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  جملس حقوق اإلنسان
   عشرةالرابعةالدورة 

   من جدول األعمال٣البند 
   املدنية والسياسية واالقتصادية ،تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان

   ذلك احلق يف التنميةواالجتماعية والثقافية، مبا يف

، *، الربتغـال  *، آيرلندا *، أوغندا *، أملانيا *، ألبانيا *، إستونيا *، أستراليا *، إسبانيا *إثيوبيا    
، *، الدامنرك *، اجلمهورية التشيكية  *، تايلند *، البوسنة اهلرسك، بولندا   *بلجيكا، بلغاريا 

، *، فرنـسا، فنلنـدا    *، غواتيمـاال  *، سويسرا *، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد   *رومانيا
، *، مالطـة  *، ليتوانيـا  *، لكسمربغ *، التفيا *، كولومبيا *، كوت ديفوار  *، كندا *قربص

، *املكسيك، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الـشمالية، النـرويج، النمـسا           
  مشروع قرار*: هنغاريا، هولندا، الواليات املتحدة األمريكية، اليابان، اليونان

    ١٤.../  
  والية املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمشردين داخلياً

  إن جملس حقوق اإلنسان،  
 إىل مجيع القرارات السابقة اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة وجلنة حقوق اإلنـسان             إذ يشري   

 ١٨ املؤرخ   ٦٤/١٦٢، مبا فيها قرار اجلمعية العامة        بشأن املشردين داخلياً   وجملس حقوق اإلنسان  
  ، ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٤ املؤرخ ٦/٣٢ وقرار اجمللس ٢٠٠٩ديسمرب /ن األولكانو

ديسمرب / كانون األول  ١٩ املؤرخ   ٤٦/١٨٢قرار اجلمعية العامة     أيضاً إىل    وإذ يشري   
يف حاالت الطوارئ   املتحدة   بشأن تعزيز تنسيق املساعدة اإلنسانية اليت تقدمها األمم          ١٩٩١

  رفقة به، واملبادئ التوجيهية امل

__________ 

  .دولة غري عضو يف جملس حقوق اإلنسان  *  
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 بشأن بناء مؤسسات جملس حقوق اإلنسان       ٥/١كذلك إىل قراري اجمللس      إذ يشري و  
 بشأن مدونة قواعد الـسلوك للمكلفـني بواليـات يف إطـار             ٥/٢والتابع لألمم املتحدة،    

، وإذ يؤكد أن على املكلف      ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨اإلجراءات اخلاصة للمجلس املؤرخني     
  هما، ياته وفقاً هلذين القرارين ومرفقبالوالية أن يؤدي واجب

 على أن الدول مسؤولة مسؤولية رئيسية عن توفري احلمايـة واملـساعدة             وإذ يشدد   
رية ملشكلة التشرد بالتعـاون     ذللمشردين داخلياً اخلاضعني لواليتها وعن معاجلة األسباب اجل       

  املناسب مع اجملتمع الدويل،
املـشردين داخليـاً يف   حلماية ومساعدة ألفريقي  باعتماد اتفاقية االحتاد ا وإذ يرحب   

، وهو األمر الذي يشكل خطوة هامة حنو تعزيز         ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين األول  ٢٢أفريقيا يف   
  اإلطار املعياري الوطين واإلقليمي حلماية املشردين داخلياً ومساعدهتم،

ـ            يثين    -١   اً على ممثل األمني العام املعين حبقـوق اإلنـسان للمـشردين داخلي
الـوعي مبحنـة    زيـادة   ، وللدور احلفاز الذي قام به يف         اآلن اضطلع به من أنشطة حىت     ملا

املشردين داخلياً وجلهوده املستمرة لتلبية احتياجاهتم اإلمنائية وغريها من االحتياجات احملددة،           
اجلهات ذات الـصلة يف    بطرق منها تعميم مراعاة حقوق اإلنسان للمشردين داخلياً يف مجيع           

  نظومة األمم املتحدة؛م
 ، بتقرير ممثل األمني العام املعين حبقوق اإلنسان للمشردين داخلياً         حييط علماً   -٢  

  ؛ (A/HRC/13/21)املقدم إىل اجمللس يف دورته الثالثة عشرة 
 ملمثل األمني العام لعمله املتعلق بطرح حلـول عمليـة           يعرب عن تقديره    -٣  

على االسـتفادة منـه،     ذات الصلة   ع العناصر الفاعلة    لتحديات التشرد الداخلي ويشجع مجي    
  حبسب االقتضاء، عند التخطيط لربامج دعم احللول الدائمة وتنفيذ هذه الربامج؛

 للحكومات واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات      يعرب عن تقديره أيضاً     -٤  
مـت عمـل ممثـل      غري احلكومية اليت قدمت احلماية واملساعدة إىل املشردين داخليـاً ودع          

  العام؛ األمني
اليت تواجهها أعداد كبرية من املشردين      املستمرة   إزاء املشاكل    يعرب عن قلقه    -٥  

 ، االقتـصادي  -ع واالستبعاد االجتماعي    ء العامل، وخباصة خطر الفقر املدق     داخلياً يف مجيع أحنا   
ضـهم النتـهاكات    احملدودة يف احلصول على املساعدة اإلنسانية، وتعر      املشردين  فرص  إزاء  و

حقوق اإلنسان والصعوبات النامجة عن وضعهم اخلاص، مثل نقـص األغذيـة أو األدويـة               
رد ممتلكـاهتم   احلاجـة إىل     هااملأوى والقضايا املرتبطة بذلك يف أثناء إعادة إدماجهم، مبا في          أو
  تعويضهم عنها، عند االقتضاء؛  أو

طال أمده ويعترف باحلاجة    إزاء مشكلة التشرد الذي     يعرب أيضاً عن قلقه       -٦  
   حلول دائمة؛إجيادإىل 
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 بوجه خاص إزاء املشاكل اخلطرية اليت يواجهها العديد من          يعرب عن القلق    -٧  
 واالسـتغالل   النساء واألطفال املشردين داخلياً، مبا فيها تعرضهم للعنف وإسـاءة املعاملـة           

جباري واخلطف، ويشري إىل     واالستغالل يف العمل واالجتار باألشخاص والتجنيد اإل       اجلنسي
أكثر منهجية وعمقاً الحتياجـاهتم اخلاصـة يف جمـاالت    اهتمام ضرورة االستمرار يف إيالء   

فئات أخـرى مثـل املـسنني    ة، عالوة على االحتياجات اخلاصة ل   املساعدة واحلماية والتنمي  
مـع  التـشرد،   جراء  واألشخاص ذوي اإلعاقة واألفراد الذين تعرضوا لصدمات شديدة من          

  مراعاة قرارات اجلمعية العامة ذات الصلة؛
الـذي   إزاء التشرد الداخلي الناجم عن الكوارث الطبيعية         يعرب عن قلقه    -٨  
 بسبب اآلثار املتوقعة لتغري املناخ وبسبب الفقر، ويقر بضرورة اتباع هنج قائم علـى               يتفاقم

بطـة بـالكوارث، وإدارة     حقوق اإلنسان يف جمال اإلنذار املبكر، والتخطيط للطوارئ املرت        
  الكوارث وختيف حدهتا، باإلضافة إىل بذل اجلهود للتوصل إىل حلول دائمة؛

 باملبادئ التوجيهية املتعلقة بالتشرد الداخلي بوصفها إطاراً دولياً مهمـاً           يقر  -٩  
حلماية املشردين داخلياً، ويشجع الدول األعضاء والوكاالت اإلنسانية على مواصلة العمـل            

الرامية إىل االستجابة على حنو ميكن التنبؤ به بدرجة أكرب الحتياجـات        إطار املساعي     معاً يف 
املشردين داخلياً، ويدعو يف هذا الصدد إىل تقدمي الدعم الدويل، عند طلبه، جلهود الدول يف               

  جمال بناء القدرات؛
شجع على تعزيز التعاون الـدويل،       بالدول أن تقدم حلوالً دائمة وي      يهيب  -١٠  

بوسائل منها توفري املوارد واخلربات ملساعدة البلدان املتضررة، وال سيما البلـدان الناميـة،              
  احلماية والتأهيل للمشردين داخلياً؛و املساعدة بتوفريجهودها وسياساهتا الوطنية املتصلة  يف

 متديد والية اإلجراء اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمشردين داخليـاً           يقرر  -١١  
  :ه مقرراً خاصاً لفترة ثالث سنوات للقيام مبا يليباعتبار

معاجلة مشكلة التشرد الداخلي املعقدة، وخباصة عن طريق إدماج حقـوق             )أ(  
   يف منظومة األمم املتحدة؛ذات الصلةاإلنسان للمشردين داخلياً يف أنشطة مجيع اجلهات 

العمل على تعزيز االستجابة الدولية للمشكلة املعقدة املتمثلة يف حـاالت             )ب(  
التشرد الداخلي واملشاركة يف الدعوة والعمل الدوليني املنسقني لتحـسني محايـة حقـوق              
اإلنسان للمشردين داخلياً واحترامها، مع مواصلة وتعزيز احلوار مع احلكومات واملنظمـات            

  لفاعلة األخرى ذات الصلة؛ اوالعناصرغري احلكومية 
 إىل املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمشردين داخليـاً، عنـد            يطلب  -١٢  
  :واليتهتنفيذه ل

أن يواصل، عن طريق احلوار املستمر مع احلكومات ومجيـع املنظمـات              )أ(  
،  الـداخلي  احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية املعنيـة، حتليـل أسـباب التـشرد            
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املشردين وحقوقهم اإلنسانية، وتدابري الوقاية وسبل تعزيز محاية املشردين داخلياً           تياجاتواح
ومساعدهتم وإجياد حلول دائمة هلم، مع مراعاة احلاالت احملددة واملعلومـات ذات الـصلة،              

 بصفة خاصة البيانات واإلحصاءات الوطنية، وأن يدرج املعلومات املتعلقـة بـذلك             هافي مبا
  ير اليت يقدمها إىل اجمللس؛التقار يف

أن يواصل، عن طريق احلوار املستمر مع احلكومات ومجيـع املنظمـات              )ب(  
 وضـع    تـشجيع  احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية املعنية، جهـوده الراميـة إىل          

استراتيجيات شاملة وتدابري دعم تركِّز على منع التشرُّد وعلى حتسني احلمايـة واملـساعدة              
اليت تقع على   للمشردين داخلياً، واضعاً يف اعتباره املسؤولية الرئيسية        املقدمة  دائمة  اللول  احلو

  لدول يف نطاق واليتها يف هذا الصدد؛عاتق ا
أن يواصل استخدام املبادئ التوجيهية املتعلقة بالتشرُّد الداخلي يف حـواره             )ج(  

العناصـر   احلكومية وغريها مـن  مع احلكومات واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري  
يهية والترويج هلـا    زيادة نشر املبادئ التوج   من أجل   ، وأن يواصل جهوده     ذات الصلة الفاعلة  

بناء القدرات واسـتخدام املبـادئ التوجيهيـة،        تشجيع  دعم اجلهود الرامية إىل     وتطبيقها و 
  باإلضافة إىل وضع التشريعات والسياسات احمللية؛

وراً جنسانياً يف مجيع أعمال الوالية وأن يويل اعتباراً خاصـاً           أن ُيدِخل منظ    )د(  
حلقوق اإلنسان للنساء واألطفال املشردين داخلياً ولغريهم من الفئـات ذات االحتياجـات             

 مـن  شديدة الذين تعرضوا لصدمات واألفراداخلاصة، مثل املسنني واألشخاص ذوي اإلعاقة   
  صة هلذه الفئات من املساعدة واحلماية والتنمية؛جراء التشرد الداخلي، ولالحتياجات اخلا

أن يواصل جهوده الرامية إىل تشجيع النظر، عند االقتـضاء، يف حقـوق               )ه(  
اإلنسان للمشردين داخلياً واحتياجاهتم اخلاصة من احلماية واملساعدة يف سـياق عمليـات             

  السالم واتفاقات السالم وعمليات إعادة اإلدماج وإعادة التأهيل؛
أن يواصل االهتمام بدور اجملتمع الدويل يف مساعدة الدول املتضررة، بنـاء              )و(  

على طلبها، يف تلبية احتياجات املشردين داخلياً من احلماية واملساعدة، مبا يف ذلك مساعدهتا              
يف تنفيذ االستراتيجيات الوطنية وأن ُيدِخل يف أنشطة الدعوة اليت يقوم هبا اهتمامـاً بتعبئـة                

  الكافية لالستجابة الحتياجات البلدان املتضررة؛املوارد 
أن يواصل، عن طريق احلوار املستمر مع احلكومات واملنظمات احلكوميـة             )ز(  

الدولية واملنظمات غري احلكومية املعنية، جهوده الرامية إىل تعزيز محاية حقـوق اإلنـسان              
  للمشردين داخلياً يف سياق الكوارث الطبيعية؛

 تعزيز التعاون الذي نشأ بني ممثل األمني العام واألمم املتحدة،           أن يستمر يف    )ح(  
يف إطار جلنة بناء السالم، واملنظمات الدولية واإلقليمية األخرى، وخباصة          التعاون  مبا يف ذلك    

  .مشاركته يف عمل اللجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت وهيئاهتا الفرعية
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 سيما حكومات البلدان اليت توجد فيها        مجيع احلكومات، وال   يشجِّع بقوة   -١٣  
حاالت تشرد داخلي، على أن ُتيسِّر أنشطة األمم املتحدة الراميـة إىل تلبيـة احتياجـات                
املشردين داخلياً من احلماية واملساعدة والتنمية، وأن تستجيب لطلبات املقرر اخلاص املتعلقة            

ت واهليئات ذات الصلة يف منظومة      بالقيام بزيارات واحلصول على املعلومات، وحيث احلكوما      
األمم املتحدة على أن تقوم على املستوى القطري أيضاً مبتابعة تنفيذ توصيات املكلف بالوالية          

   وإتاحة املعلومات بشأن التدابري املتخذة يف هذا الصدد؛،متابعة فعالة حبسب االقتضاء
املنظمات احلكومية  األمم املتحدة، مبا يف ذلك وكاالهتا املتخصصة، و   يشجع  -١٤  

الدولية اإلقليمية، واملكلفني بالواليات، واملؤسسات املهتمة واخلرباء املـستقلني املهـتمني،           
  واملنظمات غري احلكومية على إقامة حوار وتعاون منتظمني مع املقرر اخلاص يف أداء واليته؛

دة  مجيع منظمات األمم املتحدة ذات الصلة ومنظمات تقدمي املساع         يشجع  -١٥  
اإلنسانية ومنظمات حقوق اإلنسان واملنظمات اإلمنائية علـى تعزيـز التعـاون والتنـسيق           

بينها عن طريق اللجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت وأفرقة األمم املتحدة القطريـة يف             فيما
البلدان اليت تشهد حاالت من التشرد الداخلي، وعلى تقدمي كل ما ميكن من أوجه املساعدة               

م للمقرر اخلاص، ويطلب استمرار مشاركة املقرر اخلاص يف أعمال اللجنـة الدائمـة              والدع
  املشتركة بني الوكاالت وهيئاهتا الفرعية؛

 إىل األمني العام ومفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن           يطلب  -١٦  
وأن حنـو فعـال     على  واليته  لتنفيذ  يوفِّرا للمقرر اخلاص كل ما يلزم من مساعدة وموظفني          

يكفال عمل اآللية بالتعاون الوثيق مع منسق اإلغاثة يف حاالت الطوارئ وبدعم مستمر مـن               
  مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية ومفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني؛

 املقرر اخلاص إىل أن يواصل تقدمي التقارير السنوية بشأن تنفيذ واليته            يدعو  -١٧  
بشأن حقوق  واجلمعية العامة، على أن تتضمن هذه التقارير اقتراحات وتوصيات          إىل اجمللس   

اإلنسان للمشردين داخلياً، مبا يف ذلك اقتراحات وتوصيات بشأن تأثري التدابري املتخذة على             
  املستوى املشترك بني الوكاالت؛

نامج  مواصلة النظر يف مسألة حقوق اإلنسان للمشردين داخلياً وفقاً لربيقرر  -١٨  
  .عمله السنوي

        


