون
ً
التعليم باملجان وإلزاميا في املستوى االبتدائي .ويجب أن يحترم التعليم الهوية
الثقافيــة لهــؤالء األشــخاص وكذلــك لغتهــم ودينهــم.
 -3تبــذل جهــود خاصــة لضمــان مشــاركة النســاء والفتيــات ،مشــاركة
كاملــة وعلــى قــدم املســاواة ،فــي البرامــج التعليميــة.
ً
َّ
 -4توفــر املرافــق التعليميــة والتدريبيــة للمشــردين داخليــا ،وبخاصــة
صغــار الســن والنســاء ،ســواء كانــوا يعيشــون فــي مخيمــات أم ال ،حاملــا تســمح
الظــروف بذلــك.
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
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الفرع الرابع  -املبادئ املتعلقة باملساعدة اإلنسانية
املبدأ 24
ً
 -1تقـ َّـدم املســاعدة اإلنســانية جميعهــا وفقــا ملبــادئ اإلنســانية والتجــرد
ودونمــا تمييــز.
ً
 -2ال َّ
تحول املساعدة اإلنسانية املقدمة للمشردين داخليا ألية أغراض
أخرى ،وبخاصة األغراض السياسية أوالعسكرية.
املبدأ 25
 -1يقع على عاتق السلطات الوطنية ،في املقام األول ،واجب ومسؤولية
ً
تقديم املساعدة اإلنسانية للمشردين داخليا.

358

 -2يحــق للمنظمــات اإلنســانية الدوليــة وغيرهــا مــن األط ـراف املعنيــة
ً
عرض خدماتها ملساعدة املشردين داخليا .ويجب أال ينظرإلى هذا العرض على
أنــه اســتعداء أو تدخــل فــي الشــؤون الداخليــة للدولــة ،وإنمــا يجــب النظــرإليــه
ً
بحســن نيــة .ويجــب أال ُيمتنــع اعتباطــا عــن املوافقــة علــى هــذا العــرض ،وبخاصــة
إذا لــم يكــن بوســع الســلطات املعنيــة تقديــم املســاعدة اإلنســانية املطلوبــة أو
كانــت راغبــة عــن ذلــك.
 -3تتولــى كافــة الســلطات املعنيــة إتاحــة وتيســير املــرور الحــر للمســاعدة
اإلنسانية وتمكين األشخاص القائمين على توفيرهذه املساعدة من الوصول،
ً
بســرعة ودون عوائــق ،إلــى املشــردين داخليــا.
املبدأ 26
ُيكفــل االحت ـرام والحمايــة لألشــخاص القائميــن علــى توفيــر املســاعدة
اإلنســانية ولوســائط النقــل التابعــة لهــم وملــا يقدمونــه مــن املــؤن .ويجــب أال
يكونــوا عرضــة ألي هجــوم أو ألي عمــل آخــر مــن أعمــال العنــف.
املبدأ 27
 -1ينبغــي للمنظمــات اإلنســانية الدوليــة واألطـراف املعنيــة األخــرى ،لــدى
تقديــم املســاعدة ،إيــاء العنايــة الواجبــة ملتطلبــات الحمايــة ولحقــوق اإلنســان
ّ ّ
ّ
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 -2ليــس فــي الفقــرة الســابقة مــا يخــل بمســؤوليات الحمايــة التــي تقــع علــى
ُ
عاتــق املنظمــات الدوليــة املكلفــة بواليــة لهــذا الغــرض والتــي قــد تعــرض خدماتهــا
أو تطلــب الــدول خدماتهــا.
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ً
للمشــردين داخليــا ،وينبغــي لهــا أن تتخــذ التدابيــر املناســبة فــي هــذا الصــدد.
وينبغــي لهــذه املنظمــات واألط ـراف ،لــدى قيامهــا بذلــك ،أن تتقيــد باملعاييــر
الدوليــة وقواعــد الســلوك ذات الصلــة.

الفــرع الخامــس  -املبــادئ املتعلقــة بالعــودة وإعــادة التوطيــن
واالندمــاج
املبدأ 28
 -1يقع على عاتق السلطات املختصة ،في املقام األول ،واجب ومسؤولية
ً
تهيئة الظروف وتوفيرالوسائل لتمكين املشردين داخليا من العودة الطوعية،
آمنيــن ّ
مكرميــن ،إلــى ديارهــم أو أماكــن إقامتهــم املعتــادة أو التوطــن الطوعــي فــي
مــكان آخــرمــن البلــد .وتعمــل هــذه الســلطات علــى تيســيرإعــادة دمــج املشــردين
ً
داخليــا العائديــن أو املعــاد توطينهــم.
ً
ُ
 -2تبــذل جهــود خاصــة لكفالــة املشــاركة التامــة للمشــردين داخليــا فــي
تخطيــط وإدارة عودتهــم وإعــادة توطينهــم وإدماجهــم.
املبدأ 29

ً
 -1ال يجــوز التمييــز ضــد األشــخاص املشــردين داخليــا الذيــن عــادوا إلــى
ديارهــم أو أماكــن إقامتهــم املعتــادة أو املعــاد توطينهــم فــي مــكان آخــر مــن البلــد،
بحكــم وضعهــم الســابق كمشــردين .ويكــون لهــم الحــق فــي املشــاركة الكاملــة علــى
قــدم املســاواة فــي تســيير الشــؤون العامــة علــى كافــة املســتويات وفــي الوصــول
املتكافــئ إلــى الخدمــات العامــة.
 -2يقــع علــى عاتــق الســلطات املختصــة واجــب ومســؤولية مســاعدة
ً
املشــردين داخليــا العائديــن و/أو املعــاد توطينهــم علــى اســترداد أموالهــم
وممتلكاتهــم التــي تركوهــا وراءهــم أو انتزعــت منهــم وقــت تشــريدهم ،مــا أمكــن
ذلــك .فــإذا تعــذراســترداد هــذه األمــوال واملمتلــكات تكفلــت الســلطات املختصــة
ّ ّ
ّ
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بتقديم تعويض مناسب أوبنوع آخرمن الترضية أوساعدت هؤالء األشخاص
فــي تعويضهــم أو ترضيتهــم.
املبدأ 30
تتيــح كافــة الســلطات املعنيــة وتيســر للمنظمــات اإلنســانية الدوليــة
واألط ـراف املعنيــة األخــرى ،لــدى ممارســة كل منهــا لواليتــه ،إمكانيــة الوصــول
ً
الســريع غيــر َّ
املقيــد إلــى األشــخاص املشــردين داخليــا ملســاعدتهم فــي العــودة أو
التوطــن واالندمــاج مــن جديــد.
______________________________
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