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  السابعة والستون الدورة 
         من جدول األعمال٦٢البند 

 واملـسائل املتـصلة   ،تقرير مفوض األمم املتحدة السامي لشؤون الالجـئني        
   واملسائل اإلنسانية،بالالجئني والعائدين واملشردين

    
  تقرير اللجنة الثالثة    

  )باكستان (ترارسلجوق مستنصر السيد : املقرر
  

  ةمقدم  -أوال   
 العامة الثانية، املعقـودة يف      جلستهابناء على توصية املكتب، قررت اجلمعية العامة، يف           - ١

تقريــر مفــوض األمــم املتحــدة الــسامي  ”، أن تــدرج البنــد املعنــون ٢٠١٢ســبتمرب / أيلــول٢١
، يف  “لشؤون الالجئني، واملسائل املتـصلة بـالالجئني والعائـدين واملـشردين واملـسائل اإلنـسانية              

  .ل دورهتا السابعة والستني، وأن حتيله إىل اللجنة الثالثةجدول أعما
 تـــشرين ٧، املعقـــودتني يف ٣٣ و ٣٢ونظـــرت اللجنـــة الثالثـــة يف البنـــد يف جلـــستيها   - ٢

ــاين ــوفمرب /الث ــساهتا    و، ٢٠١٢ن ــشأهنا يف جل ، ٣٦نظــرت يف املقترحــات واختــذت إجــراءات ب
. ٢٠١٢نـوفمرب  / تـشرين الثـاين   ٢٨ ، و ٢٠ ، و ١٤ ، و ١٣ املعقودة يف    ٤٧ ، و ٤١ ، و ٣٨ و

، 36 ، و33 ، وA/C.3/67/SR.32(ويــرد ســرد ملناقــشة اللجنــة يف احملاضــر املــوجزة ذات الــصلة   
  .)47 ، و41 ، و38 و
  :وكانت الوثائق التالية معروضة على اللجنة من أجل نظرها يف البند  - ٣

   ؛)A/67/12( تقرير مفوض األمم املتحدة السامي لشؤون الالجئني  )أ(  
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تقرير اللجنة التنفيذية لربنامج مفوض األمم املتحدة السامي لشؤون الالجـئني         )ب(  
)A/67/12/Add.1(؛  

تقرير األمني العام عن تقـدمي املـساعدة إىل الالجـئني والعائـدين واملـشردين يف                  )ج(  
  .)A/67/323(أفريقيا 

ــاين٧، املعقــودة يف ٣٢ويف اجللــسة   - ٤ ــوفمرب، أدىل م/ تــشرين الث فــوض األمــم املتحــدة  ن
 واالحتــاد ،الــسامي لــشؤون الالجــئني ببيــان اســتهاليل، واخنــرط يف حــوار مــع ممثلــي أفغانــستان 

ــة، والواليــات املتحــدة ،الروســي ــرويج األمريكي ــسورية ، والن ــة ال ــة العربي ــا، واجلمهوري  ، وكيني
  ).A/C.3/67/SR.32انظر ( وإثيوبيا ، والعراق، والكامريون،وموريتانيا

  
  النظر يف املقترحات   -ثانيا   
   A/C.3/67/L.31مشروع القرار   -ألف   

 ممثــل النــرويج، باســم عــرضنــوفمرب، / تــشرين الثــاين١٣، املعقــودة يف ٣٦يف اجللــسة   - ٥
، وإكـوادور ،  وإسـرائيل ،  وإسـتونيا ،  وأستراليا،  وإسبانيا،  وإريتريا،  واألرجنتني،  االحتاد الروسي 

، والربتغـال ،  والربازيـل ،  وإيطاليـا ،  يـسلندا أو،  وأيرلنـدا ،  وغـواي وأور،  وأندورا،  وأملانيا،  وألبانيا
ــا ــا، وبلجيكـ ــك ، وبلغاريـ ــنة واهلرسـ ــدا، والبوسـ ــا، وبـــريو، وبولنـ ــود ، وتركيـ ــل األسـ ، واجلبـ

ــشيكية  ــة الت ــسابقة   ، واجلمهوري ــة مقــدونيا اليوغوســالفية ال ــا، ومجهوري ، والــدامنرك، وجورجي
، وفرنـــسا، وغواتيمـــاال، وصـــربيا، وسويـــسرا، والـــسويد، وســـلوفينيا، وســـلوفاكيا، ورومانيـــا
ــدا ــربص، وفنلن ــا، غيزســتانوقري، وق ــا، وكوســتاريكا، وكرواتي ــا، وكيني ، ولكــسمربغ، والتفي
واململكـة  ،  واملكـسيك ،  واملغـرب ،  ومـصر ،  ومدغشقر،  ومايل،  ومالطة،  وليختنشتاين،  وليتوانيا

، والنــرويج، ومونــاكو، شيوسوموريــ، ومنغوليــا، املتحــدة لربيطانيــا العظمــى وأيرلنــدا الــشمالية
واليونـان، مـشروع قـرار    ، واليابان، اليات املتحدة األمريكية والو،  وهولندا،  وهنغاريا،  والنمسا
ــوان  ــشؤون الالجــئني  ”بعن ويف وقــت الحــق،  ). A/C.3/67/L.31(“ مفوضــية األمــم املتحــدة ل

، اغوايوبـــار، وأوغنـــدا، وأرمينيـــا، انـــضم إىل مقـــدمي مـــشروع القـــرار كـــل مـــن أذربيجـــان
ــا فاســو  ــدي، وبوركين ــونس، وبورون ــشيت-وتيمــور ، وت ــدوفا ،  لي ــة مول ــبني، ومجهوري ، والفل

  .)١(وهندوراس، ونيوزيلندا، ) املوحدة-واليات (وميكرونيزيا ، وكولومبيا، مريونوالكا
نــوفمرب، اعتمــدت اللجنــة مــشروع  / تــشرين الثــاين١٤، املعقــودة يف ٣٨ويف اجللــسة   - ٦

  ). ، مشروع القرار األول١٢انظر الفقرة  (A/C.3/67/L.31القرار 

__________ 
  .م االنضمام إىل مقدمي مشروع القرارأشارت شيلي يف وقت الحق إىل أهنا كانت تعتز  )١(  
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  ). A/C.3/67/SR.38انظر (وبعد اعتماد مشروع القرار، أدىل ممثل كينيا ببيان   - ٧
  

  A/C.3/67/L.61مشروع القرار   -باء   
ــسة   - ٨ ــودة يف ٤١يف اجلل ــاين ٢٠، املعق ــشرين الث ــوفمرب، / ت ــا عــرض ن ــل ليربي باســم  (ممث

ــة  ــدول األفريقي ــرار وع مــشر) جمموعــة ال ــوان ق ــدين   ”بعن ــساعدة إىل الالجــئني والعائ تقــدمي امل
، انضم إىل مقدمي مـشروع القـرار       ويف وقت الحق  ). A/C.3/67/L.61 (“واملشردين يف أفريقيا  
، وبلغاريــا، وبلجيكــا، والربتغــال، وإيطاليــا، يــسلنداأو، وأيرلنــدا، وإســتونيا، كــل مــن أســتراليا

ــدا، وســنة واهلرســك والب ــا، وبولن ــل األســود ، وتركي ــدونيا اليوغوســالفية  ، واجلب ــة مق ومجهوري
، وصـربيا ،  وشـيلي ،  والـسويد ،  وسـلوفينيا ،  ورومانيـا ،  وجورجيـا ،  ومجهورية مولـدوفا  ،  السابقة
واململكـــة املتحـــدة ، واملكـــسيك، وليتوانيــا ، ولكـــسمربغ، وكوســـتاريكا، وكرواتيـــا، وفنلنــدا 

  .واليونان، وهندوراس، وهاييت، والنمسا، رلندا الشماليةلربيطانيا العظمى وأي
ــاين ٢٨، املعقــودة يف ٤٧ويف اجللــسة   - ٩ ــا مــشروع   / تــشرين الث ــوفمرب، نقــح ممثــل ليربي ن

  :القرار شفويا على النحو التايل
 وغريهـم مـن األشـخاص     ”يف الفقرة الرابعة من الديباجة، استعيض عن عبارة           )أ(  

  ؛“واملشردين” بعبارة “الذين هم موضع اهتمام
 بعــد كلمــة “واملــشردين”ة اخلامــسة مــن الديباجــة، أدرجــت عبــارة يف الفقــر  )ب(  

  ؛“الالجئني”
  :، ونصهاالفقرة العاشرة من الديباجةاستعيض عن   )ج(  
تزال تستضيف الالجئني     ال البلدان األفريقية اليت  بكرم   وإذ تقر مع التقدير   ”    

 يف ل أمــدهاألزمــات اإلنــسانية وحــاالت اللجــوء الــيت طــاالــذين تــدفقوا إليهــا نتيجــة ل
، وإذ تعـرب، يف هـذا الـصدد، عـن           وحبسن ضيافتها وروح التضامن الذي أبدته     القارة  

 يف  التصدي لألزمـات اإلنـسانية األخـرية      ب اللتزام البلدان اجملاورة     بوجه خاص تقديرها  
ــة الكونغــو         ــات األخــرية يف مجهوري ــرن األفريقــي، واألزم ــوار وليبيــا والق كــوت ديف

، وإذ تقـر    ؛ وللجهـود الـيت تبـذهلا يف هـذا الـصدد           احل األفريقي الدميقراطية ومايل والس  
كذلك مع التقدير بتنسيق األمم املتحدة للمساعدة اإلنـسانية وبـاجلهود املتواصـلة الـيت        

يف ذلــك مفوضــية األمــم املتحــدة   ومنظومــة األمــم املتحــدة، مبــاتبــذهلا اجلهــات املاحنــة
ت الدوليـة واملنظمـات غـري احلكوميـة          واملنظمات اإلقليمية والوكاال   ،لشؤون الالجئني 

والــشركاء اآلخــرون فيمــا يتعلــق جبملــة أمــور، منــها العــودة الطوعيــة وإعــادة اإلدمــاج 
  ،“الطوارئ حاالتنة الالجئني يف حمل للتصديوإعادة التوطني، 
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  :مبا يلي
تزال تستضيف الالجئني     ال البلدان األفريقية اليت  بكرم   وإذ تقر مع التقدير   ”    

ــ ــذين ت ــسانية وحــاالت اللجــوء الــيت طــال أمــدها   دفقوا إليهــا نتيجــة لال ، ألزمــات اإلن
عـن تقـديرها     ، وإذ تعرب يف هـذا الـصدد       وحبسن ضيافتها وروح التضامن الذي أبدته     

، يف القـارة   التـصدي لألزمـات اإلنـسانية األخـرية       ب اللتزام البلدان اجملاورة     بوجه خاص 
قر كذلك مع التقدير بتنسيق األمـم املتحـدة         ، وإذ ت  وللجهود اليت تبذهلا يف هذا الصدد     

 ومنظومــة األمــم تبــذهلا اجلهــات املاحنــةللمــساعدة اإلنــسانية وبــاجلهود املتواصــلة الــيت  
 واملنظمـات اإلقليميـة   ،يف ذلـك مفوضـية األمـم املتحـدة لـشؤون الالجـئني         املتحدة، مبا 

مـا يتعلـق جبملـة      والوكاالت الدولية واملنظمات غـري احلكوميـة والـشركاء اآلخـرون في           
نـة الالجـئني    حمل للتـصدي أمور، منها العودة الطوعية وإعادة اإلدماج وإعـادة التـوطني،           

  ،“الطوارئ حاالتيف 
وتـشجع الــدول  ”: التاليـة عبـارة  ال مـن املنطـوق، أضـيفت    ١٩يف هنايـة الفقـرة     )د(  

اد املـرتبطني هبـا   األفريقية اليت مل تصدق بعد على اتفاقيـة سـالمة مـوظفي األمـم املتحـدة واألفـر               
  .“ومل تقم بإنفاذها على أن تنظر يف القيام بذلك

نــوفمرب، اعتمــدت اللجنــة مــشروع  / تــشرين الثــاين٢٨، املعقــودة يف ٤٧ويف اجللــسة   - ١٠
  ). مشروع القرار الثاين، ١٢انظر الفقرة (بصيغته املنقحة شفويا  A/C.3/67/L.61القرار 
انظــر  ( ممثــل قــربص ببيــان باســم االحتــاد األورويبوبعــد اعتمــاد مــشروع القــرار، أدىل  - ١١

A/C.3/67/SR.47( .  
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  توصيات اللجنة الثالثة   -ثالثا   
  : توصي اللجنة الثالثة اجلمعية العامة باعتماد مشروعي القرارين التاليني  - ١٢

  مشروع القرار األول    
  مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني    

 
  ،العامة اجلمعية إن 
 أنــشطة عــن الالجــئني لــشؤون الــسامي املتحــدة األمــم مفــوض تقريــر يف نظــرت وقــد 
 الالجـئني  لشؤون السامي املتحدة األمم مفوض لربنامج التنفيذية اللجنة تقرير ويف )١(مفوضيته

  ،هفي الواردة املقررات ويف )٢(والستني ةلثالثا دورهتا أعمال عن
 لـشؤون  املتحـدة  األمـم  مفوضية أعمالب لقةاملتع السابقة السنوية قراراهتا إىل تشري وإذ  
  العامة، اجلمعية أنشأهتا أن منذ الالجئني
   قيادية، قدرات من أبداه ملا السامي للمفوض تقديرها عن تعرب وإذ  
 وشـجاعة  كفاءة من به يتحلون ملا املنفذين وشركائها املفوضية موظفي على تثين وإذ  
   مبسؤولياهتم، النهوض يف وتفان

 متزايـدة  بـصورة  هلـا  يتعـرض  الـيت  العنـف  أشـكال  لكـل  القويـة  إدانتها على دتشد وإذ  
  هبا، املرتبطون واألفراد املتحدة األمم وموظفو اإلنسانية املساعدة تقدمي جمال يف العاملون
 التنفيذيـة  وجلنتـها  الالجـئني  لشؤون املتحدة األمم مفوضية به تقوم مبا بترح  - ١  

 علــى احلكومــات ومــساعدة الدوليــة احلمايــة نظــام تعزيــز دفهبــ الــسنة طيلــة مهــم عمــل مــن
  احلماية؛ توفري عن اسؤولياهتمب االضطالع

 لـشؤون  الـسامي  املتحـدة  األمـم  مفـوض  لربنـامج  التنفيذيـة  اللجنـة  تقرير تؤيد  - ٢  
  ؛)٢(والستني ةلثالثا دورهتا أعمال عن الالجئني
ــر ت  - ٣   ــولحبق ــذكرى ل ــسنوية ال ــستني ال ــة ال ــام التفاقي ــة ١٩٥١ ع  مبركــز املتعلق
 انعـدام  حـاالت  تخفـيض  املتعلقة ب  ١٩٦١ عام التفاقية اخلمسني السنوية والذكرى )٣(الالجئني

__________ 
  .(A/67/12) ١٢والستون، امللحق رقم ة السابعة الرمسية للجمعية العامة، الدورالوثائق   )١(  
  ).A/67/12/Add.1( ألف ١٢ رقم امللحق نفسه، املرجع  )٢(  
 .٢٥٤٥ الرقم ،١٨٩ اجمللد ،املعاهدات جمموعة املتحدة، األمم  )٣(  
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 املتحـدة  األمـم  مفـوض عـرب عـن تقـديرها للـدعوة الـيت وجههـا             وت ،٢٠١١يف عام    )٤(اجلنسية
 اعترافــا وتيــسريه، وذلــك )٥(دويل حكــوميي راوز اجتمــاع عقــد لالالجــئني لــشؤون الــسامي
وصـوهنا، وترحـب باعتمـاد بيـان         الـصكان  هـذان  عليهـا  يـنص  اليت واملبادئ القيم احترام بأمهية

  ؛ دول وثالث منظمات دولية١٠٥وزاري يف ذلك االجتماع وبالتعهدات اليت أعربت عنها 
 لعــام وبروتوكوهلــا الالجــئني مبركــز املتعلقــة ١٩٥١اتفاقيــة عــام  تأكيــد تعيــد  - ٤  
 الـدول  تطبقهمـا  أن بأمهيـة  وتـسلم  الالجئني، حلماية الدويل لنظاما أساس بوصفهما )٦(١٩٦٧
الـيت   دولالـ  عـدد  االرتيـاح  مـع  وتالحـظ  ،جيـسداهنا  الـيت  وبـالقيم  وفعال تام حنو على األطراف

 هــذين يف األطــراف غــري الــدول وتــشجع كليهمــا، أو الــصكني أحــد يف أطــراف اآلن هــي
 الكامـل  االحتـرام  أمهيـة  علـى  خـاص  بـشكل  شددوتـ  إليهمـا،  االنـضمام  يف النظر على الصكني

 الـدوليني  الـصكني  يف األطـراف  غـري  الـدول  مـن  عـددا  أن وتـدرك  ،القـسرية  اإلعـادة  عدم ملبدأ
  الالجئني؛ استضافة يف سخاء أبدى قد بالالجئني املتعلقني
االتفـاقيتني املتعلقـتني حبـاالت انعـدام         باالنـضمام إىل   دول الـ  بتعهـدات رحب  ت  - ٥  

ــة )٧(١٩٥٤ لعــام اجلنــسية عــدميي األشــخاص مبركــز املتعلقــة االتفاقيــةمهــا اجلنــسية، و  واتفاقي
بالتعهــدات بــسحب مــا أُبــدي مــن حتفظــات  و ،١٩٦١ لعــام اجلنــسية انعــدام حــاالت ختفــيض

 وحتـيط  عليهما؛ وترحب أيضا بزيادة عدد الدول الـيت انـضمت مـؤخرا إىل هـاتني االتفـاقيتني،                
 ومنـع  اجلنـسية  عـدميي  األشـخاص  حتديـد  خبـصوص  عمـل  مـن  يالـسام  املفـوض  به قام مبا علما

 علـى  املفوضـية  وحتـث  اجلنـسية،  عـدميي  األشـخاص  ومحايـة   وختفيـضها  اجلنـسية  انعـدام  حاالت
 التنفيذيــة اللجنــة واســتنتاجات العامــة اجلمعيــة لقــرارات وفقــا امليــدان هــذا يف العمــل مواصــلة
  ؛باملوضوع الصلة ذات

 عـاتق  علـى  األول املقـام  يف تقـع  الالجـئني  محاية عن يةاملسؤول أن تأكيد تعيد  - ٦  
 لـتمكني  وفعـال  كامـل  بـشكل  الـسياسي  العـزم  وإبـداء  والعمـل  التعـاون  يتعني عليها    اليت الدول

 الـدويل  التـضامن  أمهية على السياق هذا يف بقوة وتشدد إليها، املوكلة املهام إجناز من فوضيةامل
  واملسؤوليات؛ األعباء وتقاسم الفعال

__________ 
 .١٤٤٥٨ الرقم ،٩٨٩ لداجمل نفسه، املرجع  )٤(  
، مبـشاركة  ٢٠١١ديـسمرب  / كـانون األول ٨ و ٧ على مستوى وزاري، عقـد يف يـومي     دويل حكومي اجتماع  )٥(  

 الالجـئني  مبركـز  املتعلقـة  ١٩٥١ عام التفاقية الستني السنوية الذكرى مبناسبة،  املتحدة األمم يف األعضاء الدول
 .اجلنسية انعدام حاالت بتخفيض املتعلقة ١٩٦١ عام التفاقية اخلمسني السنوية والذكرى

  .٨٧٩١ الرقم ،٦٠٦ اجمللد ،جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )٦(  
  .٥١٥٨ الرقم ،٣٦٠ اجمللد نفسه، املرجع  )٧(  
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 تقع  وختفيضها اجلنسية انعدام حاالت منع عن املسؤولية أن تأكيد أيضا تعيد  - ٧  
  ؛مالئم حنو على الدويل اجملتمع مع بالتعاون الدول، عاتق على األول املقام يف

 تقـع  ومـساعدهتم  داخليـا  املشردين محاية عن املسؤولية أن تأكيد كذلك تعيد  - ٨  
  ؛مالئم حنو على الدويل اجملتمع مع التعاونب الدول، عاتق على األول املقام يف

 حلــاالت الطــوارئ، واف حنــو علــىمواصــلة التــصدي  علــى املفوضــية تــشجع  - ٩  
 الطـوارئ،  حلـاالت  التـصدي  علـى  قـدرهتا  تعزيـز هـا ل  جهود مواصلةبالتعاون مع الدول، وعلى     

 املـشتركة  نـسقة  للجهـود امل   أفـضل،  حنـو  علـى  هبا التنبؤ ميكن بصورة ،ستجابةاال كفالة بالتايلو
  الوكاالت؛ بني

 املـشردين  حبماية يتعلق فيما حاليا املفوضية هبا تقوم اليت باألنشطة علما حتيط  - ١٠  
 الوكـاالت  بـني  املـشتركة  الترتيبـات  سياق يف هبا املضطلع األنشطة هافي مبا ومساعدهتم، داخليا

ــ ،امليــدان هــذا يف  العامــة اجلمعيــة اتقــرار مــع األنــشطة هــذه تتــسق أن ضــرورة علــى شددوت
ــذا يف املتخــذة ــصدد ه ــة ختــل وأال ال ــا املفوضــية بوالي ــق فيم ــ يتعل ــام الالجئنيب  ،اللجــوء وبنظ
  ؛الصدد هذا يف مفوضيته دور بشأن الدول مع حواره مواصلة على السامي املفوض وتشجع
 الوطنيــة الــسلطات مــع تــام وتعــاون شــراكة يف العمــل علــى املفوضــية تــشجع  - ١١  
 واملنظمــات الدوليــة واحلكوميــة الدوليــة واملنظمــات ووكاالهتــا املتحــدة األمــم كاتــبوم املعنيــة

 يف االسـتجابة  قـدرات  تنميـة  مواصـلة  يف املـسامهة  أجـل  مـن  احلكومية غري واملنظمات اإلقليمية
 املنظمــة بوصــفها املفوضــية دور إىل وتــشري املــستويات، مجيــع علــى اإلنــسانية املــساعدة جمــال
 حـاالت  يف املـأوى  وتـوفري  وإدارهتـا  املخيمـات  شـؤون  وتنسيق احلماية توفري تجماال يف الرائدة

  املعقدة؛ الطوارئ
 واملنظمــات املتحــدة األمــم منظمــات مــن وغريهــا املفوضــية أيــضا تــشجع  - ١٢  
 مـع  العمـل  مواصلة على واإلمنائي اإلنساين اجملالني يف الفاعلة واجلهات املعنية الدولية احلكومية
ــب ــسيق مكت ــشؤون تن ــسانية ال ــابع اإلن ــة الت ــة لألمان ــزل العام ــسيق تعزي ــتجابة تن ــال يف االس  جم

 حـــسب الـــدول، مـــع بالتـــشاور واملـــسامهة، ،وكفاءهتـــا  فعاليتـــها زيـــادةو اإلنـــسانية املـــساعدة
 اإلنــسانية، لالحتياجــات مــشتركة تقييمــات وضــع حنــو التقــدم مــن مزيــد إحــراز يف االقتــضاء،
 املـــؤرخ ٦٦/١١٩ العامـــة اجلمعيـــة قـــرار يف أخـــرى، مـــةمه مـــسائل مجلـــة يف ورد، حـــسبما

 األمـم  تقـدمها  الـيت  اإلنـسانية  املساعدة تنسيق بتعزيز املتعلق ٢٠١١ ديسمرب/األول كانون ١٥
  ؛الطوارئ حاالت يف املتحدة

 وحتقيـق  “األداءتوحيـد   ” مبـادرة  يف املـشاركة  علـى  املفوضـية  كذلك تشجع  - ١٣  
  تام؛ حنو على أهدافها
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 اهلادفـة   واإلداري اهليكلـي  التغـيري  عمليـة  يف احملـرز  التقـدم  التقدير مع حظتال  - ١٤  
 يتـسىن  لكـي  التحـسني  مواصـلة    علـى  التركيـز  على املفوضية وتشجع إىل تعزيز قدرة املفوضية،   

 حنـو  علـى  مواردهـا  اسـتعمال  وكفالـة  أكفـأ  حنـو  علـى  خـدماهتا  من املستفيدين احتياجات تلبية
  ؛وشفاف فعال

 داخليـا  واملـشردين  اللجـوء  وملتمـسي  الالجـئني  علـى  االعتـداءات  بقـوة  تدين  - ١٥  
 املعنيـة  الـدول  جبميـع  وهتيـب  ورفـاههم،  الشخـصي  أمنـهم  يهـدد  خطـرا  تـشكل  الـيت  واألعمـال 
 احتــرام لكفالــة الالزمــة التــدابري مجيــع تتخــذ أن االقتــضاء، حــسب املــسلح، رتاعالــ وبــأطراف
  ؛الدويل اإلنساين والقانون اإلنسان حقوق

 تقـدمي  جمـال  يف العاملني على االعتداء حوادث   الزدياد القلق بالغ عن تعرب  - ١٦  
 جمــال يف العــاملني أرواح يف اخلــسائر وخباصــة اإلنــسانية، املــساعدة وقوافــل اإلنــسانية املــساعدة

 املـساعدة  تقـدمي  أجـل  من وأقساها الظروف أصعب يف يعملون الذين اإلنسانية املساعدة تقدمي
  تاجوهنا؛حي من إىل

 الـيت  االعتـداءات  منفـذي  إفـالت  عـدم  الـدول  تكفـل  أن ضـرورة  علـى  تشدد  - ١٧  
ــاملني ضــد أراضــيها يف تقــع ــساعدة تقــدمي جمــال يف الع ــسانية امل  املتحــدة األمــم ومــوظفي اإلن

 العدالـة  إىل األعمـال  هـذه  مرتكيب تقدمي وضمان أفعاهلم على العقاب من هبا املرتبطني واألفراد
   الدويل؛ القانون مبوجب االلتزامات ومتليه الوطنية القوانني عليه تنص حسبما فورا،

 املــشروع غــري والطــرد القــسرية اإلعــادة عمليــات إزاء اســتيائها عــن تعــرب  - ١٨  
 حبمايـة  املتعلقـة  املبادئ احترام تكفل أن املعنية الدول جبميع وهتيب اللجوء، ملتمسيو لالجئني
  اإلنسان؛ وحقوق الالجئني
 أن ملتمسي اللجوء والالجـئني وعـدميي اجلنـسية يتعرضـون            القلق مع تالحظ  - ١٩  

لالحتجاز التعسفي يف بعض احلاالت، وترحب باالستخدام املتزايد لبدائل االحتجـاز، وتـشدد             
على ضرورة أن تقتصر الدول يف احتجـاز ملتمـسي اللجـوء والالجـئني وعـدميي اجلنـسية علـى                    

  هو ضروري؛ ما
إزاء العدد الكبري مللتمسي اللجوء الذين فقدوا أرواحهـم يف        لقالق عن تعرب  - ٢٠  

عرض البحر وهم حياولون الوصول إىل بر األمان، وتشجع على التعـاون الـدويل لزيـادة تعزيـز                  
  آليات البحث واإلنقاذ؛

 ومـن  املنحـى  عمليـة و ديناميـة  مهمـة  لالجـئني  الدوليـة  احلمايـة  أن علـى  تشدد  - ٢١  
 وتيـسري  بتشجيع اآلخرين، والشركاء الدول مع بالتعاون القيام، وتشمل املفوضية والية صميم
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 إىل التوصــل وكفالــة دوليــا عليهــا املتفــق للمعــايري وفقــا ومعاملتــهم واســتقباهلم الالجــئني قبــول
 وإيــالء الــضعيفة للفئــات اخلاصــة االحتياجــات مراعــاة مــع احلمايــة، علــى تركــز دائمــة حلــول
 الدوليـة  احلمايـة  وفريتـ  أن الـسياق  هـذا  يف وتالحـظ  ،اخلاصة االحتياجات لذوي خاص اهتمام
 املناسـبة،  اخلـربة  ذوي املـوظفني  مـن  كافيـا  عـددا  وتتطلـب  العاملـة  اليـد  كثافـة  إىل حتتاج خدمة
  امليداين؛ الصعيد على وخباصة

ــة تؤكــد  - ٢٢   ــوع الــسن عوامــل مراعــاة تعمــيم أمهي ــل يف والتنــوع نساجلــ ون  حتلي
 الــذين األشــخاص مــن وغريهــم الالجــئني مــشاركة ضــمان ويف حلمايــةا جمــال يف حتياجــاتاال

 الـــدول وسياســـات املفوضـــية لـــربامج التخطـــيط يف االقتـــضاء، حـــسب املفوضـــية، هبـــم تعـــىن
ــذها، ــضا وتؤكــد وتنفي ــة أي ــالء أمهي ــةاأل إي ــز عاجلــةمل ولوي ــساواة وعــدم التميي ــسني بــني امل  اجلن
 احتياجـات  تلبيـة  بأمهية  إقرارا ،اجلنس نوع أساس على القائم والعنف اجلنسي العنف ومشكلة
ــساء ــال الن ــى واألطف ــة مــن اخلــصوص وجــه عل ــة  احلماي ــشأن العمــل مواصــلة، وتؤكــد أمهي  ب
   ؛ائلاملس هذه

ن تــسجيل املواليــد يتــيح ســجال رمسيــا للهويــة القانونيــة للطفــل، وبأنــه  بــأقــرت  - ٢٣  
ات الدول بكفالة تـسجيل مجيـع   أساسي ملنع حاالت انعدام اجلنسية وختفيضها، وترحب بتعهد  

  األطفال بعد والدهتم؛ 
 الــسياسي وغــري البحــت اإلنــساين والطــابع البالغــة األمهيــة تأكيــد بقــوة تعيــد  - ٢٤  
 ملـشاكل  دائمـة  حلـول  عن البحث ويف لالجئني الدولية احلماية توفري يف املتمثلة املفوضية ملهمة

 وإعـادة  حمليـا  إدمـاجهم و لالجـئني  الطوعيـة  العودة تشمل احللول تلك أن إىل وتشري ؛الالجئني
 أن تأكيـد  فيـه  تعيـد  الـذي  الوقـت  يف وممكنـا،  مناسـبا  ذلـك  كـان  حيثمـا  ثالث بلد يف توطينهم
 لتيـسري  والتنميـة  التأهيـل  جمـايل  يف املساعدةب الضرورة، حسب اقتراهنا، حالة يف الطوعية العودة
  املفضل؛ احلل هي تظل اإلدماج إعادة عملية دوام

 الالجــئني اليــنيم يواجههــا الــيت اخلاصــة الــصعوبات إزاء القلــق عــن تعــرب  - ٢٥  
 وتكثيـف  اجلهـود  مـضاعفة  ضـرورة  علـى  وتـشدد  ،يعيـشوهنا  الـيت  اللجـوء  حالة أمد طال الذين
 دائمـة  حلـول  وإجيـاد  حمنتـهم  هناءإل وشاملة عملية هنج إىل للتوصل الدويل الصعيد على التعاون

  ؛الصدد هذا يف املتخذة العامة اجلمعية وقرارات الدويل القانون مع يتسق مبا هلم
 خاصــة وبــصفة ،الالجــئني ملــشاكل دائمــة حلــول إىل التوصــل بأمهيــة تقــر  - ٢٦  
 تـدفق  لـتاليف  الالجئني لتحركات اجلذرية ألسبابا مبعاجلة العملية هذه سياق يف القيام ضرورة
  لالجئني؛ا من جديدة موجات
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 تلبيـة  يف الفعـال  والتنسيق الفعالة الشراكات تؤديه الذي املهم الدور إىل تشري  - ٢٧  
 حاليــا، اجلاريــة بــاجلهود وترحـــــب ألوضــاعهم، دائمــة حلــول إجيــاد ويف الالجــئني احتياجــات
 ينتمـون  الـيت  احملليـة  اجملتمعـات  فيهـا  مبـا  ،األصـلية  بلدانالو لالجئني املضيفة البلدان مع بالتعاون
 الدوليــة احلكوميــة املنظمــاتو الدوليــة واملنظمــات املعنيــة املتحــدة األمــم ووكــاالت ،إليهــا

 جمـال  يف الفاعلـة  واجلهـات  احلكوميـة  غـري  واملنظمـات  ،االقتـضاء  حـسب  اإلقليمية، واملنظمات
 ،أمـدها  طـال  الـيت  اللجـوء  حلـاالت  وخباصـة  دائمـة،  حلـول  إلجيـاد  إطار وضع لتشجيع التنمية،
 نـشطة باأليتم االضطالع يف سياقه      املناسب وقتال يفو املستدامة عودةالللنهوض ب  هنجا يشمل
 ميدقــت علــى الــدول تــشجعو ،والــتعمري والتأهيــل اإلدمــاج وإعــادة الــوطن إىل عــادةإلل الالزمــة
 احلكوميـة  املنظمـات و الدوليـة  واملنظمـات  املعنيـة  املتحـدة  األمـم  وكـاالت  مـع  بالتعاون ،الدعم
ــة ــة واملنظمــات الدولي ــةاحل غــري واملنظمــات اإلقليمي ــة واجلهــات كومي ــة جمــال يف الفاعل  ،التنمي
 مرحلـة  مـن  بفعاليـة  االنتقـال  تيـسري ل القبيل هذا من طارإ وضعو األموال ختصيص منها بوسائل
  التنمية؛ مرحلة إىل اإلغاثة

 تتوافر لـه مقومـات      مل ما   يدوم أن ميكن ال   التشريد ملسألة حلبـأن أي    تسلم  - ٢٨  
  ؛اإلدماج وإعادة العودة استدامة دعم على املفوضية تشجع لذا، و،االستدامة
 وتـسلم ، دائـم  كحـل  التوطني إلعادة فرصأن تعمل على إجياد    هتيب بالدول   - ٢٩  
حتـسني إدمـاج الالجـئني املعـاد        و ، الـيت ميكـن فيهـا إعـادة التـوطني          ماكن األ عدد زيادة بضرورة

ييز يف براجمهـا املتعلقـة   توطينهم، وهتيب بالدول أن تكفل اتباع سياسات شاملة للجميع دون مت        
وإجيـــاد  بإعـــادة التـــوطني، وتالحـــظ بـــأن إعـــادة التـــوطني أداة اســـتراتيجية حلمايـــة الالجـــئني  

  ؛هلم حلول
 اإلقليميـة  املبادرات لتعزيز الدول هبا تضطلع اليت األنشطة التقدير مع تالحظ  - ٣٠  

 بـذل  مواصـلة  علـى  لالـدو  وتـشجع ،  الالجـئني  بـشأن  تعاونيـة  وهنج سياسات اعتماد تيسر اليت
 دوليـة،  محايـة  إىل احملتـاجني  األشـخاص  احتياجـات  شـامل  حنـو  علـى  تلـيب  أن أجـل  مـن  اجلهود

 أعـدادا  تـستقبل    الـيت  املـضيفة  احملليـة  للمجتمعـات  املقدم الدعم ذلك يف مبا منها، كل منطقة يف
  دولية؛ محاية إىل احملتاجني األشخاص من كبرية

 بتـدفقات  يتعلـق  فيمـا  املفوضـية  دور واملفوضية دولال أن تناقش  أمهية تالحظ  - ٣١  
 سـياق  يف أفـضل  بـشكل  احلمايـة  مـن  الحتياجـات ا تلبيـة  بغـرض  ، وأن توضحه  املختلطة اهلجرة
 علـى  دوليـة  محايـة  إىل حاجة يف هم من حصول ضمان تشمل بسبل املختلطة، اهلجرة تدفقات

 علـى  الـدول  ملـساعدة  اليتـه، و مـع  باالتـساق  الـسامي،  املفـوض  استعداد وتالحظ اللجوء، حق
  ؛الصدد هذا يف باحلماية تتعلق مسؤوليات من عليها مبا الوفاء
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 بالـدول  وهتيـب  ،مواطنيهـا  عـودة  تقبـل  بأن ملزمة الدول مجيع أن على تشدد  - ٣٢  
 ضــرورة وتؤكـد  ،دوليـة  محايـة  إىل حاجـة  يف ليـسوا  أهنـم  تـبني  الـذين  مواطنيهـا  عـودة  تيـسر  أن
 اإلنــسان حلقــوق الكامــل االحتــرام ظــل ويف وإنــسانية آمنــة بطريقــة األشــخاص عــودة تــتم أن

  املعنيني؛ األشخاص مركز عن النظر بصرف ولكرامتهم، هبم اخلاصة
ــها تغــري  التحــديات إزاء القلــق عــن تعــرب  - ٣٣    البيئــي والتــدهور املنــاخ الــيت ميثل

 هبـم  تعـىن  الـذين  عفاءالـض  للـسكان  تقـدمها  الـيت  واملـساعدة  املفوضـية لعمليات اليت تضطلع هبا  ل
 التـصدي  يف االسـتمرار  علـى  املفوضـية  وحتـث  منـوا،  البلـدان  أقـل  يف وخباصة العامل، نطاق على
 مـع  وبالتعـاون  الوطنيـة  الـسلطات  مـع  وبالتـشاور  واليتـها،  إطـار  يف عملها، يف التحديات هلذه

  عملياهتا؛ تنفيذ يف املختصة الوكاالت
 علـى  املعنيـة  األخـرى  واملنظمـات  احلكوميـة  غري واملنظمات الدول مجيع حتث  - ٣٤  
 األعبـاء  وتقاسـم  الـدويل  التضامن من بروح املفوضية مع جنب إىل جنبا ،املوارد وتعبئة التعاون

ــزمــن أجــل   واملــسؤوليات، ــدر تعزي ــدان اتق ــيت املــضيفة البل  ، موضــع تقــدير ســخاء أبــدت ال
 العـبء  وختفيـف  اللجـوء،  يوملتمس الالجئني من كبرية أعدادا استقبلت اليت البلدانسيما   وال

 تعبئـــة يف احلفـــاز دورهابـــ االضـــطالع تواصـــل أن باملفوضـــية وهتيـــب  الـــذي تتحملـــه،الثقيـــل
 الناميـة،  البلـدان  يف الالجـئني  أعداد كثرةل اجلذرية ألسبابا ملعاجلة الدويل اجملتمع من املساعدة

 االقتــصادية آلثــاراو انتقاليــة، حلــةمبر اقتــصاداهتا متــر الــيت والبلــدان منــوا البلــدان أقــلال ســيما و
 واملنظمـات  املاحنـة  الـدول  مـسامهة    التقدير معتالحظ  و،  ذلك املترتبة على  واالجتماعية والبيئية
   اجملتمع؛ يف يظلون مستضعفني الذين الالجئني أوضاع حتسني يف واألفراد
ن تنـشأ   التحـديات الـيت ميكـن أ      و املاثلـة  التحديات إزاء القلق بالغ عن تعرب  - ٣٥  

 باملفوضــية هتيــب، واملفوضـية  بأنــشطة يتعلـق  فيمــا العامليــة واالقتـصادية  املاليــة األزمـة  جــراء مـن 
 تقاســم زيــادةل هلــا املاحنــة اجلهــات قاعــدة بتوســيع الكفيلــة والوســائل سبلالــ حبــث تواصــل أن

 احلكوميـة  غـري  املاحنـة  واجلهـات  احلكوميـة  املاحنـة  اجلهـات  مـع  التعـاون  تعزيز طريق عن األعباء
  اخلاص؛ والقطاع
 تواصـل  لكـي  للمفوضـية  املناسـب  الوقـت  يف كافيـة  موارد توفري ضرورةب تقر  - ٣٦  

 الالحقـة  العامـة  اجلمعية وقرارات )٨(األساسي نظامها مبوجب إليها املوكلة بالوالية االضطالع
ــة ــالالجئني املتعلق ــم ب ــن وغريه ــذين األشــخاص م ــىن ال ــم تع ــشري املفوضــية، هب ــاقر إىل وت  اراهت

 /األول كـانون  ٢٣ املؤرخ ٥٨/٢٧٠ و   ٢٠٠٣ ديسمرب/األول كانون ٢٢ املؤرخ ٥٨/١٥٣

__________ 
  .املرفق ،)٥-د( ٤٢٨ القرار  )٨(  
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 املـؤرخ  ٦٠/١٢٩ و   ٢٠٠٤ ديـسمرب /األول كـانون  ٢٠ املؤرخ ٥٩/١٧٠ و   ٢٠٠٣ ديسمرب
ــسمرب/األول كــانون ١٦ ــسمرب/األول كــانون ١٩ املــؤرخ ٦١/١٣٧ و ٢٠٠٥ دي  ٢٠٠٦ دي
ــؤرخ ٦٢/١٢٤ و ــانون ١٨ املـ ــسم/األول كـ ــؤرخ ٦٣/١٤٨ و ٢٠٠٧ ربديـ ــانون ١٨ املـ  كـ

 ٦٥/١٩٤  و٢٠٠٩ ديــسمرب/األول كــانون ١٨ املــؤرخ ٦٤/١٢٧ و ٢٠٠٨ ديــسمرب/األول
ــؤرخ ــسمرب/األول كــانون ٢١ امل ــؤرخ ٦٦/١٣٣ و ٢٠١٠ دي ــسمرب/األول كــانون ١٩ امل  دي
ــية األساســـي النظـــام مـــن ٢٠ الفقـــرة تنفيـــذ منـــها بـــأمور املتعلقـــة ٢٠١١  وحتـــث ،للمفوضـ
 الـيت  والتكميليـة  الـسنوية  للنـداءات  فـورا  االستجابة على املاحنة اجلهات من وغريها تاحلكوما
  براجمها؛ إطار يف االحتياجات لتلبية املفوضية توجهها
 اجلمعيـة  إىلالـسنوية    أنـشطته  عـن  تقريـرا  يقدم أن السامي املفوض إىل تطلب  - ٣٧  
  .والستني ةثامنال دورهتا يف العامة
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  لثاينمشروع القرار ا    
  تقدمي املساعدة إىل الالجئني والعائدين واملشردين يف أفريقيا    

  
  ،إن اجلمعية العامة  
مبــشكالت  اخلاصــةحتكــم املظــاهر الــيت إىل اتفاقيــة منظمــة الوحــدة األفريقيــة إذ تــشري  

  ،)٢(الشعوب ووإىل امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان )١(١٩٦٩الالجئني يف أفريقيا لعام 
  وبروتوكوهلـا لعـام    )٣( املتعلقـة مبركـز الالجـئني      ١٩٥١ أن اتفاقية عام     تأكيدتعيد  وإذ   
يـزاالن    ال ،١٩٦٩اتفـاقية منظمة الوحدة األفريقية لعــام       ب تنيهما املستـكمل ي، بصيغت )٤(١٩٦٧

  ساس النظام الدويل حلماية الالجئني يف أفريقيا،أيشكالن 
 داخليــا يف النــازحنيومــساعدة مايــة  حلاألفريقــياالحتــاد اتفاقيــة باعتمــاد  ترحــبإذ و  
خطـوة كـبرية حنـو تعزيـز         ، األمـر الـذي يعـد      عملية التصديق اجلاريـة علـى االتفاقيـة       بو )٥(أفريقيا

  اإلطار املعياري الوطين واإلقليمي حلماية ومساعدة املشردين داخليا، 
يف مبــا  ، واملــشردينهــم األشــد ضــعفا بــني الالجــئنيواألطفــال بــأن النــساء  وإذ تــسلم  

، وإذ تقـر يف هـذا الـصدد بأمهيـة منـع العنـف                اجلنـسي والبـدين    واالعتداءتمييز  للذلك تعرضهم   
  اجلنسي والعنف القائم على أساس نوع اجلنس والتصدي هلما،

ــق    ــساورها شــديد القل ــد عــدد الالجــئني   وإذ ي ــشردينإزاء تزاي يف خمتلــف أحنــاء   وامل
  القارة،

 األعضاء ومفوض األمـم املتحـدة الـسامي لـشؤون           باجلهود اليت تبذهلا الدول    تنوهوإذ    
الالجــئني واجلهــات املعنيــة األخــرى لتحــسني حالــة الالجــئني، وإذ تعــرب عــن بــالغ القلــق إزاء 

  تدهور أحوال املعيشة يف العديد من خميمات الالجئني يف أفريقيا،
ن  النــساء واألطفــال، يتعرضــو وخباصــةبــأن الالجــئني واملــشردين داخليــا،  وإذ تــسلم  

 نقـص املناعـة املكتـسب      ومتالزمـة  بصورة متزايدة خلطر اإلصابة بفريوس نقص املناعـة البـشرية         
  ، واملالريا وأمراض معدية أخرى)اإليدز(

__________ 
  .١٤٦٩١، الرقم ١٠٠١، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )١(  
  .٢٦٣٦٣ ، الرقم١٥٢٠ ه، اجمللداملرجع نفس  )٢(  
  .٢٥٤٥ ، الرقم١٨٩  نفسه، اجمللداملرجع  )٣(  
  .٨٧٩١، الرقم ٦٠٦ نفسه، اجمللد املرجع  )٤(  
  .www.africa-union.org:  العنوان الشبكي علىمتاحة  )٥(  
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 املعـين    املـشترك   مـؤمتر القمـة     يف مـد اإلعالن املشترك الذي اعتُ   وإذ تالحظ مع التقدير       
  الـذي أعــرب ،)٦(٢٠١١ســبتمرب /ل أيلـو ٩ و ٨، املعقـود يف نــريويب يف  بأزمـة القـرن األفريقــي  

، يف مجلة أمور، عن القلـق إزاء الـرتوح اجلمـاعي لالجـئني إىل البلـدان اجملـاورة وإزاء زيـادة                      فيه
  يف الوقـت الـراهن  اجلفـاف واجملاعـة  ألزمـيت    اإلنـسانية    التداعياتأعداد املشردين داخليا بسبب     

  ،يف القرن األفريقي
ألمـن واالسـتقرار والتنميـة يف منطقـة الـبحريات           ميثـاق ا  وإذ تالحظ مع التقدير أيضا        
 )٧(٢٠٠٦ الــذي اعتمــده املــؤمتر الــدويل املعــين مبنطقــة الــبحريات الكــربى يف عــام         الكــربى

مهـا  و الربوتوكوالن املتعلقان حبماية املـشردين امللحقـان بامليثـاق        والصكوك امللحقة به، وخباصة     
خليـــا والربوتوكــــول املتعلـــق حبقــــوق    املــــشردين داالربوتوكـــول املتعلـــق حبمايــــة ومـــساعدة   

  لعائدين،ا ملكية
الـذين  تـزال تستـضيف الالجـئني         ال البلـدان األفريقيـة الـيت     بكـرم    وإذ تقر مع التقـدير      

 وحبــسن ضــيافتها ،ألزمــات اإلنــسانية وحــاالت اللجــوء الــيت طــال أمــدهاتــدفقوا إليهــا نتيجــة ل
 اللتــزام بوجــه خــاصتقــديرها  عــن وروح التــضامن الــذي أبدتــه، وإذ تعــرب يف هــذا الــصدد  

، وللجهـود الـيت تبـذهلا يف هـذا         يف القـارة  التصدي لألزمات اإلنـسانية األخـرية       بالبلدان اجملاورة   
، وإذ تقــر كــذلك مــع التقــدير بتنــسيق األمــم املتحــدة للمــساعدة اإلنــسانية وبــاجلهود    الــصدد

يف ذلك مفوضية األمـم املتحـدة        ا ومنظومة األمم املتحدة، مب    تبذهلا اجلهات املاحنة  املتواصلة اليت   
ــة   ،لـــشؤون الالجـــئني ــة واملنظمـــات غـــري احلكوميـ ــة والوكـــاالت الدوليـ  واملنظمـــات اإلقليميـ

والــشركاء اآلخــرون فيمــا يتعلــق جبملــة أمــور، منــها العــودة الطوعيــة وإعــادة اإلدمــاج وإعــادة  
  الطوارئ، حاالتنة الالجئني يف حمل للتصديالتوطني، 
ل املضيفة مسؤولة يف املقام األول عـن محايـة الالجـئني املوجـودين      بأن الدو  وإذ تسلم   

يف أراضــيها وتقــدمي املــساعدة هلــم، وبــضرورة مــضاعفة اجلهــود لوضــع اســتراتيجيات إلجيــاد     
 مــع اجملتمــع الــدويل علــى النحــو املناســب وبتقاســم  وتنفيــذها، بالتعــاون حلــول شــاملة ودائمــة

  واملسؤوليات، األعباء
ــشدد   ــى أوإذ ت ــساعدة      عل ــة وامل ــوفري احلماي ــام األول عــن ت ــدول مــسؤولة يف املق ن ال

للمشردين داخليا اخلاضعني لواليتها وعن معاجلة األسـباب اجلذريـة ملـشكلة التـشريد بالتعـاون                
  مع اجملتمع الدويل على النحو املناسب،

__________ 
 .مؤمتر القمة املشترك للهيئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية ومجاعة شرق أفريقيا  )٦(  
 .www.icglr.org: متاح على  )٧(  
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ــول حب وإذ ترحــب   ــام    ل ــة ع ــستني التفاقي ــسنوية ال ــذكرى ال ــة مبركــز  ١٩٥١ال  املتعلق
تخفـيض حـاالت انعـدام      ب  املتعلقـة  ١٩٦١ م عـا  ئني والـذكرى الـسنوية اخلمـسني التفاقيـة        الالج

 اجتمـاع  املفوضـية إىل عقـد    بـدعوة ترحـب، يف هـذا الـسياق،          وإذ ،٢٠١١ يف عـام     )٨(اجلنسية
إقـــرارا بأمهيـــة احتـــرام ومناصـــرة القـــيم واملبـــادئ املنـــصوص عليهـــا يف هـــذين حكـــومي دويل 

غ وزاري، ومبا أعلنته الدول من تعهـدات ومـا بـذل مـن جهـود      الصكني، وترحب باعتماد بال   
  ،هبذا الشأن على الصعيد الوطين من أجل تنفيذها

 وبتقريــر مفــوض األمــم املتحــدة الــسامي  )٩( بتقريــر األمــني العــامحتــيط علمــا  - ١  
  ؛)١٠(لشؤون الالجئني

 األفريقــي  بالــدول األفريقيــة األعــضاء الــيت مل توقــع بعــد اتفاقيــة االحتــادهتيــب  - ٢  
 أو تـصدق عليهـا أن تنظـر يف القيـام بـذلك يف      )٥( داخليـا يف أفريقيـا   النـازحني حلماية ومساعدة   

  أقرب وقت ممكن من أجل كفالة بدء نفاذها وتنفيذها يف وقت مبكر؛
 إىل ضرورة أن تعاجل الـدول األفريقيـة األعـضاء حبـزم األسـباب اجلذريـة                 تشري  - ٣  

ميع أشكاله وأن تعزز السالم واالستقرار والرخاء يف مجيع أحنـاء           للتشريد القسري يف أفريقيا جب    
  القارة األفريقية لتفادي تدفق الالجئني؛

ــق    - ٤   ــالغ القل ــع ب ــة الالجــئني  تالحــظ م ــا و أن حال ــشردين يف أفريقي ــزال   الامل ت
املتحــدة واالحتــاد األفريقــي  حمفوفــة باملخــاطر، علــى الــرغم مــن كــل اجلهــود الــيت بذلتــها األمــم

جهات أخرى حىت اآلن، وهتيب بالدول واألطراف األخـرى يف الرتاعـات املـسلحة أن تتقيـد                 و
املـسلحة   الرتاعـات    آخـذة يف االعتبـار أن     على حنو تام بالقانون اإلنساين الـدويل نـصا وروحـا،            

  ؛هي أحد األسباب الرئيسية
 EX.CL/Dec.709 (XXI)  وEX.CL/Dec.686 (XX)يـــن املقـررا ورد يف مبــ ترحــب  - ٥  
 ا اختـذمه  نذيلـ الباألشخاص موضع اهتمام مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجـئني، و         ني  املتعلق

  يفالــيت عقــدت العــشرينالعاديــة  دورتــه  يف، علــى التــوايل،اجمللــس التنفيــذي لالحتــاد األفريقــي
ــرة مــن    ــا يف الفت ــاين  كــانون٢٧ إىل ٢٣أديــس أباب ــاير /الث ــة  ٢٠١٢ين ــه العادي ــة  ودورت احلادي

  ؛٢٠١٢ يوليه/متوز ١٣ إىل ٩من يف الفترة  أديس أبابايف اليت عقدت  العشرينو
لمفوضـية للـدور القيـادي الـــذي تقـوم بـه، وتـثين علـى                ل تعرب عن تقـديرها     - ٦  

ـــدان اللجــوء        ــدويل، ملــساعدة بل ــدعم مــن اجملتمــع ال ــه مــن جهــود، ب ــا تواصــل بذل املفوضــية مل
__________ 

  .١٤٤٥٨، الرقم ٩٨٩ اجمللد، جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )٨(  
  )٩(  A/66/323. 
 ).A/67/12 (١٢ والستون، امللحق رقم السابعة للجمعية العامة، الدورة الرمسيةالوثائق   )١٠(  
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حيتـاج إليـه      مـا  مجتمعات احملليـة املـضيفة الـضعيفة ولتلبيـة        األفريقية، بطـرق منها توفري الدعم لل     
  الالجئون والعائدون واملشردون يف أفريقيا من محاية ومساعدة؛

 املبـادرات الـيت اختـذها االحتـاد األفريقـي واللجنـة الفرعيـة               تالحظ مع التقدير    - ٧  
لني الــدائمني التابعــة لــه، املــشردين داخليــا املنبثقــة مــن جلنــة املمــث واملعنيــة بــالالجئني والعائــدين 

واللجنة األفريقية حلقوق اإلنـسان وحقـوق الـشعوب، وخباصـة الـدور الـذي يقـوم بـه مقررهـا                     
اخلــاص املعــين بــالالجئني وملتمــسي اللجــوء واملهــاجرين واملــشردين داخليــا يف أفريقيــا لكفالــة   

  محاية الالجئني والعائدين واملشردين يف أفريقيا ومساعدهتم؛
ن تعميم مراعاة منظـورات الـسن ونـوع اجلـنس والتنـوع أمـور تـساهم                  بأ تقر  - ٨  

مــسامهة مهمــة يف القيــام، عــن طريــق اتبــاع هنــج قــائم علــى املــشاركة، بتحديــد املخــاطر الــيت    
ــف أفــراد    ــا خمتل ــات الالجــئني يواجهه ــة النــساء      جمتمع ــهم، وخباصــة معامل ــا يتعلــق حبمايت  فيم

  ومحايتهم دون متييز؛ذوي اإلعاقة واملسنني األشخاص واألطفال و
 البـــدين أن األطفـــال، بـــسبب ســـنهم وحالتـــهم االجتماعيـــة ومنـــوهم  تؤكـــد  - ٩  

يكونــون أكثــر عرضــة للخطــر مــن البــالغني يف حــاالت التــشريد القــسري،    مــاوالعقلــي، غالبــا
بعـد انتـهاء الـرتاع واإلدمـاج يف جمتمعـات        ماوتسلم بأن التشريد القسري والعودة إىل حاالت      

الت التشريد وانعـدام اجلنـسية الطويلـة األمـد ميكـن أن تزيـد مـن تعـرض األطفـال                     جديدة وحا 
 ضعف األطفال الالجئني بصفة خاصة لدى تعرضـهم قـسرا ملخـاطر تلحـق               مراعاة مع   ،للخطر

 للرتاعـات املـسلحة، وتـسلم بـأن العوامـل           ولالستغالل واملـوت نتيجـة    هبم أذى جسديا ونفسيا     
املخـاطر الفرديـة، وخـصوصا إذا اجتمعـت معـا، ميكـن أن تنـشأ           البيئية األوسـع نطاقـا وعوامـل        

  عنها احتياجات متباينة من احلماية؛
مل تتـوافر لـه مقومـات         ما ميكن أن يدوم    ال  بأن أي حل ملسألة التشريد     تسلم  - ١٠  

ــة وإعــادة اإلدمــاج        ــشجع املفوضــية علــى دعــم اســتدامة العــودة الطوعي ــذلك ت االســتدامة، ول
  التوطني؛ وإعادة

 فعالــة للتــسجيل والتعــداد نظــم وضــع  بأمهيــة التــسجيل املبكــر و تــسلم أيــضا  - ١١  
 مــن القيــاس الكمــي لالحتياجــات وتقــديرها مــن أجــل تقــدمي    كــأداة للحمايــة ووســيلة متكــن 

   مناسبة؛ووضع حلول دائمةوتوزيعها املساعدة اإلنسانية 
جـوء الـذي أقرتـه     إىل االستنتاج املتعلق بتـسجيل الالجـئني وملتمـسي الل    تشري  - ١٢  

، وتالحـظ أشـكال     )١١(اللجنة التنفيذيـة لربنـامج املفـوض الـسامي يف دورهتـا الثانيـة واخلمـسني               
__________ 

  .، الفصل الثالث، الفرع باء)A/56/12/Add.1 ( ألف١٢الدورة السادسة واخلمسون، امللحق رقم ، نفسهاملرجع   )١١(  
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التحرش العديدة اليت يتعرض هلا الالجئون وملتمسو اللجوء الـذين يظلـون دون أي مـستندات                 
تثبـــت وضـــعهم، وتـــذكر مبـــسؤولية الـــدول عـــن تـــسجيل الالجـــئني املوجـــودين يف أراضـــيها  

ولية املفوضية أو اهليئات الدولية املكلفة بالقيام بذلك، حسب االقتضاء، وتكـرر يف هـذا           ومبسؤ
السياق تأكيد الدور األساسي الذي ميكن أن يؤديه التسجيل والتوثيق يف وقت مبكر وبـشكل               
فعــال، استرشــادا باعتبــارات تــوفري احلمايــة، يف تعزيــز احلمايــة ودعــم اجلهــود الراميــة إىل إجيــاد 

ائمة، وهتيب باملفوضية أن تساعد الدول، حسب االقتـضاء، علـى القيـام هبـذا اإلجـراء                 حلول د 
  يف حال عدم متكنها من تسجيل الالجئني املوجودين يف أراضيها؛

املتحــدة   بــاجملتمع الــدويل، مبــا فيــه الــدول واملفوضــية ومنظمــات األمــم  هتيــب  - ١٣  
 ملموســة لتلبيــة احتياجــات الالجــئني  املعنيــة األخــرى، كــل يف نطــاق واليتــه، اختــاذ إجــراءات 

والعائدين واملشردين من احلماية واملساعدة واإلسهام بسخاء يف املـشاريع والـربامج الراميـة إىل               
التخفيف من حمنتـهم وتيـسري إجيـاد حلـول دائمـة لالجـئني واملـشردين ودعـم اجملتمعـات احملليـة                      

  الضعيفة؛ املضيفة
فـي مـن املـساعدة واحلمايـة لالجـئني والعائـدين            يك  مـا   أمهية توفري  تعيد تأكيد   - ١٤  

أن املساعدة واحلماية تعزز إحدامها األخـرى       تأكيد   أيضا   تعيدواملشردين يف الوقت املناسب، و    
وأن عدم كفاية املساعدة املادية ونقص األغذية يقوضان جهود احلماية، وتالحـظ أمهيـة اتبـاع                

ــصورة      ــل ب ــوق يف التعام ــى احلق ــائم عل ــي ق ــدين    هنــج جمتمع ــرادى الالجــئني والعائ ــع ف ــاءة م بن
واملشردين وجمتمعاهتم للحصول على الغذاء وغريه من أشـكال املـساعدة املاديـة بطريقـة عادلـة                 

 فيها املعايري الدنيا للمساعدة، مبا فيهـا        تستوىف  ال ومنصفة، وتعرب عن القلق إزاء احلاالت اليت      
  حتياجات؛احلاالت اليت مل جير فيها بعد التقييم املناسب لال

 أن التضامن الـدويل بـني مجيـع أعـضاء اجملتمـع الـدويل يعـزز                  تأكيد  أيضا عيدت  - ١٥  
احترام الدول ملسؤولياهتا عن محاية الالجـئني وأن التعـاون الـدويل الثابـت بـروح مـن التـضامن                    

  وتقاسم األعباء واملسؤوليات بني مجيع الدول يزيد من فعالية نظام محاية الالجئني؛
 أن الــدول املــضيفة مــسؤولة يف املقــام األول عــن كفالــة   تأكيــد كــذلكيــدتع  - ١٦  

الطابع املدين واإلنساين للجوء، وهتيب بالدول أن تتخذ، بالتعاون مع املنظمـات الدوليـة، كـل                
ــة احتــرام مبــادئ محايــة الالجــئني، وأن تكفــل      يف نطــاق واليتــه، مجيــع التــدابري الالزمــة لكفال

طابع املدين واإلنساين ملخيمـات الالجـئني بعـدم الـسماح بوجـود             بصورة خاصة احلفاظ على ال    
أي أفراد مسلحني أو القيام بأي أنـشطة مـسلحة يف تلـك املخيمـات أو باسـتخدامها ألغـراض                    
تتناىف مع طابعها املـدين، وتـشجع املفـوض الـسامي علـى مواصـلة بـذل اجلهـود، بالتـشاور مـع                       

  من أجل كفالة الطابع املدين واإلنساين للمخيمات؛الدول وغريها من اجلهات الفاعلة املعنية، 
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ــدين  - ١٧   ــشكل خطــرا يهــدد األمــن الشخــصي لالجــئني      ت ــيت ت ــع األعمــال ال  مجي
وملتمــسي اللجــوء ورفــاههم، مثــل اإلعــادة القــسرية والطــرد غــري املــشروع واالعتــداء البــدين،  

ا يقتـضيه احلـال، مجيـع    وهتيب بدول اللجوء أن تتخذ، بالتعاون مع املنظمـات الدوليـة، وفقـا ملـ       
التدابري الالزمة لكفالة احترام مبادئ محاية الالجئني، مبا فيهـا معاملـة ملتمـسي اللجـوء معاملـة                  

 خطـوات للتـشجيع علـى      واظب علـى اختـاذ     إنسانية، وتالحظ مع االهتمام أن املفوض السامي      
ــدابري تكفــل احلفــاظ بــشكل أفــضل علــى الطــابع املــدين واإلنــساين للجــوء      ، وتــشجع وضــع ت

املفــوض الــسامي علــى مواصــلة بــذل تلــك اجلهــود بالتــشاور مــع الــدول وغريهــا مــن اجلهــات  
  الفاعلة املعنية؛

 من تواصل العنف وانعدام األمن اللـذين يـشكالن خطـرا            تعرب عن استيائها    - ١٨  
وعائقـا أمـام    وأمنـهم   يهدد باسـتمرار سـالمة مـوظفي املفوضـية واملنظمـات اإلنـسانية األخـرى                

فيذ الفعـال لواليـة املفوضـية وأمـام قـدرة شـركائها املنفـذين وغريهـم مـن العـاملني يف جمـال                        التن
تقــدمي املــساعدة اإلنــسانية علــى االضــطالع باملهــام اإلنــسانية املــسندة إىل كــل منــهم، وحتــث    
الدول وأطراف الرتاعات وغريها من اجلهات الفاعلـة املعنيـة علـى اختـاذ مجيـع التـدابري الالزمـة                    

ة األنــشطة املتــصلة بتقــدمي املــساعدة اإلنــسانية واحليلولــة دون تعــرض العــاملني الــوطنيني  حلمايــ
ــن         ــة ســالمة وأم ــداء واالختطــاف وكفال ــسانية لالعت ــساعدة اإلن ــدمي امل ــدوليني يف جمــال تق وال

ــوظفي وممتلكــات  ــن        م ــف م ــام بتكلي ــضطلع مبه ــيت ت ــسانية ال ــات اإلن ــع املنظم  املفوضــية ومجي
دول أن حتقق حتقيقا وافيا يف أي جرائم ترتكب ضد املوظفني العـاملني يف              املفوضية، وهتيب بال  

  جمال تقدمي املساعدة اإلنسانية وأن تقدم املسؤولني عن هذه اجلرائم إىل العدالة؛
 باملفوضــية واالحتــاد األفريقــي واملنظمــات دون اإلقليميــة ومجيــع الــدول هتيــب  - ١٩  

املتحـدة واملنظمـات احلكوميـة     االت منظومـة األمـم  األفريقية أن تقوم، جنبا إىل جنـب مـع وكـ        
الدولية واملنظمات غري احلكومية واجملتمع الدويل، بتعزيز الشراكات القائمـة وتنـشيطها وإقامـة              

 وتـشجع  ،شراكات جديدة لـدعم نظـام محايـة الالجـئني وملتمـسي اللجـوء واملـشردين داخليـا               
ــة ســ      ــى اتفاقي ــد عل ــصدق بع ــيت مل ت ــة ال ــدول األفريقي ــراد   ال ــم املتحــدة واألف ــوظفي األم المة م

  ؛املرتبطني هبا ومل تقم بإنفاذها على أن تنظر يف القيام بذلك
 باملفوضية واجملتمع الدويل والكيانات األخرى املعنية أن تواصـل دعمهـا            هتيب  - ٢٠  

 احلكومـــات الـــيت اســـتقبلت أعـــدادا كـــبرية مـــن الالجـــئني ســـيما الللحكومـــات األفريقيـــة، و
 االضـطالع بأنـشطة    عـن طريـق      وأن تكثـف هـذا الـدعم حـسب االقتـضاء،           ،لجوءوملتمسي ال 

ــاء القــدرات، مبــا فيهــا تــدريب املــوظفني املعنــيني ونــشر املعلومــات عــن الــصكوك      مناســبة  لبن
واملبــادئ املتعلقــة بــالالجئني وتــوفري اخلــدمات املاليــة والتقنيــة واالستــشارية للتعجيــل بــسن          

الالجئني وتطبيقهــا وتعزيــز التــصدي حلــاالت الطــوارئ ودعــم تعــديل التــشريعات املتعلقــة بــ أو
  القدرات من أجل تنسيق األنشطة اإلنسانية؛
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 احلق يف العودة ومبدأ العودة الطوعية إىل الوطن، وتناشـد البلـدان          تعيد تأكيد   - ٢١  
ى األصلية وبلدان اللجوء أن هتيئ الظروف املؤاتية للعودة الطوعية إىل الـوطن، وتـسلم بأنـه علـ        

تزال هـي احلـل األمثـل، فـإن إدمـاج الالجـئني حمليـا               ال الرغم من أن العودة الطوعية إىل الوطن      
 كــان ذلــك مناســبا وممكنــا، خيــاران صــاحلان أيــضا   حيثمــاوإعــادة توطينــهم يف بلــدان ثالثــة،  

ــذين    ــة ال ــسوية وضــع الالجــئني األفارق ــارهم    اللت ــودة إىل دي ــستطيعون الع ــسبب الظــروف  ي ب
  لداهنم األصلية؛السائدة يف ب

 مــشروطة  العــودة الطوعيــة إىل الــوطن ضــرورة أال تكــون أيــضا تأكيــدتعيــد   - ٢٢  
ــة عــدم إعاقــة ممارســة الالجــئني حقهــم يف       بالتوصــل إىل حلــول سياســية يف البلــد األصــلي بغي
العــودة، وتــسلم بــأن عمليــة العــودة الطوعيــة إىل الــوطن وإعــادة اإلدمــاج تتوقــف عــادة علــى     

دة يف البلد األصلي، خصوصا وأن العودة الطوعيـة إىل الـوطن ميكـن أن تـتم يف                  األوضاع السائ 
ظروف آمنة حتفظ كرامة اإلنسان، وحتث املفوض السامي على تشجيع العـودة املـستدامة عـن                

  طريق إجياد حلول دائمة، وخباصة يف احلاالت اليت يطول فيها أمد اللجوء؛
قـدم مـساعدة ماليـة وماديـة تـسمح بتنفيـذ             باجلهات املاحنـة الدوليـة أن ت       هتيب  - ٢٣  

برامج إمنائية جمتمعية تعـود بـالنفع علـى الالجـئني واجملتمعـات احملليـة املـضيفة علـى حـد سـواء،                       
  حسب االقتضاء، باالتفاق مع البلدان املضيفة ومبا يتسق مع األهداف اإلنسانية؛

ــضامن وتقاســ    تناشــد  - ٢٤   ــروح مــن الت ــستجيب، ب ــدويل أن ي ــاء  اجملتمــع ال م األعب
واملسؤوليات، الحتياجـات الالجـئني األفارقـة إىل إعـادة التـوطني يف بلـدان ثالثـة، وتالحـظ يف                    

ــوطني     ــة االســتخدام االســتراتيجي إلعــادة الت ــصدد أمهي  جــزءا مــن االســتجابة  بوصــفهاهــذا ال
ــدول          ــشجع ال ــة، ت ــا هلــذه الغاي ــى حــدة، وحتقيق ــة مــن حــاالت اللجــوء عل ــشاملة لكــل حال ال

حيثمـا كـان ذلـك مناسـبا        ،  بالكامـل املعنـيني علـى االسـتفادة        وغريمهـا مـن الـشركاء        واملفوضية
  ؛)١٢(، من إطار التفامهات املتعدد األطراف بشأن إعادة التوطنيوممكنا

 باجلهـات املاحنـة الدوليـة أن تقـدم مـساعدة ماديـة وماليـة لتنفيـذ بـرامج                    هتيب  - ٢٥  
ياكــل األساســية بــسبب الالجــئني يف بلــدان ترمــي إىل إصــالح الــضرر الــذي يلحــق بالبيئــة واهل 
  اللجوء وتأهيل املشردين داخليا، حسب االقتضاء؛

 متويل برامج املفوضـية اخلاصـة بـالالجئني         يواصل اجملتمع الدويل على أن      حتث  - ٢٦  
بسخاء، بروح من التضامن الدويل وتقاسم األعباء، وأن يكفل ألفريقيا حـصة عادلـة ومنـصفة                

صة لالجئني، آخذا يف االعتبار تزايـد احتياجـات الـربامج املخصـصة ألفريقيـا               من املوارد املخص  
   العودة إىل الوطن؛ةمنها إمكانيبشكل كبري، ألسباب عدة 

__________ 
  .www.unhcr.org : العنوان الشبكي علىمتاح  )١٢(  



A/67/451
 

20 12-63331 
 

 املفوضـية والـدول املهتمـة علـى حتديـد احلـاالت الـيت يطـول فيهـا أمـد              تشجع  - ٢٧  
مليــة ومتعــددة اللجــوء والــيت ميكــن إجيــاد حــل هلــا عــن طريــق وضــع هنــج حمــددة وشــاملة وع     

 عـدة منـها زيـادة تقاسـم األعبـاء واملـسؤوليات علـى الـصعيد الـدويل وإجيـاد                     األطراف بوسـائل  
  حلول دائمة ضمن سياق متعدد األطراف؛

 إزاء حمنة املشردين داخليا يف أفريقيا، وتالحـظ اجلهـود        تعرب عن بالغ القلق     - ٢٨  
يــة حلمايــة املــشردين داخليــا ومــساعدهتم،  الــيت تبــذهلا الــدول األفريقيــة لتعزيــز اآلليــات اإلقليم  

وهتيب بالدول أن تتخذ إجراءات ملموسة ملنع التـشريد الـداخلي ولتلبيـة احتياجـات املـشردين         
داخليا من احلماية واملـساعدة، وتـشري يف ذلـك الـصدد إىل املبـادئ التوجيهيـة املتعلقـة بالتـشرد                     

فيمــا يتــصل حبمايــة املــشردين داخليــا ، وحتــيط علمــا باألنــشطة احلاليــة للمفوضــية )١٣(الــداخلي
ومساعدهتم، مبا فيها األنشطة املضطلع هبا يف سياق الترتيبات املشتركة بـني الوكـاالت يف هـذا        
اجملال، وتشدد على ضرورة تنفيذ تلك األنشطة مبا يتـسق مـع قـرارات اجلمعيـة العامـة املتخـذة                    

الالجئني وبنظـام اللجـوء، وتـشجع       يف هذا الصدد دون املـساس بواليـة املفوضـية فيمـا يتعلـق بـ               
  املفوض السامي على مواصلة حواره مع الدول بشأن دور املفوضية يف هذا الصدد؛

  املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنـسان للمـشردين داخليـا إىل أن يواصـل،              تدعو  - ٢٩  
ت غـري  وفقا لواليته، حواره اجلاري مع الدول األعضاء واملنظمات احلكوميـة الدوليـة واملنظمـا       

يقدمـه مـن تقـارير إىل جملـس حقـوق             مـا  احلكومية املعنية، وأن يدرج معلومات هبذا الـشأن يف        
  اإلنسان وإىل اجلمعية العامة؛

 والـستني   الثامنـة دورهتـا    إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية العامة يف           تطلب  - ٣٠  
شردين يف أفريقيـا، مـع املراعـاة     املـساعدة إىل الالجـئني والعائـدين واملـ       تقريرا شـامال عـن تقـدمي      

 املتحـدة  األمـم تقريـر مفـوض   ”التامة للجهود اليت تبذهلا بلدان اللجـوء، يف إطـار البنـد املعنـون             
ــالالجئني والعائــــــدين واملــــــشردين    الــــــسامي لــــــشؤون الالجــــــئني واملــــــسائل املتــــــصلة بــــ

  .“اإلنسانية واملسائل
  

__________ 
  )١٣(  E/CN.4/1998/53/Add.2املرفق ،. 
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	1 - بناء على توصية المكتب، قررت الجمعية العامة، في جلستها العامة الثانية، المعقودة في 21 أيلول/سبتمبر 2012، أن تدرج البند المعنون ”تقرير مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، والمسائل المتصلة باللاجئين والعائدين والمشردين والمسائل الإنسانية“، في جدول أعمال دورتها السابعة والستين، وأن تحيله إلى اللجنة الثالثة.
	2 - ونظرت اللجنة الثالثة في البند في جلستيها 32 و 33، المعقودتين في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، ونظرت في المقترحات واتخذت إجراءات بشأنها في جلساتها 36، و 38، و 41، و 47 المعقودة في 13، و 14، و 20، و 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2012. ويرد سرد لمناقشة اللجنة في المحاضر الموجزة ذات الصلة (A/C.3/67/SR.32، و 33، و 36، و 38، و 41، و 47).
	3 - وكانت الوثائق التالية معروضة على اللجنة من أجل نظرها في البند:
	(أ) تقرير مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين (A/67/12)؛ 
	(ب) تقرير اللجنة التنفيذية لبرنامج مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين (A/67/12/Add.1)؛
	(ج) تقرير الأمين العام عن تقديم المساعدة إلى اللاجئين والعائدين والمشردين في أفريقيا (A/67/323).
	4 - وفي الجلسة 32، المعقودة في 7 تشرين الثاني/نوفمبر، أدلى مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين ببيان استهلالي، وانخرط في حوار مع ممثلي أفغانستان، والاتحاد الروسي، والولايات المتحدة الأمريكية، والنرويج، والجمهورية العربية السورية، وكينيا، وموريتانيا، والكاميرون، والعراق، وإثيوبيا (انظر A/C.3/67/SR.32).
	ثانيا - النظر في المقترحات 
	ألف - مشروع القرار A/C.3/67/L.31 
	5 - في الجلسة 36، المعقودة في 13 تشرين الثاني/نوفمبر، عرض ممثل النرويج، باسم الاتحاد الروسي، والأرجنتين، وإريتريا، وإسبانيا، وأستراليا، وإستونيا، وإسرائيل، وإكوادور، وألبانيا، وألمانيا، وأندورا، وأوروغواي، وأيرلندا، وأيسلندا، وإيطاليا، والبرازيل، والبرتغال، وبلجيكا، وبلغاريا، والبوسنة والهرسك، وبولندا، وبيرو، وتركيا، والجبل الأسود، والجمهورية التشيكية، وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، وجورجيا، والدانمرك، ورومانيا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، والسويد، وسويسرا، وصربيا، وغواتيمالا، وفرنسا، وفنلندا، وقبرص، وقيرغيزستان، وكرواتيا، وكوستاريكا، وكينيا، ولاتفيا، ولكسمبرغ، وليتوانيا، وليختنشتاين، ومالطة، ومالي، ومدغشقر، ومصر، والمغرب، والمكسيك، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، ومنغوليا، وموريشيوس، وموناكو، والنرويج، والنمسا، وهنغاريا، وهولندا، والولايات المتحدة الأمريكية، واليابان، واليونان، مشروع قرار بعنوان ”مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين“ (A/C.3/67/L.31). وفي وقت لاحق، انضم إلى مقدمي مشروع القرار كل من أذربيجان، وأرمينيا، وأوغندا، وباراغواي، وبوركينا فاسو، وبوروندي، وتونس، وتيمور - ليشتي، وجمهورية مولدوفا، والفلبين، والكاميرون، وكولومبيا، وميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ونيوزيلندا، وهندوراس().
	6 - وفي الجلسة 38، المعقودة في 14 تشرين الثاني/نوفمبر، اعتمدت اللجنة مشروع القرار A/C.3/67/L.31 (انظر الفقرة 12، مشروع القرار الأول). 
	7 - وبعد اعتماد مشروع القرار، أدلى ممثل كينيا ببيان (انظر A/C.3/67/SR.38). 
	باء - مشروع القرار A/C.3/67/L.61
	8 - في الجلسة 41، المعقودة في 20 تشرين الثاني/نوفمبر، عرض ممثل ليبريا (باسم مجموعة الدول الأفريقية) مشروع قرار بعنوان ”تقديم المساعدة إلى اللاجئين والعائدين والمشردين في أفريقيا“ (A/C.3/67/L.61). وفي وقت لاحق، انضم إلى مقدمي مشروع القرار كل من أستراليا، وإستونيا، وأيرلندا، وأيسلندا، وإيطاليا، والبرتغال، وبلجيكا، وبلغاريا، والبوسنة والهرسك، وبولندا، وتركيا، والجبل الأسود، وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، وجمهورية مولدوفا، وجورجيا، ورومانيا، وسلوفينيا، والسويد، وشيلي، وصربيا، وفنلندا، وكرواتيا، وكوستاريكا، ولكسمبرغ، وليتوانيا، والمكسيك، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، والنمسا، وهايتي، وهندوراس، واليونان.
	9 - وفي الجلسة 47، المعقودة في 28 تشرين الثاني/نوفمبر، نقح ممثل ليبريا مشروع القرار شفويا على النحو التالي:
	(أ) في الفقرة الرابعة من الديباجة، استعيض عن عبارة ”وغيرهم من الأشخاص الذين هم موضع اهتمام“ بعبارة ”والمشردين“؛
	(ب) في الفقرة الخامسة من الديباجة، أدرجت عبارة ”والمشردين“ بعد كلمة ”اللاجئين“؛
	(ج) استعيض عن الفقرة العاشرة من الديباجة، ونصها:
	”وإذ تقر مع التقدير بكرم البلدان الأفريقية التي لا تزال تستضيف اللاجئين الذين تدفقوا إليها نتيجة للأزمات الإنسانية وحالات اللجوء التي طال أمدها في القارة وبحسن ضيافتها وروح التضامن الذي أبدته، وإذ تعرب، في هذا الصدد، عن تقديرها بوجه خاص لالتزام البلدان المجاورة بالتصدي للأزمات الإنسانية الأخيرة في كوت ديفوار وليبيا والقرن الأفريقي، والأزمات الأخيرة في جمهورية الكونغو الديمقراطية ومالي والساحل الأفريقي؛ وللجهود التي تبذلها في هذا الصدد، وإذ تقر كذلك مع التقدير بتنسيق الأمم المتحدة للمساعدة الإنسانية وبالجهود المتواصلة التي تبذلها الجهات المانحة ومنظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمنظمات الإقليمية والوكالات الدولية والمنظمات غير الحكومية والشركاء الآخرون فيما يتعلق بجملة أمور، منها العودة الطوعية وإعادة الإدماج وإعادة التوطين، للتصدي لمحنة اللاجئين في حالات الطوارئ“،
	بما يلي:
	”وإذ تقر مع التقدير بكرم البلدان الأفريقية التي لا تزال تستضيف اللاجئين الذين تدفقوا إليها نتيجة للأزمات الإنسانية وحالات اللجوء التي طال أمدها، وبحسن ضيافتها وروح التضامن الذي أبدته، وإذ تعرب في هذا الصدد عن تقديرها بوجه خاص لالتزام البلدان المجاورة بالتصدي للأزمات الإنسانية الأخيرة في القارة، وللجهود التي تبذلها في هذا الصدد، وإذ تقر كذلك مع التقدير بتنسيق الأمم المتحدة للمساعدة الإنسانية وبالجهود المتواصلة التي تبذلها الجهات المانحة ومنظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمنظمات الإقليمية والوكالات الدولية والمنظمات غير الحكومية والشركاء الآخرون فيما يتعلق بجملة أمور، منها العودة الطوعية وإعادة الإدماج وإعادة التوطين، للتصدي لمحنة اللاجئين في حالات الطوارئ“،
	(د) في نهاية الفقرة 19 من المنطوق، أضيفت العبارة التالية: ”وتشجع الدول الأفريقية التي لم تصدق بعد على اتفاقية سلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها ولم تقم بإنفاذها على أن تنظر في القيام بذلك“.
	10 - وفي الجلسة 47، المعقودة في 28 تشرين الثاني/نوفمبر، اعتمدت اللجنة مشروع القرار A/C.3/67/L.61 بصيغته المنقحة شفويا (انظر الفقرة 12، مشروع القرار الثاني). 
	11 - وبعد اعتماد مشروع القرار، أدلى ممثل قبرص ببيان باسم الاتحاد الأوروبي (انظر A/C.3/67/SR.47). 
	ثالثا - توصيات اللجنة الثالثة 
	12 - توصي اللجنة الثالثة الجمعية العامة باعتماد مشروعي القرارين التاليين: 
	مشروع القرار الأول
	مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
	إن الجمعية العامة،
	وقد نظرت في تقرير مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين عن أنشطة مفوضيته() وفي تقرير اللجنة التنفيذية لبرنامج مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين عن أعمال دورتها الثالثة والستين() وفي المقررات الواردة فيه،
	وإذ تشير إلى قراراتها السنوية السابقة المتعلقة بأعمال مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين منذ أن أنشأتها الجمعية العامة،
	وإذ تعرب عن تقديرها للمفوض السامي لما أبداه من قدرات قيادية، 
	وإذ تثني على موظفي المفوضية وشركائها المنفذين لما يتحلون به من كفاءة وشجاعة وتفان في النهوض بمسؤولياتهم، 
	وإذ تشدد على إدانتها القوية لكل أشكال العنف التي يتعرض لها بصورة متزايدة العاملون في مجال تقديم المساعدة الإنسانية وموظفو الأمم المتحدة والأفراد المرتبطون بها،
	1 - ترحب بما تقوم به مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ولجنتها التنفيذية من عمل مهم طيلة السنة بهدف تعزيز نظام الحماية الدولية ومساعدة الحكومات على الاضطلاع بمسؤولياتها عن توفير الحماية؛
	2 - تؤيد تقرير اللجنة التنفيذية لبرنامج مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين عن أعمال دورتها الثالثة والستين(2)؛
	3 - تقر بحلول الذكرى السنوية الستين لاتفاقية عام 1951 المتعلقة بمركز اللاجئين() والذكرى السنوية الخمسين لاتفاقية عام 1961 المتعلقة بتخفيض حالات انعدام الجنسية() في عام 2011، وتعرب عن تقديرها للدعوة التي وجهها مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين لعقد اجتماع وزاري حكومي دولي() وتيسيره، وذلك اعترافا بأهمية احترام القيم والمبادئ التي ينص عليها هذان الصكان وصونها، وترحب باعتماد بيان وزاري في ذلك الاجتماع وبالتعهدات التي أعربت عنها 105 دول وثلاث منظمات دولية؛
	4 - تعيد تأكيد اتفاقية عام 1951 المتعلقة بمركز اللاجئين وبروتوكولها لعام 1967() بوصفهما أساس النظام الدولي لحماية اللاجئين، وتسلم بأهمية أن تطبقهما الدول الأطراف على نحو تام وفعال وبالقيم التي يجسدانها، وتلاحظ مع الارتياح عدد الدول التي هي الآن أطراف في أحد الصكين أو كليهما، وتشجع الدول غير الأطراف في هذين الصكين على النظر في الانضمام إليهما، وتشدد بشكل خاص على أهمية الاحترام الكامل لمبدأ عدم الإعادة القسرية، وتدرك أن عددا من الدول غير الأطراف في الصكين الدوليين المتعلقين باللاجئين قد أبدى سخاء في استضافة اللاجئين؛
	5 - ترحب بتعهدات الدول بالانضمام إلى الاتفاقيتين المتعلقتين بحالات انعدام الجنسية، وهما الاتفاقية المتعلقة بمركز الأشخاص عديمي الجنسية لعام 1954() واتفاقية تخفيض حالات انعدام الجنسية لعام 1961، وبالتعهدات بسحب ما أُبدي من تحفظات عليهما؛ وترحب أيضا بزيادة عدد الدول التي انضمت مؤخرا إلى هاتين الاتفاقيتين، وتحيط علما بما قام به المفوض السامي من عمل بخصوص تحديد الأشخاص عديمي الجنسية ومنع حالات انعدام الجنسية وتخفيضها وحماية الأشخاص عديمي الجنسية، وتحث المفوضية على مواصلة العمل في هذا الميدان وفقا لقرارات الجمعية العامة واستنتاجات اللجنة التنفيذية ذات الصلة بالموضوع؛
	6 - تعيد تأكيد أن المسؤولية عن حماية اللاجئين تقع في المقام الأول على عاتق الدول التي يتعين عليها التعاون والعمل وإبداء العزم السياسي بشكل كامل وفعال لتمكين المفوضية من إنجاز المهام الموكلة إليها، وتشدد بقوة في هذا السياق على أهمية التضامن الدولي الفعال وتقاسم الأعباء والمسؤوليات؛
	7 - تعيد أيضا تأكيد أن المسؤولية عن منع حالات انعدام الجنسية وتخفيضها تقع في المقام الأول على عاتق الدول، بالتعاون مع المجتمع الدولي على نحو ملائم؛
	8 - تعيد كذلك تأكيد أن المسؤولية عن حماية المشردين داخليا ومساعدتهم تقع في المقام الأول على عاتق الدول، بالتعاون مع المجتمع الدولي على نحو ملائم؛
	9 - تشجع المفوضية على مواصلة التصدي على نحو واف لحالات الطوارئ، بالتعاون مع الدول، وعلى مواصلة جهودها لتعزيز قدرتها على التصدي لحالات الطوارئ، وبالتالي كفالة الاستجابة، بصورة يمكن التنبؤ بها على نحو أفضل، للجهود المنسقة المشتركة بين الوكالات؛
	10 - تحيط علما بالأنشطة التي تقوم بها المفوضية حاليا فيما يتعلق بحماية المشردين داخليا ومساعدتهم، بما فيها الأنشطة المضطلع بها في سياق الترتيبات المشتركة بين الوكالات في هذا الميدان، وتشدد على ضرورة أن تتسق هذه الأنشطة مع قرارات الجمعية العامة المتخذة في هذا الصدد وألا تخل بولاية المفوضية فيما يتعلق باللاجئين وبنظام اللجوء، وتشجع المفوض السامي على مواصلة حواره مع الدول بشأن دور مفوضيته في هذا الصدد؛
	11 - تشجع المفوضية على العمل في شراكة وتعاون تام مع السلطات الوطنية المعنية ومكاتب الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية والحكومية الدولية والمنظمات الإقليمية والمنظمات غير الحكومية من أجل المساهمة في مواصلة تنمية قدرات الاستجابة في مجال المساعدة الإنسانية على جميع المستويات، وتشير إلى دور المفوضية بوصفها المنظمة الرائدة في مجالات توفير الحماية وتنسيق شؤون المخيمات وإدارتها وتوفير المأوى في حالات الطوارئ المعقدة؛
	12 - تشجع أيضا المفوضية وغيرها من منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية المعنية والجهات الفاعلة في المجالين الإنساني والإنمائي على مواصلة العمل مع مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمانة العامة لتعزيز تنسيق الاستجابة في مجال المساعدة الإنسانية وزيادة فعاليتها وكفاءتها، والمساهمة، بالتشاور مع الدول، حسب الاقتضاء، في إحراز مزيد من التقدم نحو وضع تقييمات مشتركة للاحتياجات الإنسانية، حسبما ورد، في جملة مسائل مهمة أخرى، في قرار الجمعية العامة 66/119 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 2011 المتعلق بتعزيز تنسيق المساعدة الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة في حالات الطوارئ؛
	13 - تشجع كذلك المفوضية على المشاركة في مبادرة ”توحيد الأداء“ وتحقيق أهدافها على نحو تام؛
	14 - تلاحظ مع التقدير التقدم المحرز في عملية التغيير الهيكلي والإداري الهادفة إلى تعزيز قدرة المفوضية، وتشجع المفوضية على التركيز على مواصلة التحسين لكي يتسنى تلبية احتياجات المستفيدين من خدماتها على نحو أكفأ وكفالة استعمال مواردها على نحو فعال وشفاف؛
	15 - تدين بقوة الاعتداءات على اللاجئين وملتمسي اللجوء والمشردين داخليا والأعمال التي تشكل خطرا يهدد أمنهم الشخصي ورفاههم، وتهيب بجميع الدول المعنية وبأطراف النزاع المسلح، حسب الاقتضاء، أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لكفالة احترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي؛
	16 - تعرب عن بالغ القلق لازدياد حوادث الاعتداء على العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية وقوافل المساعدة الإنسانية، وبخاصة الخسائر في أرواح العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية الذين يعملون في أصعب الظروف وأقساها من أجل تقديم المساعدة إلى من يحتاجونها؛
	17 - تشدد على ضرورة أن تكفل الدول عدم إفلات منفذي الاعتداءات التي تقع في أراضيها ضد العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها من العقاب على أفعالهم وضمان تقديم مرتكبي هذه الأعمال إلى العدالة فورا، حسبما تنص عليه القوانين الوطنية وتمليه الالتزامات بموجب القانون الدولي؛ 
	18 - تعرب عن استيائها إزاء عمليات الإعادة القسرية والطرد غير المشروع للاجئين وملتمسي اللجوء، وتهيب بجميع الدول المعنية أن تكفل احترام المبادئ المتعلقة بحماية اللاجئين وحقوق الإنسان؛
	19 - تلاحظ مع القلق أن ملتمسي اللجوء واللاجئين وعديمي الجنسية يتعرضون للاحتجاز التعسفي في بعض الحالات، وترحب بالاستخدام المتزايد لبدائل الاحتجاز، وتشدد على ضرورة أن تقتصر الدول في احتجاز ملتمسي اللجوء واللاجئين وعديمي الجنسية على ما هو ضروري؛
	20 - تعرب عن القلق إزاء العدد الكبير لملتمسي اللجوء الذين فقدوا أرواحهم في عرض البحر وهم يحاولون الوصول إلى بر الأمان، وتشجع على التعاون الدولي لزيادة تعزيز آليات البحث والإنقاذ؛
	21 - تشدد على أن الحماية الدولية للاجئين مهمة دينامية وعملية المنحى ومن صميم ولاية المفوضية وتشمل القيام، بالتعاون مع الدول والشركاء الآخرين، بتشجيع وتيسير قبول اللاجئين واستقبالهم ومعاملتهم وفقا للمعايير المتفق عليها دوليا وكفالة التوصل إلى حلول دائمة تركز على الحماية، مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للفئات الضعيفة وإيلاء اهتمام خاص لذوي الاحتياجات الخاصة، وتلاحظ في هذا السياق أن توفير الحماية الدولية خدمة تحتاج إلى كثافة اليد العاملة وتتطلب عددا كافيا من الموظفين ذوي الخبرة المناسبة، وبخاصة على الصعيد الميداني؛
	22 - تؤكد أهمية تعميم مراعاة عوامل السن ونوع الجنس والتنوع في تحليل الاحتياجات في مجال الحماية وفي ضمان مشاركة اللاجئين وغيرهم من الأشخاص الذين تعنى بهم المفوضية، حسب الاقتضاء، في التخطيط لبرامج المفوضية وسياسات الدول وتنفيذها، وتؤكد أيضا أهمية إيلاء الأولوية لمعالجة التمييز وعدم المساواة بين الجنسين ومشكلة العنف الجنسي والعنف القائم على أساس نوع الجنس، إقرارا بأهمية تلبية احتياجات النساء والأطفال على وجه الخصوص من الحماية، وتؤكد أهمية مواصلة العمل بشأن هذه المسائل؛ 
	23 - تقر بأن تسجيل المواليد يتيح سجلا رسميا للهوية القانونية للطفل، وبأنه أساسي لمنع حالات انعدام الجنسية وتخفيضها، وترحب بتعهدات الدول بكفالة تسجيل جميع الأطفال بعد ولادتهم؛ 
	24 - تعيد بقوة تأكيد الأهمية البالغة والطابع الإنساني البحت وغير السياسي لمهمة المفوضية المتمثلة في توفير الحماية الدولية للاجئين وفي البحث عن حلول دائمة لمشاكل اللاجئين؛ وتشير إلى أن تلك الحلول تشمل العودة الطوعية للاجئين وإدماجهم محليا وإعادة توطينهم في بلد ثالث حيثما كان ذلك مناسبا وممكنا، في الوقت الذي تعيد فيه تأكيد أن العودة الطوعية في حالة اقترانها، حسب الضرورة، بالمساعدة في مجالي التأهيل والتنمية لتيسير دوام عملية إعادة الإدماج تظل هي الحل المفضل؛
	25 - تعرب عن القلق إزاء الصعوبات الخاصة التي يواجهها ملايين اللاجئين الذين طال أمد حالة اللجوء التي يعيشونها، وتشدد على ضرورة مضاعفة الجهود وتكثيف التعاون على الصعيد الدولي للتوصل إلى نهج عملية وشاملة لإنهاء محنتهم وإيجاد حلول دائمة لهم بما يتسق مع القانون الدولي وقرارات الجمعية العامة المتخذة في هذا الصدد؛
	26 - تقر بأهمية التوصل إلى حلول دائمة لمشاكل اللاجئين، وبصفة خاصة ضرورة القيام في سياق هذه العملية بمعالجة الأسباب الجذرية لتحركات اللاجئين لتلافي تدفق موجات جديدة من اللاجئين؛
	27 - تشير إلى الدور المهم الذي تؤديه الشراكات الفعالة والتنسيق الفعال في تلبية احتياجات اللاجئين وفي إيجاد حلول دائمة لأوضاعهم، وترحـــب بالجهود الجارية حاليا، بالتعاون مع البلدان المضيفة للاجئين والبلدان الأصلية، بما فيها المجتمعات المحلية التي ينتمون إليها، ووكالات الأمم المتحدة المعنية والمنظمات الدولية والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات الإقليمية، حسب الاقتضاء، والمنظمات غير الحكومية والجهات الفاعلة في مجال التنمية، لتشجيع وضع إطار لإيجاد حلول دائمة، وبخاصة لحالات اللجوء التي طال أمدها، يشمل نهجا للنهوض بالعودة المستدامة وفي الوقت المناسب يتم الاضطلاع في سياقه بالأنشطة اللازمة للإعادة إلى الوطن وإعادة الإدماج والتأهيل والتعمير، وتشجع الدول على تقديم الدعم، بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة المعنية والمنظمات الدولية والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات الإقليمية والمنظمات غير الحكومية والجهات الفاعلة في مجال التنمية، بوسائل منها تخصيص الأموال ووضع إطار من هذا القبيل لتيسير الانتقال بفعالية من مرحلة الإغاثة إلى مرحلة التنمية؛
	28 - تسلم بـأن أي حل لمسألة التشريد لا يمكن أن يدوم ما لم تتوافر له مقومات الاستدامة، ولذا، تشجع المفوضية على دعم استدامة العودة وإعادة الإدماج؛
	29 - تهيب بالدول أن تعمل على إيجاد فرص لإعادة التوطين كحل دائم، وتسلم بضرورة زيادة عدد الأماكن التي يمكن فيها إعادة التوطين، وتحسين إدماج اللاجئين المعاد توطينهم، وتهيب بالدول أن تكفل اتباع سياسات شاملة للجميع دون تمييز في برامجها المتعلقة بإعادة التوطين، وتلاحظ بأن إعادة التوطين أداة استراتيجية لحماية اللاجئين وإيجاد حلول لهم؛
	30 - تلاحظ مع التقدير الأنشطة التي تضطلع بها الدول لتعزيز المبادرات الإقليمية التي تيسر اعتماد سياسات ونهج تعاونية بشأن اللاجئين، وتشجع الدول على مواصلة بذل الجهود من أجل أن تلبي على نحو شامل احتياجات الأشخاص المحتاجين إلى حماية دولية، في منطقة كل منها، بما في ذلك الدعم المقدم للمجتمعات المحلية المضيفة التي تستقبل أعدادا كبيرة من الأشخاص المحتاجين إلى حماية دولية؛
	31 - تلاحظ أهمية أن تناقش الدول والمفوضية دور المفوضية فيما يتعلق بتدفقات الهجرة المختلطة وأن توضحه، بغرض تلبية الاحتياجات من الحماية بشكل أفضل في سياق تدفقات الهجرة المختلطة، بسبل تشمل ضمان حصول من هم في حاجة إلى حماية دولية على حق اللجوء، وتلاحظ استعداد المفوض السامي، بالاتساق مع ولايته، لمساعدة الدول على الوفاء بما عليها من مسؤوليات تتعلق بالحماية في هذا الصدد؛
	32 - تشدد على أن جميع الدول ملزمة بأن تقبل عودة مواطنيها، وتهيب بالدول أن تيسر عودة مواطنيها الذين تبين أنهم ليسوا في حاجة إلى حماية دولية، وتؤكد ضرورة أن تتم عودة الأشخاص بطريقة آمنة وإنسانية وفي ظل الاحترام الكامل لحقوق الإنسان الخاصة بهم ولكرامتهم، بصرف النظر عن مركز الأشخاص المعنيين؛
	33 - تعرب عن القلق إزاء التحديات التي يمثلها تغير المناخ والتدهور البيئي للعمليات التي تضطلع بها المفوضية والمساعدة التي تقدمها للسكان الضعفاء الذين تعنى بهم على نطاق العالم، وبخاصة في أقل البلدان نموا، وتحث المفوضية على الاستمرار في التصدي لهذه التحديات في عملها، في إطار ولايتها، وبالتشاور مع السلطات الوطنية وبالتعاون مع الوكالات المختصة في تنفيذ عملياتها؛
	34 - تحث جميع الدول والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الأخرى المعنية على التعاون وتعبئة الموارد، جنبا إلى جنب مع المفوضية بروح من التضامن الدولي وتقاسم الأعباء والمسؤوليات، من أجل تعزيز قدرات البلدان المضيفة التي أبدت سخاء موضع تقدير، ولا سيما البلدان التي استقبلت أعدادا كبيرة من اللاجئين وملتمسي اللجوء، وتخفيف العبء الثقيل الذي تتحمله، وتهيب بالمفوضية أن تواصل الاضطلاع بدورها الحفاز في تعبئة المساعدة من المجتمع الدولي لمعالجة الأسباب الجذرية لكثرة أعداد اللاجئين في البلدان النامية، ولا سيما أقل البلدان نموا والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، والآثار الاقتصادية والبيئية والاجتماعية المترتبة على ذلك، وتلاحظ مع التقدير مساهمة الدول المانحة والمنظمات والأفراد في تحسين أوضاع اللاجئين الذين يظلون مستضعفين في المجتمع؛ 
	35 - تعرب عن بالغ القلق إزاء التحديات الماثلة والتحديات التي يمكن أن تنشأ من جراء الأزمة المالية والاقتصادية العالمية فيما يتعلق بأنشطة المفوضية، وتهيب بالمفوضية أن تواصل بحث السبل والوسائل الكفيلة بتوسيع قاعدة الجهات المانحة لها لزيادة تقاسم الأعباء عن طريق تعزيز التعاون مع الجهات المانحة الحكومية والجهات المانحة غير الحكومية والقطاع الخاص؛
	36 - تقر بضرورة توفير موارد كافية في الوقت المناسب للمفوضية لكي تواصل الاضطلاع بالولاية الموكلة إليها بموجب نظامها الأساسي() وقرارات الجمعية العامة اللاحقة المتعلقة باللاجئين وغيرهم من الأشخاص الذين تعنى بهم المفوضية، وتشير إلى قراراتها 58/153 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2003 و 58/270 المؤرخ 23 كانون الأول/ ديسمبر 2003 و 59/170 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2004 و 60/129 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2005 و 61/137 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2006 و 62/124 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2007 و 63/148 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2008 و 64/127 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2009 و 65/194 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2010 و 66/133 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2011 المتعلقة بأمور منها تنفيذ الفقرة 20 من النظام الأساسي للمفوضية، وتحث الحكومات وغيرها من الجهات المانحة على الاستجابة فورا للنداءات السنوية والتكميلية التي توجهها المفوضية لتلبية الاحتياجات في إطار برامجها؛
	37 - تطلب إلى المفوض السامي أن يقدم تقريرا عن أنشطته السنوية إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والستين.
	مشروع القرار الثاني
	تقديم المساعدة إلى اللاجئين والعائدين والمشردين في أفريقيا
	إن الجمعية العامة،
	إذ تشير إلى اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية التي تحكم المظاهر الخاصة بمشكلات اللاجئين في أفريقيا لعام 1969() وإلى الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب()،
	وإذ تعيد تأكيد أن اتفاقية عام 1951 المتعلقة بمركز اللاجئين() وبروتوكولها لعام 1967()، بصيغتيهما المستـكملتين باتفـاقية منظمة الوحدة الأفريقية لعـام 1969، لا يزالان يشكلان أساس النظام الدولي لحماية اللاجئين في أفريقيا،
	وإذ ترحب باعتماد اتفاقية الاتحاد الأفريقي لحماية ومساعدة النازحين داخليا في أفريقيا() وبعملية التصديق الجارية على الاتفاقية، الأمر الذي يعد خطوة كبيرة نحو تعزيز الإطار المعياري الوطني والإقليمي لحماية ومساعدة المشردين داخليا، 
	وإذ تسلم بأن النساء والأطفال هم الأشد ضعفا بين اللاجئين والمشردين، بما في ذلك تعرضهم للتمييز والاعتداء الجنسي والبدني، وإذ تقر في هذا الصدد بأهمية منع العنف الجنسي والعنف القائم على أساس نوع الجنس والتصدي لهما،
	وإذ يساورها شديد القلق إزاء تزايد عدد اللاجئين والمشردين في مختلف أنحاء القارة،
	وإذ تنوه بالجهود التي تبذلها الدول الأعضاء ومفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين والجهات المعنية الأخرى لتحسين حالة اللاجئين، وإذ تعرب عن بالغ القلق إزاء تدهور أحوال المعيشة في العديد من مخيمات اللاجئين في أفريقيا،
	وإذ تسلم بأن اللاجئين والمشردين داخليا، وبخاصة النساء والأطفال، يتعرضون بصورة متزايدة لخطر الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية ومتلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والملاريا وأمراض معدية أخرى،
	وإذ تلاحظ مع التقدير الإعلان المشترك الذي اعتُمد في مؤتمر القمة المشترك المعني بأزمة القرن الأفريقي، المعقود في نيروبي في 8 و 9 أيلول/سبتمبر 2011()، الذي أعرب فيه، في جملة أمور، عن القلق إزاء النزوح الجماعي للاجئين إلى البلدان المجاورة وإزاء زيادة أعداد المشردين داخليا بسبب التداعيات الإنسانية لأزمتي الجفاف والمجاعة في الوقت الراهن في القرن الأفريقي،
	وإذ تلاحظ مع التقدير أيضا ميثاق الأمن والاستقرار والتنمية في منطقة البحيرات الكبرى الذي اعتمده المؤتمر الدولي المعني بمنطقة البحيرات الكبرى في عام 2006() والصكوك الملحقة به، وبخاصة البروتوكولان المتعلقان بحماية المشردين الملحقان بالميثاق وهما البروتوكول المتعلق بحماية ومساعدة المشردين داخليا والبروتوكول المتعلق بحقوق ملكية العائدين،
	وإذ تقر مع التقدير بكرم البلدان الأفريقية التي لا تزال تستضيف اللاجئين الذين تدفقوا إليها نتيجة للأزمات الإنسانية وحالات اللجوء التي طال أمدها، وبحسن ضيافتها وروح التضامن الذي أبدته، وإذ تعرب في هذا الصدد عن تقديرها بوجه خاص لالتزام البلدان المجاورة بالتصدي للأزمات الإنسانية الأخيرة في القارة، وللجهود التي تبذلها في هذا الصدد، وإذ تقر كذلك مع التقدير بتنسيق الأمم المتحدة للمساعدة الإنسانية وبالجهود المتواصلة التي تبذلها الجهات المانحة ومنظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمنظمات الإقليمية والوكالات الدولية والمنظمات غير الحكومية والشركاء الآخرون فيما يتعلق بجملة أمور، منها العودة الطوعية وإعادة الإدماج وإعادة التوطين، للتصدي لمحنة اللاجئين في حالات الطوارئ،
	وإذ تسلم بأن الدول المضيفة مسؤولة في المقام الأول عن حماية اللاجئين الموجودين في أراضيها وتقديم المساعدة لهم، وبضرورة مضاعفة الجهود لوضع استراتيجيات لإيجاد حلول شاملة ودائمة وتنفيذها، بالتعاون مع المجتمع الدولي على النحو المناسب وبتقاسم الأعباء والمسؤوليات،
	وإذ تشدد على أن الدول مسؤولة في المقام الأول عن توفير الحماية والمساعدة للمشردين داخليا الخاضعين لولايتها وعن معالجة الأسباب الجذرية لمشكلة التشريد بالتعاون مع المجتمع الدولي على النحو المناسب،
	وإذ ترحب بحلول الذكرى السنوية الستين لاتفاقية عام 1951 المتعلقة بمركز اللاجئين والذكرى السنوية الخمسين لاتفاقية عام 1961 المتعلقة بتخفيض حالات انعدام الجنسية() في عام 2011، وإذ ترحب، في هذا السياق، بدعوة المفوضية إلى عقد اجتماع حكومي دولي إقرارا بأهمية احترام ومناصرة القيم والمبادئ المنصوص عليها في هذين الصكين، وترحب باعتماد بلاغ وزاري، وبما أعلنته الدول من تعهدات وما بذل من جهود بهذا الشأن على الصعيد الوطني من أجل تنفيذها،
	1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام() وبتقرير مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين()؛
	2 - تهيب بالدول الأفريقية الأعضاء التي لم توقع بعد اتفاقية الاتحاد الأفريقي لحماية ومساعدة النازحين داخليا في أفريقيا(5) أو تصدق عليها أن تنظر في القيام بذلك في أقرب وقت ممكن من أجل كفالة بدء نفاذها وتنفيذها في وقت مبكر؛
	3 - تشير إلى ضرورة أن تعالج الدول الأفريقية الأعضاء بحزم الأسباب الجذرية للتشريد القسري في أفريقيا بجميع أشكاله وأن تعزز السلام والاستقرار والرخاء في جميع أنحاء القارة الأفريقية لتفادي تدفق اللاجئين؛
	4 - تلاحظ مع بالغ القلق أن حالة اللاجئين والمشردين في أفريقيا لا تزال محفوفة بالمخاطر، على الرغم من كل الجهود التي بذلتها الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وجهات أخرى حتى الآن، وتهيب بالدول والأطراف الأخرى في النزاعات المسلحة أن تتقيد على نحو تام بالقانون الإنساني الدولي نصا وروحا، آخذة في الاعتبار أن النزاعات المسلحة هي أحد الأسباب الرئيسية؛
	5 - ترحب بما ورد في المقـرريـن EX.CL/Dec.686 (XX) و EX.CL/Dec.709 (XXI) المتعلقين بالأشخاص موضع اهتمام مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، واللذين اتخذهما المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، على التوالي، في دورته العادية العشرين التي عقدت في أديس أبابا في الفترة من 23 إلى 27 كانون الثاني/يناير 2012 ودورته العادية الحادية والعشرين التي عقدت في أديس أبابا في الفترة من 9 إلى 13 تموز/يوليه 2012؛
	6 - تعرب عن تقديرها للمفوضية للدور القيادي الــذي تقوم به، وتثني على المفوضية لما تواصل بذله من جهود، بدعم من المجتمع الدولي، لمساعدة بلـدان اللجوء الأفريقية، بطـرق منها توفير الدعم للمجتمعات المحلية المضيفة الضعيفة ولتلبية ما يحتاج إليه اللاجئون والعائدون والمشردون في أفريقيا من حماية ومساعدة؛
	7 - تلاحظ مع التقدير المبادرات التي اتخذها الاتحاد الأفريقي واللجنة الفرعية المعنية باللاجئين والعائدين والمشردين داخليا المنبثقة من لجنة الممثلين الدائمين التابعة له، واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب، وبخاصة الدور الذي يقوم به مقررها الخاص المعني باللاجئين وملتمسي اللجوء والمهاجرين والمشردين داخليا في أفريقيا لكفالة حماية اللاجئين والعائدين والمشردين في أفريقيا ومساعدتهم؛
	8 - تقر بأن تعميم مراعاة منظورات السن ونوع الجنس والتنوع أمور تساهم مساهمة مهمة في القيام، عن طريق اتباع نهج قائم على المشاركة، بتحديد المخاطر التي يواجهها مختلف أفراد مجتمعات اللاجئين فيما يتعلق بحمايتهم، وبخاصة معاملة النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين وحمايتهم دون تمييز؛
	9 - تؤكد أن الأطفال، بسبب سنهم وحالتهم الاجتماعية ونموهم البدني والعقلي، غالبا ما يكونون أكثر عرضة للخطر من البالغين في حالات التشريد القسري، وتسلم بأن التشريد القسري والعودة إلى حالات ما بعد انتهاء النزاع والإدماج في مجتمعات جديدة وحالات التشريد وانعدام الجنسية الطويلة الأمد يمكن أن تزيد من تعرض الأطفال للخطر، مع مراعاة ضعف الأطفال اللاجئين بصفة خاصة لدى تعرضهم قسرا لمخاطر تلحق بهم أذى جسديا ونفسيا وللاستغلال والموت نتيجة للنزاعات المسلحة، وتسلم بأن العوامل البيئية الأوسع نطاقا وعوامل المخاطر الفردية، وخصوصا إذا اجتمعت معا، يمكن أن تنشأ عنها احتياجات متباينة من الحماية؛
	10 - تسلم بأن أي حل لمسألة التشريد لا يمكن أن يدوم ما لم تتوافر له مقومات الاستدامة، ولذلك تشجع المفوضية على دعم استدامة العودة الطوعية وإعادة الإدماج وإعادة التوطين؛
	11 - تسلم أيضا بأهمية التسجيل المبكر ووضع نظم فعالة للتسجيل والتعداد كأداة للحماية ووسيلة تمكن من القياس الكمي للاحتياجات وتقديرها من أجل تقديم المساعدة الإنسانية وتوزيعها ووضع حلول دائمة مناسبة؛
	12 - تشير إلى الاستنتاج المتعلق بتسجيل اللاجئين وملتمسي اللجوء الذي أقرته اللجنة التنفيذية لبرنامج المفوض السامي في دورتها الثانية والخمسين()، وتلاحظ أشكال التحرش العديدة التي يتعرض لها اللاجئون وملتمسو اللجوء الذين يظلون دون أي مستندات تثبت وضعهم، وتذكر بمسؤولية الدول عن تسجيل اللاجئين الموجودين في أراضيها وبمسؤولية المفوضية أو الهيئات الدولية المكلفة بالقيام بذلك، حسب الاقتضاء، وتكرر في هذا السياق تأكيد الدور الأساسي الذي يمكن أن يؤديه التسجيل والتوثيق في وقت مبكر وبشكل فعال، استرشادا باعتبارات توفير الحماية، في تعزيز الحماية ودعم الجهود الرامية إلى إيجاد حلول دائمة، وتهيب بالمفوضية أن تساعد الدول، حسب الاقتضاء، على القيام بهذا الإجراء في حال عدم تمكنها من تسجيل اللاجئين الموجودين في أراضيها؛
	13 - تهيب بالمجتمع الدولي، بما فيه الدول والمفوضية ومنظمات الأمم المتحدة المعنية الأخرى، كل في نطاق ولايته، اتخاذ إجراءات ملموسة لتلبية احتياجات اللاجئين والعائدين والمشردين من الحماية والمساعدة والإسهام بسخاء في المشاريع والبرامج الرامية إلى التخفيف من محنتهم وتيسير إيجاد حلول دائمة للاجئين والمشردين ودعم المجتمعات المحلية المضيفة الضعيفة؛
	14 - تعيد تأكيد أهمية توفير ما يكفي من المساعدة والحماية للاجئين والعائدين والمشردين في الوقت المناسب، وتعيد أيضا تأكيد أن المساعدة والحماية تعزز إحداهما الأخرى وأن عدم كفاية المساعدة المادية ونقص الأغذية يقوضان جهود الحماية، وتلاحظ أهمية اتباع نهج مجتمعي قائم على الحقوق في التعامل بصورة بناءة مع فرادى اللاجئين والعائدين والمشردين ومجتمعاتهم للحصول على الغذاء وغيره من أشكال المساعدة المادية بطريقة عادلة ومنصفة، وتعرب عن القلق إزاء الحالات التي لا تستوفى فيها المعايير الدنيا للمساعدة، بما فيها الحالات التي لم يجر فيها بعد التقييم المناسب للاحتياجات؛
	15 - تعيد أيضا تأكيد أن التضامن الدولي بين جميع أعضاء المجتمع الدولي يعزز احترام الدول لمسؤولياتها عن حماية اللاجئين وأن التعاون الدولي الثابت بروح من التضامن وتقاسم الأعباء والمسؤوليات بين جميع الدول يزيد من فعالية نظام حماية اللاجئين؛
	16 - تعيد كذلك تأكيد أن الدول المضيفة مسؤولة في المقام الأول عن كفالة الطابع المدني والإنساني للجوء، وتهيب بالدول أن تتخذ، بالتعاون مع المنظمات الدولية، كل في نطاق ولايته، جميع التدابير اللازمة لكفالة احترام مبادئ حماية اللاجئين، وأن تكفل بصورة خاصة الحفاظ على الطابع المدني والإنساني لمخيمات اللاجئين بعدم السماح بوجود أي أفراد مسلحين أو القيام بأي أنشطة مسلحة في تلك المخيمات أو باستخدامها لأغراض تتنافى مع طابعها المدني، وتشجع المفوض السامي على مواصلة بذل الجهود، بالتشاور مع الدول وغيرها من الجهات الفاعلة المعنية، من أجل كفالة الطابع المدني والإنساني للمخيمات؛
	17 - تدين جميع الأعمال التي تشكل خطرا يهدد الأمن الشخصي للاجئين وملتمسي اللجوء ورفاههم، مثل الإعادة القسرية والطرد غير المشروع والاعتداء البدني، وتهيب بدول اللجوء أن تتخذ، بالتعاون مع المنظمات الدولية، وفقا لما يقتضيه الحال، جميع التدابير اللازمة لكفالة احترام مبادئ حماية اللاجئين، بما فيها معاملة ملتمسي اللجوء معاملة إنسانية، وتلاحظ مع الاهتمام أن المفوض السامي واظب على اتخاذ خطوات للتشجيع على وضع تدابير تكفل الحفاظ بشكل أفضل على الطابع المدني والإنساني للجوء، وتشجع المفوض السامي على مواصلة بذل تلك الجهود بالتشاور مع الدول وغيرها من الجهات الفاعلة المعنية؛
	18 - تعرب عن استيائها من تواصل العنف وانعدام الأمن اللذين يشكلان خطرا يهدد باستمرار سلامة موظفي المفوضية والمنظمات الإنسانية الأخرى وأمنهم وعائقا أمام التنفيذ الفعال لولاية المفوضية وأمام قدرة شركائها المنفذين وغيرهم من العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية على الاضطلاع بالمهام الإنسانية المسندة إلى كل منهم، وتحث الدول وأطراف النزاعات وغيرها من الجهات الفاعلة المعنية على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية الأنشطة المتصلة بتقديم المساعدة الإنسانية والحيلولة دون تعرض العاملين الوطنيين والدوليين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية للاعتداء والاختطاف وكفالة سلامة وأمن موظفي وممتلكات المفوضية وجميع المنظمات الإنسانية التي تضطلع بمهام بتكليف من المفوضية، وتهيب بالدول أن تحقق تحقيقا وافيا في أي جرائم ترتكب ضد الموظفين العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية وأن تقدم المسؤولين عن هذه الجرائم إلى العدالة؛
	19 - تهيب بالمفوضية والاتحاد الأفريقي والمنظمات دون الإقليمية وجميع الدول الأفريقية أن تقوم، جنبا إلى جنب مع وكالات منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية والمجتمع الدولي، بتعزيز الشراكات القائمة وتنشيطها وإقامة شراكات جديدة لدعم نظام حماية اللاجئين وملتمسي اللجوء والمشردين داخليا، وتشجع الدول الأفريقية التي لم تصدق بعد على اتفاقية سلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها ولم تقم بإنفاذها على أن تنظر في القيام بذلك؛
	20 - تهيب بالمفوضية والمجتمع الدولي والكيانات الأخرى المعنية أن تواصل دعمها للحكومات الأفريقية، ولا سيما الحكومات التي استقبلت أعدادا كبيرة من اللاجئين وملتمسي اللجوء، وأن تكثف هذا الدعم حسب الاقتضاء، عن طريق الاضطلاع بأنشطة مناسبة لبناء القدرات، بما فيها تدريب الموظفين المعنيين ونشر المعلومات عن الصكوك والمبادئ المتعلقة باللاجئين وتوفير الخدمات المالية والتقنية والاستشارية للتعجيل بسن أو تعديل التشريعات المتعلقة باللاجئين وتطبيقها وتعزيز التصدي لحالات الطوارئ ودعم القدرات من أجل تنسيق الأنشطة الإنسانية؛
	21 - تعيد تأكيد الحق في العودة ومبدأ العودة الطوعية إلى الوطن، وتناشد البلدان الأصلية وبلدان اللجوء أن تهيئ الظروف المؤاتية للعودة الطوعية إلى الوطن، وتسلم بأنه على الرغم من أن العودة الطوعية إلى الوطن لا تزال هي الحل الأمثل، فإن إدماج اللاجئين محليا وإعادة توطينهم في بلدان ثالثة، حيثما كان ذلك مناسبا وممكنا، خياران صالحان أيضا لتسوية وضع اللاجئين الأفارقة الذين لا يستطيعون العودة إلى ديارهم بسبب الظروف السائدة في بلدانهم الأصلية؛
	22 - تعيد أيضا تأكيد ضرورة ألا تكون العودة الطوعية إلى الوطن مشروطة بالتوصل إلى حلول سياسية في البلد الأصلي بغية عدم إعاقة ممارسة اللاجئين حقهم في العودة، وتسلم بأن عملية العودة الطوعية إلى الوطن وإعادة الإدماج تتوقف عادة على الأوضاع السائدة في البلد الأصلي، خصوصا وأن العودة الطوعية إلى الوطن يمكن أن تتم في ظروف آمنة تحفظ كرامة الإنسان، وتحث المفوض السامي على تشجيع العودة المستدامة عن طريق إيجاد حلول دائمة، وبخاصة في الحالات التي يطول فيها أمد اللجوء؛
	23 - تهيب بالجهات المانحة الدولية أن تقدم مساعدة مالية ومادية تسمح بتنفيذ برامج إنمائية مجتمعية تعود بالنفع على اللاجئين والمجتمعات المحلية المضيفة على حد سواء، حسب الاقتضاء، بالاتفاق مع البلدان المضيفة وبما يتسق مع الأهداف الإنسانية؛
	24 - تناشد المجتمع الدولي أن يستجيب، بروح من التضامن وتقاسم الأعباء والمسؤوليات، لاحتياجات اللاجئين الأفارقة إلى إعادة التوطين في بلدان ثالثة، وتلاحظ في هذا الصدد أهمية الاستخدام الاستراتيجي لإعادة التوطين بوصفها جزءا من الاستجابة الشاملة لكل حالة من حالات اللجوء على حدة، وتحقيقا لهذه الغاية، تشجع الدول والمفوضية وغيرهما من الشركاء المعنيين على الاستفادة بالكامل، حيثما كان ذلك مناسبا وممكنا، من إطار التفاهمات المتعدد الأطراف بشأن إعادة التوطين()؛
	25 - تهيب بالجهات المانحة الدولية أن تقدم مساعدة مادية ومالية لتنفيذ برامج ترمي إلى إصلاح الضرر الذي يلحق بالبيئة والهياكل الأساسية بسبب اللاجئين في بلدان اللجوء وتأهيل المشردين داخليا، حسب الاقتضاء؛
	26 - تحث المجتمع الدولي على أن يواصل تمويل برامج المفوضية الخاصة باللاجئين بسخاء، بروح من التضامن الدولي وتقاسم الأعباء، وأن يكفل لأفريقيا حصة عادلة ومنصفة من الموارد المخصصة للاجئين، آخذا في الاعتبار تزايد احتياجات البرامج المخصصة لأفريقيا بشكل كبير، لأسباب عدة منها إمكانية العودة إلى الوطن؛
	27 - تشجع المفوضية والدول المهتمة على تحديد الحالات التي يطول فيها أمد اللجوء والتي يمكن إيجاد حل لها عن طريق وضع نهج محددة وشاملة وعملية ومتعددة الأطراف بوسائل عدة منها زيادة تقاسم الأعباء والمسؤوليات على الصعيد الدولي وإيجاد حلول دائمة ضمن سياق متعدد الأطراف؛
	28 - تعرب عن بالغ القلق إزاء محنة المشردين داخليا في أفريقيا، وتلاحظ الجهود التي تبذلها الدول الأفريقية لتعزيز الآليات الإقليمية لحماية المشردين داخليا ومساعدتهم، وتهيب بالدول أن تتخذ إجراءات ملموسة لمنع التشريد الداخلي ولتلبية احتياجات المشردين داخليا من الحماية والمساعدة، وتشير في ذلك الصدد إلى المبادئ التوجيهية المتعلقة بالتشرد الداخلي()، وتحيط علما بالأنشطة الحالية للمفوضية فيما يتصل بحماية المشردين داخليا ومساعدتهم، بما فيها الأنشطة المضطلع بها في سياق الترتيبات المشتركة بين الوكالات في هذا المجال، وتشدد على ضرورة تنفيذ تلك الأنشطة بما يتسق مع قرارات الجمعية العامة المتخذة في هذا الصدد دون المساس بولاية المفوضية فيما يتعلق باللاجئين وبنظام اللجوء، وتشجع المفوض السامي على مواصلة حواره مع الدول بشأن دور المفوضية في هذا الصدد؛
	29 - تدعو المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمشردين داخليا إلى أن يواصل، وفقا لولايته، حواره الجاري مع الدول الأعضاء والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية المعنية، وأن يدرج معلومات بهذا الشأن في ما يقدمه من تقارير إلى مجلس حقوق الإنسان وإلى الجمعية العامة؛
	30 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والستين تقريرا شاملا عن تقديم المساعدة إلى اللاجئين والعائدين والمشردين في أفريقيا، مع المراعاة التامة للجهود التي تبذلها بلدان اللجوء، في إطار البند المعنون ”تقرير مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين والمسائل المتصلة باللاجئين والعائدين والمشردين والمسائل الإنسانية“.

