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جملس حقوق اإلنسان

الدورة احلادية واألربعون
 ٢٤حزيران/يونيه  ١٢ -متوز/يوليه ٢٠١٩
البند  ٣من جدول األعمال

قرار اعتمده جملس حقوق اإلنسان يف  11متوز/يوليه 2019
 -15/٤1والية املقررة اخلاصة املعنية حبقوق اإلنسان للمشردين داخليا
إن جملس حقوق اإلنسان،
إذ يشري إىل مجيع القرارات السابقة املتعلقة ابألشخاا املشخريين ياخليخا الخي اعتمخداا اجلمعيخة
العامخخة وجلنخخة حقخخوق اإلنسخخان وجملخخس حقخخوق اإلنسخخان ،مبخخا يف ذل خ ق خرار اجلمعيخخة العامخخة ١٨٢/٧٢
املؤرخ  ١٩كانون األول/ييسمرب  ٢٠١٧وقرار اجمللس  ١١/٣٢املؤرخ  ١متوز/يوليه ،٢٠١٦
وإذ يشري أيضا إىل قرار اجلمعية العامخة  ١٨٢/٤٦املخؤرخ  ١٩كخانون األول/ييسخمرب ١٩٩١
املتعلق بتعزيز تنسيق املساعدة اإلنسانية الي تقدمها األمم املتحدة يف حاالت الطوارئ ،واملبخايئ
التوجيهية بشأن التشري الداخلي املرفقة به،
وإذ يشخخري كخخكل إىل قخرار جملخخس حقخخوق اإلنسخخان  ١/5بشخخأن بنخخا مؤسسخخات جملخخس
حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة ،و ٢/5بشخأن مدونخة قواعخد السخلو للمكلفخن بخوالتت يف
إطار اإلجرا ات اخلاصخة للمجلخس ،املخؤرخن  ١٨حزيران/يونيخه  ،٢٠٠٧وإذ يشخدي علخ ضخرورة
أيا املكلفن بوالتت مهامهم وفقا هلكين القرارين ومرفقااما،
وإذ يشخخعر ابنزعخخا ابل خ إزا العخخدي الكبخخري املفخخز مخخن املشخخريين ياخليخخا يف مجيخخع أحن خخا
العامل ،ألسباب منها االنتهاكات والتجاوزات املتعلقة حبقخوق اإلنسخان وانتهاكخات القخانون الخدوي
اإلنساين والنزا املسلح واالضطهاي والعنف واإلرهاب ،فضل عخن الكخوار واآلاثر الضخارة لتغخري
املنخاخ ،وذلخ بصخخورة متزايخدة يف احلخخاالت الخخي تتفاعخ فيهخخا تلخ العناصخر ،وعخخد حصخخوهلم علخ
ما يكفي من احلماية واملساعدة ،وإذ يدر ما ينجم عخن ذلخ مخن حتخدتت جسخيمة لألشخاا
املتضررين ،مبا يف ذل للمجتمعات احمللية الي تستضيفهم والدول واجملتمع الدوي،
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وإذ يسخلمم أب من زتية عخخدي الكخوار الطبيعيخخة وحجمهخخا وتغخخري املنخخاخ مخخن العوامخ الكامنخخة
ورا خمخخاطر الك خوار  ،وأب من اآلاثر الوخيمخخة لتغخخري املنخخاخ ،ابعتبارهخخا عوامخ مسخخاعدة عل خ تخخدهور
البيئخخة واشخختداي الظ خواهر اجلويخخة ،قخخد تسخخهم إىل جان خ عوام خ أخخخر يف التشخخري الخخداخلي وزتية
الض خخغ علخ خ اجملتمع خخات املض خخيفة ،وإذ يلحخ خ أن تع خخر املش خخريين للاط خخر ق خخد يتف خخاقم عن خخدما
تتعر اجملتمعات املضيفة لكوار طبيعية،
وإذ يخخدر مخخا تنطخخو عليخخه مشخخكلة املشخخريين ياخليخخا مخخن أبعخخاي تتعلخخق حبقخخوق اإلنسخخان
وأبعخخاي إنسخخانية وإمنائيخخة ،فضخخل عخخن البعخخد املتعلخخق ببنخخا السخخل  ،مبخخا يف ذل خ يف حخخاالت التشخخري
الطويل خخة األم خخد ،وح خخاالت الضخ خخعف ال خخي كث خ خريا مخ خخا حتي خخق بش خخك كبخ خخري ابألطف خخال وكب خخار السخ خخن
واألشاا ذو اإلعاقخة وأفخراي األقليخات ،ومخا تتحملخه الخدول واجملتمخع الخدوي مخن مسخؤولية عخن
زتية تعزيز احلمايخة واملسخاعدة املقخدمتن هلخم ،مبخا يشخم احخاا ومحايخة حقخوق اإلنسخان واحلخرتت
األساسية جلميع املشريين ياخليا ،هبدف إجياي حلول يائمة،
وإذ يس خخاور ابل خ القل خخق ألن أوج خخه ع خخد املس خخاواة ب خخن اجلنس خخن حت خخد م خخن ق خخدرة النس خخا
والفتيات عل التحكم يف القرارات الي تنظم حياان ،كما حت مد من إمكانية حصوهلن عل املواري
من قبي الغكا وامليا واملدخلت الزراعية واألراضي واالئتمان والطاقة والتكنولوجيا والوصول إىل
العدالخخة والتعلخخيم واخلخخدمات الصخخحية والسخخكن اللئخخق واحلمايخخة االجتماعيخخة والعمخ  ،ممخخا يخخؤي إىل
زتية تعرض خخهن للما خخاطر النامج خخة ع خخن الكخ خوار واخلس خخائر املتص خخلة بس خخب عيش خخهن ،وألن ع خخد
معاجلخخة العقبخخات اهليكليخخة الخخي تواجههخخا النسخخا والفتيخخات يف إعمخخال حقخخوقهم سخخيزيد مخخن تفخخاقم
العنف اجلنساين وعد املساواة ويفضي إىل األشكال املتداخلة من التمييز يف حاالت األزمات،
وإذ حيخخي علمخخا ابحلاجخخة إىل تعزيخخز تعمخخيم مراعخخاة حقخخوق اإلنسخخان للمشخخريين ياخليخخا يف
أنشخخطة مجيخخع اجلهخخات التابعخخة ملنظومخخة األمخخم املتحخخدة مخخن أجخ التصخخد بفعاليخخة أكخخرب للتحخخدتت
الي يواجهها هؤال األشاا  ،مبا يف ذل عن طريق إيل االعتبار الواج إلعاية تعيخن ممثخ
لألم خخن الع خخا  ،وإذ يرح خ خ يف ه خخكا الص خخدي بتوص خخيات املق خخررة اخلاص خخة املعني خخة حبق خخوق اإلنس خخان
للمشريين ياخليا،
وإذ يؤكخخد أن ال خخدول تتحم خ املس خخؤولية األوىل ع خخن ت خخوفري احلماي خخة واملس خخاعدة للمش خخريين
ياخليخخا اخلاضخخعن لواليتهخخا ،يون متييخخز ،بوسخخائ تشخخم تيسخخري التوصخ إىل حلخخول يائمخخة ومعاجلخخة
األسخخباب اجلكريخخة ملشخخكلة التشخ مخري عخخن طريخخق اختخخاذ تخخدابري مبنيخخة علخ األيلخخة والتعخخاون علخ النحخخو
املناس مع اجملتمع الدوي،
 -١يثين عل املقررة اخلاصة املعنية حبقوق اإلنسان للمشريين ياخليا ملخا اضخطلع
ب خخه م خخن أنش خخطة ح خخى اآلن ،ول خخدورها احل خخافز يف رف خخع مس خختو ال خخوعي مبحن خخة املش خخريين ياخلي خخا،
وجلهويهخخا املسخختمرة يف سخخبي تلبيخخة احتياجخخاام اإلمنائيخخة وغريهخخا مخخن االحتياجخخات احملخخدية ،بطخخرق
منهخخا تعمخخيم مراعخخاة حقخخوق اإلنسخخان للمشخخريين ياخليخخا يف أنشخخطة مجيخخع اجلهخخات ذات الصخخلة يف
منظومة األمم املتحدة؛
 -٢يرحخ بتقريخخر املقخخررة اخلاصخخة املعنيخخة حبقخخوق اإلنسخخان للمشخخريين ياخليخخا ،املقخخد
إىل جملس حقوق اإلنسان يف يورته احلايية واألربعن( ،)١ومبا وري فيه من استنتاجات وتوصيات،
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ويعخخاف أبمهيخخة الخخدور الخخك تؤييخخه املؤسسخخات الوطنيخخة حلقخخوق اإلنسخخان يف مجيخخع مراح خ التشخخري
لضمان معاجلة مجيع قضات حقوق اإلنسان عل النحو املناس ؛
 -٣يشخخري إىل مخخا أعخخرب عنخخه م خؤمتر القمخخة العخخاملي للعم خ اإلنسخخاين ،الخخك عقخخد يف
إسخخطنبول ،تركيخخا يف أتر/مخخايو  ،٢٠١٦مخخن تصخخميم التبخخا هنخ جديخخد إزا التشخخري الخخداخلي يلخخي
االحتياجخخات اإلنسخخانية الفوريخخة واإلمنائيخخة الطويلخخة األجخ مخخن خخخلل حتقيخخق نتخخائ مجاعيخخة لفائخخدة
األشاا املشريين ياخليا واجملتمعات املضيفة ،ويشخري إىل أن األمخن العخا حخ م مجيخع اجلهخات
صاحبة املصلحة عل االلتزا خبطة عاملية شاملة خلفض معدالت التشخري الخداخلي ،بطريقخة كرميخة
وآمنة ،بنسبة ال تق عن  5٠يف املائة حبلول عا )٢(٢٠٣٠؛
 -٤يرح خ خ ابخلط خ خخة احلض خ خرية اجلدي خ خخدة املعتم خ خخدة يف م خ خؤمتر األم خ خخم املتح خ خخدة املع خ خخين
ابإلسكان والتنمية احلضرية املستدامة يف عا  ،٢٠١٦ويسلمم أبن التشري الداخلي يشك ظاهرة
حضرية بصورة متزايدة ،ويشري يف هكا الصدي إىل أمهية تلبية االحتياجات ومعاجلة أوجه الضعف
اخلاصة للمشريين ياخليا يف املناطق احلضرية ويعم اجملتمعات املضيفة؛
 -5يعخخرب عخخن تقخخدير للحكومخخات واملنظمخخات احلكوميخخة الدوليخخة واملنظمخخات غخخري
احلكومية الي تقد احلماية واملساعدة للمشريين ياخليا ،وال سخيما عخن طريخق تيسخري التوصخ إىل
ويسخخرت
حلخخول يائمخخة وإيمخخا املشخخريين ياخليخخا يف خططهخخا اإلمنائيخخة الوطنيخخة ،وتلخ الخخي يعمخ
م
عم املقررة اخلاصة؛
 -٦يعخخرب عخخن قلقخخه العميخخق إزا املشخخاك املسخختمرة الخخي تواجههخخا أعخخداي كبخخرية مخخن
املشخخريين ياخليخخا يف مجيخخع أحنخخا العخخامل ،وخباصخخة خطخخر الوقخخو يف ب خرا ن الفقخخر املخخدقع واالسخختبعاي
االجتم خخاعي  -االقتص خخاي  ،وحمدويي خخة الف خخر املتاح خخة هل خخم للحص خخول عل خ املس خخاعدة اإلنس خخانية
واالسخختفاية مخخن اجلهخخوي واملسخخاعدة اإلمنائيخخة عل خ األمخخد الطوي خ  ،وتعرضخخهم النتهاكخخات القخخانون
الدوي ،وال سيما قانون حقوق اإلنسان والقانون الدوي اإلنساين ،وتعر املشريين ياخليخا ،وال
س خخيما النس خخا والفتي خخات ،للعن خخف اجلنس خخي والعن خخف اجلنس خخاين ،والص خخعوابت النامج خخة ع خخن وض خخعهم
اخل خخا  ،مثخ خ نق خ احلماي خخة واألغكي خخة وامل خخأو والوص خخول إىل العدال خخة واحلص خخول علخ خ خ خخدمات
الرعاية الصحية والدعم النفسي  -االجتماعي ،واحلصخول علخ التعلخيم ،وانقطخا الخرواب األسخرية
وفق خخدان الواثئ خخق األساس خخية ،األم خخر ال خخك ق خخد ي خخؤي إىل انته خخا حق خخوق اإلنس خخان اخلاص خخة هب خخم،
واملسخخائ ذات الصخخلة إبعخخاية إيمخخاجهم يف اجملتمخخع ،مبخخا يف ذلخ العقبخخات الخخي حتخخول يون إعمخخال
احلق يف السكن واألراضي وامللكية؛
 -٧يعخخرب عخخن قلقخخه إزا مشخخكلة التشخخري الطوي خ األمخخد ،ويقخخر ابحلاجخخة إىل إيمخخا
حقوق واحتياجات املشريين ياخليا يف االسااتيجيات اإلمنائيخة الوطنيخة واحملليخة ،الريفيخة واحلضخرية
عل حد سوا  ،وإىل مشاركتهم يف تصميم هك االسااتيجيات وتنفيكها ،فضخل عخن احلاجخة إىل
إجياي حلول يائمة تشم العوية الطوعية أو إعاية اإليما عل الصعيد احمللي أو إعخاية التخوطن
يف مكان آخر من البلد ،بطريقة كرمية وآمنة؛
 -٨يعخ خخرب عخ خخن القلخ خخق بوجخ خخه خخ خخا إزا التهديخ خخدات واالنتهاكخ خخات والتجخ خخاوزات
املتعلقة حبقوق اإلنسان وانتها القانون الدوي اإلنساين الواسعة النطاق الي يواجهها العديد من
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املشريين ياخليا ،مبن فيهم النسا واألطفال ،الكين يتعرضون بشك خخا هلخك االنتهاكخات أو
تستهدفهم عل وجه التحديد ،وال سيما تعرضهم للعنف اجلنسي واجلنساين واالستغلل اجلنسي
واالعتخخدا اجلنسخخي واالجتخخار ابألشخخاا والتجنيخخد اإلجبخخار واخلطخخف ،ويشخخجع عل خ اسخختمرار
التخزا املقخخررة اخلاصخة بتعزيخخز العمخ علخ تلبيخة احتياجخخاام اخلاصخة مخخن املسخاعدة واحلمايخخة ،ويخخدعو
الدول إىل أن تباير ،ابلتعاون مع الوكاالت الدولية واجلهات األخر صاحبة املصلحة ،إىل توفري
احلماية واملساعدة للمشريين ياخليا من ضحات االنتهاكات والتجاوزات املككورة أعل  ،وكخكل
جلميخخع الفئخخات األخخخر مخخن املشخخريين ياخليخخا مخخن ذو االحتياجخخات اخلاصخخة ،مثخ األفخراي الخخكين
تعرضخ خوا لص خخدمات ش خخديدة وكب خخار الس خخن واألش خخاا ذو اإلعاق خخة ،م خخع مراع خخاة جممخ خ قخ خرارات
اجلمعية العامة وجملس األمن ذات الصلة؛
 -٩يعرب عن قلقه إزا التشري الداخلي الناجم عن كوار مفاجئخة وبطيئخة ،الخك
يكون أت ري غخري متناسخ علخ البلخدان املنافضخة واملتوسخطة الخدخ الشخديدة التعخر للماخاطر
الطبيعية وذات الكثافة السكانية العالية يف منخاطق ذات هياكخ أساسخية غخري قخايرة علخ الصخموي
وحمخخدوية القخخدرة يف جمخخال احلخخد مخخن خمخخاطر الك خوار  ،ممخخا يفخخاقم اآلاثر الضخخارة لتغخخري املنخخاخ والفقخخر
والعوام األخر الي يتوقع أن تؤي إىل زتية التشري وتقويض التنمية وتؤ ر علخ التمتخع حبقخوق
اإلنسان ،بسب وقو الكوار بصورة أكثر تواترا وشدة؛
 -١٠يسخ خلمم ابحلاج خخة إىل اتب خخا هنخ خ ق خخائم علخ خ حق خخوق اإلنس خخان ومراع خخي للمنظ خخور
اجلنسخخاين إزا احلخخد مخخن خمخخاطر الك خوار  ،وتخخوفري اإلنخخكار املبكخخر ،والتاطخخي ملواجهخخة الط خوارئ يف
حاالت الكوار وإياراا والتافيف من آاثرها والتكيف معها ،فضخل عخن بخكل اجلهخوي يف جمخال
التعخايف ،والعمخ علخ احلمايخة مخخن حخخدو التشخري الخخداخلي واحلخخد منخه ومواجهتخخه ،وحتسخخن محايخخة
األشاا املتضررين وتلبية احتياجاام وإجياي حلول يائمة هلم ،ويشري إىل األحكخا ذات الصخلة
من إطخار سخيندا للحخد مخن خمخاطر الكخوار  ،)٣(٢٠٣٠-٢٠١5واتفاقيخة األمخم املتحخدة بشخأن
تغري املناخ واتفاق ابريس يف هكا الصدي( ،)٤وال سيما توصيات فرقة العم املعنيخة ابلنخزو التابعخة
آللية وارسو الدولية املعنية ابخلسائر واألضرار املرتبطة بتأ ريات تغري املناخ()5؛
 -١١يشخري إىل أن خطخخة التنميخخة املسخختدامة لعخخا  ٢٠٣٠تسخخع إىل تلبيخخة احتياجخخات
أشخخد الفئخخات ضخخعفا ،مبخخن فخخيهم املشخخريون ياخليخخا ،وأبن عخخد تلبيخخة احتياجخخات املشخخريين ياخليخخا
ميكخخن أن يقخخو اجلهخخوي الخخي تبخخكهلا البلخخدان لتحقيخخق أهخخدافها اإلمنائيخخة الشخخاملة ،ويلحخ يف هخخكا
الصخخدي أن التنميخخة املس خختدامة الخخي تضخخع املا خخاطر يف االعتبخخار ضخخرورية للح خخد مخخن خمخخاطر التش خخري
وكفالة أال يتالف أحد عن الرك  ،متشيا مع خطة عا ٢٠٣٠؛
 -١٢يهيخ جبميخع أطخراف النخزا املسخلح أن متتثخ اللتزامااخا مبوجخ القخانون الخدوي
اإلنساين والقانون الدوي حلقوق اإلنسخان ،حسخ االقتضخا  ،بغيخة منخع التشخريد القسخر والعمخ
علخ تعزيخخز محايخخة املخخدنين ،ويهيخ ابحلكومخخات أن تتاخخك التخخدابري اللزمخخة الحخاا ومحايخخة حقخخوق
__________

()٣
()٤
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اإلنسخخان جلميخخع املشخخريين ياخليخخا ،يون متييخخز مخخن أ نخخو  ،وفقخخا ملخخا يسخخر عليهخخا مخخن التزامخخات
مبوج القانون الدوي؛
 -١٣يخدين بشخدة اسختمرار ارتكخاب العنخف اجلنسخي واجلنسخاين حبخق املشخريين ياخليخخا
مخخن مجيخخع األعمخخار ،حيخ تسخختهدف النسخخا والفتيخخات بشخخك غخخري متناسخ  ،إضخخافة إىل الرجخخال
والفتيان ككل  ،وحي السلطات واجملتمع الدوي عل العم معا ملنع هك األفعال والتصد هلا
بفعالي خخة ،ولتحقي خخق األم خخن ومحاي خخة حق خخوق اإلنس خخان وت خخوفري س خخب اللج خخو إىل العدال خخة ومس خخاعدة
الض خخحات ،والتص خخد ألس خخباب العن خخف املرتك خ حب خخق النس خخا والفتي خخات ومكافح خخة اإلف خخلت م خخن
العقاب بشك عا ؛
 -١٤يؤكخخد مخخن جديخخد إق خرار ابملبخخايئ التوجيهيخخة املتعلقخخة ابلتشخخري الخخداخلي بوصخخفها
إطارا يوليا مهما حلماية املشخريين ياخليخا ،ويشخجع الخدول األعضخا والوكخاالت اإلنسخانية ،فضخل
عن املاحنن من أج التنمية وغخريهم مخن مقخدمي املسخاعدة اإلمنائيخة ،علخ مواصخلة العمخ معخا يف
إطار املساعي الرامية إىل تلبية احتياجات املشريين ياخليا عل حنو ميكن التنبؤ بخه بدرجخة أكخرب،
مبخا يف ذلخ حخاجتهم للمسخاعدة اإلمنائيخة الطويلخة األمخد مخن أجخ إجيخاي حلخول يائمخة ،ويخخدعو يف
هكا الصدي إىل تقدمي الدعم الدوي ،عند الطل  ،جلهوي الدول يف جمال بنا القدرات؛
 -١5يسلمم بدور خطة عم أصحاب املصلحة املتعديين للنهخو ابلوقايخة واحلمايخة
وإجيخ خخاي احللخ خخول للمشخ خخريين ياخليخ خخا للفخ خخاة  ،٢٠٢٠-٢٠١٨الخ خخي أُطلق خ خ للحتفخ خخال ابلخ خخككر
السخخنوية العش خرين للمبخخايئ التوجيهيخخة بشخخأن التش خريد الخخداخلي ،لخخدعم االسخختجاابت الخخي تقويهخخا
الدول فيما يتعلق ابلقوانن والسياسات واحللول الدائمة والبياانت والتحليلت ،وإشرا املشخريين
ياخليخا وتعزيخز التعخاون بخن أصخحاب املصخلحة املعنيخن ،ويشخجع الخدول علخ مواصخلة املشخاركة يف
خطخخة العمخ  ،مبخخا يف ذلخ عخخن طريخخق تبخخايل املمارسخخات الفعالخخة ومواجهخخة التحخخدتت املسخختمرة يف
جمال الوقاية واحلماية وإجياي احللول للمشريين ياخليا؛
 -١٦يهي ابلدول أن تقو مبا يلي:
تقخخدمي حلخخول يائمخخة عمخخل ابإلطخخار املتعلخخق ابحللخخول الدائمخخة ملشخخكلة املشخخريين
(أ)
ياخليا ،ويشجع عل تعزيز التعاون الدوي ،بوسخائ منهخا تخوفري املخواري واخلخربات ملسخاعدة البلخدان
املتأ رة ،وال سيما البلدان النامية ،يف جهويها وسياسااا املتصلة بتوفري املساعدة واحلمايخة وإعخاية
التأهي خ واحللخخول الدائمخخة ،مبخخا يف ذل خ احلخخد مخخن الك خوار وتخخوفري املسخخاعدة اإلمنائيخخة للمشخخريين
ياخليا وللمجتمعات احمللية الي تستضيفهم؛
(ب) إيمخ خخا خطخ خخة التنميخ خخة املسخ خختدامة لعخ خخا  ٢٠٣٠يف سياسخ خخااا الوطنيخ خخة وأطرهخ خخا
اإلمنائيخة ،حسخ االقتضخخا  ،مخخن أجخ إيمخا مشخخكلة التشخخري الخخداخلي يف اسخااتيجيااا اإلمنائيخخة،
وإيراجه يف تقاريرها املتعلقة بتحقيق أهداف التنمية املستدامة ذات الصلة؛
( ) مواصخخلة تطخخوير وتنفي خخك التش خريعات والسياسخخات احمللي خخة هبخخدف إعمخخال حق خخوق
اإلنسان للمشخريين ياخليخا ،والتعامخ مخع مجيخع مراحخ التشخري بطريقخة شخاملة وغخري متييزيخة ،مبخا يف
ذل من خلل حتديد جهات اتصال وطنية ياخ احلكومة تُعىن بقضخات التشخري الخداخلي ،ومخن
خخخلل ختصخخي م خواري كافيخخة يف امليزانيخخة ،وتشخخجيع اجملتمخخع الخخدوي ووكخخاالت األمخخم املتحخخدة ذات
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الصخخلة واجلهخخات الفاعلخخة اإلقليميخخة والوطنيخخة علخ تخخوفري الخخدعم املخخاي والتقخخين للحكومخخات والتعخخاون
معها ،عند الطل  ،يف هكا الصدي؛
(ي) االع خااف أبن األشخخاا املتخخأ رين هخخم أصخخحاب حقخخوق وجي خ أن يكون خوا يف
قل عملية صنع القخرار والتاطخي والتنفيخك فيمخا يتعلخق ابلتشخري الخداخلي ،وابلتخاي ضخمان ويعخم
مشخخاركة املشخخريين ياخليخخا بصخخورة كاملخخة وهايفخخة ،مبخخن فخخيهم النسخخا واألطفخخال واألشخخاا ضخخعفا
احلخال ،علخ مجيخخع مسخختوتت عمليخخات صخخنع القخرار واألنشخخطة الخخي هلخخا أت خخري مباشخخر علخ حيخخاام،
وذل خ خ يف مجي خخع اجلوان خ خ ذات الص خخلة ابلتش خخري الخ خخداخلي فيم خخا يتعل خخق بتعزي خخز حق خخوق اإلنسخ خخان
ومحايتها ،ومنع انتهاكات وجتاوزات حقوق اإلنسان ،وإيراجهخم يف خطخ وأنشخطة التنميخة احملليخة
والوطني خخة ،وتص خخميم وتنفي خخك احلل خخول الدائم خخة ،مب خخا يف ذلخ خ ع خخن طري خخق تش خخجيع الع خخوية الطوعي خخة
أو االندما احمللي أو التوطن يف أ مكان آخر من البلد بطريقة كرمية وآمنة ،وكخكل إيمخاجهم
يف عمليات السل وبنا السل والعدالة االنتقالية وإعاية اإلعمار بعد الصرا ؛
(هخ) إيل اهتما خا حلالة النسا والفتيات املشريات واختخاذ اإلجخرا ات اللزمخة
للتصد بفعالية ألمناط وهياك التمييز وعد املساواة القائمة مخن قبخ علخ أسخا نخو اجلخنس،
مث عد الوصول إىل التعليم واملعلومخات واملسخاعدة القانونيخة ،والقخوانن واملمارسخات الخي تنطخو
علخ متييخخز ضخد مطالبخخة النسخا والفتيخخات ابحلقخوق يف السخخكن واألراضخي وامللكيخخة ،وعخد احلصخخول
علخ العمخ اللئخخق ،واالفتقخخار إىل احلمايخخة االجتماعيخخة وعخخد تخخوفر خخخدمات رعايخخة صخخحية ميكخخن
الوص خخول إليه خخا وجي خخدة النوعي خخة ،مب خخا يف ذل خ خ خخدمات الص خخحة اجلنس خخية واإلجنابي خخة ،واملمارس خخات
الضخخارة ،مبخخا يف ذل خ زوا األطفخخال والخخزوا املبكخخر والخخزوا القسخخر وتشخخويه األعضخخا التناسخخلية
لخ خ ان  ،والعقب خخات االجتماعي خخة  -االقتص خخايية والشخ خواغ األمني خخة ال خخي ق خخد تع خخوق متت خخع النس خخا
والفتيات حبقهن يف املشاركة الكاملة والفعالة واهلايفة يف القرارات الي تؤ ر عليهن؛
(و) مراعخخاة االحتياجخخات اخلاصخخة لألشخخاا ذو اإلعاقخخة وكبخخار السخخن يف إطخخار
الس خخعي إىل تعزي خخز وكفال خخة محاي خخة حق خخوق اإلنس خخان للمش خخريين ياخلي خخا ،وال س خخيما ض خخمان وص خخول
األش خخاا ذو اإلعاق خخة وكب خخار الس خخن يف الوقخ خ املناسخ خ وبص خخورة كامل خخة وملئم خخة ومتس خخاوية
وتراعي اجلوان اجلنسخانية والفخوارق العمريخة ،إىل املسخاعدة واحلمايخة وخخدمات إعخاية التأهيخ  ،مبخا
يف ذل الرعاية الصحية وخدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية والدعم النفسي وبرام التثقيف؛
 -١٧يقرر متديد والية املقررة اخلاصخة املعنيخة حبقخوق اإلنسخان للمشخريين ياخليخا لفخاة
ل سنوات ،للقيا مبا يلي:
معاجل خخة مش خخكلة التش خخري ال خخداخلي املعق خخدة ،وخباص خخة ع خخن طري خخق تعم خخيم مراع خخاة
(أ)
حقخخوق اإلنسخخان لألشخخاا املشخخريين ياخليخخا يف أنشخخطة مجيخخع اجلهخخات ذات الصخخلة يف منظومخخة
األمم املتحدة؛
(ب) العمخ خ علخ خ تعزي خخز االس خختجابة الدولي خخة للمش خخكلة املعق خخدة املتمثل خخة يف ح خخاالت
التشخري الخخداخلي الخي تقخخع ألسخباب تشخخم النزاعخات املسخخلحة وانتشخار العنخخف وانتهاكخات حقخخوق
اإلنسخخان والك خوار الطبيعيخخة ،واملشخخاركة يف الخخدعوة والعم خ الخخدولين املنسخخقن مخخن أج خ حتسخخن
محايخة حقخوق اإلنسخان لألشخاا املشخريين ياخليخخا واحاامهخا ،مخع مواصخلة وتعزيخز احلخوار اجلخخامع
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م خخع احلكوم خخات واملنظم خخات احلكومي خخة الدولي خخة واملنظم خخات اإلقليمي خخة وغ خخري احلكومي خخة واألطخ خراف
الفاعلة األخر ذات الصلة؛
 -١٨يطلخ خ إىل املق خخررة اخلاص خخة املعني خخة حبق خخوق اإلنس خخان للمش خخريين ياخلي خخا ،عن خخد
تنفيكها للوالية ،وعن طريق احلوار املستمر مع احلكومات واملنظمات الدولية واإلقليمية واملنظمات
غري احلكومية واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان وغريها من اجلهات الفاعلة ذات الصلة:
مواصلة حتلي األسباب اجلكرية والعوامخ احملركخة للتشخري الخداخلي ،واحتياجخات
(أ)
املش خخريين وحق خخوقهم اإلنس خخانية ،وت خخدابري الوقاي خخة ،مب خخا فيه خخا الت خخدابري املتعلق خخة حبماي خخة األش خخاا
املعرضخخن خلطخخر التشخخري ومسخخاعدام ،وسخخب تعزيخخز محايخخة املشخخريين ياخليخخا ،فضخخل عخخن مسخخاعدام
وإجياي حلول يائمة هلم ،مع مراعاة احلاالت اخلاصخة واملعلومخات ذات الصخلة ،مبخا فيهخا علخ وجخه
اخلصو توفري اإلحصا ات والبياانت املصنفة حس السن واجلخنس والتنخو واملوقخع ،وأن تخدر
معلومات مو وقة هبكا الشأن يف التقارير املقدمة إىل جملس حقوق اإلنسان؛
(ب) مواصلة جهويها الرامية إىل تشجيع وضع اسااتيجيات شاملة وجامعة وتخدابري
يعخخم ترمكِّخخز عل خ منخخع التشخخري وعل خ حتسخخن احلمايخخة واملسخخاعدة واحللخخول الدائمخخة وإيمخخا املشخخريين
ياخليخخا يف اخلط خ وامليزاني خخات اإلمنائيخخة الوطني خخة ،وكخخكل يف عمليخخات الس خخل واتفاقخخات الس خخل
وعمليات إعاية اإليما وإعاية التأهي  ،حس االقتضا  ،مخع مراعخاة املسخؤولية الرئيسخية للخدول
يف حدوي واليتها القانونية يف هكا الصدي؛
( ) مواصخخلة اسخختادا املبخخايئ التوجيهيخخة املتعلقخخة ابلتشخخري الخخداخلي يف حوارهخخا مخخع
احلكومات والدول الي متر مبرحلة مخا بعخد النخزا أو أبوضخا أخخر  ،واملنظمخات احلكوميخة الدوليخة
واملنظمات اإلقليمية وغري احلكومية واألطراف الفاعلة األخر ذات الصلة ،ومواصخلة اجلهخوي مخن
أجخ زتية نشخخر املبخخايئ التوجيهيخخة والخخاوي هلخخا وتطبيقهخخا ويعخخم اجلهخخوي الراميخخة إىل تشخخجيع بنخخا
القدرات واستادا املبايئ التوجيهية ،فضل عن وضع التشريعات والسياسات احمللية وتنفيكها؛
(ي) يم خ املنظ خخور اجلنس خخاين يف مجي خخع جم خخاالت عم خ الوالي خخة وإي خخل اعتب خخار خ خخا
حلقخوق اإلنسخان للنسخخا وغخريهن مخن الفئخخات ذات االحتياجخات اخلاصخة املتخخأ رة ابلتشخري الخخداخلي
مثخ األطفخخال ،خاصخخة إذا كخخانوا غخخري مصخخحوبن بخخكويهم أو منفصخخلن عخخنهم ،وكبخخار السخخن وذو
اإلعاق خخة واألفخ خراي ال خخكين تعرضخ خوا لص خخدمات ش خخديدة ،وتلبي خخة احتياج خخاام اخلاص خخة م خخن املس خخاعدة
واحلماية والتنمية؛
(هخ) مواصخخلة االهتمخخا بخخدور اجملتمخخع الخخدوي يف مسخخاعدة الخخدول املتضخخررة ،بنخخا علخ
طلبه خ خخا ،يف تلبي خ خخة احتياج خ خخات احلماي خ خخة واملس خ خخاعدة للمش خ خخريين ياخلي خ خخا ،مب خ خخا يف ذلخ خ خ يف تنفي خ خخك
االس خااتيجيات الوطنيخخة وتضخخمن أنشخخطة الخخدعوة الخخي تنفخخكها الاكيخخز عل خ تعبئخخة امل خواري الكافيخخة
للسختجابة الحتياجخخات البلخخدان املتخخأ رة ،وعلخ وجخخه اخلصخخو  ،مواصخخلة التعخاون مخخع املخخاحنن مخخن
أج خ التنميخخة وسخخائر مقخخدمي املسخخاعدة اإلمنائيخخة ،مبخخا يف ذل خ وكخخاالت األمخخم املتحخخدة واألط خراف
الفاعلخخة األخخخر ذات الصخخلة ،مثخ البنخ الخخدوي ،مخخن أجخ زتية تعزيخخز جهخخوي املسخخاعدة الدوليخخة
لدعم الوقاية واحلماية واحللول الدائمة؛
(و) مواص خخلة تعزي خخز التع خخاون الق خخائم ب خخن املق خخررة اخلاص خخة واألم خخم املتح خخدة ،يف س خخياق
اإلصلحات اجلارية يف منظومة األمم املتحدة اإلمنائية ،مبا يف ذل التعاون مع املنسخقن املقيمخن
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لألمخخم املتحخخدة ،يف إطخخار جلنخخة بنخخا السخخل  ،وكخخكل مخخع املنظمخخات الدوليخخة واإلقليميخخة األخخخر ،
وخباصة املشاركة يف عم اللجنة الدائمة املشخاكة بخن الوكخاالت وهيئااخا الفرعيخة ،ومخع املنظمخات
الدولية واإلقليميخة األخخر  ،واملشخاركة علخ وجخه اخلصخو يف عمخ اللجنخة الدائمخة املشخاكة بخن
الوك خخاالت وهيئاا خخا الفرعي خخة ،والتع خخاون ك خخكل م خخع اللجن خخة التوجيهي خخة املش خخاكة للنه خخو ابلتع خخاون
اإلنساين واإلمنائي؛
(ز) مواصلة العم يف إطار أنشطته أو أنشطتها عل استادا وتعزيز إطار احللول
الدائمة للمشريين ياخليا اخلخا ابللجنخة الدائمخة املشخاكة بخن الوكخاالت ،واأليوات ذات الصخلة
ال خخي مت تطويره خخا حتخ خ إشخ خراف املق خخررة اخلاص خخة ل خخدعم احلكوم خخات والش خخركا يف اجمل خخال اإلنس خخاين
واإلمنائي من أج تنفيك اإلطار عن طريق التحلي الشام وحتديد األولوتت واختاذ التدابري؛
 -١٩يرح خ خ ابملبخ خخايرات الخ خخي تتاخ خخكها منظمخ خخات إقليميخ خخة ،مث خ خ االحتخ خخاي األفريقخ خخي
ومنظمة الدول األمريكية ومنظمة األمن والتعخاون يف أورواب ،واملنظمخات يون اإلقليميخة ،مخن أجخ
تلبي خخة احتياج خخات املش خخريين ياخلي خخا م خخن احلماي خخة واملس خخاعدة والتنمي خخة والتوصخ خ إىل حل خخول يائم خخة
لوضعهم ،ويشجع هك املنظمات عل تعزيز أنشطتها وتعاوهنا مع املقررة اخلاصة؛
 -٢٠يرح بقوة ابعتماي اتفاقية االحتاي األفريقي حلماية ومسخاعدة النخازحن ياخليخا
يف أفريقيا وبدخوهلا حيز التنفيك ،وبعملية التصديق اجلارية عل هك االتفاقية الخي تشخك خطخوة
هامة حنو تعزيز اإلطار املعيار الوطين واإلقليمي حلماية املشريين ياخليخا يف أفريقيخا ومسخاعدام؛
ويشخخجع اآلليخخات اإلقليميخخة األخخخر عل خ أن تنظخخر يف وضخخع أُطخخر معياريخخة إقليميخخة مما لخخة حلمايخخة
املشخخريين ياخليخخا ،ويرح خ بق خرار االحتخخاي األفريقخخي إعخخلن عخخا  ٢٠١٩عامخخا للجئخخن والعائخخدين
واملشريين ياخليا من أج التوعيخة وتعزيخز إجيخاي حلخول يائمخة هلخك الفئخات الضخعيفة ،مبخا يف ذلخ
عن طريق القوانن والسياسات الوطنية؛
 -٢١يشخ ِّخجمع بقخخوة مجيخخع احلكومخخات ،وال سخخيما حكومخخات البلخخدان الخخي توجخخد فيهخخا
ِّ
يسخخر أنشخخطة األمخخم املتحخخدة وغريهخخا مخخن اجلهخخات الفاعلخخة ذات
حخخاالت تشخخري ياخلخخي ،عل خ أن تُ م
الصخخلة الراميخخة إىل تلبيخخة احتياجخخات املشخخريين ياخليخخا يف جمخخاالت احلمايخخة واملسخخاعدة والتنميخخة ،وأن
تس خختجي عل خ وج خخه الس خخرعة لطلب خخات املق خخررة اخلاص خخة املتعلق خخة ابلقي خخا ب خخزترات واحلص خخول علخ خ
معلومخخات ،ويشخخدي عل خ ضخخرورة إاتحخخة وصخخول املقخخررة اخلاصخخة يون عوائخخق وفقخخا لواليتهخخا ،وحي خ
احلكومات واهليئات ذات الصلة يف منظومة األمخم املتحخدة علخ أن تقخو  ،علخ املسختو القطخر
أيضا ،مبتابعة تنفيخك توصخيات املكلخف ابلواليخة متابعخة فعالخة حبسخ االقتضخا  ،وإاتحخة املعلومخات
بشأن التدابري املتاكة يف هكا الصدي؛

 -٢٢حيخ خ احلكوم خخات وأعض خخا اللجن خخة الدائم خخة املش خخاكة ب خخن الوك خخاالت ومنس خخقي
الشؤون اإلنسانية املقيمن التابعن لألمم املتحدة واألفرقة القطرية ،عل إاتحة بيخاانت ذات صخلة
ومو وقة ويف التوقي املناس ومفصلة وميكن تبايهلا عن حاالت التشري الداخلي ،حبي تشخم
توضخخيح مسخخات املشخخريين ياخليخخا واجملتمعخخات املضخخيفة هلخخم ،مخخن أج خ حتسخخن السياسخخات وال خربام
والتدابري الوقائية وتوجيخه االسختجابة الفعالخة القائمخة علخ احلقخوق بشخأن املشخريين ياخليخا ،ولخدعم
إجياي احللول الدائمة ،والتعخاون يف هخكا الصخدي يف عمخ فريخق اخلخربا املعخين إبحصخا ات اللجئخن
واملشريين ياخليا التابع للجنة اإلحصائية لألمم املتحخدة ،وتبخايل البيخاانت مخع مركخز رصخد التشخري
الداخلي من أج إيماجها يف التقديرات والتحليلت العاملية ،وطل الدعم والتوجيخه مخن الخدائرة
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املشخاكة املعنيخة بتحديخخد مسخات املشخريين ياخليخخا ،حسخ االقتضخا  ،للمسخخاعدة يف حتسخن إاتحخخة
البياانت املتفق عليها والي ميكن العم مبقتضاها ،وتوفري املواري املاليخة يف هخك اجملخاالت ،حسخ
مقتض احلال؛
 -٢٣يشجع األمم املتحدة ،مبا يف ذلخ وكاالاخا املتاصصخة ،واملنظمخات احلكوميخة
الدوليخخة اإلقليميخخة ،واملكلفخخن بخخوالتت ،واملؤسسخخات املهتمخخة ،واخلخربا املسخختقلن ،واملنظمخخات غخخري
احلكومية ،عل إقامة وإيامة حوار وتعاون منتظمن مع املقررة اخلاصة يف إطار واليتها؛
 -٢٤يشخخجع مجيخخع منظمخخات األمخخم املتحخخدة ذات الصخخلة ومنظمخخات تقخخدمي املسخخاعدة
اإلنسخخانية ومنظمخخات حقخخوق اإلنسخخان واملنظمخخات اإلمنائيخخة عل خ تعزيخخز التعخخاون والتنسخخيق ،مبخخا يف
ذلخ عخخن طريخخق اللجنخخة الدائمخخة املشخخاكة بخخن الوكخخاالت وأفرقخخة األمخخم املتحخخدة القطريخخة يف البلخخدان
الخخي توجخخد فيهخخا حخخاالت تشخخري ياخلخخي ،وعلخ تقخخدمي كخ مخخا ميكخخن تقدميخخه مخخن املسخخاعدة والخخدعم
للمقررة اخلاصخة ،ويطلخ اسختمرار مشخاركة املقخررة اخلاصخة يف أعمخال اللجنخة الدائمخة املشخاكة بخن
الوكاالت وهيئااا الفرعية؛
 -٢5يطل خ إىل األمخخن العخخا ومفوضخخية األمخخم املتحخخدة السخخامية حلقخخوق اإلنسخخان أن
يقدما إىل املقررة اخلاصة ك ما يلز من مسخاعدة ومخا يكفخي مخن مخوظفن أليا واليتهخا بفعاليخة،
وأن يكفخخل عم خ اآلليخخة بتعخخاون و يخخق مخخع منسخخق عمليخخات اإلغا خخة يف حخخاالت الط خوارئ وبخخدعم
مسخختمر مخخن مكتخ تنسخخيق الشخخؤون اإلنسخخانية ومفوضخخية األمخخم املتحخخدة السخخامية لشخخؤون اللجئخخن
ومجيع مكات ووكاالت األمم املتحدة األخر ذات الصلة؛
 -٢٦يطل خ إىل املقخخررة اخلاصخخة مواصخخلة تقخخدمي تقخخارير سخخنوية عخخن تنفيخخك واليتهخخا إىل
جملس حقوق اإلنسان واجلمعية العامة ،عل أن تتضمن هك التقارير اقااحات وتوصيات بشخأن
حقوق اإلنسان للمشريين ياخليا ،مبا يف ذلخ اقااحخات وتوصخيات بشخأن أت خري التخدابري املتاخكة
عل املستو املشا بن الوكاالت؛
 -٢٧يطلخ خ إىل املفوض خخية الس خخامية حلق خخوق اإلنس خخان عق خخد حلق خخة يراس خخية م خخا ب خخن
الدورات يف تشرين األول/أكتوبر  ٢٠٢٠مع الخدول وغريهخا مخن أصخحاب املصخلحة املعنيخن ،مبخن
فخ خخيهم األمانخ خخة العامخ خخة لألمخ خخم املتحخ خخدة واهليئخ خخات ذات الصخ خخلة ،وممثلخ خخو املنظمخ خخات يون اإلقليميخ خخة
واإلقليميخة ،واآلليخخات الدوليخخة حلقخخوق اإلنسخخان ،واملؤسسخخات الوطنيخخة حلقخخوق اإلنسخخان ،واملنظمخخات
غري احلكومية ،من أج متابعخة تنفيخك خطخة العمخ للفخاة  ٢٠٢٠-٢٠١٨املتعلقخة بتعزيخز الوقايخة
واحلماي خخة وإجي خخاي احلل خخول للمش خخريين ياخلي خخا ،وذلخ خ يف إط خخار إحي خخا ال خخككر الس خخنوية العشخ خرين
العتماي املبايئ التوجيهية املتعلقة ابلتشري الداخلي؛
عمله.

 -٢٨يقرر مواصلة النظر يف مسألة حقوق اإلنسخان للمشخريين ياخليخا وفقخا لخربانم

اجللسة ٣٩
 ١١متوز/يوليه ٢٠١٩
[اعتمد يون تصوي ].
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