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 اتوفري احلماية واملساعدة للمشردين داخلي - ٦٤/١٦٢
 

 ،إن اجلمعية العامة 
 أشـخاص أو جمموعـات مـن األشـخاص اضـطروا أو إىل أن املـشردين داخليـاإذ تشري 

نــزاع  نتيجـةاصــةخبمغــادرة ديـارهم أو أمـاكن إقامتــهم املعتـادة،أجـربوا علـى الفــرار أو علـى
مـنقوق اإلنسان أو كـوارث طبيعيـة أو كـوارثحلانتهاكات وأ عام حاالت عنفأومسلح

 ،)١( ا دولياا ومل يعربوا حدود دولة معترفها،سعيا لتفادي آثار أو ،فعل البشر
ــا جيــب أن يوإذ تــسلم  ــأن األشــخاص املــشردين داخلي ــدم املــساواةواتمتعــ ب ــى ق ، عل

 غريهـم مـن الـيت يتمتـع ـا بـنفس احلقـوق واحلريـات،التامة، يف إطار القانون الـدويل واحمللـي
،األشخاص يف بلدهم

 داخليـا يف مجيـعاالزدياد املـثري للقلـق يف عـدد املـشردين إزاءبالغ إذ تشعر بانزعاجو 
أوات حقـوق اإلنـسان والكـوارث الطبيعيـة املـسلح وانتـهاكالـرتاع منها ألسباب،أحناء العامل
 ،يكفـي مـن احلمايـة واملـساعدة  مـاحيـصلون علـى  ال الذينفعل البشر،مناليت هيالكوارث

 ، من جراء ذلكتمع الدويلاليت يواجهها اتدرك التحديات اخلطرية وإذ
يـساورها  سـبب مـن أسـباب التـشرد الـداخلي، وإذبأن الكوارث الطبيعيةوإذ تسلم 

 ، تفاقم أثر األخطار الطبيعيـةامل معينة، من قبيل تغري املناخ، يتوقع أن تؤدي إىلالقلق إزاء عو
 ،تصلة بتغري املناخ اليت ال تنشأ فجأةاألحداث املإزاءو

_______________

ــة بالتــــشرد الــــداخلي : انظــــر)١( ــة املتعلقــ ــة،)، املرفــــقE/CN.4/1998/53/Add.2(املبــــادئ التوجيهيــ  ، املقدمــ
 .٢الفقرة
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ــوإذ تــسلم أيــضا   أو التخفيــف كــثريا مــن حــدااألخطــار اتقــاء عواقــبه ميكــن بأن
  يف السياسات والربامج اإلمنائية الوطنية،ر الكوارثاخطأ من احلدتيجياتااستربإدماج

مـن أبعـاد تتعلـق حبقـوق اإلنـسان تنطوي عليه مشكلة املشردين داخليـا  ماوإذ تدرك 
ومــا تتحملــه الــدوليف حــاالت معينــة منــها حــاالت التــشرد الطويلــة األمــد، ،وأبعــاد إنــسانية

 هلم،املقدمتني املساعدةاحلماية و زيادة تعزيزعنواتمع الدويل من مسؤولية
 عـــن تــوفري احلمايـــةيف املقــام األولن الـــدول تتحمــل املـــسؤوليةأعلــى شددتــوإذ 

معاجلـة األسـباب اجلذريـة ملـشكلةو  هلـمللمشردين داخليا اخلاضعني لواليتها وتقدمي املـساعدة
 مع اتمع الدويل،على النحو املناسب بالتعاونتشردال
ــدوإذ تؤكــد  شــخاص، مبــن فــيهم املــشردون داخليــا، احلــق يف أن جلميــع األمــن جدي

 ،)٢(حرية التنقل واإلقامة ويف أن توفر هلم احلماية من أن يشردوا بصورة تعسفية
 املشردين داخليـا يف مجيـع أحنـاءمبسألة الوعي املتزايد لدى اتمع الدويلوإذ تالحظ 

مبـا فيهـا وإجيـاد حلـول دائمـة،ألسـباب اجلذريـة لتـشردهما معاجلـةالعامل، واحلاجة امللحـة إىل
 وبـشكل طـوعي يف املنـاطق إدمـاجهم حمليـاعـالوة علـى ، طوعا بأمان وكرامـةة املشردينعود

 اليت شردوا إليها أو توفري اإلقامة الطوعية هلم يف أجزاء أخرى من البلد،
مـن القـانون الـدويل، مبـا يف ذلـك القـانون الـدويل ذات الـصلةالقواعـد إىلوإذ تشري 

 بــأن محايــةتــسلم والقــانون اإلنــساين الــدويل والقــانون الــدويل لالجــئني، وإذقــوق اإلنــسانحل
 وإعـادة تأكيـد تلـك املعـايريمحايتـهمحمـددة بـشأنمعـايريبوضـعاملشردين داخليا قد تعـززت

 ،)٣(داخليال املتعلقة بالتشردتوجيهيةالبادئامل من خاللاصةخب، ووتدعيمها
 الــستني يــصادف الــذكرى الــسنوية٢٠٠٩عــام أن إىلديف هــذا الــصدوإذ تــشري 

مبـن، حلمايـة املـدنينياواحـدإطارا قانونيـا حيويـاتشكل اليت)٤(١٩٤٩التفاقيات جنيف لعام
  املسلح وحتت االحتالل األجنيب،لرتاعيف ام ومساعد،ن داخلياو املشردفيهم

ــيوإذ ترحـــب  ــاد األفريقـ ــة االحتـ ــاد اتفاقيـ ــة حبباعتمـ ــااملتعلقـ ــشردين داخليـ ــة املـ مايـ
 حنــومهمــةثــل خطــوةمت الــيت ٢٠٠٩أكتــوبر/ تــشرين األول٢٢ يف)٥(يف أفريقيــاومــساعدم

ــز اإلطــار ــاريتعزي ــ املعي ــصعيدين ال ــى ال ــة واإلوطين وعل ــوفري احلماي ــساعدةتقــدميقليمــي لت امل
 للمشردين داخليا،

_______________

 .٦وجيهية املتعلقة بالتشرد الداخلي، املبدأاملبادئ الت:انظر )٢(
)٣( E/CN.4/1998/53/Add.2املرفق ،. 
 .٩٧٣ إىل٩٧٠، األرقام٧٥، الدجمموعة املعاهداتاألمم املتحدة، )٤(
 .www.africa-union.org:متاحة على )٥(
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يف التـصدي هـا وتطبيقاهـوتروجي الزيادة يف نشر املبـادئ التوجيهيـةب رحب أيضاوإذ ت 
 االت التشرد الداخلي،حل
 من ممارسات التشريد القسري واآلثار الـسلبية املترتبـة عليهـاوإذ تعرب عن استيائها 

فيما يتعلق بتمتع جمموعات كبرية من السكان حبقوق اإلنسان واحلريات األساسـية، وإذ تـشري
 اجلنائية الدولية اليت تعرف اإلبعـادإىل األحكام ذات الصلة من نظام روما األساسي للمحكمة

أو النقل القسري للسكان بأنه جرمية ضـد اإلنـسانية، وتعـرف اإلبعـاد أو النقـل غـري املـشروع
 ،)٦( بتشريدهم بأا جرائم حرب غري املشروعاألمر وأللسكان املدنيني

مـشردين بالتعاون القـائم بـني ممثـل األمـني العـام املعـين حبقـوق اإلنـسان للوإذ ترحب 
ــات الوطن ــا واحلكوم ــةداخلي التابعــة لألمــم املتحــدة وكــذلكيــة واملكاتــب والوكــاالت املعني

 التعـاونهـذاتعزيـزخـرى، وإذ تـشجع علـى زيـادةاألقليميةاإلدولية والنظماتاملالتعاون مع
 حلـول دائمـةإجيـادمن أجل وضع استراتيجيات أفضل حلماية املـشردين داخليـا ومـساعدم و

 هلم،
ــة الدوليــةوإذ تعتــرف مــع التقــدير   باملــسامهة املهمــة واملــستقلة الــيت تقــدمها احلرك

للــصليب األمحــر واهلــالل األمحــر والوكــاالت اإلنــسانية األخــرى حلمايــة املــشردين داخليــا
 ومساعدم بالتعاون مع اهليئات الدولية املختصة،

ــذين اعتمــدمها اوإذ تــشري  ــا الل ــامج عمــل فيين ــاملي حلقــوق إىل إعــالن وبرن ــؤمتر الع مل
ــه/ حزيــران٢٥اإلنــسان يف ــة)٧(١٩٩٣يوني ــتراتيجيات عاملي  فيمــا يتعلــق بــضرورة وضــع اس

 للتصدي ملشكلة التشرد الداخلي،
 ٢٠٠٧ديـــسمرب/ كــانون األول١٨ؤرخ املــ٦٢/١٥٣إىل قرارهــاوإذ تــشري أيــضا 

 ،)٨(٢٠٠٧ديسمرب/ كانون األول١٤ املؤرخ٦/٣٢وإىل قرار جملس حقوق اإلنسان
 )٩( حبقـوق اإلنـسان للمـشردين داخليـابتقرير ممثل األمـني العـام املعـينترحب - ١ 

 ؛ الواردة فيهاتوصياتالستنتاجات واالوب

_______________

ـــرتان٧املـــــــادة )٦( ــان٨واملــــادة)د (٢ و)د (١، الفقـــ ــم:انظــــر(‘٨’)ه (٢ و‘٧’)أ (٢، الفقرتــ األمــ
 ).٣٨٥٤٤، الرقم٢١٨٧، الدجمموعة املعاهداتاملتحدة،

)٧( )A/CONF.157/24 (Part Iالفصل الثالث ،. 
ــم:انظــر )٨( ــة والــستون، امللحــق رق ــة العامــة، الــدورة الثالث ، الفــصل(A/63/53) ٥٣الوثــائق الرمسيــة للجمعي

 .األول، الفرع ألف
 .A/64/214انظر )٩(
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 على ممثل األمني العام ملا اضطلع به من أنشطة حىت اآلن وللـدور احلفـازتثين - ٢ 
ملــستمرة مــن أجــل تلبيــةالــذي يؤديــه يف إذكــاء الــوعي مبحنــة املــشردين داخليــا وجلهــوده ا

احتياجام يف جمال التنمية وغريها من االحتياجات احملددة، بطرق منها تعميم مراعـاة حقـوق
 اإلنسان للمشردين داخليا يف كل الكيانات املعنية يف منظومة األمم املتحدة؛

ممثــل األمــني العــام علــى أن يواصــل، عــن طريــق احلــوار املــستمر مــعتــشجع - ٣ 
مجيــع املنظمــات احلكوميــة الدوليــة واملنظمــات غــري احلكوميــة املعنيــة، حتليلــهاحلكومــات و

حتياجات املشردين وحقوق اإلنـسان اخلاصـة ـم، وأناللألسباب اجلذرية للتشرد الداخلي و
، مبــا يف ذلــكإىل اختــاذ تــدابري ملنعــه حلــول دائمــة للتــشرد ولتوصــل إىليواصــل وضــع معــايري ل

دائمـة للمـشردينسـبل تكفـل تعزيـز احلمايـة واملـساعدة وتـوفري حلـول وإجيـاداإلنذار املبكـر،
 يفلـدول يف االعتبار مـسؤولية ا مع األخذ،ل النهوض باستراتيجيات شاملةداخليا، وأن يواص

  وتقدمي املساعدة هلم؛ اخلاضعني لواليتها عن محاية املشردين داخليااملقام األول
مات احلكومية الدولية واملنظمات غـريللحكومات واملنظتعرب عن تقديرها - ٤ 

 املساعدة للمشردين داخليا وتدعم عمل ممثل األمني العام؛تقدم احلماية و توفراحلكومية اليت
 ٥- شجع علـى تعزيـز التعـاون الـدويل،تـ و، دائمـة حلـوالأن تقـدمالـدولب يب

  البلـدان الناميـة، يفسـيماال توفري املوارد واخلـربات ملـساعدة البلـدان املتـضررة، وبوسائل منها
ــصلة بجهود ــا وسياســاا الوطنيــة املت ــساعدة وه ــوفريتقــدمي امل ــشردينت ــل للم ــة والتأهي احلماي

 داخليا؛
 العديد مـنيواجهها إزاء املشاكل اخلطرية اليتتعرب عن القلق بوجه خاص - ٦ 

ــ ــا، مبــا فيهــا تعرضــهم للعنــف وإســاءة املعامل ــساء واألطفــال املــشردين داخلي ة واالســتغاللالن
 ممثـل األمـني العـام التـزاماجلنسي واالجتار باألشخاص والتجنيد اإلجبـاري واخلطـف، وتـشجع

والتنميـة،واحلمايـةاملـساعدة مـن احتياجام اخلاصةلتلبية اختاذ إجراءات باحلث علىاملستمر
واالفئــات األخــرى ذات االحتياجــات اخلاصـة مثــل األفــراد الــذين تعرضــ احتياجــاتوكـذلك

ــة العامــة ــرارات اجلمعي ــة، مــع مراعــاة ق لــصدمات شــديدة واملــسنني واألشــخاص ذوي اإلعاق
 للمرفــق األول لتقريــر املمثلــةبــار علــى النحــو املالئــماالعتمــن ذات الــصلة، وإيــالءوجملــس األ

والـضمانات لألطفـالاحلقـوق”املعنـون اخلاصة لألمني العام املعنيـة باألطفـال والـرتاع املـسلح
 ؛)١٠( “ين يف الداخلاملشرد

_______________

 .A/64/254انظر )١٠(
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، وفقـااملعنيـةواجلهات الفاعلة األخرىاحلكوماتأن تقوم على أمهيةتشدد - ٧ 
 مجيــع مراحــلخــالل شردين داخليــا واتمعــات املــضيفةالتــشاور مــع املــب لواليــة كــل منــها،

خـذ، مع األ ماملتصلة، عند االقتضاء، يف الربامج واألنشطةإشراك املشردين داخليا و،التشرد
اخلاضــعني لواليتــها عــن محايــة املــشردين داخليــا يف املقــام األوللــدوليف االعتبــار مــسؤولية ا

 ؛دمي املساعدة هلموتق
أمهية مراعاة حقوق اإلنسان للمـشردين داخليـا واحتياجـام اخلاصـةتالحظ - ٨ 

 علـى أن إجيـاد حلـولتشددمن احلماية واملساعدة يف سياق عمليات السالم، عند االقتضاء، و
دائمة للمشردين داخليا، بطـرق منـها العـودة الطوعيـة والعمليـات املـستدامة إلعـادة إدمـاجهم
وتأهيلـهم وإشـراكهم مـشاركة فعليــة، حـسب االقتـضاء، يف عمليــة الـسالم، عنـصر ضــروري

 لبناء السالم بفعالية؛
  وتواصـل حـثبالدور الذي تؤديه جلنة بناء الـسالم يف هـذا الـصدد،ترحب - ٩ 

 على تكثيف جهودها، يف حدود واليتها، بالتعاون مع احلكومات الوطنية واحلكومـاتاللجنة
 حقوق املشردين داخليـامن أجل مراعاة، مع كيانات األمم املتحدة املعنيةاالنتقالية وبالتشاور

 وتأهيلـهم،واحتياجام اخلاصة، مبا فيها عـودم الطوعيـة واآلمنـة والكرميـة وإعـادة إدمـاجهم
ملتعلقة باألرض واملمتلكات، عند إسداء املـشورة، يف احلـاالت الـيت هـي قيـدائلوكذلك املسا

اقتـراحعنـد أو خاصة ببلـدان حمـددة بعد انتهاء الرتاع بشأن استراتيجيات لبناء السالمالنظر،
 ؛هذه االستراتيجيات

 بوصفها إطارا دوليـا مهمـا)٣( باملبادئ التوجيهية املتعلقة بالتشرد الداخليتقر - ١٠ 
حلمايـة املــشردين داخليــا، وترحــب بتزايــد عـدد الــدول ومنظمــات األمــم املتحــدة واملنظمــات
اإلقليميــة واملنظمــات غــري احلكوميــة الــيت أصــبحت تطبقهــا كمعيــار، وتــشجع مجيــع اجلهــات

 خلي؛ على استخدام املبادئ التوجيهية لدى معاجلة حاالت التشرد الدااملعنيةالفاعلة
مبواصلة ممثل األمني العـام اسـتخدام املبـادئ التوجيهيـة يف حـواره مـعترحب - ١١ 

احلكومات واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غـري احلكوميـة واجلهـات الفاعلـة األخـرى
ــشر املبــادئ التوجيهيــة وتروجيهــااملعنيــة ــه أن يواصــل جهــوده مــن أجــل زيــادة ن ، وتطلــب إلي

دعم اجلهـود الراميــة إىل تعزيـز بنـاء القــدرات واسـتخدام املبـادئ التوجيهيــة،وتطبيقهـا، وأن يـ
 وكذلك وضع تشريعات وسياسات حملية؛

 ة تتـصدىتشريعات وسياسات حمليوتنفيذالدول على مواصلة وضعتشجع - ١٢ 
، بوسائل منها تعيني جهة تنـسيق وطنيـة داخـلميع مراحل التشرد بشكل شامل ودون متييزجل

ة معنية مبسائل التشرد الـداخلي وختـصيص مـوارد يف امليزانيـة، وتـشجع اتمـع الـدويلاحلكوم
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 وأن تتعـاونحلكومـات، عنـد طلبـها، إىل ا الدعم املـايلواجلهات الفاعلة الوطنية على أن تقدم
 معها يف هذا الشأن؛

 العتمـاد عـدد متزايـد مـن الـدول تـشريعات وسياسـاتتعرب عـن تقـديرها - ١٣ 
 مراحل التشرد؛ميعصدى جلتتوطنية

ــل األمــني العــام،حتــث - ١٤  ــع احلكومــات علــى أن تواصــل تيــسري أنــشطة ممث مجي
ــيت ــات ال ــستجيب للطلب ــى أن ت ــشرد داخلــي، وعل ــديها حــاالت ت ــيت ل وخباصــة احلكومــات ال
يوجهها ممثل األمني العام إلجراء زيـارات إىل بلـداا ليـتمكن مـن مواصـلة وتعزيـز احلـوار مـع

 ات بشأن معاجلة حاالت التشرد الداخلي، وتشكر احلكومات اليت قامت بذلك فعال؛احلكوم
 احلكومات إىل أن تنظـر جـديا، يف حوارهـا مـع ممثـل األمـني العـام، يفتدعو - ١٥ 

 التوصيات واالقتراحات اليت يقدمها إليها وفقا لواليته، وأن تبلغه بالتدابري املتخذة بشأا؛
املـساعدة للمـشردين داخليـا، مبــاتقـدمأن تـوفر احلمايـة و باحلكومـاتيـب - ١٦ 

فيها املساعدة املتعلقة بإعادة اإلدمـاج والتنميـة، وأن تيـسر اجلهـود الـيت تبـذهلا وكـاالت األمـم
 يف هذا الصدد، بطرق منها مواصـلة تعزيـز فـرص الوصـولاملعنيةاملتحدة واملنظمات اإلنسانية

ات ومـستوطنات املـشردينلـى الطـابع املـدين واإلنـساين ملخيمـإىل املشردين داخليا واحملافظة ع
  وجدت؛داخليا حيثما

الدور الرئيسي الذي يضطلع به منسق اإلغاثة الطارئة يف التنسيق علىتشدد - ١٧ 
بــني الوكــاالت يف جمــال محايــة املــشردين داخليــا ومــساعدم، وترحــب باملبــادرات املــستمرة

ــتاملتخــذة ــساعدة والتنميــة لــصاحلمــن أجــل كفالــة وضــع اس راتيجيات أفــضل للحمايــة وامل
 تعزيـزضـرورة علـىشدد وتـسني تنـسيق األنـشطة املتعلقـة ـم،املشردين داخليا، وكـذلك حتـ

 من أجل التـصدي للتحـدياتاملعنيةقدرات منظمات األمم املتحدة واجلهات الفاعلة األخرى
 اإلنسانية الضخمة النامجة عن التشرد الداخلي؛

 مجيــع منظمــات األمــم املتحــدة املختــصة ومنظمــات تقــدمي املــساعدةتــشجع - ١٨ 
اإلنــسانية ومنظمـــات حقــوق اإلنـــسان واملنظمــات اإلمنائيـــة علــى تعزيـــز التعــاون والتنـــسيق

بينها عن طريق اللجنة الدائمة املشتركة بني الوكـاالت وأفرقـة األمـم املتحـدة القطريـة يف فيما
ميكن من أوجـه املـساعدة  ماالتشرد الداخلي، وعلى تقدمي كلالبلدان اليت تشهد حاالت من

 مواصـلة مـشاركته يف أعمـال اللجنـةاألمني العـامممثل  وتطلب إىل،والدعم ملمثل األمني العام
 الدائمة املشتركة بني الوكاالت وهيئاا الفرعية؛
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عمليــةاالهتمــام املتزايــد مبــسألة املــشردين داخليــا يفتالحــظ مــع التقــدير - ١٩ 
 النداءات املوحدة، وتشجع على بذل املزيد من اجلهود يف هذا الصدد؛

الـدور املتزايـد الـذي تقــوم بـه مؤسـسات حقــوقتالحـظ أيـضا مـع التقــدير - ٢٠ 
 اإلنسان الوطنية يف مساعدة املشردين داخليا وتعزيز حقوق اإلنسان اخلاصة م ومحايتها؛

الـيتداخليـااملية املتعلقة باألشخاص املـشردين بأمهية قاعدة البيانات العتسلم - ٢١ 
دعا إىل إنشائها ممثـل األمـني العـام، وتـشجع أعـضاء اللجنـة الدائمـة املـشتركة بـني الوكـاالت

 املـوارد املاليـةمنـها تـوفريبطـرق دعمهاواحلكومات على مواصلة التعاون بشأن هذه اجلهود و
 والبيانات ذات الصلة حباالت التشرد الداخلي؛

ــة، مثــل االحتــاد األفريقــيترحــب - ٢٢  ــيت اختــذا املنظمــات اإلقليمي ــادرات ال باملب
ــا، واملــؤمتر الــدويل املعــين مبنطقــة الــبحريات الكــربى ومنظمــة الــدول األمريكيــة وجملــس أوروب

 وإلجيـاد حلـولا مـن احلمايـة واملـساعدة والتنميـةللعمل على تلبية احتياجات املـشردين داخليـ
شجع املنظمـــات اإلقليميــة علـــى تعزيـــز أنــشطتها وزيـــادة تعاوــا مـــع ممثـــلدائمــة هلـــم، وتــ

 العام؛ األمني
 إىل األمــني العــام أن يقــدم إىل ممثلــه، يف حــدود املــوارد القائمــة، كــلتطلــب - ٢٣ 
وتـشجع مكتـب مفـوض األمـم املتحـدةيلزم من مساعدة للنهوض بواليته على حنو فعـال، ما

وثيـق مـعالتعـاونن يواصل تقدمي الدعم ملمثل األمـني العـام، بالعلى أالسامي حلقوق اإلنسان
  يف األمانــة العامــةمنــسق اإلغاثــة يف حــاالت الطــوارئ ومكتــب تنــسيق الــشؤون اإلنــسانية

 املعنيــة وكاالــا مكاتــب األمــم املتحــدة ومجيــعومفوضــية األمــم املتحــدة لــشؤون الالجــئني و
 ؛األخرى

 مواصــلة الــسعي للحــصول علــى مــسامهاتعلــىاألمــني العــام ممثــلتــشجع -٢٤ 
 ؛ أساس أكثر استقرارا لعملهيئة من أجلاملعنيةالدول واملنظمات واملؤسسات

ــة العامــة يف دورتيهــا اخلامــسةتطلــب - ٢٥   إىل ممثــل األمــني العــام أن يعــد للجمعي
 والستني والسادسة والستني تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛

دورـا الـسادسة والـستني النظـر يف مـسألة تـوفري احلمايـة أن تواصل يفتقرر - ٢٦ 
 .املساعدة للمشردين داخلياتقدميو

 ٦٥اجللسة العامة
 ٢٠٠٩ ديسمرب/ كانون األول١٨

 




