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    ٢٠١٣ديسمرب / كانون األول١٨ يف قرار اختذته اجلمعية العامة

  ])A/68/456/Add.2( على تقرير اللجنة الثالثة بناء[
  

  توفري احلماية واملساعدة للمشردين داخليا - ٦٨/١٨٠
  

  ،إن اجلمعية العامة  
ــشري   ــشرديإذ ت ــن األشــخاص اضــطروا      إىل أن امل ــا أشــخاص أو جمموعــات م ن داخلي

خاصـة نتيجـة   صفة أجربوا على الفرار أو على مغادرة ديارهم أو أماكن إقامتـهم املعتـادة، بـ             أو
ــة    لـــ ــوارث طبيعيـ ــهاكات حلقـــوق اإلنـــسان أو كـ ــام أو انتـ رتاع مـــسلح أو حـــاالت عنـــف عـ
ــرب       أو ــا، ومل يع ــادي آثاره ــعيا إىل تف ــشر، أو س ــل الب ــن فع ــا   كــوارث م ــة معترف وا حــدود دول
  ،)١(دوليا هبا

ــسلم   ــدم املــساواة     وإذ ت ــا جيــب أن يتمتعــوا، علــى ق ــأن األشــخاص املــشردين داخلي  ب
التامة، يف إطار القـانون الـدويل واحمللـي، بـنفس احلقـوق واحلريـات الـيت يتمتـع هبـا غريهـم مـن                         

  األشخاص يف بلدهم،
ق يف عـدد املـشردين داخليـا يف مجيـع            إزاء االزدياد املـثري للقلـ      وإذ تشعر بانزعاج بالغ     

أحنــاء العــامل، ألســباب منــها الرتاعــات املــسلحة، وحــاالت العنــف العــام، وانتــهاكات حقــوق    
حيـصلون علـى     اإلنسان، والكوارث الطبيعية أو الكـوارث الـيت هـي مـن فعـل البـشر، الـذين ال                  

جـه اجملتمـع الـدويل مـن     تدرك التحديات اخلطـرية الـيت توا   يكفي من احلماية واملساعدة، وإذ  ما
  ذلك، جراء

_________________ 
، املقدمـــة، )، املرفـــقE/CN.4/1998/53/Add.2(ئ التوجيهيـــة املتعلقـــة بالتــشرد الـــداخلي  املبـــاد: انظــر   )١(  

 .٢  الفقرة
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يـساورها    بأن الكوارث الطبيعيـة سـبب مـن أسـباب التـشرد الـداخلي، وإذ              وإذ تسلم   
القلق إزاء عوامل معينة، من قبيل تغري املناخ، يتوقع أن تؤدي إىل تفـاقم أثـر األخطـار الطبيعيـة                    

  املناخ،باملتصلة الظواهر و
األخطــار أو التخفيــف كــثريا مــن حــدهتا   بأنــه ميكــن اتقــاء عواقــب  وإذ تــسلم أيــضا  

  بإدماج استراتيجيات احلد من أخطار الكوارث يف السياسات والربامج اإلمنائية الوطنية،
 ما تنطوي عليه مشكلة املشردين داخليـا مـن أبعـاد تتعلـق حبقـوق اإلنـسان                  وإذ تدرك   

الت معينـة منـها حـاالت        يف حـا    فضال عـن البعـد املتعلـق ببنـاء الـسالم،           ، وإمنائية وأبعاد إنسانية 
التشرد الطويلة األمد، وحاالت الضعف اليت كثريا ما حتيـق بـشكل مـشدد بالنـساء واألطفـال،       
فــضال عــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة، ومــا تتحملــه الــدول واجملتمــع الــدويل مــن مــسؤولية عــن 

  زيادة تعزيز احلماية واملساعدة املقدمتني هلم،
سؤولية يف املقـــام األول عـــن تـــوفري احلمايـــة  علـــى أن الـــدول تتحمـــل املـــوإذ تـــشدد  

معاجلـة األسـباب اجلذريـة    كـذلك  و هلـم،    وتقدمي املساعدة  للمشردين داخليا اخلاضعني لواليتها   
  ملشكلة التشرد بالتعاون على النحو املناسب مع اجملتمع الدويل،

أن جلميــع األشــخاص، مبــن فــيهم املــشردون داخليــا، احلــق يف  تؤكــد مــن جديــد وإذ   
  ،)٢(التشريد التعسفيأن توفر هلم احلماية من أنه يتعني ية التنقل واإلقامة وحر

 الوعي املتزايد لدى اجملتمع الدويل مبسألة املـشردين داخليـا يف مجيـع أحنـاء                وإذ تالحظ   
 الـذين يعيـشون يف حـاالت تـشرد طـال أمـدها، حيـث يعـيش العديـد                    املاليـني العامل، مبن فـيهم     

ية خارج املخيمات، واحلاجة امللحـة إىل تقـدمي مـا يكفـي مـن املـساعدة       منهم يف املناطق احلضر   
اإلنسانية واحلماية للمشردين داخليـا، وإىل دعـم اجملتمعـات املـضيفة احملليـة، ومعاجلـة األسـباب              

فيهـا عـودة املـشردين طوعـا          بلـداهنم األصـلية، مبـا      يفهلم  اجلذرية لتشردهم وإجياد حلول دائمة      
ــيت شــردوا إليهــا      بأمــان وكرامــة، عــالوة  ــاطق ال ــا وبــشكل طــوعي يف املن  علــى إدمــاجهم حملي

 دون اإلخـالل حبـق املـشردين داخليـا       توفري اإلقامة الطوعية هلم يف أجـزاء أخـرى مـن البلـد،             أو
  يف ترك بلدهم أو يف التماس اللجوء،

ذلـك القــانون الــدويل   يف  إىل القواعــد ذات الـصلة مــن القــانون الـدويل، مبــا  وإذ تـشري   
والقــانون الــدويل لالجــئني، وإذ تــسلم بــأن محايــة  اإلنــساين قــوق اإلنــسان والقــانون الــدويل حل

_________________ 
 .٦املبادئ التوجيهية املتعلقة بالتشرد الداخلي، املبدأ : انظر  )٢(  
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املشردين داخليا قـد تعـززت بوضـع معـايري حمـددة بـشأن محايتـهم وإعـادة تأكيـد تلـك املعـايري                        
  ،)٣(وتدعيمها، خاصة من خالل املبادئ التوجيهية املتعلقة بالتشرد الداخلي

ــضا    ــوإذ تــشري أي ــدويل  إىل أمهي ذلــك اتفاقيــات جنيــف   يف ، مبــااإلنــساين ة القــانون ال
، باعتبـاره إطـارا قانونيـا حيويـا لتـوفري        )٥(١٩٧٧لعـام   بروتوكوليها اإلضافيني   و )٤(١٩٤٩ لعام

الــرتاع املــسلح وحتــت حــاالت احلمايــة واملــساعدة للمــدنيني، مبــن فــيهم املــشردون داخليــا، يف 
  األجنيب، االحتالل
 يف نـــشر وتــرويج وتطبيــق املبـــادئ التوجيهيــة بــشأن التـــشريد      بالزيــادة وإذ ترحــب   

الــــداخلي يف معاجلــــة حــــاالت التــــشرد الــــداخلي، وإدمــــاج تلــــك املبــــادئ يف القــــوانني         
  احمللية، والسياسات

 من ممارسات التشريد القسري واآلثـار الـسلبية املترتبـة عليهـا     وإذ تعرب عن استيائها     
تـشري   السكان حبقوق اإلنسان واحلريات األساسـية، وإذ      يتعلق بتمتع جمموعات كبرية من       فيما

إىل األحكام ذات الصلة من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية اليت تعرف اإلبعـاد                
أو النقل القسري للسكان بأنه جرميـة ضـد اإلنـسانية، وتعـرف اإلبعـاد أو النقـل غـري املـشروع                      

  ،)٦(تشريدهم بأهنا جرائم حربللسكان املدنيني أو األمر غري املشروع ب
 للحكومـــات واملنظمـــات احلكوميـــة الدوليـــة واملنظمـــات وإذ تعـــرب عـــن تقـــديرها  

 عمــل املقــرر اخلــاص املعــين حبقــوق  ويــسرتاحلكوميــة الــيت دعمــت اإلقليميــة واملنظمــات غــري
 اإلنسان للمـشردين داخليـا وعمـل سـلفه، املمثـل الـسابق لألمـني العـام املعـين حبقـوق اإلنـسان                      
للمـــشردين داخليـــا وســـاعدت، وفقـــا ألدوارهـــا ومـــسؤولياهتا، يف تـــوفري احلمايـــة واملـــساعدة 

  داخليا، للمشردين
 بالتعــاون املــستمر بــني املقــرر اخلــاص املعــين حبقــوق اإلنــسان للمــشردين   وإذ ترحــب  

داخليا واحلكومات الوطنيـة واملكاتـب والوكـاالت املعنيـة التابعـة لألمـم املتحـدة والتعـاون مـع                    
 التعـاون مـن أجـل    ذلـك املنظمات الدوليـة واإلقليميـة األخـرى، وإذ تـشجع علـى زيـادة تعزيـز         

  وضع استراتيجيات أفضل حلماية املشردين داخليا ومساعدهتم وإجياد حلول دائمة هلم،

_________________ 
  )٣(  E/CN.4/1998/53/Add.2املرفق ،. 
 .٩٧٣ إىل ٩٧٠، األرقام ٧٥، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )٤(  
 .١٧٥١٣ و ١٧٥١٢، الرقمان ١١٢٥املرجع نفسه، اجمللد   )٥(  
األمــم : انظــر(‘ ٨’) ـــه (٢و ‘ ٧’) أ (٢، الفقرتــان ٨واملــادة ) د (٢و ) د (١، الفقرتــان ٧املــادة   )٦(  

  ).٣٨٥٤٤، الرقم ٢١٨٧، اجمللد جمموعة املعاهداتاملتحدة، 
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 باملسامهة املهمة واملستقلة اليت تقدمها حركة الـصليب األمحـر        وإذ تعترف مع التقدير     
ليــة والوكــاالت اإلنــسانية األخــرى حلمايــة املــشردين داخليــا ومــساعدهتم  واهلــالل األمحــر الدو

  بالتعاون مع اهليئات الدولية املختصة،
املقـدم   يف تقريـره     حـسبما وردت  باألولويات الـيت حـددها املقـرر اخلـاص          وإذ ترحب     
 ، وباهلــدفني االســتراتيجيني املتمــثلني يف يف دورتــه الـــسادسة عــشرةلــس حقــوق اإلنــسانإىل جم

 حلـول دائمـة      إجيـاد  دعم احلكومات يف وضع صكوك وطنيـة بـشأن التـشرد الـداخلي، وتيـسري              
  ،)٧(، بسبل منها االستعانة بالشركاء يف التنميةاداخليللمشردين قابلة للتنفيذ 

ــشري   ــوق       وإذ ت ــاملي حلق ــؤمتر الع ــذين اعتمــدمها امل ــا الل ــامج عمــل فيين  إىل إعــالن وبرن
ــران ٢٥اإلنــسان يف  ــه/حزي ــة    ،)٨(١٩٩٣ يوني  فيمــا يتعلــق بــضرورة وضــع اســتراتيجيات عاملي

 وإذ تـشري أيـضا إىل مجيـع القـرارات الـصادرة عـن اجلمعيـة                 للتصدي ملشكلة التـشرد الـداخلي،     
  العامة وجملس األمن يف هذا الصدد،

 ٢٠١١ديــسمرب / كــانون األول١٩ املــؤرخ ٦٦/١٦٥ إىل قرارهــا وإذ تــشري أيــضا   
  املـؤرخ  ٢٣/٨  و )٩(٢٠١٢يوليـه   / متـوز  ٥ املـؤرخ    ٢٠/٩وإىل قراري جملـس حقـوق اإلنـسان         

  ،٢٠١٣١٠يونيه /حزيران ١٣
 بتقرير املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمـشردين         حتيط علما مع التقدير     - ١  
  وباالستنتاجات والتوصيات الواردة فيه؛ )١١(داخليا

 على املقرر اخلـاص ملـا اضـطلع بـه مـن أنـشطة حـىت اآلن وللـدور احلفـاز                      تثين  - ٢  
الذي يؤديه يف التوعية مبحنة املشردين داخليا وجلهوده املستمرة مـن أجـل تلبيـة احتياجـاهتم يف                  
جمــال التنميــة وغريهــا مــن االحتياجــات احملــددة، بطــرق منــها تعمــيم مراعــاة حقــوق اإلنــسان     

   الكيانات املعنية يف منظومة األمم املتحدة؛للمشردين داخليا يف كل
 املقـــرر اخلـــاص علـــى أن يواصـــل، عـــن طريـــق احلـــوار املـــستمر مـــع تـــشجع  - ٣  

احلكومــات ومجيــع املنظمــات احلكوميــة الدوليــة واملنظمــات غــري احلكوميــة املعنيــة، حتليلـــه          

_________________ 
 .A/HRC/16/43انظر الوثيقة   )٧(  
  )٨(  A/CONF.157/24 (Part I)الفصل الثالث ،. 
، الفـصل   (A/67/53) ٥٣الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السابعة والستون، امللحق رقـم           : انظر  )٩(  

 .الرابع، الفرع ألف
 .، الفصل اخلامس، الفرع ألف)A/68/53 (٥٣الدورة الثامنة والستون، امللحق رقم املرجع نفسه،   )١٠(  
  )١١(  A/68/225. 
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ــسان اخلاصــ      ــداخلي والحتياجــات املــشردين وحقــوق اإلن ــشرد ال ــة للت ة هبــم لألســباب اجلذري
ــا    ــشرد، مب ــع الت ــدابري من ــشردين داخليــا        يف ولت ــة امل ــز محاي ــسبل تعزي ــر، ول ــذار املبك ــك اإلن ذل

 يف األنـشطة الـيت يـضطلع هبـا لتـوفري هـذه              ،ومساعدهتم وتوفري حلول دائمـة هلـم، وأن يـستعني         
 باإلطار الذي وضعته اللجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت بشأن إجياد حلـول دائمـة             ،احللول

ــا  ــى أن يواصــل وضــع اســتراتيجيات      )١٢(للمــشردين داخلي ــرر اخلــاص عل ــضا املق ــشجع أي ، وت
شــاملة، مــع األخــذ يف االعتبــار مــسؤولية الــدول يف املقــام األول عــن محايــة املــشردين داخليــا    

  هلم؛ اخلاضعني لواليتها وتقدمي املساعدة
ور البيئــة  مبــا يترتــب علــى تغــري املنــاخ مــن آثــار وخيمــة تــسهم يف تــده تــسلم  - ٤  

الظــواهر اجلويــة وميكــن أن تــؤدي، إىل جانــب عوامــل أخــرى، إىل تــشريد الــسكان،  اشــتداد و
ــة      وتــشجع املقــرر اخلــاص علــى أن يواصــل، بالتعــاون الوثيــق مــع الــدول واملنظمــات احلكومي

 الكـوارث مـن آثـار       النـاجم عـن   الدولية واملنظمات غـري احلكوميـة، حبـث مـا للتـشرد الـداخلي               
 هبدف مساعدة الدول األعضاء يف اجلهـود الـيت تبـذهلا مـن أجـل      ،حبقوق اإلنسانوأبعاد تتصل  

بناء قدرة اجملتمعات احمللية على التكيف وتطوير قدراهتا ملنع التـشرد أو تقـدمي املـساعدة وتـوفري            
  احلماية ملن أجربوا على الفرار؛

 خططهـا   يف إطـار  ذلـك تقـدميها      يف  بالـدول أن تقـدم حلـوال دائمـة، مبـا           هتيب  - ٥  
ــدويل، خاصــة بــني اجل      ــاون ال ــز التع ــى تعزي ــشجع عل ــة، وت ــة الوطني ــى  هــاتاإلمنائي ــة عل  الفاعل

الصعيدين اإلنساين واإلمنائي، بوسائل منها توفري املوارد واخلـربات ملـساعدة البلـدان املتـضررة،               
ــساعدة وتــ       وال ــصلة بتقــدمي امل ــة املت ــا وسياســاهتا الوطني ــة، يف جهوده ــدان النامي وفري ســيما البل

إدمـاج حقـوق اإلنـسان للمـشردين داخليـا واحتياجـاهتم            واحلماية والتأهيل للمشردين داخليـا،      
ة كـل مـن املـشردين داخليـا      يف استراتيجيات التنمية الريفيـة واحلـضرية علـى الـسواء، ومـشارك            

   يف تصميم تلك االستراتيجيات وتنفيذها؛واجملتمعات املضيفة
املــشردين األطفــال ء افتقــار العديــد مــن  إزاتعــرب عــن القلــق بوجــه خــاص   - ٦  

سيما البنات، إىل التعليم يف مجيع مراحل التشرد نتيجة للـهجمات علـى املـدارس،                داخليا، وال 
وتضرر مباين املدارس أو دمارها، وانعدام األمن، وفقدان الوثائق، وحواجز اللغات، والتمييـز،             

فيهــا الوكــاالت  ، مبــااملعنيــة الفاعلــة هــات اجلســائرأن تعمــل، بالتعــاون مــع إىل الــدول دعو وتــ
اإلنسانية واإلمنائيـة واجلهـات املاحنـة، علـى كفالـة حـق األطفـال املـشردين داخليـا يف احلـصول                      
ــز مــن أي نــوع،       ــانوي، دون متيي ــدائي والث ــيم االبت ــة، مبــا يــشمل التعل ــيم جيــد النوعي علــى تعل

ليـا خبـدماهتا، وتـدعو كـذلك        وكذلك دعم املـدارس القائمـة لتمكينـها مـن مشـل املـشردين داخ              
_________________ 

  )١٢(  A/HRC/13/21/Add.4. 
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 املؤســسات التعليميــة، ســائرأطــراف الرتاعــات املــسلحة إىل احتــرام الطــابع املــدين للمــدارس و  
  واالمتناع عن القيام بأعمال ميكن أن تضر حبماية تلك املباين من اهلجمات املباشرة؛

 إزاء الطائفـــة الواســـعة مـــن التهديـــدات  تعـــرب أيـــضا عـــن القلـــق العميـــق   - ٧  
اكات حقــوق اإلنــسان واالعتــداءات الــيت تقــع علــى النــساء والبنــات املــشردات داخليــا   وانتــه
 وحــاالت مــا بعــد انتــهاء الــرتاع، تــسليما منــها بــأن أولئــك النــساء    املــسلححــاالت الــرتاع يف

والبنات الاليت يتـسمن بالـضعف أو احلرمـان بـصورة خاصـة قـد يتعرضـن حتديـدا لالسـتهداف                 
نــف، وتقــر بــضرورة تــوفري دعــم أفــضل للــضحايا ودعــم اجلهــود يتعرضــن بــصورة أكــرب للع أو

ــدر     ــاء الق ــسواء لبن ــى ال ــة عل ــة والدولي ــه يف     اتالوطني ــصدي ل ــسي والت ــف اجلن ــع العن ــى من  عل
  الرتاعات؛ حاالت

ــادرات الــيت اختــذهتا املنظمــات اإلقليميــة، مثــل االحتــاد األفريقــي    ترحــب  - ٨    باملب
ت الكــربى ومنظمــة الــدول األمريكيــة وجملــس أوروبــا،  واملــؤمتر الــدويل املعــين مبنطقــة الــبحريا 

للعمل على تلبية احتياجـات املـشردين داخليـا مـن احلمايـة واملـساعدة والتنميـة وإلجيـاد حلـول                 
  دائمة هلم، وتشجع املنظمات اإلقليمية على تعزيز أنشطتها وزيادة تعاوهنا مع املقرر اخلاص؛

د األفريقي حلمايـة ومـساعدة املـشردين      اتفاقية االحتا  ببدء سريان   أيضا ترحب  - ٩  
ــا  ــا يف أفريقي ــاال  (داخلي ــة كمب ــة ومــساعدة    )اتفاقي ، الــيت تقــوم علــى الربوتوكــول املتعلــق حبماي

املشردين داخليا والربوتوكول املتعلق حبقـوق امللكيـة للعائـدين اللـذين اعتمـدمها املـؤمتر الـدويل                  
الـوطين   تـسهم يف تعزيـز اإلطـار املعيـاري           املعين مبنطقة البحريات الكربى، وهو ما ميثـل خطـوة         

اإلقليمي حلماية املشردين داخليا يف أفريقيا ومساعدهتم، وتشجع الدول األفريقية علـى النظـر              و
أو التصديق عليها، وتشجع سـائر اآلليـات اإلقليميـة علـى النظـر يف وضـع          /يف توقيع االتفاقية و   
  ردين داخليا؛ من أجل محاية املشخاصة هباأطر معيارية إقليمية 

 بـأن الـدول األعـضاء مـسؤولة يف املقـام األول عـن إجيـاد حلـول دائمـة                     تسلم  - ١٠  
ما تقوم به من عمليات يف جمال التنميـة االقتـصادية    للمشردين داخليا من سكاهنا، مبا يسهم يف    

اعيــة علــى الــصعيد الــوطين، وتــشجع اجملتمــع الــدويل ومنظومــة األمــم املتحــدة واملقــرر واالجتم
يبـذل مـن     اخلاص واملنظمات الدولية واإلقليمية املعنية والبلدان املاحنة على أن تواصـل دعـم مـا              

جهود على كـل مـن الـصعيد الـدويل واإلقليمـي والـوطين لتلبيـة احتياجـات املـشردين داخليـا،                       
ــادئ التوجيهيــة املتعلقــة بالتــشرد        انطالقــا مــن رو  ح التــضامن ومبــادئ التعــاون الــدويل واملب

 واالنتعـاش   ، وأن تكفل التمويل الكايف للجهـود املبذولـة لتقـدمي املـساعدة اإلنـسانية              )٣(الداخلي
  ؛املبكر واملساعدة اإلمنائية
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اخلطرية اليت يواجهها العديد مـن     إزاء املشاكل    تعرب عن القلق بوجه خاص      - ١١  
واإليـــذاء، فيهـــا تعرضـــهم للعنـــف وســـوء املعاملـــة   النـــساء واألطفـــال املـــشردين داخليـــا، مبـــا 

 والتجنيـد   ،واالجتـار باألشـخاص   ني،  اجلنـسي واالعتـداء   واالستغالل  ذلك العنف اجلنساين     يف مبا
ــاري ــزام ، وتــشجع املقــرر اخلــاص  االختطــاف و،اإلجب احلــث علــى اختــاذ   بعلــى مواصــلة االلت

ــة      ــة والتنمي ــساعدة واحلماي ــة احتياجــاهتم اخلاصــة مــن امل احتياجــات كــذلك  و،إجــراءات لتلبي
 مثــل األفــراد الــذين تعرضــوا لــصدمات شــديدة   ،االحتياجــات اخلاصــة الفئــات األخــرى ذات

 اجلمعيـة العامـة وجملـس األمـن       واملسنني واألشـخاص ذوي اإلعاقـة، مـع مراعـاة مجيـع قـرارات               
   يف هذا الصدد؛املتخذة

 على أمهية أن تقوم احلكومات واجلهات الفاعلة األخرى املعنيـة، وفقـا              تشدد  - ١٢  
ــا واجملتمعــات املــضيفة خــالل مجيــع مراحــل       لواليــة كــل منــها، بالتــشاور مــع املــشردين داخلي

الـربامج واألنـشطة   الـسياسات و إشراك املشردين داخليا، عنـد االقتـضاء، يف    ، فضال عن    التشرد
 مسؤولية الدول يف املقـام األول عـن محايـة املـشردين داخليـا اخلاضـعني           مراعاةصلة هبم، مع    املت

  لواليتها وتقدمي املساعدة هلم؛
على وجه اخلصوص، بالتعاون مع الوكـاالت الدوليـة         تقوم،   بالدول أن    هتيب  - ١٣  

ملــشردات داخليــا لمــشاركة الكاملــة واجملديــة للنــساء ابتــوفري مــا يلــزم لوســائر اجلهــات املعنيــة، 
مجيع مستويات عمليات اختاذ القرار واألنـشطة الـيت تـؤثر مباشـرة     وبدعم تلك املشاركة، على  

ذلـك تعزيـز حقـوق اإلنـسان         يف على حياهتن، يف مجيع اجلوانب املتصلة بالتـشرد الـداخلي، مبـا           
 إحـالل   ، وعمليات  احللول الدائمة   وتنفيذ ومحايتها، ومنع انتهاكات حقوق اإلنسان، وتصميم     

  ؛التنمية السالم، وبناء السالم، والعدالة االنتقالية، وإعادة البناء بعد انتهاء الرتاع، وحتقيق
 أمهية مراعاة حقوق اإلنسان للمـشردين داخليـا واحتياجـاهتم اخلاصـة             تالحظ  - ١٤  

من احلماية واملساعدة يف سياق عمليات السالم، عند االقتضاء، وتـشدد علـى أن إجيـاد حلـول             
ئمة للمشردين داخليا، بطـرق منـها العـودة الطوعيـة والعمليـات املـستدامة إلعـادة إدمـاجهم                   دا

، حــسب االقتــضاء، يف عمليــة الــسالم، عنــصر ضــروري لبنــاء  مــشاركتهم النــشطةوتأهيلــهم و
  السالم بفعالية؛

 بالدور الذي تؤديه جلنة بنـاء الـسالم يف هـذا الـصدد، وتواصـل حـث                  ترحب  - ١٥  
يف جهودها، يف حدود واليتها، بالتعاون مع احلكومات الوطنية واحلكومـات           اللجنة على تكث  

االنتقالية وبالتشاور مع كيانات األمم املتحدة املعنية، من أجل مراعاة حقوق املشردين داخليـا              
فيهــا عــودهتم بــصورة طوعيــة وآمنــة حتفــظ فيهــا كرامتــهم وإعــادة     واحتياجــاهتم اخلاصــة، مبــا 

سائل املتعلقة باألرض واملمتلكـات، عنـد إسـداء املـشورة، يف احلـاالت           إدماجهم وتأهيلهم، وامل  
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اليت هي قيد النظر، بشأن اسـتراتيجيات لبنـاء الـسالم بعـد انتـهاء الـرتاع خاصـة ببلـدان حمـددة                        
   االستراتيجيات؛تلكعند اقتراح  أو

همـا   باملبادئ التوجيهية املتعلقـة بالتـشرد الـداخلي بوصـفها إطـارا دوليـا م               تقر  - ١٦  
حلمايــة املــشردين داخليــا، وترحــب بتزايــد عــدد الــدول ومنظمــات األمــم املتحــدة واملنظمــات  

احلكوميــة الــيت أصــبحت تطبقهــا كمعيــار، وتــشجع مجيــع اجلهــات    اإلقليميــة واملنظمــات غــري
  الفاعلة املعنية على استخدام املبادئ التوجيهية لدى معاجلة حاالت التشرد الداخلي؛

نة املقـرر اخلـاص باملبـادئ التوجيهيـة املتعلقـة بالتـشرد الـداخلي                باستعا ترحب  - ١٧  
حــواره مــع احلكومــات واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة واملنظمــات غــري احلكوميــة واجلهــات  يف

الفاعلة األخرى املعنية، وتطلب إليه أن يواصل جهوده من أجل زيادة نـشر املبـادئ التوجيهيـة                 
، وأن يــدعم اجلهــود الراميــة   قــوانني والــسياسات احملليــة   وإدماجهــا يف الوتروجيهــا وتطبيقهــا 

ــشريعات       إىل ــع تــ ــذلك وضــ ــة، وكــ ــادئ التوجيهيــ ــتخدام املبــ ــدرات واســ ــاء القــ ــز بنــ تعزيــ
  حملية؛ وسياسات
 العتمـاد عـدد متزايـد مـن الـدول تـشريعات وسياسـات               تعرب عـن تقـديرها      - ١٨  

لقيـام بـذلك بـشكل شـامل      وتشجع الدول على مواصـلة ا    ، تتصدى جلميع مراحل التشرد    حملية
بادئ التوجيهية املتعلقة بالتـشرد الـداخلي، بوسـائل منـها تعـيني جهـة             امليتفق مع    مبا   متييز ودون

ــة داخــل احلكومــة   ــداخلي وختــصيص مــوارد يف  تعــىن تنــسيق وطني ــة،  مبــسائل التــشرد ال امليزاني
يل إىل احلكومـات،    وتشجع اجملتمع الدويل واجلهـات الفاعلـة الوطنيـة علـى أن تقـدم الـدعم املـا                 

  عند طلبها، وأن تتعاون معها يف هذا الشأن؛
 مجيع احلكومات علـى أن تواصـل تيـسري أنـشطة املقـرر اخلـاص، خاصـة                  حتث  - ١٩  

احلكومات اليت لديها حاالت تشرد داخلي، وعلى أن تستجيب للطلبات الـيت يوجههـا املقـرر                
احلـوار مـع احلكومـات بـشأن        تعزيـز   واخلاص إلجراء زيارات إىل بلـداهنا ليـتمكن مـن مواصـلة             

  معاجلة حاالت التشرد الداخلي، وتشكر احلكومات اليت قامت بذلك فعال؛
 احلكومــات إىل أن تنظــر جــديا، يف حوارهــا مــع املقــرر اخلــاص، يف       تــدعو  - ٢٠  

  التوصيات واالقتراحات اليت يقدمها إليها وفقا لواليته، وأن تبلغه بالتدابري املتخذة بشأهنا؛
 ذلـك  يف  احلماية واملساعدة للمشردين داخليـا، مبـا       باحلكومات أن توفر  هتيب    - ٢١  

اجلهود اليت تبذهلا وكاالت األمـم املتحـدة   وأن تيسر املساعدة املتعلقة بإعادة اإلدماج والتنمية،     
زيـادة حتـسني إمكانيـة وصـول العـاملني          ، مـن خـالل      واملنظمات اإلنسانية املعنية يف هذا الصدد     

، ومــن إىل املــشردين داخليــا وتــسليم اللــوازم واملعــدات  تقديـــم املــساعدة اإلنــسانيةفـــي جمــال 
 احملافظـــة علـــى الطـــابع املـــدين واإلنـــساين ملخيمـــات املـــشردين داخليـــا ومـــستوطناهتم   خـــالل
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العـاملني  ، وكذلك مـن خـالل اختـاذ اخلطـوات الـضرورية لكفالـة سـالمة وأمـن               وجدت حيثما
مهمتــهم املتمثلــة يف يتــسىن هلــم أن يــؤدوا بكفــاءة  حبيــث نــسانيةفـــي جمــال تقديـــم املــساعدة اإل

  ؛تقدمي املساعدة للمشردين داخليا
ــشدد  - ٢٢   ــة يف حــاالت       ت ــسق اإلغاث ــه من ــضطلع ب ــذي ي ــسي ال ــدور الرئي ــى ال  عل

الطــوارئ يف تنــسيق اجلهــود املبذولــة حلمايــة املــشردين داخليــا ومــساعدهتم باالســتعانة جبهــات  
ت العمل املشتركة بني الوكاالت، وترحب باملبـادرات املتخـذة باسـتمرار    منها منظومة جمموعا 

من أجل كفالة وضع استراتيجيات أفضل للحماية واملساعدة والتنمية لـصاحل املـشردين داخليـا         
وحتــسني تنــسيق األنــشطة املتعلقــة هبــم، وتــشدد علــى ضــرورة تعزيــز قــدرات منظمــات األمــم   

ملعنيــة مــن أجــل التــصدي للتحــديات اإلنــسانية الــضخمة  املتحــدة واجلهــات الفاعلــة األخــرى ا
  النامجة عن التشرد الداخلي؛

 مجيــع منظمــات األمــم املتحــدة املختــصة ومنظمــات تقــدمي املــساعدة   تــشجع  - ٢٣  
اإلنـــسانية ومنظمـــات حقـــوق اإلنـــسان واملنظمـــات اإلمنائيـــة علـــى تعزيـــز التعـــاون والتنـــسيق  

شتركة بـني الوكـاالت وأفرقـة األمـم املتحـدة القطريـة             بينـها عـن طريـق اللجنـة الدائمـة املـ            فيما
البلــدان الــيت تــشهد حــاالت مــن التــشرد الــداخلي، وعلــى تقــدمي كــل مــا ميكــن مــن أوجــه    يف

املــساعدة والــدعم للمقــرر اخلــاص، وتطلــب إىل املقــرر اخلــاص مواصــلة مــشاركته يف أعمــال    
  اللجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت وهيئاهتا الفرعية؛

 الـدول األعـضاء، والوكـاالت اإلنـسانية، واجلهـات املاحنـة، واجلهـات          تشجع  - ٢٤  
الفاعلة اإلمنائية وسائر مقدمي املساعدة اإلمنائية، على مواصلة العمل معـا، يف تعـاون وثيـق مـع       

يــشمل  املقــرر اخلــاص، لتــوفري اســتجابة أكثــر قابليــة للتنبــؤ الحتياجــات املــشردين داخليــا، مبــا  
قــرار جلنــة ب حتــيط علمــاإلمنائيــة الطويلــة األجــل مــن أجــل تنفيــذ احللــول الدائمــة، و املــساعدة ا

  الذي أيـد اإلطـار    ٢٠١١أكتوبر  / تشرين األول  ٤ املؤرخ   السياسات العامة التابعة لألمني العام    
 القـرار يف بلـدان خمتـارة،        نفيـذ بـدء ت  تالحـظ   إهناء التشرد يف أعقاب الرتاعات، و     ب املتعلق   األويل

إىل التعـاون عـن كثـب مـع املقـرر اخلـاص يف               كاالت األمم املتحدة الـيت تطبـق القـرار        وتدعو و 
 ذلك الـصدد واسـتخدام إطـار اللجنـة الدائمـة املـشتركة بـني الوكـاالت بـشأن احللـول الدائمـة                

  ؛للمشردين داخليا بطريقة تكمل قرار جلنة السياسات العامة
ــسأ  تالحــظ مــع التقــدير    - ٢٥   ــام املتزايــد مب ــا يف عمليــة    االهتم لة املــشردين داخلي

  النداءات املوحدة، وتشجع على بذل املزيد من اجلهود يف هذا الصدد؛
 الــدور املتزايــد الــذي تقــوم بــه مؤســسات حقــوق تالحـظ أيــضا مــع التقــدير   - ٢٦  

  اإلنسان الوطنية يف مساعدة املشردين داخليا وتعزيز حقوق اإلنسان اخلاصة هبم ومحايتها؛
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ــا مــصنفة موثــوق هبــا   بيانــات مجــعاجــة إىل  باحلتــسلم  - ٢٧     ،عــن املــشردين داخلي
 الـسياسات والـربامج    وضـع اجلـنس، هبـدف حتـسني   يف ذلك بيانات مـصنفة حـسب العمـر و         مبا  

ــدائرة        ــة ال ــصدد، بأمهي ــذا ال ــسلم، يف ه ــا واالســتجابة لقــضاياهم، وت ــشردين داخلي ــة بامل املتعلق
ــة بتحديــد   ــة   املــشتركة بــني الوكــاالت واملعني ــا وقاعــدة البيانــات العاملي  مســات املــشردين داخلي

  للمشردين داخليا اليت يتعهدها مركز رصد التشرد الداخلي؛
 احلكومـــات، وأعـــضاء اللجنـــة الدائمـــة املـــشتركة بـــني الوكـــاالت،  تـــشجع  - ٢٨  

ومنــسقي الــشؤون اإلنــسانية التــابعني لألمــم املتحــدة، واألفرقــة القطريــة لألمــم املتحــدة، علــى   
مـع مركـز رصـد      بـأن تتعـاون     بـشأن حـاالت التـشرد الـداخلي،         موثوق هبا    توفري بيانات    كفالة

لدائرة املشتركة املعنيـة بتحديـد مسـات املـشردين داخليـا،            االدعم من   تطلب  التشرد الداخلي، و  
  املوارد املالية، حسب االقتضاء، يف هذه اجلوانب؛توفر و

ملقــرر اخلــاص، يف حــدود املــوارد  إىل األمــني العــام أن يواصــل تزويــد اتطلــب  - ٢٩  
القائمة، بكل ما يلزم من مساعدة للنـهوض بواليتـه علـى حنـو فعـال، وتـشجع مفوضـية األمـم                      
ــاون الوثيــق           ــرر اخلــاص، بالتع ــدعم للمق ــى أن تواصــل تقــدمي ال ــوق اإلنــسان عل املتحــدة حلق

ة العامــة منــسق اإلغاثــة يف حــاالت الطــوارئ ومكتــب تنــسيق الــشؤون اإلنــسانية يف األمانــ مــع
ــا         ــدة ووكاالهتـ ــم املتحـ ــب األمـ ــع مكاتـ ــئني ومجيـ ــشؤون الالجـ ــدة لـ ــم املتحـ ــية األمـ ومفوضـ

  األخرى؛ املعنية
ــشجع  - ٣٠   ــى مــسامهات      ت ــسعي إىل احلــصول عل ــى مواصــلة ال ــرر اخلــاص عل  املق

  الدول واملنظمات واملؤسسات املعنية من أجل هتيئة أساس أكثر استقرارا لعمله؛
ــررتطلــب  - ٣١   ــدم اخلــاص أن ي إىل املق ــة  ق ــا التاســعة  إىل اجلمعي ــة يف دورتيه العام

   والسبعني تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛ستنيوال
 أن تواصل يف دورهتا السبعني النظـر يف مـسألة تـوفري احلمايـة واملـساعدة                تقرر  - ٣٢  
  .داخليا للمشردين

  ٧٠اجللسة العامة 
  ٢٠١٣ ديسمرب/ كانون األول١٨
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	وإذ ترحب بالزيادة في نشر وترويج وتطبيق المبادئ التوجيهية بشأن التشريد الداخلي في معالجة حالات التشرد الداخلي، وإدماج تلك المبادئ في القوانين والسياسات المحلية،
	وإذ تعرب عن استيائها من ممارسات التشريد القسري والآثار السلبية المترتبة عليها فيما يتعلق بتمتع مجموعات كبيرة من السكان بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وإذ تشير إلى الأحكام ذات الصلة من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية التي تعرف الإبعاد أو النقل القسري للسكان بأنه جريمة ضد الإنسانية، وتعرف الإبعاد أو النقل غير المشروع للسكان المدنيين أو الأمر غير المشروع بتشريدهم بأنها جرائم حرب()،
	وإذ تعرب عن تقديرها للحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات الإقليمية والمنظمات غير الحكومية التي دعمت ويسرت عمل المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمشردين داخليا وعمل سلفه، الممثل السابق للأمين العام المعني بحقوق الإنسان للمشردين داخليا وساعدت، وفقا لأدوارها ومسؤولياتها، في توفير الحماية والمساعدة للمشردين داخليا،
	وإذ ترحب بالتعاون المستمر بين المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمشردين داخليا والحكومات الوطنية والمكاتب والوكالات المعنية التابعة للأمم المتحدة والتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية الأخرى، وإذ تشجع على زيادة تعزيز ذلك التعاون من أجل وضع استراتيجيات أفضل لحماية المشردين داخليا ومساعدتهم وإيجاد حلول دائمة لهم،
	وإذ تعترف مع التقدير بالمساهمة المهمة والمستقلة التي تقدمها حركة الصليب الأحمر والهلال الأحمر الدولية والوكالات الإنسانية الأخرى لحماية المشردين داخليا ومساعدتهم بالتعاون مع الهيئات الدولية المختصة،
	وإذ ترحب بالأولويات التي حددها المقرر الخاص حسبما وردت في تقريره المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الـسادسة عشرة، وبالهدفين الاستراتيجيين المتمثلين في دعم الحكومات في وضع صكوك وطنية بشأن التشرد الداخلي، وتيسير إيجاد حلول دائمة قابلة للتنفيذ للمشردين داخليا، بسبل منها الاستعانة بالشركاء في التنمية()،
	وإذ تشير إلى إعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في 25 حزيران/يونيه 1993()، فيما يتعلق بضرورة وضع استراتيجيات عالمية للتصدي لمشكلة التشرد الداخلي، وإذ تشير أيضا إلى جميع القرارات الصادرة عن الجمعية العامة ومجلس الأمن في هذا الصدد،
	وإذ تشير أيضا إلى قرارها 66/165 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2011 وإلى قراري مجلس حقوق الإنسان 20/9 المؤرخ 5 تموز/يوليه 2012(9) و 23/8 المؤرخ 13 حزيران/يونيه 2013،
	1 - تحيط علما مع التقدير بتقرير المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمشردين داخليا() وبالاستنتاجات والتوصيات الواردة فيه؛
	2 - تثني على المقرر الخاص لما اضطلع به من أنشطة حتى الآن وللدور الحفاز الذي يؤديه في التوعية بمحنة المشردين داخليا ولجهوده المستمرة من أجل تلبية احتياجاتهم في مجال التنمية وغيرها من الاحتياجات المحددة، بطرق منها تعميم مراعاة حقوق الإنسان للمشردين داخليا في كل الكيانات المعنية في منظومة الأمم المتحدة؛
	3 - تشجع المقرر الخاص على أن يواصل، عن طريق الحوار المستمر مع الحكومات وجميع المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية المعنية، تحليله للأسباب الجذرية للتشرد الداخلي ولاحتياجات المشردين وحقوق الإنسان الخاصة بهم ولتدابير منع التشرد، بما في ذلك الإنذار المبكر، ولسبل تعزيز حماية المشردين داخليا ومساعدتهم وتوفير حلول دائمة لهم، وأن يستعين، في الأنشطة التي يضطلع بها لتوفير هذه الحلول، بالإطار الذي وضعته اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات بشأن إيجاد حلول دائمة للمشردين داخليا()، وتشجع أيضا المقرر الخاص على أن يواصل وضع استراتيجيات شاملة، مع الأخذ في الاعتبار مسؤولية الدول في المقام الأول عن حماية المشردين داخليا الخاضعين لولايتها وتقديم المساعدة لهم؛
	4 - تسلم بما يترتب على تغير المناخ من آثار وخيمة تسهم في تدهور البيئة واشتداد الظواهر الجوية ويمكن أن تؤدي، إلى جانب عوامل أخرى، إلى تشريد السكان، وتشجع المقرر الخاص على أن يواصل، بالتعاون الوثيق مع الدول والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية، بحث ما للتشرد الداخلي الناجم عن الكوارث من آثار وأبعاد تتصل بحقوق الإنسان، بهدف مساعدة الدول الأعضاء في الجهود التي تبذلها من أجل بناء قدرة المجتمعات المحلية على التكيف وتطوير قدراتها لمنع التشرد أو تقديم المساعدة وتوفير الحماية لمن أجبروا على الفرار؛
	5 - تهيب بالدول أن تقدم حلولا دائمة، بما في ذلك تقديمها في إطار خططها الإنمائية الوطنية، وتشجع على تعزيز التعاون الدولي، خاصة بين الجهات الفاعلة على الصعيدين الإنساني والإنمائي، بوسائل منها توفير الموارد والخبرات لمساعدة البلدان المتضررة، ولا سيما البلدان النامية، في جهودها وسياساتها الوطنية المتصلة بتقديم المساعدة وتوفير الحماية والتأهيل للمشردين داخليا، وإدماج حقوق الإنسان للمشردين داخليا واحتياجاتهم في استراتيجيات التنمية الريفية والحضرية على السواء، ومشاركة كل من المشردين داخليا والمجتمعات المضيفة في تصميم تلك الاستراتيجيات وتنفيذها؛
	6 - تعرب عن القلق بوجه خاص إزاء افتقار العديد من الأطفال المشردين داخليا، ولا سيما البنات، إلى التعليم في جميع مراحل التشرد نتيجة للهجمات على المدارس، وتضرر مباني المدارس أو دمارها، وانعدام الأمن، وفقدان الوثائق، وحواجز اللغات، والتمييز، وتدعو الدول إلى أن تعمل، بالتعاون مع سائر الجهات الفاعلة المعنية، بما فيها الوكالات الإنسانية والإنمائية والجهات المانحة، على كفالة حق الأطفال المشردين داخليا في الحصول على تعليم جيد النوعية، بما يشمل التعليم الابتدائي والثانوي، دون تمييز من أي نوع، وكذلك دعم المدارس القائمة لتمكينها من شمل المشردين داخليا بخدماتها، وتدعو كذلك أطراف النزاعات المسلحة إلى احترام الطابع المدني للمدارس وسائر المؤسسات التعليمية، والامتناع عن القيام بأعمال يمكن أن تضر بحماية تلك المباني من الهجمات المباشرة؛
	7 - تعرب أيضا عن القلق العميق إزاء الطائفة الواسعة من التهديدات وانتهاكات حقوق الإنسان والاعتداءات التي تقع على النساء والبنات المشردات داخليا في حالات النزاع المسلح وحالات ما بعد انتهاء النزاع، تسليما منها بأن أولئك النساء والبنات اللاتي يتسمن بالضعف أو الحرمان بصورة خاصة قد يتعرضن تحديدا للاستهداف أو يتعرضن بصورة أكبر للعنف، وتقر بضرورة توفير دعم أفضل للضحايا ودعم الجهود الوطنية والدولية على السواء لبناء القدرات على منع العنف الجنسي والتصدي له في حالات النزاعات؛
	8 - ترحب بالمبادرات التي اتخذتها المنظمات الإقليمية، مثل الاتحاد الأفريقي والمؤتمر الدولي المعني بمنطقة البحيرات الكبرى ومنظمة الدول الأمريكية ومجلس أوروبا، للعمل على تلبية احتياجات المشردين داخليا من الحماية والمساعدة والتنمية ولإيجاد حلول دائمة لهم، وتشجع المنظمات الإقليمية على تعزيز أنشطتها وزيادة تعاونها مع المقرر الخاص؛
	9 - ترحب أيضا ببدء سريان اتفاقية الاتحاد الأفريقي لحماية ومساعدة المشردين داخليا في أفريقيا (اتفاقية كمبالا)، التي تقوم على البروتوكول المتعلق بحماية ومساعدة المشردين داخليا والبروتوكول المتعلق بحقوق الملكية للعائدين اللذين اعتمدهما المؤتمر الدولي المعني بمنطقة البحيرات الكبرى، وهو ما يمثل خطوة تسهم في تعزيز الإطار المعياري الوطني والإقليمي لحماية المشردين داخليا في أفريقيا ومساعدتهم، وتشجع الدول الأفريقية على النظر في توقيع الاتفاقية و/أو التصديق عليها، وتشجع سائر الآليات الإقليمية على النظر في وضع أطر معيارية إقليمية خاصة بها من أجل حماية المشردين داخليا؛
	10 - تسلم بأن الدول الأعضاء مسؤولة في المقام الأول عن إيجاد حلول دائمة للمشردين داخليا من سكانها، بما يسهم في ما تقوم به من عمليات في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية على الصعيد الوطني، وتشجع المجتمع الدولي ومنظومة الأمم المتحدة والمقرر الخاص والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية والبلدان المانحة على أن تواصل دعم ما يبذل من جهود على كل من الصعيد الدولي والإقليمي والوطني لتلبية احتياجات المشردين داخليا، انطلاقا من روح التضامن ومبادئ التعاون الدولي والمبادئ التوجيهية المتعلقة بالتشرد الداخلي(3)، وأن تكفل التمويل الكافي للجهود المبذولة لتقديم المساعدة الإنسانية والانتعاش المبكر والمساعدة الإنمائية؛
	11 - تعرب عن القلق بوجه خاص إزاء المشاكل الخطيرة التي يواجهها العديد من النساء والأطفال المشردين داخليا، بما فيها تعرضهم للعنف وسوء المعاملة والإيذاء، بما في ذلك العنف الجنساني والاستغلال والاعتداء الجنسيين، والاتجار بالأشخاص، والتجنيد الإجباري، والاختطاف، وتشجع المقرر الخاص على مواصلة الالتزام بالحث على اتخاذ إجراءات لتلبية احتياجاتهم الخاصة من المساعدة والحماية والتنمية، وكذلك احتياجات الفئات الأخرى ذات الاحتياجات الخاصة، مثل الأفراد الذين تعرضوا لصدمات شديدة والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة، مع مراعاة جميع قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن المتخذة في هذا الصدد؛
	12 - تشدد على أهمية أن تقوم الحكومات والجهات الفاعلة الأخرى المعنية، وفقا لولاية كل منها، بالتشاور مع المشردين داخليا والمجتمعات المضيفة خلال جميع مراحل التشرد، فضلا عن إشراك المشردين داخليا، عند الاقتضاء، في السياسات والبرامج والأنشطة المتصلة بهم، مع مراعاة مسؤولية الدول في المقام الأول عن حماية المشردين داخليا الخاضعين لولايتها وتقديم المساعدة لهم؛
	13 - تهيب بالدول أن تقوم، على وجه الخصوص، بالتعاون مع الوكالات الدولية وسائر الجهات المعنية، بتوفير ما يلزم للمشاركة الكاملة والمجدية للنساء المشردات داخليا وبدعم تلك المشاركة، على جميع مستويات عمليات اتخاذ القرار والأنشطة التي تؤثر مباشرة على حياتهن، في جميع الجوانب المتصلة بالتشرد الداخلي، بما في ذلك تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، ومنع انتهاكات حقوق الإنسان، وتصميم وتنفيذ الحلول الدائمة، وعمليات إحلال السلام، وبناء السلام، والعدالة الانتقالية، وإعادة البناء بعد انتهاء النزاع، وتحقيق التنمية؛
	14 - تلاحظ أهمية مراعاة حقوق الإنسان للمشردين داخليا واحتياجاتهم الخاصة من الحماية والمساعدة في سياق عمليات السلام، عند الاقتضاء، وتشدد على أن إيجاد حلول دائمة للمشردين داخليا، بطرق منها العودة الطوعية والعمليات المستدامة لإعادة إدماجهم وتأهيلهم ومشاركتهم النشطة، حسب الاقتضاء، في عملية السلام، عنصر ضروري لبناء السلام بفعالية؛
	15 - ترحب بالدور الذي تؤديه لجنة بناء السلام في هذا الصدد، وتواصل حث اللجنة على تكثيف جهودها، في حدود ولايتها، بالتعاون مع الحكومات الوطنية والحكومات الانتقالية وبالتشاور مع كيانات الأمم المتحدة المعنية، من أجل مراعاة حقوق المشردين داخليا واحتياجاتهم الخاصة، بما فيها عودتهم بصورة طوعية وآمنة تحفظ فيها كرامتهم وإعادة إدماجهم وتأهيلهم، والمسائل المتعلقة بالأرض والممتلكات، عند إسداء المشورة، في الحالات التي هي قيد النظر، بشأن استراتيجيات لبناء السلام بعد انتهاء النزاع خاصة ببلدان محددة أو عند اقتراح تلك الاستراتيجيات؛
	16 - تقر بالمبادئ التوجيهية المتعلقة بالتشرد الداخلي بوصفها إطارا دوليا مهما لحماية المشردين داخليا، وترحب بتزايد عدد الدول ومنظمات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والمنظمات غير الحكومية التي أصبحت تطبقها كمعيار، وتشجع جميع الجهات الفاعلة المعنية على استخدام المبادئ التوجيهية لدى معالجة حالات التشرد الداخلي؛
	17 - ترحب باستعانة المقرر الخاص بالمبادئ التوجيهية المتعلقة بالتشرد الداخلي في حواره مع الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية والجهات الفاعلة الأخرى المعنية، وتطلب إليه أن يواصل جهوده من أجل زيادة نشر المبادئ التوجيهية وترويجها وتطبيقها وإدماجها في القوانين والسياسات المحلية، وأن يدعم الجهود الرامية إلى تعزيز بناء القدرات واستخدام المبادئ التوجيهية، وكذلك وضع تشريعات وسياسات محلية؛
	18 - تعرب عن تقديرها لاعتماد عدد متزايد من الدول تشريعات وسياسات محلية تتصدى لجميع مراحل التشرد، وتشجع الدول على مواصلة القيام بذلك بشكل شامل ودون تمييز بما يتفق مع المبادئ التوجيهية المتعلقة بالتشرد الداخلي، بوسائل منها تعيين جهة تنسيق وطنية داخل الحكومة تعنى بمسائل التشرد الداخلي وتخصيص موارد في الميزانية، وتشجع المجتمع الدولي والجهات الفاعلة الوطنية على أن تقدم الدعم المالي إلى الحكومات، عند طلبها، وأن تتعاون معها في هذا الشأن؛
	19 - تحث جميع الحكومات على أن تواصل تيسير أنشطة المقرر الخاص، خاصة الحكومات التي لديها حالات تشرد داخلي، وعلى أن تستجيب للطلبات التي يوجهها المقرر الخاص لإجراء زيارات إلى بلدانها ليتمكن من مواصلة وتعزيز الحوار مع الحكومات بشأن معالجة حالات التشرد الداخلي، وتشكر الحكومات التي قامت بذلك فعلا؛
	20 - تدعو الحكومات إلى أن تنظر جديا، في حوارها مع المقرر الخاص، في التوصيات والاقتراحات التي يقدمها إليها وفقا لولايته، وأن تبلغه بالتدابير المتخذة بشأنها؛
	21 - تهيب بالحكومات أن توفر الحماية والمساعدة للمشردين داخليا، بما في ذلك المساعدة المتعلقة بإعادة الإدماج والتنمية، وأن تيسر الجهود التي تبذلها وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية المعنية في هذا الصدد، من خلال زيادة تحسين إمكانية وصول العاملين فـي مجال تقديـم المساعدة الإنسانية وتسليم اللوازم والمعدات إلى المشردين داخليا، ومن خلال المحافظة على الطابع المدني والإنساني لمخيمات المشردين داخليا ومستوطناتهم حيثما وجدت، وكذلك من خلال اتخاذ الخطوات الضرورية لكفالة سلامة وأمن العاملين فـي مجال تقديـم المساعدة الإنسانية بحيث يتسنى لهم أن يؤدوا بكفاءة مهمتهم المتمثلة في تقديم المساعدة للمشردين داخليا؛
	22 - تشدد على الدور الرئيسي الذي يضطلع به منسق الإغاثة في حالات الطوارئ في تنسيق الجهود المبذولة لحماية المشردين داخليا ومساعدتهم بالاستعانة بجهات منها منظومة مجموعات العمل المشتركة بين الوكالات، وترحب بالمبادرات المتخذة باستمرار من أجل كفالة وضع استراتيجيات أفضل للحماية والمساعدة والتنمية لصالح المشردين داخليا وتحسين تنسيق الأنشطة المتعلقة بهم، وتشدد على ضرورة تعزيز قدرات منظمات الأمم المتحدة والجهات الفاعلة الأخرى المعنية من أجل التصدي للتحديات الإنسانية الضخمة الناجمة عن التشرد الداخلي؛
	23 - تشجع جميع منظمات الأمم المتحدة المختصة ومنظمات تقديم المساعدة الإنسانية ومنظمات حقوق الإنسان والمنظمات الإنمائية على تعزيز التعاون والتنسيق فيما بينها عن طريق اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات وأفرقة الأمم المتحدة القطرية في البلدان التي تشهد حالات من التشرد الداخلي، وعلى تقديم كل ما يمكن من أوجه المساعدة والدعم للمقرر الخاص، وتطلب إلى المقرر الخاص مواصلة مشاركته في أعمال اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات وهيئاتها الفرعية؛
	24 - تشجع الدول الأعضاء، والوكالات الإنسانية، والجهات المانحة، والجهات الفاعلة الإنمائية وسائر مقدمي المساعدة الإنمائية، على مواصلة العمل معا، في تعاون وثيق مع المقرر الخاص، لتوفير استجابة أكثر قابلية للتنبؤ لاحتياجات المشردين داخليا، بما يشمل المساعدة الإنمائية الطويلة الأجل من أجل تنفيذ الحلول الدائمة، وتحيط علما بقرار لجنة السياسات العامة التابعة للأمين العام المؤرخ 4 تشرين الأول/أكتوبر 2011 الذي أيد الإطار الأولي المتعلق بإنهاء التشرد في أعقاب النزاعات، وتلاحظ بدء تنفيذ القرار في بلدان مختارة، وتدعو وكالات الأمم المتحدة التي تطبق القرار إلى التعاون عن كثب مع المقرر الخاص في ذلك الصدد واستخدام إطار اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات بشأن الحلول الدائمة للمشردين داخليا بطريقة تكمل قرار لجنة السياسات العامة؛
	25 - تلاحظ مع التقدير الاهتمام المتزايد بمسألة المشردين داخليا في عملية النداءات الموحدة، وتشجع على بذل المزيد من الجهود في هذا الصدد؛
	26 - تلاحظ أيضا مع التقدير الدور المتزايد الذي تقوم به مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية في مساعدة المشردين داخليا وتعزيز حقوق الإنسان الخاصة بهم وحمايتها؛
	27 - تسلم بالحاجة إلى جمع بيانات مصنفة موثوق بها عن المشردين داخليا،بما في ذلك بيانات مصنفة حسب العمر والجنس، بهدف تحسين وضع السياسات والبرامج المتعلقة بالمشردين داخليا والاستجابة لقضاياهم، وتسلم، في هذا الصدد، بأهمية الدائرة المشتركة بين الوكالات والمعنية بتحديد سمات المشردين داخليا وقاعدة البيانات العالمية للمشردين داخليا التي يتعهدها مركز رصد التشرد الداخلي؛
	28 - تشجع الحكومات، وأعضاء اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات، ومنسقي الشؤون الإنسانية التابعين للأمم المتحدة، والأفرقة القطرية للأمم المتحدة، على كفالة توفير بيانات موثوق بها بشأن حالات التشرد الداخلي، بأن تتعاون مع مركز رصد التشرد الداخلي، وتطلب الدعم من الدائرة المشتركة المعنية بتحديد سمات المشردين داخليا، وتوفر الموارد المالية، حسب الاقتضاء، في هذه الجوانب؛
	29 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل تزويد المقرر الخاص، في حدود الموارد القائمة، بكل ما يلزم من مساعدة للنهوض بولايته على نحو فعال، وتشجع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على أن تواصل تقديم الدعم للمقرر الخاص، بالتعاون الوثيق مع منسق الإغاثة في حالات الطوارئ ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمانة العامة ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وجميع مكاتب الأمم المتحدة ووكالاتها المعنية الأخرى؛
	30 - تشجع المقرر الخاص على مواصلة السعي إلى الحصول على مساهمات الدول والمنظمات والمؤسسات المعنية من أجل تهيئة أساس أكثر استقرارا لعمله؛
	31 - تطلب إلى المقرر الخاص أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتيها التاسعة والستين والسبعين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛
	32 - تقرر أن تواصل في دورتها السبعين النظر في مسألة توفير الحماية والمساعدة للمشردين داخليا.
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