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    ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب  ١٩ يف قرار اختذته اجلمعية العامة

  ])A/71/478( على تقرير اللجنة الثالثة بناء[

  

  مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني  - ٧١/١٧٢
  

  ،إن اجلمعية العامة  

يف تقريــر مفــوض األمــم املتحــدة الســامي لشــؤون الالجــئني عــن أنشــطة  وقــد نظــرت  
ويف تقرير اللجنة التنفيذية لربنامج مفوض األمم املتحدة السامي لشـؤون الالجـئني    )١(مفوضيته

  ويف املقررات الواردة فيه، )٢(عن أعمال دورا السابعة والستني

إىل قراراا السنوية السابقة املتعلقة بأعمال مفوضية األمـم املتحـدة لشـؤون     وإذ تشري  
  الالجئني منذ أن أنشأا اجلمعية العامة،

ألن عـدد األشـخاص املشـردين قسـراً ألسـباب مـن بينـها         وإذ تعرب عن قلقها البالغ  
ذلـك اإلرهـاب، قـد بلـغ أعلـى مسـتوى لـه منـذ احلـرب          الرتاعات واالضطهاد والعنف، مبـا يف  

  العاملية الثانية،

أنه على الرغم من السخاء الكبري الذي أبدته البلـدان املضـيفة    وإذ تالحظ ببالغ القلق  
واجلهات املاحنة، مبا يف ذلك املستويات اليت مل يسبقها مثيل من حيـث متويـل أنشـطة املسـاعدة     

الحتياجــات والتمويــل الــالزم للمســاعدة اإلنســانية مســتمرة      اإلنســانية، فــإن الفجــوة بــني ا   
  االتساع،  يف

بأن التشـريد القسـري تترتـب عليـه عواقـب إنسـانية وإمنائيـة يف مجلـة أمـور           وإذ تسلّم  
   أخرى،

_______________ 
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 ).A/71/12/Add.1( ألف ١٢امللحق رقم املرجع نفسه،   )٢(
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  للمفوض السامي ملا أبداه من قدرات قيادية، وإذ تعرب عن تقديرها 

ون به مـن كفـاءة وشـجاعة وتفـان     على موظفي املفوضية وشركائها ملا يتحل وإذ تثين  
  يف النهوض مبسؤوليام،

على إدانتها القويـة لكـل أشـكال العنـف الـيت يتعـرض هلـا بصـورة متزايـدة           وإذ تشدد  
  العاملون يف جمال تقدمي املساعدة اإلنسانية وموظفو األمم املتحدة واألفراد املرتبطون ا،

ن الـدويل، مبـا يف ذلـك القـانون الـدويل      احلاجة إىل االتساق مع القـانو  وإذ تعيد تأكيد  
ــية،          ــل املفوضـ ــق بعمـ ــد تتعلـ ــيت قـ ــلة الـ ــة ذات الصـ ــة العامـ ــرارات اجلمعيـ ــع قـ ــئني، ومـ لالجـ

  اعتبارها السياسات واألولويات واحلقائق الوطنية،  يف  تضع  وإذ

ــق  ١٩٩١كــانون األول/ديســمرب   ١٩املــؤرخ  ٤٦/١٨٢إىل قرارهــا  وإذ تشــري   املتعل
بتعزيــز تنســيق املســاعدة اإلنســانية الــيت تقــدمها األمــم املتحــدة يف حــاالت الطــوارئ، ومجيــع     

ــرار         ــا الق ــا فيه ــذا املوضــوع، مب ــة بشــأن ه ــة الالحق ــة العام ــرارات اجلمعي ــؤرخ  ٧٠/١٠٦ق امل
  ،٢٠١٥كانون األول/ديسمرب   ١٠

مبا تقوم به مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجـئني وجلنتـها التنفيذيـة     ترحب  - ١  
مـــن عمـــل مهـــم طيلـــة الســـنة ـــدف تعزيـــز نظـــام احلمايـــة الدوليـــة ومســـاعدة احلكومـــات    

  االضطالع مبسؤولياا عن توفري احلماية؛  على

مفـوض األمـم املتحـدة السـامي لشـؤون      تقرير اللجنـة التنفيذيـة لربنـامج     تؤيد  - ٢  
  ؛)٢(الالجئني عن أعمال دورا السابعة والستني

باسـتئناف اللجنـة التنفيذيـة للممارسـة املتمثلـة يف اعتمـاد اسـتنتاجات         ترحب  - ٣  
ــة بالشــباب      بشــأن احلمايــ  ــتنتاجات املتعلق ــاد االس ــدير إىل اعتم ــع التق ــة، وتشــري م ، )٣(ة الدولي

  ؛)٤(واملتعلقة بالتعاون الدويل من منظور توفري احلماية وإجياد احللول

ــة والســتني واخلامســة       تشــري  - ٤   ــدورات الرابع ــن ال ــع املســتوى م إىل اجلــزء الرفي
د دعوا مجيع الدول أن تقـدم الـدعم الـالزم    والستني والسادسة والستني للجنة التنفيذية، وجتد

من أجل تقاسم العبء الذي تتحمله البلدان املضيفة، وتشـدد علـى أن لـدعم تنميـة اتمعـات      
  احمللية املضيفة أمهية حامسة؛

_______________ 

 ل الثالث، الفرع باء.املرجع نفسه، الفص  )٣(

 .ألفالفرع  ،املرجع نفسه  )٤(
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إىل اعتمــــاد إعــــالن نيويــــورك مــــن أجــــل الالجــــئني   تشــــري مــــع التقــــدير  - ٥  
حركــات الــرتوح شــأن الرفيــع املســتوى باجتمــاع اجلمعيــة العامــة مبرفقيــه، يف  ،)٥(واملهــاجرين

، وتشــــجع الــــدول ٢٠١٦أيلول/ســــبتمرب  ١٩يف املعقــــود الكــــربى لالجــــئني واملهــــاجرين، 
  تنفيذ االلتزامات الواردة فيه؛  على

ــى       تشــري  - ٦   ــيت نظمــت عل ــة ال ــة اهلام ــؤمترات القم ــؤمترات وم ــادرات وامل إىل املب
ــاملي واإلقلي ــعيدين العـ ــامي الصـ ــدويل   ٢٠١٦ و ٢٠١٥مـــي يف عـ ــامن الـ ــز التضـ ـــدف تعزيـ

الالجـــئني وغريهـــم مـــن األشـــخاص موضـــع االهتمـــام والتعـــاون مـــن أجـــل مســـاعدم    مـــع
ــى ــد يف     علـــ ــذي عقـــ ــل الـــ ــؤمتر بروكســـ ــة مـــ ــدويل، وخباصـــ ــعيد الـــ ــرين  ٥ و ٤الصـــ تشـــ
ة عـن طريـق   ، واالجتماع الرفيع املستوى املعـين بتقاسـم املسـؤولية العامليـ    ٢٠١٦ أكتوبر/األول

، ٢٠١٦آذار/مـارس   ٣٠فتح مسارات لقبـول الالجـئني الـذي عقدتـه املفوضـية يف جنيـف يف       
، ومــؤمتر إعـالن التربعــات الـذي عقــد يف   ٢٠١٦شـباط/فرباير   ٤ومـؤمتر لنــدن الـذي عقــد يف   

، ومـؤمتر القمـة العـاملي للعمـل اإلنسـاين الـذي       ٢٠١٥تشـرين األول/أكتـوبر    ٢١ بروكسل يف
القمـة   ، مع االعتراف بـأن مـؤمتر  ٢٠١٦أيار/مايو  ٢٤ و ٢٣ل، تركيا، يومي سطنبوإ يف عقد

هــذا مل خيلــص إىل نتــائج متفــق عليهــا علــى صــعيد حكــومي دويل، وتشــجع املشــاركني علــى   
  الوفاء بااللتزامات اليت تعهدوا ا يف املؤمتر؛

ــد تأكيــد   - ٧   ــة عــام   تعي ــة مبركــز الالجــئني   ١٩٥١اتفاقي هلــا وبروتوكو )٦(املتعلق
بوصـفهما أسـاس النظـام الـدويل حلمايـة الالجـئني، وتسـلِّم بأمهيـة أن تطبقهمـا           )٧(١٩٦٧ لعام

ــاح أن           ــع االرتي ــداا، وتالحــظ م ــيت جيس ــالقيم ال ــال وب ــام وفع ــو ت ــى حن ــراف عل ــدول األط ال
اآلن أطراف يف أحد الصكني أو يف كليهما، وتشجع الدول غـري األطـراف يف    دولة هي ١٤٨

على النظـر يف االنضـمام إليهمـا، والـدول األطـراف الـيت أبـدت حتفظـات علـى          هذين الصكني 
سحبها، وتشدد بشكل خاص على أمهية االحتـرام التـام ملبـدأ عـدم اإلعـادة القسـرية،        النظر يف

وتدرك أن عدداً من الدول غـري األطـراف يف الصـكني الـدوليني املـتعلقني بـالالجئني قـد أبـدى         
  ؛استضافة الالجئني سخاء يف

ــام   حتـــث  - ٨   ــة عـ ــراف يف اتفاقيـ ــدول األطـ ــئني   ١٩٥١الـ ــز الالجـ ــة مبركـ املتعلقـ
  على احترام واجباا نصاً وروحاً؛ ١٩٦٧وبروتوكوهلا لعام 

_______________ 

 .٧١/١ القرار  )٥(

)٦(  United Nations, Treaty Series, vol. 189, No. 2545. 

 .٨٧٩١، الرقم ٦٠٦املرجع نفسه، الد   )٧(
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أن املسؤولية عن محاية الالجئني تقع يف املقـام األول علـى عـاتق     تؤكد جمدداً  - ٩  
ال لـتمكني  الدول اليت يتعني عليها التعـاون والعمـل وإبـداء العـزم السياسـي بشـكل كامـل وفعـ        

املفوضية من إجناز املهام املوكلة إليها، وتشدد بقوة يف هذا السياق على أمهية التضـامن الـدويل   
  املسؤوليات؛  و الفعال وتقاسم األعباء

ــة املتعلقــة بوضــع األشــخاص     ترحــب  - ١٠   ــات االنضــمام األخــرية إىل االتفاقي بعملي
ــام   ــية لعــ ــدميي اجلنســ ــية    )٨(١٩٥٤عــ ــدام اجلنســ ــاالت انعــ ــيض حــ ــة بتخفــ ــة املتعلقــ واالتفاقيــ

دولـة   ٦٨وأن  ١٩٥٤دولة هـي اآلن أطـراف يف اتفاقيـة عـام      ٨٩، وتالحظ أن )٩(١٩٦١ لعام
، وتشجع الـدول الـيت مل تنضـم بعـد إىل هـذين الصـكني       ١٩٦١اتفاقية عام  هي اآلن أطراف يف

قــام بــه املفــوض الســامي لألمــم املتحــدة لشــؤون  مــا علــى النظــر يف االنضــمام إليهمــا، وتالحــظ
الالجـئني مــن عمــل خبصــوص حتديــد األشــخاص عــدميي اجلنســية ومنــع حــاالت انعــدام اجلنســية  

ية، وحتــث املفوضــية علــى مواصــلة العمــل يف هــذا   وختفيضــها ومحايــة األشــخاص عــدميي اجلنســ 
  امليدان وفقاً لقرارات اجلمعية العامة واستنتاجات اللجنة التنفيذية ذات الصلة باملوضوع؛

املســؤولية عــن منــع حــاالت انعــدام اجلنســية وختفيضــها تقــع    أن تؤكــد جمــدداً  - ١١  
املالئــم مــع اتمــع الــدويل، وترحــب  املقــام األول علــى عــاتق الــدول، بالتعــاون علــى النحــو   يف
هذا الصدد باحلملة العاملية من أجل إاء حاالت انعدام اجلنسية يف غضـون عقـد مـن الـزمن،      يف

وتشجع مجيع الدول على النظر يف اإلجراءات اليت ميكن اختاذها من أجـل مواصـلة منـع حـاالت     
  ول تبذهلا يف هذا الصدد؛فتئت الد ما انعدام اجلنسية وختفيضها، وترحب باجلهود اليت

 أن املسؤولية عن محايـة املشـردين داخليـاً ومسـاعدم تقـع      تؤكد جمددا أيضاً  - ١٢  
يف املقــام األول علــى عــاتق الــدول، بالتعــاون علــى النحــو املالئــم مــع اتمــع الــدويل، حتقيقــا     

  ألهداف منها تيسري العودة الطوعية واآلمنة والكرمية إىل ديارهم؛

يتعلـق حبمايـة املشـردين     مـا  اليت تقـوم ـا املفوضـية حاليـاً يف     األنشطة حظتال  - ١٣  
داخلياً ومساعدم، مبا فيها األنشطة املضطلع ـا يف إطـار الترتيبـات املشـتركة بـني الوكـاالت       
يف هذا امليدان، وتشدد على ضرورة أن جتري هذه األنشطة مبوافقة تامة مـن الـدول املتضـررة،    

يتعلــق  مــا ، وأال ختــل بواليــة املفوضــية يفذات الصــلةارات اجلمعيــة العامــة ومبــا يتســق مــع قــر 
الـدول بشـأن دور    بالالجئني وبنظام اللجوء، وتشجع املفوض السامي على مواصلة حواره مع

  مفوضيته يف هذا الصدد؛

_______________ 

 .٥١٥٨، الرقم ٣٦٠املرجع نفسه، الد   )٨(

 .١٤٤٥٨، الرقم ٩٨٩املرجع نفسه، الد   )٩(
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املفوضية علـى مواصـلة االسـتجابة بالقـدر الكـايف حلـاالت الطـوارئ،         تشجع  - ١٤  
 وبالتعاون مع الدول، وتالحظ التدابري الـيت اختـذا املفوضـية لتعزيـز قـدرا علـى      وفقاً لواليتها 

ــدرا         ــز قـ ــادة تعزيـ ــا لزيـ ــلة جهودهـ ــى مواصـ ــجعها علـ ــوارئ وتشـ ــاالت الطـ ــتجابة حلـ االسـ
اال، وبالتايل كفالة االستجابة بصورة ميكن التنبؤ ا علـى حنـو أفضـل وبفعاليـة أكـرب       هذا يف

  ويف وقت أنسب؛

ــام مــع الســلطات     تشــجع أيضــاً  - ١٥   املفوضــية علــى العمــل يف شــراكة وتعــاون ت
ــة         ــة الدولي ــة واحلكومي ــات الدولي ــا واملنظم ــم املتحــدة ووكاال ــب األم ــة ومكات ــة املعني الوطني
واملنظمات اإلقليمية والقطاع اخلاص واملنظمات غري احلكوميـة مـن أجـل املسـامهة يف مواصـلة      

 دور املســاعدة اإلنسـانية علـى مجيـع املسـتويات، وتشــري إىل     تنميـة قـدرات االسـتجابة يف جمـال    
املفوضية بوصفها املنظمة الرائدة يف جماالت تـوفري احلمايـة وتنسـيق شـؤون املخيمـات وإدارـا       

  وتوفري املأوى يف حاالت الطوارئ املعقدة؛

املفوضــية وغريهــا مــن مؤسســات األمــم املتحــدة واملنظمــات   تشــجع كــذلك  - ١٦  
لدوليـة املعنيـة واجلهـات الفاعلـة يف اـالني اإلنسـاين واإلمنـائي علـى مواصـلة العمـل           احلكومية ا

مكتـب تنسـيق الشـؤون اإلنسـانية التـابع لألمانـة العامـة لتعزيـز تنسـيق االسـتجابة يف جمـال             مـع 
وكفاءـا واملسـامهة، بالتشـاور مـع الـدول، حسـب        تقدمي املسـاعدة اإلنسـانية وزيـادة فعاليتـها     

االقتضــاء، يف إحــراز مزيــد مــن التقــدم حنــو وضــع تقييمــات مشــتركة لالحتياجــات اإلنســانية،  
املتعلــق بتعزيــز  ٧٠/١٠٦ضــمن مســائل مهمــة أخــرى، يف قــرار اجلمعيــة العامــة حسـبما ورد،  

  تنسيق املساعدة اإلنسانية اليت تقدمها األمم املتحدة يف حاالت الطوارئ؛

 بــاجلهود الــيت بذلتــها املفوضــية مــؤخراً لضــمان اســتجابة أكثــر مشــوال  ترحــب  - ١٧  
 وشفافية وحسنة التنسـيق وميكـن التنبـؤ ـا لالجـئني وكـذلك للمشـردين داخليـاً وغريهـم مـن          

تعىن م املفوضية، مبا يتسق مع واليتها، وحتيط علمـاً يف هـذا الصـدد بتنفيـذ      الذيناألشخاص 
  منوذج تنسيق األنشطة املتعلقة بالالجئني؛

إطار االستجابة الشـاملة لالجـئني   بالعناصر الواردة يف  حتيط علما مع التقدير  - ١٨  
الطلـب   الوارد يف املرفق األول من إعالن نيويورك من أجـل الالجـئني واملهـاجرين، وتشـري إىل    
تبــدأ يف  املوجــه إىل املفوضــية بــأن تضــع إجــراءات للتعامــل الشــامل مــع مســألة الالجــئني وأن   

ــى أســاس تقاســم األ       ــدويل وعل ــاون ال ــادئ التع ــى مب ــاء عل ــاء واملســؤوليات،  األخــذ ــا، بن عب
بالتنسيق الوثيـق مـع الـدول املعنيـة، مبـا يف ذلـك البلـدان املضـيفة، ومـع إشـراك كيانـات األمـم             

  الصلة على النحو املبني يف املرفق األول من إعالن نيويورك؛ املتحدة األخرى ذات
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علــى األمهيـة احملوريــة للتعــاون الـدويل بالنســبة لنظـام محايــة الالجــئني،     تشـدد   - ١٩  
وتــدرك األعبــاء الــيت تفرضــها حركــات الــرتوح الكــربى لالجــئني علــى البلــدان الرئيســية الــيت   
ــى مواردهــا        ــة املضــيفة هلــم، وعل ــى جمتمعاــا احمللي ــة وعل ــرة طويل ــذ فت تستضــيف الالجــئني من

يف حالة البلـدان الناميـة، وتـدعو إىل تـوخي مزيـد مـن اإلنصـاف يف تقاسـم          ال سيماالوطنية، و
ــاء واملســ  ــة       األعب ــامل، وتلبي ــى مســتوى الع ــم الالجــئني عل ــى استضــافة ودع ــة عل ؤوليات املترتب

ــة يف احلســبان ومراعــاة       ــع وضــع املســامهات احلالي ــدول املســتقبلة، م احتياجــات الالجــئني وال
تفاوت القدرات واملوارد فيما بني الدول، وتشري إىل ضرورة وضـع ترتيبـات ملموسـة لتقاسـم     

من اإلنصاف والكفاءة يف إطـار االتفـاق العـاملي الـذي جيـري       األعباء واملسؤوليات على أساس
  العمل على وضعه بشأن تقاسم املسؤوليات املتعلقة بالالجئني؛

وحتقيـق أهـدافها   “ توحيـد األداء ”املفوضية على املشـاركة يف مبـادرة    تشجع  - ٢٠  
  على حنو تام؛

تسـبة يف عمليـة التغـيري    التدابري املتخذة وأوجه الكفاءة املك تالحظ مع التقدير  - ٢١  
ــى      ــز عل ــى التركي ــدرة املفوضــية، وتشــجع املفوضــية عل ــز ق ــة إىل تعزي ــي واإلداري اهلادف  اهليكل
ــاءة،           ــر كف ــى حنــو أكث ــم عل  ــىن ــذين تع ــة احتياجــات ال   مواصــلة التحســني لكــي يتســىن تلبي

  وشفاف؛يف ذلك حتديد االحتياجات غري امللباة وكفالة استعمال مواردها على حنو فعال  مبا

الزديــاد األخطــار الــيت ــدد ســالمة وأمــن العــاملني    تعــرب عــن بــالغ القلــق   - ٢٢  
ــل املســاعدة اإلنســانية، وخباصــة اخلســائر يف أرواح       يف جمــال تقــدمي املســاعدة اإلنســانية وقواف

 العـاملني يف جمـال تقـدمي املسـاعدة اإلنسـانية الـذين يعملـون يف أصـعب الظـروف وأقسـاها مــن          
  ساعدة إىل من حيتاجوا؛أجل تقدمي امل

علـى ضـرورة أن تكفـل الـدول عـدم إفـالت منفـذي االعتـداءات الـيت           تشدد  - ٢٣  
ــوظفي األمــم املتحــدة        ــدمي املســاعدة اإلنســانية وم ــاملني يف جمــال تق تقــع يف أراضــيها ضــد الع
واألفراد املرتبطني ا من العقاب على أفعاهلم، وتقدمي مرتكيب هذه األعمـال إىل العدالـة فـوراً،    

  طنية ومتليه االلتزامات مبوجب القانون الدويل؛حسبما تنص عليه القوانني الو

االعتـداءات علـى الالجـئني وملتمسـي اللجـوء واملشـردين داخليـاً         تدين بقـوة   - ٢٤  
واألعمـال الـيت تشـكل خطـراً يهـدد أمنــهم الشخصـي ورفـاههم، ويـب جبميـع الـدول املعنيــة           

 الالزمـة للتقيـد حبقـوق    وبأطراف الرتاعات املسلحة، حسب االقتضاء، أن تتخـذ مجيـع التـدابري   
  اإلنسان وبأحكام القانون الدويل اإلنساين وكفالة احترامها؛
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إزاء عمليــات اإلعــادة القســرية والطــرد غــري املشــروع    تعــرب عــن اســتيائها   - ٢٥  
ــة        ــة حبماي ــادئ املتعلق ــرم املب ــة أن حتت ــدول املعني ــع ال ــب جبمي لالجــئني وملتمســي اللجــوء، وي

  الالجئني وحقوق اإلنسان؛

الـدول علـى احملافظـة علـى الطـابع املـدين واإلنسـاين ملخيمـات الالجـئني           حتث  - ٢٦  
ومستوطنام، وذلـك بعـدة وسـائل مـن بينـها اختـاذ تـدابري فعالـة ملنـع تسـلل العناصـر املسـلحة             
إليها، وحتديد هوية هذه العناصر املسلحة أياً كانت وفصلها عـن جتمعـات الالجـئني، وتـوطني     

قع آمنة، ومتكني املفوضية وغريها مـن املنظمـات اإلنسـانية، حسـب االقتضـاء،      الالجئني يف موا
من الوصول إىل ملتمسي اللجوء والالجئني وغريهم من األشـخاص الـذين تعـىن ـم املفوضـية      

  بسرعة وبال عوائق ويف ظروف آمنة؛

أن ملتمسي اللجوء والالجئني واألشـخاص عـدميي    تالحظ مع القلق املتزايد  - ٢٧  
ــاء     اجل ــى إـ ــاالت عديـــدة، وتشـــجع العمـــل علـ ــفي يف حـ ــاز التعسـ ــون لالحتجـ ــية يتعرضـ نسـ

يف حالـة األطفـال،    ال سـيما املمارسة، وترحـب باالسـتخدام املتزايـد لبـدائل االحتجـاز، و      هذه
وتشـدد علـى ضـرورة أن تقتصـر الـدول يف احتجـاز ملتمسـي اللجـوء والالجـئني واألشــخاص          

  ورية، مع إيالء االعتبار الكامل للبدائل املمكنة؛عدميي اجلنسية على احلاالت الضر

األخطـار الكـبرية الـيت يتعـرض هلـا العديـد مـن الالجـئني          تالحظ ببـالغ القلـق    - ٢٨  
ــى التعــاون الــدويل           ــان، وتشــجع عل ــاء حماولتــهم الوصــول إىل بــر األم وملتمســي اللجــوء أثن

املنقـذة لـألرواح واالسـتقبال     أجل ضمان وجود آليات استجابة كافية، مبا يف ذلك التدابري من
ــة واملنتظمــة مفتوحــة          ــبل اللجــوء املأمون والتســجيل واملســاعدة، وكــذلك كفالــة أن تظــل س

  وميسرة يف وجه األشخاص احملتاجني إىل احلماية الدولية؛

ــالغ   - ٢٩   ــذين فقــدوا    تعــرب عــن القلــق الب إزاء العــدد الكــبري مللتمســي اللجــوء ال
حياولون الوصول إىل بر األمان، وتشـجع علـى التعـاون الـدويل     أرواحهم يف عرض البحر وهم 

لزيادة تعزيز آليات البحث واإلنقاذ وفقاً للقانون الدويل، وتشيد مبا يقـوم بـه عـدد مـن الـدول      
  من جهود وأعمال جبارة يف هذا الصدد يف سبيل إنقاذ األرواح؛

مليـــة املنحـــى علـــى أن احلمايـــة الدوليـــة لالجـــئني مهمـــة ديناميـــة وع  تشـــدد  - ٣٠  
صــميم واليــة املفوضــية وأــا تشــمل القيــام، بالتعــاون مــع الــدول والشــركاء اآلخــرين،     ومــن

بتشجيع وتيسري قبول الالجئني واستقباهلم ومعاملتهم وفقاً للمعايري املتفق عليها دوليـاً وكفالـة   
الضـعيفة   التوصل إىل حلول دائمة تركز على احلماية، مع مراعاة االحتياجات اخلاصـة للفئـات  

وإيالء اهتمام خاص لذوي االحتياجـات اخلاصـة، وتالحـظ يف هـذا السـياق أن تـوفري احلمايـة        
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الدوليــة خدمــة حتتــاج إىل كثافــة اليــد العاملــة وتتطلــب عــدداً كافيــاً مــن املــوظفني ذوي اخلــربة 
  املناسبة، وخباصة على الصعيد امليداين؛

مـد لتخفيضـات حصـص املعونـة     مـن األثـر الطويـل األ    تعرب عن بـالغ القلـق    - ٣١  
ــاه الالجــئني، و    ــى صــحة ورف ــة عل ــامل، وخباصــة     ال ســيماالغذائي ــاء الع ــة أحن ــال، يف كاف األطف

أفريقيا والشرق األوسط، بسبب نقص التمويل وارتفاع التكاليف، ويف هذا الصدد، يـب   يف
ــة العــاملي، مــع النظــر     يف متكــني  بالــدول أن تكفــل الــدعم املســتمر للمفوضــية وبرنــامج األغذي

  الالجئني من بدائل عن املساعدة الغذائية، يف انتظار حل دائم؛

باخلطوات اإلجيابيـة الـيت تتخـذها فـرادى الـدول لفـتح أسـواق العمـل          ترحب  - ٣٢  
  لديها أمام الالجئني؛

ــل      تؤكــد  - ٣٣   ــوع اجلــنس والتنــوع يف حتلي ــة تعمــيم مراعــاة عوامــل الســن ون أمهي
ويف ضــمان مشــاركة الالجــئني وغريهــم مــن األشــخاص الــذين   االحتياجــات يف جمــال احلمايــة

تعـــىن ـــم املفوضـــية، حســـب االقتضـــاء، يف التخطـــيط لـــربامج املفوضـــية وسياســـات الـــدول  
وتنفيــذها، وتؤكــد أيضــاً أمهيــة إعطــاء األولويــة ملعاجلــة التمييــز وعــدم املســاواة بــني اجلنســني     

اجلنس، إقراراً بأمهية تلبيـة احتياجـات    ومشكلة العنف اجلنسي والعنف القائم على أساس نوع
النســاء واألطفــال واألشــخاص ذوي اإلعاقــة علــى وجــه اخلصــوص يف جمــال احلمايــة، وتؤكــد   

  أمهية مواصلة العمل بشأن هذه املسائل؛

ــق   - ٣٤   ــع القل ــامل      تالحــظ م ــدارس يف الع ــتحقني بامل ــن غــري املل أن نســبة كــبرية م
وترحب بـااللتزام الـوارد يف إعـالن نيويـورك بتقـدمي       يعيشون يف مناطق متضررة من الرتاعات،

ــد       ــانوي اجلي ــدائي والث ــالتعليم االبت ــع أطفــال الالجــئني ب ــد مجي ــدان املضــيفة يف تزوي الــدعم للبل
ــرتوح،           ــدء ال ــن ب ــة م ــذلك يف غضــون أشــهر قليل ــام ب ــة، ويف القي ــم آمن ــات تعل ــة يف بيئ النوعي

: حنــو التعلــيم اجليــد املنصــف ٢٠٣٠لــول عــام إنشــيون: التعلــيم حبوبــااللتزام الــوارد يف إعــالن 
والشامل والتعلم مدى احليـاة للجميـع بإنشـاء نظـم تعلـيم أكثـر مشـوال واسـتجابة وقـدرة علـى           
التكيـف مــن أجـل تلبيــة احتياجـات األطفــال والشـباب والكبــار يف هـذه الظــروف، مبـن فــيهم       

 املشردون داخلياً والالجئون؛

اجلهود اليت تبذهلا املفوضية من أجل حتسني استجابتها يف جمـال تقـدمي    تالحظ  - ٣٥  
  املســاعدة اإلنســانية، وتشــدد علــى أمهيــة األخــذ بــنــة االحتياجــات،  ه ج مبتكــرة مصــممة لتلبي

  ذلك التدخالت املعتمدة على التحويالت النقدية؛  يف  مبا

بـه مـن وثـائق جيعـل     أن االفتقار إىل التسجيل املـدين ومـا يتصـل     تالحظ أيضا  - ٣٦  
األشــخاص معرضــني ألن يصــبحوا عــدميي اجلنســية وللمخــاطر ذات الصــلة يف جمــال احلمايــة،   
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وتقر بأن تسجيل املواليد يتيح سجال رمسياً للهويـة القانونيـة للطفـل، وبأنـه وسـيلة حامسـة ملنـع        
طفـال  حاالت انعدام اجلنسية وختفيضها، وترحب جبهـود الـدول الراميـة إىل كفالـة تسـجيل األ     

  لدى والدم؛

ــد   - ٣٧   ــة     تعيــد بقــوة تأكي ــوفري احلماي ــة يف ت ــة البالغــة ملهمــة املفوضــية املتمثل األمهي
الدوليــة لالجــئني ويف البحــث عــن حلــول دائمــة حلــاالت الالجــئني والطــابع اإلنســاين البحــت  
ــة لالجــئني       وغــري السياســي لتلــك املهمــة، وتشــري إىل أن تلــك احللــول تشــمل العــودة الطوعي

حيثمـا كــان ذلـك مناســباً وممكنـاً، يف الوقــت     وإدمـاجهم حمليـا وإعــادة توطينـهم يف بلــد ثالـث    
 الـذي تؤكـد فيـه جمـدداً أن العـودة الطوعيـة يف حالـة اقتراـا، حسـب الضـرورة، باملسـاعدة يف           

  جمايل التأهيل والتنمية لتيسري دوام عملية إعادة اإلدماج تظل هي احلل املفضل؛

 الالجئني الـذين  من الصعوبات اخلاصة اليت يواجهها ماليني تعرب عن القلق  - ٣٨  
طــال أمــد حالــة اللجــوء الــيت يعيشــوا، وتقــر بــأن متوســط فتــرة املكــوث اســتمر يف التزايــد،    

 جهـ ن وتشدد على ضرورة مضاعفة اجلهود وتكثيف التعاون على الصـعيد الـدويل للتوصـل إىل   
ارات عملية وشاملة إلاء حمنتـهم وإجيـاد حلـول دائمـة هلـم مبـا يتسـق مـع القـانون الـدويل وقـر           

  اجلمعية العامة ذات الصلة؛

بأمهيــة التوصــل إىل حلــول دائمــة حلــاالت الالجــئني، وبصــفة خاصــة         تقــر  - ٣٩  
  ضرورة القيام يف سياق هذه العملية مبعاجلة األسباب اجلذرية لتحركات الالجئني؛

املفوضــية علــى بــذل مزيــد مــن اجلهــود بالتعــاون مــع البلــدان املضــيفة  تشــجع  - ٤٠  
ــيت ينتمــون إليهــا، ووكــاالت األمــم      لالجــئني والب ــة ال لــدان األصــلية، مبــا فيهــا اتمعــات احمللي

املتحدة املعنية واملنظمات الدولية واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة واملنظمـات اإلقليميـة، حسـب       
االقتضاء، واملنظمات غري احلكومية واجلهـات الفاعلـة يف جمـال التنميـة، مـن أجـل العمـل مـة         

ول دائمة، وخباصة يف حاالت اللجوء اليت طال أمدها، مـع التركيـز علـى العـودة     على إجياد حل
 الطوعية واملستدامة يف الوقـت املناسـب وبصـورة آمنـة وكرميـة، مبـا يشـمل أنشـطة اإلعـادة إىل         

الصـلة   الوطن وإعادة اإلدماج والتأهيل والتعمري، وتشجع الدول وسـائر اجلهـات الفاعلـة ذات   
  دعم هلذه اجلهود بوسائل منها ختصيص األموال؛على مواصلة تقدمي ال

مـن اخنفـاض عـدد العائـدين طواعيـة إىل أوطـام يف الوقـت         تعرب عن القلق  - ٤١  
احلايل، وتشجع النهج القائم على إجياد احللول الـذي تعتمـده املفوضـية لـدعم اسـتدامة العـودة       

ــة التشــ      ــن بداي ــاراً م ــك اعتب ــا يف ذل ــة وإعــادة اإلدمــاج، مب  رد، ويف هــذا الصــدد، حتــث الطوعي
الصـعيد   املفوضية على زيادة توطيـد شـراكاا مـع احلكومـات واجلهـات الفاعلـة اإلمنائيـة علـى        

  الوطين، وكذلك مع املؤسسات املالية الدولية؛
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 ، يف سياق اإلعـادة الطوعيـة إىل الـوطن، بأمهيـة بـذل جهـود حازمـة يف       متسلّ  - ٤٢  
املساعدة اإلمنائية، من أجل تعزيز العودة الطوعية واآلمنـة  البلد األصلي، تشمل إعادة التأهيل و

والكرمية لالجئني وإعادة إدماجهم على حنو مستدام، ومن أجل ضـمان تـوافر احلمايـة الوطنيـة     
  من جديد؛

بالعمل التطوعي الذي تقوم به عدة بلدان مضـيفة مـن أجـل     تنوه مع التقدير  - ٤٣  
  لالجئني والالجئني السابقني؛تيسري سبل اإلقامة الدائمة والتجنيس 

بالدول أن تعمل على إجياد فـرص إلعـادة التـوطني كحـل دائـم، وتنـوه        يب  - ٤٤  
ــيت تواصــل تقــدمي فــرص أفضــل إلعــادة التــوطني، وتســلم        ــدان ال ــالكثري مــن البل مــع التقــدير ب

تضـطلع  بضرورة مواصلة زيادة عدد األماكن اليت ميكن فيها إعادة التوطني وعدد البلـدان الـيت   
بربامج منتظمة إلعادة التوطني، وحتسـني إدمـاج الالجـئني املعـاد توطينـهم، ويـب بالـدول أن        
تكفل اتباع سياسات شاملة للجميع وغري متييزية يف براجمها املتعلقة بإعـادة التـوطني، وتالحـظ    

الصـدد  أن إعادة التوطني من األدوات واحللول االستراتيجية حلمايـة الالجـئني، وتشـري يف هـذا     
  فوضية؛املإىل االحتياجات السنوية إلعادة التوطني اليت حتددها 

ــدول أن تنظــر يف مســألة إجيــاد ســ   يــب أيضــا  - ٤٥   بل للوصــول إىل مســارات  بال
ــك الســبل          ــم أو التوســع يف تل ــول هل ــة لالجــئني وإجيــاد حل ــوفري احلماي ــة ومســتدامة لت تكميلي

مبا يف ذلك القطاع اخلاص، عنـد االقتضـاء، وذلـك    تيسريها، بالتعاون مع الشركاء املعنيني،  أو
مــن خــالل إجــراءات منــها الســماح بالــدخول أو النقــل ألســباب إنســانية، ومل مشــل األســرة،    
وهجرة ذوي الكفاءات، وخطط تنقل اليد العاملة، واملنح الدراسية، وخطط التنقـل مـن أجـل    

  احلصول على التعليم؛

تضطلع ا الدول لتعزيز املبادرات اإلقليميـة   األنشطة اليت تالحظ مع التقدير  - ٤٦  
 اليت تيسر اعتماد سياسات وج تعاونية بشـأن الالجـئني، وتشـجع الـدول علـى مواصـلة بـذل       
اجلهود من أجل أن تليب على حنو شامل احتياجات األشخاص احملتاجني إىل محاية دوليـة، كـل   

ة املضيفة اليت تسـتقبل أعـداداً كـبرية مـن     يف منطقته، مبا يف ذلك الدعم املقدم للمجتمعات احمللي
  األشخاص احملتاجني إىل محاية دولية؛

يتعلق بتـدفقات   ما أمهية أن تناقش الدول واملفوضية دور املفوضية يف تالحظ  - ٤٧  
 اهلجــرة املختلطــة وأن توضــحه، بغــرض تلبيــة االحتياجــات يف جمــال احلمايــة بشــكل أفضــل يف 

آخـذة بعـني االعتبـار االحتياجـات اخلاصـة للفئـات الضـعيفة،         سياق تدفقات اهلجرة املختلطة،
 يف هـم  مـن  النساء واألطفال واألشخاص ذوو اإلعاقة، بسبل تشمل ضمان حصـول  ال سيماو
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محاية دولية على حق اللجوء، وتالحـظ أيضـاً اسـتعداد املفـوض السـامي، متشـياً مـع         حاجة إىل
  ن مسؤوليات تتعلق باحلماية يف هذا الصدد؛واليته، ملساعدة الدول على الوفاء مبا عليها م

على أن مجيع الدول ملزمة بأن تقبـل عـودة مواطنيهـا، ويـب بالـدول       تشدد  - ٤٨  
أن تيسر عـودة مواطنيهـا الـذين تـبني أـم ليسـوا يف حاجـة إىل محايـة دوليـة، وتؤكـد ضـرورة            

م حلقـوق اإلنسـان الواجبـة    تتم عودة األشخاص بطريقة آمنة وإنسانية ويف ظل االحترام التا أن
  هلم ولكرامتهم، بصرف النظر عن وضع األشخاص املعنيني؛

مما تواجهه العمليـات الـيت تضـطلع ـا املفوضـية واملسـاعدة        تعرب عن القلق  - ٤٩  
اليت تقدمها للسكان الضعفاء الذين تعىن م علـى نطـاق العـامل، وخباصـة يف أقـل البلـدان منـواً،        

تغري املناخ وتـدهور البيئـة، وحتـث املفوضـية علـى االسـتمرار يف التصـدي        من حتديات مرتبطة ب
 هلذه التحديات يف عملـها، يف إطـار واليتـها، وبالتشـاور مـع السـلطات الوطنيـة وبالتعـاون مـع         

  الوكاالت املختصة يف تنفيذ عملياا؛

 مجيع الدول واملنظمات غري احلكوميـة واملنظمـات األخـرى املعنيـة علـى      حتث  - ٥٠  
التعاون وتعبئة املوارد، جنباً إىل جنب مع املفوضية بروح من التضامن الدويل وتقاسـم األعبـاء   

وكذلك املعونة املباشـرة إىل البلـدان    ،واملسؤوليات، بوسائل منها تقدمي املساعدة املالية والعينية
لــدان املضــيفة وجمموعــات الالجــئني واتمعــات الــيت تستضــيفهم، مــن أجــل تعزيــز قــدرات الب 

واتمعات اليت تستضيف الالجئني وختفيف العـبء الثقيـل الـذي تتحملـه، وخباصـة تلـك الـيت        
  تستقبل أعداداً كبرية من الالجئني وملتمسي اللجوء واليت أبدت سخاء موضع تقدير؛

 از يف تعبئـة املسـاعدة مـن   باملفوضية أن تواصل االضطالع بدورها احلفَّـ  يب  - ٥١  
أقـل   ال سيمااجلة األسباب اجلذرية لكثرة أعداد الالجئني يف البلدان النامية، واتمع الدويل ملع

البلدان منواً والبلدان الـيت متـر اقتصـاداا مبرحلـة انتقاليـة، واآلثـار االقتصـادية والبيئيـة واإلمنائيـة          
لـدول  واألمنية واالجتماعية املترتبة على ذلك، وتالحظ مع التقدير مسـامهة البلـدان املضـيفة وا   

املاحنة واملنظمات واألفـراد يف حتسـني أوضـاع الالجـئني مـن خـالل بنـاء القـدرة علـى التحمـل           
ــى إجيــاد         ــه عل ــت ذات ــع العمــل يف الوق ــيت تستضــيفهم، م ــة ال ــات احمللي ــدى الالجــئني واتمع ل

  دائم؛  حل

ــق   - ٥٢   ــة ومســاعدة األشــخاص    تعــرب عــن القل ألن االحتياجــات الالزمــة حلماي
 عىنبرحت تتزايد وأن الفجوة بني االحتياجات العاملية واملـوارد املتاحـة    ما م املفوضيةالذين ت

مســتمرة يف االتســاع، وتعــرب عــن تقــديرها الســتمرار وزيــادة كــرم ضــيافة البلــدان املضــيفة     
 وسخاء اجلهـات املاحنـة، وبنـاء عليـه، يـب باملفوضـية أن تواصـل وتعـزز جهودهـا الراميـة إىل          
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هات املاحنة هلا لزيادة تقاسـم األعبـاء واملسـؤوليات عـن طريـق تعزيـز التعـاون        توسيع قاعدة اجل
  مع اجلهات املاحنة احلكومية واجلهات املاحنة غري احلكومية والقطاع اخلاص؛

بضرورة توفري موارد كافيـة يف الوقـت املناسـب للمفوضـية لكـي تواصـل        تقر  - ٥٣  
ــا مبوجــب نظامهــ     ــة إليه ــة املوكل ــة    )١٠(ا األساســياالضــطالع بالوالي ــة العام ــرارات اجلمعي وق

الالحقة املتعلقة بالالجئني وغريهم من األشخاص الذين تعىن م املفوضـية، وتشـري إىل قرارهـا    
وقراراــا الالحقــة املتعلقــة باملفوضــية،   ٢٠٠٣كــانون األول/ديســمرب  ٢٢املــؤرخ  ٥٨/١٥٣

مــن نظامهــا األساســي، وحتــث احلكومــات وغريهــا  ٢٠منــها تنفيــذ الفقــرة  الــيت تتنــاول أمــوراً
اجلهات املاحنة على االسـتجابة فـوراً للنـداءات السـنوية والتكميليـة الـيت توجههـا املفوضـية          من

  ت يف إطار براجمها؛لتلبية االحتياجا

إىل املفوض السامي أن يقـدم تقريـراً عـن أنشـطته السـنوية إىل اجلمعيـة        تطلب  - ٥٤  
  .العامة يف دورا الثانية والسبعني

  
  ٦٥ اجللسة العامة

  ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب  ١٩

 

_______________ 

 )، املرفق.٥ -(د  ٤٢٨القرار   )١٠(


