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(A)     GE.07-15222    121207    121207 

                جملس حقوق اإلنسان
          السادسة      الدورة
                 من جدول األعمال ٤      البند 

 تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان، املدنية والسياسية واالقتصادية
 الثقافية، مبا يف ذلك احلق يف التنميةواالجتماعية و

  ،  *           ، وآيسلندا  *           ، وآيرلندا  *          ، وأوغندا  *           ، وإستونيا  *              ، وأسـتراليا   *         إسـبانيا 
  ،  *                             ، والبوسنة واهلرسك، وبولندا    *           ، وبلغاريا  *          ، وبلجيكا  *                  وإيطاليا والربتغال 

           ، ومجهورية   *                          ، ومجهورية ترتانيا املتحدة    *                     واجلمهوريـة التشيكية    *          وتايلـند 
  ،  *            ، وسلوفاكيا  *            ، ورومانيا،  *           ، والدامنرك  *            فية السابقة                    مقدونـيا اليوغوسال  

                       ، وغواتيماال، وفرنسا،    *                    ، وسويسـرا، وشيلي    *                       وسـلوفينيا، والسـويد   
  ،  *        ، والتفيا *                    ، وكندا، وكوت ديفوار *             ، وكرواتـيا   *         ، وقـربص   *         وفنلـندا 

                             ، واملكسيك، واململكة املتحدة     *              ، وليختنشتاين  *            ، وليتوانيا  *         ولكسـمربغ 
   ،  *           ، وهنغاريا  *          ، والنمسا  *                      ا الشمالية، والنرويج                             لـربيطانيا العظمى وآيرلند   

           مشروع قرار   *:                                                            وهولندا، واليونان

                                                      ً والية ممثل األمني العام املعين حبقوق اإلنسان للمشردين داخليا -/...٦

                    إن جملس حقوق اإلنسان،

                               ة حقوق اإلنسان بشأن املشردين                                                                   إىل كافة القرارات السابقة اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة وجلن                   إذ يشـري     
  ،    ٢٠٠٥      أبريل  /       نيسان  ١٩        املؤرخ   ٤٦ /    ٢٠٠٥      ً                                داخلياً، مبا فيها قرار جلنة حقوق اإلنسان 

  ،    ٢٠٠٦     مارس  /      آذار  ١٥        املؤرخ    ٢٥١ /  ٦٠                       من قرار اجلمعية العام  ٦       الفقرة                   وإذ يضع يف اعتباره  

                ـــــــــــــــ
  .                             دولة غري عضو يف جملس حقوق اإلنسان  * 
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   ٢ / ٥                                                                       بشأن بناء مؤسسات جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة، ورقم             ١ / ٥                قراريه رقم         إىل         وإذ يشري  
    ١٨                                                                                                  بشأن مدونة قواعد السلوك ألصحاب الواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة مبجلس حقوق اإلنسان املؤرخني               

           ومرفقاهتما؛         ّ                                ً                 ، وإذ يؤكّد أن صاحب الوالية يؤدي مهامه وفقاً هلذين القرارين     ٢٠٠٧      يونيه  /      حزيران

                                                                                                تقرير األمني العام عن أداء وفعالية اآللية اجلديدة املتعلقة بالتشرد الداخلي املقدم إىل جلنة                           وإذ يالحـظ     
  ؛E/CN.4/2006/69)        الوثيقة  (                                   حقوق اإلنسان يف دورهتا الثانية والستني 

                  لذي يؤديه يف زيادة                                                              على ممثل األمني العام ملا اضطلع به من أنشطة حىت اآلن وللدور احلفاز ا    يثين  - ١ 
                         ً                                                                                       الوعـي مبحـنة املشردين داخلياً وجلهوده املستمرة الرامية إىل تلبية احتياجاهتم اإلمنائية وغريها من االحتياجات                
                                                         ً                                       اخلاصة، مبا يف ذلك عن طريق إدماج حقوق اإلنسان للمشردين داخلياً يف أنشطة مجيع الكيانات املعنية يف منظومة 

             األمم املتحدة؛

                                                                         للحكومات واملنظمات احلكومية الدولية وغري احلكومية اليت قدمت احلماية                تقديره            يعـرب عن     - ٢ 
                           ً                             واملساعدة إىل املشردين داخلياً ودعمت أعمال ممثل األمني العام؛

                                                       ً                    إزاء استمرار املشاكل اليت تعترض العديد من املشردين داخلياً يف مجيع أحناء                         يعـرب عـن قلقه     - ٣ 
                                              االقتصادي، وحمدودية فرص احلصول على املساعدة     -                          دقع واالستبعاد االجتماعي                 ً                 العامل، وخصوصاً خطر الفقر امل    

                                                                                                       اإلنسانية، وتعرضهم النتهاكات حقوقهم اإلنسانية، والصعوبات النامجة عن وضعهم اخلاص، كنقص األغذية أو             
                    تعويضهم عنها، عند                       ً                                                                         األدوية أو املأوى، فضالً عن املشاكل املرتبطة بإعادة إدماجهم، مبا يف ذلك رد ممتلكاهتم أو                

         االقتضاء؛

                                                                           إزاء املشاكل اخلطرية اليت يواجهها العديد من النساء واألطفال املشردين                                 يعرب عن قلقه الشديد    - ٤ 
      ً                                                                                                   داخلـياً، مبا يف ذلك العنف واإلساءة، واالستغالل اجلنسي، والتجنيد القسري، واالختطاف، ويشري إىل ضرورة               

                                                                تياجاهتم اخلاصة يف جماالت املساعدة واحلماية والتنمية، عالوة على                                                     الـدأب عـلى إيـالء عناية أمشل وأكرب الح         
                                                 ً                                 ً                     االحتـياجات اخلاصـة لفئات أخرى يف أوساط املشردين داخلياً، كاملسنني واألشخاص ذوي اإلعاقة، آخذاً يف                

  )     ٢٠٠٠ (    ١٣٢٥                                                          ً                                       اعتباره القرارات ذات الصلة الصادرة عن اجلمعية العامة وواضعاً نصب عينيه قرار جملس األمن               
  ؛    ٢٠٠٠       أكتوبر  /            تشرين األول  ٣١      املؤرخ 

                                                         ً                       متديد والية ممثل األمني العام املعين حبقوق اإلنسان للمشردين داخلياً لفترة ثالث سنوات              يقـرر    - ٥ 
  :                  بغية القيام مبا يلي

                 ّ                                                                              معاجلـة املشكلة املعقّدة املتمثلة يف التشرد الداخلي، ال سيما عن طريق إدماج حقوق اإلنسان                 ) أ ( 
    ً                                                لياً يف أنشطة مجيع اجلهات املعنية يف منظومة األمم املتحدة؛            للمشردين داخ

                                                                                    العمل على تعزيز االستجابة الدولية للمشكلة املعقدة اخلاصة حباالت التشرد الداخلي، واملشاركة   ) ب ( 
                                                                                  ً                               يف أعمـال دولية منسقة يف جمال الدعوة إىل تعزيز محاية واحترام حقوق اإلنسان للمشردين داخلياً، مع مواصلة                  

                                                                           تعزيز احلوار مع احلكومات واملنظمات غري احلكومية واجلهات الفاعلة األخرى ذات الصلة؛ و
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                                                  ً                                     إىل ممـثل األمـني العام املعين حبقوق اإلنسان للمشردين داخلياً أن يقوم مبا يلي لدى                        يطلـب    - ٦ 
   :              اضطالعه بواليته

                  كومية الدولية وغري                                                                   أن يواصـل، عـن طريق احلوار املستمر مع احلكومات ومجيع املنظمات احل         ) أ ( 
                                                                                                          احلكومـية املعنية، حتليله لألسباب اجلذرية للتشرد الداخلي، والحتياجات املشردين وحقوقهم اإلنسانية، ووضع             
                                                                                                            املعايري اليت ميكن االستناد إليها يف تعيني احلد الذي ينتهي عنده التشرد وتدابري الوقاية وسبل تعزيز محاية املشردين       

                                                                             اد حلول دائمة هلم، مع مراعاة احلاالت احملددة، وأن يضمن التقارير اليت يقدمها إىل جملس       ً               داخلياً ومساعدهتم، وإجي
                            حقوق اإلنسان معلومات عن ذلك؛

                                                                                    أن يواصـل، عـن طريق احلوار املستمر مع احلكومات ومجيع املنظمات احلكومية الدولية وغري          ) ب ( 
                                                  ملة تركز على منع التشرد، وعلى تعزيز احلماية                                                                        احلكومـية املعنـية، جهـوده الرامية إىل وضع استراتيجيات شا          

                                                              ً                                               واملسـاعدة، وعلى إجياد حلول دائمة للمشاكل اليت تعترض املشردين، آخذاً يف اعتباره أن الدول هي املسؤول                 
                                              األول عن هذه اإلجراءات يف حدود واليتها القانونية؛

                                اخلي يف إطار حواره مع احلكومات                                                                   أن يستمر يف استخدام املبادئ التوجيهية املتعلقة بالتشرد الد          ) ج ( 
                                                                                                               واملـنظمات احلكومية الدولية وغري احلكومية وغريها من اجلهات الفاعلة املعنية، وأن يواصل جهوده الرامية إىل                
                                                                                                                      زيادة نشر املبادئ التوجيهية والترويج هلا وتطبيقها، وأن يدعم اجلهود الرامية إىل تعزيز بناء القدرات واستخدام                

                                    ية، وكذلك وضع تشريعات وسياسات حملية؛              املبادئ التوجيه

                                                         ً                             أن يراعي املنظور اجلنساين يف إطار ما يضطلع به من أعمال تنفيذاً لواليته، وأن يويل عناية خاصة   ) د ( 
                                         ً                                                       حلقـوق اإلنسـان للنسـاء واألطفال املشردين داخلياً وغريهم من الفئات ذات االحتياجات اخلاصة يف صفوف        

                                                                        لذين تعرضوا لصدمات بالغة، واملسنني واألشخاص ذوي اإلعاقة، ولالحتياجات                       ً               املشردين داخلياً، كاألشخاص ا   
                                              اخلاصة هلذه الفئات من املساعدة واحلماية والتنمية؛

                                                                  ً                   أن يواصل جهوده الرامية إىل تعزيز مراعاة حقوق اإلنسان للمشردين داخلياً واحتياجاهتم اخلاصة     ) ه ( 
                                                      ، واتفاقات السالم وعمليات إعادة اإلدماج وإعادة التأهيل؛                                      من احلماية واملساعدة يف سياق عمليات السالم

                                                                                           أن يواصل، عن طريق احلوار املستمر مع احلكومات واملنظمات احلكومية الدولية وغري احلكومية               ) و ( 
                                                                ً                          املعنية، جهوده الرامية إىل تعزيز محاية حقوق اإلنسان للمشردين داخلياً يف سياق الكوارث الطبيعية؛

                                                                               لـتعاون القائم بني ممثل األمني العام واألمم املتحدة ، مبا يف ذلك يف سياق جلنة بناء                    أن يعـزز ا     ) ز ( 
                                                                                                  السالم، واملنظمات الدولية واإلقليمية األخرى، وال سيما يف إطار مشاركته يف أعمال اللجنة الدائمة املشتركة بني 

                          االوكاالت وهيئاهتا الفرعية؛

                                             ت البلدان اليت توجد فيها حاالت تشرد داخلي، على                            احلكومات كافة، وال سيما حكوماُ      ُيشجع  - ٧ 
                                                                  ً                                                   أن تيسـر أنشطة األمم املتحدة الرامية إىل تلبية احتياجات املشردين داخلياً من احلماية واملساعدة والتنمية، وأن                 
                                                                                                             تسـتجيب لطلـبات ممـثل األمني العام املتعلقة بأداء زيارات إىل بلداهنا واحلصول على معلومات منها، وحيث                  
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                                                                                                       مـات واهليـئات ذات الصلة يف منظومة األمم املتحدة، على متابعة تنفيذ توصيات صاحب الوالية، على                     احلكو
                   ً                                                                  املستوى القطري أيضاً، متابعة فعالة، وعلى توفري املعلومات بشأن التدابري املتخذة هبذا الصدد؛

                قليمية، وأصحاب                                                                  األمم املتحدة، مبا فيها وكاالهتا املتخصصة، واملنظمات احلكومية اإل        ُ        ُيشـجع    - ٨ 
                                                                              ً        ً                      الواليات، واملؤسسات املهتمة واخلرباء املستقلني، واملنظمات غري احلكومية على أن تقيم حواراً وتعاوناً مستمرين              

                                 مع ممثل األمني العام يف تنفيذ واليته؛

                                                                                       إىل األمني العام أن يوفر ملمثله كل ما يلزمه من مساعدة وموظفني لالضطالع بواليته                     تطلـب  - ٩ 
                                                                                                     ل، وأن حيرص على أن تعمل اآللية بدعم من مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان وبالتعاون                         بشكل فعا 

                                                                                                          الوثـيق مع منسق اإلغاثة يف حاالت الطوارئ ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية ومفوض األمم املتحدة السامي                
              لشؤون الالجئني؛

                                          عن أنشطته إىل جملس حقوق اإلنسان وإىل                                                        ممثل األمني العام إىل أن يقدم تقارير سنوية              يدعـو  -  ١٠ 
                                                                                           ً                     اجلمعية العامة، على أن تتضمن هذه التقارير اقتراحات وتوصيات تتعلق حبقوق اإلنسان للمشردين داخلياً، وأن               

                                     يدعو إىل إقامة حوار تفاعلي هبذا الشأن؛

           عمل السنوي                                                 ً     ً                    مواصـلة النظر يف مسألة حقوق اإلنسان للمشردين داخلياً وفقاً لربنامج ال               يقـرر    -  ١١ 
  .               جمللس حقوق اإلنسان

- - - - - 

 


