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    ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٢١قرار اختذته اجلمعية العامة يف 

  ])A/65/450( على تقرير اللجنة الثالثة بناء[
  

  مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني  - ٦٥/١٩٤
 

  ،إن اجلمعية العامة 
 يف تقريــر مفــوض األمــم املتحــدة الــسامي لــشؤون الالجــئني عــن أنــشطة وقــد نظــرت 
رير اللجنة التنفيذية لربنامج مفوض األمم املتحدة السامي لشؤون الالجـئني           ويف تق  )١(مفوضيته

  ،هاملقررات الواردة فياالستنتاجات وويف  )٢(احلادية والستنيعن أعمال دورهتا 
أعمال مفوضية األمـم املتحـدة لـشؤون        ب املتعلقة إىل قراراهتا السنوية السابقة      وإذ تشري   

  ة العامة،الالجئني منذ أن أنشأهتا اجلمعي
 الـذكرى الـسنوية     حتـل فيـه   يف العام الـذي      ،للمفوض السامي  إذ تعرب عن تقديرها   و  
ــستون  ــشاء ال ــن    ،فوضــيةاملإلن ــداه م ــا أب ــدراتمل ــوظفي املفوضــية    ق ــى م ــثين عل ــة، وإذ ت  قيادي

وشركائها املنفـذين ملـا يتحلـون بـه مـن كفـاءة وشـجاعة وتفـان يف النـهوض مبـسؤولياهتم، وإذ                
 لكل أشكال العنف اليت يتعرض هلا بصورة متزايدة العاملون يف جمـال             القويةتها  إدانتشدد على   

  تقدمي املساعدة اإلنسانية وموظفو األمم املتحدة واألفراد املرتبطون هبا،
 تقرير اللجنـة التنفيذيـة لربنـامج مفـوض األمـم املتحـدة الـسامي لـشؤون                  تؤيد  - ١  

  ؛)٢(والستني  احلاديةالالجئني عن أعمال دورهتا

_______________ 

  .(A/65/12) ١٢امللحق رقم ،  والستونة اخلامسة للجمعية العامة، الدورالرمسيةالوثائق  )١(
  ).A/65/12/Add.1 ( ألف١٢امللحق رقم املرجع نفسه،  )٢(
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 مبا تقوم به مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجـئني وجلنتـها التنفيذيـة              ترحب  - ٢  
دف تعزيــز نظــام احلمايــة الدوليــة ومــساعدة احلكومــات علــى   هبــ الــسنة طيلــةمــن عمــل مهــم 

   عن توفري احلماية؛اسؤولياهتمباالضطالع 
 الـيت    اللجـوء  االتاملتعلـق حبـ    االسـتنتاج لتنفيذية  باعتماد اللجنة ا   أيضا ترحب  - ٣  

 واالسـتنتاج املتعلـق بـالالجئني مـن ذوي اإلعاقـة وغريهـم مـن األشـخاص ذوي                   )٣(طال أمـدها  
  ؛)٤(فوضيةاملاملساعدة اليت تقدمها و  احلمايةاإلعاقة املشمولني خبدمات

وبروتوكوهلــا  )٥(١٩٥١ االتفاقيــة املتعلقــة مبركــز الالجــئني لعــام  تعيــد تأكيــد  - ٤  
  أن تطبقهمـا   بوصـفهما أسـاس النظـام الـدويل حلمايـة الالجـئني، وتـسلم بأمهيـة                )٦(١٩٦٧لعام  

، وتالحـظ مـع االرتيـاح أن مائـة          الـيت جيـسداهنا    وبـالقيم علـى حنـو تـام وفعـال         الدول األطراف   
ــة هــي اآلن أطــراف يف أحــد الــصكني أو كليهمــا، وتــشجع الــدول      غــري وســبعا وأربعــني دول

 أمهيـة    علـى   بـشكل خـاص    شدد يف هذين الصكني على النظر يف االنضمام إليهما، وت         األطراف
األطــراف يف  االحتـرام الكامــل ملبــدأ عــدم اإلعــادة القــسرية، وتـدرك أن عــددا مــن الــدول غــري  

   قد أبدى سخاء يف استضافة الالجئني؛املتعلقني بالالجئنيالصكني الدوليني 
آلن أطــراف يف االتفاقيـة املتعلقــة مبركــز   وسـتني دولــة هـي ا  مخــسا أن تالحـظ   - ٥  

 يف اتفاقيــة هــي أطــراف وثالثــني دولــة ســبعاوأن  )٧(١٩٥٤األشــخاص عــدميي اجلنــسية لعــام  
 إىل هـذين    نـضم بعـد   ، وتـشجع الـدول الـيت مل ت        )٨(١٩٦١ختفيض حاالت انعدام اجلنسية لعـام       

ض الــسامي مــن عمــل ذلك، وحتــيط علمــا مبــا قــام بــه املفــوبــ علــى أن تنظــر يف القيــامالــصكني 
حــاالت انعــدام اجلنــسية ومحايــة وختفــيض خبــصوص حتديــد األشــخاص عــدميي اجلنــسية ومنــع  

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

ض األمم املتحدة الـسامي لـشؤون الالجـئني بـشأن تيـسري              مببادرة مفو  ترحب  - ٦  
عقد اجتماع حكومي دويل على املستوى الـوزاري مبناسـبة الـذكرى الـسنوية الـستني التفاقيـة            

  ؛، بالتشاور مع الدول١٩٦١ والذكرى السنوية اخلمسني التفاقية عام ١٩٥١عام 
_______________ 

  . املرجع نفسه، املرفق الثاين، الفرع ألف )٣(
  . املرجع نفسه، الفصل الثالث، الفرع ألف )٤(
  .٢٥٤٥رقم ، ال١٨٩، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )٥(
  .٨٧٩١، الرقم ٦٠٦املرجع نفسه، اجمللد  )٦(
  .٥١٥٨، الرقم ٣٦٠املرجع نفسه، اجمللد  )٧(
  .١٤٤٥٨، الرقم ٩٨٩املرجع نفسه، اجمللد  )٨(
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 علـى عـاتق     ملقـام األول  يف ا محاية الالجـئني تقـع      املسؤولية عن    أن   تعيد تأكيد   - ٧  
 الـسياسي بـشكل كامـل وفعـال لـتمكني      التعاون والعمل وإبـداء العـزم    من  هلا  ال بد   اليت  الدول  

من إجناز املهام املوكلة إليها، وتشدد بقوة يف هذا السياق على أمهية التـضامن الـدويل              فوضيةامل
  الفعال وتقاسم األعباء واملسؤوليات؛

 حاالت انعـدام اجلنـسية تقـع         وختفيض سؤولية عن منع   أن امل   تأكيد  أيضا تعيد  - ٨  
  ؛ على حنو مالئميف املقام األول على عاتق الدول، بالتعاون مع اجملتمع الدويل

 أن املسؤولية عن محاية املشردين داخليـا ومـساعدهتم تقـع     تأكيد كذلك تعيد  - ٩  
  ؛حنو مالئم على يف املقام األول على عاتق الدول، بالتعاون مع اجملتمع الدويل

 التـصدي تعزيـز قـدرهتا علـى         مـن أجـل    هـود اجل املفوضية على مواصلة     تشجع  - ١٠  
التقيــد، بــصورة ميكــن التنبــؤ هبــا علــى حنــو  كفالــة بالتــايل، و علــى حنــو وافحلــاالت الطــوارئ

   الطوارئ؛تاللتزامات املشتركة بني الوكاالت يف حاالأفضل، با
فيما يتعلق حبماية املـشردين     حاليا   املفوضية   اتقوم هب  باألنشطة اليت    حتيط علما   - ١١  

 يف سياق الترتيبـات املـشتركة بـني الوكـاالت      األنشطة املضطلع هبا   هاداخليا ومساعدهتم، مبا في   
 األنــشطة مــع قــرارات اجلمعيــة العامــة   هــذه أن تتــسق ضــرورة شدد علــىيف هــذا امليــدان، وتــ 

ــصدد   ــذا ال ــة املفوضــية   املتخــذة يف ه ــق في وأال ختــل بوالي ــا يتعل ــ م  اللجــوء، نظــامبوالالجئني ب
  ؛الصددوتشجع املفوض السامي على مواصلة حواره مع الدول بشأن دور مفوضيته يف هذا 

العمــل يف شــراكة وتعــاون تــام مــع الــسلطات الوطنيــة  املفوضــية علــى تــشجع  - ١٢  
املنظمــات املعنيــة ومكاتــب األمــم املتحــدة ووكاالهتــا واملنظمــات الدوليــة واحلكوميــة الدوليــة و

اإلقليمية واملنظمات غري احلكومية مـن أجـل املـسامهة يف مواصـلة تنميـة قـدرات االسـتجابة يف                    
  املنظمــةجمــال املــساعدة اإلنــسانية علــى مجيــع املــستويات، وتــشري إىل دور املفوضــية بوصــفها   

الت رائدة يف جماالت توفري احلماية وتنسيق شـؤون املخيمـات وإدارهتـا وتـوفري املـأوى يف حـا                  ال
  الطوارئ املعقدة؛

 املفوضــية وغريهــا مــن منظمــات األمــم املتحــدة واملنظمــات       تــشجع أيــضا   - ١٣  
احلكومية الدولية املعنية واجلهات الفاعلة يف اجملالني اإلنساين واإلمنائي على مواصلة العمـل مـع               

زيـادة  انية وتعزيـز تنـسيق املـساعدة اإلنـس      لمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع لألمانة العامة        
 يف إحــراز مزيــد مــن ، حــسب االقتــضاء،، بالتــشاور مــع الــدولاملــسامهة، ووكفاءهتــا فعاليتــها 

 مــسائل يف مجلــة، التقــدم حنــو وضــع تقييمــات مــشتركة لالحتياجــات اإلنــسانية، حــسبما ورد 
املتعلـق   ٢٠٠٩ديـسمرب  /كانون األول ٧ املؤرخ  ٦٤/٧٦ يف قرار اجلمعية العامة      أخرى،مهمة  

  ؛ز تنسيق املساعدة اإلنسانية اليت تقدمها األمم املتحدة يف حاالت الطوارئتعزيب
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ــشجع كــذلك   - ١٤   ــادرة األداء  ت ــشاركة يف مب ــى امل ــق   املوحــد املفوضــية عل وحتقي
  ؛على حنو تام أهدافها

 عمليـة التغـيري اهليكلــي واإلداري  التقـدم احملـرز يف تنفيــذ    تالحـظ مـع التقــدير    - ١٥  
ــادرة تقيــيم االحتياجــات علــى نطــاق العــامل،    ، مبــايةالــيت جتريهــا املفوضــ    وتــشجعيف ذلــك مب

 اإلدارةسـتراتيجية  ااإلصـالح، مبـا يف ذلـك إطـار و         توحيد خمتلف جوانب عمليـة       على   املفوضية
ــساءلة  تلبيــة لكــي يتــسىن  لتركيــز علــى التحــسني املــستمر    ، وعلــى اعلــى أســاس النتــائج  وامل

ــستفيدين  ــى  مــن خــدماهتا احتياجــات امل ــأ   عل ــا  حنــو أكف ــة اســتعمال موارده ــى حنــو  وكفال عل
  ؛وشفاف فعال

 اللجـوء واملـشردين داخليـا      وملتمـسي  االعتـداءات علـى الالجـئني        قـوة تدين ب   - ١٦  
 أمنـهم الشخـصي ورفـاههم، وهتيـب جبميـع الـدول املعنيـة         تـشكل خطـرا يهـدد   واألعمـال الـيت  
 لكفالــة احتــرام الالزمــةبري  املــسلح، حــسب االقتــضاء، أن تتخــذ مجيــع التــدا رتاعوبــأطراف الــ

  حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل؛
زدياد عدد اهلجمات على العاملني يف جمال تقـدمي         ال تعرب عن القلق العميق     - ١٧  

املــساعدة اإلنــسانية وقوافــل املــساعدة اإلنــسانية، وخباصــة اخلــسائر يف أرواح العــاملني يف جمــال 
 يعملون يف أصعب الظروف وأقساها من أجـل تقـدمي املـساعدة             تقدمي املساعدة اإلنسانية الذين   

  إىل من حيتاجوهنا؛
 تقـع  على ضرورة أن تكفل الدول عدم إفالت منفـذي اهلجمـات الـيت               تشدد  - ١٨  

يف أراضيها ضد العاملني يف جمـال تقـدمي املـساعدة اإلنـسانية ومـوظفي األمـم املتحـدة واألفـراد                     
ــى أفعــ     ــاب عل ــن العق ــا م ــرتبطني هب ــة     امل ــال إىل العدال ــذه األعم ــرتكيب ه ــدمي م اهلم وضــمان تق

  الدويل؛  ات مبوجب القانونإبطاء، حسبما تنص عليه القوانني الوطنية ومتليه االلتزام دون
 املــشروع إزاء عمليــات اإلعــادة القــسرية والطــرد غــري   تعــرب عــن اســتيائها   - ١٩  

فـل احتـرام املبـادئ املتعلقـة حبمايـة      لالجئني وطاليب اللجوء، وهتيب جبميـع الـدول املعنيـة أن تك    
  الالجئني وحقوق اإلنسان؛

 ومـن عمليـة املنحـى   و علـى أن احلمايـة الدوليـة لالجـئني مهمـة ديناميـة           تشدد  - ٢٠  
ــشركاء اآلخــرين، بتــشجيع       ــدول وال ــام، بالتعــاون مــع ال ــة املفوضــية وتــشمل القي صــميم والي

تــهم وفقــا للمعــايري املتفــق عليهــا دوليــا  وتيــسري أمــور منــها قبــول الالجــئني واســتقباهلم ومعامل 
وكفالة التوصل إىل حلول دائمة تركز على احلماية، مـع مراعـاة االحتياجـات اخلاصـة للفئـات                  

 وفري، وتالحـظ يف هـذا الـسياق أن تـ          اخلاصـة  وإيالء اهتمام خاص لذوي االحتياجات       الضعيفة
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عـددا كافيـا مـن املـوظفني ذوي      احلماية الدولية خدمـة حتتـاج إىل كثافـة اليـد العاملـة وتتطلـب                
  اخلربة املناسبة، وخباصة على الصعيد امليداين؛

حتليـل  يف  نس والتنـوع    اجلـ   منظـورات الـسن ونـوع      مراعـاة تعمـيم    أمهية تؤكد  - ٢١  
 ضــمان مــشاركة الالجــئني وغريهــم مــن األشــخاص الــذين  ويفاحلمايــة يف جمــال حتياجــات اال

لتخطـــيط لـــربامج املفوضـــية وسياســـات الـــدول يف احـــسب االقتـــضاء، تعـــىن هبـــم املفوضـــية، 
ــذها ــالء   ، وتنفي ــة إي ــضا أمهي ــة األوتؤكــد أي ــسني    ملولوي ــساواة بــني اجلن ــز وعــدم امل عاجلــة التميي

 تلبيــة بأمهيــة مــع اإلقــرار، القــائم علــى أســاس نــوع اجلــنس ومــشكلة العنــف اجلنــسي والعنــف 
  ؛ من احلمايةاحتياجات النساء واألطفال على وجه اخلصوص

الــسياسي   والطــابع اإلنــساين البحــت وغــريالبالغــةاألمهيــة تأكيــد بقــوة  تعيــد  - ٢٢  
دائمـة ملـشاكل     ملهمة املفوضية املتمثلة يف توفري احلماية الدولية لالجئني ويف البحث عن حلـول            

إدمـاجهم حمليـا وإعـادة       العودة الطوعيـة لالجـئني و      تشملالالجئني، وتشري إىل أن تلك احللول       
 أن  فيـه تأكيـد    تعيـد    يف الوقـت الـذي     كـان ذلـك مناسـبا وممكنـا،        حيثمـا  ثالثتوطينهم يف بلد    
 لتيـسري   يف جمـايل التأهيـل والتنميـة   املساعدة، حسب الضرورة، ب   يف حالة اقتراهنا   العودة الطوعية 

   هي احلل املفضل؛تظل دوام عملية إعادة اإلدماج
يــني الالجــئني الم إزاء الــصعوبات اخلاصــة الــيت يواجههــا  عــن القلــق تعــرب  - ٢٣  

 مـضاعفة اجلهـود وتكثيـف    ضـرورة ، وتـشدد علـى   طال أمد حالة اللجـوء الـيت يعيـشوهنا      الذين  
هناء حمنتـهم وإجيـاد حلـول دائمـة         إلعلى الصعيد الدويل للتوصل إىل هنج عملية وشاملة          التعاون
  ؛املتخذة يف هذا الصدديتسق مع القانون الدويل وقرارات اجلمعية العامة  هلم مبا

 وبــصفة خاصــة  ،بأمهيــة التوصــل إىل حلــول دائمــة ملــشاكل الالجــئني      قــرت  - ٢٤  
لـتاليف تـدفق    الالجئني    لتحركات ألسباب اجلذرية  يف سياق هذه العملية مبعاجلة ا      القيامضرورة  
  لالجئني؛ا  من جديدةموجات
تحـديات  بال املتعلـق  مببادرة املفوض السامي املتعلقة بعقد احلوار الرابع         ترحب  - ٢٥  

الثغـرات  ” بشأن موضـوع  ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٩  و ٨احلماية يف جنيف يف      جمال   يف
  ؛“واالستجابات يف جمال احلماية

إىل الدور املهم الذي تؤديه الشراكات الفعالة والتنسيق الفعـال يف تلبيـة      تشري    - ٢٦  
ريــة حاليــا، احتياجــات الالجــئني ويف إجيــاد حلــول دائمــة ألوضــاعهم، وترحـــــب بــاجلهود اجلا

، مبـا فيهـا اجملتمعـات احملليـة الـيت ينتمـون             األصـلية بلدان  البالتعاون مع البلدان املضيفة لالجئني و     
احلكوميــة الدوليــة  املنظمــات  واملنظمــات الدوليــة و املعنيــة ووكــاالت األمــم املتحــدة   ،إليهــا

يف جمـال  علـة  ، واملنظمـات غـري احلكوميـة واجلهـات الفا        حـسب االقتـضاء   واملنظمات اإلقليمية،   
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  الـيت طـال أمـدها      اللجـوء حلـول دائمـة، وخباصـة حلـاالت         جيـاد   إل لتشجيع وضـع إطـار       ،التنمية
 يـــتم االضـــطالع يف ســـياقه وقـــت املناســـبيف الوعودة املـــستدامة نـــهوض بـــاللليـــشمل هنجـــا 

، وتـشجع الـدول علـى        والـتعمري  وإعادة اإلدماج والتأهيل   عادة إىل الوطن  إللالالزمة  نشطة  باأل
ــدعمميدقــت ــةاملتحــدة  ، بالتعــاون مــع وكــاالت األمــم   ال ــة و املعني املنظمــات  واملنظمــات الدولي

يف جمــال احلكوميــة الدوليــة واملنظمــات اإلقليميــة واملنظمــات غــري احلكوميــة واجلهــات الفاعلــة  
 مـن    بفعاليـة  تيسري االنتقـال  ل من هذا القبيل  طار  إ وضع، بوسائل منها ختصيص األموال و     التنمية

  غاثة إىل مرحلة التنمية؛مرحلة اإل
مل تتـوافر لـه مقومـات         ما ميكن أن يدوم    ال التشريدبأن أي حل ملسألة      تسلم  - ٢٧  

  ، تشجع املفوضية على دعم استدامة العودة وإعادة اإلدماج؛ا ولذاالستدامة،
بالتقــدم احملــرز يف زيــادة عــدد الالجــئني الــذين أعيــد توطينــهم وعــدد  ترحــب   - ٢٨  

لــول دائمــة إىل حتلــك الــدول يف التوصـل  بإسـهام  ح الفـرص إلعــادة التــوطني و الـدول الــيت تتــي 
إىل االسـتفادة   املعنـيني    واملفوضـية وغريمهـا مـن الـشركاء           باألمر لالجئني، وتدعو الدول املهتمة   

   كان ذلك مناسبا وممكنا؛حيثما، )٩( املتعدد األطراف بشأن إعادة التوطني التفامهاتطارإمن 
 األنشطة اليت تضطلع هبا الدول لتعزيز املبادرات اإلقليميـة         لتقديرتالحظ مع ا    - ٢٩  

بـذل  اليت تيسر اعتماد سياسات وهنج تعاونيـة بـشأن الالجـئني، وتـشجع الـدول علـى مواصـلة              
يف  ، من أجل أن تليب على حنو شامل احتياجـات األشـخاص احملتـاجني إىل محايـة دوليـة                  اجلهود

املقدم للمجتمعات احمللية املضيفة اليت تتلقـى أعـدادا كـبرية           ، مبا يف ذلك الدعم      منطقة كل منها  
   دولية؛محايةمن األشخاص احملتاجني إىل 

ــظ  - ٣٠   ــة تالحـ ــام أمهيـ ــية  قيـ ــدول واملفوضـ ــيح  الـ ــشة وتوضـ ــية مبناقـ  دور املفوضـ
 يف   بـشكل أفـضل    احلمايـة مـن   الحتياجـات   تلبيـة ا   بغرضيتعلق بتدفقات اهلجرة املختلطة،      فيما

 محايــة مــن هــم يف حاجــة إىل بــسبل تــشمل ضــمان حــصولاهلجــرة املختلطــة، ســياق تــدفقات 
ملـساعدة   واليتـه،    باالتـساق مـع    املفـوض الـسامي،      اسـتعداد  وتالحـظ     على حق اللجـوء،    دولية

  ؛على الوفاء مبا عليها من مسؤوليات تتعلق باحلماية يف هذا الصددالدول 
 مواطنيهـا، وهتيـب بالـدول     تقبـل عـودة   أن  ب ملزمة مجيع الدول    أن على تشدد  - ٣١  

تيـسر عـودة مواطنيهـا الـذين تـبني أهنـم ليـسوا يف حاجـة إىل محايـة دوليـة، وتؤكـد ضــرورة             أن
 االحتـرام الكامـل حلقـوق اإلنـسان         ظـل  وإنـسانية ويف     مأمونـة تتم عودة األشخاص بطريقـة       أن

  اخلاصة هبم ولكرامتهم، بصرف النظر عن مركز األشخاص املعنيني؛
_______________ 
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تغـري املنـاخ والتـدهور       ميثلـها  إزاء التحـديات الـيت       ن القلـق الـشديد    تعرب عـ    - ٣٢  
 املفوضية واملساعدة اليت تقدمها للسكان الـضعفاء الـذين      نشطة احلماية اليت تضطلع هبا    ألالبيئي  

تعىن هبم على نطاق العامل، وخباصـة يف أقـل البلـدان منـوا، وحتـث املفوضـية علـى االسـتمرار يف                       
 يف عملــها، يف إطــار واليتــها، وبالتــشاور مــع الــسلطات الوطنيــة       التــصدي هلــذه التحــديات  

  ؛ يف تنفيذ عملياهتاوبالتعاون مع الوكاالت املختصة
 لكفالــة عــودة وإعــادة بذلتــها حكومــة العــراقاجلهــود اإلجيابيــة الــيت  تالحــظ  - ٣٣  

لبلدان املـضيفة يف    التدابري اليت اختذهتا ا   و،   ومنه العراق داخل  املشردين إدماج املواطنني العراقيني  
ــدعم   ــأثري اخلطــري  املــشرديناملنطقــة ل ــسلم بالت ــشريد مــن العــراق، وت ــة  يف  للت ــة االجتماعي  احلال
علــى حنــو  يعمــل بــاجملتمع الــدويل أن ، يف هــذا الــسياق،بلــدان املنطقــة، وهتيــبيف واالقتــصادية 

غيـة متكـني بلـدان      ومنسق من أجل توفري احلماية للمشردين وزيادة املساعدة املقدمة هلـم ب            حمدد
شــراكة مــع املفوضــية ووكــاالت األمــم االحتياجــات يف  تلبيــةهتا علــى ااملنطقــة مــن تعزيــز قــدر

  وحركة الصليب األمحر واهلالل األمحر الدولية واملنظمات غري احلكومية؛األخرى املتحدة 
 علـى   املعنيـة  مجيع الدول واملنظمات غري احلكومية واملنظمات األخـرى           حتث  - ٣٤  

 األعبـاء  وتقاسـم  مع املفوضية بروح من التضامن الـدويل  جنبا إىل جنب، عاون وتعبئة املوارد الت
 البلــدان الــيت اســتقبلت أعــدادا ســيما ال البلــدان املــضيفة، وات قــدرتعزيــزواملــسؤوليات، بغيــة 

 اللجـوء، وختفيـف عبئهـا الثقيـل، وهتيـب باملفوضـية أن تواصـل                ي مـن الالجـئني وملتمـس      كبرية
كثـرة  لألسباب اجلذريـة  ملعاجلة ادورها احلفاز يف تعبئة املساعدة من اجملتمع الدويل      ب االضطالع

 أقــل البلــدان منــوا والبلــدان الــيت متــر اقتــصاداهتا   ســيما الأعــداد الالجــئني يف البلــدان الناميــة، و 
  آلثار االقتصادية والبيئية واالجتماعية النامجة عن ذلك؛امبرحلة انتقالية، و

جـراء األزمـة املاليـة    مـن   إزاء التحديات املاثلة واملمكنة     ن بالغ القلق  تعرب ع   - ٣٥  
  واالقتصادية العاملية فيما يتعلق بأنشطة املفوضية؛

 والوســائل الكفيلــة بتوســيع قاعــدة  سبل الــحبــث باملفوضــية أن تواصــل هتيــب  - ٣٦  
ت املاحنـة احلكوميـة     اجلهـا  التعـاون مـع      تعزيـز  تقاسم األعباء عن طريق      زيادة ل اجلهات املاحنة هلا  

   والقطاع اخلاص؛واجلهات املاحنة غري احلكومية
توفري موارد كافيـة يف الوقـت املناسـب للمفوضـية لكـي تواصـل               ضرورة   ب تقر  - ٣٧  

ــا األساســي    االضــطالع  ــا مبوجــب نظامه ــة إليه ــة املوكل ــة    )١٠(بالوالي ــة العام ــرارات اجلمعي وق
ص الذين تعىن هبم املفوضية، وتـشري إىل قراراهتـا     بالالجئني وغريهم من األشخا   املتعلقة  الالحقة  

_______________ 
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ــؤرخ ٥٨/١٥٣ ــانون األول٢٢ املــ ــؤرخ ٥٨/٢٧٠  و٢٠٠٣ديــــسمرب / كــ ــانون ٢٣ املــ  كــ
 ٦٠/١٢٩  و٢٠٠٤ديــسمرب / كــانون األول٢٠ املــؤرخ ٥٩/١٧٠  و٢٠٠٣ديــسمرب /األول

ــؤرخ  ــسمرب /كــانون األول ١٦امل ــؤرخ ٦١/١٣٧  و٢٠٠٥دي ــسمرب / كــانون األول١٩ امل دي
 املــــــؤرخ ٦٣/١٤٨  و٢٠٠٧ديـــــسمرب  / كـــــانون األول ١٨ املـــــؤرخ  ٦٢/١٢٤  و٢٠٠٦
ــسمرب /كــانون األول ١٨ ــسمرب / كــانون األول١٨ املــؤرخ ٦٤/١٢٧  و٢٠٠٨دي  ٢٠٠٩دي

ــها املتعلقــة ــأمور من ــذ الفقــرة   ب  مــن النظــام األساســي للمفوضــية، وحتــث احلكومــات    ٢٠ تنفي
 السرعة للنداءات السنوية والتكميلية الـيت        على االستجابة على وجه    اجلهات املاحنة وغريها من   

   براجمها؛ إطارتوجهها املفوضية لتلبية االحتياجات يف
 إىل املفوض السامي أن يقدم تقريرا عن أنـشطته إىل اجلمعيـة العامـة يف            تطلب  - ٣٨  
  .والستنيالسادسة دورهتا 

  ٧١اجللسة العامة 
  ٢٠١٠ ديسمرب/ كانون األول٢١

  


