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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة العشرون

   من جدول األعمال٣البند 
   املدنية والسياسية واالقتصادية،تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان

  حلق يف التنميةواالجتماعية والثقافية، مبا يف ذلك ا

، *، إيطاليا، الربتغـال   *، آيسلندا *، آيرلندا *، أملانيا *ستونياإ،  *، إسبانيا، أستراليا  *أذربيجان    
، بـريو،  *)املتعـددة القوميـات   - دولـة ( ، بوليفيا*، البوسنة واهلرسك*بلجيكا، بلغاريا 

، *يا صـرب  ، سويـسرا،  *، الـسويد  *، رومانيا، سـلوفاكيا   *اجلمهورية التشيكية، جورجيا  
، *، ليتوانيـا  *، لكسمربغ *، التفيا *، كولومبيا *، كوت ديفوار  *، كرواتيا *غواتيماال، فرنسا 

  مشروع قرار: *، املكسيك، النرويج، النمسا، الواليات املتحدة األمريكية، اليونان*املغرب

    ٢٠.../  
  حقوق اإلنسان للمشردين داخلياً    

  إن جملس حقوق اإلنسان،  
قرارات السابقة اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة وجلنة حقوق اإلنسان  إىل مجيع اليشريإذ   

 ١٩ املـؤرخ  ٦٦/١٦٥وجملس حقوق اإلنسان بشأن املشردين داخلياً، مبا فيها قرار اجلمعية        
   ،٢٠١٠ يونيه/حزيران ١٧ املؤرخ ١٤/٦ وقرار اجمللس ٢٠١١ديسمرب /كانون األول

 / كـانون األول   ١٩ املـؤرخ    ٤٦/١٨٢ إىل قرار اجلمعية العامـة       أيضاً يشريوإذ    
تعزيز تنسيق املساعدة اإلنسانية اليت تقدمها األمم املتحدة يف حاالت          ب املتعلق ١٩٩١ ديسمرب

    املرفقة به، املتعلقة بالتشرد الداخليالطوارئ واملبادئ التوجيهية

__________ 
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 ٢٠١٠يوليـه   / متوز ٩املؤرخ   ٦٤/٢٩٠ اجلمعية العامة     إىل قرار  وإذ يشري كذلك    
، ومها قراران يؤكـد     ٢٠١٠سبتمرب  / أيلول ٢٩ املؤرخ   ١٥/٤ار جملس حقوق اإلنسان     وقر

هـم  املـشردين داخليـاً يف التعلـيم        األشخاص  حق  على  فيهما كل من اجلمعية واجمللس      
   يف حاالت طوارئ، مثل الرتاعات املسلحة أو الكوارث الطبيعية،واألشخاص املوجودون 

د املـشردين   اعدأيف  باخلطر  املنذرة  تويات املرتفعة   املس بانزعاج بالغ إزاء     وإذ يشعر   
 املـسلح وانتـهاكات حقـوق اإلنـسان         رتاع يف مجيع أحناء العامل، ألسباب منها ال       داخلياً

يكفي  من صنع اإلنسان، الذين ال حيصلون على ما           هي الكوارث اليت  والكوارث الطبيعية أو  
   ،اجملتمع الدويليطرحها ذلك على اليت درك التحديات اخلطرية من احلماية واملساعدة، وإذ ي

املـساعدة  وعن توفري احلمايـة     األوىل   تتحمل املسؤولية     الدول أن علىوإذ يؤكد     
التـشّرد   اخلاضعني لواليتها، وكذلك معاجلة األسباب اجلذريـة ملـشكلة          للمشردين داخلياً 

  مع اجملتمع الدويل، بالتعاون على النحو املناسب
 ، جيب أن يتمتعوا، على قدم املساواة التامة       املشردين داخلياً ص  األشخا بأن   سلميوإذ    

 القانون الدويل  مبوجببنفس احلقوق واحلريات اليت يتمتع هبا غريهم من األشخاص يف بلدهم
  احمللي، والقانون 
، احلق يف حرية  أن جلميع األشخاص، مبن فيهم املشردون داخلياًوإذ يؤكد من جديد  

  ،دوا بصورة تعسفية أن توفر هلم احلماية من أن يشرَّل واإلقامة ويفالتنقّ
 يف مجيع أحناء     الوعي املتزايد لدى اجملتمع الدويل مبسألة املشردين داخلياً        الحظوإذ ي   

العامل، واحلاجة امللحة إىل معاجلة األسباب اجلذرية لتشردهم وإجياد حلول دائمة، مبـا فيهـا    
 وبشكل طـوعي يف     ة، عالوة على إدماجهم حملياً    بأمان وكرام عودة طوعية   عودة املشردين   
   يف أجزاء أخرى من البلد،عيةًاطوتوطينهم ردوا إليها أو املناطق اليت ُش

 املعين حبقوق اإلنـسان     العشرين لوالية املقرر اخلاص   السنوية   بالذكرى   وإذ يرحب   
  ،ئج اهلامة اليت حتققت منذ إنشاء هذه الواليةللمشردين داخلياً وبالنتا

بني املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمشردين       املستمر  التعاون  ب إذ يرحب أيضاً  و  
داخلياً واحلكومات الوطنية واملكاتب والوكاالت ذات الصلة التابعة لألمم املتحدة فضالً عن            

من أجل العمل على    هذا التعاون   تعزيز  املنظمات الدولية واإلقليمية األخرى، وإذ يشجع على        
  اتيجيات أفضل حلماية املشردين داخلياً ومساعدهتم وإجياد حلول دائمة هلم،وضع استر
 سباب التشرد الداخلي، وإذ يساوره    سبب من أ  هي   بأن الكوارث الطبيعية     سلميوإذ    

 األخطار الطبيعيـة،    تأثريع أن تؤدي إىل تفاقم       تغري املناخ، يتوقَّ   مثلالقلق إزاء عوامل معينة،     
 عملية احلد من أخطار الكوارث    أن تكون   وإذ يدعو إىل    ،   املناخ واألحداث املتصلة بتغري  

ا امللحـة يف    ممتجدد بأمهيتـه  مضطلعاً هبما بإحساس    وبناء القدرة على التكيف معها      
  سياق التنمية املستدامة والقضاء على الفقر،
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 ،خارج املخيمـات  على حنو متزايد    يوجدون  املشردين داخلياً   بأن   وإذ يسلم أيضاً    
خماطر وأوجه ضعف فريـدة     ما ينطوي عليه ذلك من      مع   ،األوساط احلضرية  ذلك يف    يف مبا

كذلك يسلّم وإذ  تطرح أمامهم حتديات خاصة على صعيد متتعهم الكامل حبقوقهم اإلنسانية،           
  باحلاجة إىل تكييف العمليات مع احتياجاهتم واحتياجات جمتمعاهتم املضيفة،

أثنـاء  معـوقني   يصبحون  ألشخاص الذين   ايد ل املتزعدد  ال إزاء   وإذ يعرب عن قلقه     
التشرد الداخلي يف سياق الرتاعات املـسلحة أو الكـوارث الطبيعيـة،    معاناهتم من أوضاع    

  بضرورة تقدمي ما يناسب من اخلدمات والدعم من أجل إعادة إدماجهم، يسلم وإذ
اجلمعيـة   بقرار   باملبادئ التوجيهية املتعلقة بالتشرد الداخلي املرفقة      يعترف  - ١  

 بوصفها إطاراً دولياً مهماً حلماية املشردين داخلياً، ويشجع الدول األعضاء           ٤٦/١٨٢العامة  
 والوكاالت اإلنسانية على مواصلة العمل معاً يف إطار املساعي الرامية إىل االستجابة على حنو             

 هذا الصدد   ميكن التنبؤ به بدرجة أكرب الحتياجات املشردين داخلياً، ويدعو يف         و حمدد اهلدف 
  ؛جهود الدول يف جمال بناء القدراتإىل إىل تقدمي الدعم الدويل، عند طلبه، 

املقرر اخلاص على أن يواصل، عن طريق احلـوار املـستمر مـع              شجعي  - ٢  
احلكومات ومجيع املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكوميـة املعنيـة، حتليلـه             

حتياجات املشردين وحقوق اإلنـسان اخلاصـة هبـم    اللألسباب اجلذرية للتشرد الداخلي و   
 تعزيـز محايـة املـشردين داخليـاً    ولطرق  تدابري منع التشرد، مبا يف ذلك اإلنذار املبكر،         لو

يف هذا  األنشطة اليت يضطلع هبا     يستخدم  توفري حلول دائمة هلم، وأن      فضالً عن   ومساعدهتم  
 بني الوكاالت بشأن إجياد حلول دائمـة        اإلطار الذي وضعته اللجنة الدائمة املشتركة     الصدد  

املقرر اخلاص على أن يواصل وضع استراتيجيات شـاملة،         اً  شجع أيض ي و ،للمشردين داخلياً 
اخلاضعني اً  عن محاية املشردين داخليمسؤولية الدول يف املقام األول    يف االعتبار    على أن يأخذ  
  ؛إليهم تقدمي املساعدةعن لواليتها و
 ع على تعزيز التعاون الـدويل،     شجِّي و ،دائمة   حلوالً أن تقدم   إىلالدول   يدعو  -٣  

  البلدان النامية، يف   سيما الملساعدة البلدان املتضررة، و   الفنية   ة توفري املوارد واخلرب   بوسائل منها 
  ؛داخلياً احلماية والتأهيل للمشردينتوفري تقدمي املساعدة وباملتعلقة ها وسياساهتا الوطنية جهود

مجيع تتناول  لدول على أن تواصل وضع تشريعات وسياسات حملية         ايشجع    -٤  
ودون متييز وتنفيذها، بوسائل منها تعيني جهة تنـسيق         للجميع  مراحل التشرد بشكل شامل     

مبسائل التشرد الداخلي وختصيص موارد يف امليزانيـة، ويـشجع          ُتعىن  وطنية داخل احلكومة    
الصلة واجلهات الفاعلة اإلقليمية والوطنية علـى      اجملتمع الدويل ووكاالت األمم املتحدة ذات       

، وأن تتعـاون معهـا يف       تطلب ذلـك   ماأن تقدم الدعم املايل والتقين إىل احلكومات، عند       
  ؛الشأن هذا
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 يف  اتفاقية االحتاد األفريقي املتعلقة حبماية املشردين داخلياً      ‘، باعتماد   يرحب  - ٥  
خطوة هامة  تشكل   اليت    اجلارية على االتفاقية    وباستمرار عملية التصديق   ‘أفريقيا ومساعدهتم 

 ؛ومـساعدهتم   يف أفريقيا  حنو تعزيز اإلطار املعياري الوطين واإلقليمي حلماية املشردين داخلياً        
طر معيارية إقليمية مماثلـة     ويشجع اآلليات اإلقليمية األخرى على أن تنظر يف وضع أُ         

  حلماية املشردين داخلياً؛
 بقيام جلنة السياسات التابعة لألمني العـام باعتمـاد       قدير مع الت  حييط علماً   -٦  

لتشرد يف أعقاب الرتاع الذي حيـدد       بإهناء ا  وإطاره التمهيدي املتعلق     ٢٠١١/١٠املقرر رقم   
دعم تقدمي حلول دائمة للمشردين داخلياً، وحيث وكاالت        املتعلقة ب األولويات واملسؤوليات   

اإلطار على سبيل األولوية بالتعاون مع اجلهـات     هذا  األمم املتحدة ذات الصلة على أن تنفذ        
  وبالتشاور مع السلطات والشركاء على املستوى الوطين؛صاحبة املصلحة األخرى 
بأن نظام جمموعات العمل املشتركة بني الوكاالت يـؤدي دوراً          يسلّم    - ٧  

 ويشجع  ،ساعدهتمرئيسياً يف اجلهود اليت يبذهلا اجملتمع الدويل حلماية املشردين داخلياً وم          
للنـهوض حبقـوق اإلنـسان      العمل هذه   احلكومات على أن تعمل مع نظام جمموعات        

  للمشردين داخلياً؛
، ذات الصلة واجلهات الفاعلة األخرى    احلكومات  أن تقوم    أمهيةعلى   يؤكد  - ٨  

  مجيع مراحـل   خالل واجملتمعات املضيفة    التشاور مع املشردين داخلياً   ب  لوالية كل منها،   وفقاً
، يف الربامج واألنـشطة     حسبما يكون مناسباً  ،  املشردين داخلياً ، فضالً عن مشاركة     التشرد
يف االعتبار مسؤولية الدول يف املقام األول عن محاية املـشردين           على أن ُتؤخذ    ،   هبم املتصلة
  ؛إليهم اخلاضعني لواليتها وتقدمي املساعدة داخلياً

أن تؤخذ يف االعتبار يف سياق عمليات الـسالم،         أمهية  على   أيضاًيؤكد    - ٩  
مـن  احملـددة   واحتياجاهتم  اً  حقوق اإلنسان للمشردين داخلي   عندما يكون ذلك مناسباً،     

أن إجياد حلول دائمة للمشردين داخلياً، بطـرق        على   ويؤكد كذلك    ،احلماية واملساعدة 
تأهيلـهم  إعادة  وطينهم و ، وإعادة ت   على حنو مستدام   إعادة إدماجهم ومنها العودة الطوعية    

 ةضروريهي عناصر   ، يف عملية السالم،     يكون مناسباً  ما، حسب نشطةمشاركة  ومشاركتهم  
  ؛لبناء السالم بفعالية

املعين حبقوق اإلنسان للمشردين     املقرر اخلاص     مع التقدير بتقرير   حييط علماً   - ١٠  
والتوصيات الواردة   )١(شرة الذي قدمه إىل جملس حقوق اإلنسان يف دورته التاسعة ع          ،داخلياً

منهجية الحتياجات املشردين داخلياً املقيمني     إنصافاً و  االستجابة على حنو أكثر      يف التقرير عن  
  ؛املعنيةالحتياجات اجملتمعات املضيفة كذلك خارج املخيمات و

__________ 

 .A/HRC/19/54الوثيقة  )١(
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 إزاء املشاكل املستمرة اليت تواجهها أعـداد كـبرية مـن            يعرب عن قلقه    - ١١  
 -يف مجيع أحناء العامل، وخباصة خطر الفقر املدقع واالستبعاد االجتمـاعي            املشردين داخلياً   

تعرضـهم  إمكانيـة    احملدودة يف احلصول على املساعدة اإلنـسانية، و        همفرصواالقتصادي،  
 والصعوبات النامجة عن وضعهم اخلاص، مثل نقـص األغذيـة           ،النتهاكات حقوق اإلنسان  

، حسب احلالة،   ء إعادة إدماجهم مبا فيها    بطة بذلك يف أثنا    والقضايا املرت  ،املأوى األدوية أو  أو
  ؛تعويضهم عنها احلاجة إىل رد ممتلكاهتم أو

 يـسلّم الذي طال أمده والداخلي إزاء مشكلة التشرد  يعرب أيضاً عن قلقه       - ١٢  
  ؛باحلاجة إىل إجياد حلول دائمة

مـن  كثري ا  إزاء املشاكل اخلطرية اليت يواجههيعرب عن القلق بوجه خاص   - ١٣  
 واالسـتغالل اجلنـسي     واإليذاء، مبا فيها تعرضهم للعنف      النساء واألطفال املشردين داخلياً   

من جانب  لتزام املستمر   على اال شجع  يواالجتار باألشخاص والتجنيد اإلجباري واخلطف، و     
فضالً  التطوير تلبية احتياجاهتم اخلاصة من املساعدة واحلماية وبتعزيز العمل علىاملقرر اخلاص  

احتياجات الفئات األخرى ذات االحتياجات اخلاصة مثل األفراد الذين تعرضوا لصدمات     عن  
مجيع قرارات األمـم    على أن تؤخذ يف احلسبان      شديدة واملسنني واألشخاص ذوي اإلعاقة،      

  ؛ذات الصلةاملتحدة 
 استمرار ارتكاب العنف اجلنسي واجلنساين حبق املشردين داخلياً مـن    يدين  -١٤  

 أكثر من غريهـن، ويـدعو الـسلطات    البنات ضحايا لهالذي تقع النساء و  ويع األعمار   مج
 ، ومحاية حقوق اإلنـسان    ،تحقيق األمن ل و ،واجملتمع الدويل إىل العمل معاً ملنع ذلك بفعالية       

 فضالً عن التصدي ألسباب العنـف       ،وإتاحة إمكانية الوصول إىل العدالة ومساعدة الضحايا      
   ومكافحة اإلفالت من العقاب بصورة شاملة؛ت،البناضد النساء و

  بالتعاون مع الوكاالت الدولية واجلهات األخرى      ،الدول إىل أن تقوم   يدعو    -١٥  
ملشردات داخلياً علـى    والفعلية من جانب ا   ، بضمان ودعم املشاركة التامة      صاحبة املصلحة 

 من مجيع   شراً على حياهتم،   تؤثر تأثرياً مبا   مجيع مستويات عمليات صنع القرار واألنشطة اليت      
 ومنع انتهاكات حقوق    ، فيما يتعلق بتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها      ،جوانب التشرد الداخلي  

وتنفيذ عمليات السالم وبناء السالم واإلعمار      وتنفيذها،   والتوصل إىل حلول دائمة      ،اإلنسان
  والتنمية بعد انتهاء الرتاع؛

األطفال املشردين داخلياً يفتقرون إىل     من  لكون كثري    يعرب عن بالغ قلقه     -١٦  
بسنوات إمكانية احلصول على التعليم يف املرحلة اليت تعقب تشردهم مباشرة وبعد ذلك أيضاً              

 ، وما يلحق باملباين املدرسية من أضـرار ودمـار         ،بسبب اهلجمات اليت تتعرض هلا املدارس     
  يز؛  والتمي، واحلواجز اللغوية، الوثائقفقدان و،وانعدام األمن
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 تتخذ مجيع التدابري الضرورية لضمان حصول األطفـال         الدول  بأن يوصي  -١٧  
 على التعليم على قـدم  ،املشردين داخلياً، مبن فيهم األطفال يف مرحليت الرتاع وما بعد الرتاع    

  املساواة مع بقية السكان وبدون متييز من أي نوع كان؛
جات اخلاصـة لألشـخاص     االحتياأن تأخذ يف احلسبان      الدول على    حيث  -١٨  

سـيما عـن     ، وال وضمان محاية حقوق اإلنسان للمشردين داخلياً     ذوي اإلعاقة أثناء تعزيز     
حصول األشخاص ذوي اإلعاقة على خدمات املـساعدة واحلمايـة          إمكانية  طريق ضمان   

  التأهيل على قدم املساواة مع غريهم؛إعادة و
حقوق اإلنسان اليت تواجههـا     قلق التحديات املعينة يف جمال      مع ال  يالحظ  -١٩  

البيئات ويف  أعداد كبرية من املشردين داخلياً الذين يعيشون بشكل متزايد خارج املخيمات            
يف كـثري   وذلك  للمجتمعات املضيفة اليت تساعدهم     أفضل  ، واحلاجة إىل توفري دعم      احلضرية

 ومناسبة حلماية حقوق ج فعالةُهمن البلدان اليت يستمر فيها التشرد الداخلي، ويوصي باتباع ُن
اإلنسان محاية خاصة وإجياد حلول دائمة للمشردين داخلياً تراعـي بالكامـل احتياجـاهتم              

  وحقوقهم اإلنسانية فضالً عن احتياجات األسر واجملتمعات املضيفة؛
 املرفقـة  وفقاً للمبادئ التوجيهية املتعلقة بالتشرد الداخلي   ،  يؤكد من جديد    - ٢٠  

محاية حقوق  عن  األوىل  ة  يسؤولتتحمل امل أن الدول األعضاء     ،٤٦/١٨٢مة  بقرار اجلمعية العا  
مبن فيهم املـشردون    ،  للمشردين داخلياً اخلاضعني لواليتها    اإلنسان وتعزيز إجياد حلول دائمة    

  ؛داخلياً الذين يعيشون خارج خميمات
 حتديد التحديات واملمارسات اجليـدة    املستمرة الرامية إىل    اجلهود  ب يرحب  -٢١  

هبدف تعزيز االستجابة املنصفة والفعالة واملنهجية الحتياجات املشردين داخلياً الذين يعيشون           
خارج خميمات، ويشجع بقوة الدول واجلهات الفاعلة العاملة يف اجملالني اإلنساين واإلمنـائي             

على اجملتمع الدويل ومنظمات اجملتمع املدين ذات الصلة        معها  الوطين والدويل و  الصعيدين  على  
بتعزيز حقوق اإلنـسان ومحايتـها      املتعلقة  مارسات احلالية   حصر امل القيام مبزيد من عمليات     

  حلول دائمة للمشردين داخلياً، وختصيص موارد إضافية يف هذا الصدد؛ وتنفيذ وإجياد 
 م أمهية مشاركة املشردين داخلياً الذين يعيشون خارج خميمـاهت         علىيشدد    -٢٢  

تأخذ يف احلـسبان    نظم دعم منهجية وميكن التنبؤ هبا       إنشاء  ضيفة يف   وأسرهم وجمتمعاهتم امل  
  ؛م وأوجه ضعفهمحقوقهم اإلنسانية واحتياجاهتمتاماً 

فهم أفضل لدور ومسؤوليات السلطات البلديـة واإلقليميـة         إجياد   يدعم  -٢٣  
ليـاً  محاية حقوق اإلنسان للمشردين داخ    جمال   يف   هلا من عقبات وتوفري الدعم      يواجهها وما

تأخـذ يف احلـسبان متامـاً       ج فعالة ومناسبة    ُهخارج خميمات هبدف وضع نُ    الذين يعيشون   
 داخليـاً   إدراج مسألة املشردين  ووتيسري إجياد حلول دائمة،      ،احتياجاهتم وحقوقهم اإلنسانية  

  يف اخلطط اإلمنائية احمللية؛
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 ،ين داخليـاً  مع بيانات عن املشرد   القيام على حنو فعال جب    أمهية  على   يؤكد  -٢٤  
محاية حقوقهم اإلنسانية   من أجل    ،تكون مصنفة حبسب العمر ونوع اجلنس والتنوع واملكان       

وإجياد حلول دائمة هلم وتقييم احتياجاهتم اخلاصة وأوجه ضعفهم، ويشجع احلكومات على            
 تصنيف فئات لاملشتركة بني الوكاالت     دائرةال‘طوعي باستخدام خدمات    القيام على أساس    

  لدعم التقين يف هذا اخلصوص؛اليت أُنشئت لتقدمي ا ‘ين داخلياًاملشرد
هو أمر هـام  السن ونوع اجلنس والتنوع اعتبارات  بأن تعميم مراعاة   ُيسلّم  - ٢٥  

يف القيام، عن طريق اتباع هنج قائم على املشاركة، بتحديد املخاطر الـيت يواجههـا               ُيسهم  
النـساء  ومحاية  يتعلق حبمايتهم، وخباصة معاملة      فيما   املشردين داخلياً خمتلف أفراد جمتمعات    

  ؛واألطفال واألشخاص ذوي اإلعاقة واملسنني دون متييز
يف مبا يترتب على تغري املناخ من آثار وخيمة تسهم يف تدهور البيئة و             ميسلّ  - ٢٦  
وميكن أن تؤدي، إىل جانب عوامل أخرى، إىل تشريد         البالغة الشدة    الظواهر اجلوية    حدوث
ىل أن يواصـل،    إ  املعين حبقوق اإلنسان للمـشردين داخليـاً        املقرر اخلاص  يدعو، و السكان

بالتعاون الوثيق مع الدول واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غـري احلكوميـة، حبـث       
بـذلك  وأبعاد تتـصل    حقوق اإلنسان   على  آثار   للتشرد الداخلي من جراء الكوارث من      ما

جلهود اليت تبذهلا من أجل بناء قدرة اجملتمعات احمللية علـى           الدول األعضاء يف ا   دعم  هبدف  
  ؛على الفرارُيجربون التكيف وتطوير قدراهتا ملنع التشرد أو تقدمي املساعدة وتوفري احلماية ملن 

إىل أن يواصل   اً  ان للمشردين داخلي  املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنس     يدعو  - ٢٧  
يعيشون ق اإلنسان اليت يواجهها املشردون داخلياً الذين        حقويف جمال   حتليل التحديات املعينة    

حضرية مع مراعاة أوضاع اجملتمعات املضيفة املعنية، وأن حيـدد          بيئات  خارج خميمات ويف    
بغية التحديات واملمارسات اجليدة، وأن يقدم بالتشاور الوثيق مع الدول األعضاء مقترحات            

نسان للمشردين داخلياً وتعزيز إجياد حلـول       محاية حقوق اإل  بشأن  ج أكثر منهجية    ُهوضع نُ 
ما يقدمـه مـن     دائمة املشتركة بني الوكاالت وفي    دائمة هلم يف سياق مشاركته يف اللجنة ال       

   .تقارير دورية إىل اجلمعية العامة وإىل جملس حقوق اإلنسان

        


