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حقوق اإلنسان واهلجرات اجلماعية  - ١٦٩/٥٨
 

إن اجلمعية العامة، 
إذ تشـعر بانزعـاج بـالغ إزاء نطـاق اهلجـرات اجلماعيـة وضخامتـــها وحــاالت تشــرد 
السكان يف مناطق كثرية من العامل واملعاناة اإلنسانية لالجئني واملشردين الذيـن يشـكل النسـاء 

واألطفال نسبة كبرية منهم، 
وإذ تشري إىل قراراا السابقة بشأن هذا املوضوع، وكذلك إىل قرارات جلنـة حقـوق 
اإلنسـان، وإىل اسـتنتاجات املؤمتـر العـاملي حلقـوق اإلنسـان(١) الذي سـلم جبملـة أمـور منــها أن 
االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان، واالضطهاد، والصراعات السياسـية والعرقيـة، وااعـة، 
وانعدام األمن االقتصادي، والفقر، والعنف املعمم، كل ذلـك مـن بـني األسـباب اجلذريـة الـيت 

تؤدي إىل اهلجرات اجلماعية وتشريد السكان، 
وإذ تضع يف اعتبارها املناقشات املفتوحـة الـيت أجريـت يف جملـس األمـن بشـأن محايـة 
املدنيـني يف الصـراع املسـلح، وتقـارير األمـني العـام الثالثـة عـن ذلـك املوضـوع(٢)، والقــرارات 

ذات الصلة اليت اختذت، 
وإذ تؤكـد مـــن جديــد اســتمرار أمهيــة أحكــام اتفاقيــة عــام ١٩٥١ املتعلقــة مبركــز 
الالجئــني(٣)، وبروتوكوهلــا لعــام ١٩٦٧(٤) بالنســبة إىل حالــــة الشـــعوب املـــهاجرة مجاعيـــا، 

                                                           
انظر A/CONF.157/24 (Part. I)، الفصل الثالث.  (١)
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وإذ ترحـب يف هـذا اخلصـــوص بعمليــة املشــاورات العامليــة بشــأن احلمايــة الدوليــة وجــدول 
األعمال بشــأن احلمايـة(٥) وغـريها مـن عمليـات املتابعـة الـيت أقرـا الـدول نتيجـة لذلـك والـيت 

سعت، يف مجلة أمور، إىل تعزيز االستجابات الدولية حلاالت التدفق اجلماعي، 
وإذ ترحــب باالهتمــام املــتزايد الــذي توليــه األمــم املتحــدة ملشــكلة أمــن خميمــــات 
الالجئني، مبا يف ذلك من خالل وضع مبادئ توجيهيـة تنفيذيـة بشـأن فصـل العنـاصر املسـلحة 

عن جتمعات الالجئني، وإيالء اهتمام متزايد للتسجيل ولتخطيط املخيمات وتصميمها، 
وإذ تشـدد علـى أمهيـة التقيـد بالقـــانون اإلنســاين الــدويل والقوانــني الدوليــة املتعلقــة 
ـــة، ومحايــة الالجئــني  حبقـوق اإلنسـان والالجئـني مـن أجـل تفـادي حـدوث اهلجـرات اجلماعي
واملشردين داخليا، وإذ تعرب عن بالغ قلقها إزاء عدم احترام تلك القوانني واملبادئ، وخباصـة 
خـالل الصـراع املسـلح، مبـا يف ذلـك رفـض إتاحـة الوصـول إىل املشـردين بشـــكل آمــن ودون 

معوقات، 
وإذ تؤكـد مـن جديـد أن املسـؤولية الرئيسـية عـن كفالـة محايـة الالجئـــني واملشــردين 

داخليا تقع على عاتق الدول، 
وإذ تالحـظ مـع االرتيـاح اجلـهود الـيت تبذهلـا منظومـة األمـم املتحـــدة يف بلــورة ــج 
شـامل ملعاجلـــة األســباب اجلذريــة لتحركــات الالجئــني وغــريهم مــن املشــردين وآثــار هــذه 

التحركات، ولتعزيز آليات التأهب واالستجابة حلاالت الطوارئ، 
وإذ تسـلم بـأن آليـات األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنسـان، مبـا فيـها آليـات جلنـة حقـــوق 
اإلنسـان واهليئـات املنشـأة مبوجـب معـاهدات حقـوق اإلنسـان، متلـك قـدرات هامـة للتصــدي 
النتـهاكات حقـوق اإلنسـان الـيت تسـبب حتركـــات الالجئــني واملشــردين أو الــيت حتــول دون 

التوصل إىل حلول دائمة حملنتهم، 
وإذ حتيط علما بالعمل اجلاري يف منظومة األمم املتحدة لتوضيـح دور األمـم املتحـدة 

يف احلاالت االنتقالية يف مرحلة ما بعد الصراع مبا يف ذلك حاالت اهلجرة اجلماعية، 
وإذ تسلم بالتكامل بني نظام محاية حقوق اإلنسان ونظـام العمـل اإلنسـاين، وخباصـة 
واليتا مفوض األمم املتحدة السامي حلقوق اإلنسان ومفـوض األمـم املتحـدة السـامي لشـؤون 
ــة  الالجئـني، وكذلـك العمـل الـذي يضطلـع بـه مكتـب تنسـيق الشـؤون اإلنسـانية التـابع لألمان
العامـة، وممثـل األمـني العـام لشـؤون املشـــردين داخليــا، واملمثــل اخلــاص لألمــني العــام املعــين 

                                                           
ــــة العامـــة، الـــدورة الســـابعة واخلمســـون، امللحـــق رقـــم ١٢ ألــــف  ــــة للجمعيـــ الوثائـــــق الرمسيـــ (٥)

(A/57/12/Add.1)، املرفق الرابع. 
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باألطفال والصراع املسلح، وبأن التعاون بينهم، وفقـا للواليـة املنوطـة بكـل منـهم، إضافـة إىل 
التنسيق بني عناصر منظومة األمم املتحدة املتعلقة حبقوق اإلنسان والعناصر اإلنسانية واإلمنائيــة 
والسياسية واألمنية، يساهم مسامهة هامة يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان لألشـخاص اـربين 

على اهلجرة اجلماعية والتشرد اجلماعي، 
ــة  وإذ تعـترف مـع التقديـر باألعمـال اهلامـة واملسـتقلة الـيت تضطلـع ـا احلركـة الدولي
للصليب األمحر واهلالل األمحر وغريها من هيئات العمل اإلنساين يف توفري احلمايـة واملسـاعدة 

لالجئني واملشردين داخليا، بالتعاون مع اهليئات الدولية ذات الصلة، 
حتيط علما بتقرير األمني العام(٦)؛  - ١

تشـجب بشـدة التعصـب العرقـي وســـائر أشــكال التعصــب باعتبارهــا أحــد  - ٢
األسباب الرئيسية حلركات اهلجرة القسرية، وحتث الدول على اختـاذ مجيـع اخلطـوات الالزمـة 

لكفالة احترام حقوق اإلنسان، وخباصة حقوق األشخاص الذين ينتمون إىل أقليات؛ 
تعيد تأكيد احلاجة إىل أن تقوم مجيع احلكومـات واهليئـات احلكوميـة الدوليـة  - ٣
ـــامل  واملنظمـات الدوليـة املعنيـة بتكثيـف تعاوـا ومسـاعدا يف اجلـهود املبذولـة علـى نطـاق الع
ملعاجلة حاالت حقوق اإلنسان الـيت تفضـي إىل حـدوث هجـرات مجاعيـة لالجئـني واملشـردين 

وكذلك للتصدي للمشاكل اخلطرية املتعلقة باحلماية واملساعدة النامجة عن ذلك؛ 
حتث األمني العـام علـى مواصلـة إعطـاء أولويـة عاليـة لتوحيـد آليـات التـأهب  - ٤
واالستجابة للطوارئ وتعزيزها، مبـا يف ذلـك أنشـطة اإلنـذار املبكـر يف اـال اإلنسـاين بغـرض 
كفالة مجلة أمور منها اختاذ إجراءات فعالة لتحديد مجيع جتاوزات حقوق اإلنسان الـيت تسـهم 

يف اهلجرات اجلماعية لألشخاص؛ 
تشجع الدول اليت مل تنضم بعـد إىل اتفاقيـة عـام ١٩٥١(٣) وبروتوكـول عـام  - ٥
١٩٦٧(٤) املتعلقـني مبركـز الالجئـني وغريمهـا مـن الصكـوك اإلقليميـة ذات الصلـة بـــالالجئني، 
وإىل الصكوك الدولية ذات الصلة حبقوق اإلنسان والقانون اإلنساين، على النظر يف االنضمـام 
إليـها، حسـب االقتضـاء، وعلـى اختـاذ التدابـري املناسـبة لنشـــر تلــك الصكــوك وتنفيذهــا علــى 
الصعيـد احمللـي وتشـجيع االمتثـال لألحكـام املناهضـــة للتشــريد التعســفي والقســري، وزيــادة 
احترام حقوق األشخاص الفارين والقيام، حسب االقتضاء، مبعاجلـة حالـة املشـردين قسـريا يف 

تقاريرها املقدمة إىل اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات حقوق اإلنسان؛ 

                                                           
 .A/58/186 (٦)
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يـب بـالدول أن تكفـل احلمايـة الفعالـة لالجئـني، جبملـة أمـور منــها احــترام  - ٦
مبدأ عدم اإلعادة القسرية، وتشدد على مسؤولية كافة الدول واملنظمات الدولية عـن التعـاون 
مع البلدان املتضررة باهلجرات اجلماعية لالجئني واملشردين، وال سيما البلدان الناميـة، ويـب 
أيضا جبميع املنظمات الدوليـة وغـري احلكوميـة ذات الصلـة أن تواصـل االسـتجابة الحتياجـات 
املسـاعدة واحلمايـة لالجئـني واملشـردين، مبـا يف ذلـك مـن خـالل تشـجيع وضـع حلـول دائمـــة 

حملنتهم؛ 
حتث الدول علـى احملافظـة علـى الطـابع املـدين واإلنسـاين ملخيمـات الالجئـني  - ٧
ومستوطنام، على حنو يتمشى مع القانون الدويل، وذلك بعدة وسائل من بينـها اختـاذ تدابـري 
فعالة ملنع تسلل العناصر املسلحة إليها، وحتديد هوية هذه العناصر املسلحة أيا كـانت وفصلـها 
عن جتمعات الالجئني، وتوطني الالجئني يف مواقع آمنة، بعيدا عن احلــدود إذا أمكـن، وكفالـة 

وصول أفراد املعونة اإلنسانية إليهم بسرعة وبال عوائق؛ 
تديـن مجيـــع حــوادث االســتغالل اجلنســي واإليــذاء اجلنســي والعنــف ضــد  - ٨
الالجئني واملشردين داخليا، وتشجع احلكومات على اعتماد وتنفيذ مبـادرات ـدف إىل منـع 
االستغالل واإليذاء اجلنسـيني يف حـاالت الطـوارئ ومعاجلـة االدعـاءات املتعلقـة مـا، ويـب 
جبميـع وكـاالت األمـم املتحـدة ذات الصلـة أن تكفـل التنفيـذ والرصـد الفعـالني لنشـرة األمــني 
العام(٧)، وخطة عمل اللجنة الدائمـة املشـتركة بـني الوكـاالت املعنيـة باحلمايـة مـن االسـتغالل 

واإليذاء اجلنسيني يف األزمات اإلنسانية(٨)، وغري ذلك من مدونات السلوك ذات الصلة؛ 
تشجع املقررين اخلـاصني واملمثلـني اخلـاصني واألفرقـة العاملـة للجنـة حقـوق  - ٩
اإلنسان وهيئات األمـم املتحـدة املنشـأة مبوجـب معـاهدات حقـوق اإلنسـان، إذ يتصرفـون يف 
إطار واليام، على التماس املعلومات، عند االقتضـاء، عـن مشـاكل حقـوق اإلنسـان الـيت قـد 
تسفر عن هجرات مجاعية للسكان أو تعوق عودم الطوعيـة إىل ديـارهم، وعلـى إدراج هـذه 
ـــد االقتضــاء، مشــفوعة بتوصيــام يف التقــارير الــيت يقدموــا، وعــرض هــذه  املعلومـات، عن
املعلومـات علـى مفـوض األمـم املتحـدة السـامي حلقـوق اإلنسـان الختـــاذ اإلجــراءات املالئمــة 

تنفيذا لواليته، بالتشاور مع مفوض األمم املتحدة السامي لشؤون الالجئني؛ 
تطلب إىل مجيع هيئات األمم املتحدة، وهي تتصرف يف إطـار والياـا، وإىل  - ١٠
ـــة، أن تتعــاون  الوكـاالت املتخصصـة واملنظمـات احلكوميـة واحلكوميـة الدوليـة وغـري احلكومي

                                                           
 .ST/SGB/2003/13 (٧)

انظر A/57/465، املرفق األول.  (٨)
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تعاونا تاما مع مجيع آليـات جلنـة حقـوق اإلنسـان، وعلـى وجـه اخلصـوص، أن تزودهـا جبميـع 
ما متلكه من معلومات ذات صلة حباالت حقوق اإلنسان الــــيت تتسـبب يف اللجــــوء والتشـرد 
أو متـس الالجئـني واملشـردين وأن تتبـادل هـذه املعلومـات فيمـا بينـها، يف إطـار والياـا، لكــي 

يتسىن تشجيع االستجابات الدولية الفعالة؛ 
ـــان، لــدى ممارســته  تطلـب إىل مفـوض األمـم املتحـدة السـامي حلقـوق اإلنس - ١١
لواليته على النحو املبني يف قرار اجلمعية العامة ١٤١/٤٨ املؤرخ ٢٠ كـانون األول/ ديسـمرب 
١٩٩٣، وبالتعـاون مـع مفـوض األمـم املتحـدة السـامي لشـؤون الالجئـــني، أن يــويل اهتمامــا 
خاصا للحاالت اليت حتدث أو دد بإحداث هجـرات مجاعيـة أو تشـريد مجـاعي، وأن يسـهم 
يف اجلهود الرامية إىل معاجلة هذه احلاالت معاجلة فعالة وإىل تشجيع العودة علـى حنـو مسـتدام 
مـن خـــالل تدابـــري التعزيـز واحلمايـة، مبـا يف ذلـك رصـد حالـــة حقــوق اإلنســان لألشــخاص 
الفــارين أو العــائدين يف إطــار اهلجــرات اجلماعيــة، وآليــات التــــأهب واالســـتجابة حلـــاالت 
الطوارئ، واإلنذار املبكر وتبادل املعلومات، وتوفري املشورة التقنية، واخلـربة العمليـة والتعـاون 

يف بلدان املنشأ ويف البلدان املضيفة على حد سواء؛ 
ترحـب باجلـهود الـيت يبذهلـا مفـوض األمـم املتحـدة السـامي حلقـوق اإلنســان  - ١٢
للمسامهة يف يئة بيئة سليمة للعودة املستدامة للمشردين يف جمتمعـات مـا بعـد انتـهاء الصـراع 
والعمل بالتعاون مع الدول املعنية عن طريق مبـادرات مـن قبيـل إصـالح نظـام العدالـة، وإقامـة 
مؤسسـات وطنيـة قـادرة علـى الدفـاع عـن حقـوق اإلنسـان، ووضـع برامـــج عريضــة القــاعدة 
للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان، وتعزيز املنظمات غري احلكومية احمللية عن طريق إجيـاد متثيـل 

هلا يف امليدان ووضع برامج لتوفري اخلدمات االستشارية والتعاون التقين؛ 
تطلب إىل األمني العام أن يعد تقريرا عن تنفيذ هذا القرار فيما يتصـل جبميـع  - ١٣
جوانب حقوق اإلنسان واهلجرات اجلماعية، مع التركيز بشكل خاص على ما تبذلـه منظومـة 
األمم املتحدة من جهود يف سبيل تعزيز محاية األشخاص الذيـن يصبحـون مشـردين مـن جـراء 
اهلجرات اجلماعية، وتيسري عودـم وإعـادة إدماجـهم، وكذلـك توفـري معلومـات عـن اجلـهود 
املبذولة من أجل مواصلة تعزيز قدرة األمم املتحدة على تفـادي حـدوث تدفقـات جديـدة مـن 
الالجئني وغريهم من املشـردين والتصـدي لألسـباب اجلذريـة هلـذه التدفقـات، وأن يقـدم هـذا 

التقرير إىل اجلمعية العامة يف دورا الستني؛ 
تقرر مواصلة النظر يف هذه املسألة يف دورا الستني.  - ١٤

اجللسة العامة ٧٧ 
٢٢ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٣ 


