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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة الثالثة والعشرون

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

  ا يف ذلك احلق يف التنميةواالجتماعية والثقافية، مب

  *قرار اعتمده جملس حقوق اإلنسان    

    ٢٣/٧  
  والية املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمشردين داخلياً

  إن جملس حقوق اإلنسان،  
 إىل مجيع القرارات السابقة اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة وجلنة حقوق اإلنسان إذ يشري  

شأن املـشردين داخليـاً، مبـا فيهـا قـرار اجلمعيـة             جملس حقوق اإلنسان ب   اعتمدها  و
 ١٤/٦ وقـراري اجمللـس      ٢٠١١ديـسمرب   / كـانون األول   ١٩ املؤرخ   ٦٦/١٦٥ العامة
   ،٢٠١٢يوليه / متوز٥ املؤرخ ٢٠/٩ و٢٠١٠يونيه / حزيران١٧ املؤرخ

/  كـانون األول   ١٩ املـؤرخ    ٤٦/١٨٢  إىل قرار اجلمعية العامـة     وإذ يشري أيضاً    
تعلق بتعزيز تنسيق املساعدة اإلنسانية اليت تقدمها األمم املتحدة يف حاالت            امل ١٩٩١ ديسمرب

  ،الطوارئ واملبادئ التوجيهية املتعلقة بالتشرد الداخلي املرفقة به

  بشأن بناء مؤسسات جملس    ٥/١إىل قراري جملس حقوق اإلنسان        كذلك وإذ يشري   
 قواعد السلوك للمكلفني بواليـات   بشأن مدونة٥/٢ وحقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة،   

__________ 

سترد القرارات واملقررات اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنسان يف تقرير اجمللس عن أعمال دورتـه الثالثـة                   *  
  .، الفصل األول)A/HRC/23/2(والعشرين 
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، وإذ يشدد علـى  ٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨يف إطار اإلجراءات اخلاصة للمجلس، املؤرخني    
  ،ضرورة أداء املكلفني بواليات مهامهم وفقاً هلذين القرارين ومرفقاهتما

 على أن الدول تتحمل املسؤولية الرئيسية عن تـوفري احلمايـة وتقـدمي              ؤكديوإذ    
 للمشردين داخلياً اخلاضعني لواليتها، مبا يف ذلك عن طريق تيسري التوصل إىل حلول       املساعدة

دائمة، باإلضافة إىل معاجلة األسباب اجلذرية ملشكلة تشريدهم بالتعاون على النحو املناسب            
  مع اجملتمع الدويل،

ـ         وإذ يشعر بانزعاج بالغ      شردين  إزاء املستويات املرتفعة املنذرة باخلطر من أعداد امل
داخلياً يف مجيع أحناء العامل، ألسباب منها الرتاع املسلح واالنتهاكات على نطـاق واسـع               
وانتهاكات القانون الدويل، ال سيما حقوق اإلنسان، والكوارث الطبيعية أو الكوارث الـيت             
هي من صنع اإلنسان، الذين ال حيصلون على ما يكفي من احلماية واملساعدة، وإذ يـدرك                

   اخلطرية اليت يطرحها ذلك على اجملتمع الدويل،التحديات
 ملا قام به مـن       على املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمشردين داخلياً        يثين  -١  

، أنشطة حىت اآلن، وللدور احملفز الذي اضطلع به لرفع مستوى الوعي مبحنة املـشردون داخليـاً               
ها من االحتياجات احملددة، بطرق منها تعمـيم        وجلهوده املستمرة لتلبية احتياجاهتم اإلمنائية وغري     

  مراعاة حقوق اإلنسان للمشردين داخلياً يف مجيع اجلهات ذات الصلة يف منظومة األمم املتحدة؛
 بتقرير املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمشردين داخلياً، املقدم          يرحب  -٢  

  ؛)١(إىل جملس حقوق اإلنسان يف دورته الثالثة والعشرين
للحكومات واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري       يعرب عن تقديره    -٣  

احلكومية اليت قدمت احلماية واملساعدة إىل املشردين داخلياً، مبا يف ذلك عن طريق تيـسري               
التوصل إىل حلول دائمة وإدماج املشردين داخلياً ضمن خططها اإلمنائية الوطنية، وقـّدمت             

  اص؛الدعم لعمل املقرر اخل
 إزاء املشاكل املستمرة اليت تواجهها أعـداد كـبرية مـن            يعرب عن قلقه    -٤  

املشردين داخلياً يف مجيع أحناء العامل، وخباصة خطر الوقوع يف براثن الفقر املدقع واالستبعاد              
 االقتصادي، وإزاء حمدودية الفرص املتاحة هلم يف احلصول علـى املـساعدة             -االجتماعي  

فادة من اجلهود واملساعدة اإلمنائية طويلة األمد، وتعرضـهم النتـهاكات           اإلنسانية واالست 
القانون الدويل، ال سيما لقانون حقوق اإلنسان، والصعوبات النامجة عن وضعهم اخلـاص،             
مثل عدم توفر األغذية واملأوى واخلدمات الصحية والتعليم، والقضايا املرتبطة بذلك يف أثناء             

  ك ضرورة إعادة املمتلكات أو تعويضهم عنها، عند االقتضاء؛إعادة إدماجهم، مبا يف ذل

__________ 

)١( A/HRC/23/44. 
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 إزاء مشكلة التشرد الذي طال أمده ويقر باحلاجـة إىل           يعرب عن قلقه أيضاً     -٥  
إجياد حلول دائمة، وإىل إدماج حقوق واحتياجات املشردين داخلياً يف االستراتيجيات اإلمنائية            

  هم يف تصميم هذه االستراتيجيات وتنفيذها؛الريفية واحلضرية على حد سواء، وإىل مشاركت
 إزاء املشاكل اخلطرية اليت يواجهها العديد من        يعرب عن القلق بوجه خاص      -٦  

النساء واألطفال املشردين داخلياً، مبا فيها تعرضهم للعنف وإسـاءة املعاملـة واالسـتغالل              
 واخلطف، ويشري إىل    اجلنسي واالستغالل يف العمل واالجتار باألشخاص والتجنيد اإلجباري       

ضرورة االستمرار يف إيالء اهتمام أكثر منهجية وعمقاً الحتياجـاهتم اخلاصـة يف جمـاالت      
املساعدة واحلماية والتنمية، عالوة على احتياجات فئات أخـرى مـن ذوي االحتياجـات             
اخلاصة، مثل املسنني واألشخاص ذوي اإلعاقة واألفراد الذين تعرضوا لصدمات شديدة مـن    

  ء التشرد، مع مراعاة قرارات اجلمعية العامة وجملس حقوق اإلنسان ذات الصلة؛جرا
 استمرار ارتكاب العنف اجلنسي واجلنساين حبـق املـشردين          يدين بشدة   -٧  

ات ضحايا له أكثر من غريهـن، وحيـث         ع األعمار والذي تقع النساء والفتي     داخلياً من مجي  
نع ذلك بفعالية، ولتحقيق األمن، ومحاية حقـوق        السلطات واجملتمع الدويل على العمل معاً مل      

اإلنسان، وإتاحة إمكانية اللجوء إىل العدالة ومساعدة الضحايا، فضالً عن التصدي ألسباب            
   العنف ضد النساء والبنات، ومكافحة اإلفالت من العقاب بصورة شاملة؛

ة بشأن التشريد املبادئ التوجيهي، على النحو املبّين يف     القيام الدول إىل    يدعو  -٨  
قوانني وسياسات تـوفر    بوضع  الداخلي وبدعم من اجلهات ذات املصلحة الدولية والوطنية،         

محاية شاملة ملا لألشخاص املشردين داخلياً من حقوق اإلنسان، وتليب بالطريقـة املناسـبة              
  :دات داخلياً، مبا يف ذلك عن طريق ما يلياالحتياجات اخلاصة للنساء والفتيات املشر

االستعانة بسياسات مراعية لالعتبارات اجلنسانية، واستراتيجيات احللـول          )أ(  
الدائمة، وعمليات ختطيط وحتديد ميزانيات تكفل ختصيص املوارد الكافية لتلبية احتياجـات            

مشاركة كاملة  بذل جهود خاصة لضمان مشاركة املرأة       اء والفتيات املشردات داخلياً، و    النس
  ؛يصهارد وختصيف التخطيط هلذه املوا

تقدمي التدريب املراعي لالعتبارات اجلنسانية لفائدة رجال الشرطة واجليش           )ب(  
والقضاء والعمال االجتماعيني وغريهم من املوظفني، مبا يف ذلك التدريب بشأن منع العنـف       

  اجلنسي واجلنساين يف أوضاع التشرد والتصدي له؛
نسي واجلنساين واملمارسات الضارة    تعزيز اجلهود الرامية إىل منع العنف اجل        )ج(  

مثل تشويه األعضاء التناسلية لإلناث، يف مجيع مراحل التشرد، والتصدي له بفعالية، مبـا يف               
ذلك بيان التدابري احملددة اليت يتعني على الدول واجملتمع الدويل اختاذها لضمان مزيـد مـن                

تمام خاص لالحتياجات الـصحية     املساءلة عن أعمال العنف اجلنسي واجلنساين، مع إيالء اه        
ية لإلنـاث واخلـدمات     للمرأة، مبا يف ذلك متكينها من الوصول إىل مقدمي الرعاية الـصح           

، فضالً عن املشورة املناسبة لضحايا االنتهاكات اجلنسية وغريهـا مـن            الصحية املوفرة هلن  
  االنتهاكات وللناجني من هذه االنتهاكات؛
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 الشرطة واجليش مـن النـساء وتدريبـهن         توظيف أعداد أكرب من أفراد      )د(  
  ونشرهن على املستوى الوطين، وكذلك يف عمليات حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة؛

تعزيز اجلهود الرامية إىل مجع وحتليل وتوزيع بيانات كمية ونوعيـة عـن               )ه(  
  النساء والفتيات املشردات داخلياً؛

 ودون متييز، جبميـع     داخلياً، فوراً ضمان تزويد النساء والفتيات املشردات        )و(  
  الوثائق الضرورية، مبا يف ذلك الوثائق الصادرة بأمسائهن؛

 تشمل الوزارات   إنشاء آلية تنسيق حلماية حقوق اإلنسان للمشردين داخلياً         )ز(  
 واهليئات احلكومية ذات الصلة املكلفة بواليات ومسؤوليات فيما يتعلق بالعمل بـشأن         املعنية

  يت تؤثر يف النساء واألطفال؛املسائل ال
 الدول وسائر األطراف الفاعلة ذات الصلة على أن تأخذ يف احلسبان            حيث  -٩  

االحتياجات اخلاصة لألشخاص ذوي اإلعاقة واملسنني أثناء العمل على تعزيز وكفالة محايـة             
 حقوق اإلنسان للمشردين داخلياً، ال سيما بضمان حصول األشخاص ذوي اإلعاقة واملسنني           

  ؛على خدمات املساعدة واحلماية وإعادة التأهيل على قدم املساواة مع غريهم
 الدول إىل أن تقوم، بالتعاون مع الوكاالت الدولية واجلهات األخرى           يدعو  -١٠  

 مبن فيهم النساء، مشاركة كاملة      ،صاحبة املصلحة، بضمان ودعم مشاركة املشردات داخلياً      
 صنع القرار واألنشطة اليت تؤثر تأثرياً مباشـراً علـى           وجمدية على مجيع مستويات عمليات    

حياهتم، من مجيع جوانب التشرد الداخلي، فيما يتعلق بتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها، ومنع             
، مبا فيها العودة الطوعية، وعمليـات       وتنفيذ حلول دائمة  انتهاكات حقوق اإلنسان، ووضع     

  اإلعمار بعد انتهاء الرتاع، والتنمية؛و، السالم، وبناء السالم، والعدالة االنتقالية
 إزاء التشرد الداخلي الناجم عن الكوارث الطبيعيـة والـذي           يعرب عن قلقه    -١١  

ج قائم على حقـوق  يتفاقم بسبب اآلثار املتوقعة لتغري املناخ وبسبب الفقر، ويقر بضرورة اتباع هن    
خطيط للطوارئ املرتبطة بـالكوارث،     احلد من أخطار الكوارث، واإلنذار املبكر، والت      اإلنسان يف   

  وإدارة الكوارث وختيف حدهتا، فضالً عن بذل اجلهود للتعايف، بغية التوصل إىل حلول دائمة؛
 باملبادئ التوجيهية املتعلقة بالتشرد الداخلي بوصفها إطاراً دولياً مهمـاً           يقر  -١٢  

سانية، فضالً عن املاحنني من     حلماية املشردين داخلياً، ويشجع الدول األعضاء والوكاالت اإلن       
أجل التنمية ومقدمي املساعدة اإلمنائية، على مواصلة العمل معاً يف إطار املساعي الراميـة إىل     
االستجابة على حنو ميكن التنبؤ به بدرجة أكرب الحتياجات املشردين داخلياً، مبـا يف ذلـك                

منائية طويلة األمد من أجل تنفيذ احللول الدائمة، ويدعو يف هذا الصدد           حاجتهم للمساعدة اإل  
  ، جلهود الدول يف جمال بناء القدرات؛طلبالإىل تقدمي الدعم الدويل، عند 

 متديد والية املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمشردين داخلياً لفترة   يقرر  -١٣  
  :ثالث سنوات، للقيام مبا يلي
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شكلة التشرد الداخلي املعقدة، وخباصة عن طريق تعميم حقـوق          معاجلة م   )أ(  
  اإلنسان للمشردين داخلياً يف أنشطة مجيع اجلهات ذات الصلة يف منظومة األمم املتحدة؛

العمل على تعزيز االستجابة الدولية للمشكلة املعقدة املتمثلة يف حـاالت             )ب(  
يني املنسقني لتحـسني محايـة حقـوق        التشرد الداخلي واملشاركة يف الدعوة والعمل الدول      

اإلنسان للمشردين داخلياً واحترامها، مع مواصلة وتعزيز احلوار مع احلكومات واملنظمـات            
  احلكومية الدولية واملنظمات اإلقليمية وغري احلكومية واألطراف الفاعلة األخرى ذات الصلة؛

داخليـاً، عنـد     إىل املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمشردين         يطلب  -١٤  
  :تنفيذه لواليته

أن يواصل، عن طريق احلوار املستمر مع احلكومات واملنظمات احلكوميـة             )أ(  
الدولية واملنظمات اإلقليمية وغري احلكومية واألطراف الفاعلة األخرى ذات الـصلة، حتليـل             

، مبـا فيهـا   أسباب التشرد الداخلي، واحتياجات املشردين وحقوقهم اإلنسانية، وتدابري الوقاية 
 حبماية األشخاص املعرضني خلطر التشرد ومساعدهتم، وسـبل تعزيـز محايـة             املتعلقةتدابري  ال

املشردين داخلياً ومساعدهتم وإجياد حلول دائمة هلم، مع مراعاة احلاالت احملددة واملعلومـات             
التنوع ذات الصلة، مبا فيها بصفة خاصة اإلحصاءات والبيانات املصنفة حبسب السن واجلنس و            

  واملوقع، وأن يدرج املعلومات املتعلقة بذلك يف التقارير اليت يقدمها إىل جملس حقوق اإلنسان؛
أن يواصل، عن طريق احلوار املستمر مع احلكومات واملنظمات احلكوميـة             )ب(  

الدولية واملنظمات اإلقليمية وغري احلكومية واألطراف الفاعلة األخرى ذات الصلة، جهـوده           
إىل تشجيع وضع استراتيجيات شاملة وتدابري دعم تركِّز على منع التـشرُّد وعلـى              الرامية  

حتسني احلماية واملساعدة واحللول الدائمة املقدمة للمشردين داخلياً وإدمـاجهم يف اخلطـط             
اإلمنائية الوطنية، واضعاً يف اعتباره املسؤولية الرئيسية اليت تقع على عاتق الـدول يف نطـاق                

  ذا الصدد؛واليتها يف ه
أن يواصل استخدام املبادئ التوجيهية املتعلقة بالتشرُّد الداخلي يف حواره مـع              )ج(  

أوضاع أخرى، واملنظمات احلكومية الدولية     بما بعد الرتاع أو     اليت متر مبرحلة    احلكومات والدول   
 جهـوده   واملنظمات اإلقليمية وغري احلكومية واألطراف الفاعلة األخرى ذات الصلة، وأن يواصل          

من أجل زيادة نشر املبادئ التوجيهية والترويج هلا وتطبيقها ودعم اجلهود الرامية إىل تشجيع بناء               
  القدرات واستخدام املبادئ التوجيهية، فضالً عن وضع التشريعات والسياسات احمللية؛

 الوالية وأن يـويل اعتبـاراً       جماالت عمل أن ُيدرِج منظوراً جنسانياً يف مجيع         )د(  
صاً حلقوق اإلنسان للنساء واألطفال املشردين داخلياً ولغريهم من الفئات ذات االحتياجات            خا

اخلاصة، مثل املسنني واألشخاص ذوي اإلعاقة واألفراد الذين تعرضوا لصدمات شديدة مـن             
  ذه الفئات من املساعدة واحلماية والتنمية؛رد الداخلي، ولالحتياجات اخلاصة هبجراء التش
اصل جهوده الرامية إىل تشجيع النظر، عند االقتـضاء، يف حقـوق            أن يو   )ه(  

اإلنسان للمشردين داخلياً واحتياجاهتم اخلاصة من احلماية واملساعدة يف سـياق عمليـات             
  السالم واتفاقات السالم وعمليات إعادة اإلدماج وإعادة التأهيل؛
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 املتضررة، بنـاء    أن يواصل االهتمام بدور اجملتمع الدويل يف مساعدة الدول          )و(  
على طلبها، يف تلبية احتياجات املشردين داخلياً من احلماية واملساعدة، مبا يف ذلك مساعدهتا              

 أنشطة الدعوة اليت يقوم هبا تركيزاً على تعبئـة          ُيضّمنيف تنفيذ االستراتيجيات الوطنية وأن      
  املوارد الكافية لالستجابة الحتياجات البلدان املتضررة؛

صل، عن طريق احلوار املستمر مع احلكومات واملنظمات احلكوميـة          أن يوا   )ز(  
الدولية واملنظمات اإلقليمية وغري احلكومية املعنية واألطراف الفاعلة األخرى ذات الـصلة،            
  جهوده الرامية إىل تعزيز محاية حقوق اإلنسان للمشردين داخلياً يف سياق الكوارث الطبيعية؛

اون الذي نشأ بني ممثل األمني العام واألمم املتحدة،         أن يستمر يف تعزيز التع      )ح(  
مبا يف ذلك التعاون يف إطار جلنة بناء السالم، فضالً عن املنظمات الدولية واإلقليمية األخرى،             

  وخباصة مشاركته يف عمل اللجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت وهيئاهتا الفرعية؛
 اليت يضطلع هبا، باإلطار الذي وضعته       أن يستمر يف االستعانة، يف األنشطة       )ط(  

  ؛)٢(اللجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت بشأن إجياد حلول دائمة للمشردين داخلياً
مقـدمي املـساعدة    سائر  املاحنني من أجل التنمية و    أن يواصل التعاون مع       )ي(  

 الصلة، من أجل    اإلمنائية، مبا يف ذلك وكاالت األمم املتحدة واألطراف الفاعلة األخرى ذات          
  زيادة تعزيز جهود املساعدة الدولية دعماً للمساعي الرامية إىل إجياد حلول دائمة؛

 بالدول أن تقدم حلوالً دائمة، ويشجع على تعزيز التعاون الـدويل،            يهيب  -١٥  
بوسائل منها توفري املوارد واخلربات ملساعدة البلدان املتضررة، وال سيما البلـدان الناميـة،              

ودها وسياساهتا الوطنية املتصلة بتوفري املساعدة واحلماية والتأهيل واحللـول الدائمـة            جه يف
  واملساعدة اإلمنائية للمشردين داخلياً وللمجتمعات اليت تستضيفهم؛

 تشريعات وسياسات حملية تتناول     املضي يف وضع وتنفيذ    الدول على    يشجع  -١٦  
بوسائل منها تعيني جهة تنـسيق      وذلك  ،  يز شامل للجميع ودون متي    مجيع مراحل التشرد بشكل   

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

  ها يف هذا الشأن، عندما تطلب ذلك؛تعاون معملايل والتقين إىل احلكومات وال الدعم اتقدمي
اتفاقية االحتاد األفريقي املتعلقة حبمايـة املـشردين        " باعتماد   يرحب بشدة   -١٧  

 وباستمرار عملية التصديق اجلارية على      ،وبدخوهلا حيز التنفيذ  " داخلياً يف أفريقيا ومساعدهتم   
لوطين واإلقليمـي حلمايـة     هذه االتفاقية اليت تشكل خطوة هامة حنو تعزيز اإلطار املعياري ا          

املشردين داخلياً يف أفريقيا ومساعدهتم؛ ويشجع اآلليات اإلقليمية األخرى على أن تنظـر يف         
  وضع أُطر معيارية إقليمية مماثلة حلماية املشردين داخلياً؛

__________ 

)٢( A/HRC/13/21/Add.4. 
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 مجيع احلكومات، وال سيما حكومات البلدان اليت توجد فيها          يشجِّع بقوة   -١٨  
ى أن ُتيسِّر أنشطة األمم املتحدة وغريها من اجلهات الفاعلـة ذات            حاالت تشرد داخلي، عل   

 احلماية واملساعدة والتنمية، وأن     يف جماالت الصلة الرامية إىل تلبية احتياجات املشردين داخلياً        
زيارات واحلصول على املعلومات، وحيـث      التستجيب لطلبات املقرر اخلاص املتعلقة بالقيام ب      

 علـى املـستوى     ،ت الصلة يف منظومة األمم املتحدة على أن تقـوم         احلكومات واهليئات ذا  
 مبتابعة تنفيذ توصيات املكلف بالوالية متابعة فعالة حبسب االقتضاء، وإتاحـة            ،القطري أيضاً 

  املعلومات بشأن التدابري املتخذة يف هذا الصدد؛
كومية  األمم املتحدة، مبا يف ذلك وكاالهتا املتخصصة، واملنظمات احل   يشجع  -١٩  

الدولية اإلقليمية، واملكلفني بواليات، واملؤسسات املهتمة، واخلرباء املستقلني، واملنظمات غري          
  ه؛واليت أداء  منتظمني مع املقرر اخلاص يفاحلكومية، على إقامة حوار وتعاون

 مجيع منظمات األمم املتحدة ذات الصلة ومنظمات تقدمي املساعدة          يشجع    -٢٠  
ات حقوق اإلنسان واملنظمات اإلمنائية علـى تعزيـز التعـاون والتنـسيق          اإلنسانية ومنظم 

بينها عن طريق اللجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت وأفرقة األمم املتحدة القطريـة يف             فيما
البلدان اليت تشهد حاالت من التشرد الداخلي، وعلى تقدمي كل ما ميكن من أوجه املساعدة               

طلب استمرار مشاركة املقرر اخلاص يف أعمال اللجنـة الدائمـة           والدعم للمقرر اخلاص، وي   
  املشتركة بني الوكاالت وهيئاهتا الفرعية؛

 إىل األمني العام ومفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن           يطلب  -٢١  
يوفِّرا للمقرر اخلاص كل ما يلزم من مساعدة وموظفني لتنفيذ واليته على حنـو فعـال وأن                 

 عمل اآللية بالتعاون الوثيق مع منسق اإلغاثة يف حاالت الطوارئ وبدعم مستمر مـن               يكفال
  مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية ومفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني؛

 تقدمي التقارير السنوية بشأن تنفيذ واليته       املضي يف    املقرر اخلاص إىل     يدعو  -٢٢  
على أن تتضمن هذه التقارير اقتراحات وتوصيات بشأن حقوق         إىل اجمللس واجلمعية العامة،     

اإلنسان للمشردين داخلياً، مبا يف ذلك اقتراحات وتوصيات بشأن تأثري التدابري املتخذة على             
  املستوى املشترك بني الوكاالت؛

 مواصلة النظر يف مسألة حقوق اإلنسان للمشردين داخلياً وفقاً لربنامج يقرر  -٢٣  
  .عمله السنوي

  ٣٨اجللسة 
  ٢٠١٣يونيه / حزيران١٣

  .]اعُتمد بدون تصويت[

        


