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قرار اختذته اجلمعية العامة 
 

 [(A/56/578) بناء على تقرير اللجنة الثالثة]

 

تقدمي املساعدة إىل الالجئني القصر غري املصحوبني  - ١٣٦/٥٦

إن اجلمعية العامة، 

إذ تشــــري إلـــــــى قراراـــــــا ١٧٢/٤٩ املــــــؤرخ ٢٣ كــــــانون األول/ديســــــــمرب ١٩٩٤، و ١٥٠/٥٠ املــــؤرخ ٢١ كـــــانون 

ـــؤرخ ١٢ كــانون األول/ديســــمرب ١٩٩٦، و ١٠٥/٥٢ املـــــــؤرخ ١٢ كانــــــــــون األول/ديســــــــــمرب  األول/ديسـمرب ١٩٩٥، و ٧٣/٥١ امل

١٩٩٧، و ١٢٢/٥٣ املؤرخ ٩ كانون األول/ديسمرب ١٩٩٨، و ١٤٥/٥٤ املؤرخ ١٧ كانون األول/ديسمرب ١٩٩٩، 

وإذ تدرك أن أغلبية الالجئني هم من األطفال والنساء، 

وإذ تضـع يف اعتبارهـا أن الالجئـني القصـر غـري املصحوبـني هـم مـن أضعـف فئـات الالجئـني وأكـثرهم عرضـــة لإلمهــال والعنــف 

والتجنيد العسكري القسري واالعتداء اجلنسي مما جيعلهم حباجة إىل مساعدة ورعاية خاصتني، 

وإذ تدرك أن احلل النهائي حملنة القصر غري املصحوبني هو عودم إىل أسرهم ومجع مشلهم ا، 

ـــة املنقحــة بشــأن األطفــال الالجئــني الــيت أصدرــا مفوضيــة األمــم املتحــدة لشــؤون الالجئــني يف  وإذ تالحـظ املبـادئ التوجيهي

أيـار/مـايو ١٩٩٤ واسـتحداث جمموعـة مـن األدوات حلـاالت الطـوارئ لتيسـري التنسـيق وحتســـني نوعيــة اســتجابات املفوضيــة ومنظمــة األمــم 

املتحدة للطفولة واملنظمات غري احلكومية الحتياجات القصر غري املصحوبني، 

وإذ تالحظ مع التقدير اجلهود اليت تبذهلا املفوضية ومنظمـة األمـم املتحـدة للطفولـة مـن أجـل التعـرف علـى الالجئـني القصـر غـري 

املصحوبني واقتفاء أثرهم، وإذ ترحب مبا تبذالنه من جهود يف مجع مشل أفراد أسر الالجئني، 

وإذ ترحب باجلهود اليت تبذهلا مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني من أجل مجع مشل الالجئني بأسرهم، 

وإذ تالحظ اجلهود اليت يبذهلا املفــوض السـامي لكفالـة احلمايـة واملسـاعدة لالجئـني، مبـن فيـهم األطفـال والقصـر غـري املصحوبـني، 

وإذ تالحظ ضرورة بذل مزيد من اجلهود لتحقيق هذا اهلدف، 
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وإذ تشري إىل أحكام اتفاقية حقوق الطفل(١) وإىل اتفاقية عام ١٩٥١(٢) وبروتوكوهلا لعام ١٩٦٧(٣) املتعلقني مبركز الالجئني، 

حتيط علما بتقرير األمني العام(٤)؛  - ١

حتيط علما أيضا بتقرير املمثل اخلاص لألمني العام املعين باألطفال والصراع املسلح(٥)؛  - ٢

تعرب عن بالغ قلقها السـتمرار حمنـة الالجئـني القصـر غـري املصحوبـني، وتشـدد مـرة أخـرى علـى احلاجـة املاسـة إىل  - ٣

التعرف عليهم يف وقت مبكر، وإىل توفري معلومات مفصلة ودقيقة يف الوقت املناسب فيما يتعلق بعددهم وأماكن وجودهم؛ 

تشدد على ضرورة توفري املوارد الكافية لربامج التعرف على الالجئني القصر غري املصحوبني واقتفاء أثرهم؛  - ٤

يب مبفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني أن تـدرج يف براجمـها، وعيـا بأمهيـة وحـدة األسـرة، سياسـات تسـتهدف  - ٥

منع تشتت مشل األسر الالجئة، بالتعاون مع هيئات األمم املتحدة األخرى املعنية؛ 

يـب جبميـع احلكومـات واألمـني العـام واملفوضيـة ومجيـع منظمـــات األمــم املتحــدة وغريهــا مــن املنظمــات الدوليــة  - ٦

ـــام ببــذل أقصــى اجلــهود ملســاعدة الالجئــني القصــر ومحايتــهم وللتعجيــل بعــودة الالجئــني القصــر غــري  واملنظمـات غـري احلكوميـة املعنيـة القي

املصحوبني إىل أسرهم ومجع مشلهم ا؛ 

حتـث املفوضيـة ومجيـع منظمـات األمـم املتحـدة وغريهـا مـن املنظمـات الدوليـة واملنظمـات غـري احلكوميـة املعنيـة علــى  - ٧

اختاذ اخلطوات املالئمة لتعبئة موارد تتناسب مع احتياجات ومصاحل الالجئني القصر غري املصحوبني، وتوجه حنو مجع مشلهم بأسرهم؛ 

يـب جبميـع الدول وغريهـا مـن األطـراف يف الرتاعـات املسـلحة أن حتـترم القـانون اإلنسـاين الـدويل، ويـــب بــالدول  - ٨

ـــع  األطـراف، يف هـذا الصـدد، أن حتـترم أحكـام اتفاقيـة جنيـف املؤرخـة ١٢ آب/أغسـطس ١٩٤٩(٦) والصكـوك املتصلـة ـا احترامـا كـامال، م

ـــالل األمحــر، املعقــود يف جنيــف يف كــانون األول/ديســمرب  مراعـاة القـرار ٢ املتخـذ يف املؤمتـر الـدويل السـادس والعشـرين للصليـب األمحـر واهل

١٩٩٥، وأن حتترم أحكـام اتفاقيــة حقــوق الطفـل(١) اليت تكفل لألطفال املتضررين بالرتاعات املسلحة محاية ومعاملة خاصتني؛ 

تدين مجيــع أعمـال اسـتغالل الالجئـني القصـر غـري املصحوبـني، مبـا يف ذلـك اسـتخدامهم كجنـود أو دروع بشـرية يف  - ٩

الرتاعات املسلحة وجتنيدهم قسرا يف القوات العسكرية، وأية أعمال أخرى تعرض سالمتهم وأمنهم الشخصي للخطر؛ 

 __________

القرار ٢٥/٤٤، املرفق.  (١)

األمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، الد ١٨٩، الرقم ٢٥٤٥.  (٢)

املرجع نفسه، الد ٦٠٦، الرقم ٨٧٩١.  (٣)

 .Corr.1 و A/56/333 (٤)

 .A/56/453 انظر (٥)
األمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، الد ٧٥، األرقام ٩٧٠-٩٧٣.  (٦)
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يـب بـاألمني العـام ومفوضـة األمـم املتحـدة السـامية لشـؤون الالجئـني ومكتـب تنســـيق الشــؤون اإلنســانية باألمانــة  - ١٠

العامة ومنظمة األمم املتحـدة للطفولـة وغريهـا مـن منظمـات األمـم املتحـدة واملنظمـات الدوليـة القيـام بتعبئـة مسـاعدات كافيـة لالجئـني القصـر 

غري املصحوبني، وذلك يف جماالت اإلغاثة والتعليم والصحة والتأهيل النفسي؛ 

تشـجع املمثـل اخلـاص لألمـني العـام املعـين باألطفـال والصـراع املسـلح فيمـا يبذلــه مـن جـهود لزيـادة الوعـي يف مجيــع  - ١١

أحناء العامل وتعبئة الرأي الرمسي والرأي العام حلماية األطفال املتأثرين بالرتاعات املسلحة، مبن فيهم الالجئون القصر؛ 

تطلـب إىل األمـني العـام أن يقـدم إىل اجلمعيـة العامـة يف دورـا الثامنـة واخلمسـني تقريـرا عـن تنفيـذ هـذا القــرار، وأن  - ١٢

يويل اهتماما خاصا يف تقريره لالجئة الطفلة. 

اجللسة العامة ٨٨ 

١٩ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠١ 

 


