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  قرار اختذته اجلمعية العامة

  
  ])A/66/462/Add.2( على تقرير اللجنة الثالثة ناءب[

  

  اتوفري احلماية واملساعدة للمشردين داخلي  - ٦٦/١٦٥
  

  ،إن اجلمعية العامة  

ــشري   ــا إذ ت ــشردين داخلي ــن األشــخاص اضــطروا     إىل أن امل ــات م  أشــخاص أو جمموع

نـزاع    نتيجـة اصـة خبرهم أو أمـاكن إقامتـهم املعتـادة،    أجربوا على الفرار أو على مغادرة ديـا      أو

مـن  قوق اإلنسان أو كـوارث طبيعيـة أو كـوارث       حلانتهاكات   وأ عام حاالت عنف    أومسلح  

  ،)١( ا دولياا ومل يعربوا حدود دولة معترفها،تفادي آثارإىل سعيا  أو ،فعل البشر

ــا جيــب أن يتمتعــ   وإذ تــسلم   ــأن األشــخاص املــشردين داخلي ــدم املــساواة  ،وا ب ــى ق  عل

 غريهـم مـن      الـيت يتمتـع ـا       بـنفس احلقـوق واحلريـات      ،التامة، يف إطار القـانون الـدويل واحمللـي        

 ،األشخاص يف بلدهم

 داخليـا يف مجيـع      االزدياد املـثري للقلـق يف عـدد املـشردين          إزاء   بالغ إذ تشعر بانزعاج  و  

 اإلنــسان والكــوارث الطبيعيــة  املــسلح وانتــهاكات حقــوقالــرتاع منــها ألســباب ،أحنــاء العــامل

 ،يكفي من احلمايـة واملـساعدة       ما حيصلون على   ال  الذين فعل البشر، من  اليت هي   الكوارث   أو

  ، من جراء ذلكتمع الدويلاليت يواجهها اتدرك التحديات اخلطرية  وإذ

يـساورها    سـبب مـن أسـباب التـشرد الـداخلي، وإذ        بأن الكوارث الطبيعيـة   وإذ تسلم     

 ، تفاقم أثر األخطـار الطبيعيـة  امل معينة، من قبيل تغري املناخ، يتوقع أن تؤدي إىل     زاء عو القلق إ 

  ،تصلة بتغري املناخاألحداث املإزاء و

_______________ 

 .٢، املقدمة، الفقرة )، املرفقE/CN.4/1998/53/Add.2(املبادئ التوجيهية املتعلقة بالتشرد الداخلي : انظر )١(
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ــوإذ تــسلم أيــضا    أو التخفيــف كــثريا مــن حــدا  األخطــار اتقــاء عواقــب ه ميكــن بأن

  منائية الوطنية،ر الكوارث يف السياسات والربامج اإلاخطأ من استراتيجيات احلدبإدماج 

مـن أبعـاد تتعلـق حبقـوق اإلنـسان           تنطوي عليه مشكلة املشردين داخليـا       ما وإذ تدرك   
ومــا تتحملــه الــدول يف حــاالت معينــة منــها حــاالت التــشرد الطويلــة األمــد،   ،وأبعــاد إنــسانية

  هلم،املقدمتني املساعدة احلماية و زيادة تعزيز عنواتمع الدويل من مسؤولية 

 عـــن تـــوفري احلمايـــة يف املقـــام األولن الـــدول تتحمـــل املـــسؤولية أى علـــ شددتـــوإذ   
معاجلـة األسـباب اجلذريـة ملـشكلة        و  هلـم  للمشردين داخليا اخلاضعني لواليتها وتقدمي املـساعدة      

  مع اتمع الدويل،على النحو املناسب  بالتعاون تشردال

ليــا، احلــق يف حريــة  أن جلميــع األشــخاص، مبــن فــيهم املــشردون داختعيــد تأكيــدوإذ   
  ،)٢(التنقل واإلقامة ويف أن توفر هلم احلماية من أن يشردوا بصورة تعسفية

 املـشردين داخليـا يف مجيـع أحنـاء          مبسألة الوعي املتزايد لدى اتمع الدويل       وإذ تالحظ   
مبـا فيهـا     ألسـباب اجلذريـة لتـشردهم وإجيـاد حلـول دائمـة،           ا معاجلـة العامل، واحلاجة امللحـة إىل      

 وبـشكل طـوعي يف املنـاطق     إدمـاجهم حمليـا   عـالوة علـى    ، طوعا بأمان وكرامـة    ة املشردين عود
  اليت شردوا إليها أو توفري اإلقامة الطوعية هلم يف أجزاء أخرى من البلد،

مــن القــانون الــدويل، مبــا يف ذلــك القــانون الــدويل  ذات الــصلة القواعــد إىل وإذ تــشري  
 بــأن محايــة تــسلم الــدويل والقــانون الــدويل لالجــئني، وإذ  والقــانون اإلنــساينحلقــوق اإلنــسان

 وإعـادة تأكيـد تلـك املعـايري     محايتـهم حمـددة بـشأن   معـايري   بوضـع   املشردين داخليا قـد تعـززت       
  ،)٣(داخليال املتعلقة بالتشردتوجيهية البادئ امل من خاللاصة خب، ووتدعيمها

اتفاقيـات جنيـف لعـام       مبـا يف ذلـك        إىل أمهية القانون اإلنساين الدويل،     وإذ تشري أيضا    
 باعتبــاره إطــارا قانونيــا حيويــا لتــوفري    ، )٥(١٩٧٧عــام ل هــا اإلضــافيان بروتوكوالو )٤(١٩٤٩

 الـــرتاع املـــسلح وحتـــت   يفمبـــن فـــيهم املـــشردون داخليـــا،    احلمايـــة واملـــساعدة للمـــدنيني،   
  األجنيب، االحتالل
 مبنطقـــة الــبحريات الكـــربى  اعتمــاد املـــؤمتر الــدويل املعــين   وإذ تالحــظ مــع التقـــدير     

 املــشردين داخليــا والربوتوكــول املتعلــق حبقــوق امللكيــة   ومــساعدةالربوتوكــول املتعلــق حبمايــة

_______________ 

  .٦املبادئ التوجيهية املتعلقة بالتشرد الداخلي، املبدأ : انظر )٢(

)٣( E/CN.4/1998/53/Add.2املرفق ،.  

  .٩٧٣ إىل ٩٧٠ ، األرقام٧٥، الد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )٤(

  .١٧٥١٣  و١٧٥١٢، الرقمان ١١٢٥املرجع نفسه، الد  )٥(
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 ،)٦( املــشردين داخليــا يف أفريقيــاحلمايــة ومــساعدةللعائــدين واعتمــاد اتفاقيــة االحتــاد األفريقــي 
ــار املعيـــاري اإلقليمـــي حلمايـــة   باعتبـــاره خطـــوة ــز اإلطـ ــا يف  تـــسهم يف تعزيـ املـــشردين داخليـ

  ومساعدم، أفريقيا

 هـــاوتروجي املتعلقـــة بالتـــشرد الـــداخلي  نـــشر املبـــادئ التوجيهيـــةبزيـــادة رحـــبوإذ ت  

  االت التشرد الداخلي،يف التصدي حل هاوتطبيق

 من ممارسات التشريد القسري واآلثـار الـسلبية املترتبـة عليهـا       وإذ تعرب عن استيائها     

 كبرية من السكان حبقوق اإلنسان واحلريات األساسـية، وإذ تـشري         فيما يتعلق بتمتع جمموعات   

إىل األحكام ذات الصلة من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية اليت تعـرف اإلبعـاد    

أو النقل القسري للسكان بأنه جرميـة ضـد اإلنـسانية، وتعـرف اإلبعـاد أو النقـل غـري املـشروع                

  ،)٧( بتشريدهم بأا جرائم حرب املشروع غرياألمر وأللسكان املدنيني 

للحكومـــات واملنظمـــات احلكوميـــة الدوليـــة واملنظمـــات  وإذ تعـــرب عـــن تقـــديرها   

اإلقليمية واملنظمات غري احلكومية اليت دعمت عمل املمثل الـسابق لألمـني العـام املعـين حبقـوق         

ــو     ــسؤولياا، يف تـ ــا ومـ ــا ألدوارهـ ــاعدت، وفقـ ــا وسـ ــشردين داخليـ ــسان للمـ ــة اإلنـ فري احلمايـ

  واملساعدة للمشردين داخليا،

املقــرر اخلــاص املعــين حبقــوق اإلنــسان للمــشردين   بــني املــستمر بالتعــاون وإذ ترحــب  

التعـاون مـع   والتابعـة لألمـم املتحـدة    يـة واملكاتـب والوكـاالت املعنيـة         واحلكومات الوطن  داخليا

 مــن أجــل زيــز هــذا التعــاونتعخــرى، وإذ تــشجع علــى زيــادة األقليميــة اإلدوليــة والنظمــات امل

  هلم،  حلول دائمةإجيادوضع استراتيجيات أفضل حلماية املشردين داخليا ومساعدم و

 باألولويات الـيت حـددها املقـرر اخلـاص يف تقريـره املقـدم إىل جملـس               أيضا وإذ ترحب   

  ،)٨(حقوق اإلنسان

كة الـصليب األمحـر   تقدمها حراملهمة واملستقلة اليت     باملسامهة   وإذ تعترف مع التقدير     

 والوكــاالت اإلنــسانية األخــرى حلمايــة املــشردين داخليــا ومــساعدم  واهلــالل األمحــر الدوليــة

  بالتعاون مع اهليئات الدولية املختصة،

_______________ 

  .www.africa-union.org: متاحة على )٦(

األمــم املتحــدة، : انظــر(‘ ٨’) ه (٢ و‘ ٧’) أ (٢، الفقرتــان ٨واملــادة ) د (٢ و) د (١، الفقرتــان ٧املـادة   )٧(
  ).٣٨٥٤٤، الرقم ٢١٨٧، الد جمموعة املعاهدات

)٨( A/HRC/16/43. 
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ــشري   ــوق       وإذ ت ــاملي حلق ــؤمتر الع ــذين اعتمــدمها امل ــا الل ــامج عمــل فيين  إىل إعــالن وبرن

ــسان يف  ــران٢٥اإلن ــه / حزي ــا يتع )٩(١٩٩٣يوني ــة   فيم ــتراتيجيات عاملي ــضرورة وضــع اس ــق ب  ل

  للتصدي ملشكلة التشرد الداخلي،

 ٢٠٠٩ديــسمرب  / كــانون األول١٨ املــؤرخ ٦٤/١٦٢إىل قرارهــا  وإذ تــشري أيــضا    

  ،)١٠(٢٠١٠يونيه / حزيران١٧ املؤرخ ١٤/٦قرار جملس حقوق اإلنسان إىل و

نـسان للمـشردين    حبقوق اإلبتقرير املقرر اخلاص املعينحتيط علما مع التقدير     - ١  

  ؛ الواردة فيهتوصياتالستنتاجات واالوب )٨(داخليا

احلفـاز   بـه مـن أنـشطة حـىت اآلن وللـدور            على املقرر اخلـاص ملـا اضـطلع        تثين  - ٢  

 املشردين داخليا وجلهوده املستمرة مـن أجـل تلبيـة احتياجـام يف     يف التوعية مبحنةالذي يؤديه  

 التنميــة وغريهــا مــن االحتياجــات احملــددة، بطــرق منــها تعمــيم مراعــاة حقــوق اإلنــسان    جمــال

  للمشردين داخليا يف كل الكيانات املعنية يف منظومة األمم املتحدة؛

 علـــى أن يواصـــل، عـــن طريـــق احلـــوار املـــستمر مـــع املقـــرر اخلـــاصتـــشجع   - ٣  

 احلكوميــة املعنيــة، حتليلــه    احلكومــات ومجيــع املنظمــات احلكوميــة الدوليــة واملنظمــات غــري      

ــداخلي و  ل ــشرد ال ــة للت ــسان اخلاصــة ــم    الألســباب اجلذري حتياجــات املــشردين وحقــوق اإلن

ــع التــشرد،  لو ــدابري من ــر،    ت ــك اإلنــذار املبك ــا يف ذل ــو مب ــشردين داخليــا    تعزيــز سبلل ــة امل محاي

 هـذه   وفرياألنـشطة الـيت يـضطلع ـا لتـ          يف   يـستعني ، وأن   هلـم  دائمـة    تـوفري حلـول   وومساعدم  

 اللجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت بـشأن إجيـاد حلـول دائمـة         الذي وضعته  طاراإلباحللول  

ــا  ــى أن يواصــل     )١١(للمــشردين داخلي ــرر اخلــاص عل ــضا املق ــشجع أي  اســتراتيجيات وضــع، وت

مــسؤولية الــدول يف املقــام األول عــن محايــة املــشردين داخليــا   مــع األخــذ يف االعتبــارشــاملة، 

  ؛هلم ني لواليتها وتقدمي املساعدةاضعاخل

 يف تــدهور البيئــة ا يترتــب علــى تغــري املنــاخ مــن آثــار وخيمــة تــسهممبــتــسلم   - ٤  

 تـــشريد وميكـــن أن تـــؤدي، إىل جانـــب عوامـــل أخـــرى، إىل اجلويـــة ازديـــاد حـــدة الظـــواهرو

ــدول واملنظمــات       ــق مــع ال الــسكان، وتــشجع املقــرر اخلــاص علــى أن يواصــل، بالتعــاون الوثي

 الكـوارث مـن   مـن جـراء  للتشرد الداخلي     ما حلكومية، حبث ا  غري كومية الدولية واملنظمات  احل

_______________ 

)٩( A/CONF.157/24 (Part I)الفصل الثالث ،. 

، الفـصل  )A/65/53 (٥٣الوثائق الرمسية للجمعيـة العامـة، الـدورة اخلامـسة والـستون، امللحـق رقـم         : انظر )١٠(
 .الثالث، الفرع ألف

)١١(  A/HRC/13/21/Add.4.  
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 مـن  اجلهـود الـيت تبـذهلا    حبقوق اإلنسان ـدف مـساعدة الـدول األعـضاء يف           تتصلآثار وأبعاد   

 املـساعدة  تقـدمي  التـشرد أو  نـع ملأجل بناء قدرة اتمعات احمللية علـى التكيـف وتطـوير قـدراا      

  احلماية ملن أجربوا على الفرار؛توفري و

  ٥ -   شجع علـى تعزيـز التعـاون الــدويل،   تـ  و، دائمــة حلـوال أن تقـدم الـدول  ب يـب 

  البلـدان الناميـة، يف    سـيما  ال توفري املوارد واخلـربات ملـساعدة البلـدان املتـضررة، و           بوسائل منها 

ــة املتـــــصلة ب جهود ــاا الوطنيـــ ــا وسياســـ ــدمي املـــــساعدة وهـــ ــة وتـــــوفري تقـــ ــل احلمايـــ التأهيـــ

  داخليا؛ للمشردين

 املـشردين داخليـا      ومـساعدة  باعتمـاد اتفاقيـة االحتـاد األفريقـي حلمايـة         ترحب    - ٦  

ــا ــاء )٦(يف أفريقي ــاد  أثن ــشرين األول    انعق ــاال يف ت ــي يف كمب ــة االحتــاد األفريق ــؤمتر قم ــوبر /م أكت

  ؛عليهاأو التصديق / وتوقيع االتفاقية، وتدعو الدول األفريقية إىل النظر يف ٢٠٠٩

 إجيـاد حلـول دائمـة     عـن    مـسؤولة يف املقـام األول     الـدول األعـضاء     بـأن   تسلم    - ٧  

 مـا تقـوم بـه مـن عمليـات يف جمـال التنميـة              داخليا من سكاا، مبـا يـسهم بالتـايل يف            للمشردين

نظومـة األمـم املتحـدة      االقتصادية واالجتماعية على الصعيد الوطين، وتشجع اتمع الـدويل وم         

ــة والبلــدان املاحنــة علــى أن تواصــل دعــم    واملقــرر اخلــاص  واملنظمــات الدوليــة واإلقليميــة املعني

 احتياجـات املـشردين   لتلبيةوطين القليمي واإلدويل وال  على كل من الصعيديبذل من جهود  ما

هيـة املتعلقـة بالتـشرد     التضامن ومبادئ التعاون الدويل واملبادئ التوجيروحداخليا، انطالقا من   

   املساعدة اإلنسانية؛ املبذولة لتقدميلجهودل، وأن تكفل التمويل الكايف )٣(الداخلي

 العديد مـن    يواجهها إزاء املشاكل اخلطرية اليت      تعرب عن القلق بوجه خاص      - ٨  

وسوء املعاملة واالسـتغالل اجلنـسي   ليا، مبا فيها تعرضهم للعنف  النساء واألطفال املشردين داخ   

واالجتــار باألشــخاص والتجنيــد اإلجبــاري واخلطــف، وتــشجع التــزام املقــرر اخلــاص املــستمر     

باحلـــث علـــى اختـــاذ إجـــراءات لتلبيـــة احتياجـــام اخلاصـــة مـــن املـــساعدة واحلمايـــة والتنميـــة  

خلاصـة مثـل األفـراد الـذين تعرضـوا لـصدمات       واحتياجات الفئات األخرى ذات االحتياجات ا  

املتخـذة يف    شديدة واملسنني واألشخاص ذوي اإلعاقة، مع مراعاة مجيع قرارات األمم املتحـدة           

  ؛هذا الصدد

، وفقـا  املعنيـة واجلهات الفاعلة األخـرى  احلكومات أن تقوم  على أمهية  تشدد  - ٩  

 مجيع مراحل التـشرد     خالل تمعات املضيفة شردين داخليا وا  التشاور مع امل  ب لوالية كل منها،  

، مــع األخــذ يف  ــماملتــصلة، عنــد االقتــضاء، يف الــربامج واألنــشطة إشــراك املــشردين داخليــاو

دمي وتقـ اخلاضـعني لواليتـها    عن محاية املشردين داخليـا   يف املقام األوللدولاالعتبار مسؤولية ا  

  ؛املساعدة هلم
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نسان للمـشردين داخليـا واحتياجـام اخلاصـة         أمهية مراعاة حقوق اإل   تالحظ    - ١٠  

 علـى أن إجيـاد حلـول    تـشدد من احلماية واملساعدة يف سياق عمليات السالم، عند االقتضاء، و      

دائمة للمشردين داخليا، بطـرق منـها العـودة الطوعيـة والعمليـات املـستدامة إلعـادة إدمـاجهم                   

ليــة الــسالم، عنــصر ضــروري وتأهيلــهم وإشــراكهم مــشاركة فعليــة، حــسب االقتــضاء، يف عم

  لبناء السالم بفعالية؛

 بالدور الذي تؤديه جلنة بنـاء الـسالم يف هـذا الـصدد، وتواصـل حـث                ترحب    - ١١  

 على تكثيف جهودها، يف حدود واليتها، بالتعاون مع احلكومات الوطنية واحلكومـات             اللجنة

 حقوق املشردين داخليـا   مراعاةمن أجل،  مع كيانات األمم املتحدة املعنية     االنتقالية وبالتشاور 

وإعــادة  حتفــظ فيهــا كرامتــهم  آمنــة طوعيــة و بــصورةواحتياجــام اخلاصــة، مبــا فيهــا عــودم 

ملتعلقة باألرض واملمتلكـات، عنـد إسـداء املـشورة، يف احلـاالت         ائل  إدماجهم وتأهيلهم، واملسا  

 أو   خاصـة ببلـدان حمـددة      اع بعد انتهاء الرت    بشأن استراتيجيات لبناء السالم    اليت هي قيد النظر،   

  ؛عند اقتراح هذه االستراتيجيات

 باملبادئ التوجيهية املتعلقـة بالتـشرد الـداخلي بوصـفها إطـارا دوليـا مهمـا                تقر  - ١٢  

حلمايــة املــشردين داخليــا، وترحــب بتزايــد عــدد الــدول ومنظمــات األمــم املتحــدة واملنظمــات  

تطبقهــا كمعيــار، وتــشجع مجيــع اجلهــات  اإلقليميــة واملنظمــات غــري احلكوميــة الــيت أصــبحت  

   على استخدام املبادئ التوجيهية لدى معاجلة حاالت التشرد الداخلي؛املعنيةالفاعلة 

 يف  املتعلقة بالتشرد الـداخلي  التوجيهية املبادئب املقرر اخلاص    ستعانةابترحب    - ١٣  

مية واجلهات الفاعلـة    حواره مع احلكومات واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكو        

ــةاألخــرى  ــة      املعني ــادئ التوجيهي ــشر املب ــادة ن ــه أن يواصــل جهــوده مــن أجــل زي ــب إلي ، وتطل

ــادئ      ــز بنــاء القــدرات واســتخدام املب ــة إىل تعزي وتروجيهــا وتطبيقهــا، وأن يــدعم اجلهــود الرامي

  التوجيهية ووضع تشريعات وسياسات حملية؛

ة تتـصدى جلميـع   ت وسياسات حمليـ  الدول على مواصلة وضع تشريعا    تشجع    - ١٤  

، بوسـائل منـها تعـيني جهـة تنـسيق وطنيـة        وتنفيـذها مراحل التـشرد بـشكل شـامل ودون متييـز     

داخل احلكومة معنيـة مبـسائل التـشرد الـداخلي وختـصيص مـوارد يف امليزانيـة، وتـشجع اتمـع               

 وأن ، عنـد طلبـها،  حلكومـات  إىل ا الـدعم املـايل  الدويل واجلهات الفاعلة الوطنية علـى أن تقـدم    

  تتعاون معها يف هذا الشأن؛

 العتمـاد عـدد متزايـد مـن الـدول تـشريعات وسياسـات               تعرب عـن تقـديرها      - ١٥  

  مراحل التشرد؛تتصدى جلميع وطنية 
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، وخباصـة   املقـرر اخلـاص   مجيع احلكومات على أن تواصل تيسري أنـشطة         حتث    - ١٦  

املقـرر   تستجيب للطلبات الـيت يوجههـا        احلكومات اليت لديها حاالت تشرد داخلي، وعلى أن       

 إلجراء زيـارات إىل بلـداا ليـتمكن مـن مواصـلة احلـوار مـع احلكومـات بـشأن معاجلـة            اخلاص

  ، وتشكر احلكومات اليت قامت بذلك فعال؛ وتعزيزهحاالت التشرد الداخلي

، يف املقــرر اخلــاص  احلكومــات إىل أن تنظــر جــديا، يف حوارهــا مــع     تــدعو  - ١٧  

  ت واالقتراحات اليت يقدمها إليها وفقا لواليته، وأن تبلغه بالتدابري املتخذة بشأا؛التوصيا

احلمايــة واملــساعدة للمــشردين داخليــا، مبــا فيهــا  أن تــوفر  باحلكومــات يــب  - ١٨  

املساعدة املتعلقة بإعادة اإلدماج والتنمية، وأن تيسر اجلهود اليت تبذهلا وكاالت األمـم املتحـدة     

 يف هــذا الــصدد، بطــرق منــها مواصــلة تعزيــز فــرص الوصــول إىل  املعنيــة اإلنــسانية واملنظمــات

ــساين ملخيمـــ       ــدين واإلنـ ــابع املـ ــى الطـ ــة علـ ــا واحملافظـ ــشردين داخليـ ــا  املـ ــشردين داخليـ ات املـ

   وجدت؛حيثماومستوطنام 

ــشدد  - ١٩   ــى ت ــذي    عل ــسي ال ــدور الرئي ــال ــسق  ضطلعي ــه من ــة يف حــاالت   ب اإلغاث

باالســتعانة جبهــات مايــة املــشردين داخليــا ومــساعدم حل  املبذولــةهــودجلاالطــوارئ يف تنــسيق 

باسـتمرار  املتخـذة    وترحب باملبادرات     منظومة جمموعات العمل املشتركة بني الوكاالت،      منها

من أجل كفالة وضع استراتيجيات أفضل للحماية واملساعدة والتنمية لصاحل املـشردين داخليـا              

 تعزيــز قــدرات منظمــات األمــم ضــرورة علــى شدد وتــعلقــة ــم،سني تنــسيق األنــشطة املتوحتــ

 مــن أجــل التــصدي للتحــديات اإلنــسانية الــضخمة  املعنيــةاملتحــدة واجلهــات الفاعلــة األخــرى 

  النامجة عن التشرد الداخلي؛

 مجيــع منظمــات األمــم املتحــدة املختــصة ومنظمــات تقــدمي املــساعدة   تــشجع  - ٢٠  

واملنظمـــات اإلمنائيـــة علـــى تعزيـــز التعـــاون والتنـــسيق اإلنــسانية ومنظمـــات حقـــوق اإلنـــسان  

بينها عن طريق اللجنة الدائمة املشتركة بـني الوكـاالت وأفرقـة األمـم املتحـدة القطريـة يف          فيما

ميكن مـن أوجـه املـساعدة        ما البلدان اليت تشهد حاالت من التشرد الداخلي، وعلى تقدمي كل         

 مواصلة مشاركته يف أعمـال اللجنـة الدائمـة         خلاص إىل املقرر ا   والدعم للمقرر اخلاص، وتطلب   

  املشتركة بني الوكاالت وهيئاا الفرعية؛

االهتمــام املتزايــد مبــسألة املــشردين داخليــا يف عمليــة      تالحــظ مــع التقــدير     - ٢١  

  النداءات املوحدة، وتشجع على بذل املزيد من اجلهود يف هذا الصدد؛

تزايــد الــذي تقــوم بــه مؤســسات حقــوق الــدور املتالحــظ أيــضا مــع التقــدير   - ٢٢  

  اإلنسان الوطنية يف مساعدة املشردين داخليا وتعزيز حقوق اإلنسان اخلاصة م ومحايتها؛
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الـيت  داخليـا    بأمهية قاعدة البيانات العاملية املتعلقة باألشخاص املـشردين          تسلم  - ٢٣  

ــا إىل  ــرر اخلــاص، دع ــشائها املق ــة الدائمــة املــ   إن ــشجع أعــضاء اللجن ــني الوكــاالت   وت شتركة ب

 املـوارد املاليـة   بطـرق منـها تـوفري      دعمهاواحلكومات على مواصلة التعاون بشأن هذه اجلهود و       

  والبيانات ذات الصلة حباالت التشرد الداخلي؛

ــل االحتــاد األفريقــي    ترحــب   - ٢٤   ــة، مث ــيت اختــذا املنظمــات اإلقليمي ــادرات ال باملب

ريات الكــربى ومنظمــة الــدول األمريكيــة وجملــس أوروبــا،  واملــؤمتر الــدويل املعــين مبنطقــة الــبح 

 وإلجيـاد حلـول     ا مـن احلمايـة واملـساعدة والتنميـة        للعمل على تلبية احتياجات املـشردين داخليـ       

  ؛املقرر اخلاصدائمة هلم، وتشجع املنظمات اإلقليمية على تعزيز أنشطتها وزيادة تعاوا مع 

، يف حــدود املــوارد  اخلــاصتزويــد املقــرريواصــل إىل األمــني العــام أن تطلــب   - ٢٥  

 األمـم   يةوتـشجع مفوضـ   يلزم من مساعدة للنـهوض بواليتـه علـى حنـو فعـال،                ما كلبالقائمة،  

وثيــق مــع التعــاون ، بالللمقــرر اخلــاصواصــل تقــدمي الــدعم تعلــى أن املتحــدة حلقــوق اإلنــسان 

  األمانــة العامــة  يفمنــسق اإلغاثــة يف حــاالت الطــوارئ ومكتــب تنــسيق الــشؤون اإلنــسانية       

ــئني و    ــشؤون الالجـ ــدة لـ ــم املتحـ ــية األمـ ــعومفوضـ ــدة و  مجيـ ــم املتحـ ــب األمـ ــا مكاتـ  وكاالـ

  ؛األخرى املعنية

ــشجع  - ٢٦   ــرر اخلــاص  ت ــسعي    املق ــى مواصــلة ال ــسامهات  إىل احلــصولعل ــى م  عل

  ؛ أساس أكثر استقرارا لعملهيئة من أجل املعنيةالدول واملنظمات واملؤسسات 

يف دورتيهـا الـسابعة والـستني     أن يعد للجمعية العامة     املقرر اخلاص   إىل تطلب  - ٢٧  

  والثامنة والستني تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛

ــستني  أن تواصــل يف تقــرر  - ٢٨   ــة وال ــة  دورــا الثامن  النظــر يف مــسألة تــوفري احلماي

  .واملساعدة للمشردين داخليا

  ٨٩اجللسة العامة 

  ٢٠١١ ديسمرب/ كانون األول١٩

  


