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 مجلس حقوق اإلنسان
 الثانية والثالثونالدورة 

 من جدول األعمال 3البند 
جميع حقوق اإلنسان، المدنية والسياسية واالقتصادية تعزيز وحماية 

 واالجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية
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فنلناادا*، قياا، *،  الفليااي ، ساالوفا يا*، ساالوفينيا، السااويد*، سويساا،ا، سااي،اليون*، ف،نسااا، 

مالطاااة*، المكسااايك، المملكااااة التفياااا، لكسااامي،ت*، ليتوانيااااا*، لي تن اااتاي *،  ،واتياااا*، 
ة لي،يطانياااا الع مااال وأي،لنااادا ال ااامالية، النااا،ويد*، النمساااا*،  نااادورا *،  ولنااادا، المتحاااد

 : م ،وع ق،اراليونان*اليابان*، الواليات المتحدة اجم،يكية*، 

 والية المق،ر ال ا  المعني بحقوق اإلنسان للم ،دي  داخليا   /...32  
 إن جملس حقوق اإلنسان، 
إىل مجيع القرارات السابقة اليت  اعمميتد ا اعمةييتة الةاميتة وعنيتة حقيتوق اإلنسيتان  إذ يشري 

 70/165 واعممدها جملس حقوق اإلنسان بشأن املشردين داخلياً، مبا فيهيتا ريترار اعمةييتة الةاميتة
  ،2013حزيران/يونيه  13 املؤرخ 23/8وررار اجمللس  2015كانون األول/ديسمرب   17املؤرخ 

كيتيتيتيتيتيتيتيتانون األول/   19امليتيتيتيتيتيتيتيتؤرخ  46/182إىل ريتيتيتيتيتيتيتيترار اعمةييتيتيتيتيتيتيتيتة الةاميتيتيتيتيتيتيتيتة  اً وإذ يشيتيتيتيتيتيتيتيتري  ي يتيتيتيتيتيتيتيت 
املمةلق بمةزيز تنسيق املسيتاعد  اإلنسيتانية اليت  تقيتدمها األميتح املم يتد    حيتا ت  1991 ديسمرب

 ،الطوارئ واملبادئ الموجيهية بشأن المشرد الداخلي املرفقة به
 نيتيتام مؤاسيتيتات جمليتيتسبشيتيتأن ب 5/1إىل ريتيترارجم جمليتيتس حقيتيتوق اإلنسيتيتان  كيتيتكل   وإذ يشيتيتري 

بشأن مدونيتة رواعيتد السيتلول للمنيلبيتال بو ييتات    5/2و حقوق اإلنسان المابع لألمح املم د ،
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، ويشدد على ضرور   دام 2007حزيران/يونيه  18إطار اإلجرامات اخلاصة للمجلس، املؤرخال 
 ،املنيلبال بو يات مهامهح وفقاً هلكين القرارين ومرفقا ما

إزام الةيتيتيتدد النيبيتيتيتري املبيتيتيتزد ميتيتيتن املشيتيتيتردين داخلييتيتيتاً   مجييتيتيتع   يتيتيتام  بيتيتيتال  وإذ يشيتيتيتةر بانزعيتيتيتا  
الةامل، ألاباب منها ا نمهاكات والمجاوزات املمةلقة حبقوق اإلنسان وانمهاكات القيتانون اليتدو  
اإلنسيتيتاو والنيتيتزاد املسيتيتلط وا ضيتيتطهاد والةنيتيت  واإلرهيتيتاب، ف يتيتًا عيتيتن النييتيتوارجت الطبيةييتيتة  و النا يتيتة 

بشيتيترية، اليتيتكين   ن يتيتلون عليتيتى ميتيتا ينيبيتيتي ميتيتن ا،ماييتيتة واملسيتيتاعد ، وإذ ييتيتدرل ميتيتا عيتيتن األنشيتيتطة ال
ييتيتيتيتيتنجح عيتيتيتيتيتن ذليتيتيتيتيت  ميتيتيتيتيتن مليتيتيتيتيتديات جسيتيتيتيتيتيمة لألايتيتيتيتيت ا  املةنييتيتيتيتيتال، مبيتيتيتيتيتا   ذليتيتيتيتيت  اجملممةيتيتيتيتيتات اليتيتيتيتيت  

 تسم يبهح، ف ًا عن اجملممع الدو ،
ا ميتيتا للمشيتيترد اليتيتداخلي ميتيتن  بةيتيتاد إنسيتيتانية وإةاحبييتيتة ومرتبطيتيتة حبقيتيتوق اإلنسيتيتان ورمبيتيتوإذ ييتيتدرل  

ببنام السام، مبا   ذل  حا ت المشرد الطويل األمد، وما ينطوجم عليه وضع النسام واألطبيتال 
ميتيتن ضيتيتة  ايتيتديد عيتيتادً ، ف يتيتًا عيتيتن وضيتيتع كبيتيتار السيتيتن واألايتيت ا  ذوجم اإلعاريتيتة، ومسيتيتؤوليات 
اليتيتيتدول واجملمميتيتيتع اليتيتيتدو   يتيتيتاي امل يتيتيتي   تةزييتيتيتز ا،ماييتيتيتة واملسيتيتيتاعد  املقدميتيتيتة هليتيتيتؤ م بوايتيتيتاحبل تشيتيتيتمل 

حقيتيتوق اإلنسيتيتان وا،رييتيتات األااايتيتية عمييتيتع املشيتيتردين داخلييتيتاً واايمهيتيتا   ايتيتياق السيتيتةي  احيتيتمام
 للموصل إىل حلول داحبمة،

با،اجيتيتة إىل تةزييتيتز تةميتيتيح مراعيتيتا  حقيتيتوق اإلنسيتيتان للمشيتيتردين داخلييتيتاً   وإذ نيتيتيع علميتيتاً  
 نشيتيتطة مجييتيتيتع جهيتيتيتات منموميتيتيتة األميتيتيتح املم يتيتيتد  ميتيتيتن  جيتيتيتل الم يتيتيتدجم ببةالييتيتيتة  كيتيتيترب للم يتيتيتديات اليتيتيت  
يواجههيتيتا هيتيتؤ م األايتيت ا ، مبيتيتا   ذليتيت  عيتيتن طرييتيتق إييتيتام ا عمبيتيتار الواجيتيت  إلعيتيتاد  تةييتيتال   يتيتل 

 يتيتيتيتيتدد بموصيتيتيتيتيتيات املقيتيتيتيتيترر اخليتيتيتيتيتا  املةيتيتيتيتيت  حبقيتيتيتيتيتوق اإلنسيتيتيتيتيتان لألميتيتيتيتيتال الةيتيتيتيتيتام، وإذ يرحيتيتيتيتيت    هيتيتيتيتيتكا ال
 للمشردين داخلياً،

للمشيتيتيتردين   ن اليتيتيتدول تم ميتيتيتل املسيتيتيتؤولية األوىل عيتيتيتن تيتيتيتوفري ا،ماييتيتيتة واملسيتيتيتاعد وإذ يؤكيتيتيتد  
مةاعيتيتة دون متيييتيتز، بوايتيتاحبل تشيتيتمل تيسيتيتري الموصيتيتل إىل حليتيتول داحبميتيتة و  داخلييتيتاً اخلاضيتيتةال لو يمهيتيتا

 المةاون على الن و املناا  مع اجملممع الدو ،عن طريق د األاباب اعكرية ملشنيلة المشر  
على املقرر اخلا  املة  حبقوق اإلنسيتان للمشيتردين داخلييتاً مليتا اضيتطلع بيته ميتن  ي   -1 

 نشطة حىت اآلن، ولدوري ا،يتافز   رفيتع مسيتمول اليتوعي مب نيتة املشيتردين داخلييتاً، وعهيتودي املسيتممر    
حبييتيتة وغريهيتيتا ميتيتن ا حمياجيتيتات اريتيتدد ، بطيتيترق منهيتيتا تةميتيتيح مراعيتيتا  حقيتيتوق ايتيتبيل تلبييتيتة احمياجيتيتا ح اإلةا

 اإلنسان للمشردين داخلياً    نشطة مجيع اعهات ذات ال لة   منمومة األمح املم د ؛
بمقرييتيتر املقيتيترر اخليتيتا  املةيتيت  حبقيتيتوق اإلنسيتيتان للمشيتيتردين داخلييتيتاً، املقيتيتدم  يرحيتيت  -2 

 ومبا ورد فيه من اامنماجات وتوصيات؛ (1)وال اثال إىل جملس حقوق اإلنسان   دورته ال انية

__________ 

(1) A/HRC/32/35. 
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بةقد مؤمتر القمة الةاملي للةمل اإلنساو   إاطنبول بمكيا، نيع مع المقدير  -3 
الم ميح على اتباد هنج جديد   تناول احمياجيتات ويكك ر ب ،2016 يار/مايو  24و 23يومي 

سيتيتانية البورييتيتة وملقييتيتق نميتيتاحبج إةاحبييتيتة  طيتيتول اميتيتداً، املشيتيتردين داخلييتيتاً يقيتيتوم عليتيتى تلبييتيتة احمياجيتيتا ح اإلن
 من  جل تةزيز ردر  املشردين داخلياً واجملممةات ال  تسم يبهح على ملقيق ا كمبام الكايت؛

بيتأن األميتال الةيتام ريتد حيت  مجييتع اعهيتات صيتاحبة امل يتل ة عليتى ا لميتيتزام ييتكك ر  -4 
 50بنسيتبة   تقيتل عيتن  ،ة كرمييتة وممنيتةخلبض مةد ت المشرد اليتداخلي بطريقيتخبطة عاملية ااملة 

 ؛2030حبلول عام    املاحبة
لل نيوميتيتيتات واملنمميتيتيتات ا،نيومييتيتيتة الدولييتيتيتة واملنمميتيتيتات غيتيتيتري  عيتيتيتن تقيتيتيتديرييةيتيتيترب  -5 

ا،نيومييتيتيتة اليتيتيت  ريتيتيتدمو ا،ماييتيتيتة واملسيتيتيتاعد  إىل املشيتيتيتردين داخلييتيتيتاً، مبيتيتيتا   ذليتيتيت  عيتيتيتن طرييتيتيتق تيسيتيتيتري 
داخلييتيتيتاً ضيتيتيتمن خططهيتيتيتا اإلةاحبييتيتيتة الوطنييتيتيتة، وريتيتيتد مو الموصيتيتيتل إىل حليتيتيتول داحبميتيتيتة وإدميتيتيتا  املشيتيتيتردين 

 الدعح لةمل املقرر اخلا ؛
إزام املشيتاكل املسيتممر  اليت  تواجههيتا  عيتداد كبيتري  ميتن املشيتردين  يةرب عن رلقيته -6 

داخلييتيتيتيتيتيتاً   مجييتيتيتيتيتيتع   يتيتيتيتيتيتام الةيتيتيتيتيتيتامل، وخباصيتيتيتيتيتيتة خطيتيتيتيتيتيتر الوريتيتيتيتيتيتود   بيتيتيتيتيتيتراثن البقيتيتيتيتيتيتر امليتيتيتيتيتيتدرع وا ايتيتيتيتيتيتمبةاد 
ة البيتيتيتر  املماحيتيتيتة هليتيتيتح لل  يتيتيتول عليتيتيتى املسيتيتيتاعد  اإلنسيتيتيتانية ا رم يتيتيتادجم، وددودييتيتيت - ا جمميتيتيتاعي

وا ايتيتمباد  ميتيتن اعهيتيتود واملسيتيتاعد  اإلةاحبييتيتة الطويليتيتة األميتيتد، وايتيتهولة تةرضيتيتهح  نمهاكيتيتات القيتيتانون 
اليتيتيتدو ،   ايتيتيتيما ريتيتيتانون حقيتيتيتوق اإلنسيتيتيتان والقيتيتيتانون اليتيتيتدو  اإلنسيتيتيتاو، وال يتيتيتةوبات النامجيتيتيتة عيتيتيتن 

ة والطةيتيتيتام وامليتيتيتأول واخليتيتيتدمات ال يتيتيت ية والمةليتيتيتيح، وضيتيتيتةهح اخليتيتيتا ، ميتيتيتن ربييتيتيتل عيتيتيتدم تيتيتيتوفر ا،ماييتيتيت
وتبني  الروابع األارية، وفقدان الوثاحبق ال رورية وما يرتبع بكل  من ر ايا ذات  مهية إلعاد  

 إدماجهح، مبا   ذل  ضرور  رد املمملنيات  و تةوي هح عنها، حس  ا رم ام؛
ي ويقيتيتر با،اجيتيتة إىل إزام مشيتيتنيلة المشيتيترد اليتيتكجم يطيتيتول  ميتيتد يةيتيترب عيتيتن رلقيتيته  ي يتيتاً  -7 

إجييتيتاد إىل إدميتيتا  حقيتيتوق واحمياجيتيتات املشيتيتردين داخلييتيتاً   ا ايتيتماتيجيات اإلةاحبييتيتة الريبييتيتة وا، يتيترية 
عليتى حيتيتد ايتيتوام، وإىل مشيتيتاركمهح   ت يتيتميح هيتكي ا ايتيتماتيجيات وتنبييتيتكها، ف يتيتاً عيتيتن ا،اجيتيتة إىل 

د  الميتيتوطال   منييتيتان مخيتيتر ميتيتن إجييتيتاد حليتيتول داحبميتيتة تشيتيتمل الةيتيتود  الطوعييتيتة  و اإلدميتيتا  ارليتيتي  و إعيتيتا
 البلد، بطريقة كرمية وممنة؛

إزام النطاق النيامل من المهديدات وا نمهاكات  يةرب عن القلق بوجه خا  -8 
والمجيتيتاوزات املمةلقيتيتة حبقيتيتوق اإلنسيتيتان وانمهيتيتال القيتيتانون اليتيتدو  اإلنسيتيتاو اليتيت  يواجههيتيتا الةدييتيتد ميتيتن 

ل، املةرضيتيتال بشيتيتنيل خيتيتا  هليتيتكي ا نمهاكيتيتات  و املشيتيتردين داخلييتيتاً، مبيتيتن   ذليتيت  النسيتيتام واألطبيتيتا
املسيتيتيتيتمهدفال ديتيتيتيتا ملدييتيتيتيتداً، و  ايتيتيتيتيما ألغيتيتيتيتراين الةنيتيتيتيت  اعنسيتيتيتيتي واعنسيتيتيتيتاو وا ايتيتيتيتم ال اعنسيتيتيتيتي 

املمواصيتيتل ويشيتيتجع ا لميتيتزام وا عميتدام اعنسيتيتي وا  يتيتار باألايتيت ا  والمجنييتيتد اإلجبيتارجم واخلطيتيت ، 
، وييتدعو اليتدول اصة من املسيتاعد  وا،ماييتةبمةزيز الةمل على تلبية احمياجا ح اخلللمقرر اخلا  

إىل  ن تبيتيتيتادر، بالمةيتيتيتاون ميتيتيتيتع الوكيتيتيتا ت الدولييتيتيتيتة واعهيتيتيتات األخيتيتيترل صيتيتيتيتاحبة امل يتيتيتل ة، إىل تيتيتيتيتوفري 
ا،ماييتيتيتة واملسيتيتيتاعد  إىل املشيتيتيتردين داخلييتيتيتاً ميتيتيتن ضيتيتيت ايا ا نمهاكيتيتيتات والمجيتيتيتاوزات امليتيتيتككور   عيتيتيتاي، 
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، م يتيتيتل ا حمياجيتيتيتات اخلاصيتيتيتةميتيتيتن ذوجم وكيتيتيتكل  إىل مجييتيتيتع البخيتيتيتات األخيتيتيترل ميتيتيتن املشيتيتيتردين داخلييتيتيتاً 
األفيتيتراد اليتيتكين تةرضيتيتوا ل يتيتدمات ايتيتديد  واملسيتيتنال واألايتيت ا  ذوجم اإلعاريتيتة، ميتيتع مراعيتيتا  جمميتيتل 

 ررارات اعمةية الةامة وجملس األمن ذات ال لة؛
جبمييتيتيتع  طيتيتيتراا النيتيتيتزاد املسيتيتيتلط امم يتيتيتال المزاما يتيتيتا مبوجيتيتيت  القيتيتيتانون اليتيتيتدو  يهييتيتيت   -9 

قيتيتوق اإلنسيتيتان، حسيتيت  ا رم يتيتام، ب ييتيتة منيتيتع المشيتيترد القسيتيترجم وتةزييتيتز اإلنسيتيتاو والقيتيتانون اليتيتدو  ،
ااية املدنيال، ويهييت  با،نيوميتات اذيتاذ الميتدابري الازميتة  حيتمام وااييتة حقيتوق اإلنسيتان عمييتع 

 املشردين داخلياً، دون متييز من  جم نود، وفقاً  لمزاما ا املنطبقة مبوج  القانون الدو ؛
ارتنييتاب الةنيت  اعنسيتي واعنسيتاو حبيتق املشيتردين داخلييتاً  اايتممرار ييتدين بشيتد  -10 

ميتن مجييتيتع األعميتيتار، حييتيت  تشيتنيل النسيتيتام والبمييتيتات  ك يتيتر ضيت اياي بشيتيتنيل غيتيتري ممناايتيت ، ونيتيت  
السيتيتلطات واجملمميتيتع اليتيتدو  عليتيتى الةميتيتل مةيتيتاً ملنيتيتع هيتيتكي األفةيتيتال والم يتيتدجم هليتيتا ببةالييتيتة، ولم قييتيتق 

إىل الةداليتيتة ومسيتيتاعد  ال يتيت ايا، ف يتيتًا عيتيتن  األميتيتن وااييتيتة حقيتيتوق اإلنسيتيتان وتيتيتوفري ايتيتبل اللجيتيتوم
الم دجم ألاباب الةن  املرتني  حبق النسام والبميات، ومنياف ة اإلفات ميتن الةقيتاب بشيتنيل 

  عام؛
اليتيتدول وايتيتاحبر األطيتيتراا الباعليتيتة ذات ال يتيتلة عليتيتى  ن تأخيتيتك   ا،سيتيتبان  نيتيت  -11 

 ثنيتام الةميتل عليتى تةزييتز وكباليتة ااييتة  وكبيتار السيتنا حمياجات اخلاصة لألايت ا  ذوجم اإلعاريتة 
وكبيتيتيتار حقيتيتيتوق اإلنسيتيتيتان للمشيتيتيتردين داخلييتيتيتاً،   ايتيتيتيما ب يتيتيتمان ح يتيتيتول األايتيتيت ا  ذوجم اإلعاريتيتيتة 

، مبيتيتا   ذليتيت  الرعاييتيتة املسيتيتاعد  وا،ماييتيتة وإعيتيتاد  المأهييتيتل اخليتيتدمات املناايتيتبة   جميتيتالعليتيتى  السيتيتن
  الوريتيتيتيتو  مج الم قييتيتيتيت ،خيتيتيتيتدمات ال يتيتيتيت ة اعنسيتيتيتيتية واإل ابييتيتيتيتة واليتيتيتيتدعح النبسيتيتيتيتي وبيتيتيتيتراال يتيتيتيت ية و 
 على ردم املساوا  مع غريهح؛املناا  و 
، بالمةيتيتاون ميتيتع الوكيتيتا ت الدولييتيتة واعهيتيتات األخيتيترل تسيتيتةىاليتيتدول إىل  ن  ييتيتدعو -12 

النسيتيتيتام، مشيتيتيتاركة     ذليتيتيت مبيتيتيتن  ،داخلييتيتيتاً  ينضيتيتيتمان ودعيتيتيتح مشيتيتيتاركة املشيتيتيتردإىل صيتيتيتاحبة امل يتيتيتل ة، 
ر واألنشيتطة اليت  تيتيتؤثر تيتأثرياً مباايتراً عليتيتى كامليتة وجمدييتة عليتى مجييتيتع مسيتمويات عملييتات صيتيتنع القيترا

تةزييتز حقيتوق اإلنسيتان واايمهيتا، ميتن  جيتل المشيترد اليتداخلي، اعوان  املم يتلة بمجيع  و حيا ح، 
واإلدما     نشطة وخطع المنمية ارلييتة قوق اإلنسان، ا نمهاكات والمجاوزات املمةلقة حبومنع 

واإلدميتا  ارليتي الةود  الطوعية،  احبل تشمل تشجيعبوا ووضع حلول داحبمة وتنبيكها،والوطنية، 
عمليات السام،  و إعاد  الموطال   منيان مخر من البلد، بطريقة كرمية وممنة، ف ًا عن دعح 

 النزاد، والمنمية؛ انمهام اإلعمار بةدوإعاد  وبنام السام، والةدالة ا نمقالية، 
ح عيتيتيتن النييتيتيتوارجت، واملمبيتيتيتارح جيتيتيترام إزام المشيتيتيترد اليتيتيتداخلي النيتيتيتاجيةيتيتيترب عيتيتيتن رلقيتيتيته  -13 

اآلثيتيتار ال يتيتار  لم يتيتري املنيتيتاخ والبقيتيتر وغيتيتري ذليتيت  ميتيتن الةواميتيتل، ويسيتيتل ح با،اجيتيتة إىل هنيتيتج يرتنييتيتز عليتيتى 
والم طيتيع للطيتوارئ املرتبطيتة حقوق اإلنسان   جمال ا،د من خميتاطر النييتوارجت، واإلنيتكار املبنييتر، 

جهيتيتود اإلنةيتيتاحل وا،يتيتد ميتيتن المشيتيترد ييتيت  حيتيتد ا، ف يتيتًا عيتيتن بيتيتكل ببيتيتالنيوارجت، وإدار  النييتيتوارجت وذ
النيتيتيتاجح عيتيتيتن النييتيتيتوارجت والم يتيتيتيتدجم ليتيتيته، ميتيتيتن  جيتيتيتل ااييتيتيتيتة األايتيتيت ا  املميتيتيتأثرين وتلبييتيتيتة احمياجيتيتيتيتا ح 
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يتنداجم لل يتد ميتن والموصل إىل حليتول داحبميتة لوضيتةهح،  ويشيتري   هيتكا السيتياق إىل  حنييتام إطيتار ا 
 .(3)وإىل اتباق باريس (2)2030-2015خماطر النيوارجت للبم  

باملبيتيتادئ الموجيهييتيتة املمةلقيتيتة بالمشيتيترد اليتيتداخلي بوصيتيتبها إريتيتراري يؤكيتيتد ميتيتن جدييتيتد  -14 
إطاراً دولياً مهماً ،ماية املشيتردين داخلييتاً، ويشيتجع اليتدول األع يتام والوكيتا ت اإلنسيتانية، ف يتًا 
عيتيتيتن امليتيتيتا ال ميتيتيتن  جيتيتيتل المنمييتيتيتة ومقيتيتيتدمي املسيتيتيتاعد  اإلةاحبييتيتيتة، عليتيتيتى مواصيتيتيتلة الةميتيتيتل مةيتيتيتاً   إطيتيتيتار 

لرامييتيتيتة إىل ا ايتيتيتمجابة  حمياجيتيتيتات املشيتيتيتردين داخلييتيتيتاً عليتيتيتى  يتيتيتو مينييتيتيتن المنبيتيتيتؤ بيتيتيته بدرجيتيتيتة املسيتيتيتاعي ا
طويليتيتيتة األميتيتيتد ميتيتيتن  جيتيتيتل تنبييتيتيتك حليتيتيتول داحبميتيتيتة، ال كيتيتيترب، مبيتيتيتا   ذليتيتيت  حيتيتيتاجمهح للمسيتيتيتاعد  اإلةاحبييتيتيتة 

وييتيتيتيتدعو   هيتيتيتيتكا ال يتيتيتيتدد إىل تقيتيتيتيتدن اليتيتيتيتدعح اليتيتيتيتدو ، عنيتيتيتيتد الطليتيتيتيت ، عهيتيتيتيتود اليتيتيتيتدول   جميتيتيتيتال بنيتيتيتيتام 
 القدرات؛
متدييتيتد و ييتيتة املقيتيترر اخليتيتا  املةيتيت  حبقيتيتوق اإلنسيتيتان للمشيتيتردين داخلييتيتاً لبيتيتم   يقيترر -15 

 ، للقيام مبا يلي:ثاجت انوات
مةاعيتيتيتة مشيتيتيتنيلة المشيتيتيترد اليتيتيتداخلي املةقيتيتيتد ، وخباصيتيتيتة عيتيتيتن طرييتيتيتق تةميتيتيتيح حقيتيتيتوق  ) (  

 اإلنسان للمشردين داخلياً    نشطة مجيع اعهات ذات ال لة   منمومة األمح املم د ؛
ميتيتيتل عليتيتيتى تةزييتيتيتز ا ايتيتيتمجابة الدولييتيتيتة للمشيتيتيتنيلة املةقيتيتيتد  املمم ليتيتيتة   حيتيتيتا ت الة )ب( 

المشيتيترد اليتيتداخلي واملشيتيتاركة   اليتيتدعو  والةميتيتل اليتيتدوليال املنسيتيتقال ميتيتن  جيتيتل ملسيتيتال ااييتيتة حقيتيتوق 
اإلنسان للمشردين داخلياً واحمامها، مع مواصلة وتةزيز ا،وار اعامع مع ا،نيومات واملنمميتات 

 املنممات اإلرليمية وغري ا،نيومية واألطراا الباعلة األخرل ذات ال لة؛ا،نيومية الدولية و 
إىل املقيتيترر اخليتيتا  املةيتيت  حبقيتيتوق اإلنسيتيتان للمشيتيتردين داخلييتيتاً،   ايتيتياق  يطليتيت  -16 

 تنبيك و يمه:
 ن يواصيتيتيتيتل، عيتيتيتيتن طرييتيتيتيتق ا،يتيتيتيتوار املسيتيتيتيتممر ميتيتيتيتع ا،نيوميتيتيتيتات واملنمميتيتيتيتات ا،نيومييتيتيتيتة  ) ( 

 ا،نيومييتة واألطيتراا الباعليتة األخيترل ذات ال يتلة، مللييتل  ايتباب الدولية واملنممات اإلرليمييتة وغيتري
ميتدابري املمةلقيتة الالمشرد الداخلي، واحمياجات املشردين وحقورهح اإلنسانية، وتدابري الوراية، مبا فيها 

حبماييتيتيتيتة األايتيتيتيت ا  املةرضيتيتيتيتال خلطيتيتيتيتر المشيتيتيتيترد ومسيتيتيتيتاعد ح، وايتيتيتيتبل تةزييتيتيتيتز ااييتيتيتيتة املشيتيتيتيتردين داخلييتيتيتيتاً 
ول داحبمة لوضةهح، مع مراعيتا  ا،يتا ت اخلاصيتة واملةلوميتات ذات ال يتلة، مبيتا ومساعد ح وإجياد حل

فيهيتيتيتا ملدييتيتيتداً اإلح يتيتيتامات والبيانيتيتيتات امل يتيتيتنبة حسيتيتيت  السيتيتيتن واعيتيتيتنس والمنيتيتيتود واملوريتيتيتع، و ن ييتيتيتدر  
 مةلومات موثورة دكا الشأن   المقارير ال  يقدمها إىل جملس حقوق اإلنسان؛

 ن يواصيتيتيتل، عيتيتيتن طرييتيتيتق ا،يتيتيتوار املسيتيتيتممر ميتيتيتع ا،نيوميتيتيتات واملنمميتيتيتات ا،نيومييتيتيتة  )ب( 
الدولييتيتيتة واملنمميتيتيتات اإلرليمييتيتيتة وغيتيتيتري ا،نيومييتيتيتة واألطيتيتيتراا الباعليتيتيتة األخيتيتيترل ذات ال يتيتيتلة، جهيتيتيتودي 
يتيتز عليتيتى منيتيتع المشيتيتر د وعليتيتى ملسيتيتال  الرامييتيتة إىل تشيتيتجيع وضيتيتع اايتيتماتيجيات ايتيتاملة وتيتيتدابري دعيتيتح تركش

__________ 

 ، املرفق ال او.69/283ررار اعمةية الةامة  (2)

(3) FCCC/CP/2015/10/Add.1. 
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ليتيتيتول الداحبميتيتيتة املقدميتيتيتيتة للمشيتيتيتردين داخلييتيتيتاً وإدميتيتيتاجهح   اخلطيتيتيتع اإلةاحبييتيتيتيتة ا،ماييتيتيتة واملسيتيتيتاعد  وا،
الوطنية، واضةاً   اعمباري املسؤولية الرحبيسية ال  تقع على عيتاتق اليتدول   نطيتاق و يمهيتا   هيتكا 

 ال دد؛
 ن يواصيتيتيتيتل اايتيتيتيتم دام املبيتيتيتيتادئ الموجيهييتيتيتيتة املمةلقيتيتيتيتة بالمشيتيتيتيتر د اليتيتيتيتداخلي   حيتيتيتيتواري ميتيتيتيتع  ) ( 

واليتيتيتدول اليتيتيت  متيتيتيتر مبرحليتيتيتة ميتيتيتا بةيتيتيتد النيتيتيتزاد  و بأوضيتيتيتاد  خيتيتيترل، واملنمميتيتيتات ا،نيومييتيتيتة الدولييتيتيتة ا،نيوميتيتيتات 
واملنمميتات اإلرليمييتيتة وغيتيتري ا،نيومييتيتة واألطيتيتراا الباعليتة األخيتيترل ذات ال يتيتلة، و ن يواصيتيتل جهيتيتودي ميتيتن 

القيتدرات   جل زياد  نشر املبادئ الموجيهية والمويج هلا وتطبيقها ودعح اعهود الرامييتة إىل تشيتجيع بنيتام
 واام دام املبادئ الموجيهية، ف اً عن وضع المشريةات والسيااات ارلية؛

الو ييتة و ن ييتو  اعمبيتاراً خاصيتاً  جميتا ت عميتل ن يُدمج منموراً جنسانياً   مجييتع  )د( 
،قوق اإلنسان للنسام واألطبال املشردين داخلييتاً وغيتريهح ميتن البخيتات املميتأثر  بالمشيترد اليتداخلي ميتن 

ا حمياجيتيتيتيتات اخلاصيتيتيتيتة، م يتيتيتيتل كبيتيتيتيتار السيتيتيتيتن وذوجم اإلعاريتيتيتيتة واألفيتيتيتيتراد اليتيتيتيتكين تةرضيتيتيتيتوا ل يتيتيتيتدمات  ذوجم
 اديد ، و حمياجا ح اخلاصة من املساعد  وا،ماية والمنمية؛

 ن يواصيتيتيتيتيتل جهيتيتيتيتيتودي الرامييتيتيتيتيتة إىل تشيتيتيتيتيتجيع النميتيتيتيتيتر، عنيتيتيتيتيتد ا رم يتيتيتيتيتام،   حقيتيتيتيتيتوق  (ه) 
واملساعد    اياق عملييتات السيتام اإلنسان للمشردين داخلياً واحمياجا ح اخلاصة من ا،ماية 
 واتبارات السام وعمليات إعاد  اإلدما  وإعاد  المأهيل؛

 ن يواصل ا هممام بيتدور اجملمميتع اليتدو    مسيتاعد  اليتدول املميتأثر ، بنيتام عليتى  )و( 
طلبهيتيتا،   تلبييتيتة احمياجيتيتات املشيتيتردين داخلييتيتاً ميتيتن ا،ماييتيتة واملسيتيتاعد ، مبيتيتا   ذليتيت  مسيتيتاعد ا   

ا ايتيتماتيجيات الوطنييتيتة، و ن ُي يتيتم ن  نشيتيتطة اليتيتدعو  اليتيت  ينبيتيتكها تركييتيتزاً عليتيتى تةبخيتيتة امليتيتوارد  تنبييتيتك
 النيافية لاامجابة  حمياجات البلدان املمأثر ؛

 ن يواصيتيتيتل، عيتيتيتن طرييتيتيتق ا،يتيتيتوار املسيتيتيتممر ميتيتيتع ا،نيوميتيتيتات واملنمميتيتيتات ا،نيومييتيتيتة  )ز( 
راا الباعليتيتيتيتة األخيتيتيتيترل ذات ال يتيتيتيتلة، الدولييتيتيتيتة واملنمميتيتيتيتات اإلرليمييتيتيتيتة وغيتيتيتيتري ا،نيومييتيتيتيتة املةنييتيتيتيتة واألطيتيتيتيت

 جهودي الرامية إىل تةزيز ااية حقوق اإلنسان للمشردين داخلياً   اياق النيوارجت؛
 ن يسممر   تةزيز المةيتاون اليتكجم نشيتأ بيتال   يتل األميتال الةيتام واألميتح املم يتد ،  )ح( 

ات الدولية واإلرليمية مبا   ذل  المةاون   إطار عنة بنام السام، ف ًا عن المةاون مع املنمم
 األخرل، وخباصة مشاركمه   عمل اللجنة الداحبمة املشمكة بال الوكا ت وهيخا ا البرعية؛

 ن يسيتممر   ا ايتمةانة،   األنشيتطة اليت  ي يتطلع ديتا، باإلطيتار اليتكجم وضيتةمه  )ط( 
 ؛(4)اللجنة الداحبمة املشمكة بال الوكا ت بشأن إجياد حلول داحبمة للمشردين داخلياً 

__________ 

(4) A/HRC/13/21/Add.4. 
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امليتيتيتيتا ال ميتيتيتيتن  جيتيتيتيتل المنمييتيتيتيتة وايتيتيتيتاحبر مقيتيتيتيتدمي املسيتيتيتيتاعد   ن يواصيتيتيتيتل المةيتيتيتيتاون ميتيتيتيتع  )جم( 
اإلةاحبييتيتة، مبيتيتا   ذليتيت  وكيتيتا ت األميتيتح املم يتيتد  واألطيتيتراا الباعليتيتة األخيتيترل ذات ال يتيتلة، ميتيتن  جيتيتل 

 زياد  تةزيز جهود املساعد  الدولية دعماً للمساعي الرامية إىل إجياد حلول داحبمة؛
ن تقيتيتيتدم حليتيتيتوً  داحبميتيتيتة، ويشيتيتيتجع عليتيتيتى تةزييتيتيتز المةيتيتيتاون اليتيتيتدو ، باليتيتيتدول   يهييتيتيت  -17 

بوايتيتيتيتيتاحبل منهيتيتيتيتيتا تيتيتيتيتيتوفري امليتيتيتيتيتوارد واخليتيتيتيتيتربات ملسيتيتيتيتيتاعد  البليتيتيتيتيتدان املميتيتيتيتيتأثر ، و  ايتيتيتيتيتيما البليتيتيتيتيتدان النامييتيتيتيتيتة، 
جهودهيتيتيتيتا واياايتيتيتيتا ا الوطنييتيتيتيتة املم يتيتيتيتلة بميتيتيتيتوفري املسيتيتيتيتاعد  وا،ماييتيتيتيتة والمأهييتيتيتيتل وا،ليتيتيتيتول الداحبميتيتيتيتة   

 داخلياً وللمجممةات ال  تسم يبهح؛واملساعد  اإلةاحبية للمشردين 
   (5)2030مجييتيتيتيتع البليتيتيتيتدان عليتيتيتيتى إدميتيتيتيتا  خطيتيتيتيتة المنمييتيتيتيتة املسيتيتيتيتمدامة لةيتيتيتيتام  نيتيتيتيت  -18 

ترميتي إىل تلبييتة  2030ايااا ا الوطنية و طرها اإلةاحبية، حسيت  ا رم يتام، وييتكك ر بيتأن خطيتة عيتام 
 احمياجات البخات األضة ، ومنها فخة املشردين داخلياً؛

دول عليتيتى امل يتيتي   وضيتيتع وتنبييتيتك تشيتيتريةات واياايتيتات دلييتيتة تمنيتيتاول اليتيت يشيتيتجع -19 
مجييتيتيتع مراحيتيتيتل المشيتيتيترد بشيتيتيتنيل جيتيتيتامع دون متيييتيتيتز، بوايتيتيتاحبل منهيتيتيتا تةييتيتيتال جهيتيتيتة تنسيتيتيتيق وطنييتيتيتة داخيتيتيتل 
ا،نيومة تُةىن مبساحبل المشرد الداخلي وذ يص موارد   امليزانية، ويشجع اجملمميتع اليتدو  ووكيتا ت 

ات الباعليتة اإلرليمييتة والوطنييتة عليتيتى تقيتدن اليتدعح امليتا  والمقيتيت  إىل األميتح املم يتد  ذات ال يتلة واعهيتيت
 ا،نيومات والمةاون مةها   هكا الشأن، عندما يمطل  ذل ؛

باملبيتيتيتيتادرات اليتيتيتيت  تم يتيتيتيتكها منمميتيتيتيتات إرليمييتيتيتيتة، م يتيتيتيتل ا مليتيتيتيتاد األفريقيتيتيتيتي، يرحيتيتيتيت   -20 
رينيييتيتيتيتة، ومنمميتيتيتيتة األميتيتيتيتن وامليتيتيتيتؤمتر اليتيتيتيتدو  املةيتيتيتيت  مبنطقيتيتيتيتة الب يتيتيتيتريات النييتيتيتيتربل، ومنمميتيتيتيتة البليتيتيتيتدان األم
ا،ماييتيتة واملسيتيتاعد  والمنمييتيتة والمةيتيتاون    وروبيتيتا، وجمليتيتس  وروبيتيتا، ميتيتن  جيتيتل الم يتيتدجم  حمياجيتيتات 

للمشيتيتردين داخلييتيتاً والموصيتيتل إىل حليتيتول داحبميتيتة لوضيتيتةهح، ويشيتيتجع املنمميتيتات اإلرليمييتيتة عليتيتى تةزييتيتز 
  نشطمها وتةاوهنا مع املقرر اخلا ؛

باعمماد "اتبارية ا ملاد األفريقي املمةلقة حبماية املشيتردين داخلييتاً  يرح  بشد  -21 
   فريقييتا ومسيتاعد ح" وبيتدخوهلا حييتز المنبييتك وبةملييتيتة الم يتديق اعارييتة عليتى هيتكي ا تبارييتة اليتيت  
تشيتيتيتنيل خطيتيتيتو  هاميتيتيتة  يتيتيتو تةزييتيتيتز اإلطيتيتيتار املةييتيتيتارجم اليتيتيتوط  واإلرليميتيتيتي ،ماييتيتيتة املشيتيتيتردين داخلييتيتيتاً   

د ح؛ ويشيتيتيتجع اآللييتيتيتات اإلرليمييتيتيتة األخيتيتيترل عليتيتيتى  ن تنميتيتيتر   وضيتيتيتع  ُطيتيتيتر مةيارييتيتيتة  فريقييتيتيتا ومسيتيتيتاع
 إرليمية  اثلة ،ماية املشردين داخلياً؛

مجييتيتع ا،نيوميتيتات، و  ايتيتيما حنيوميتيتات البليتيتدان اليتيت  توجيتيتد فيهيتيتا  يشيتيتجشع بقيتيتو  -22 
يتيتر  نشيتيتطة األميتيتح املم يتيتد  وغريهيتيتا ميتيتن اعهيتيتات الباعليتيت ة ذات حيتيتا ت تشيتيترد داخليتيتي، عليتيتى  ن تُيسش

ال يتيتلة الرامييتيتة إىل تلبييتيتة احمياجيتيتات املشيتيتردين داخلييتيتاً   جميتيتا ت ا،ماييتيتة واملسيتيتاعد  والمنمييتيتة، و ن 
تسيتيتيتمجي  عليتيتيتى وجيتيتيته السيتيتيترعة لطلبيتيتيتات املقيتيتيترر اخليتيتيتا  املمةلقيتيتيتة بالقييتيتيتام بزييتيتيتارات وا، يتيتيتول عليتيتيتى 
مةلوميتيتيتيتات، ويشيتيتيتيتدد عليتيتيتيتى ا،اجيتيتيتيتة إىل إتاحيتيتيتيتة وصيتيتيتيتول غيتيتيتيتري مقييتيتيتيتد للمقيتيتيتيترر وفقيتيتيتيتاً لو يميتيتيتيته، ونيتيتيتيت  

__________ 
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نيومات واهليخات ذات ال لة   منمومة األمح املم يتد  عليتى  ن تقيتوم، عليتى املسيتمول القطيترجم ا،
 ي اً، مبمابةة تنبييتك توصيتيات املنيليت  بالو ييتة ممابةيتة فةاليتة حبسيت  ا رم يتام، وإتاحيتة املةلوميتات 

 بشأن المدابري املم ك    هكا ال دد؛
بيتيتيتال الوكيتيتيتا ت وجهيتيتيتات  ا،نيوميتيتيتات و ع يتيتيتام اللجنيتيتيتة الداحبميتيتيتة املشيتيتيتمكةيشيتيتيتجع  -23 

تنسيق األنشيتطة اإلنسيتانية لألميتح املم يتد  واألفرريتة القطرييتة عليتى ضيتمان تيتوفري بيانيتات موثوريتة عيتن 
حيتيتا ت المشيتيترد اليتيتداخلي لاامايتيتاد ديتيتا   بليتيتور  اايتيتمجابة فةاليتيتة وراحبميتيتة عليتيتى ا،قيتيتوق، وتبيتيتادل 

الم ليتيتيات الةاملييتيتة، البيانيتيتات ميتيتع مركيتيتز رصيتيتد المشيتيترد اليتيتداخلي ميتيتن  جيتيتل إدماجهيتيتا   المقيتيتديرات و 
، حسيتيتيت  وطليتيتيت  اليتيتيتدعح والموجييتيتيته ميتيتيتن اليتيتيتداحبر  املشيتيتيتمكة املةنييتيتيتة بم دييتيتيتد  يتيتيتات املشيتيتيتردين داخلييتيتيتاً 

ا رم ام، للمسيتاعد    ملسيتال وفيتر  البيانيتات املمبيتق عليهيتا واليت  مينييتن الةميتل مبقم يتاها، وتيتوفري 
  املوارد املالية   هكي اجملا ت، حس  مقم ى ا،ال؛

ح املم يتد ، مبيتا   ذليت  وكا  يتا املم   يتة، واملنمميتات ا،نيومييتة األميت يشجع -24 
الدولييتيتة اإلرليمييتيتة، واملنيلبيتيتال بو ييتيتات، واملؤاسيتيتات املهمميتيتة، واخليتيتربام املسيتيتمقلال، واملنمميتيتات غيتيتري 

 و يمه؛  دام إطار حوار وتةاون منمممال مع املقرر اخلا   وإدامة ا،نيومية، على إرامة 
ات األميتح املم يتد  ذات ال يتلة ومنمميتات تقيتدن املسيتاعد  مجيع منمم يشجع  -25 

بينهيتا  اإلنسانية ومنممات حقوق اإلنسان واملنمميتات اإلةاحبييتة عليتى تةزييتز المةيتاون والمنسيتيق فيميتا
عيتيتن طرييتيتق اللجنيتيتة الداحبميتيتة املشيتيتمكة بيتيتال الوكيتيتا ت و فرريتيتة األميتيتح املم يتيتد  القطرييتيتة   البليتيتدان اليتيت  

وعليتى تقيتدن كيتل ميتا مينييتن تقدمييته ميتن  وجيته املسيتاعد  واليتدعح  توجد فيهيتا حيتا ت تشيترد داخليتي،
للمقيتيترر اخليتيتا ، ويطليتيت  اايتيتممرار مشيتيتاركة املقيتيترر اخليتيتا     عميتيتال اللجنيتيتة الداحبميتيتة املشيتيتمكة بيتيتال 

 الوكا ت وهيخا ا البرعية؛
إىل األميتيتال الةيتيتام ومبوضيتيتية األميتيتح املم يتيتد  السيتيتامية ،قيتيتوق اإلنسيتيتان  ن  يطليتيت  -26 

ا  كل ما يلزم من مسيتاعد  وميتا ينيبيتي ميتن ميتودبال ألدام و يميته ببةالييتة، و ن يقدما للمقرر اخل
ينيبا عمل اآللية بمةاون وثيق مع منسق اإلغاثة   حا ت الطوارئ وبدعح مسممر من منيم  
تنسيتيتيتيق الشيتيتيتؤون اإلنسيتيتيتانية ومبوضيتيتيتية األميتيتيتح املم يتيتيتد  السيتيتيتامية لشيتيتيتؤون الاجخيتيتيتال ومجييتيتيتع منياتيتيتيت  

 خرل ذات ال لة؛ووكا ت األمح املم د  األ
ميتيتيتن املقيتيتيترر اخليتيتيتا  مواصيتيتيتلة تقيتيتيتدن تقيتيتيتارير ايتيتيتنوية عيتيتيتن تنبييتيتيتك و يميتيتيته إىل يطليتيتيت   -27 

جملس حقوق اإلنسان واعمةية الةامة، على  ن تم من هكي المقارير ارماحات وتوصيات بشأن 
 حقوق اإلنسان للمشردين داخلياً، مبا   ذل  ارماحيتات وتوصيتيات بشيتأن تيتأثري الميتدابري املم يتك 

 على املسمول املشمل بال الوكا ت؛
مواصيتلة النميتر   مسيتألة حقيتوق اإلنسيتان للمشيتردين داخلييتاً وفقيتاً لربنيتامج  يقرر -28 
 عمله.

    


