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 ](A/70/483) على تقرير اللجنة الثالثة بناء[
 

 تقدمي املساعدة إىل الالجئني والعائدين واملشردين يف أفريقيا - 70/134
 

 ،إن اجلمعية العامة 
الـ  كمـم املظـاار اةا ـة      1969منظمة الوحدة األفريقيـة لعـا     إىل اتفاقيةإذ تشري  

 ،(2)وإىل امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب (1)مبشمالت الالجئني يف أفريقيا
وبروتوكـول   (3)املتعلقـة مبركـا الالجـئني    1951أن اتفاقيـة عـا     وإذ تؤكد من جديد 

 ، بصــييتياما املستـــمملتني باتفـــاقية منظمــة الوحــدة األفريقيــة لعـــا  (4)امللحــهب  ــا 1967 عــا 
 يشمالن أساس النظا  الدويل حلماية الالجئني يف أفريقيا، يااالن ال ،1969

ــا   النــايحنياتفاقيــة االكــاد األفريقــي حلمايــة ومســاعدة  ببــدء نفــا  إذ ترحبب  و  داخلي
يهب اجلاريـــة علـــا االتفاقيـــة، وبعمليـــة التصـــد 2012كـــانون األول/ديســـمرب  6يف  أفريقيـــا يف

خطـوة كـب ة  ـو تعايـا األملـر املعياريـة الوملنيـة واإلقليميـة حلمايـة املشـردين           الذي يعـد   األمر
 ،داخليا ومساعدهتم

ــ ن  موإذ تسبببّل  ــردين،    بـ ــعفا بـــني الالجـــئني واملشـ ــم األنيـــد ئـ ــال اـ ــاء واألملفـ النسـ
وإىل  اجلنسـي والبـد ،   والعنـ  واالسـتيالل  ويتعرئون فيمـا يتعرئـون إىل التمييـا واالعتـداء     

ألحمـا  القـانون الـدويل    من قبل أملراف الزناع املسـلح  يف انتـاا     األملفال واستخدامامجتنيد 

_______________ 

(1) United Nations, Treaty Series, vol. 1001, No. 14691. 
 .26363، الرقم 1520املرجع نفسه، اجمللد  (2)
 .2545، الرقم 189نفسه، اجمللد  املرجع (3)
 .8791، الرقم 606نفسه، اجمللد  املرجع (4)

http://undocs.org/ar/A/70/483
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وكـذا   ،ية منع ومواجاة العن  اجلنسي والعنـ  اجلنسـا   ، وإ  تقر يف اذا الصدد ب مهاملنطبقة
 من األملفال، رتمب ئد الالجئني والعائدين واملشردينال  ُتاالنتااكات واةروقات 

 من تاايد عدد الالجئني واملشردين يف خمتل  أ اء القارة، وإذ يساورها شديد القلق 
ومفوئــية األمــم املتحــدة لشــ ون     بــاجلاود الــ  تبــذوا الــدول األع ــاء      وإذ تنبب   

 الالجئني واجلاات األخرى  احبة املصلحة من أجل كسني حالة الالجئني،
ســياق االســت ابة حلــاالت جلــوء   إياء نقــا التمويــل يف وإذ تعببرع عببن بببالق القلببق  

واــو مــن العوامــل الرئيســية الــ  أدت إىل تــداور أحــوال املعيشــة  يف نيــأ أ ــاء أفريقيــا،  عــدة
 د من خميمات الالجئني يف القارة،العدي يف

ّل  ــا، وسا ــة النســاء واألملفــال، يتعرئــون    م وإذ تسبب بــ ن الالجــئني واملشــردين داخلي
بصورة متاايدة ةطر اإل ابة بف وس نقا املناعة البشـرية ومتاليمـة نقـا املناعـة املمتسـب      

 )اإليدي( واملالريا وأمراض معدية أخرى،
تعايا التعاون الـدويل والت ـامن   ”املتعلهب مبوئوع ستوى اجلاء الرفيع املإىل وإذ تشري  

ــة   ــدرات ايلي ــداب والق ــن أجــل  ةاإلنســاني والت ــا  م ــه ا  “الالجــئني يف أفريقي ــذي عقدت ــة ال لل ن
 اةامسـة والسـتني  دورهتـا   يف لشـ ون الالجـئني  السـامي  مفوض األمم املتحدة ربنامج التنفيذية ل

الـذي  جبني ، وإىل البيـان   2014تشرين األول/أكتوبر  3أيلول/سبتمرب إىل  29يف الفترة من 
تعـرب عـن    ، وإ (5)2014أيلول/سـبتمرب   30اعتمدته الدول األع اء يف الل نـة التنفيذيـة يف   

بالغ القلهب لعد  متخـ  اـذا احلـدا بالـذات عـن حشـد الـدعم ال ـروري لالجـئني وللبلـدان           
 لية ال  تست يفام،واجملتمعات اي

 نيلالجـئ بشـ ن ا بعقد االجتماع الوياري اإلقليمي املعـ  باملبـادرة العامليـة    وإذ ترح   
تعـرب عـن ت ييـداا    إ  و ،2014آب/أغسطس  20الذي است افته أديس أبابا يف  نيالصومالي

ترحـب   املعتمـد خـالل االجتمـاع الـوياري، وإ     جتـا  الالجـئني الصـوماليني    اللتاا  أديس أبابـا  
حلشــد  2015تشـرين األول/أكتـوبر    21بروكسـل يف   يف متر إعـالن التربعـات الـذي ُعقــد   مبـ  

أجـل إاـاد حلـول لالجـئني الصـوماليني عـن ملريـهب خلـهب الظـروف           الدعم واملوارد الاليمة من
 املواتية للعودة اآلمنة والمرمية وتعايا اإلدماج املستدا  للمشردين،

_______________ 

(، املرفـهب  A/69/12/Add.1)ألب    12ال ثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والست ن، امللحق رقبم   (5)
 .األول

http://undocs.org/ar/A/69/12/Add.1
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الــذي  الســتقرار والتنميــة يف منطقــة الــبح ات المــربى األمــن وا إىل ميثــاقوإذ تشببري  
بـه،   والصـمو  امللحقـة   2006اعتمد  امل متر الدويل املعـ  مبنطقـة الـبح ات المـربى يف عـا       

الربوتوكـول املتعلـهب    ومهـا  وسا ة الربوتوكوالن املتعلقـان ممايـة املشـردين امللحقـان بامليثـاق،     
 للعائدين، لميةاملمماية املشردين داخليا ومساعدهتم والربوتوكول املتعلهب مقوق 

تاال تست ـي  رغـم ئـيهب     ال األفريقية، ال  الدولمبا تتحلا به  وإذ تقر مع التقدير 
ء موارداا عددا كب ا من الالجـئني النـايحني إلياـا نتي ـة لتيمـات اإلنسـانية وحـاالت الل ـو        

ــيافة ورو  ت ـــ   ــة األمـــد، مـــن ســـخاء وحســـن ئـ امنية، وإ  تعـــرب يف اـــذا الصـــدد  الطويلـ
تقديراا بوجه خاص اللتاا  بلدان اجلوار بالتصدي لتيمات اإلنسانية ال  نيـادهتا القـارة    عن

يف اآلونة األخ ة ولل اود ال  تبـذوا يف اـذا الصـدد، وإ  ترحـب مبـا تبذلـه الـدول األفريقيـة         
يــة تيســ  عــودة الالجــئني ملوعــا إىل أوملــاحمم وإدمــاجام طليــا وإعــادة توملينــام  مــن مســاع  بي

وإعادة ت ايلام ولتحسني الظروف املواتية لعـودة الالجـئني ملوعـا إىل بلـداحمم األ ـلية وإعـادة       
إدماجام فياا علا  و مسـتدا ، وإ  تقـر أي ـا مـع التقـدير بتنسـيهب األمـم املتحـدة للمسـاعدة          

د ال  توا ل اجلاات املا ـة ومنظومـة األمـم املتحـدة، مبـا يف  لـي مفوئـية        اإلنسانية وباجلاو
ــة وا   ــات اإلقليميـ ــئني، واملنظمـ ــ ون الالجـ ــدة لشـ ــم املتحـ ــات  األمـ ــة واملنظمـ ــاالت الدوليـ لوكـ

احلموميــة والشــركاء اآلخــرون، بــذوا يف عــدة  ــاالت، منــاا اإلدمــاج والعــودة الطوعيــة   غــ 
 الطوارئ،للتصدي ينة الالجئني يف حاالت  ،وإعادة اإلدماج وإعادة التوملني

ب ن الدول امل يفة تقع علا عاتقاا املس ولية الرئيسية عـن اايـة الالجـئني     موإذ تسّل 
املوجــودين يف أرائــياا ومســاعدهتم، وب ــرورة م ــاعفة اجلاــود مــن أجــل وئــع وتنفيــذ         

ع اجملتمـع الـدويل، وتقاسـم    استراتي يات نياملة إلااد حلول دائمة، يف ظل التعاون املناسب مـ 
 األعباء واملس وليات، وإ  تسلحم أي ا مبا تبذله كل الدول من جاود  ذا الصدد،

علـا أن الـدول تتحمـل املســ ولية الرئيسـية عـن تـوف  احلمايـة واملســاعدة         وإذ تشبد   
اون للمشردين داخليا اةائعني لواليتاا وعن معاجلة األسـباب اجلذريـة ملشـملة التشـرد، بالتعـ     

 مع اجملتمع الدويل علا النحو املناسب،
 ب رورة التوسع يف توف  فرص إعادة التوملني،وإذ تقر  
ــة      وإذ تقببر أي ببا    ــودة الطوعي ــبيل الع ــة يف س ــود املبذول ــادة اجلا ب ــرورة تشــ يع يي

 واإلدماج علا الصعيد ايلي،
ــوياري     وإذ ترحبب    ــدول يف االجتمــاع ال ــاا ال ــ  قطعت ــذ التعاــدات ال باســتمرار تنفي

ــا    ــود يف عـ ــدويل املعقـ ــومي الـ ــة    2011احلمـ ــتني التفاقيـ ــنوية السـ ــذكرى السـ ــال بالـ لالحتفـ
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املتعلقـة   1961املتعلقة مبركا الالجئني والذكرى السـنوية اةمسـني التفاقيـة عـا       1951 عا 
 ،(6)سف  حاالت انعدا  اجلنسية

وبتقريــر مفــوض األمــم املتحــدة الســامي   (7)األمــني العــا  بتقريــر حتببيع علمببا - 1 
 ؛(8)لش ون الالجئني

ــ    توقحــ   هتيبب  - 2  ــة ال ــدول األفريقي ــة   بال ــة االكــاد األفريقــي حلماي ع بعــد اتفاقي
أقـرب وقـ     علياا أن تنظر يف القيا  بذلي يفق ومساعدة املشردين داخليا  يف أفريقيا أو تصّد

 ؛ن أجل كفالة تنفيذاا علا نطاق أوسعم مممن
أن مـن ال ـروري أن تعـال الـدول األفريقيـة مـا  األسـباب اجلذريـة          تالحظ - 3 

مجيـع أ ـاء    اي السال  واالسـتقرار والرخـاء يف  للتشرد القسري يف أفريقيا جبميع أنيماله وأن تع
 القارة األفريقية منعا  لزنو  الالجئني؛

ــا   تالحببظ مببع بببالق القلببق   - 4  ــة الالجــئني واملشــردين يف أفريقي ــاال  ال أن حال ت
طفوفة باملخـاملر، علـا الـرغم مـن مجيـع اجلاـود الـ  بـذوا حـأ اآلن كـل مـن األمـم املتحـدة              
واالكــاد األفريقــي وجاــات أخــرى، وأن أعــداد الالجــئني واملشــردين داخليــا ايدادت ايديــادا    

ــراف األخــرى     ــدول واألمل ــب بال ــائال ، وهتي ــات املســلحة الزنايف ا ــا      ع ــو ت ــا   ــد عل أن تتقي
بالقانون الدويل اإلنسا  نصا وروحا، آخذة يف االعتبار أن الـزناع املسـل  اـو أحـد األسـباب      

 ؛للتشرد القسري يف أفريقيا الرئيسية
 EX.CL/Dec.854 (XXVI)مبـــــــــــــــــا ورد يف القـــــــــــــــــرارين  ترحببببببببببببببببب  - 5 

لالكـاد األفريقـي أوومـا يف دورتـه     اللذين اختـذ اجمللـس التنفيـذي     EX.CL/Dec.877 (XXVII) و
ــة   ــة السادسـ ــن    والعاديـ ــرة مـ ــا يف الفتـ ــس أبابـ ــودة يف أديـ ــرين املعقـ ــانون  27إىل  23العشـ كـ

يف جواانســربج،  وثانيامــا يف دورتــه العاديــة الســابعة والعشــرين املعقــودة  2015الثا /ينــاير 
ــا، يف  ــوب أفريقي ــرة مــن   جن ــه  12إىل  7الفت ــة اإلنســانية يف  حل، بشــ ن ا2015حايران/يوني ال
يتعلهب فياما باألنيـخاص موئـع ااتمـا  مفوئـية األمـم املتحـدة لشـ ون         أفريقيا، وال سيما ما

 ؛الالجئني
ملفوئية األمـم املتحـدة للـدور القيـادي الـــذي تقـو  بـه،         تعرع عن تقديرها - 6 

ل مسـاعدة  وتث  علا املفوئـية جلاوداـا املتوا ـلة املبذولـة بـدعم مـن اجملتمـع الـدويل مـن أجـ          
_______________ 

(6) United Nations, Treaty Series, vol. 989, No. 14458. 
(7) A/70/337. 
 (.A/70/12) 12، امللحق رقم السبع نللجمعية العامة، الدورة  الرمسيةال ثائق  (8)

http://undocs.org/ar/A/69/12
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األفريقيــة الــ  تست ــي  أعــدادا  كـــب ة مــن الالجــئني، بطـــرق منــاا تــوف  الـــدعم           الــدول 
حيتــاج إليــه الالجئــون  مــا للم تمعــات ايليــة امل ــيفة الــ  تتســم بال ــع ، ومــن أجــل تلبيــة  

 والعائدون واملشردون يف أفريقيا من ااية ومساعدة؛

ذاا االكـاد األفريقـي والل نـة الفرعيـة     املبـادرات الـ  اختـ    تالحظ مع التقبدير  - 7 
املعنيــة بــالالجئني والعائــدين واملشــردين داخليــا املنبثقــة مــن جلنــة املمــثلني الــدائمني التابعــة لــه،  
والل نــة األفريقيــة حلقــوق اإلنســان وحقــوق الشــعوب، وسا ــة الــدور الــذي يقــو  بــه مقــرر   

اــاجرين واملشــردين داخليــا يف أفريقيــا، الل نــة اةــاص املعــ  بــالالجئني وملتمســي الل ــوء وامل
 لمفالة ااية الالجئني والعائدين واملشردين يف أفريقيا ومساعدهتم؛

ب ن تعميم مراعاة اعتبارات السـن ونـوع اجلـنس والتنـوع يسـام إسـااما        تقر - 8 
خمتلــ  أفــراد  اامــا، عــن ملريــهب حمــج يقــو  علــا املشــاركة، يف كديــد املخــاملر الــ  يواجااــا   

 تمعــات الالجــئني فيمــا يتعلــهب ممايتــام، وسا ــة فيمــا يتعلــهب مبعاملــة النســاء واألملفــال           
 واألنيخاص  وي اإلعاقة وكبار السن واايتام دون متييا؛

أن األملفال، حلداثة سنام وحالتـام االجتماعيـة وعـد  اكتمـال  ـوام       تؤكد - 9 
ة للخطر من الباليني يف حاالت التشـرد القسـري،   يمونون أكثر عرئ ما البد  والذا ، غالبا

بعـد انتـااء الـزناع واالنـدماج يف  تمعـات       ما م ب ن التشرد القسري والعودة إىل حاالتوتسلح
ت ملويلــة، كـــل  لــي ميمــن أن يايـــد    جديــدة والبقــاء يف حالــة تشـــرد ودون جنســية لفتــرا     

اعتباراا ال ـع  الشـديد الـذي    ض األملفال للمخاملر فيما يتعلهب ممايتام، وائعة يف تعّر من
والـــذي يعرئـــام قســـرا  ملخـــاملر األ ى اجلســـدي والنفســـي   املشـــردونيعـــا  منـــه األملفـــال 

 ولالســتيالل واملــوت ألســباب  ات  ــلة بالزناعــات املســلحة، وكــذا مســ لة جتنيــد األملفــال    
ــاا     واســتخدامام ــزناع املســلح  يف انت ــدويل املنطبقــ مــن قبــل أملــراف ال  ،ةألحمــا  القــانون ال

اجتمعـ ،   وتسلحم بإممانية متخ  العوامل البيئية عموما  وعوامل املخاملر الفردية، وخا ـة إ ا 
 عن احتياجات متباينة من احلماية؛

  تتـوافر لـه مقومـات     مـا  ميمن أن يـدو   ال ب ن أي حل ملس لة التشرد تسّلم - 10 
ــا دعــم اســتدامة العــودة الطوعيــ      ــذلي تشــ ع املفوئــية عل ــاج  االســتدامة، ول ة وإعــادة اإلدم

 ؛التوملني وإعادة
الل نة التنفيذية لربنامج مفـوض األمـم املتحـدة السـامي لشـ ون      بقيا  ترح   - 11 
هتـا الرابعـة والسـتني املعقـودة     باعتمـاد االسـتنتاج املتعلـهب بالتسـ يل املـد  خـالل دور       الالجئني
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ــرة مــن   يف ــوبر  4أيلول/ســبتمرب إىل  30جنيــ  يف الفت م وتســلح ،(9)2013 تشــرين األول/أكت
املبمر ووئع نظـم فعالـة للتسـ يل وإجـراء تعـدادات فعالـة باعتبـار  لـي أداة          ب مهية التس يل

للحماية ووسيلة متمحن من كديد مقدار احتياجات تقدمي املساعدة اإلنسـانية وتوييعاـا وتقيـيم    
 تلي االحتياجات ووئع حلول دائمة مناسبة؛

هب بتسـ يل الالجـئني وملتمسـي الل ـوء الـذي أقرتـه       إىل االستنتاج املتعل تشري - 12 
، وتالحـــ   (10)الل نـــة التنفيذيـــة لربنـــامج املفـــوض الســـامي يف دورهتـــا الثانيـــة واةمســـني       

ــذين يظلــون دون أي مســتندات تثبــ  وئــعام يتعرئــون      أن الالجــئني وملتمســي الل ــوء ال
جــئني املوجــودين عــن تســ يل الال ر مبســ ولية الــدولألنيــمال عديــدة مــن امل ــايقات، وتــذكح

ــا        يف ــة، حســب االقت ــاء، عــن القي ــة اململحف ــات الدولي أرائــياا ومبســ ولية املفوئــية أو اويئ
بذلي، وتمرر يف اذا السياق ت كيد الـدور ايـوري الـذي ميمـن أن ي ديـه التسـ يل والتوثيـهب        

دعــم يف وقــ  مبمــر وبشــمل فعــال، استرنيــادا باعتبــارات تــوف  احلمايــة، يف تعايــا احلمايــة و
اجلاود الرامية إىل إااد حلول دائمة، وهتيب باملفوئـية أن تسـاعد الـدول، حسـب االقت ـاء،      

 علا القيا   ذا اإلجراء يف حالة عد  متمناا من تس يل الالجئني املوجودين يف أرائياا؛
بــاجملتمع الــدويل، مبــا فيــه الــدول واملفوئــية ومنظمــات األمــم املتحــدة    هتيبب  - 13 

لصلة، كل يف نطاق واليته، اختا  إجراءات ملموسة لتلبية احتياجـات الالجـئني   األخرى  ات ا
والعائدين واملشردين فيما يتعلهب باحلمايـة واملسـاعدة، واإلسـاا  بسـخاء يف املشـاريع والـربامج       
الرامية إىل التخفي  من طنتام وتيس  إااد حلول دائمة ودعم اجملتمعـات ايليـة امل ـيفة الـ      

 ؛ ع تتسم بال
ــايف      تؤكببد دببد ا   - 14  ــدر الم ــدين واملشــردين الق ــوافر لالجــئني والعائ ــة أن يت أمهي

ــة يف الوقــ  املناســب، و  مــن أي ــا أن املســاعدة واحلمايــة تعــاي   ت كــد  ــددااملســاعدة واحلماي
إحــدامها األخــرى وأن عــد  كفايــة املســاعدة املاديــة ونقــا األغذيــة يقوئــان جاــود احلمايــة،   
وتالح  أمهية اتباع حمج  تمعي قائم علا احلقوق يف التعامل بصورة بناءة مع فـرادى الالجـئني   

اليــذاء وغــ   مــن أنيــمال   والعائــدين واملشــردين و تمعــاهتم بييــة الــتممني مــن احلصــول علــا  
تسـتو  فياـا    ال املساعدة املاديـة بطريقـة عادلـة ومنصـفة، وتعـرب عـن القلـهب مـن احلـاالت الـ           

 ؛املعاي  الدنيا للمساعدة، مبا فياا احلاالت ال    ُي َر فياا بعد تقييم مناسب لالحتياجات
_______________ 

(، الفصـــل الثالـــ ، A/68/12/Add.1) ألببب  12البببدورة الثامنبببة والسبببت ن، امللحبببق رقبببم  ،املرجـــع نفســـه (9)
 أل . الفرع

(، الفصـل الثالـ ،   A/56/12/Add.1) ألب   12البدورة السا سبة واسمسب ن، امللحبق رقبم      ، نفسهاملرجع  (10)
 باء. الفرع

http://undocs.org/ar/A/68/12/Add.1
http://undocs.org/ar/A/56/12/Add.1
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تمـع الـدويل يعـاي    أن الت امن الدويل بـني مجيـع أع ـاء اجمل    تؤكد دد ا أي ا - 15 
احترا  الدول ملس ولياهتا عن ااية الالجـئني وأن التعـاون الـدويل الثابـ  بـرو  مـن الت ـامن        

 واستعداٍد لتقاسم األعباء واملس وليات بني مجيع الدول يايد من فعالية نظا  ااية الالجئني؛
كفالـة  أن الدول امل يفة تتحمل املس ولية الرئيسـية عـن    تؤكد دد ا كذلك - 16 

تعــاون مــع املنظمــات الدوليــة، الطــابع املــد  واإلنســا  لل ــوء، وهتيــب بالــدول أن تتخــذ، بال 
يف نطاق واليته، مجيع التداب  الاليمة لمفالـة احتـرا  مبـادئ اايـة الالجـئني، وأن تمفـل        كلٌّ

أي بصورة خا ة عد  اإلخالل بالطابع املد  واإلنسا  ملخيمات الالجئني مـن جـّراء وجـود    
عــد  اســتخداماا ألغــراض تتنــا  مــع ملابعاــا  وأأو بســب ممارســتاا ألنشــطة عنا ــر مســلحة 

املد ، وتش ع املفوض السامي علا موا ـلة بـذل اجلاـود، بالتشـاور مـع الـدول وغ اـا مـن         
 اجلاات الفاعلة  ات الصلة، من أجل كفالة الطابع املد  واإلنسا  للمخيمات؛

ــع األعمــال ا  تببدين - 17  ــن الشخصــي لالجــئني     مجي ــ  تشــمل خطــرا ياــدد األم ل
وملتمسـي الل ــوء وســالمتام، مثــل اإلعــادة القســرية والطــرد غــ  القــانو  واالعتــداء البــد ،  
وهتيب بدول الل وء أن تتخـذ، بالتعـاون مـع املنظمـات الدوليـة وحيثمـا يقت ـي األمـر  لـي،          

ئني، مبا فياـا املعاملـة اإلنسـانية مللتمسـي     مجيع التداب  الاليمة لمفالة احترا  مبادئ ااية الالج
 الل ــوء، وتالحــ  مــع االاتمــا  أن املفــوض الســامي واظخــب علــا اختــا  خطــوات للتشــ يع     

وئع تداب  تمفل احلفاظ بشمل أف ـل علـا الطـابع املـد  واإلنسـا  لل ـوء، وتشـ ع         علا
ا مــن اجلاــات املفــوض الســامي علــا موا ــلة بــذل تلــي اجلاــود بالتشــاور مــع الــدول وغ اــ 

 الفاعلة  ات الصلة؛
من توا ـل العنـ  وانعـدا  األمـن اللـذين يشـمالن خطـرا          تعرع عن استيائها - 18 

يادد باستمرار  سالمة وأمن موظفي املفوئية واملنظمـات اإلنسـانية األخـرى وعائقـا  أمـا  تنفيـذ       
العـاملني يف  ـال تقـدمي    والية املفوئية علا  و فعال وأما  قدرة نيركائاا املنفذين وغ ام من 

ــدول       ــام، وكــ  ال ــا االئــطالع باملاــا  اإلنســانية املســندة إىل كــل من املســاعدة اإلنســانية عل
واألملــراف يف الزناعــات وســائر اجلاــات الفاعلــة  ات الصــلة علــا اختــا  مجيــع التــداب  الاليمــة   

ض العــاملني الــوملنيني حلمايــة األنشــطة املتصــلة بتقــدمي املســاعدة اإلنســانية، واحليلولــة دون تعــر  
والدوليني يف  ال تقدمي املساعدة اإلنسانية لالعتداء واالختطاف، وكفالة سالمة وأمـن مـوظفي   

ــع املنظمــات اإلنســ    ــ    املفوئــية وممتلماهتــا وكــذلي مــوظفي مجي ــ  ت ــطلع مباــا  بتملي انية ال
ترتمب ئد العـاملني   املفوئية وممتلماهتا، وهتيب بالدول أن كقهب كقيقا وافيا يف أي جرائم من

 ؛يف  ال تقدمي املساعدة اإلنسانية وأن تقد  املس ولني عن اذ  اجلرائم إىل العدالة
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مبفوئية نيـ ون الالجـئني وباالكـاد األفريقـي واملنظمـات دون اإلقليميـة        هتي  - 19 
ومجيع الدول األفريقية أن تعمل، جنبا إىل جنب مع وكاالت منظومة األمم املتحـدة واملنظمـات   
احلموميــة الدوليــة واملنظمــات غــ  احلموميــة واجملتمــع الــدويل، علــا تعايــا الشــراكات القائمــة    

ت جديــدة لــدعم نظــا  اايــة الالجــئني وملتمســي الل ــوء واملشــردين وتنشــيطاا وإقامــة نيــراكا
داخليا، وتش ع الدول األفريقية ال    تصدق بعد علا االتفاقية املتعلقة بسالمة مـوظفي األمـم   

 ؛و  تدخلاا حيا النفا  علا النظر يف القيا  بذلي (11)املتحدة واألفراد املرتبطني  ا
مع الدويل والميانات األخرى املعنية أن توا ـل دعماـا   باملفوئية واجملت هتي  - 20 

احلمومـــات الـــ  اســـتقبل  أعـــدادا كـــب ة مـــن الالجـــئني  ال ســـيماللحمومـــات األفريقيـــة، و
وملتمسي الل ـوء، وأن تمثـ  اـذا الـدعم حيثمـا اقت ـا األمـر  لـي عـن ملريـهب االئـطالع            

ــوظ    ــدريب املـ ــا تـ ــا فياـ ــدرات، مبـ ــاء القـ ــبة لبنـ ــطة مناسـ ــات  فني املب نشـ ــر املعلومـ ــيني، ونشـ عنـ
ــن ــة      عـ ــة والقانونيـ ــة والتقنيـ ــدمات املاليـ ــوف  اةـ ــالالجئني، وتـ ــة بـ ــادئ املتعلقـ ــمو  واملبـ الصـ

تعديل التشريعات املتعلقة بالالجئني وتطبيقاا، وتعايا التصـدي   واالستشارية للتع يل بسن أو
 حلاالت الطوارئ، ودعم القدرات من أجل تنسيهب األنشطة اإلنسانية؛

احلهب يف العودة ومبدأ العودة الطوعية إىل الوملن، وتنانيـد البلـدان    تعيد تأكيد - 21 
م ب نــه األ ــلية وبلــدان الل ــوء أن هتيــ  الظــروف املواتيــة للعــودة الطوعيــة إىل الــوملن، وتســلح   

اــي احلــل األمثــل، فــإن اإلدمــاج     تــاال  ال الــرغم مــن أن العــودة الطوعيــة إىل الــوملن     علــا
ادة التوملني يف بلدان ثالثـة، حيثمـا كـان  لـي مناسـبا ومممنـا، خيـاران        الصعيد ايلي وإع علا

يســتطيعون العــودة إىل ديــارام   ال  ــاحلان أي ــا للتعامــل مــع حالــة الالجــئني األفارقــة الــذين  
 بسبب الظروف السائدة يف بلداحمم األ لية؛

 ـرورة  ينبيي أن تمـون بال  ال أن العودة الطوعية إىل الوملن أي ا تأكيدتعيد  - 22 
ُيحـر  الالجئــون مـن ممارســة    ال مشـروملة  بالتو ـل إىل حلــول سياسـية يف البلـد األ ــلي حـأ     

العــودة، وتســلم بــ ن عمليــة العــودة الطوعيــة إىل الــوملن ومعــاودة االنــدماج تتوقــ    حقاــم يف
ــ ن ال    ــلي وبــ ــد األ ــ ــائدة يف البلــ ــروف الســ ــا الظــ ــادة علــ ــوملن،  عــ ــة إىل الــ ــودة الطوعيــ عــ

ن أن تـتم يف ظـروف آمنـة كفـ  كرامـة اإلنسـان، وكـ  املفـوض         اةصـوص، ميمـ   وجـه  علا
السامي علا تش يع العودة املستدامة عن ملريهب إااد حلول دائمة وقابلة لالسـتمرار، وسا ـة   

 الل وء؛ يف احلاالت ال  يطول فياا أمد

_______________ 

(11) United Nations, Treaty Series, vol. 2051, No. 35457. 
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باجلاات املا ـة الدوليـة أن تقـد  مسـاعدة ماليـة وماديـة تسـم  بتنفيـذ          هتيب - 23 
بــالنفع علــا الالجــئني واجملتمعــات ايليــة   ، حســب مقت ــا احلــال،تعــود أاليــةبــرامج إ ائيــة 

 ؛باالتفاق مع البلدان امل يفة ومبا يتسهب مع األاداف اإلنسانيةو لي امل يفة علا حد سواء، 
اجملتمـع الـدويل أن يسـت يب، بـرو  مـن الت ـامن والترحيـب بتقاسـم          تناشد - 24 

األعباء واملسـ وليات، لالحتياجـات املتعلقـة بإعـادة تـوملني الالجـئني األفارقـة يف بلـدان ثالثـة،          
عــادة التــوملني باعتباراــا جــاءا    وتالحــ  يف اــذا الصــدد أمهيــة االســتخدا  االســتراتي ي إل     

ء بعينــاا، وكقيقـا وــذ  اليايـة، تشــ ع الـدول واملفوئــية    االســت ابة الشـاملة حلــاالت جلـو   مـن 
وغ مها من الشركاء  وي الصلة علا االستفادة بالمامـل، حيثمـا كـان  لـي مناسـبا ومممنـا،       

 من إملار التفامهات املتعدد األملراف بش ن إعادة التوملني؛
ــدمي      تعببرع عببن بببالق القلببق    - 25  ــة املخصصــة لتق ــب للميااني ــ  املرتق إياء اةف

 ؛2017 و 2016املساعدة اإلنسانية إىل الالجئني واملشردين داخليا يف أفريقيا يف عامي 
باجلاات املا ة الدولية أن تقـد  مسـاعدة ماليـة ماديـة بييـة اسـتخداماا        هتي  - 26 

ــة واوياكــل األساســية بســبب          ــذي يلحــهب بالبيئ ــي إىل إ ــال  ال ــرر ال ــرامج ترم ــذ ب يف تنفي
 االقت اء؛  وء وكذلي املشردين داخليا، حسبالالجئني يف بلدان الل

و  مــن الت ــامن الــدويل والرغبــة  اجملتمــع الــدويل علــا أن يوا ــل، بــر  حتبب  - 27 
ــالالجئني، وأن يمفــل      يف ــربامج املفوئــية اةا ــة ب ــاء، تقــدمي التمويــل الســخي ل تقاســم األعب

ــة       ــوارد املخصصـ ــن املـ ــفة مـ ــة ومنصـ ــة عادلـ ــا حصـ ــاد  ألفريقيـ ــرا للايـ ــئني نظـ ــب ة لالجـ ة المـ
 احتياجات الربامج يف أفريقيا ألسباب عدة مناا إممانية العودة إىل الوملن؛ يف

املفوئية والدول املاتمة باألمر علا كديد حاالت الل ـوء الـ  ملـال     تشجع - 28 
أمداا وال  ميمن إااد حل وا عن ملريهب وئع ُناج طددة متعـددة األملـراف تتسـم بالشـمول     

ــي لتســ  ــاء     واملنحــا العمل ــة تقاســم األعب ــاا كســني عملي وية حــاالت الل ــوء اــذ  بوســائل من
وتشـ   واملس وليات علا الصعيد الدويل وإااد حلـول دائمـة ئـمن سـياق متعـدد األملـراف،       

إىل أن تلـــي احللـــول تشـــمل العـــودة الطوعيـــة لالجـــئني وإدمـــاجام طليـــا وإعـــادة توملينـــام   
أن احلــل يف الوقــ  الــذي ت كــد فيــه  ــددا  ثالــ  حيثمــا كــان  لــي مناســبا  ومممنــا ،   بلــد يف

عنــد اللــاو ، املســاعدة املقدمــة  املف ــل يظــل اــو اإلعــادة الطوعيــة إىل الــوملن الــ  تــدعماا،   
  ايل إعادة الت ايل والتنمية لتسايل االندماج  ددا علا  و مستدا ؛ يف

حـ  اجلاـود   إياء طنة املشردين داخليا يف أفريقيا، وتال تعرع عن بالق القلق - 29 
الــ  تبــذوا الــدول األفريقيــة لتعايــا اآلليــات اإلقليميــة حلمايــة املشــردين داخليــا ومســاعدهتم،    
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وهتيب بالدول أن تتخذ إجراءات ملموسة ملنع التشرد الداخلي وأن تليب احتياجـات املشـردين   
قـة بالتشـريد   داخليا من احلماية واملسـاعدة، وتشـ  يف اـذا الصـدد إىل املبـادئ التوجيايـة املتعل      

األنشـــطة احلاليـــة للمفوئـــية فيمـــا يتصـــل ممايـــة املشـــردين داخليـــا   تالحـــ ، و(12)الـــداخلي
ــا يف ســياق الترتيبــ      ــا األنشــطة امل ــطلع   ــا فيا ــني الوكــاالت   ومســاعدهتم، مب ات املشــتركة ب

اجملال، وتشدد علا ئرورة تنفيذ تلي األنشـطة مبـا يتسـهب مـع قـرارات اجلمعيـة العامـة         اذا يف
بنظــا  الل ــوء، وتشــ ع والصــلة ودون املســاس بواليــة املفوئــية علــا نيــ ون الالجــئني    ات

 املفوض السامي علا موا لة حوار  مع الدول بش ن دور املفوئية يف اذا الصدد؛
ــة      تشبببجع  - 30  ــال التنميـ ــة يف  ـ ــات الفاعلـ ــب اجلاـ ــة، إىل جانـ ــدول األفريقيـ الـ

لوئـع اسـتراتي يات متعـددة السـنوات لصـا       واملساعدة اإلنسانية، علا التعاون بشمل وثيهب 
 الالجئني واملشردين داخليا؛

املعــ  مقــوق اإلنســان الواجبــة  جمللــس حقــوق اإلنســان املقــرر اةــاص تببدع  - 31 
للمشردين داخليا إىل أن يوا ل، وفقا للوالية املسندة إليه، حوار  اجلاري مع الدول األع ـاء  

ــة واملن  ــة الدولي ــة، وأن يــدرج معلومــات  ــذا    ظمــات غــ واملنظمــات احلمومي ــة املعني احلمومي
 يقدمه من تقارير إىل اجمللس وإىل اجلمعية العامة؛ الش ن فيما

إىل األمني العا  أن يقد  لل معيـة العامـة يف دورهتـا احلاديـة والسـبعني       تطل  - 32 
يقيـــا، آخـــذا ن واملشـــردين يف أفرتقريـــرا نيـــامال عـــن تقـــدمي املســـاعدة إىل الالجـــئني والعائـــدي

تقريـر مفـوض   ”اعتبار  علا  و تا  اجلاود ال  تبذوا بلدان الل وء، يف إملار البند املعنـون   يف
األمـم املتحـدة السـامي لشـ ون الالجـئني، واملسـائل املتصـلة بـالالجئني والعائـدين واملشـردين،           

 .“اإلنسانية واملسائل
 

 80اجللسة العامة 
 2015كان ن األول/ يسمرب  17

 

_______________ 

(12) E/CN.4/1998/53/Add.2.املرفهب ، 
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