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  األمن:تعزيز السلم و - ٤٠
 يقيالالجئني يف أفر تقدمي املساعدة اإلنسانية

ةاإلجراءات األولي
ــرامل   ــؤرخ قــ ــاير   ١٣ر املــ ــانون الثاين/ينــ كــ

 الرئيس  منبيان : )٤٠٨٩ (اجللسة٢٠٠٠

كــــــــانون  ١٣، املعقــــــــودة يف ٤٠٨٩ ةلســــــــاجليف   
 أدرج جملـــس األمـــن يف جـــدول أعمالـــه ،٢٠٠٠الثاين/ينـــاير 
تقـدمي املسـاعدة اإلنسـانية     :م واألمنتعزيز السل’’ البند املعنون
واستمع اجمللس إىل إحاطة إعالميـة مـن    ‘‘.فريقيا لالجئني يف أ

 وتلتـــهالشـــؤون الالجـــئني،  ةاألمـــم املتحـــدة الســـاميمفوضـــة 
 مجيع أعضاء اجمللس.  هبا أدىل  ببياناتو مناقشة حتاورية

ليلـة املاضـية   وذكرت املفوضة السامية أن السنوات الق  
أزمــات الالجــئني، وال ســيما  منــطهامــة يف شــهدت تغــيريات 

األمــم  مفوضــيةأن  ورغــمشــردين داخليــا. عــدد املة يف الزيــاد
املشردين داخليا، بنـاء   ساعدكانت تاملتحدة لشؤون الالجئني 

ارتباطـا وثيقـا    تهمرتبط حالتألمني العام أو عندما على طلب ا
الوكـــاالت كانـــت ، والالجئني أو العائـــدينمتعلقـــة بـــســـألة مب

حظــت الفقــد يف بعــض احلــاالت،  تــدخلتاإلنســانية األخــرى 
، ملشـردين داخليـا  املسـاعدة  حمـددة  مع القلق عـدم وجـود آليـة    

ــهممايوحل ــر  أن ةالســامي ةاملفوضــورأت . خاصــةبصــفة  ت أكث
ت أفــدح دفعــالــيت هــي الالجــئني  ةفاستضــيف ا ســخاءالبلــدان 

االقتصـادية   - االجتماعيـة  ابيئاهتـ لبلـدان و تلـك ا أمن ألن ، مثن
ــة  ــأثرا والطبيعيـ ــأثر تـ ــدتتـ ــات الب يداشـ ــكانتحركـ ــة سـ  اجلربيـ

يـة بسـبب   اجلماع الكبرية. وأشـارت إىل أن حتركـات السـكان   
مـا  من أنـه   تحذرواعات رتيف انتشار الأيضا  تاحلرب سامه

ال ميكـن أن  فـ ، رب النـاس علـى اهلـرب   اليت جتـ  احلروب مل توقف
ــذ     ــات الالجــئني. ويف ه ــول ألزم ــاك حل ــياق، تكــون هن ا الس

ى للتصـــدي ختـــاذ تـــدابري أقـــوالحثـــت اجمللـــس علـــى الســـعي 
 مـــن أجـــلالعشـــوائي  كفـــاحقبيـــل ال لمشـــاكل احلرجـــة مـــنل

واالفتقــار إىل آليــات  بــال ضــوابط،تــدفق األســلحة واملــوارد، 
 حلاالت ما بعد الرتاع.  املقدم وضعف الدعم  ،اعاترتل الحل

بورونــدي كــل مــن تقيــيم ألزمــات الالجــئني يف  ويف   
ريقـــي ال والقـــرن األفومجهوريـــة الكونغـــو الدميقراطيـــة وأنغـــو 

أن العمـل اإلنسـاين   الحظت املفوضة السـامية  ، وغرب أفريقيا
درة علــى حــل أي مــن املشــاكل الــيت قــلــه الوحـده لــن تكــون  
ل حيـ  وأكـدت أنـه ال ميكـن أن    قسـريا  بشـر تؤدي إىل تشريد ال

ا مســـؤولية مـــحمـــل احلكومـــات واجمللـــس يف اجملـــاالت الـــيت هل 
ت علـى  ، مثل حفظ السالم وبناء السالم. وشـدد فيها واضحة

واحتوائهـا  اعـات  رتؤديـه يف منـع ال  ي اأساسـي  المجلس دورلأن 
ــها ــن مث يف - وحل ــا - مشــاكل الالجــئني حــل  وم . يف أفريقي

ــا ل ــكوحتقيق ــة،  تل ــات    الغاي ــى وضــع اخلالف ــس عل ــت اجملل حث
، وترمجـــة وموحـــدة واضـــحةاختـــاذ مواقـــف قويـــة ووجانبـــا، 

 السـالم  تفاقـات التابعـة  امللدعم  عمليةإىل إجراءات  اتناقشامل
، وتشــجيع تعبئــة ةموضــوعيو ةعســروأكثــر حســما  علــى حنــو

ورغـم مطالبـة   املوارد من أجـل إعـادة اإلعمـار وبنـاء السـالم.      
ــ ــامي ةاملفوضـ ــئني  حب ةالسـ ــات الالجـ ــريعة ألزمـ ــول سـ ــد ، لـ فقـ
ــددت ــب أن    شـ ــدول جيـ ــى أن الـ ــل تعلـ ــدواصـ ــوق  تأييـ حقـ

مـن احلـرب    نفـرو ياللجوء لألشخاص الذين  إتاحةالالجئني و
يف ، جيــب علــى احلكومــات املاحنــة أضــافت أنــهضــطهاد. وواال

ه، تقاسم عبء اللجـوء بكفالـة مسـتوى مالئـم مـن      ذاتالوقت 
إىل عائـدين  للاملساعدة األساسية يف املخيمات واملستوطنات، و

لوطن. ويف هذا الصدد، قالـت إهنـا تـرى مـن غـري املقبـول أن       ا
ــا يف ذلــ     ــا، مب ــة لالجــئني يف أفريقي ــة املســاعدة املقدم ك األغذي

، أقل بكـثري ممـا هـي    للبقاء الالزمة وغريها من البنود األساسية
عليه يف منـاطق أخـرى مـن العـامل. وأعربـت عـن األمـل يف أن        
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يف املسـاعدة  سيم اجلختالل الاذلك اجملتمع الدويل جبدية يعاجل 
ــة. و ــاملادي ــا، أبلغــت اجمللــس  ختام ــزم إنشــاء  ب أن املفوضــية تعت
يسـمح   من شأنه أنعليم الالجئني، لتخاص استئماين  صندوق

بعـد  يف املرحلة واصلة التعليم مبالجئني، وال سيما يف أفريقيا، ل
   .)١(اهممنفيف  ةاالبتدائي

وأعــرب أعضــاء اجمللــس عــن القلــق إزاء احلالــة املزريــة   
ــا، وشــدد   ــة اختــاذ   واللعديــد مــن الالجــئني يف أفريقي علــى أمهي
الجــئني واملشــردين  اإلجــراءات دون إبطــاء للتصــدي حملنــة ال   

معظـم املـتكلمني الضـوء علـى     سلط داخليا. ويف هذا السياق، 
ــجاعضــرورة التصــدي بصــفة    ــة  ل ةل لتشــريد ألســباب اجلذري

اعـات والتـوترات   رتالسكان، ال سيما عن طريـق وضـع حـد لل   
علــى احلاجــة إىل  واشــددكمــا السياســية يف القــارة األفريقيــة. 

ــة جلميــع الالجــئني  ضــمان ــة الكافي ــا، احلماي  واملشــردين داخلي
ــة األمــن للعــاملني يف جمــال    وخباصــة النســاء واألطفــال، وكفال

 املساعدة اإلنسانية وإمكانية وصوهلم إىل السكان احملتاجني.  

، ةالســامي ةاملفوضــعضــاء تعليقــات األمــن  كــثريردد و  
أحنـاء   شـىت مجيـع الالجـئني يف   عامل يجيب أن  هعلى أن وادأكّف

ــة،   ــنفس الطريق ــالعــامل ب يف  االخــتالالتتصــحيح ينبغــي  هوأن
ممـثال  . واسـترعى  )٢(ينيقيجئني األفراملقدمة لالاملادية املساعدة 

ــدا   ــة املتحـــدة وهولنـ ــة  اململكـ ــة إىل حالـ ــفة خاصـ ــاه بصـ االنتبـ
ذي يتســم بــه لــاإىل الطــابع املعقــد  مشــريين، املشــردين داخليــا

فيهـا السـلطات    شكليف املناطق اليت ت للسكانملساعدة تقدمي ا
 .)٣(السـبب يف حمنتـهم  مـن   ااحلكومية أو قوات املتمردين جـزء 

ــرب و ــات املتحــدة  أع ــل الوالي ــن  ممث ــه، م ــد جانب ــلوق  يف عم
__________ 

  )١(  S/PV.4089،  ٨-٢الصفحات. 

يكـا)؛  (جاما ١٤(ناميبيـا)؛ والصـفحة    ٩املرجع نفسه، الصفحة   )٢(  
(مــايل)؛ والصــفحة  ٢٢(األرجنــتني)؛ والصــفحة  ٢١والصــفحة 

 (الصني). ٢٥(بنغالديش)؛ والصفحة  ٢٤

 ٢٦(اململكــة املتحــدة)؛ والصــفحة  ٢٠املرجــع نفســه، الصــفحة   )٣(  
 (هولندا).

ــذ عــام  مســأل ــي    ،١٩٧٨ة الالجــئني من عــن القلــق مــن أن ثلث
ــي ــامل  الجئ ــأهنم الع ــا وال ومشــرد يوصــفون ب ــين داخلي  ونقع

األمــم املتحــدة لشــؤون الالجــئني.  مفوضــية ضــمن اختصــاص 
 يـثري لتسليم بأن التمييز بـني الالجـئني واملشـردين داخليـا     ومع ا
كـال  ، شـدد علـى أن   على الصعيد الدويلعقدة مقانونية  قضايا

مـن  ا حـدث هلـم. و  مل بالنسبةعلى قدم املساواة  الفئتني ضحايا
ــيع نطــاق        مث ــى توس ــام عل ــني الع ــادة املفوضــية واألم حــث قي

ــف الالجــئني  ــز بــني  إزالــةو ،تعري  واملشــردين الالجــئني التميي
 ونسـقط يال  مة املشردين داخليا بطريقـة جتعلـه  مل، ومعاداخليا
ــني  ــن     البـ ــؤولية عـ ــار إىل أن املسـ ــة. وأشـ ــقوق البريوقراطيـ شـ

ــا  ــرينبغــــي أن حتاملشــــردين داخليــ يف كيــــان بريوقراطــــي  صــ
 .  )٤(واحد

ــرزوأ   ــرورة   بـ ــاء ضـ ــدمي املاألعضـ ــاعدة تقـ ــدان لسـ لبلـ
 ااقتصــاداهتجــئني علــى لاللســليب ىل األثــر امشــريين إاملضــيفة، 

ممثل أوكرانيـا عـن بـالغ    أعرب . ويف هذا الصدد، )٥(اجمتمعاهتو
ــيت ي   ــق إزاء احلــاالت ال ــون واملشــردون    صــبحالقل ــا الالجئ فيه

داخليــا أنفســهم مصــدرا لعــدم االســتقرار والصــراع املتجــدد.  
بعثـات   يفـاد اع، يف إرتبعد حاالت الـ  ،ينظر اجمللسواقترح أن 

لتقيــيم احلالــة الرئيســية  الالجــئنيمنــاطق وخميمــات  إىلخاصــة 
لنشــر الوقــائي، مبوافقــة  لبعثــات  إنشــاءأو  ،علــى أرض الواقــع

ــد املضــيف  ــى غــرار  . و)٦(الظــروف ذلــك  اقتضــت، إذا البل عل
ــك ــت ، ذلـ ــأعربـ ــفه   ةممثلـ ــن أسـ ــا عـ ــئني  اجامايكـ ألن الالجـ

، ينتمـرد املتجنيد ل عات حمتملةجمّميف بعض األحيان  ونصبحي
دا للســــالم واألمــــن يف اجملتمعــــات احملليــــة ممــــا يشــــكل هتديــــ

من الصعب جـدا   أن رأت ةالسامي ةاملفوضغري أن . )٧(املضيفة
__________ 

 .٢٨-٢٧املرحع نفسه، الصفحتان   )٤(  

(جامايكـا)؛   ١٤(ناميبيـا)؛ والصـفحة    ٩املرجع نفسه، الصفحة   )٥(  
 (مايل). ٢٣(كندا)؛ والصفحة  ١٦لصفحة وا

 .١٩املرجع نفسه، الصفحة   )٦(  

 .١٥املرجع نفسه، الصفحة   )٧(  



ممارسات جملس األمن مرجع 
 

916 11-21843 
 

نظـــرا ألن احلفـــاظ علـــى الطـــابع املـــدين ملخيمـــات الالجـــئني  
إمــا  مداخليــة فــروا مــن بلــداهن نزاعــات مــن ضــحايا  معظمهــم
 .  )٨(يف حماولة للرد على العدوانمؤقتا أو 

ضــرورة احتــرام ســيادة   علــىبعــض األعضــاء  وشــدد  
ــد معاجلــة مشــكلة الالجــئني   ــدول عن . ويف هــذا الســياق،  )٩(ال

ذات أن تكـون   ال بـد كرر ممثل ماليزيا أن املساعدة اإلنسـانية  
احليـاد   أيإىل مبـد بصـرامة  سـتند  تطابع غري سياسي وجيب أن 

قـاوم إغـراء   أن تلـى  عوعدم االنتقائية. وحـث اجلهـات املاحنـة    
نسانية كوسيلة ملمارسـة الضـغط السياسـي    استخدام املعونة اإل
رأى ، ذلـك رغـم  . و)١٠(نـزاع مـن الرتاعـات   على األطراف يف 

املسؤولية عـن  من عفي البلدان املعنية تممثل كندا أن السيادة ال 
 تلبيـــةأخـــرى مـــن أجـــل  إىل أطـــراف ةالكاملـــإتاحـــة الســـبل 

 .  )١١(االحتياجات األساسية لالجئني واملشردين داخليا

نفســها، أدىل رئــيس الواليــات املتحــدة     ويف اجللســة  
  قام اجمللس بأمور، من بينها أنه:وبه ، )١٢(ببيان باسم اجمللس

ــة للصــراع املســلح     أ   كــد ضــرورة التصــدي لألســباب اجلذري
بطريقة شـاملة لـدرء الظـروف الـيت تـؤدي إىل التشـرد الـداخلي وتـدفق         

الوطنيـة  وشدد على أنه يقع على عاتق السـلطات  ؛ الالجئني إىل اخلارج
الواجـــب الرئيســـي واملســـؤولية الرئيســـية عـــن تـــوفري احلمايـــة وتقـــدمي   

  ؛املساعدة اإلنسانية للمشردين داخليا اخلاضعني لواليتها

وحــث مجيــع األطــراف املعنيــة علــى االمتثــال التــام اللتزاماهتــا    
مبوجب القـانون اإلنسـاين الـدويل وحقـوق اإلنسـان وقـانون الالجـئني،        

  ؛تنفيذ القواعد ذات الصلة باملشردين داخلياكد ضرورة حتسني أو

__________ 

 .١٥املرجع نفسه، الصفحة   )٨(  

 (الصني). ٢٥(تونس)؛ والصفحة  ١٨املرجع نفسه، الصفحة   )٩(  

 .١١املرجع نفسه، الصفحة   )١٠(  

 .١٧املرجع نفسه، الصفحة   )١١(  

  )١٢(  S/PRST/2000/1. 

د تأكيد مسؤولية الدول املضيفة لالجـئني يف كفالـة أمـن    اعأو  
خميمات الالجئني ومستوطناهتم وطابعها املدين واإلنساين طبقا للمعـايري  
ــانون     ــة القائمــة والقــانون اإلنســاين الــدويل وحقــوق اإلنســان وق الدولي

ة اســتخدام الالجــئني واألشــخاص وشــدد علــى عــدم مقبوليــ ؛الالجــئني
اآلخرين يف خميمات الالجئني ومسـتوطناهتم لتحقيـق أغـراض عسـكرية     

  .يف بلد اللجوء أو البلد األصلي


