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    ٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول٢٢قرار اختذته اجلمعية العامة يف 

   Corr.1)] و A/58/503( بناء على تقرير اللجنة الثالثة[
  

  تقدمي املساعدة إىل الالجئني القصر غري املصحوبني  -  ٥٨/١٥٠
  

  ،إن اجلمعية العامة  
، ١٩٩٤ديــــــسمرب / كــــــانون األول٢٣ املــــــؤرخ ٤٩/١٧٢ إىل قراراهتــــــا إذ تــــــشري  

ــؤرخ ٥٠/١٥٠ و ــانون األول٢١ املــ ــسمرب / كــ ــؤرخ ٥١/٧٣، و ١٩٩٥ديــ ــانون ١٢ املــ  كــ
 ٥٣/١٢٢، و ١٩٩٧ديــسمرب / كــانون األول١٢ املــؤرخ ٥٢/١٠٥، و ١٩٩٦ديــسمرب /األول

ــؤرخ  ــانون األول٩املـ ــسمرب / كـ ــؤرخ ٥٤/١٤٥، و ١٩٩٨ديـ ــانون األول١٧ املـ ــسمرب / كـ ديـ
  ،٢٠٠١ديسمرب / كانون األول١٩ املؤرخ ٥٦/١٣٦ ، و١٩٩٩

   أن أغلبية الالجئني هم من األطفال والنساء،وإذ تدرك  
 أن القــصر غــري املــصحوبني هــم مــن أضــعف فئــات الالجــئني   وإذ تــضع يف اعتبارهــا  

 لإلمهــال والعنــف والتجنيــد العــسكري القــسري واالعتــداء اجلنــسي واإليــذاء عرضــةوأكثــرهم 
متالزمـة نقـص املناعـة املكتـسب        /بشريةواإلصابة باألمراض املعدية، مثل فريوس نقص املناعة ال       

  ، واملالريا، والسل، مما جيعلهم حباجة إىل مساعدة ورعاية خاصتني،)اإليدز(
 أن احلل النهائي حملنة القصر غري املصحوبني هـو عـودهتم إىل أسـرهم ومجـع        وإذ تدرك   
  مشلهم هبا،
صحوبني هـي    أن أهـم اخلطـوات يف التعامـل مـع القـصر غـري املـ                االعتباروإذ تأخذ يف      

ــر       ــاهتم، وتتبــع أث ــادرة علــى الفــور إىل تــسجيلهم وتوثيــق بيان ــهم، واملب اإلســراع بتحديــد هويت
  أسرهم،
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 الـيت اعتمـدهتا اجلمعيـة       ،“عامل صـاحل لألطفـال    ”الوثيقة اخلتامية املعنونة     إىلوإذ تشري     
  ،)١(٢٠٠٢مايو / أيار١٠العامة يف دورهتا االستثنائية السابعة والعشرين املعقودة يف 

 اجلهود الـيت تبـذهلا مفوضـية األمـم املتحـدة لـشؤون الالجـئني         وإذ تالحظ مع التقدير     
ومنظمة األمم املتحدة للطفولة مـن أجـل حتديـد هويـة القـصر غـري املـصحوبني واقتفـاء أثـرهم،                  

  وإذ ترحب مبا تبذالنه من جهود جلمع مشل أفراد أسر الالجئني،
لـشؤون الالجـئني مـن      الـسامي   وض األمـم املتحـدة       باجلهود اليت يبذهلا مفـ     وإذ ترحب   

  أجل مجع مشل الالجئني بأسرهم،
بـذهلا املفـوض الـسامي لكفالـة احلمايـة واملـساعدة لالجـئني،              ياجلهود اليت    تالحظوإذ    

مبن فيهم األطفال والقصر غري املصحوبني، وإذ تالحظ ضرورة بذل مزيد من اجلهـود لتحقيـق               
  هذا اهلدف،

ــشري   ــل   إىل أوإذ تــ ــوق الطفــ ــة حقــ ــام اتفاقيــ ــام  ، )٢(حكــ ــة عــ  )٣(١٩٥١وإىل اتفاقيــ
   املتعلقني مبركز الالجئني،)٤(١٩٦٧عام ل اوبروتوكوهل

  ؛)٥( بتقرير األمني العامحتيط علما  - ١  
ــالغ قلقهــا    - ٢   ــة الالجــئني القــصر غــري املــصحوبني،    تعــرب عــن ب  الســتمرار حمن

 وإىل تـوفري معلومـات      يتهم يف وقـت مبكـر     سة إىل حتديد هو   وتشدد مرة أخرى على احلاجة املا     
  مفصلة ودقيقة يف الوقت املناسب فيما يتعلق بعددهم وأماكن وجودهم؛

ــشدد   - ٣   ــصر غــري        ت ــة الق ــد هوي ــربامج حتدي ــة ل ــوارد الكافي ــوفري امل ــة ت ــى أمهي عل
  املصحوبني وتسجيلهم وتوثيق بياناهتم واقتفاء أثرهم ومجع مشلهم بأسرهم؛

 بأمهيــة وحــدة  منــهاألمــم املتحــدة لــشؤون الالجــئني، وعيــا  مبفوضــية اهتيــب  - ٤  
 بالتعـاون مـع     ،األسرة، أن تدرج يف براجمها سياسات تستهدف منع تشتت مشل األسر الالجئة           

  هيئات األمم املتحدة املعنية؛سائر 

                                                         
  .، املرفق٢٧/٢ –القرار دإ   )١(
  .، املرفق٤٤/٢٥القرار   )٢(
  .٢٥٤٥، الرقم ١٨٩، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )٣(
  .٨٧٩١، الرقم ٦٠٦جمللد املرجع نفسه، ا )٤(
)٥( A/58/299.  
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 جبميــع احلكومــات واألمــني العــام واملفوضــية ومجيــع مؤســسات األمــم  هتيــب  - ٥  
اجلهـود   أقـصى نظمات الدولية واملنظمـات غـري احلكوميـة املعنيـة بـذل             املسائر  املتحدة وكذلك   

ــل بعــودة الالجــئني القــصر غــري املــصحوبني إىل       ــهم وللتعجي ملــساعدة الالجــئني القــصر ومحايت
  أسرهم ومجع مشلهم هبا؛

املنظمــات ســائر  املفوضــية ومجيــع مؤســسات األمــم املتحــدة وكــذلك   حتــث  - ٦  
مية املعنية على اختاذ اخلطوات املالئمة لتعبئـة مـوارد تتناسـب مـع              الدولية واملنظمات غري احلكو   

   وتوجه حنو مجع مشلهم بأسرهم؛ات الالجئني القصر غري املصحوبنياحتياج
 أن تفـي بالتزاماهتــا  يـع الـدول وغريهـا مـن أطـراف الـصراع املـسلح        جبمهتيـب   - ٧  

لالجـئني،  الـدويل  سان، والقانون قوق اإلن الدويل حل قانون  المبوجب القانون اإلنساين الدويل، و    
وهتيـــب بالـــدول األطـــراف، يف هـــذا الـــصدد، أن حتتـــرم أحكـــام اتفاقيـــات جنيـــف املؤرخـــة    

ة ـــ ام اتفاقي ـ والصكوك املتصلة هبا احتراما كامال، وأن حتترم أحك        )٦(١٩٤٩أغسطس  /آب ١٢
  لة خاصتني؛ محاية ومعام املسلحاعصربال املتضررين اليت تكفل لألطفال )٢(الطفـلوق ــحق

 مجيــع أعمــال اســتغالل الالجــئني القــصر غــري املــصحوبني، مبــا يف ذلــك  تــدين  - ٨  
 وجتنيـــدهم قـــسرا يف القـــوات     كجنـــود أو دروع بـــشرية يف الـــصراع املـــسلح    اســـتخدامهم

  العسكرية، وأية أعمال أخرى تعرض سالمتهم وأمنهم الشخصي للخطر؛
محايـة القـصر غـري    األوليـة لكفالـة   وسيلة مـن أجنـع الوسـائل       بأن التعليم    تسلم  - ٩  

 ،املصحوبني، وال سيما الفتيـات، حيـث يقـيهم مـن األنـشطة االسـتغاللية مثـل عمالـة األطفـال                  
  ؛نيالتجنيد العسكري، أو االستغالل واالعتداء اجلنسي أو

 باألمني العام ومفوض األمم املتحدة السامي لشؤون الالجئني ومكتـب           هتيب  - ١٠  
انية باألمانة العامة ومنظمة األمم املتحدة للطفولة وغريهـا مـن مؤسـسات           تنسيق الشؤون اإلنس  

األمـم املتحـدة واملنظمـات الدوليـة حـشد مـساعدات كافيـة لالجـئني القـصر غـري املــصحوبني،           
  وذلك يف جماالت اإلغاثة والتعليم واألنشطة التروحيية والصحة والتأهيل النفسي؛

 املــسلح فيمــا والــصراع باألطفــالم املعــين  املمثــل اخلــاص لألمــني العــاتــشجع  - ١١  
ه من جهود لزيادة الوعي يف مجيع أحناء العـامل وتعبئـة الـرأي الرمسـي والـرأي العـام حلمايـة                      ـيبذل
  ، مبن فيهم الالجئون القصر؛طفال املتأثرين بالصراع املسلحاأل

                                                         
  .٩٧٣-٩٧٠، األرقام ٧٥، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )٦(
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 تقريـرا    إىل األمني العام أن يقـدم إىل اجلمعيـة العامـة يف دورهتـا الـستني                تطلب  - ١٢  
  .عن تنفيذ هذا القرار، وأن يويل اهتماما خاصا يف تقريره لالجئة الطفلة

  ٧٧اجللسة العامة 
  ٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول٢٢


