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مجلس حقوق اإلنسان

الدورة الثانية والثالثون
البند  3من جدول األعمال

قرار اعتمده مجلس حقوق اإلنسان في  1تموز/يوليه 2016
 -11/32والية المقرر الخاص المعني بحقوق اإلنسان للمشردين داخليا
إن جملس حقوق اإلنسان،
إذ يشري إىل مجيع القرارات السابقة اليت اعمميتد ا اعمةييتة الةاميتة وعنيتة حقيتوق اإلنسيتان
واعممدها جملس حقوق اإلنسان بشأن املشردين داخلياً ،مبا فيهيتا ريترار اعمةييتة الةاميتة 165/70
املؤرخ  17كانون األول/ديسمرب  2015وررار اجمللس  8/23املؤرخ  13حزيران/يونيه ،2013
وإذ يش يت يت يتيتري ي يت يت يت يتاً إىل ر يت يت يت يترار اعمةييت يت يت يتيتة الةاميت يت يت يتيتة  182/46امليت يت يت يتيتؤرخ  19كيت يت يت يتيتانون األول/
ديسمرب  1991املمةلق بمةزيز تنسيق املسيتاعد اإلنسيتانية اليت تقيتدمها األميتمل املم يتد ال حيتا ت
الطوارئ واملبادئ الموجيهية بشأن المشرد الداخلي املرفقة به،
وإذ يشيتيتري كيتيتكل إىل ر يترارجم جمليتيتس حقيتيتوق اإلنسيتيتان  1/5بشيتيتأن بنيتيتاس مؤ سيتيتات جمليتيتس
حقوق اإلنسان المابع لألممل املم د  ،و 2/5بشأن مدونيتة رواعيتد السيتلول للمنيلبيتال بو ييتات ال
إطار اإلجراسات اخلاصيتة للملليتس ،امليتؤرخال  18حزيران/يونييته  ،2007وإذ يشيتدد عليتض ويترور
داس املنيلبال بو يات مهامهمل وفقاً هلكين القرارين ومرفقا ما،

وإذ يشيتيتةر بانزعيتيتا بيتيتال إزاس الةيتيتدد النيبيتيتري املبيتيتزد ميتيتن املشيتيتردين داخلي يتاً ال مجييتيتع يتيتاس
الةامل ،أل باب منها ا نمهاكات والملاوزات املمةلقة حبقوق اإلنسان وانمهاكات القيتانون اليتدو
اإلنسيتيتاو والنيتزاد املسيتيتلط وا ويتيتطهاد والةنيت واإلرهيتيتاب ،ف يتاً عيتيتن النييتوارجت الطبيةييتيتة و النا يتيتة
عيتيتن األنشيتيتطة البش يترية ،اليتيتكين لويتيتلون عليتيتض ميتيتا ينيبيتيتي ميتيتن ادماييتيتة واملسيتيتاعد  ،وإذ ييتيتدرل ميتيتا
ينلمل عن ذل من حتديات جسيمة لألشخاص املم ررين ،مبا ال ذل للملممةيتات احمللييتة اليت
تسم يبهمل وللملممع الدو ،
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وإذ ييتيتدرل ميتيتا للمشيتيترد اليتيتداخلي ميتيتن بةيتيتاد إنسيتيتانية وإةاحبييتيتة ومرتبطيتيتة حبقيتيتوق اإلنسيتيتان ورمبيتيتا
ببناس السام ،مبا ال ذل حا ت المشرد الطويل األمد ،وما ينطوجم عليه ووع النساس واألطبيتال
ميتيتن ويتيتة شيتيتديد عيتيتاد ً ،ف يتاً عيتيتن وويتيتع كبيتيتار السيتيتن واألشيتيتخاص ذوجم اإلعاريتيتة ،ومسيتيتؤوليات
اليتيتدول واجملمميتيتع اليتيتدو يتيتاي امل يتيتي ال تةزييتيتز ادماييتيتة واملسيتيتاعد املقدميتيتة هليتيتؤ س بو يتاحبل تشيتيتمل
اح يتمام حقيتيتوق اإلنسيتيتان وادرييتيتات األ ا يتيتية عمييتيتع املشيتيتردين داخلي يتاً وقايمهيتيتا ال يتيتياق السيتيتةي
للموصل إىل حلول داحبمة،
وإذ ليتيتيع علميتاً باداجيتيتة إىل تةزييتيتز تةميتيتيمل مراعيتيتا حقيتيتوق اإلنسيتيتان للمشيتيتردين داخلييتاً ال
نشيتيتطة مجييتيتع جهيتيتات منموميتيتة األميتيتمل املم يتيتد ميتيتن جيتيتل المويتيتدجم ببةالييتيتة كيتيترب للم يتيتديات ال يت
يواجههيتيتا هيتيتؤ س األشيتيتخاص ،مبيتيتا ال ذل يت عيتيتن طرييتيتق إييتيتاس ا عمبيتيتار الواج يت إلعيتيتاد تةييتيتال يتيتل
لألميت يتيتال الةيت يتيتام ،وإذ يرح يت يت ال هيت يتيتكا الويت يتيتدد بموصيت يتيتيات املقيت يتيترر اخليت يتيتاص املة يت يت حبقيت يتيتوق اإلنسيت يتيتان
للمشردين داخلياً،

وإذ يؤكيتيتد ن ال يتيتدول تم ميتيتل املس يتيتؤولية األوىل عيتيتن ت يتيتوفري ادماييتيتة واملس يتيتاعد للمش يتيتردين
داخلي يتاً اخلاويتيتةال لو يمهيتيتا دون متيييتيتز ،بو يتاحبل تشيتيتمل تيسيتيتري الموصيتيتل إىل حليتيتول داحبميتيتة ومةاعيتيتة
المشرد عن طريق المةاون علض الن و املنا مع اجملممع الدو ،
األ باب اعكرية ملشنيلة ّ

 -1ي علض املقرر اخلاص املة حبقوق اإلنسيتان للمشيتردين داخلييتاً مليتا اويتطلع بيته
ميتيتن نشيتيتطة حيتيتى اآلن ،وليتيتدوري اديتيتافز ال رفيتيتع مسيتيتمومب اليتيتوعي مب نيتيتة املشيتيتردين داخلي يتاً ،وعهيتيتودي
املسممر ال بيل تلبية احمياجيتا مل اإلةاحبييتة وهريهيتا ميتن ا حمياجيتات احمليتدد  ،بطيترق منهيتا تةميتيمل
مراعا حقوق اإلنسان للمشردين داخلياً ال نشيتطة مجييتع اعهيتات ذات الويتلة ال منموميتة األميتمل
املم د ؛
 -2يرح يت بمقرييتيتر املقيتيترر اخليتيتاص املة يت حبقيتيتوق اإلنسيتيتان للمشيتيتردين داخلي يتاً ،املقيتيتدم
إىل جملس حقوق اإلنسان ال دورته ال انية وال اثال( ،)1ومبا ورد فيه من ا منماجات وتوصيات؛
 -3ليع علماً مع المقدير بةقيتد ميتؤمتر القميتة الةيتاملي للةميتل اإلنسيتاو ال إ يتطنبول
بمكييتيتا ،ييتيتومي  23و 24يار/ميتيتايو  ،2016وييتيتك ّكر بالمويتيتميمل عليتيتض اتبيتيتاد يتيتن جدييتيتد ال تنيتيتاول
احمياجيتيتات املشيتيتردين داخلي يتاً ميتيتن شيتيتأنه تلبييتيتة احمياجيتيتا مل اإلنسيتيتانية البورييتيتة وحتقييتيتق نم يتاحبن إةاحبييتيتة
طول امداً ،من جل تةزيز ردر املشيتردين داخلييتاً واجملممةيتات احمللييتة اليت تسم يتيبهمل عليتض حتقييتق
ا كمباس الكايت؛
 -4ييتك ّكر بيتأن األميتال الةيتام ريتد حيت مجييتع اعهيتات صيتاحبة املويتل ة عليتض ا لميتزام
خبطة عاملية شاملة خلبض مةد ت المشرد اليتداخلي بطريقيتة كر يتة وةمنيتة ،بنسيتبة تقيتل عيتن 50
ال املاحبة حبلول عام 2030؛
__________
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 -5يةيتيترب عيتيتن تقيتيتديري لل نيوميتيتات واملنمميتيتات ادنيومييتيتة الدولييتيتة واملنمميتيتات هيتيتري
ادنيومييتيتة ال يت ر يتيتدمو ادماي يتيتة واملس يتيتاعد إىل املش يتيتردين داخلي يتاً ،مب يتيتا ال ذل يت ع يتيتن طري يتيتق تيس يتيتري
الموص يتيتل إىل حل يتيتول داحبم يتيتة وإدم يتيتا املش يتيتردين داخلي يتاً و يتيتمن خططه يتيتا اإلةاحبي يتيتة الوطني يتيتة ،ور يت ّدمو
الدعمل لةمل املقرر اخلاص؛
 -6يةرب عن رلقيته إزاس املشيتاكل املسيتممر اليت تواجههيتا عيتداد كبيتري ميتن املشيتردين
داخلي يت يت يتاً ال مجييت يت يتيتع يت يت يتيتاس الة يت يتيتامل ،وخباصيت يت يتيتة خطيت يت يتيتر الوريت يت يتيتود ال ب يت يت يتراثن البقيت يت يتيتر امليت يت يتيتدرع وا يت يت يتيتمبةاد
ا جمم يتيتاعي  -ا رمو يتيتادجم ،وددودي يتيتة الب يتيترص املماح يتيتة هل يتيتمل لل و يتيتول عل يتيتض املس يتيتاعد اإلنس يتيتانية
وا يتيتمباد ميتيتن اعهيتيتود واملسيتيتاعد اإلةاحبييتيتة الطويليتيتة األميتيتد ،و يتيتهولة تةرويتيتهمل نمهاكيتيتات القيتيتانون
ال يتيتدو  ،يتيتيما ر يتيتانون حق يتيتوق اإلنس يتيتان والق يتيتانون ال يتيتدو اإلنس يتيتاو ،والو يتيتةوبات النامج يتيتة ع يتيتن
وو يتيتةهمل اخل يتيتاص ،م يتيتن ربي يتيتل ع يتيتدم ت يتيتوفر ادماي يتيتة والطة يتيتام وامل يتيتأومب واخل يتيتدمات الويت يت ية والمةل يتيتيمل
وتبني الروابع األ رية وفقدان الوثاحبق ال رورية وما يرتبع بيتكل ميتن ر يتايا ذات ييتة إلعيتاد
إدماجهمل ،مبا ال ذل ورور رد املمملنيات و تةوي همل عنها ،حس ا رم اس؛
 -7يةرب عن رلقه ي اً إزاس مشنيلة المشرد الكجم يطيتول ميتدي ،ويقيتر باداجيتة إىل
إدما حقوق واحمياجات املشردين داخلياً ال ا ماتيليات اإلةاحبية الريبية واد يترية عليتض حيتد
يتواس ،وإىل مشيتيتاركمهمل ال تويتيتميمل هيتيتكي ا يتماتيليات وتنبييتيتكها ،ف يتاً عيتيتن اداجيتيتة إىل إ يتيتاد
حلول داحبمة تشمل الةود الطوعية و اإلدما احمللي و إعاد الموطال ال منيان ةخر من البليتد،
بطريقة كر ة وةمنة؛
 -8يةرب عن القلق بوجه خاص إزاس النطاق النيامل من المهديدات وا نمهاكات
والمليتيتاوزات املمةلقيتيتة حبقيتيتوق اإلنسيتيتان وانمهيتيتال القيتيتانون اليتيتدو اإلنسيتيتاو اليت يواجههيتيتا الةدييتيتد ميتيتن
املشيتيتردين داخلي يتاً ،مبيتيتن ال ذل يت النسيتيتاس واألطبيتيتال ،املةرويتيتال بشيتيتنيل خيتيتاص هليتيتكي ا نمهاكيتيتات و
املس يتيتمهدفال د يتيتا حتدي يتيتداً ،و يتيتيما أله يت يتراين الةن يت يت اعنس يتيتي واعنس يتيتاو وا يتيتم ال اعنس يتيتي
وا عميتداس اعنسيتيتي وا يتيتار باألشيتيتخاص والملنييتيتد اإلجبيتارجم واخلطيت  ،ويشيتيتلع ا لميتزام املمواصيتيتل
للمقرر اخلاص بمةزيز الةمل علض تلبية احمياجا مل اخلاصة من املسيتاعد وادماييتة ،وييتدعو اليتدول
إىل ن تب يتيتادر ،بالمة يتيتاون م يتيتع الوك يتيتا ت الدولي يتيتة واعه يتيتات األخ يتيترمب ص يتيتاحبة املو يتيتل ة ،إىل ت يتيتوفري
ادماية واملساعد للمشردين داخلياً من و ايا ا نمهاكات والملاوزات املككور عاي ،وكيتكل
إىل مجيع البئات األخرمب من املشردين داخلياً من ذوجم ا حمياجات اخلاصيتة ،م يتل األفيتراد اليتكين
تةرويتوا لويتدمات شيتيتديد واملسيتنال واألشيتخاص ذوجم اإلعاريتيتة ،ميتع مراعيتا جمميتيتل ريترارات اعمةييتيتة
الةامة وجملس األمن ذات الولة؛
 -9يهييت جبمييتع طيترال النيتزاد املسيتيتلط ا مم يتال لمزاما يتا مبوجيت القيتانون اليتيتدو
اإلنسيتيتاو والقيتيتانون اليتيتدو دقيتيتوق اإلنسيتيتان ،حس يت ا رم يتيتاس ،ب ييتيتة منيتيتع المشيتيترد القسيتيترجم وتةزييتيتز
قاية املدنيال ،ويهييت بادنيوميتات اذيتاذ الميتدابري الازميتة حيتمام وقاييتة حقيتوق اإلنسيتان عمييتع
املشردين داخلياً ،دون متييز من جم نود ،وفقاً لمزاما ا املنطبقة مبوج القانون الدو ؛
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 -10ييتدين بشيتد ا يتممرار ارتنييتاب الةنيت اعنسيتي واعنسيتاو حبيتق املشيتردين داخلييتاً
ميتن مجييتيتع األعميتيتار ،حييت تشيتنيل النسيتيتاس والبمييتيتات ك يتيتر ويت اياي بشيتيتنيل هيتيتري ممنا يت  ،وليت
السيتيتلطات واجملمميتيتع اليتيتدو عليتيتض الةميتيتل مة يتاً ملنيتيتع هيتيتكي األفةيتيتال والمويتيتدجم هليتيتا ببةالييتيتة ،ولم قييتيتق
األمن وقاية حقيتوق اإلنسيتان وتيتوفري يتبل اللليتوس إىل الةداليتة ومسيتاعد ال يت ايا ،وال المويتدجم
أل باب الةن املرتني حبق النساس والبميات ومنياف ة اإلفات من الةقاب بشنيل عام؛
 -11ليت اليتيتدول و يتاحبر األط يترال الباعليتيتة ذات الويتيتلة عليتيتض ن تأخيتيتك ال ادسيتيتبان
ا حمياجات اخلاصة لألشيتخاص ذوجم اإلعاريتة وكبيتار السيتن ثنيتاس الةميتل عليتض تةزييتز وكباليتة قاييتة
حقيتيتوق اإلنسيتيتان للمشيتيتردين داخلي يتاً ،يتيتيما ب يتيتمان حويتيتول األشيتيتخاص ذوجم اإلعاريتيتة وكبيتيتار
السيتيتن عليتيتض اخليتيتدمات املنا يتيتبة ال جميتيتال املسيتيتاعد وادماييتيتة وإعيتيتاد المأهييتيتل ،مبيتيتا ال ذل يت الرعاييتيتة
الو يت يت ية وخ يتيتدمات الو يت يت ة اعنس يتيتية واإل ابييت يتيتة وال يتيتدعمل النبس يتيتي وب يت يترامن الم قي يت يت  ،ال الوريت يتيتو
املنا وعلض ردم املساوا مع هريهمل؛
 -12ييتيتدعو اليتيتدول إىل ن تسيتيتةض ،بالمةيتيتاون ميتيتع الوكيتيتا ت الدولييتيتة واعهيتيتات األخيتيترمب
صيتيتاحبة املويتيتل ة ،إىل ويتيتمان ودعيتيتمل مشيتيتاركة املشيتيتردين داخلي يتاً ،مبيتيتن ال ذل يت النسيتيتاس ،مشيتيتاركة
كامليتة وجمدييتة عليتض مجييتيتع مسيتمويات عملييتات صيتيتنع القيترار واألنشيتطة اليت تيتيتؤثر تيتأثرياً مباشيتراً عليتيتض
حيا مل ،وال مجيع اعوان املمولة بالمشرد الداخلي فيما يمول بمةزيز حقوق اإلنسان وقايمها،
ومنع ا نمهاكات والملاوزات املمةلقة حبقوق اإلنسان ،واإلدما ال نشطة وخطع المنمية احمللييتة
والوطنييتيتة ،ووويتيتع حليتيتول داحبميتيتة وتنبييتيتكها ،بو يتاحبل تشيتيتمل تشيتيتليع الةيتيتود الطوعييتيتة و اإلدميتيتا
احملل يتيتي و إع يتيتاد الم يتيتوطال ال مني يتيتان ةخ يتيتر م يتيتن البل يتيتد ،بطريق يتيتة كر يتيتة وةمن يتيتة ،ف يتاً ع يتيتن عملي يتيتات
السام ،وبناس السام ،والةدالة ا نمقالية ،وإعاد اإلعمار بةد انمهاس النزاد ،والمنمية؛
 -13ية يتيترب ع يتيتن رلق يتيته إزاس المش يتيترد ال يتيتداخلي الن يتيتاجمل ع يتيتن الني يتوارجت ،واملمب يتيتارمل ج يتراس
اآلثيتيتار ال يتيتار لم يتيتري املنيتيتاخ والبقيتيتر وهيتيتري ذليت ميتيتن الةواميتيتل ،ويسيتلّمل باداجيتيتة إىل يتيتن يرتنييتيتز عليتيتض
حقوق اإلنسان ال جمال ادد من خميتاطر النييتوارجت ،واإلنيتكار املبنييتر ،والمخطيتيع للطيتوارئ املرتبطيتة
بيتيتالنيوارجت ،وإدار النييتوارجت وذبييت حيتيتد ا ،ف يتاً عيتيتن بيتيتكل جهيتيتود اإلنةيتيتال واديتد ميتيتن المشيتيترد
الناجمل عن النيوارجت والمودجم له ،وذل من جيتل قاييتة األشيتخاص املميتأثرين وتلبييتة احمياجيتا مل
بو يتيتور ف يتيتل والموص يتيتل إىل حل يتيتول داحبم يتيتة لوو يتيتةهمل ،ويش يتيتري ال ه يتيتكا الس يتيتياق إىل حني يتيتام إط يتيتار
ِ نداجم لل د من خماطر النيوارجت للبم  )2(2030-2015وإىل اتباق باريس(.)3
 -14يؤكيتيتد ميتيتن جدييتيتد إر يتراري باملبيتيتادئ الموجيهييتيتة املمةلقيتيتة بالمشيتيترد اليتيتداخلي بوصيتيتبها
إطاراً دولياً مهماً دماية املشيتردين داخلييتاً ،ويشيتلع اليتدول األع يتاس والوكيتا ت اإلنسيتانية ،ف يتاً
عن املا ال من جل المنمية وهريهمل ميتن مقيتدمي املسيتاعد اإلةاحبييتة ،عليتض مواصيتلة الةميتل مةيتاً ال
__________

()2
()3
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إطار املساعي الرامية إىل ا ملابة حمياجات املشردين داخلياً علض و نين المنبؤ به بدرجيتة
كيتيترب ،مبيتيتا ال ذل يت حيتيتاجمهمل للمسيتيتاعد اإلةاحبييتيتة الطويليتيتة األميتيتد ميتيتن جيتيتل تنبييتيتك حليتيتول داحبميتيتة،
وي يتيتدعو ال ه يتيتكا الو يتيتدد إىل تق يتيتدن ال يتيتدعمل ال يتيتدو  ،عن يتيتد الطليت يت  ،عه يتيتود ال يتيتدول ال جم يتيتال بن يتيتاس
القدرات؛
 -15يقيترر متدييتيتد و ييتيتة املقيتيترر اخليتيتاص املةيت حبقيتيتوق اإلنسيتيتان للمشيتيتردين داخلييتاً لبيتيتم
ثاجت نوات ،للقيام مبا يلي:
مةاع يتيتة مش يتيتنيلة المش يتيترد ال يتيتداخلي املةق يتيتد  ،وخباص يتيتة ع يتيتن طري يتيتق تةم يتيتيمل مراع يتيتا
()
حق يتيتوق اإلنس يتيتان للمش يتيتردين داخلي يت يتاً ال نش يتيتطة مجي يتيتع اعه يتيتات ذات الو يتيتلة ال منموم يتيتة األميت يتيتمل
املم د ؛
(ب) الةم يتيتل عل يتيتض تةزي يتيتز ا يتيتملابة الدولي يتيتة للمش يتيتنيلة املةق يتيتد املمم ل يتيتة ال ح يتيتا ت
المشيتيترد اليتيتداخلي ،واملشيتيتاركة ال اليتيتدعو والةميتيتل اليتيتدوليال املنسيتيتقال ميتيتن جيتيتل حتسيتيتال قاييتيتة حقيتيتوق
اإلنسان للمشردين داخلياً واحمامها ،مع مواصلة وتةزيز ادوار اعامع مع ادنيومات واملنمميتات
ادنيومية الدولية واملنممات اإلرليمية وهري ادنيومية واألطرال الباعلة األخرمب ذات الولة؛
 -16يطل يت إىل املقيتيترر اخليتيتاص املة يت حبقيتيتوق اإلنسيتيتان للمشيتيتردين داخلي يتاً ،ال يتيتياق
تنبيك و يمه:
ن يواص يتيتل ،ع يتيتن طري يتيتق اد يتوار املس يتيتممر م يتيتع ادنيوم يتيتات واملنمم يتيتات ادنيومي يتيتة
()
الدولي يتيتة واملنمم يتيتات اإلرليمي يتيتة وه يتيتري ادنيومي يتيتة واألطيت يترال الباعل يتيتة األخ يتيترمب ذات الو يتيتلة ،حتلي يتيتل
يتيتباب المشيتيترد اليتيتداخلي ،واحمياجيتيتات املشيتيتردين وحقيتيتورهمل اإلنسيتيتانية ،وتيتيتدابري الوراييتيتة ،مبيتيتا فيهيتيتا
الم يتيتدابري املمةلق يتيتة حبماي يتيتة األش يتيتخاص املةرو يتيتال خلط يتيتر المش يتيترد ومس يتيتاعد مل ،و يتيتبل تةزي يتيتز قاي يتيتة
املشيت يتيتردين داخلي يت يتاً ومسيت يتيتاعد مل وإ يت يتيتاد حليت يتيتول داحبميت يتيتة لوويت يتيتةهمل ،ميت يتيتع مراعيت يتيتا اديت يتيتا ت اخلاصيت يتيتة
واملةلوميتيتات ذات الويتيتلة ،مبيتيتا فيهيتيتا عليتيتض وجيتيته اخلويتيتوص اإلحويتيتاسات والبيانيتيتات املويتيتنبة حس يت
السن واعنس والمنود واملورع ،و ن يدر مةلومات موثورة دكا الشأن ال المقارير ال يقدمها إىل
جملس حقوق اإلنسان؛
(ب) ن يواص يتيتل ،ع يتن طري يتيتق اد يتوار املس يتيتممر م يتيتع ادنيوم يتيتات واملنمم يتيتات ادنيومي يتيتة
الدولي يتيتة واملنمم يتيتات اإلرليمي يتيتة وه يتيتري ادنيومي يتيتة واألط يترال الباعل يتيتة األخ يتيترمب ذات الو يتيتلة ،جه يتيتودي
الرامية إىل تشليع وويتع ا يتماتيليات شيتاملة وجامةيتة وتيتدابري دعيتمل تركيتز عليتض منيتع المشيتىرد وعليتض
حتسيتال ادماييتيتة واملسيتيتاعد وادليتيتول الداحبميتيتة وإدميتيتا املشيتيتردين داخلييتاً ال اخلطيتيتع اإلةاحبييتيتة الوطنييتيتة،
واوةاً ال اعمباري املسؤولية الرحبيسية ال تقع علض عاتق الدول ال نطاق و يمها ال هكا الودد؛
( ) ن يواصيتل ا يتمخدام املبيتيتادئ الموجيهييتة املمةلقيتة بالمشيتىرد اليتداخلي ال حيتواري ميتيتع
ادنيومات والدول ال متر مبرحلة ميتا بةيتد النيتزاد و بأوويتاد خيترمب ،واملنمميتات ادنيومييتة الدولييتة
واملنممات اإلرليمية وهري ادنيومية واألطيترال الباعليتة األخيترمب ذات الويتلة ،و ن يواصيتل جهيتودي
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من جل زياد نشر املبادئ الموجيهية والموين هلا وتطبيقها ودعمل اعهود الرامية إىل تشليع بنيتاس
القدرات وا مخدام املبادئ الموجيهية ،ف اً عن ووع المشريةات والسيا ات احمللية؛
(د)
ن يُيتيتدمن منم يتيتوراً جنس يتيتانياً ال مجي يتيتع جم يتيتا ت عم يتيتل الو ي يتيتة و ن ي يتيتو اعمب يتيتاراً
خاص يتاً دقيتيتوق اإلنسيتيتان للنسيتيتاس واألطبيتيتال املشيتيتردين داخلي يتاً وهيتيتريهمل ميتيتن البئيتيتات املميتيتأثر بالمشيتيترد
اليتيتداخلي ميتيتن ذوجم ا حمياجيتيتات اخلاصيتة ،م يتيتل كبيتيتار السيتيتن وذوجم اإلعاريتيتة واألفيتراد اليتيتكين تةرويتوا
لودمات شديد  ،و حمياجا مل اخلاصة من املساعد وادماية والمنمية؛
ن يواصيت يتيتل جهيت يتيتودي الرامييت يتيتة إىل تش يت يتيتليع النميت يتيتر ،عنيت يتيتد ا رم يت يتيتاس ،ال حق يت يتيتوق
(ه)
اإلنسان للمشردين داخلياً واحمياجا مل اخلاصة من ادماية واملساعد ال ياق عملييتات السيتام
واتبارات السام وعمليات إعاد اإلدما وإعاد المأهيل؛
ن يواصل ا هممام بيتدور اجملمميتع اليتدو ال مسيتاعد اليتدول املميتأثر  ،بنيتاس عليتض
(و)
طلبهيتيتا ،ال تلبييتيتة احمياجيتيتات املشيتيتردين داخلي يتاً ميتيتن ادماييتيتة واملسيتيتاعد  ،مبيتيتا ال ذل يت مسيتيتاعد ا ال
تنبييتيتك ا يتماتيليات الوطنييتيتة ،و ن يُ يت ّيتمن نشيتيتطة اليتيتدعو ال يت ينبيتيتكها تركي يتزاً عليتيتض تةبئيتيتة امل يتوارد
النيافية لا ملابة حمياجات البلدان املمأثر ؛
ن يواص يتيتل ،ع يتيتن طري يتيتق اد يتوار املس يتيتممر م يتيتع ادنيوم يتيتات واملنمم يتيتات ادنيومي يتيتة
(ز)
الدولي يتيتة واملنمم يتيتات اإلرليمي يتيتة وه يتيتري ادنيومي يتيتة املةني يتيتة واألطيت يترال الباعل يتيتة األخ يتيترمب ذات الو يتيتلة،
جهودي الرامية إىل تةزيز قاية حقوق اإلنسان للمشردين داخلياً ال ياق النيوارجت؛
(ح) ن يسممر ال تةزيز المةيتاون اليتكجم نشيتأ بيتال يتل األميتال الةيتام واألميتمل املم يتد ،
مبيتيتا ال ذليت المةيتيتاون ال إطيتيتار عنيتيتة بنيتيتاس السيتيتام ،وكيتيتكا ميتيتع املنمميتيتات الدولييتيتة واإلرليمييتيتة األخيتيترمب،
وخباصة مشاركمه ال عمل الللنة الداحبمة املشمكة بال الوكا ت وهيئا ا البرعية؛
(ط) ن يسممر ال ا مةانة ،ال األنشطة ال ي طلع دا ،باإلطار املمةلق بيتادلول
الداحبمة ملشنيلة املشردين داخلياً( )4الكجم ووةمه الللنة الداحبمة املشمكة؛
(جم) ن يواص يتيتل المة يتيتاون م يتيتع امل يتيتا ال م يتيتن ج يتيتل المنمي يتيتة و يت يتاحبر مق يتيتدمي املس يتيتاعد
اإلةاحبييتيتة ،مبيتيتا ال ذليت وكيتيتا ت األميتيتمل املم يتيتد واألطيترال الباعليتيتة األخيتيترمب ذات الويتيتلة ،ميتيتن جيتيتل
زياد تةزيز جهود املساعد الدولية دعماً لل لول الداحبمة؛

 -17يهي يت باليتيتدول ن تقيتيتدم حل يتيتو ً داحبميتيتة ،ويشيتيتلع عل يتيتض تةزييتيتز المةيتيتاون ال يتيتدو ،
بو يت يت يتاحبل منه يت يتيتا ت يت يتيتوفري امليت يت يتوارد واخليت يت يتربات ملس يت يتيتاعد البل يت يتيتدان املم يت يتيتأثر  ،و يت يتيتيما البل يت يتيتدان النامي يت يتيتة،
ال جهودها و يا ا ا الوطنييتة املمويتلة بميتوفري املسيتاعد وادماييتة وإعيتاد المأهييتل وادليتول الداحبميتة
واملساعد اإلةاحبية للمشردين داخلياً وللملممةات احمللية ال تسم يبهمل؛
__________
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 -18ل يت مجي يتيتع البل يتيتدان عل يتيتض إدم يتيتا خط يتيتة المنمي يتيتة املس يتيتمدامة لة يتيتام  )5(2030ال
يا يتيتا ا الوطنييتيتة و طرهيتيتا اإلةاحبييتيتة ،حس يت ا رم يتيتاس ،وييتيتك ّكر بيتيتأن خطيتيتة عيتيتام  2030ترميتيتي إىل
تلبية احمياجات البئات األوة  ،ومنها فئة املشردين داخلياً؛

 -19يشلع اليتدول عليتض امل يتي ال وويتع وتنبييتك تشيتريةات و يا يتات دلييتة تمنيتاول
مجييتيتع مراحيتيتل المشيتيترد بشيتيتنيل جيتيتامع ودون متيييتيتز ،بو يتاحبل منهيتيتا تةييتيتال جهيتيتة تنسيتيتيق وطنييتيتة داخيتيتل
ادنيوم يتيتة تُة يتيتا مبسيت يتاحبل المش يتيترد ال يتيتداخلي وذو يتيتيع ميت يتوارد ال امليزاني يتيتة ،ويش يتيتلع اجملمم يتيتع ال يتيتدو
ووكا ت األممل املم د ذات الولة واعهات الباعليتة اإلرليمييتة والوطنييتة عليتض تقيتدن اليتدعمل امليتا
والمق إىل ادنيومات والمةاون مةها ال هكا الشأن ،عندما تطل ذل ؛
 -20يرحيت يت باملب يتيتادرات اليت يت تمخ يتيتكها منمم يتيتات إرليمي يتيتة ،م يتيتل ا حت يتيتاد األفريق يتيتي،
واملؤمتر الدو املة مبنطقة الب ريات النيربمب ،ومنممة الدول األمرينيية ،ومنممة األميتن والمةيتاون
ال وروبيتيتا ،وجمليتيتس وروبيتيتا ،ميتيتن جيتيتل تلبييتيتة احمياجيتيتات املشيتيتردين داخلي يتاً ميتيتن ادماييتيتة واملسيتيتاعد
والمنمييتيتة والموصيتيتل إىل حليتيتول داحبميتيتة لوويتيتةهمل ،ويشيتيتلع املنمميتيتات اإلرليمييتيتة عليتيتض تةزييتيتز نشيتيتطمها
وتةاو ا مع املقرر اخلاص؛
 -21يرحيت يت بش يتيتد باعمم يتيتاد اتباري يتيتة ا حت يتيتاد األفريق يتيتي دماي يتيتة ومس يتيتاعد الن يتيتازحال
داخلياً ال فريقيا وبدخوهلا حيز المنبيك وبةملية الموديق اعارييتة عليتض هيتكي ا تبارييتة اليت تشيتنيل
خط يتيتو هام يتيتة يتيتو تةزي يتيتز اإلط يتيتار املةي يتيتارجم ال يتيتوط واإلرليم يتيتي دماي يتيتة املش يتيتردين داخلي يتاً ال فريقي يتيتا
ومسيتيتاعد مل؛ ويشيتيتلع اآللييتيتات اإلرليمييتيتة األخيتيترمب عليتيتض ن تنميتيتر ال وويتيتع ُطيتيتر مةيارييتيتة إرليمييتيتة
اثلة دماية املشردين داخلياً؛
 -22يشيتيتلع بقيتيتو مجييتيتع ادنيوميتيتات ،و يتيتيما حنيوميتيتات البليتيتدان ال يت توجيتيتد فيهيتيتا
حيتيتا ت تشيتيترد داخليتيتي ،عليتيتض ن تُيسيتيتر نشيتيتطة األميتيتمل املم يتيتد وهريهيتيتا ميتيتن اعهيتيتات الباعليتيتة ذات
الويتيتلة الرامييتيتة إىل تلبييتيتة احمياجيتيتات املشيتيتردين داخلييتاً ال جميتيتا ت ادماييتيتة واملسيتيتاعد والمنمييتيتة ،و ن
تس يتيتملي عل يتيتض وج يتيته الس يتيترعة لطلب يتيتات املق يتيترر اخل يتيتاص املمةلق يتيتة بالقي يتيتام بزي يتيتارات وادو يتيتول عل يتيتض
مةلوم يتيتات ،ويش يتيتدد عل يتيتض اداجيت يتيتة إىل إتاح يتيتة وص يتيتول ه يتيتري مقييت يتيتد للمق يتيترر وفق يت يتاً لو يم يتيته ،ول يت يت
ادنيومات واهليئات ذات الولة ال منمومة األممل املم يتد عليتض ن تقيتوم ،عليتض املسيتمومب القطيترجم
ي اً ،مبمابةة تنبييتك توصيتيات املنيليت بالو ييتة ممابةيتة فةاليتة حبسيت ا رم يتاس ،وإتاحيتة املةلوميتات
بشأن المدابري املمخك ال هكا الودد؛
 -23يشيتيتلع ادنيوميتيتات و ع يتيتاس الللنيتيتة الداحبميتيتة املشيتيتمكة بيتيتال الوكيتيتا ت ومنسيتيتقي
األنشطة اإلنسانية لألممل املم د واألفررة القطرية علض ويتمان تيتوفري بيانيتات موثوريتة عيتن حيتا ت
المشرد الداخلي لا مشاد دا ال بلور ا ملابة فةالة وراحبمة علض ادقوق ،وتبيتادل البيانيتات ميتع
مركز رصد المشرد اليتداخلي ميتن جيتل إدماجهيتا ال المقيتديرات والم ليتيات الةاملييتة ،وطليت اليتدعمل
__________
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والموجييت يتيته ميت يتيتن اليت يتيتداحبر املشيت يتيتمكة املةنييت يتيتة بم دييت يتيتد يت يتيتات املشيت يتيتردين داخلي يت يتاً ،حس يت يت ا رم يت يتيتاس،
للمسيتيتاعد ال حتسيتيتال إتاحيتيتة البيانيتيتات املمبيتيتق عليهيتيتا وال يت نييتيتن الةميتيتل مبقم يتيتاها ،وتيتيتوفري امل يتوارد
املالية ال هكي اجملا ت ،حس مقم ض ادال؛
 -24يشلع األميتمل املم يتد  ،مبيتا ال ذليت وكا يتا املمخوويتة ،واملنمميتات ادنيومييتة
الدولييتيتة اإلرليمييتيتة ،واملنيلبيتيتال بو ييتيتات ،واملؤ سيتيتات املهمميتيتة ،واخل يترباس املسيتيتمقلال ،واملنمميتيتات هيتيتري
ادنيومية ،علض إرامة وإدامة حوار وتةاون منمممال مع املقرر اخلاص ال إطار داس و يمه؛
  -25يشلع مجيع منممات األميتمل املم يتد ذات الويتلة ومنمميتات تقيتدن املسيتاعد
اإلنسانية ومنممات حقوق اإلنسان واملنمميتات اإلةاحبييتة عليتض تةزييتز المةيتاون والمنسيتيق فيميتا بينهيتا
عيتيتن طرييتيتق الللنيتيتة الداحبميتيتة املشيتيتمكة بيتيتال الوكيتيتا ت و فرريتيتة األميتيتمل املم يتيتد القطرييتيتة ال البليتيتدان ال يت
توجد فيهيتا حيتا ت تشيترد داخليتي ،وعليتض تقيتدن كيتل ميتا نييتن تقد يته ميتن وجيته املسيتاعد واليتدعمل
للمقيتيترر اخليتيتاص ،ويطل يت ا يتيتممرار مشيتيتاركة املقيتيترر اخليتيتاص ال عميتيتال الللنيتيتة الداحبميتيتة املشيتيتمكة بيتيتال
الوكا ت وهيئا ا البرعية؛
 -26يطليت إىل األميتيتال الةيتيتام ومبوويتيتية األميتيتمل املم يتيتد السيتيتامية دقيتيتوق اإلنسيتيتان ن
يقدما للمقرر اخلاص كل ما يلزم من مسيتاعد وميتا ينيبيتي ميتن ميتوألبال ألداس و يميته ببةالييتة ،و ن
ينيبا عمل اآللية بمةيتاون وثييتق ميتع منسيتق عملييتات اإلهاثيتة ال حيتا ت الطيتوارئ وبيتدعمل مسيتممر
ميتيتن منيم يت تنسيتيتيق الشيتيتؤون اإلنسيتيتانية ومبوويتيتية األميتيتمل املم يتيتد السيتيتامية لشيتيتؤون الاجئيتيتال ومجييتيتع
منيات ووكا ت األممل املم د األخرمب ذات الولة؛
 -27يطل يت ميتيتن املقيتيترر اخليتيتاص مواصيتيتلة تقيتيتدن تقيتيتارير يتيتنوية عيتيتن تنبييتيتك و يميتيته إىل
جملس حقوق اإلنسان واعمةية الةامة ،علض ن تم من هكي المقارير ارماحات وتوصيات بشأن
حقوق اإلنسان للمشردين داخلياً ،مبا ال ذل ارماحيتات وتوصيتيات بشيتأن تيتأثري الميتدابري املمخيتك
علض املسمومب املشمل بال الوكا ت؛
عمله.

 -28يقرر مواصيتلة النميتر ال مسيتألة حقيتوق اإلنسيتان للمشيتردين داخلييتاً وفقيتاً لربنيتامن

اعلسة 43
 1متوز/يوليه 2016
[اعمُمد دون توويو].
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