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قرار اختذته اجلمعية العامة 
 

 [(A/55/597) بناء على تقرير اللجنة الثالثة ]

 

مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني  -٧٤/٥٥

 

إن اجلمعية العامة، 

وقد نظرت يف تقريـر مفوضـة األمـم املتحـدة السـامية لشـؤون الالجئـني عـن أنشـطة املفوضيـة(١)  وتقريـر اللجنـة التنفيذيـة لربنـامج 

مفوضة األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني عن أعمال دورا احلادية واخلمسني(٢) واالستنتاجات والقرارات الواردة فيه، 

وإذ تشري إىل قرارها ١٤٦/٥٤ املؤرخ ١٧ كانون األول/ديسمرب ١٩٩٩، 

وإذ تثين على املفوضـة السـامية وموظفيـها وشـركائهم املنفذيـن ملـا يتحلـون بـه مـن كـفاءة وشـجاعة وتفـان يف تأديـة مسـؤوليام، 

وإذ تشيد ؤالء املوظفني الذين مـا فتئـت أرواحـهم تتعـرض للخطـر يف أثنـاء القيـام بواجبـام، وإذ تديـن بقـوة مـا يلحـق بـاملوظفني مـن وفيـات 

وإصابات وغري ذلك من أشكال العنف اجلسدي والنفسي نتيجة ألعمال العنف العامة فضال عن أعمال العنف اليت تستهدفهم،  

وإذ تعرب عن تقديرها يف هذه السنة، اليت توافق الذكـرى السـنوية اخلمسـني لتأسـيس مفوضيـة األمـم املتحـدة لشـؤون الالجئـني، 

للعمل املنجز منـذ إنشـائها يف تلبيـة احتياجـات الالجئـني إىل احلمايـة واملسـاعدة ويف إجيـاد حلـول دائمـة حملنتـهم، وإذ تثـين علـى الـدول ملـا تبذلـه 

من تعاون ودعم، 

ـــني عــن أعمــال دورــا احلاديــة  تؤيـد تقريـر اللجنـة التنفيذيـة لربنـامج مفوضـة األمـم املتحـدة السـامية لشـؤون الالجئ - ١

واخلمسني(٢)؛ 

تؤكـد بقـوة مـن جديـد األمهيـة األساسـية والطـابع اإلنسـاين البحـت وغـري السياســـي ملهمــة مفوضيــة األمــم املتحــدة  - ٢

لشؤون الالجئني املتمثلـة يف توفـري احلمايـة الدوليـة لالجئـني ويف البحـث عـن حلـول دائمـة ملشـكلة الالجئـني، وتعيـد تـأكيد ضـرورة أن تواصـل 

احلكومات تيسري القيام ذه املهمة بفعالية؛ 
 __________

 .(A/55/12) (١)  الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة اخلامسة واخلمسون، امللحق رقم ١٢

 .(A/55/12/Add.1) (٢)  املرجع نفسه، امللحق رقم ١٢ ألف
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تعرب عن خالص تقديرها وامتناا لسـاداكو أوغاتـا جلـهودها الدؤوبـة طيلـة توليـها منصـب مفوضـة األمـم املتحـدة  - ٣

السامية لشؤون الالجئني، من أجل التوصــل إىل حلـول إنسـانية مبتكـرة ملشـكلة الالجئـني يف شـىت أحنـاء العـامل، ولتأديتـها مهامـها بفعاليـة وتفـان 

جيعالن منها مثاال حيتذى به؛ 

تؤكـد مـن جديـد أن اتفاقيـة عـام ١٩٥١(٣) وبروتوكـول عـام ١٩٦٧(٤) املتعلقـني بوضـــع الالجئــني  يظــالن أســاس  - ٤

نظـام الالجئـني الـدويل، وتقـر بأمهيـة تطبيقـهما بالكـامل مـن جـانب الـدول األطـراف، وتالحـظ مـع االرتيـاح أن مائـة وأربعـني دولـــة هــي اآلن 

أطراف يف أحد الصكني أو كليهما، وترحب باحلدث احلكومــي الـدويل املزمـع عقـده مبشـاركة هـذه الـدول مبناسـبة الذكـرى السـنوية اخلمسـني 

لالتفاقية، وتشجع املفوضية والدول على تعزيز جهودها لزيادة عدد املنضمني إىل هذين الصكني وتنفيذمها بالكامل؛ 

ــــخاص العدميـــي  تالحــظ أن اثنتــني ومخســني دولــة هــي اآلن أطــراف يف اتفاقيــة عــام ١٩٥٤ املتعلقــة بوضــع األش - ٥

اجلنسية(٥) وأن ثالثا وعشرين دولة أصبحت أطرافا يف اتفاقية ختفيـض حـاالت انعـدام اجلنسـية لعـام ١٩٦١(٦)، وتشـجع املفوضـة السـامية علـى 

مواصلة أنشطتها لصاحل األشخاص عدميي اجلنسية؛ 

ـــوق اإلنســان(٧)، يف أن  تؤكـد مـن جديـد أن لكـل فـرد احلـق، كمـا هـو مبـني يف املـادة ١٤ مـن اإلعـالن العـاملي حلق - ٦

ــن االضطـهاد، ويـب جبميـع الـدول أن متتنـع عـن اختـاذ تدابـري تضـر بنظـام اللجـوء، وخصوصـا  يلتمس اللجوء ويتمتع به يف بلدان أخرى هربا م

عن طريق إعادة الالجئني أو ملتمسي اللجوء أو طردهم خالفا للمعايري الدولية؛ 

تؤكد أن محاية الالجئني هي أساسا مسؤولية الدول، اليت ميثـل تعاوـا الكـامل والفعـال وإجراءاـا وعزمـها السياسـي  - ٧

ــها للمفوضيـة كـي تنجـز املـهام املوكولـة إليـها، وترحـب مبقـترح املفوضيـة أن تشـرع يف عمليـة مشـاورات عامليـة بشـأن احلمايـة  أمورا ال غىن عن

الدولية، وتطلب أن يقدم إليها تقرير عن هذه املشاورات؛ 

ترحب بالتدابري اليت اختذا املفوضية جلعــل احلمايـة محايـة فعالـة، اعترافـا منـها بـأن احلمايـة الدوليـة هـي مهمـة ديناميـة  - ٨

وعمليـة املنحـى، يضطلـع ـا بالتعـاون مـع الـدول وسـائر الشـركاء إلجنـاز مجلـة أهـداف منـها تعزيـز وتيسـري اإلذن لالجئـــني بــالدخول وقبوهلــم 

ومعاملتهم وكفالة التوصل إىل حلول دف إىل احلماية؛ 

تؤكـد أمهيـة التضـامن الـدويل وتقـاسم األعبـاء والتعـاون الـدويل مـن أجـــل تقاســم املســؤوليات والشــراكات بالنســبة  - ٩

لتعزيز احلماية الدولية لالجئني، وحتث مجيع الـدول واملنظمـات غـري احلكوميـة وسـائر املنظمـات ذات الصلـة، باالشـتراك مـع املفوضيـة، علـى أن 

تتعـاون وأن تعبـئ املـوارد لتخفيـف العـبء الثقيـل الـذي تتحملـه الـدول الـيت تسـتقبل أعـدادا غفـرية مـن ملتمسـي اللجـوء والالجئـني، وال سـيما 

 __________

األمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، الد ١٨٩، الرقم ٢٥٤٥.  (٣)

املرجع نفسه، الد ٦٠٦، الرقم ٨٧٩١.  (٤)

املرجع نفسه، الد ٣٦٠، الرقم ٥١٥٨.  (٥)

املرجع نفسه، الد ٩٨٩، الرقم ١٤٤٥٨.  (٦)

القرار ٢١٧ ألف (د - ٣).  (٧)
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البلدان النامية منها، ويب باملفوضية أن تواصـل تأديـة دورهـا احلفـاز يف تعبئـة املسـاعدة مـن اتمـع الـدويل للتصـدي لألثـر االقتصـادي والبيئـي 

واالجتماعي الذي ختلفه األعداد الغفرية من الالجئني، وال سيما يف البلدان النامية؛ 

تديـن مجيـع األعمـال الـيت تشـــكل ديــدا لألمــن الشــخصي لالجئــني وملتمســي اللجــوء ولرفاهــهم، مثــل اإلعــادة  - ١٠

القسـرية، والطـرد غـري القـانوين، واالعتـداءات اجلسـدية، ويـب جبميـع دول اللجـوء أن تتخـذ، بالتعـاون مـع املنظمـات الدوليـة عنـد االقتضـــاء، 

مجيع التدابري الالزمة لكفالة احترام مبادئ محاية الالجئني، مبا يف ذلك املعاملة اإلنسانية مللتمسي اللجوء؛ 

حتث الدول على احملافظة على الطابع املدين واإلنساين ملخيمـات الالجئـني ومسـتوطنام بعـدة وسـائل مـن بينـها اختـاذ  - ١١

ــني يف  تدابـري فعالـة ملنـع تسـلل العنـاصر املسـلحة إليـها، وحتديـد أي مـن هـذه العنـاصر املسـلحة وفصلـها عـن جتمعـات الالجئـني، وتوطـني الالجئ

مواقع آمنة، ومتكني املفوضية وغريها مــن املنظمـات اإلنسـانية املناسـبة مـن الوصـول بسـرعة وبـال عوائـق ويف ظـروف آمنـة إىل ملتمسـي اللجـوء 

والالجئني وغريهم من األشخاص الذين تعىن م؛ 

يـب بالـدول ومجيـع األطـراف املعنيـة أن تتخـذ بصفـة عاجلـة مجيـع التدابـري املمكنـة للحفــاظ علــى الســالمة البدنيــة  - ١٢

ملوظفي املفوضية وغريهم من األفراد العـاملني يف اـال اإلنسـاين وصـون ممتلكـام، وأن جتـري حتقيقـا وافيـا يف أيـة جرميـة تقـترف ضدهـم، وأن 

تقدم إىل العدالة األشخاص املسؤولني عن تلك اجلرائم؛ 

تشـجع املفوضيـة علـى أن تواصـل، بالتعـاون مـع البلـدان املضيفـة وبالتنسـيق مـع هيئـات األمـم املتحـدة األخـــرى ذات  - ١٣

الصلة، وضع الترتيبات األمنيـة املالئمـة وإدماجـها يف عملياـا، وأن ختصـص مـوارد كافيـة لسـالمة وأمـن موظفيـها واألشـخاص الذيـن تشـملهم 

واليتها؛ 

تالحظ أن اتفاقية سالمة موظفي األمـم املتحـدة واألفـراد املرتبطـني ـا لعـام ١٩٩٤(٨) أصبحـت اآلن نـافذة املفعـول،  - ١٤

ـــل ذلــك، ولكنــها تالحــظ يف هــذا اخلصــوص أن االتفاقيــة  ويـب بتلـك الـدول الـيت مل تنظـر بعـد يف التوقيـع والتصديـق علـى االتفاقيـة أن تفع

ال تنطبـق تلقائيـا علـى معظـم األفـراد العـاملني يف امليـدان اإلنسـاين، ولذلـك تدعـو الـدول إىل أن تقـدم يف حينـه ردهـا علـى توصيـة األمـني العــام 

بتوسيع نطاق احلمايـة القانونيـة لتشـمل مجيـع موظفـي األمـم املتحـدة واألفـراد املرتبطـني ـا، وذلـك بوضـع بروتوكـول التفاقيـة عـام ١٩٩٤ أو 

بأي وسيلة مالئمة أخرى(٩)؛ 

حتث مجيع الدول واملنظمات ذات الصلة علـى تقـدمي الدعـم إىل املفوضـة السـامية يف حبثـها عـن حلـول دائمـة ملشـاكل  - ١٥

ـــد مــن جديــد أن  الالجئـني، مبـا يف ذلـك العـودة الطوعيـة إىل الوطـن، واإلدمـاج احمللـي وإعـادة التوطـني يف بلـد ثـالث، حسـب االقتضـاء، وتؤك

ـــة واتمــع الــدويل، العمــل  العـودة الطوعيـة إىل الوطـن هـي احلـل املفضـل ملشـاكل الالجئـني ويـب بـالبلدان األصليـة وبلـدان اللجـوء واملفوضي

بروح قوامها تقاسم األعباء والشراكة لتمكني الالجئني من ممارسة حقهم يف العودة إىل أوطام يف أمن وكرامة؛ 

 __________

القرار ٥٩/٤٩، املرفق.  (٨)

انظر S/1999/957، الفقرة ٤٣، و A/54/154/Add.1-E/1999/94/Add.1، الفقرة ١٣.  (٩)
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ـــام يف أمــن وكرامــة، مبــا يف ذلــك  يـب جبميـع الـدول أن يـئ الظـروف املواتيـة لعـودة الالجئـني الطوعيـة إىل أوط - ١٦

الظروف الكفيلة بتعزيز املصاحلة والتنمية الطويلة األجـل يف بلـدان العـودة، وأن تدعـم إعـادة اإلدمـاج املسـتدام للعـائدين، وذلـك بـتزويد البلـدان 

ــايل اإلنعـاش والتنميـة بـالعمل، حسـب االقتضـاء، مـع املفوضيـة واآلليـات ذات الصلـة، مبـا يف ذلـك اآلليـات  األصلية مبا يلزمها من مساعدة يف جم

التابعة ملنظومة األمم املتحدة، والوكاالت اإلمنائية؛ 

تعيد تأكيد حـق مجيـع األشـخاص يف العـودة إىل بلداـم األصليـة، وتؤكـد يف هـذا الصـدد علـى واجـب مجيـع الـدول  - ١٧

أن تقبل عودة مواطنيـها، ويـب جبميـع الـدول أن تيسـر عـودة مواطنيـها الذيـن التمسـوا اللجـوء وتقـرر أـم ليسـوا يف حاجـة إىل محايـة دوليـة، 

وتؤكـد ضـرورة أن تتـم عـودة األشـخاص بطريقـة إنسـانية ويف إطـار االحـترام الكـامل حلقـوق اإلنسـان اخلاصـة ـم ولكرامتـهم، بصـرف النظــر 

عن وضع األشخاص املعنيني؛ 

تسـلِّم باسـتصواب اتـباع اتمـع الـدويل نـهجا شـاملة، وال ســـيما علــى الصعيــد اإلقليمــي، جتــاه مشــاكل الالجئــني  - ١٨

واملشـردين، وتالحـظ يف هـذا الصـدد أن بنـاء القـدرات يف البلـدان األصليـــة وبلــدان اللجــوء ميكــن أن يــؤدي دورا مــهما يف معاجلــة األســباب 

األصليـة لتدفقـات الالجئـني، ويف تعزيـز التـأهب حلـاالت الطـــوارئ والتصــدي هلــا، والــترويج للســالم وبنائــه، ووضــع معايــري إقليميــة حلمايــة 

الالجئني؛ 

حتـث الـدول علـى أن تستكشـف وأن تدعـم دعمـا كـامال، بالتعـاون مـع املفوضيـة واملنظمـات األخــرى ذات الصلــة،  - ١٩

مبادرات بناء القدرات كجزء من ج شامل ملعاجلـة قضايـا الالجئـني، وعلـى أن تتخـذ التدابـري الالزمـة لتشـجيع التنميـة املسـتدامة وتـأمني جنـاح 

أنشـطة بنـاء القـدرات، وتؤكـد مـن جديـد أن هـذه املبـادرات ميكـن أن تشـمل املبـادرات الـــيت تعــزز املؤسســات القانونيــة والقضائيــة واتمــع 

املدين، واملبادرات اليت تعزز اخلدمات املقدمة لالجئـني ومراعـاة حقـوق اإلنسـان وسـيادة القـانون واملسـاءلة، واملبـادرات الـيت تعـزز قـدرة الـدول 

على الوفاء مبسؤولياا إزاء األشخاص الذين تشملهم والية املفوضية؛ 

تعيد تأكيد تأييدها لدور املفوضية يف تقـدمي املسـاعدة اإلنسـانية واحلمايـة للمشـردين داخليـا علـى أسـاس املعايـري الـيت  - ٢٠

ـــانون األول/ديســمرب ١٩٩٨، وتؤكــد علــى اســتمرار صالحيــة املبــادئ التوجيهيــة  حددـا يف الفقـرة ١٦ مـن قرارهـا ١٢٥/٥٣ املـؤرخ ٩ ك

بشأن التشريد الداخلي(١٠)؛ 

يب بالدول أن تعتمد جا يراعـي الشـواغل اجلنسـانية وأن تكفـل منـح وضـع الالجـــــئ للنســـــاء الالئـــــي يسـتندن  - ٢١

ــن خمـاوف هلـا مـا يربرهـا مـن التعـرض لالضطـهاد لألسـباب احملـددة يف اتفاقيـة عـام ١٩٥١ وبروتوكـول عـام  يف مطالبان به إىل ما يساورهن م

ــى  ١٩٦٧، مبـا يف ذلـك االضطـهاد عـن طريـق العنـف اجلنسـي وغـري ذلـك مـن ضـروب االضطـهاد املتصـل بنـوع اجلنـس، وتشـجع املفوضيـة عل

مواصلة وتعزيز ما تبذله من جهود حلماية الالجئات؛ 

حتث الدول واألطـراف ذات الصلـة علـى احـترام ومراعـاة مـا هـو منصـوص عليـه يف القـانون الـدويل حلقـوق اإلنسـان  - ٢٢

ـــى وجــه اخلصــوص بصــون حقــوق الالجئــني األطفــال واملراهقــني  والقـانون اإلنسـاين الـدويل والقـانون الـدويل لالجئـني مـن مبـادئ تتصـل عل

لكوم معرضني بشكل خـاص لإليـذاء، وترحـب يف هـذا الصـدد باعتمـاد الـربوتوكولني االختيـاريني التفاقيـة حقـوق الطفـل املتعلقـني مبشـاركة 
 __________

E/CN.4/1998/53/Add.2، املرفق.  (١٠)
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ـــلحة(١١) وببيــع األطفــال وبغــاء األطفــال واملــواد اإلباحيــة عــن األطفــال(١٢)، ويــب بــالدول أن تعتــرب التوقيــع  األطفـال يف الصراعـات املس

والتصديق عليهما مسألة ذات أولوية؛ 

تشـدد علـى الـدور اخلـاص الـذي يقـوم بـه الالجئـون كبـار السـن داخـل األســـرة الالجئــة، وترحــب بقيــام املفوضيــة  - ٢٣

ـــة االحــترام الكــامل حلقــوق  بوضـع مبـادئ توجيهيـة لتلبيـة احتياجـام اخلاصـة، ويـب بـالدول وباملفوضيـة بـذل جـهود جمـددة مـن أجـل كفال

الالجئني كبار السن والالجئني املعوقني واحتياجام وكرامتهم، وتصميم برامج تراعي أوجه الضعف اخلاصة لديهم؛ 

تشري إىل أن األسرة هي وحدة اجلماعة الطبيعيـة واألساسـية املكونـة للمجتمـع وأـا تسـتحق احلمايـة مـن قبـل اتمـع  - ٢٤

ــع املفوضيـة وغريهـا مـن املنظمـات املعنيـة، باختـاذ تدابـري لكفالـة محايـة أسـرة الالجـئ، مبـا يف  والدولة، ويب بالدول أن تقوم، بالتعاون الوثيق م

ذلك عن طريق اختاذ تدابري ترمي إىل مجع مشل أفراد األسر الذين تفرقوا نتيجة فرار الالجئني؛ 

يـب باحلكومـات واجلـهات املاحنـة األخـرى أن تظـهر تضامنـــها الــدويل ومشــاركتها يف تقاســم األعبــاء مــع بلــدان  - ٢٥

ـــها،  اللجـوء، وال سـيما البلـدان الناميـة والبلـدان الـيت متـر اقتصاداـا مبرحلـة انتقاليـة والبلـدان ذات املـوارد احملـدودة، الـيت تسـتضيف، حبكـم موقع

ـــى حنــو مالئــم للنــداء العــاملي الصــادر عــن  أعـدادا كبـرية مـن الالجئـني وملتمسـي اللجـوء، وحتـث احلكومـات علـى أن تسـتجيب بسـرعة وعل

ــها الربناجميـة السـنوية، وأن تدعـم اجلـهود الراميـة إىل توسـيع قـاعدة املـاحنني حـىت تتسـىن زيـادة  املفوضية الذي يعرض االحتياجات يف إطار ميزانيت

تقاسم األعباء فيمـا بـني املـاحنني، وأن تسـاعد املفوضـة السـامية علـى تـأمني إيـرادات إضافيـة ويف حينـها مـن املصـادر احلكوميـة التقليديـة وسـائر 

احلكومات والقطاع اخلاص حىت تكفل تلبية احتياجات األشخاص الذين تشملهم والية املفوضية تلبية كاملة. 

اجللسة العامة ٨١ 
٤ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٠ 

 __________

القرار ٢٦٣/٥٤، املرفق األول.  (١١)

املرجع نفسه، املرفق الثاين.  (١٢)


