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 ])A/62/439/Add.2( على تقرير اللجنة الثالثةبناء[
 

 توفري احلماية واملساعدة للمشردين داخليا - ٦٢/١٥٣
 

 ،إن اجلمعية العامة 
 يف عدد املـشردين داخليـا يف مجيـعاملنذر باخلطر إزاء االرتفاعإذ تشعر بانزعاج بالغ 

 املسلح وانتهاكات حقـوق اإلنـسان والكـوارث الطبيعيـة أوصراعا ال ألسباب منه،أحناء العامل
اليت من صنع اإلنسان، الذين ال حيصلون على ما يكفي من احلماية واملـساعدة، وإذالكوارث

 تدرك التحديات اخلطرية النامجة عن ذلك بالنسبة للمجتمع الدويل،
وأن مـن املمكـن اتقـاء بـأن الكـوارث الطبيعيـة سـبب مـن أسـباب التـشردوإذ تسلم 

ر الكـوارثاخطـأ مندعواقب املخاطر أو التخفيف كثريا من حدا بإدماج استراتيجيات احل
 يف السياسات والربامج اإلمنائية الوطنية،

 ما تنطوي عليه مشكلة املشردين داخليـا مـن أبعـاد تتعلـق حبقـوق اإلنـسانوإذ تدرك 
رد الطويلـة األمـد، ومـا تتحملـه الدولـة واتمـعوأبعاد إنـسانية، مبـا يف ذلـك يف حـاالت التـش

 الدويل من مسؤولية عن زيادة تعزيز احلماية واملساعدة املقدمتني هلم،
ــدمي وإذ تؤكــد  ــة وتق ــن تــوفري احلماي ــسية ع ــسؤولية الرئي ــة تتحمــل امل ــى أن الدول عل

 ملــشكلة معاجلــة األســباب اجلذريــةوكــذلكاملــساعدة للمــشردين داخليــا اخلاضــعني لواليتــها،
 تشردهم بالتعاون على النحو املناسب مع اتمع الدويل،

 الوعي لدى اتمع الـدويل مبـسألة املـشردين داخليـا يف مجيـع أحنـاء تزايدوإذ تالحظ 
العامل، واحلاجة امللحة إىل التصدي العاجل لألسباب اجلذريـة لتـشردهم وإجيـاد حلـول دائمـة،

 ن وكرامة أو إدماجهم حمليا،مبا فيها عودة املشردين طوعا بأما
ــشري  ــسان والقــانونوإذ ت ــدويل حلقــوق اإلن ــن القــانون ال ــصلة م  إىل القواعــد ذات ال

اإلنساين الدويل والقانون الدويل لالجئني، وإذ تـسلم بـأن محايـة املـشردين داخليـا قـد تعـززت
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عـنمها، وخباصـةبتحديد معايري معينة فيما يتعلق حبمايتهم وإعادة تأكيد تلـك املعـايري وتـدعي
 ،)١( املبادئ التوجيهية املتعلقة بالتشرد الداخليطريق

عاجلـة حـاالتوتروجيهـا وتطبيقهـا لـدى م بزيادة نـشر املبـادئ التوجيهيـةوإذ ترحب 
 التشرد الداخلي،

أبريــل/ نيــسان١٩ املــؤرخ٢٠٠٥/٤٦بقــرار جلنــة حقــوق اإلنــسان وإذ حتــيط علمــا 
رنــامج عمــل فيينــا اللـذين اعتمــدمها املــؤمتر العــاملي حلقــوق، وإذ تـشري إىل إعــالن وب)٢(٢٠٠٥

ــه/ حزيــران٢٥اإلنــسان يف ــة)٣(١٩٩٣يوني ــتراتيجيات عاملي  فيمــا يتعلــق بــضرورة وضــع اس
 للتصدي ملشكلة التشرد الداخلي،

 من ممارسات التشريد القسري واآلثار الـسلبية املترتبـة عليهـاوإذ تعرب عن استيائها 
 كبرية من السكان حبقوق اإلنسان واحلريات األساسـية، وإذ تـشريجمموعاتبتمتعفيما يتعلق

إىل األحكام ذات الصلة من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية اليت تعرف اإلبعـاد
ــل غــري ــرف اإلبعــاد أو النق ــسانية، كمــا تع ــه جرميــة ضــد اإلن أو النقــل القــسري للــسكان بأن

 ،)٤(واألمر بتشريدهم بأا جرائم حرب للسكان املدنينينياملشروع
 املعـين حبقـوق اإلنـسان للمـشردين بالتعاون القـائم بـني ممثـل األمـني العـاموإذ ترحب 

 التعاون مع منظمات دولية وإقليميـة أخـرى، وإذ تـشجع علـىوكذلك واألمم املتحدةداخليا
ــه، ــن جانب ــادة التعــاون م ــمــن أجــلزي ــضل حلمايــة امل ــتراتيجيات أف شردين داخليــا وضــع اس

 ومساعدم وحتقيق التنمية 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،

 ،٢٠٠٥ديسمرب/ كانون األول١٦ املؤرخ٦٠/١٦٨ىل قرارهاإوإذ تشري 

_______________

)١( E/CN.4/1998/53/Add.2املرفق ،. 
ــائق الرمس :انظــر )٢( ــم٢٠٠٥يــة للمجلــس االقتــصادي واالجتمــاعي،الوث ،(E/2005/23) ٣، امللحــق رق

 .الفصل الثاين، الفرع ألف
)٣( A/CONF.157/24 (Part I)الفصل الثالث ،. 
ـــادة )٤( ـــر٧املــــ ــادة،)د (٢ و)د (١ نات، الفقـــ ــان، الفقر٨ واملــ ــر(‘٨’)ه (٢ و‘٧’)أ (٢ تــ :انظــ

 ).٣٨٥٤٤، الرقم٢١٨٧الد،جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،
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ــع التقــدير - ١  ــسانحتــيط علمــا م ــين حبقــوق اإلن ــام املع ــني الع ــل األم ــر ممث  بتقري
  وباستنتاجاته وتوصياته؛)٥(للمشردين داخليا

 على ممثل األمني العام ملا اضطلع به من أنشطة حىت اآلن وللـدور احلفـازتثين - ٢ 
ــه يف ــذي يؤدي  تلبيــة الــوعي مبحنــة املــشردين داخليــا وجلهــوده املــستمرة مــن أجــل إذكــاءال

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

قيـــام، عـــن طريـــق احلـــوار املـــستمر مـــعممثـــل األمـــني العـــام علـــى التـــشجع - ٣ 
غري احلكومية املعنية، مبواصـلة حتليلـهاملنظماتاحلكومات ومجيع املنظمات احلكومية الدولية و

ــداخلي، واحتياجــات املــشردين وحقــو ، اخلاصــة ــم اإلنــسانقلألســباب اجلذريــة للتــشرد ال
ه التـشرد وتـدابري الوقايـة وسـبلووضع املعايري اليت يستند إليها يف تعيني احلد الذي ينتهي عنـد

ــع مراعــاة احلــاالت ــا ومــساعدم وإجيــاد حلــول دائمــة هلــم، م ــشردين داخلي ــة امل ــز محاي تعزي
 ؛اخلاصة

 القيـام، عـن طريـق احلـوار املـستمر مـع ممثـل األمـني العـام علـىتـشجع أيـضا - ٤ 
ــة املع ــة واملنظمــات غــري احلكومي ــة الدولي ــع املنظمــات احلكومي ــة،احلكومــات ومجي واصــلةمب ني

د وعلى تعزيـز احلمايـةيجهوده الرامية إىل النهوض باستراتيجيات شاملة تركز على منع التشر
ــى إجيــاد حلــول دائمــة ــصدد،واملــساعدة وعل  للمــشردين، مــع األخــذ يف االعتبــار، يف هــذا ال

 املسؤولية الرئيسية للدول يف حدود واليتها القانونية؛
 واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غـريللحكوماتتعرب عن تقديرها - ٥ 

 احلكومية اليت تقدم احلماية واملساعدة للمشردين داخليا وتدعم عمل ممثل األمني العام؛
 إزاء املـشاكل اخلطـرية الـيت تواجـه العديـد مـنتعرب عن القلق بوجه خاص - ٦ 

ــا، مبــا في ــساء واألطفــال املــشردين داخلي ــاالن ــة واالســتغالل تعرضــهم للعنــف وإســاءةه املعامل
اجلنسي والتجنيـد اإلجبـاري واخلطـف، وترحـب بـالتزام ممثـل األمـني العـام بـأن يـويل اهتمامـا
عميقا وأكثر منهجية الحتياجام اخلاصة فيمـا يتعلـق باحلمايـة واملـساعدة والتنميـة، وكـذلك

 شـديدة  الذين تعرضوا لـصدماتفراداصة مثل األاخلحتياجاتاال ذات األخرىعاتمجمولل
ــة العامــة ذات الــصلة وقــراراألشــخاص ذوي اإلعاقــةواملــسنني و ، مــع مراعــاة قــرارات اجلمعي
 ؛٢٠٠٠أكتوبر/ تشرين األول٣١املؤرخ)٢٠٠٠ (١٣٢٥جملس األمن

_______________

 .A/62/227انظر )٥(
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الدور املتزايد الذي تقـوم بـه مؤسـسات حقـوق اإلنـسانتالحظ مع التقدير - ٧ 
 قوق اإلنسان اخلاصة م ومحايتها؛الوطنية يف مساعدة املشردين داخليا وتعزيز ح

أمهية مراعاة حقوق اإلنسان للمـشردين داخليـا واحتياجـام اخلاصـةتالحظ - ٨ 
 أن إجيـاد حلـول علـىمن احلماية واملساعدة يف سياق عمليات السالم، عند االقتضاء، وتؤكد

عـادة إدمـاجهمستدامة إلاملـعمليـاتال العـودة الطوعيـة وبطـرق منـهادائمة للمشردين داخليا،
 عمليــة بنــاء الــسالم، عنــصروتأهيلــهم ومــشاركتهم مــشاركة نــشطة حــسب االقتــضاء يف

  لبناء السالم بفعالية؛ضروري
 الــذي تؤديــه جلنــة بنــاء الــسالم يف هــذا الــصدد وحتثهــا علــىبالــدورترحــب - ٩ 

تكثيف جهودها، يف حدود واليتها، بالتعـاون مـع احلكومـات الوطنيـة واحلكومـات االنتقاليـة
وبالتشاور مع كيانات األمـم املتحـدة املختـصة، لتـضمني القـضايا اجلـاري النظـر فيهـا، حيثمـا

 عـودم الطوعيـةهـااحتياجـام اخلاصـة، مبـا فيانطبق ذلك، مسألة حقـوق املـشردين داخليـا و
 املسائل ذات الصلة املتعلقة باألرض واملمتلكـات، وذلـكوكذلكوإعادة إدماجهم وتأهيلهم،

عند إسداء املشورة بشأن استراتيجيات بناء السالم اخلاصة ببلـدان حمـددة بعـد انتـهاء الـصراع
 أو عند اقتراح مثل هذه االستراتيجيات؛

 ا مهمـا دوليـا إطاربوصفها )١( باملبادئ التوجيهية املتعلقة بالتشرد الداخليتقر - ١٠ 
حلمايــة املــشردين داخليــا، وترحــب بتزايــد عــدد الــدول ووكــاالت األمــم املتحــدة واملنظمــات

غــري احلكوميــة الــيت أصــبحت تطبقهــا كمعيــار، وتــشجع مجيــع اجلهــاتاملنظمــاتاإلقليميــة و
  معاجلة حاالت التشرد الداخلي؛لدىم املبادئ التوجيهيةالفاعلة ذات الصلة على استخدا

مبواصلة ممثل األمني العـام اسـتخدام املبـادئ التوجيهيـة يف حـواره مـعترحب - ١١ 
غـري احلكوميـة واجلهـات الفاعلـة األخـرىاملنظماتاحلكومات واملنظمات احلكومية الدولية و

 هـاادة نـشر املبـادئ التوجيهيـة وتروجيالصلة، وتطلب إليه أن يواصل جهوده من أجل زيـ ذات
وتطبيقهـا، وأن يـدعم اجلهـود الراميــة إىل تعزيـز بنـاء القــدرات واسـتخدام املبـادئ التوجيهيــة،

 وكذلك وضع تشريعات وسياسات حملية؛
الدول على مواصلة وضع وتنفيذ تـشريعات وسياسـات حمليـة تتنـاولتشجع - ١٢ 

ومــة معنيــة مبــسائلجهــة تنــسيق وطنيــة داخــل احلك تعــينيبطــرق منــهامجيــع مراحــل التــشرد،
 وختصيص موارد يف امليزانية، وتشجع اتمع الدويل واجلهات الفاعلـة الوطنيـةالتشرد الداخلي

  يف هذا الشأن؛أن تتعاون معهاعلى أن تقدم إىل احلكومات، عند طلبها، الدعم املايل و
ــع احلكومــات علــى أن تواصــل تيــسري أنــشطحتــث - ١٣  ــل األمــني العــام،مجي ة ممث

وخباصة احلكومات اليت لديها حاالت تشرد داخلي، وعلى أن تنظر جديا يف توجيه دعوة إىل
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ممثل األمني العام لزيارة بلداا لتمكينه من مواصلة وتعزيز احلوار مع احلكومات بشأن معاجلـة
 حاالت التشرد الداخلي، وتشكر احلكومات اليت قامت بذلك فعال؛

 احلكومات إىل أن تنظـر جـديا، يف حوارهـا مـع ممثـل األمـني العـام، يفدعوت - ١٤ 
 التوصيات واالقتراحات اليت يقدمها إليها وفقا لواليته، وأن تبلغه بالتدابري املتخذة بشأا؛

 هــا باحلكومــات أن تــوفر احلمايــة واملــساعدة للمــشردين داخليــا، مبــا فييــب - ١٥ 
دماج والتنمية، وأن تيسر اجلهود اليت تبذهلا وكاالت األمـم املتحـدةاملساعدة املتعلقة بإعادة اإل

 فـرص الوصـولمواصـلة تعزيـزواملنظمات اإلنسانية ذات الصلة يف هذا الصدد، بوسـائل منـها
 إىل املشردين داخليا؛

الدور الرئيسي الذي يضطلع به منسق اإلغاثة الطارئة يف التنسيق علىتشدد - ١٦ 
جمال محاية املشردين داخليا ومـساعدم، وترحـب باملبـادرات املـستمرة مـنبني الوكاالت يف

أجل كفالة وضع اسـتراتيجيات أفـضل للحمايـة واملـساعدة والتنميـة لـصاحل املـشردين داخليـا،
  حتسني تنسيق األنشطة املتعلقة م؛وكذلك

ابع لألمـم باجلهود اليت يضطلع ا حاليا نظام العمـل اإلنـساين التـحتيط علما - ١٧ 
املتحــدة، وتؤكــد علــى احلاجــة إىل زيــادة تعزيــز الترتيبــات املــشتركة بــني الوكــاالت وقــدرات
وكاالت األمم املتحدة واجلهات الفاعلـة األخـرى ذات الـصلة مـن أجـل التـصدي للتحـديات
اإلنسانية الضخمة النامجة عن التشرد الداخلي، وتشدد يف هـذا الـصدد علـى أمهيـة اتبـاع ـج

 ؛ وميكن التنبؤ به فعال خيضع للمساءلةتعاوين
 املــساعدة تقــدمي مجيــع وكــاالت األمــم املتحــدة املختــصة ومنظمــاتتــشجع - ١٨ 

اإلنسانية ومنظمـات حقـوق اإلنـسان واملنظمـات اإلمنائيـة علـى تعزيـز التعـاون والتنـسيق فيمـا
 تـشهد حـاالت مـنبينها عن طريق اللجنـة الدائمـة املـشتركة بـني الوكـاالت ويف البلـدان الـيت

 التشرد الداخلي، وعلى تقدمي كل ما ميكن من أوجه املساعدة والدعم ملمثل األمني العام؛
االهتمــام املتزايــد مبــسألة املــشردين داخليــا يف عمليــةتالحــظ مــع التقــدير - ١٩ 

النــداءات املوحــدة املــشتركة بــني الوكــاالت، وتــشجع علــى بــذل املزيــد مــن اجلهــود يف هــذا
 الصدد؛

أمهية قاعدة البيانات العاملية املتعلقة باألشخاص املشردين اليت دعـا إىلب سلمت - ٢٠ 
إنشائها ممثل األمني العام، وتشجع أعضاء اللجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت واحلكومـات

 منـها تقـدمي عـدة أمـورعـن طريـقعلى مواصلة التعاون بشأن هذه اجلهود وتقدمي الـدعم هلـا،
  ذات الصلة حباالت التشرد الداخلي واملوارد املالية؛البيانات
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ــة، مثــل االحتــاد األفريقــيترحــب - ٢١  ــيت اختــذا املنظمــات اإلقليمي ــادرات ال باملب
ومنظمة الدول األمريكية ومنظمـة األمـن والتعـاون يف أوروبـا واهليئـة احلكوميـة الدوليـة املعنيـة

 االقتـصادية لـدول غـرب أفريقيـا، للعمـل علـى واجلماعـةالتنمية وجملس أوروبا والكومنولـثب
احلمايـة واملـساعدة والتنميـة، وتـشجعها هـي واملنظمـاتمـنتلبية احتياجات املشردين داخليا

 اإلقليمية األخرى على تعزيز أنشطتها وزيادة تعاوا مع ممثل األمني العام؛
ائمـة، كـل مـا يلـزمإىل األمني العام أن يقدم إىل ممثلـه، مـن املـوارد القتطلب - ٢٢ 

من مساعدة للنهوض بواليته على حنو فعال، وتشجع املمثل علـى مواصـلة التمـاس مـسامهات
الــدول واملنظمــات واملؤســسات ذات الــصلة مــن أجــل إجيــاد أســاس أكثــر ثباتــا للعمــل الــذي

 يضطلع به؛
 إىل ممثــل األمــني العــام أن يعــد للجمعيــة العامــة يف دورتيهــا الثالثــةتطلــب - ٢٣ 
 الستني والرابعة والستني تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛و
 أن تواصــل يف دورــا الرابعــة والــستني النظــر يف مــسألة تــوفري احلمايــةتقــرر - ٢٤ 

 .واملساعدة للمشردين داخليا
 ٧٦اجللسة العامة

 ٢٠٠٧ ديسمرب/ كانون األول١٨
 


