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  قرار اختذته اجلمعية العامة

 ])A/63/423( على تقرير اللجنة الثالثةبناء[
 

 تقدمي املساعدة إىل الالجئني والعائدين واملشردين يف أفريقيا - ٦٣/١٤٩
 

 ،إن اجلمعية العامة 
شاكل مــن مــ اخلاصـةنــواحيإىل اتفاقيــة منظمـة الوحــدة األفريقيــة املنظمـة للإذ تـشري
 ،)٢(الشعوب و وإىل امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان)١(١٩٦٩قيا لعامالالجئني يف أفري

 وبروتوكوهلـا)٣( املتعلقـة مبركـز الالجـئني١٩٥١ أن اتفاقية عـاموإذ تؤكد من جديد
ــصيغتهما املـــستـكملة)٤(١٩٦٧لعـــام ـــامب، بـ ــة لعـ ــدة األفريقيـ ـــاقية منظمـــة الوحـ  ،١٩٦٩اتفـ

  حلماية الالجئني يف أفريقيا،ساس النظام الدويلأيزاالن يشكالن ال
 وغريهم من األشخاص الذين تعىن ـمأشد الالجئنيواألطفالبأن النساء وإذ تسلم 
 واالعتـداءلتمييـزوبأم يتعرضون ألمـور منـها ا  ضعفا األمم املتحدة لشؤون الالجئنيفوضيةم

 ،اجلنسي والبدين
 النـــساء واألطفـــال،يماال ســـبـــأن الالجـــئني واملـــشردين داخليـــا، وإذ تـــسلم أيـــضا

متالزمـة نقـص املناعـة/يتعرضون بصورة متزايدة خلطر اإلصابة بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية
 ، واملالريا وأمراض معدية أخرى)اإليدز(املكتسب

 

_______________

 .١٤٦٩١ ، الرقم١٠٠١ ، الدجمموعة املعاهداتاألمم املتحدة، )١(
 .٢٦٣٦٣ ، الرقم١٥٢٠ املرجع نفسه، الد )٢(
 .٢٥٤٥ ، الرقم١٨٩ املرجع نفسه، الد )٣(
 .٨٧٩١، الرقم٦٠٦املرجع نفسه، الد )٤(
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رؤسـاءسـتثنائي لاالقمـةال عقد مؤمتر لقرارهالحتاد األفريقي لتقديرهاعن وإذ تعرب 
وإذ بشأن الالجئني والعائدين واملشردين داخليـا يف أفريقيـا،يفريق األدول وحكومات االحتاد

محايـة املـشردين داخليـابـشأنالحتاد األفريقـيلوضع مشروع اتفاقيةل بالعملية اجلارية ترحب
 ، ومساعدميف أفريقيا

ميثــاق األمـــن واالســتقرار والتنميــة يف منطقــة الـــبحرياتوإذ تالحــظ مــع التقــدير 
 امللحقـانحبمايـة املـشردينقـاناملتعل النربوتوكـوالامللحقـة بـه، وخباصـة والـصكوك)٥(الكربى
 والربوتوكـول املتعلـق)٥( ومـساعدم داخليـاالربوتوكول املتعلق حبماية املشردين ، ومهابامليثاق

 ،)٥(للعائدين حبقوق امللكية
ــر  ــضيفةوإذ تقـ ــدول املـ ــأن الـ ــئني بـ ــة الالجـ ــن محايـ ــسية عـ ــسؤولية الرئيـ ــل املـ تتحمـ

ساعدم يف أقاليمهــا، وباحلاجــة إىل مــضاعفة اجلهــود لوضــع وتنفيــذ اســتراتيجيات إلجيــادومــ
  األعباء واملسؤوليات، وتقاسمحلول دائمة وشاملة، بالتعاون املالئم مع اتمع الدويل

ــدميوإذ تؤكــد  ــة وتق ــوفري احلماي ــن ت ــسية ع ــسؤولية الرئي ــدول تتحمــل امل ــى أن ال  عل
 التـشريد معاجلة األسباب اجلذريـة ملـشكلةوعنا اخلاضعني لواليتهااملساعدة للمشردين داخلي

 بالتعاون املالئم مع اتمع الدويل،
ــا - ١  ــيط علمـ ــامحتـ ــني العـ ــري األمـ ــسام )٦( بتقريـ ــدة الـ ــم املتحـ ــوض األمـ  يومفـ

 ؛)٧(الالجئني لشؤون
 ضرورة أن تعاجل الـدول األفريقيـة حبـزم األسـباب اجلذريـة للتـشريد إىلتشري - ٢ 

القسري يف أفريقيا جبميع أشكاله وأن تعزز السالم واالسـتقرار والرخـاء يف مجيـع أحنـاء القـارة
 األفريقية ملنع تدفق الالجئني؛

 اجلهـود الـيت بذلتـها األمـمكـل أنـه، علـى الـرغم مـنتالحظ مع بالغ القلـق - ٣ 
ملـشردين يف أفريقيــااملتحـدة واالحتـاد األفريقـي وغريمهـا حـىت اآلن، ال يـزال وضـع الالجـئني وا

 تقيـدا تامـا تقيـد املسلحة أن تالرتاعاتحمفوفا باملخاطر، ويب بالدول واألطراف األخرى يف
 املــسلحة هــي أحــدالرتاعــاتالقــانون اإلنــساين الــدويل نــصا وروحــا، واضــعة يف االعتبــار أنب

 األسباب الرئيسية للتشريد القسري يف أفريقيا؛

_______________

 .www.icglr.org : متاح على)٥(
)٦( A/63/321. 
 ).A/63/12( ١٢ والستون، امللحق رقمالثالثةالوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة )٧(

www.icglr.org
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EX.CL/Dec.423 باملقـررترحب - ٤  (XIII)املتعلق حبالــــــة الالجـئني والعائــــدين 
الثالثـةالعاديـة واملشردين يف أفريقيـا الـذي اختـذه الـس التنفيـذي لالحتـاد األفريقـي يف دورتـه

 ؛)٨(٢٠٠٨يونيه/ حزيران٢٨ و٢٧ يف  مصر،شرم الشيخ املعقودة يفعشرة
 للـدور القيـاديون الالجـئني ملفوضية األمم املتحـدة لـشؤتعرب عن تقديرها - ٥ 

 ملا تبذله من جهود متواصـلة، بـدعم مـن اتمـع الـدويل، ملـساعدةيهاالذي تقوم به، وتثين عل
حيتـاج إليـه الالجئـون والعائـدون واملـشردون يف أفريقيـا مـن بلدان اللجوء األفريقية ولتلبيـة مـا

 محاية ومساعدة؛
ــيت اختــذها االحتــاد اتالحــظ - ٦  ــادرات ال ــة حلقــوق املب ــة األفريقي ــي واللجن ألفريق

 وملتمـسي اخلـاص املعـين بـالالجئنيوخباصة الدور الذي يقوم بـه مقررهـااإلنسان والشعوب،
 اللجوء واملهاجرين واملشردين داخليا يف أفريقيا؛

ــاماالســتنتاجتالحــظ مــع التقــدير - ٧  ــة املتعلــق الع ــة الدولي ــذيباحلماي ــهال  أقرت
 التاسـعةمج مفـوض األمـم املتحـدة الـسامي لـشؤون الالجـئني يف دورـااللجنة التنفيذيـة لربنـا

 ؛)٩(٢٠٠٨أكتوبر/ تشرين األول١٠ إىل ٦ من املعقودة يف جنيف يف الفترةواخلمسني
تـسهم والتنـوعةاجلنسانيو منظورات السنستراتيجية تعميم مراعاة بأن اتقر - ٨ 

املخـاطر الـيت يواجههـا بتحديـداملـشاركة،قـائم علـىمسامهة مهمة يف القيام، عن طريق ـج
ــهم، جمتمــع الالجــئنيأفــرادخمتلــف ــة م وخباصــة فيمــا يتعلــق حبمايت لالجــئني مــن النــساءاعامل

 ؛ دون متييزواألطفال واألقليات ومحايتهم
أن األطفــال، بـسبب ســنهم ووضــعهم االجتمـاعي ومنــوهم اجلــسديتؤكـد  - ٩ 

أكثـر عرضـة للخطـر مـن البـالغني يف حـاالت التـشريدوالعقلي، يكونون، يف غالب األحيـان،
رتاع واالنـدماج يفالقسري، وتسلم بأن التشريد القسري والعودة إىل حاالت ما بعد انتهاء ال

 ميكـن أن تزيـد مـن تعـرضد وانعـدام اجلنـسية طويلـة األمـدي وحاالت التـشرجمتمعات جديدة
ألطفــال الالجــئني بــصفة خاصــةاألطفــال بــصورة عامــة للخطــر، وتأخــذ يف احلــسبان ضــعف ا

ــاة نتيجــة عنــدما يعرضــون قــسرا ملخــاطر تلحــق ــم أذى جــسديا ونفــسيا ولالســتغالل والوف
ــة، ــرف بــأن العوامــل البيئيــة األوســع نطاقــا وعوامــل املخــاطر الفردي للرتاعــات املــسلحة، وتعت

 احلماية؛منسيما إذا اجتمعت، ميكن أن تنشأ عنها احتياجات متباينة وال

_______________

 .، املرفق الثاينA/63/515انظر )٨(
،(A/63/12/Add.1) ألـف ١٢ والـستون، امللحـق رقـمالثالثـة الـدورةالرمسية للجمعية العامـة،الوثائق )٩(

 .الفصل الثالث، الفرع ألف
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بأن أي حل ملسألة التشريد ال ميكن أن يدوم ما مل تتـوفر لـه مقومـاتتسلم - ١٠ 
 تشجع املفوضية على دعم استدامة العودة وإعادة اإلدماج؛االستدامة، ولذلك

 بأمهية التسجيل املبكر وفعالية نظـم التـسجيل والتعـدادات كـأداةتسلم أيضا - ١١ 
 ةياجـات وتقـديرها مـن أجـل تقـدمي املـساعدللحماية ووسيلة متكن مـن القيـاس الكمـي لالحت

 مناسبة؛و حلول دائمةوضعاإلنسانية وتوزيعها و
الـذي أقرتـهاملتعلق بتسجيل الالجـئني وملتمـسي اللجـوءإىل االستنتاجتشري - ١٢ 

ــة واخلمــسني ــا الثاني ــة يف دور ــة التنفيذي ــيت)١٠(اللجن ــدة ال ، وتالحــظ أشــكال التحــرش العدي
ـــيتعــرض هلــا الالجئــون ، وضــعهم دون أي مــستندات تثبــتظلونوملتمــسو اللجــوء الــذين ي

سؤوليةإىل مــ و أراضــيهايفسؤولية الــدول عــن تــسجيل الالجــئني املوجــودينمــ شري إىلوتــ
يف هـذا الـسياقالقيـام بـذلك، حـسب االقتـضاء، وتكـررباهليئات الدولية املكلفة املفوضية أو
،يف وقت مبكـر وبـشكل فعـالتسجيل والتوثيق اليؤديهالذي ميكن أناألساسيتأكيد الدور

الراميـة إىل إجيـاد حلـولاجلهـودعتبـارات تـوفري احلمايـة، يف تعزيـز احلمايـة ودعـمراعاة امع م
يف حـالدائمة، ويب باملفوضية أن تساعد الدول، عنـد االقتـضاء، علـى القيـام ـذا اإلجـراء

 ها؛ أراضييف تسجيل الالجئني املوجوديندم متكنها منع
ــتـهـيـــب - ١٣   األمــمنظمــاتم الــدول واملفوضــية وســائره بــاتمع الــدويل، مبــا في

املتحدة ذات الصلة، كل يف نطاق واليته، اختاذ إجراءات ملموسة لتلبيـة احتياجـات الالجـئني
والعائدين واملـشردين مـن احلمايـة واملـساعدة، واإلسـهام بـسخاء يف املـشاريع والـربامج الراميـة

 فيف من حمنتهم وتيسري إجياد حلول دائمة لالجئني واملشردين؛إىل التخ
ــا تؤكــد مــن جديــد - ١٤  ــوفري م ــة ت ــة لالجــئني أمهي ــساعدة واحلماي  يكفــي مــن امل

 تعـززاملساعدة واحلمايـةنأيف الوقت املناسب، وتؤكد من جديد أيضاو والعائدين واملشردين
نقـص األغذيـة يقوضـان جهـود احلمايـة،أن عـدم كفايـة املـساعدة املاديـة وو إحدامها األخرى

تبـاع ـج جمتمعـي قـائم علـى احلقـوق يف التعامـل بـصورة بنـاءة مـع الالجـئنياوتالحظ أمهيـة
ــدين واملــشردين ــى املــستووالعائ ــيينيعل ــن الفــردي واتمع ــذاء وغــريه م ــى الغ  للحــصول عل

يتــــاالت الـــق إزاء احلـــقلن الـرب عــة، وتعــة ومنـصفـة عادلــة بطريقـاعدة املاديـ املسكالـأش
 فيها بعـد التقيـيم املناسـب جير فيها املعايري الدنيا للمساعدة، مبا فيها احلاالت اليت مل تستوىفال

 لالحتياجات؛

_______________

ــسهامل )١٠( ــدورة،رجــع نف ــسون ال ــسادسة واخلم ــمال ــف ١٢، امللحــق رق ــصل،(A/56/12/Add.1) أل الف
 .باءالثالث، الفرع
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 الالجــئني عــن محايــة أن احتــرام الــدول مــسؤوليااتؤكــد مــن جديــد أيــضا - ١٥ 
نظـام محايـة الالجـئني تعزيزلدويل وأنيـتعزز بفضل التضامن الدويل بني مجيع أعضاء اتمع ا

التعاون الدويل انطالقا من روح التضامن وتقاسم األعباء واملـسؤولياتااللتزام ب عن طريقيتم
 بني مجيع الدول؛

 أن الـدول املـضيفة تتحمـل املـسؤولية الرئيـسية عـنتؤكد من جديـد كـذلك - ١٦ 
ــدو ــب بال ــساين للجــوء، وي ــة الطــابع املــدين واإلن ــاون مــع املنظمــاتكفال ل أن تتخــذ، بالتع

 الدولية، كل يف نطاق واليته، مجيع التدابري الالزمة لكفالة احترام مبادئ محاية الالجئني، وأن
بعـدم الـسماح الطـابع املـدين واإلنـساين ملخيمـات الالجـئني احلفاظ علىتكفل بصورة خاصة

 ها يف أغـراضو باسـتخدام أ أي نشاط مسلح يف تلك املخيمات عناصر مسلحة أو أيبوجود
تتناىف مع طابعها املدين، وتشجع املفوض السامي على مواصـلة جهـوده، بالتـشاور مـع الـدول

 وسائر اجلهات الفاعلة املعنية، من أجل احلفاظ على الطابع املدين واإلنساين للمخيمات؛
ـــن - ١٧  األمــن الشخــصي لالجــئنييهــدد مجيــع األعمــال الــيت تــشكل خطــراتـدي

االعتـداء البـدين، الطـرد غـري املـشروع أو وملتمسي اللجوء ورفاههم، مثل اإلعادة القسرية أو
ويب بدول اللجوء أن تتخذ، بالتعاون مع املنظمات الدوليـة، وفقـا ملـا يقتـضيه احلـال، مجيـع

ملـة ملتمـسي اللجـوء معاملـةالتدابري الالزمة لكفالة احترام مبادئ محاية الالجئني، مبا فيها معا
 وضع علىتشجيعللطواتخإنسانية، وتالحظ مع االهتمام أن املفوض السامي ما فتئ يتخذ

علــى الطــابع املــدين واإلنـساين للجــوء، وتــشجع املفــوضتكفــل احلفــاظ بــشكل أفـضلتـدابري
  املعنية؛ اجلهود بالتشاور مع الدول وغريها من اجلهات الفاعلةتلكالسامي على مواصلة بذل

 خطـرا العنف وانعدام األمن اللـذين يـشكالنتواصل من تعرب عن استيائها - ١٨ 
مــوظفي املفوضــية واملنظمــات اإلنــسانية األخــرى وعائقــا أمــاميهــدد باســتمرار ســالمة وأمــن

جمـال تقـدميالتنفيذ الفعال لوالية املفوضـية وأمـام قـدرة شـركائها املنفـذين وسـائر العـاملني يف
، وحتــث الــدولاملــسندة إىل كــل منــهم علــى االضــطالع باملهــام اإلنــسانيةة اإلنــسانياملــساعدة
ــةالرتاعــاتوأطــراف  وســائر اجلهــات الفاعلــة املعنيــة علــى اختــاذ مجيــع التــدابري الالزمــة حلماي

الـوطنيني والـدولينياألنشطة املتصلة بتقدمي املساعدة اإلنسانية واحليلولـة دون تعـرض العـاملني
قدمي املساعدة اإلنسانية لالعتداء واالختطاف وكفالة سالمة وأمن مـوظفي املفوضـيةيف جمال ت

وممتلكاا ومجيع املنظمات اإلنسانية املضطلعة مبهام بتكليف من املفوضية، ويـب بالـدول أن
ــا يف أي جــرائم ترتكــب ضــد ــا وافي ــاملني يف جمــالوظفنياملــحتقــق حتقيق ــساعدةتقــدمي  الع امل

  تقدم املسؤولني عن هذه اجلرائم إىل العدالة؛اإلنسانية وأن
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 باملفوضــية واالحتـاد األفريقــي واملنظمــات دون اإلقليميـة ومجيــع الــدوليـب - ١٩ 
 مـع وكـاالت منظومـة األمـم املتحـدة واملنظمـات احلكوميـةجنبا إىل جنباألفريقية أن تقوم،

الشراكات القائمـة وتنـشيطها وإقامـةالدولية واملنظمات غري احلكومية واتمع الدويل، بتعزيز
 شراكات جديدة لدعم نظام محاية الالجئني وملتمسي اللجوء واملشردين داخليا؛

ـــب - ٢٠  ــة األخــرى أن تكثــفتـهـي ــات املعني ــدويل والكيان  باملفوضــية واتمــع ال
  مـن الالجـئنيةدا كـبرياعـدأالـيت اسـتقبلتاحلكومـاتوخباصـة ،دعمها للحكومات األفريقية

 تــدريب املــوظفنيهــا األنــشطة املناســبة لبنــاء القــدرات، مبــا فيعــن طريــق ،وملتمــسي اللجــوء
ــة ــالالجئني وتــوفري اخلــدمات املالي املعنــيني ونــشر املعلومــات عــن الــصكوك واملبــادئ املتعلقــة ب

 تعزيـزو تطبيقهـاتعـديل تـشريعات متعلقـة بـالالجئني و والتقنية واالستشارية للتعجيـل بـسن أو
 ؛ من أجل تنسيق األنشطة اإلنسانيةصدي حلاالت الطوارئ ودعم القدراتطرق الت

 احلق يف العـودة ومبـدأ العـودة الطوعيـة إىل الـوطن، وتناشـدتؤكد من جديد - ٢١ 
اتيـة للعـودة الطوعيـة إىل الـوطن، وتـسلمؤ وبلدان اللجوء أن يـئ الظـروف املالبلدان األصلية

فـإن إدمـاج الالجـئني حمليـا،مثـلاألاحلـلهـيوطن ال تـزال أن العودة الطوعية إىل ال رغمبأنه
لتـسوية  أيـضانان صـاحلاوإعادة توطينهم يف بلدان ثالثة، مىت كان ذلك مناسبا وممكنا، خيـار

يـستطيعون العـودة إىل ديـارهم بـسبب الظـروف الـسائدة يف وضع الالجئني األفارقـة الـذين ال
 ؛بلدام األصلية

ــ - ٢٢  ــد أيـ ــودة الطوعيـــة إىل الـــوطنضـــرورة ضاتؤكـــد مـــن جديـ أال تكـــون العـ
بالــضرورة مــشروطة بالتوصــل إىل حلــول سياســية يف البلــد األصــلي بغيــة عــدم إعاقــة ممارســة
 الالجــئني حقهــم يف العــودة، وتــسلم بــأن عمليــة العــودة الطوعيــة إىل الــوطن وإعــادة اإلدمــاج

على وجه اخلصوص بـأن العـودةتتوقف عادة على األوضاع السائدة يف البلد األصلي، وتسلم
ــسان، وحتــث املفــوض ــة اإلن ــة حتفــظ كرام ــتم يف ظــروف آمن ــوطن ميكــن أن ت ــة إىل ال الطوعي

سيما حلاالت اللجـوء  وال،السامي على تشجيع العودة املستدامة عن طريق إجياد حلول دائمة
 طويلة األمد؛

وماديـة تـسمح بتنفيـذ باجلهات املاحنة الدولية أن تقدم مساعدة ماليةتـهـيـب - ٢٣ 
ــة ــرامج إمنائي ــةب ــى حــد ســواء، حــسبجمتمعي ــة املــضيفة عل ــات احمللي ــد الالجــئني واتمع  تفي

 األهداف اإلنسانية؛سق معاالقتضاء، باالتفاق مع البلدان املضيفة ومبا يت
 اتمــع الــدويل أن يــستجيب، انطالقــا مــن روح التــضامن وتقاســمتناشــد - ٢٤ 

االستيطان يف بلد ثالـث، وتالحـظ يفإىل األفارقة، الحتياجات الالجئنياألعباء واملسؤوليات
ــوطني، بوصــفه جــزءا مــن االســتجاب ــة االســتخدام االســتراتيجي إلعــادة الت ــصدد أمهي  ةهــذا ال
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ــدول ــشجع ال ــة، ت ــا هلــذه الغاي ــى حــدة، وحتقيق ــة مــن حــاالت اللجــوء عل ــشاملة لكــل حال ال
 علــى االســتفادة الكاملــة، عنـد االقتــضاء، مــن إطــارواملفوضـية وغريمهــا مــن الــشركاء املعنـيني

 ؛)١١(التفامهات املتعدد األطراف بشأن إعادة التوطني
 باجلهات املاحنة الدولية أن تقدم مساعدة ماديـة وماليـة لتنفيـذ بـرامجتـهـيـب - ٢٥ 

ودترمي إىل إصالح الضرر الذي يلحق بالبيئة واهلياكل األساسية يف بلدان اللجوء نتيجة لوجـ
  أراضيها؛يفالجئني

 اتمـــع الـــدويل علـــى أن يـــستمر يف متويـــل بـــرامج املفوضـــية اخلاصـــةحتــث - ٢٦ 
 وتقاســم األعبــاء، وأن يكفــل ألفريقيــا الــدويل، انطالقــا مــن روح التــضامنبــسخاءبــالالجئني

حــصة عادلــة ومنــصفة مــن املــوارد املخصــصة لالجــئني، آخــذا يف االعتبــار الزيــادة الكــبرية يف
  العودة إىل الوطن؛ة منها إمكانيألسباب عدةياجات الربامج املخصصة ألفريقيا،احت

 علـى حتديـد حـاالت اللجـوء طويلـة بـاألمر املفوضـية والـدول املهتمـةتشجع - ٢٧ 
، ومتعـددة األطـرافشاملة وعمليـةو وضع ج حمددةعن طريقاألمد اليت ميكن إجياد حل هلا

ألعباء واملسؤوليات على الصعيد الـدويل وإجيـاد حلـول دائمـة زيادة تقاسم ابوسائل عدة منها
 ؛ضمن سياق متعدد األطراف

ـــق - ٢٨  ــالغ القل ــن ب ـــرب ع ــا يف أفريقيــا، وتع ــشردين داخلي ــة امل  تالحــظ إزاء حمن
ــا ــة املـــشردين داخليـ ــات اإلقليميـــة حلمايـ ــز اآلليـ ــة لتعزيـ ــذهلا الـــدول األفريقيـ ــود الـــيت تبـ اجلهـ

ل أن تتخــذ إجــراءات ملموســة ملنــع التــشريد الــداخلي ولتلبيــةومــساعدم، ويــب بالــدو
 الــصدد إىل املبــادئذلــكاحتياجــات املــشردين داخليــا مــن احلمايــة واملــساعدة، وتــشري يف

، وحتيط علمـا باألنـشطة احلاليـة للمفوضـية فيمـا يتـصل)١٢(التوجيهية املتعلقة بالتشرد الداخلي
ــساعدمحبمايــة املــشردين داخليــا ــات، مبــا وم ــياق الترتيب ــا يف س  ــضطلع فيهــا األنــشطة امل

 يتـسق مـع على وجوب تنفيذ تلك األنشطة مباشدداملشتركة بني الوكاالت يف هذا اال، وت
 بنظـام بـالالجئني وفيمـا يتعلـققرارات اجلمعية العامة ذات الصلة دون املساس بوالية املفوضية

 مــع الــدول بــشأن دور املفوضــية يفاللجــوء، وتــشجع املفــوض الــسامي علــى مواصــلة حــواره
 الصدد؛ هذا

ــا إىل أنتدعـــو - ٢٩  ــسان للمــشردين داخلي ــين حبقــوق اإلن ــام املع ــني الع ــل األم  ممث
ــه،يواصــل ــا لواليت ــة، وفق ــة الدولي ــات احلكومي ــدول األعــضاء واملنظم ــع ال  حــواره اجلــاري م

_______________
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يقدمـه مـن تقـارير إىل  ما يفذا الشأنواملنظمات غري احلكومية املعنية، وأن يدرج معلومات
 جملس حقوق اإلنسان وإىل اجلمعية العامة؛

 والـستنيالرابعـة إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية العامة يف دوراتطلب - ٣٠ 
مـع املراعـاةالجـئني والعائـدين واملـشردين يف أفريقيـا،إىل التقريرا شامال عن املساعدة املقدمة

تقريـر مفـوض األمـم املتحـدة”هلا بلدان اللجوء، يف إطـار البنـد املعنـونلجهود اليت تبذالتامة ل
ــئني ــسامي لـــشؤون الالجـ ــسائلو الـ ــدين واملـــشردين واملـ ــالالجئني والعائـ ــصلة بـ املـــسائل املتـ

 .“اإلنسانية
 ٧٠اجللسة العامة

 ٢٠٠٨ديسمرب/ كانون األول١٨
 




