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  قرار اختذته اجلمعية العامة

 ])A/62/431( على تقرير اللجنة الثالثةبناء[

 مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني- ٦٢/١٢٤
 ،إن اجلمعية العامة

 يف تقريـر مفــوض األمـم املتحــدة الـسامي لــشؤون الالجـئني عــن أنــشطةوقـد نظــرت
مفوض األمم املتحدة السامي لشؤون الالجـئني ويف تقرير اللجنة التنفيذية لربنامج)١(مفوضيته

 ،ه ويف االستنتاجات واملقررات الواردة في)٢(عن أعمال دورا الثامنة واخلمسني
أعمال مفوضية األمـم املتحـدة لـشؤونب املتعلقة إىل قراراا السنوية السابقةوإذ تشري 

 الالجئني منذ أن أنشأا اجلمعية العامة،
 ملا أبداه املفـوض الـسامي مـن خـصال قياديـة، وإذ تـثين علـىهاوإذ تعرب عن تقدير 

موظفي املفوضية وشركائها املنفـذين ملـا يتحلـون بـه مـن كفـاءة وشـجاعة وتفـان يف النـهوض
مبسؤوليام، وإذ تؤكد إدانتها الشديدة لكل أشكال العنـف الـيت يتعـرض هلـا بـصورة متزايـدة

 نية وموظفو األمم املتحدة واألفراد املرتبطون ا،العاملون يف جمال تقدمي املساعدة اإلنسا
 تقرير اللجنـة التنفيذيـة لربنـامج مفـوض األمـم املتحـدة الـسامي لـشؤونتؤيد - ١ 

 ؛)٢(الالجئني عن أعمال دورا الثامنة واخلمسني
 مبا تقوم به مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجـئني وجلنتـها التنفيذيـةترحب - ٢ 

يلـة الـسنة يهـدف إىل تعزيـز نظـام احلمايـة الدوليـة وإىل مـساعدة احلكومـاتمن عمل مهـم ط
 على االضطالع مبا يقع على عاتقها من مسؤوليات عن توفري احلماية؛

_______________

 .(A/62/12) ١٢الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، امللحق رقم )١(
 .(A/62/12/Add.1) ألف١٢لحق رقماملاملرجع نفسه، )٢(
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 التوجيه املهم الذي قدمتـه اللجنـة التنفيذيـة يف االسـتنتاجتالحظ مع التقدير - ٣ 
 األفـراد واختـاذهـؤالءائل حتديـد هويـةـبغرض معاجلـة مـس )٣(املتعلق باألطفال املعرضني للخطر

  والتصدي وإجياد احللول؛وقايةما يلزم من إجراءات لل
ــد - ٤  ــامتؤكــــد مــــن جديــ ــة املتعلقــــة مبركــــز الالجــــئني لعــ  )٤(١٩٥١ االتفاقيــ

بوصـفهما أسـاس النظـام الـدويل حلمايـة الالجـئني، وتـسلم بأمهيـة )٥(١٩٦٧وبروتوكوهلا لعام
، وتالحـظ مـعاليت جيسداا وفعاال من جانب الدول األطراف وبالقيمتطبيقهما تطبيقا كامال

االرتياح أن مائة وسبعا وأربعني دولة هي اآلن أطراف يف أحد الصكني أو كليهمـا، وتـشجع
الدول الـيت ليـست أطرافـا يف هـذين الـصكني علـى النظـر يف االنـضمام إليهمـا، وتـربز بـشكل

دم اإلعـادة القـسرية، وتـدرك أن عـددا مـن الـدول غـريخاص أمهيـة االحتـرام الكامـل ملبـدأ عـ
  قد أبدى سخاء يف استضافة الالجئني؛املتعلقني بالالجئنياألطراف يف الصكني الدوليني

 أن اثنـتني وسـتني دولـة هـي اآلن أطـراف يف االتفاقيـة املتعلقـة مبركـزتالحظ - ٥ 
دولـة أصـبحت أطرافـا يف اتفاقيـةوأن أربعة وثالثني )٦(١٩٥٤األشخاص عدميي اجلنسية لعام

، وتشجع الدول اليت مل تنظـر بعـد يف االنـضمام)٧(١٩٦١ختفيض حاالت انعدام اجلنسية لعام
ذلك، وحتــيط علمــا مبــا قــام بــه املفــوض الــسامي مــن عمــلبــ علــى القيــامإىل هــذين الــصكني

ايــةحــاالت انعــدام اجلنــسية ومحوختفــيضخبــصوص حتديــد األشــخاص عــدميي اجلنــسية ومنــع
األشخاص عدميي اجلنسية، وحتث املفوضية على مواصلة العمل يف هذا امليدان، وفقا لقـرارات

 اجلمعية العامة واستنتاجات اللجنة التنفيذية ذات الصلة؛
 علـىبالدرجـة األوىل على أن محاية الالجئني مسؤولية تقعتشدد من جديد - ٦ 

السياسي بشكل كامل وفعال لـتمكني املفوضـيةعاتق الدول اليت يلزم تعاوا وعملها وعزمها
من إجناز املهام املوكلة إليها، وتشدد بقوة، يف هذا السياق، على أمهية التضامن الدويل الفعـال

 وتقاسم األعباء واملسؤوليات؛
 حـاالت انعـدام وختفـيض على أن املـسؤولية عـن منـعتشدد من جديد أيضا - ٧ 

  عاتق الدول، بالتعاون املالئم مع اتمع الدويل؛اجلنسية تقع يف املقام األول على

_______________

 .املرجع نفسه، الفصل الثالث، الفرع ألف )٣(
 .٢٥٤٥، الرقم١٨٩، الدجمموعة املعاهداتاألمم املتحدة، )٤(
 .٨٧٩١، الرقم٦٠٦املرجع نفسه، الد )٥(
 .٥١٥٨، الرقم٣٦٠املرجع نفسه، الد )٦(
 .١٤٤٥٨، الرقم٩٨٩املرجع نفسه، الد )٧(
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ــد كــذلك - ٨  ــاتــشدد مــن جدي ــة املــشردين داخلي علــى أن املــسؤولية عــن محاي
 ومساعدم تقع يف املقام األول على عاتق الدول، بالتعاون املالئم مع اتمع الدويل؛

ــا - ٩  ــة الــيتحتــيط علم ــشطة احلالي ــوم ــا باألن ــة املفوضــية فيمــاتق ــق حبماي يتعل
األشــخاص املــشردين داخليــا ومــساعدم، مبــا يف ذلــك يف ســياق الترتيبــات املــشتركة بــني

 األنـشطة مـع قـرارات اجلمعيـةهذه أنه ينبغي أن تتسقشدد علىالوكاالت يف هذا امليدان، وت
العامة ذات الصلة وأال ختـل بواليـة املفوضـية جتـاه الالجـئني ونظـام اللجـوء، وتـشجع املفـوض

 ؛الصددالسامي على مواصلة حواره مع الدول بشأن دور مفوضيته يف هذا
 عمليــة التغـيري اهليكلــي واإلداري الـيت جتريهــا املفوضــية،تالحـظ مــع التقـدير - ١٠ 

 إطـار وإسـتراتيجيةوضـعوتشجعها على مواصلة سعيها إىل إجراء اإلصـالحات، مبـا يف ذلـك
 الحتياجـاتطريقـة أكفـأاالستجابة على حنو واف وبتمكينها منل  على أساس النتائجلإلدارة

 ؛فعال وشفافعلى حنواملنتفعني من خدماا وكفالة استعمال مواردها
تعزيـــز قـــدرا علـــىالراميـــة إىل املفوضـــية علـــى مواصـــلة جهودهـــاتــشجع - ١١ 

ابـصورة ميكـن التنبـؤ ـ ،التقيـد كفالـةبالتـايل، و علـى حنـو وافاالستجابة حلاالت الطـوارئ
  الطوارئ؛تات املشتركة بني الوكاالت يف حاالاللتزامباعلى حنو أفضل،

 اللجـوء واملـشردين داخليـا،وملتمـسي االعتداءات على الالجـئنيتدين بقوة - ١٢ 
وكذلك األعمال اليت دد أمنهم الشخصي ورفاههم، ويب جبميـع الـدول املعنيـة وبـأطراف

خـذ مجيـع التـدابري الـضرورية لكفالـة احتـرام حقـوقالصراع املـسلح، حـسب االقتـضاء، أن تت
 اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل؛

ــانوينتعــرب عــن اســتيائها - ١٣  ــسرية والطــرد غــري الق ــادة الق ــات اإلع  إزاء عملي
لالجــئني وطــاليب اللجــوء، ويــب جبميــع الــدول املعنيــة أن تكفــل احتــرام املبــادئ ذات الــصلة

  وحقوق اإلنسان؛املتعلقة حبماية الالجئني
 ومـنعمليـة املنحـىو على أن احلمايـة الدوليـة لالجـئني مهمـة ديناميـةتشدد - ١٤ 

ــشجيع ــشركاء اآلخــرين، بت ــدول وال ــاون مــع ال ــام، بالتع ــشمل القي ــة املفوضــية وت صــميم والي
وتيــسري أمــور منــها قبــول الالجــئني واســتقباهلم ومعاملتــهم وفقــا للمعــايري املتفــق عليهــا دوليــا

ة التوصل إىل حلول دائمة تركز على احلماية، مع مراعـاة االحتياجـات اخلاصـة للفئـاتوكفال
، ومع إيالء اهتمام خـاص لـذوي االحتياجـات احملـددة، وتالحـظ يف هـذا الـسياق أنالضعيفة

تقدمي احلماية الدولية خدمة حتتاج إىل كثافة اليد العاملة وتتطلب عددا كافيا من املوظفني مـن
 املناسبة، وخباصة على الصعيد امليداين؛ذوي اخلربة
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ــد - ١٥  ــاة العمـــر وأمهيـــة تؤكـ حتليـــليفاجلنـــساين والتنـــوعاملنظـــور تعمـــيم مراعـ
 ضــمان مــشاركة الالجـئني وغريهــم مــن األشــخاص الــذينويفاحلمايــةيف جمــالحتياجـاتاال

وليف التخطـــيط لــربامج املفوضـــية وسياســـات الـــدحــسب االقتـــضاء،تعــىن ـــم املفوضـــية،
عاجلة التمييز وعدم املساواة بني اجلنـسني ومـشكلةملوتؤكد أيضا أمهية إيالء أولوية ،وتنفيذمها

 احتياجـات النـساءتلبيـة بأمهيـةمـع اإلقـرارالعنف اجلنسي والعنـف القـائم علـى نـوع اجلـنس،
 ؛ من احلمايةواألطفال على وجه اخلصوص

ــة األساســية والبقــوة تؤكــد مــن جديــد - ١٦  ــساين البحــت وغــرياألمهي طــابع اإلن
الــسياسي ملهمــة املفوضــية املتمثلــة يف تــوفري احلمايــة الدوليــة لالجــئني ويف البحــث عــن حلــول

 وحيثمـا،دائمة ملشاكل الالجئني، وتشري إىل أن تلك احللول تتضمن العودة الطوعيـة لالجـئني
مـع تأكيـدها مـن إدمـاجهم حمليـا وإعـادة توطينـهم يف بلـد ثالـث،،كـان ذلـك مناسـبا وممكنـا
تــدابري التأهيــل وتقــدمي املــساعدةالــيت تــدعمها، حــسب الــضرورة، جديــد أن العــودة الطوعيــة

 اإلمنائية لتيسري دوام عملية إعادة اإلدماج، ال تزال هي احلل املفضل؛
 إزاء الصعوبات اخلاصة اليت يواجهها املاليـني مـن الالجـئنيعن القلق تعرب - ١٧ 

 طال أمدها، وتشدد على احلاجة إىل مضاعفة اجلهـود وتكثيـف التعـاونالذين يعانون أوضاعا
اء حمنتهم وإجيـاد حلـول دائمـة هلـم مبـاإلعلى الصعيد الدويل للتوصل إىل ج عملية وشاملة

 يتسق مع القانون الدويل وقرارات اجلمعية العامة ذات الصلة؛
 اصــةوبــصفة خ ، بأمهيــة التوصــل إىل حلــول دائمــة ملــشاكل الالجــئنيتقــر - ١٨ 

 لـتاليف تـدفق موجـات الالجـئنيلتحركاتضرورة التصدي يف هذه العملية لألسباب اجلذرية
 لالجئني؛ا  منجديدة

إىل الدور املهم الذي تؤديه الشراكات الفعالة والتنسيق الفعال يف تلبيـةتشري - ١٩ 
 إجيـاد حلـول دائمـة ألوضـاعهم، وترحــــب بـاجلهود اجلاريـة حاليــا،احتياجـات الالجـئني ويف

بالتعاون مع البلدان املضيفة لالجئني وبلدان املنشأ، مبا فيها اتمعات احمللية اليت ينتمون إليها،
ووكــاالت األمــم املتحــدة ذات الــصلة واملنظمــات الدوليــة واحلكوميــة الدوليــة واملنظمـــات

، واملنظمات غري احلكومية واجلهات الفاعلة اإلمنائية لتشجيع وضـعضاءحسب االقتاإلقليمية،
حلول دائمة، وخباصة حلاالت الالجـئني الـيت طـال أمـدها، ويـشمل جـاإجيادإطار يرمي إىل

 الـوطن وإعـادة اإلدمـاج يتـضمن أنـشطة اإلعـادة إىلوقـت املناسـبإزاء العودة املـستدامة يف ال
الـدول علـى القيـام، بالتعـاون مـع وكـاالت األمـم املتحـدة ذات واإلعمـار، وتـشجعوالتأهيـل

الصلة واملنظمـات الدوليـة واحلكوميـة الدوليـة واملنظمـات اإلقليميـة واملنظمـات غـري احلكوميـة
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مـن هـذاطـارإ وضـعواجلهات الفاعلة اإلمنائية، بتقدمي الدعم بوسائل منها ختصيص األمـوال و
  من مرحلة اإلغاثة إىل مرحلة التنمية؛ة بفعاليبغية تيسري االنتقالالقبيل

 أن يـدوم مـا مل تتـوفر لـه مقومـاتن أي حل ملسألة التشرد ال ميكنبأ تسلم - ٢٠ 
 ، تشجع املفوضية على دعم استدامة العودة وإعادة اإلدماج؛ا ولذاالستدامة،

بالتقـدم احملــرز يف زيـادة عــدد الالجـئني الـذين أعيــد توطينـهم وعــددترحـب - ٢١ 
إىلول اليت تتـيح الفـرص إلعـادة التـوطني واإلسـهام الـذي تقدمـه تلـك الـدول يف التوصـلالد
 واملفوضــية وغريمهـا مــن الــشركاء ذوي بـاألمرلـول دائمــة لالجـئني، وتــدعو الـدول املهتمــةح

 كـانحيثمـا،)٨( املتعدد األطراف بشأن إعادة التوطني التفامهاتطارإالصلة إىل االستفادة من
 وممكنا؛ذلك مناسبا

 واملفوضـية يف املـضي قـدما بـاألمر التقدم الـذي حتـرزه الـدول املهتمـةتالحظ - ٢٢ 
 ، خطة عمل املكسيك لتعزيز احلمايـة الدوليـة لالجـئني يف أمريكـا الالتينيـة يفددةاحملعناصرالب

 ، وتعرب عن تأييدها للجهود الرامية إىل تعزيـز)٨(٢٠٠٤نوفمرب/ تشرين الثاين١٦املعتمدة يف
تنفيــذها بالتعــاون مــع اتمــع الــدويل ومبــساعدته، حــسب االقتــضاء، وكــذلك بتقــدمي الــدعم
للمجتمعـات املــضيفة الــيت تــستقبل أعــدادا كـبرية مــن األشــخاص الــذين حيتــاجون إىل احلمايــة

 الدولية؛
بعض التقدم يف مـسائل الدول املهتمة باألمر واملفوضية حترز أنأيضا تالحظ - ٢٣ 

ــاللج ــق ب ــسري يف ســياق الربنــامج األورويبتتعل ــشريد الق ــشريد وء والت ــق بالت اآلســيوي املتعل
 واهلجرة القسريني، مبا يتسق مع والية املفوضية؛

 دور املفوضـيةمبناقـشة وتوضـيح الـدول واملفوضـيةقيـامأمهيةكذلك تالحظ - ٢٤ 
 يف بـشكل أفـضلةاحلمايـإىلالحتياجـاتتلبيـة ا بغرضفيما يتعلق بتدفقات اهلجرة املختلطة،

 محايـةحاجـة إىلمـن هـم يف صول حـبـسبل تـشمل ضـمانسياق تـدفقات اهلجـرة املختلطـة،
ملـساعدة واليتـه،مـعباالتـساق املفـوض الـسامي،اسـتعداد وتالحـظ، على حق اللجوءدولية
 ؛الوفاء مبا عليها من مسؤوليات تتعلق باحلماية يف هذا الصددعلىالدول

أن تقبـل عـودة مواطنيهـا، ويـب بالـدول أنب مجيع الدولالتزام علىتشدد - ٢٥ 
تيسر عودة مواطنيها الذين تبني أم ليسوا يف حاجة إىل محاية دولية، وتؤكد ضـرورة أن تـتم

 وإنسانية ويف إطار االحتـرام الكامـل حلقـوق اإلنـسان اخلاصـةمأمونةعودة األشخاص بطريقة
 شخاص املعنيني؛م ولكرامتهم، بصرف النظر عن مركز األ
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 هـؤالء العراق والقـادمني منـه، وأثـر تـدفقداخل تزايد عدد املشردينتالحظ - ٢٦ 
بلـدان املنطقـة، وتعـرب عـن تقـديرها لعقـديف احلالة االجتماعية واالقتـصاديةعلىاألشخاص

 احملنـة الـيت بتفـاقم اتمـع الـدويلتوعيـةـدفجنيـف يف٢٠٠٧أبريل/مؤمتر دويل يف نيسان
واجهها أولئك األشخاص داخل العراق وخارج حدوده، ويب باتمع الدويل أن يتـصرفي

 ومنسق من أجل توفري احلمايـة للمـشردين وزيـادة املـساعدة املقدمـة هلـم بغيـةعلى حنو هادف
شـراكة مـع املفوضـية وغريهـايفالحتياجـاتا تلبيـةمتكني بلدان املنطقة من تعزيز قدرا على

مـم املتحـدة وحركـة الـصليب األمحـر واهلـالل األمحـر الدوليـة واملنظمـات غـريمن وكاالت األ
 احلكومية؛

 مجيع الدول واملنظمات غري احلكومية واملنظمات األخـرى ذات الـصلة حتث - ٢٧ 
ــاءوتقاســم مــع املفوضــية وبــروح مــن التــضامن الــدويلجنبــا إىل جنــبعلــى أن تقــوم،  األعب

سـيما البلـدان الـيت  قدرة البلـدان املـضيفة، والتعزيز املوارد بغيةواملسؤوليات، بالتعاون وتعبئة
ــبكــبريةاســتقبلت أعــدادا ــل، وي ــا الثقي ــف عبئه ــن الالجــئني وملتمــسي اللجــوء، وختفي  م

للتـصديدورها احلفاز يف تعبئة املساعدة من اتمـع الـدويلب االضطالعباملفوضية أن تواصل
ة أعداد الالجـئني يف البلـدان الناميـة، وال سـيما أقـل البلـدانألسباب اجلذرية املفضية إىل كثرل

آلثار االقتصادية والبيئية واالجتماعية النامجـةلمنوا والبلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقالية، و
 عن ذلك؛

 والوسائل الكفيلة بتوسـيع قاعـدةسبل باملفوضية أن تواصل استطالع اليب - ٢٨ 
اجلهـات املاحنـة احلكوميـة التعاون معتعزيز تقاسم األعباء، عن طريقزيادة لااجلهات املاحنة هل
 والقطاع اخلاص؛ وغري احلكومية

 بـأن تـوفري مـوارد كافيـة ويف الوقـت املناسـب للمفوضـية أمـر الزم لكـيتقـر - ٢٩ 
ــة إليهــا مبوجــب نظامهــا األساســي ــة املوكل ــام بالوالي ــة العامــة )٩(تواصــل القي ــرارات اجلمعي  وق

بالالجئني وغريهم من األشخاص الذين تعىن م املفوضية، وتشري إىل قراراـااملتعلقةالالحقة
ــؤرخ٥٨/١٥٣ ــسمرب/ كــــانون األول٢٢ املــ  كــــانون٢٣ املــــؤرخ٥٨/٢٧٠  و٢٠٠٣ديــ

ــسمرب/ كــانون األول٢٠ املــؤرخ٥٩/١٧٠ و٢٠٠٣ديــسمرب/األول  ٦٠/١٢٩  و٢٠٠٤دي
ــسمرب/كــانون األول ١٦املــؤرخ ديــسمرب/ كــانون األول١٩ املــؤرخ٦١/١٣٧  و٢٠٠٥دي
ــأمور منـــها املتعلقـــة٢٠٠٦ ــرة بـ ــذ الفقـ ــية، وحتـــث٢٠ تنفيـ ــام األساســـي للمفوضـ  مـــن النظـ

 علـى االسـتجابة علـى وجـه الـسرعة للنـداءات الـسنويةاجلهـات املاحنـةاحلكومات وغريها من
 اجمها؛ بر إطاروالتكميلية اليت توجهها املفوضية لتلبية االحتياجات يف
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 إىل املفوض السامي أن يقدم تقريرا عن أنشطته إىل اجلمعيـة العامـة يفتطلب - ٣٠ 
 .دورا الثالثة والستني

 ٧٦اجللسة العامة
 ٢٠٠٧ ديسمرب/ كانون األول١٨

 




