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 ])A/60/499( بناء على تقرير اللجنة الثالثة[
 

 مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني - ٦٠/١٢٩
 

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

 االستنتاجات واملقررات الواردة فيه، ويف )٢(عن أعمال دورهتا السادسة واخلمسني
 إىل قراراهتا السنوية السابقة بشأن أعمال املفوضـية منـذ أن أنشـأهتا اجلمعيـة                وإذ تشري  
 العامة،

ال قياديـة، وإذ تـثين علـى         ملا أبداه املفـوض السـامي مـن خصـ          وإذ تعرب عن تقديرها    
مــوظفي املفوضــية وشــركائها املنفــذين ملــا يتحلــون بــه مــن كفــاءة وشــجاعة وتفــان يف تأديــة     
مسؤولياهتم، وإذ تؤكد إدانتها الشديدة لكل أشـكال العنـف الـيت يتعـرض هلـا بصـورة متزايـدة                    

 مقدمو املساعدة اإلنسانية وموظفو األمم املتحدة واملوظفون املرتبطون هبا،
 تقرير اللجنـة التنفيذيـة لربنـامج مفـوض األمـم املتحـدة السـامي لشـؤون                  تؤيد - ١ 

 ؛)٢(الالجئني عن أعمال دورهتا السادسة واخلمسني
 مبا تقوم به مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني واللجنـة التنفيذيـة             ترحب - ٢ 

لعـام املتعلـق باحلمايـة      من عمل مهم طيلة السـنة، وتالحـظ يف هـذا السـياق اعتمـاد االسـتنتاج ا                 
 الدوليـــة، واالســـتنتاج املتعلـــق بتـــوفري احلمايـــة الدوليـــة مبـــا فيهـــا أشـــكال احلمايـــة التكميليـــة، 

_______________ 
 .(A/60/12) ١٢الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الستون، امللحق رقم  )١(
 .(A/60/12/Add.1) ألف ١٢املرجع نفسه، امللحق رقم  )٢(
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اليت هتدف إىل تعزيز نظام احلمايـة الدوليـة وفقـا جلـدول             ،  )٣(واالستنتاج املتعلق باإلدماج احمللي   
 يقـــع علـــى عاتقهـــا مـــن إىل مســـاعدة احلكومـــات يف القيـــام مبـــا و)٤(ةاألعمـــال بشـــأن احلمايـــ

 مسؤوليات عن توفري احلماية يف ظل األجواء الدولية املتغرية حاليا؛
 )٥(١٩٥١ االتفاقيــــة املتعلقــــة مبركــــز الالجــــئني لعــــام  تؤكــــد مــــن جديــــد - ٣ 

 أسـاس النظـام الـدويل حلمايـة الالجـئني، وتسـلم بأمهيـة                بوصفهما )٦(١٩٦٧روتوكوهلا لعام   وب
ال من جانب الدول األطراف وبـالقيم املتجسـدة فيهمـا، وتالحـظ             تطبيقهما تطبيقا كامال وفعا   

ــة هــي اآلن أطــراف يف أحــد الصــكني أو كليهمــا،       ــة وســتا وأربعــني دول مــع االرتيــاح أن مائ
وتشجع الدول اليت ليسـت أطرافـا يف هـذين الصـكني علـى النظـر يف االنضـمام إليهمـا، وتـربز                       

عـادة القسـرية، وتـدرك أن عـددا مـن الـدول             بشكل خاص أمهية االحترام الكامل ملبدأ عدم اإل       
 غري األطراف يف الصكني الدوليني لالجئني قد أبدت سخاء يف استضافة الالجئني؛

 ومخسـني دولـة هـي اآلن أطـراف يف االتفاقيـة املتعلقـة مبركـز                  أن مثاين  تالحظ - ٤ 
قيـة ختفـيض    ثالثني دولة أصبحت أطرافـا يف اتفا       وأن   )٧(١٩٥٤األشخاص عدميي اجلنسية لعام     

املفوض السامي علـى مواصـلة أنشـطته لصـاحل     ، وتشجع )٨(١٩٦١حاالت انعدام اجلنسية لعام  
 األشخاص عدميي اجلنسية؛

 خطة عمل املكسيك لتعزيز احلماية الدوليـة لالجـئني يف           تالحظ مع االهتمام   - ٥ 
ور عشـرين عامـا      بـذكرى مـر    اجتمـاع االحتفـال   أقرهتا الدول املشاركة يف     ة اليت   أمريكا الالتيني 

 يف تشـرين    ١٦  و ١٥ يـومي    يف مكسيكو سييت   املعقود،  على إعالن كارتاخينا بشأن الالجئني    
فوضـية الراميـة إىل تعزيـز       املجهود الدول املهتمة و   تعرب عن دعمها    ، و )٩(٢٠٠٤نوفمرب  /الثاين

 ؛ساعدة منهمبتنفيذ هذه اخلطة، بالتعاون مع اجملتمع الدويل و
 بشــأن ١٩٩٦مــؤمتر جنيــف لســنة  متابعــة لعمليــة  النــاجح باالختتــام ترحــب - ٦ 

 بطة الدول املستقلة، وتشجع الـدول     مشاكل الالجئني واملشردين واهلجرة واللجوء يف بلدان را       

_______________ 
 .املرجع نفسه، الفصل الثالث، الفروع ألف إىل جيم )٣(
 .، املرفق الرابع(A/57/12/Add.1)  ألف١٢الدورة السابعة واخلمسون، امللحق رقم جع نفسه، املر )٤(
 .٢٥٤٥، الرقم ١٨٩، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )٥(
 .٨٧٩١، الرقم ٦٠٦املرجع نفسه، اجمللد  )٦(
 .٥١٥٨، الرقم ٣٦٠املرجع نفسه، اجمللد  )٧(
 .١٤٤٥٨الرقم ، ٩٨٩املرجع نفسه، اجمللد  )٨(
 .www.unhcr.org :متاح على )٩(
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، علــى مواصــلة العمــل بالتعــاون فيمــا   ذات الصــلة، وغريمهــا مــن األطــراف الفاعلــة املفوضــيةو
  عملية املؤمتر حىت الوقت احلاضر؛بينها، باالستفادة من أوجه النجاح اليت حققتها

 علـى أن محايـة الالجـئني مسـؤولية تقـع أساسـا علـى عـاتق                  تشدد من جديـد    - ٧ 
غىن عنـها لـتمكني      الدول، اليت ميثل تعاوهنا الكامل والفعال وعملها وإرادهتا السياسية أمورا ال          

 املفوضية من إجناز املهام املوكلة إليها؛
املنظمــات ذات الصــلة ســائر مــات غــري احلكوميــة و مجيــع الــدول واملنظحتــث - ٨ 

علـــى أن تقـــوم، باالشـــتراك مـــع املفوضـــية، وبـــروح مـــن التضـــامن الـــدويل واقتســـام األعبـــاء  
واملسؤوليات، بالتعاون وتعبئة املوارد بغية حتسني قدرة البلدان اليت استقبلت أعدادا غفـرية مـن               

يـب باملفوضـية أن تواصـل تأديـة دورهـا           الالجئني وملتمسي اللجوء وختفيف عبئهـا الثقيـل، وهت        
ــة      ــة املســاعدة مــن اجملتمــع الــدويل للتصــدي لألســباب اجلذري ــار إضــافة إىلاحلفــاز يف تعبئ  اآلث

سـيما   االقتصادية والبيئية واالجتماعية النامجة عن كثـرة أعـداد الالجـئني يف البلـدان الناميـة، ال                
 رحلة انتقالية؛أقل البلدان منوا والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مب

 على أن احلماية الدولية لالجـئني وظيفـة ديناميكيـة عمليـة املنحـى تقـع                 تشدد - ٩ 
يف صميم واليـة املفوضـية وتشـمل القيـام، بالتعـاون مـع الـدول والشـركاء اآلخـرين، بتشـجيع                      
وتيســري أمــور منــها قبــول الالجــئني واســتقباهلم ومعاملتــهم وفقــا للمعــايري املتفــق عليهــا دوليــا،  

كفالة التوصل إىل حلول دائمة تركز على احلماية، مـع مراعـاة االحتياجـات اخلاصـة للفئـات                  و
 وتالحـظ يف هـذا      وجـه خـاص لـذوي االحتياجـات النوعيـة،         مع إيـالء االهتمـام ب     واملستضعفة،  
حتتــاج إىل كثافــة اليــد العاملــة وتتطلــب مــن مث عــددا خدمــة احلمايــة الدوليــة تقــدمي الســياق أن 
 ظفني من ذوي اخلربة املناسبة، وخباصة على الصعيد امليداين؛كافيا من املو

ما مت القيام به من أنشطة سعيا لتحقيق األهداف املتوخاة مـن مبـادرة               تالحظ - ١٠ 
 نظـام احلمايـة الدوليـة     املفوض السامي والدول املهتمة على تعزيز       ، وتشجع   )١٠(ةتكملة االتفاقي 

 حلل مشاكل الالجئني، مبـا      طراف وشاملة وعملية  حمددة ومتعددة األ  عن طريق استحداث هنج     
داخـل  يف ذلك حتسني تقاسم األعباء واملسؤوليات على الصعيد الدويل واألخـذ حبلـول دائمـة،           

 سياق متعدد األطراف؛
بالتقدم الذي مت إحرازه يف زيادة عدد الالجئني الذين أعيد توطينـهم،            ترحب   - ١١ 

 وتالحـظ أن إطـار التفامهـات متعـدد األطـراف            لتوطني،تيح الفرص إلعادة ا   وعدد الدول اليت ت   

_______________ 
، الفصــل )A/60/12( ١٢، امللحــق رقــم الســتونالوثــائق الرمسيــة للجمعيــة العامــة، الــدورة : انظــر )١٠(

 .الثالث
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حيدد االستخدام االستراتيجي إلعادة التوطني باعتبـاره جـزءا مـن هنـج              )٩( بشأن إعادة التوطني  
ــول د      ــن    شــامل ألوضــاع الالجــئني يهــدف إىل حتســني التوصــل إىل حل ــداد أكــرب م ــة ألع ائم

كاء ذوي الصـلة، إىل االســتفادة مــن  الشــرسـائر   وفوضــيةامل والالجـئني، وتــدعو الـدول املهتمــة  
 ، مىت كان ذلك مناسبا وممكنا؛ متعدد األطرافاإلطار

 إىل الدور املهم الذي تؤديه الشراكات الفعالة والتنسيق الفعـال يف تلبيـة        تشري - ١٢ 
ـــب       احتياجــات الالجــئني وغريهــم مــن املشــردين ويف إجيــاد حلــول دائمــة ملشــاكلهم، وترحــ

ليا، بالتعاون مع البلدان املضيفة لالجـئني وبلـدان املنشـأ مبـا فيهـا اجملتمعـات                 باجلهود اجلارية حا  
احمللية اليت ينتمون إليها ووكاالت األمم املتحدة واألطراف الفاعلة األخرى يف اجملـال اإلمنـائي،               
للتشجيع على وضع إطار حللـول دائمـة، وخباصـة حلـاالت الالجـئني الـيت طـال أمـدها، يشـمل                  

ــع ”هنــج  ــل، وإعــادة     (“ اإلعــادات األرب ــاج، وإعــادة التأهي ــوطن، وإعــادة اإلدم اإلعــادة إىل ال
، حتقيقـا لعـودة مسـتدامة، وتشـجع الـدول علـى القيـام، بالتعـاون مـع وكـاالت األمـم            )الـتعمري 

املتحـدة واألطــراف الفاعلـة األخــرى يف اجملـال اإلمنــائي، بتقـدمي الــدعم بوسـائل منــها ختصــيص      
ــوال، وتطــوير  ــذ هنــج  األم ــع  وتنفي ــة تيســري    اإلعــادات األرب ــة بغي  وغــريه مــن األدوات الربناجمي

 االنتقال من مرحلة اإلغاثة إىل مرحلة التنمية؛
ــة األساســية والطــابع اإلنســاين البحــت وغــري   تؤكــد بقــوة مــن جديــد  - ١٣   األمهي

عــن حلــول السياســي ملهمــة املفوضــية املتمثلــة يف تــوفري احلمايــة الدوليــة لالجــئني ويف البحــث   
دائمة ملشاكل الالجئني، وتشري إىل أن هذه احللول تتضمن العودة الطوعية، وإذا اقتضى األمـر               
ذلك وكان ممكنا، إدماجهم حمليا وإعادة توطينهم يف بلد ثالث، وتعيد التأكيد يف الوقـت ذاتـه                

 املسـاعدة   يلـزم مـن تـدابري إلعـادة التأهيـل وتقـدمي            على أن العودة الطوعية، مدعومة باختـاذ مـا        
 تزال هي احلل املفضل؛ اإلمنائية لتيسري دوام عملية إعادة اإلدماج، ال

بــأن قيــام الــدول بتــوفري أشــكال احلمايــة التكميليــة، لضــمان أن يتلقــى  تســلم - ١٤ 
األشــخاص الــذين هــم حباجــة للحمايــة الدوليــة هــذه احلمايــة بالفعــل، هــو أســلوب إجيــايب           

 وتؤكد أن التدابري املتخذة لتوفري أشـكال احلمايـة التكميليـة            لالستجابة العملية ألوضاع معينة،   
 ينبغي أن يتم تنفيذها بأسلوب يعزز النظام الدويل احلايل حلماية الالجئني؛

لالجئني، هـو قـرار سـيادي وخيـار     أن اإلدمـاج احمللـي، فيمـا يتعلـق بـا         تالحظ   - ١٥ 
 وأنـه ة ومبـادئ حقـوق اإلنسـان،        متارسه الدول، مسترشدة يف ذلك بالتزاماهتا مبوجـب املعاهـد         

عملية ذات اجتاهني، تتسم بالديناميكية وتعدد اجلوانب، وتتطلب جهـودا مـن مجيـع األطـراف                
املعنية، مبـا يف ذلـك وجـود االسـتعداد لـدى الالجـئني للتكيـف مـع اجملتمـع الـذي يستضـيفهم،                        

عداد مقابــل دون أن يضــطروا للتخلــي عــن هويتــهم الثقافيــة اخلاصــة، كمــا تتطلــب وجــود اســت
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لــدى اجملتمعــات املضــيفة واملؤسســات العامــة للترحيــب بــالالجئني وتلبيــة احتياجــات جمموعــة   
متنوعة من السكان، وتسلم بأن عملية اإلدماج احمللي عمليـة معقـدة وتدرجييـة، تتضـمن أبعـادا        

 البعــد االجتمــاعي والبعــد االقتصــادي،، ووهــي البعــد القــانوين ، علــى ترابطهــاثالثــة متمــايزة 
 االندماج بشكل ناجح؛من الالجئني الثقايف، ومجيعها مهم لتمكني 

 بــأن حالــة الالجــئني علــى الصــعيد العــاملي متثــل حتــديا دوليــا يقتضــي   تعتــرف - ١٦ 
 وتسـلم بـأن     ويل حـىت تـتم جماهبتـه بصـورة فعالـة،          تقاسم األعباء واملسؤوليات على املستوى الد     

 ويشكل حـال دائمـا   كنا، هو عمل تقوم به الدولحيثما كان ذلك مم السماح باإلدماج احمللي،    
ــاء واملســؤوليات     ــذكوربالنســبة لالجــئني، ويســاهم يف تقاســم األعب ــة   امل ، دون املســاس باحلال

 اخلاصة اليت متثلها بعض البلدان النامية اليت تفد إليها أفواج هائلة من الالجئني؛
 وهتيـب بالـدول أن      على واجب مجيع الدول أن تقبل عـودة مواطنيهـا،         تشدد   - ١٧ 

تيسر عودة مواطنيها الذين تبني أهنم ليسوا يف حاجة إىل محاية دوليـة، وتؤكـد ضـرورة أن تـتم       
عودة األشخاص بطريقة آمنة وإنسانية ويف إطار االحترام الكامل حلقوق اإلنسان اخلاصـة هبـم               

 ولكرامتهم، بصرف النظر عن وضع األشخاص املعنيني؛
ل الـيت تشـكل هتديـدا لألمـن والرفـاه الشخصـيني لالجـئني         مجيع األعمـا   تديـن - ١٨ 

وملتمسي اللجوء، من قبيل اإلعادة القسرية، والطـرد غـري القـانوين، واالعتـداءات الشخصـية،                
وهتيب جبميع الدول املضيفة لالجئني أن تقوم، بالتعاون مع املنظمات الدوليـة، عنـد االقتضـاء،            

م مبادئ محاية الالجئني، مبا فيها معاملـة ملتمسـي اللجـوء    باختاذ مجيع التدابري الضرورية الحترا    
 بطريقة إنسانية؛

أمهيــة تعمــيم املنظــور املتعلــق باحتياجــات احلمايــة للنســاء واألطفــال،     تؤكــد - ١٩ 
، وسياســات الــدول وتنفيــذها، وأمهيــة مــنح املفوضــيةضــمانا ملشــاركتهم يف التخطــيط لــربامج 

 سي والعنف القائم على نوع اجلنس؛األولوية ملعاجلة مشكلة العنف اجلن
 املفوضية على مواصلة حتسني نظمها اإلداريـة وعلـى كفالـة اسـتخدام              تشجع - ٢٠ 

بد أن تتوافر للمفوضـية مـوارد كافيـة ويف حينـها      مواردها بطريقة فعالة وشفافة، وتدرك أنه ال     
ارات اجلمعيـة العامـة     ر وق )١١(يلكي تواصل القيام بالوالية املوكلة إليها مبوجب نظامها األساس        

الالجئني وغريهم من األشخاص الـذين تعـىن هبـم املفوضـية، وتشـري إىل قراريهـا                 بشأن  الالحقة  
ــؤرخ  ٥٨/١٥٣ ــانون ٢٢املــ ــمرب /األول كــ ــؤرخ٥٨/٢٧٠ و ٢٠٠٣ديســ ــانون ٢٣  املــ  كــ

، املتعلقـة   ٢٠٠٤ديسمرب  / كانون األول  ٢٠ املؤرخ   ٥٩/١٧٠ وقرارها   ٢٠٠٣ديسمرب  /األول
_______________ 

 .، املرفق)٥-د (٤٢٨القرار  )١١(
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 من النظام األساسي للمفوضية، وحتث احلكومات وغريهـا مـن املـاحنني علـى             ٢٠قرة  بتنفيذ الف 
ــة         ــا املفوضــية لتلبي ــيت توجهه ــة ال ــداءات الســنوية والتكميلي ــى وجــه الســرعة للن االســتجابة عل

 احتياجاهتا يف إطار براجمها؛
 إىل املفوض السامي أن يقدم تقريرا عن أنشـطته إىل اجلمعيـة العامـة يف         تطلب   - ٢١ 

 .دورهتا احلادية والستني
 ٦٤اجللسة العامة 

 ٢٠٠٥ ديسمرب/ كانون األول١٦


