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    ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١٨قرار اختذته اجلمعية العامة يف 

  ])A/64/431( على تقرير اللجنة الثالثة بناء[
  

  مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني  - ٦٤/١٢٧
 

  ،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

  ،هويف املقررات الواردة في )٢(الستنيعن أعمال دورهتا 
أعمال مفوضية األمـم املتحـدة لـشؤون        ب املتعلقة إىل قراراهتا السنوية السابقة      وإذ تشري   

  الالجئني منذ أن أنشأهتا اجلمعية العامة،
 ملا أبداه املفـوض الـسامي مـن خـصال قياديـة، وإذ تـثين علـى                   تقديرها وإذ تعرب عن    

موظفي املفوضية وشـركائها املنفـذين ملـا يتحلـون بـه مـن كفـاءة وشـجاعة وتفـان يف النـهوض                   
 لكل أشكال العنف اليت يتعرض هلا بصورة متزايـدة          القويةإدانتها  تشدد على   مبسؤولياهتم، وإذ   

  دة اإلنسانية وموظفو األمم املتحدة واألفراد املرتبطون هبا،العاملون يف جمال تقدمي املساع
 تقرير اللجنـة التنفيذيـة لربنـامج مفـوض األمـم املتحـدة الـسامي لـشؤون                  تؤيد  ‐ ١  

  ؛)٢(الستنيالالجئني عن أعمال دورهتا 
جلنتـها التنفيذيـة     مبا تقوم به مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجـئني و          ترحب  - ٢  

من عمـل مهـم طيلـة الـسنة يهـدف إىل تعزيـز نظـام احلمايـة الدوليـة وإىل مـساعدة احلكومـات               
   عن توفري احلماية؛اسؤولياهتمبعلى االضطالع 

_______________ 

  .(A/64/12) ١٢ والستون، امللحق رقم ة الرابعةالرمسية للجمعية العامة، الدورالوثائق  )١(
  ).A/64/12/Add.1 (لف أ١٢امللحق رقم املرجع نفسه،  )٢(
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 )٣(١٩٥١ االتفاقيــــة املتعلقــــة مبركــــز الالجــــئني لعــــام  تؤكــــد مــــن جديــــد  - ٣  
 حلمايـة الالجـئني، وتـسلم بأمهيـة       بوصفهما أسـاس النظـام الـدويل         )٤(١٩٦٧وبروتوكوهلا لعام   

، وتالحـظ مـع االرتيـاح    اليت جيسداهناوبالقيم  على حنو تام وفعال      الدول األطراف    أن تطبقهما 
أن مائة وسبعا وأربعني دولـة هـي اآلن أطـراف يف أحـد الـصكني أو كليهمـا، وتـشجع الـدول            

،  بـشكل خـاص    شدد،تـ  النظر يف االنضمام إليهمـا، و      اليت ليست أطرافا يف هذين الصكني على      
 أمهيــة االحتــرام الكامــل ملبــدأ عــدم اإلعــادة القــسرية، وتــدرك أن عــددا مــن الــدول غــري    علــى

   قد أبدى سخاء يف استضافة الالجئني؛املتعلقني بالالجئنياألطراف يف الصكني الدوليني 
 وسـتني دولــة هـي اآلن أطــراف يف االتفاقيـة املتعلقــة مبركــز    مخــسا أن تالحـظ   - ٤  

 يف اتفاقيـة ختفـيض    وثالثـني دولـة أطـراف   سـبعا وأن   )٥(١٩٥٤ عدميي اجلنسية لعام     األشخاص
 إىل هـذين الـصكني      نـضم بعـد   ، وتشجع الدول الـيت مل ت      )٦(١٩٦١حاالت انعدام اجلنسية لعام     

ذلك، وحتـيط علمـا مبـا قـام بـه املفـوض الـسامي مـن عمـل خبـصوص               بـ  على أن تنظـر يف القيـام      
حـاالت انعـدام اجلنـسية ومحايـة األشـخاص      وختفـيض  ة ومنـع    حتديد األشـخاص عـدميي اجلنـسي      

عدميي اجلنسية، وحتـث املفوضـية علـى مواصـلة العمـل يف هـذا امليـدان وفقـا لقـرارات اجلمعيـة                       
  العامة واستنتاجات اللجنة التنفيذية ذات الصلة؛

 والــذكرى )٧( بالــذكرى الـسنوية الـستني إلبــرام اتفاقيـات جنيـف    حتـيط علمـا    - ٥  
جلوانـب اخلاصـة مبـشاكل     الـيت تـنظم ا  اتفاقيـة منظمـة الوحـدة األفريقيـة       األربعني إلبرام   السنوية  

  ؛٢٠٠٩  اللتني احتفل هبما يف عام)٨(الالجئني يف أفريقيا
 علـى   بالدرجـة األوىل   على أن محاية الالجئني مسؤولية تقـع         تشدد من جديد    - ٦  

أمــورا  وعزمهــا الــسياسي هاوعملــعلــى حنــو كامــل وفعــال  تعاوهنــا يــشكل  الــيتعــاتق الــدول 
لتمكني املفوضية من إجناز املهام املوكلـة إليهـا، وتـشدد بقـوة، يف هـذا الـسياق، علـى           ضرورية  

  أمهية التضامن الدويل الفعال وتقاسم األعباء واملسؤوليات؛
 حـاالت انعـدام      وختفـيض   على أن املـسؤولية عـن منـع        تشدد من جديد أيضا     - ٧  

  ؛ على حنو مالئممع اجملتمع الدويللى عاتق الدول، بالتعاون ول عاجلنسية تقع يف املقام األ

_______________ 

  .٢٥٤٥، الرقم ١٨٩، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )٣(
  .٨٧٩١، الرقم ٦٠٦املرجع نفسه، اجمللد  )٤(
  .٥١٥٨، الرقم ٣٦٠املرجع نفسه، اجمللد  )٥(
  .١٤٤٥٨، الرقم ٩٨٩املرجع نفسه، اجمللد  )٦(
  .٩٧٣ إىل ٩٧٠، األرقام ٧٥املرجع نفسه، اجمللد  )٧(
  .١٤٦٩١، الرقم ١٠٠١املرجع نفسه، اجمللد  )٨(
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ــا   تــشدد مــن جديــد كــذلك    - ٨   ــة املــشردين داخلي علــى أن املــسؤولية عــن محاي
 علــى حنــو مــع اجملتمــع الــدويل ن لــى عــاتق الــدول، بالتعــاو ومــساعدهتم تقــع يف املقــام األول ع 

  ؛مالئم
 التـصدي تعزيز قدرهتا على مية إىل  الرا املفوضية على مواصلة جهودها      تشجع  - ٩  

التقيــد، بــصورة ميكــن التنبــؤ هبــا علــى حنــو  كفالــة بالتــايل، و علــى حنــو وافحلــاالت الطــوارئ
   الطوارئ؛تاللتزامات املشتركة بني الوكاالت يف حاالأفضل، با
ــا   - ١٠   ــيت   حتــيط علم ــة ال ــشطة احلالي ــا  باألن ــوم هب ــة   تق ــق حبماي ــا يتعل  املفوضــية فيم

خليا ومساعدهتم، مبا يف ذلك يف سياق الترتيبات املـشتركة بـني الوكـاالت يف هـذا                 املشردين دا 
 األنـشطة مـع قـرارات اجلمعيـة العامـة ذات الـصلة              هـذه  أن تتسق    ضرورة شدد على امليدان، وت 

وأال ختل بوالية املفوضية جتاه الالجئني ونظام اللجوء، وتشجع املفوض الـسامي علـى مواصـلة                
  ؛الصددن دور مفوضيته يف هذا حواره مع الدول بشأ

العمــل يف شــراكة وتعــاون تــام مــع الــسلطات الوطنيــة  املفوضــية علــى تــشجع  - ١١  
 ومكاتــب األمــم املتحــدة ووكاالهتــا واملنظمــات الدوليــة واحلكوميــة الدوليــة واملنظمــات عنيــةامل

يف سـتجابة   اإلقليمية واملنظمات غري احلكومية، من أجل املـسامهة يف مواصـلة تنميـة قـدرات اال               
  املنظمــةاإلنــسانية علــى مجيــع املــستويات، وتــشري إىل دور املفوضــية بوصــفها  جمــال املــساعدة 

 وتنسيق شـؤون املخيمـات وإدارهتـا وتـوفري املـأوى يف حـاالت               الرائدة يف جماالت توفري احلماية    
  الطوارئ املعقدة؛

ــضا   - ١٢   ــشجع أي ــشؤو     ت ــسيق ال ــب تن ــع مكت ــى مواصــلة العمــل م ن  املفوضــية عل
 منظمـات األمـم املتحـدة املعنيـة األخـرى واملنظمـات       نية التابع لألمانة العامة، إىل جانـب  اإلنسا

تعزيـز تنـسيق   لاحلكومية الدولية املعنية األخرى واجلهات الفاعلة يف اجملالني اإلنساين واإلمنـائي،      
 ٦٣/١٣٩عامـة   ، حـسبما ورد يف قـرار اجلمعيـة ال         وكفاءهتـا فعاليتـها   زيادة  املساعدة اإلنسانية و  

 بشأن تعزيز تنسيق املـساعدة اإلنـسانية الـيت تقـدمها            ٢٠٠٨ديسمرب  /كانون األول  ١١املؤرخ  
  ؛األمم املتحدة يف حاالت الطوارئ

ــشجع كــذلك   - ١٣   ــادرة وحــدة األداء    املفوضــيت ــة يف مب ــشاركة الكامل ــى امل  ة عل
   بالكامل؛حتقيق أهدافهاو

ــدير   - ١٤   ــذ   تالحــظ مــع التق ــيت   عاســتمرار تنفي ــي واإلداري ال ــيري اهليكل ــة التغ ملي
 وضـع ، مبـا يف ذلـك       اتاإلصـالح إكمال تنفيذ عمليـة      على    املفوضية جتريها املفوضية، وتشجع  

 إصــالح املــوارد البــشرية، وكــذلك، علــى أســاس النتــائجواملــساءلة  لــإلدارةســتراتيجية اإطــار و
 مــن ياجــات املــستفيدين لكــي يتــسىن تلبيــة احت التحــسني املــستمرعلــىوعلــى تركيــز اهتمامهــا 

  ؛على حنو فعال وشفافوكفالة استعمال مواردها   على حنو أكفأخدماهتا
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  اللجـوء واملـشردين داخليـا     وملتمـسي  االعتـداءات علـى الالجـئني        تدين بقـوة    - ١٥  
 أمنـهم الشخـصي ورفـاههم، وهتيـب جبميـع الـدول املعنيـة         تـشكل خطـرا يهـدد   واألعمـال الـيت  

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

  جمال تقـدمي    الزدياد عدد اهلجمات على العاملني يف      تعرب عن القلق العميق     - ١٦  
ال أرواح العــاملني يف جمــملــساعدة اإلنــسانية، وخباصــة اخلــسائر يف املــساعدة اإلنــسانية وقوافــل ا

 مـن أجـل تقـدمي       أكثرهـا حتـديا    اإلنـسانية الـذين يعملـون يف أصـعب الظـروف و            تقدمي املساعدة 
  املساعدة إىل من حيتاجوهنا؛

ــ  - ١٧   ضــرورة أن تكفــل الــدول عــدم إفــالت منفــذي اهلجمــات الــيت   علــى  شددت
  اإلنــسانية ومــوظفي األمــم املتحــدةتقــدمي املــساعدةوقعــت يف أقاليمهــا ضــد العــاملني يف جمــال 

دون مـرتكيب هـذه األعمـال إىل العدالـة       تقـدمي   هبا من العقاب على أفعاهلم، و     واألفراد املرتبطني   
  إبطاء، حسبما تنص عليه القوانني الوطنية ومتليه االلتزامات مبوجب القانون الدويل؛ 

ــانوين    تعــرب عــن اســتيائها   - ١٨   ــات اإلعــادة القــسرية والطــرد غــري الق  إزاء عملي
للجــوء، وهتيــب جبميــع الــدول املعنيــة أن تكفــل احتــرام املبــادئ ذات الــصلة  لالجــئني وطــاليب ا

  املتعلقة حبماية الالجئني وحقوق اإلنسان؛
 ومـن عمليـة املنحـى   و علـى أن احلمايـة الدوليـة لالجـئني مهمـة ديناميـة           تشدد  - ١٩  

ــشركاء اآلخــرين، بتــشجيع       ــدول وال ــام، بالتعــاون مــع ال ــة املفوضــية وتــشمل القي صــميم والي
وتيــسري أمــور منــها قبــول الالجــئني واســتقباهلم ومعاملتــهم وفقــا للمعــايري املتفــق عليهــا دوليــا    
وكفالة التوصل إىل حلول دائمة تركز على احلماية، مـع مراعـاة االحتياجـات اخلاصـة للفئـات                  

 وفري وإيالء اهتمام خاص لذوي االحتياجـات احملـددة، وتالحـظ يف هـذا الـسياق أن تـ                  الضعيفة
ذوي لـب عـددا كافيـا مـن املـوظفني        الدولية خدمـة حتتـاج إىل كثافـة اليـد العاملـة وتتط            احلماية  

  اخلربة املناسبة، وخباصة على الصعيد امليداين؛
ــة تؤكــد  - ٢٠   ــسانيو  منظــورات الــسن  تعمــيم مراعــاة أمهي ــل يف  والتنــوع ةاجلن حتلي

شــخاص الــذين  ضــمان مــشاركة الالجــئني وغريهــم مــن األويفاحلمايــة يف جمــال حتياجــات اال
يف التخطـــيط لـــربامج املفوضـــية وسياســـات الـــدول حـــسب االقتـــضاء، تعـــىن هبـــم املفوضـــية، 

عاجلة التمييز وعدم املساواة بني اجلنـسني ومـشكلة         ملوتؤكد أيضا أمهية إيالء أولوية      ،  وتنفيذمها
 احتياجـات  تلبيـة  بأمهيـة  مـع اإلقـرار  نـوع اجلـنس،   أسـاس  العنف اجلنـسي والعنـف القـائم علـى        
  ؛ من احلمايةالنساء واألطفال على وجه اخلصوص

ــة األساســية والطــابع اإلنــساين البحــت وغــري  بقــوة  تؤكــد مــن جديــد   - ٢١    األمهي
 الــسياسي ملهمــة املفوضــية املتمثلــة يف تــوفري احلمايــة الدوليــة لالجــئني ويف البحــث عــن حلــول  
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دائمـــة ملـــشاكل الالجـــئني، وتـــشري إىل أن تلـــك احللـــول تتـــضمن العـــودة الطوعيـــة لالجـــئني   
تأكيـد  المـع     حيثمـا كـان ذلـك مناسـبا وممكنـا،          إدماجهم حمليا وإعادة توطينهم يف بلد ثالث،      و

تــدابري التأهيــل وتقــدمي  الــيت تــدعمها، حــسب الــضرورة،  أن العــودة الطوعيــة علــىمــن جديــد
   هي احلل املفضل؛تظل لتيسري دوام عملية إعادة اإلدماجاملساعدة اإلمنائية 

 الالجــئني اليــنيمالــصعوبات اخلاصــة الــيت يواجههــا   إزاء عــن القلــق تعــرب  - ٢٢  
 مـضاعفة اجلهـود وتكثيـف التعـاون         ضـرورة الذين يعانون أوضـاعا طـال أمـدها، وتـشدد علـى             

م وإجيـاد حلـول دائمـة هلـم         هنـاء حمنتـه   إلعلى الـصعيد الـدويل للتوصـل إىل هنـج عمليـة وشـاملة               
  يتسق مع القانون الدويل وقرارات اجلمعية العامة ذات الصلة؛ مبا

 وبــصفة خاصــة  ، بأمهيــة التوصــل إىل حلــول دائمــة ملــشاكل الالجــئني     تقــر  - ٢٣  
 لـتاليف تـدفق موجـات    الالجـئني  لتحركـات  ، يف هذه العملية،  ألسباب اجلذرية معاجلة ا ضرورة  
  لالجئني؛ا  منجديدة

  يف جمـال   تحـديات ال مببادرة املفوضية املتعلقة بعقـد احلـوار الثالـث عـن             ترحب  - ٢٤  
ــة يف جنيــف يف   ــشأن موضــوع  ٢٠٠٩ديــسمرب / كــانون األول١٠  و٩احلماي التحــديات ’’ ب

اليت يواجهها األشخاص الذين تعىن هبـم مفوضـية األمـم املتحـدة لـشؤون الالجـئني يف البيئـات                    
  ؛‘‘احلضرية
ور املهم الذي تؤديه الشراكات الفعالة والتنسيق الفعـال يف تلبيـة     إىل الد تشري    - ٢٥  

احتياجــات الالجــئني ويف إجيــاد حلــول دائمــة ألوضــاعهم، وترحـــــب بــاجلهود اجلاريــة حاليــا، 
تمعـات احملليـة الـيت ينتمـون        ، مبـا فيهـا اجمل     األصـلية بلدان  البالتعاون مع البلدان املضيفة لالجئني و     

احلكوميــة الدوليــة  املنظمــات  واملنظمــات الدوليــة و املعنيــة املتحــدة  ووكــاالت األمــم ،إليهــا
 ،، واملنظمـات غـري احلكوميـة واجلهـات الفاعلـة اإلمنائيـة            حسب االقتضاء واملنظمات اإلقليمية،   

لـيت طـال أمـدها،      حلول دائمة، وخباصة حلاالت الالجـئني ا      إجياد  لتشجيع وضع إطار يرمي إىل      
وإعـادة    يتـضمن أنـشطة اإلعـادة إىل الـوطن      وقت املناسب يف ال و لعودة املستدامة لويشمل هنجا   

ع وكـاالت األمـم املتحـدة       اإلدماج والتأهيل واإلعمار، وتشجع الدول على القيام، بالتعاون مـ         
احلكوميـة الدوليـة واملنظمـات اإلقليميـة واملنظمـات غـري            املنظمـات    واملنظمـات الدوليـة و     املعنية

طـار  إ وضـع ائية، بتقدمي الدعم بوسائل منها ختصيص األمـوال و        احلكومية واجلهات الفاعلة اإلمن   
   من مرحلة اإلغاثة إىل مرحلة التنمية؛ بفعاليةبغية تيسري االنتقالمن هذا القبيل 

فر لـه مقومـات     امل تتـو    ما ميكن أن يدوم    ال بأن أي حل ملسألة التشريد     تسلم  - ٢٦  
  العودة وإعادة اإلدماج؛، تشجع املفوضية على دعم استدامة ا ولذاالستدامة،

بالتقــدم احملــرز يف زيــادة عــدد الالجــئني الــذين أعيــد توطينــهم وعــدد  ترحــب   - ٢٧  
لــول دائمــة إىل حتلــك الــدول يف التوصـل  بإسـهام  الـدول الــيت تتــيح الفـرص إلعــادة التــوطني و  
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سـتفادة  إىل اال 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         تالحظ مع التقدير    - ٢٨  
ــسر   ــشأن الالجــئني  اعتمــادالــيت تي ــة ب ــدول علــى مواصــلة   ، سياســات وهنــج تعاوني  وتــشجع ال
 على حنو شامل احتياجات األشـخاص احملتـاجني إىل محايـة دوليـة يف               ليب أجل أن ت   جهودها من 

ادا كـبرية مـن   مناطقهم، مبا يف ذلك الـدعم املقـدم للمجتمعـات احملليـة املـضيفة الـيت تتلقـى أعـد            
  ؛ الدوليةمايةحلااألشخاص احملتاجني إىل 

ــظ  - ٢٩   ــة تالحـ ــام أمهيـ ــية  قيـ ــدول واملفوضـ ــيح  الـ ــشة وتوضـ ــية  دور امبناقـ ملفوضـ
 يف   بـشكل أفـضل    احلمايـة مـن   الحتياجـات   تلبيـة ا   بغرضيتعلق بتدفقات اهلجرة املختلطة،      فيما

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

  ؛اء مبا عليها من مسؤوليات تتعلق باحلماية يف هذا الصددعلى الوفالدول 
أن تقبـل عـودة مواطنيهـا، وهتيـب بالـدول أن         بـ  مجيع الدول    التزام على   تشدد  - ٣٠  

تيسر عودة مواطنيها الذين تبني أهنم ليسوا يف حاجة إىل محاية دوليـة، وتؤكـد ضـرورة أن تـتم       
 االحتـرام الكامـل حلقـوق اإلنـسان اخلاصـة            وإنسانية ويف إطار   مأمونةعودة األشخاص بطريقة    

  هبم ولكرامتهم، بصرف النظر عن مركز األشخاص املعنيني؛
 إزاء التحـديات الـيت ميثلـها تغـري املنـاخ والتـدهور              تعرب عـن القلـق الـشديد        - ٣١  

البيئي ألنشطة احلمايـة الـيت تنفـذها املفوضـية واملـساعدة الـيت تقـدمها للـسكان الـضعفاء الـذين                   
م على نطاق العامل، وخباصـة يف أقـل البلـدان منـوا، وحتـث املفوضـية علـى االسـتمرار يف                      تعىن هب 

 وبالتــشاور مــع الــسلطات الوطنيــة    ،يف إطــار واليتــها ذه التحــديات يف عملــها،  هلــ التــصدي
  وبالتعاون يف عملياهتا مع الوكاالت املختصة؛

ما لذلك مـن   منه ووالنازحني العراق داخلاملشردين العدد الكبري من     تالحظ  - ٣٢  
بلــدان املنطقــة، وهتيــب بــاجملتمع الــدويل أن  ل احلالــة االجتماعيــة واالقتــصادية تــأثري خطــري علــى

 ومنسق من أجـل تـوفري احلمايـة للمـشردين وزيـادة املـساعدة املقدمـة        على حنو هادف  يتصرف  
كة مـع املفوضـية     شـرا االحتياجـات يف     تلبيةهتا على   اهلم بغية متكني بلدان املنطقة من تعزيز قدر       

وحركة الصليب األمحـر واهلـالل األمحـر الدوليـة واملنظمـات            األخرى  ووكاالت األمم املتحدة    
  غري احلكومية؛

_______________ 
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 علـى   املعنيـة  مجيع الدول واملنظمات غري احلكومية واملنظمات األخـرى           حتث  ‐ ٣٣  
ــوم،  ــا إىل جنـــبأن تقـ ــدويل   جنبـ ــروح مـــن التـــضامن الـ ــية وبـ ــع املفوضـ ــم مـ ــاوتقاسـ ء  األعبـ

 البلـدان   سـيما  ال البلـدان املـضيفة، و     ات قـدر  تعزيـز واملسؤوليات، بالتعاون وتعبئـة املـوارد بغيـة         
 مـن الالجـئني وملتمـسي اللجـوء، وختفيـف عبئهـا الثقيـل، وهتيـب                 كـبرية اليت استقبلت أعـدادا     
 ملعاجلـة دورها احلفـاز يف تعبئـة املـساعدة مـن اجملتمـع الـدويل               االضطالع بـ  باملفوضية أن تواصل    

 أقل البلـدان منـوا والبلـدان        سيما الكثرة أعداد الالجئني يف البلدان النامية، و      لألسباب اجلذرية   ا
  آلثار االقتصادية والبيئية واالجتماعية النامجة عن ذلك؛االيت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية، و

اليــة  إزاء التحــديات املاثلــة واملمكنــة جــراء األزمــة املتعــرب عــن بــالغ القلــق  - ٣٤  
  واالقتصادية العاملية فيما يتعلق بأنشطة املفوضية؛

 والوسائل الكفيلة بتوسـيع قاعـدة       سبل باملفوضية أن تواصل استطالع ال     هتيب  - ٣٥  
اجلهـات املاحنـة احلكوميـة      التعاون مـع     تعزيز تقاسم األعباء، عن طريق      زيادة ل اجلهات املاحنة هلا  

  اخلاص؛ والقطاع غري احلكوميةاجلهات املاحنة و
توفري موارد كافية ويف الوقت املناسب للمفوضـية لكـي تواصـل            ضرورة   ب تقر  - ٣٦  

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

ــانون األول٢٢ؤرخ  املــــ٥٨/١٥٣ ــؤرخ ٥٨/٢٧٠  و٢٠٠٣ديــــسمرب / كــ ــانون ٢٣ املــ  كــ
 ٦٠/١٢٩  و٢٠٠٤ديــسمرب / كــانون األول٢٠ املــؤرخ ٥٩/١٧٠  و٢٠٠٣ديــسمرب /األول

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

 مـن النظـام األساسـي       ٢٠ تنفيـذ الفقـرة       بأمور منـها   املتعلقة ٢٠٠٨ديسمرب  /كانون األول  ١٨
 علـى االسـتجابة علـى وجـه الـسرعة      اجلهـات املاحنـة   للمفوضية، وحتث احلكومات وغريها مـن       

   براجمها؛ إطارللنداءات السنوية والتكميلية اليت توجهها املفوضية لتلبية االحتياجات يف
 إىل املفوض السامي أن يقدم تقريرا عن أنـشطته إىل اجلمعيـة العامـة يف            تطلب  - ٣٧  
  .والستنياخلامسة دورهتا 

  ٦٥اجللسة العامة 
  ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١٨

  

_______________ 

  .، املرفق)٥ - د (٤٢٨القرار  )١٠(


