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  قرار اختذته اجلمعية العامة

 ])A/63/423( على تقرير اللجنة الثالثةبناء[
 

 مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني - ٦٣/١٤٨
 ،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( واخلمسنيالتاسعةعن أعمال دورا
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
 لكل أشكال العنف اليت يتعرض هلا بصورة متزايدةالقويةإدانتهاتشدد علىمبسؤوليام، وإذ

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

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

م طيلـة الـسنة يهـدف إىل تعزيـز نظـام احلمايـة الدوليـة وإىل مـساعدة احلكومـاتمن عمل مهـ
  عن توفري احلماية؛اسؤوليامبعلى االضطالع

_______________

 .(A/63/12) ١٢ والستون، امللحق رقمالثالثةالرمسية للجمعية العامة، الدورةالوثائق )١(
 ).A/63/12/Add.1 ( ألف١٢امللحق رقماملرجع نفسه، )٢(
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 التوجيه املهم الذي قدمتـه اللجنـة التنفيذيـة يف االسـتنتاجتالحظ مع التقدير - ٣ 
 ؛)٣(العام املتعلق باحلماية الدولية

ــد - ٤  ــة املتؤكــــد مــــن جديــ ــام االتفاقيــ  )٤(١٩٥١تعلقــــة مبركــــز الالجــــئني لعــ

 أنبوصفهما أساس النظام الدويل حلماية الالجئني، وتسلم بأمهيـة )٥(١٩٦٧وبروتوكوهلا لعام
، وتالحظ مـع االرتيـاح أناليت جيسدااوبالقيمعلى حنو تام وفعال الدول األطرافتطبقهما

 أو كليهمـا، وتـشجع الـدول الـيتمائة وسبعا وأربعني دولة هي اآلن أطراف يف أحد الـصكني
ليست أطرافا يف هذين الـصكني علـى النظـر يف االنـضمام إليهمـا، وتـربز بـشكل خـاص أمهيـة
االحترام الكامـل ملبـدأ عـدم اإلعـادة القـسرية، وتـدرك أن عـددا مـن الـدول غـري األطـراف يف

 ؛ قد أبدى سخاء يف استضافة الالجئنياملتعلقني بالالجئنيالصكني الدوليني
 وســتني دولــة هــي اآلن أطــراف يف االتفاقيــة املتعلقــة مبركــزثالثــا أنتالحــظ - ٥ 

 وثالثني دولة أصـبحت أطرافـا يف اتفاقيـةمخساوأن )٦(١٩٥٤األشخاص عدميي اجلنسية لعام
 إىل هـذيننـضم بعـد، وتـشجع الـدول الـيت مل ت)٧(١٩٦١ختفيض حاالت انعدام اجلنسية لعـام

ذلك، وحتـيط علمـا مبـا قـام بـه املفـوض الـسامي مـن عمـلبـ  القيـام أن تنظـر يفعلـىالصكني
حــاالت انعــدام اجلنــسية ومحايــةوختفــيضخبــصوص حتديــد األشــخاص عــدميي اجلنــسية ومنــع

األشخاص عدميي اجلنسية، وحتث املفوضية على مواصلة العمل يف هذا امليـدان وفقـا لقـرارات
 ذات الصلة؛اجلمعية العامة واستنتاجات اللجنة التنفيذية

 علـىبالدرجـة األوىل على أن محاية الالجئني مسؤولية تقعتشدد من جديد - ٦ 
عاتق الدول اليت يلزم تعاوا وعملها وعزمها السياسي بشكل كامل وفعال لـتمكني املفوضـية
من إجناز املهام املوكلة إليها، وتشدد بقوة، يف هذا السياق، على أمهية التضامن الدويل الفعـال

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

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

_______________

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

ــا - ٩  ــة الــيتحتــيط علم ــشطة احلالي ــوم ــا باألن ــةتق ــق حبماي ــا يتعل  املفوضــية فيم
املشردين داخليا ومساعدم، مبا يف ذلك يف سياق الترتيبات املشتركة بـني الوكـاالت يف هـذا

 األنشطة مع قرارات اجلمعيـة العامـة ذات الـصلةهذهتسق أنه ينبغي أن تشدد علىامليدان، وت
وأال ختل بوالية املفوضية جتاه الالجئني ونظام اللجوء، وتشجع املفوض الـسامي علـى مواصـلة

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

ــك املفوضــيةوتــشجع ــا يف ذل ــى مواصــلة ســعيها إىل إجــراء اإلصــالحات، مب  إطــاروضــع عل
 طريقـة أكفـأتمكينها من االستجابة على حنو واف وب ل على أساس النتائجلإلدارةستراتيجيةاو

 ؛على حنو فعال وشفافالحتياجات املنتفعني من خدماا وكفالة استعمال مواردها
تعزيـــز قـــدرا علـــىالراميـــة إىلمواصـــلة جهودهـــا املفوضـــية علـــىتــشجع - ١١ 

التقيـد، بـصورة ميكـن التنبـؤ ـا كفالـةبالتـايل، و علـى حنـو وافاالستجابة حلاالت الطـوارئ
  الطوارئ؛تاللتزامات املشتركة بني الوكاالت يف حاالعلى حنو أفضل، با

 داخليـا، اللجـوء واملـشردينوملتمـسي االعتداءات على الالجـئنيتدين بقوة - ١٢ 
 أمنـهم الشخـصي ورفـاههم، ويـب جبميـع الـدول املعنيـة تـشكل خطـرا يهـددواألعمال الـيت

 املسلح، حـسب االقتـضاء، أن تتخـذ مجيـع التـدابري الـضرورية لكفالـة احتـرامرتاعوبأطراف ال
 حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل؛

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

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

ــام، بالتعــ ــشمل القي ــة املفوضــية وت ــشجيعصــميم والي ــشركاء اآلخــرين، بت ــدول وال اون مــع ال
وتيــسري أمــور منــها قبــول الالجــئني واســتقباهلم ومعاملتــهم وفقــا للمعــايري املتفــق عليهــا دوليــا
وكفالة التوصل إىل حلول دائمة تركز على احلماية، مع مراعـاة االحتياجـات اخلاصـة للفئـات

 وفريوتالحـظ يف هـذا الـسياق أن تـ وإيالء اهتمام خاص لذوي االحتياجات احملـددة،الضعيفة
احلماية الدولية خدمة حتتاج إىل كثافة اليد العاملة وتتطلب عددا كافيا من املوظفني مـن ذوي

 اخلربة املناسبة، وخباصة على الصعيد امليداين؛
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ــة تؤكــد - ١٥  ــسانيو  منظــورات الــسن تعمــيم مراعــاةأمهي ــليف والتنــوعةاجلن حتلي
 ضــمان مــشاركة الالجـئني وغريهــم مــن األشــخاص الــذينويفايــةاحلميف جمــالحتياجـاتاال

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

 احتياجـاتتلبيـة بأمهيـةمـع اإلقـرار اجلـنس،نـوعأسـاسالعنف اجلنسي والعنـف القـائم علـى
 ؛ من احلمايةالنساء واألطفال على وجه اخلصوص

األمهيـــة األساســـية والطـــابع اإلنـــساين البحـــتبقـــوة تؤكـــد مـــن جديـــد - ١٦ 
ــة لالجــئني ويف البحــث عــن وغــري ــوفري احلمايــة الدولي ــسياسي ملهمــة املفوضــية املتمثلــة يف ت ال
 ،، وتشري إىل أن تلك احللـول تتـضمن العـودة الطوعيـة لالجـئنيدائمة ملشاكل الالجئني حلول

مـع تأكيـدهاإدماجهم حمليا وإعادة توطينهم يف بلـد ثالـث،وحيثما كان ذلك مناسبا وممكنا،
تـدابري التأهيـل وتقـدمي املـساعدة اليت تدعمها، حسب الضرورة،من جديد أن العودة الطوعية

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

الذين يعانون أوضاعا طال أمدها، وتشدد على احلاجة إىل مضاعفة اجلهـود وتكثيـف التعـاون
 حلـول دائمـة هلـمـاء حمنتـهم وإجيـادإلعلى الصعيد الـدويل للتوصـل إىل ـج عمليـة وشـاملة

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

 لـتاليف تـدفق موجـات الالجـئنيلتحركات ، يف هذه العملية،ألسباب اجلذريةمعاجلة اضرورة
 لالجئني؛ا  منجديدة

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

، مبـا فيهـا اتمعـات احملليـة الـيت ينتمـوناألصليةبلدانالبالتعاون مع البلدان املضيفة لالجئني و
احلكوميـة الدوليـةاملنظمـات األمم املتحـدة ذات الـصلة واملنظمـات الدوليـة وإليها، ووكاالت

، واملنظمـات غـري احلكوميـة واجلهـات الفاعلـة اإلمنائيـةحـسب االقتـضاءواملنظمات اإلقليمية،
حلول دائمة، وخباصة حلاالت الالجئني الـيت طـال أمـدها،إجيادلتشجيع وضع إطار يرمي إىل

 يتــضمن أنــشطة اإلعــادة إىل الــوطنوقــت املناســبيف الودة املــستدامةويــشمل جــا إزاء العــو
وإعادة اإلدماج والتأهيل واإلعمار، وتشجع الدول على القيـام، بالتعـاون مـع وكـاالت األمـم

ــة و ــصلة واملنظمــات الدولي ــةاملنظمــاتاملتحــدة ذات ال ــة واملنظمــات اإلقليمي ــة الدولي احلكومي
ــة، بتقــدمي الــدعم بوســائل منــها ختــصيصواملنظمــات غــري احلكوميــة واجلهــا ت الفاعلــة اإلمنائي
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 مـن مرحلـة اإلغاثـة إىل مرحلـة بفعاليةبغية تيسري االنتقالمن هذا القبيلطارإ وضعاألموال و
 التنمية؛

د ال ميكن أن يدوم ما مل تتـوفر لـه مقومـاتيبأن أي حل ملسألة التشر تسلم - ٢٠ 
  دعم استدامة العودة وإعادة اإلدماج؛، تشجع املفوضية علىا ولذاالستدامة،

بالتقـدم احملــرز يف زيـادة عــدد الالجـئني الـذين أعيــد توطينـهم وعــددترحـب - ٢١ 
لـول دائمـةإىل حتلـك الـدول يف التوصـلبإسـهامالدول الـيت تتـيح الفـرص إلعـادة التـوطني و

ــة ــشركاء ذوي بــاألمرلالجــئني، وتــدعو الــدول املهتم ــصلة إىل واملفوضــية وغريمهــا مــن ال  ال
 كـان ذلــكحيثمـا،)٨( املتعـدد األطـراف بـشأن إعـادة التـوطني التفامهـاتطـارإاالسـتفادة مـن
 مناسبا وممكنا؛

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

، وتعرب عن تأييدها للجهود الرامية إىل تعزيـز)٨(٢٠٠٤نوفمرب/ تشرين الثاين١٦املعتمدة يف
تنفيــذها بالتعــاون مــع اتمــع الــدويل ومبــساعدته، حــسب االقتــضاء، وكــذلك بتقــدمي الــدعم
للمجتمعـــات املـــضيفة الـــيت تـــستقبل أعـــدادا كـــبرية مـــن األشـــخاص الـــذين حيتـــاجون إىل

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

ــسري يف ســياق الربنــامج األورويب ــشريد الق ــاللجوء والت ــق ب ــشريد تتعل ــق بالت اآلســيوي املتعل
 واهلجرة القسريني، مبا يتسق مع والية املفوضية؛

 دور املفوضـيةمبناقـشة وتوضـيحية الـدول واملفوضـقيـامأمهيةكذلك تالحظ - ٢٤ 
 يف بـشكل أفـضلاحلمايـة مـنالحتياجـاتتلبية ا بغرضفيما يتعلق بتدفقات اهلجرة املختلطة،

 محايـةمـن هـم يف حاجـة إىل بـسبل تـشمل ضـمان حـصولسياق تـدفقات اهلجـرة املختلطـة،
ملـساعدة  واليتـه،باالتـساق مـع املفـوض الـسامي،اسـتعداد وتالحـظ على حق اللجوء،دولية
 ؛على الوفاء مبا عليها من مسؤوليات تتعلق باحلماية يف هذا الصددالدول

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 اخلاصـةأمونةمعودة األشخاص بطريقة
 م ولكرامتهم، بصرف النظر عن مركز األشخاص املعنيني؛

_______________
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تـأثريه اخلطـري و العراق والقادمني منهداخلاملشردينالعدد الكبري من تالحظ - ٢٦ 
علـىالـدويل أن يتـصرفبلـدان املنطقـة، ويـب بـاتمعل احلالة االجتماعية واالقتصاديةعلى

 ومنسق من أجل توفري احلماية للمشردين وزيادة املساعدة املقدمـة هلـم بغيـة متكـنيحنو هادف
شــراكة مـع املفوضـية ووكــاالتيفالحتياجـاتا تلبيـةا علــىابلـدان املنطقـة مــن تعزيـز قـدر

ات غــريوحركــة الــصليب األمحــر واهلــالل األمحــر الدوليــة واملنظمــاألخــرىاألمــم املتحــدة
 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  البلـدان املـضيفة، والات قـدرتعزيـزواملسؤوليات، بالتعاون وتعبئـة املـوارد بغيـة
 مـن الالجـئني وملتمـسي اللجـوء، وختفيـف عبئهـا الثقيـل، ويـبكـبريةيت استقبلت أعـداداال

ملعاجلـةدورها احلفـاز يف تعبئـة املـساعدة مـن اتمـع الـدويلاالضطالع بباملفوضية أن تواصل
 كثرة أعداد الالجئني يف البلدان النامية، وال سيما أقل البلدان منـوا والبلـدانلألسباب اجلذريةا

 آلثار االقتصادية والبيئية واالجتماعية النامجة عن ذلك؛االيت متر اقتصاداا مبرحلة انتقالية، و
 والوسائل الكفيلة بتوسـيع قاعـدةسبل باملفوضية أن تواصل استطالع اليب - ٢٨ 

ةاجلهـات املاحنـة احلكوميـ التعاون معتعزيز تقاسم األعباء، عن طريقزيادة لاجلهات املاحنة هلا
  والقطاع اخلاص؛وغري احلكومية

 لكـي تواصـل الوقت املناسب للمفوضـيةتوفري موارد كافية ويفضرورة بتقر - ٢٩ 
وقرارات اجلمعيـة العامـة الالحقـة )٩(بالوالية املوكلة إليها مبوجب نظامها األساسياالضطالع

ــة ــم املفوضــية، وتــشرياملتعلق  ــىن ــذين تع ــن األشــخاص ال ــم م ــالالجئني وغريه  إىل قراراــاب
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
ــة ٢٠٠٧ديــسمرب/ول كــانون األ١٨ املــؤرخ٦٢/١٢٤و ٢٠٠٦  تنفيــذ بــأمور منــهااملتعلق
 علـىاجلهات املاحنـة من النظام األساسي للمفوضية، وحتث احلكومات وغريها من٢٠الفقرة

ــة ــا املفوضــية لتلبي ــيت توجهه ــة ال ــسنوية والتكميلي ــداءات ال ــسرعة للن ــى وجــه ال االســتجابة عل
  براجمها؛ إطاراالحتياجات يف

_______________
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امي أن يقدم تقريرا عن أنشطته إىل اجلمعيـة العامـة يف إىل املفوض الستطلب - ٣٠ 
 . والستنيالرابعةدورا

 ٧٠اجللسة العامة
 ٢٠٠٨ديسمرب/ كانون األول١٨

 




