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  تقدمي املساعدة إىل الالجئني والعائدين واملشردين يف أفريقيا  - ٧١/١٧٣

  
  ،إن اجلمعية العامة  
م املظـاهر اخلاصـة   الـيت حتكـ   ١٩٦٩إىل اتفاقية منظمة الوحدة األفريقيـة لعـام    إذ تشري  

  ،)٢(وإىل امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب )١(مبشكالت الالجئني يف أفريقيا
وبروتوكـول   )٣(املتعلقـة مبركـز الالجـئني    ١٩٥١أن اتفاقيـة عـام    وإذ تؤكد من جديد  

ــام  ــا  ١٩٦٧عـ ــق ـ ــة    )٤(امللحـ ــدة األفريقيـ ــة الوحـ ـــاقية منظمـ ـــكملتني باتفـ ــيغتيهما املستـ ، بصـ
  يزاالن يشكالن أساس النظام الدويل حلماية الالجئني يف أفريقيا،  ال ،١٩٦٩  لعـام

ــاً يف      وإذ ترحــب   ــازحني داخلي ــة ومســاعدة الن ــة االحتــاد األفريقــي حلماي ــدء نفــاذ اتفاقي بب
الـذي    وبعمليـة التصـديق اجلاريـة علـى االتفاقيـة، األمـر       ٢٠١٢كانون األول/ديسمرب  ٦أفريقيا يف 

  ومساعدم،  تعزيز األطر املعيارية الوطنية واإلقليمية حلماية املشردين داخليا يعد خطوة كبرية حنو
بأن النساء واألطفال هم األشد ضعفا بني الالجـئني واملشـردين، ويتعرضـون     وإذ تسلّم  

ــال          ــد األطفـ ــدين، وجتنيـ ــي والبـ ــتغالل اجلنسـ ــف واالسـ ــداء والعنـ ــز واالعتـ ــها التمييـ ــور منـ ألمـ
ــراف     ــل أط ــن قب ــة،      واســتخدامهم م ــدويل املنطبق ــانون ال ــام الق ــهاك ألحك ــرتاع املســلّح يف انت ال

تقر يف هذا الصدد بأمهية منع العنف اجلنسـي واجلنسـاين، وكـذلك االنتـهاكات واخلروقـات       وإذ
  اليت ترتكب ضد الالجئني والعائدين واملشردين من األطفال، ومواجهتها ومعاجلتها،

_______________ 

)١(  United Nations, Treaty Series, vol. 1001, No. 14691. 

 .٢٦٣٦٣، الرقم ١٥٢٠املرجع نفسه، الد   )٢(

 .٢٥٤٥، الرقم ١٨٩املرجع نفسه، الد   )٣(

 .٨٧٩١، الرقم ٦٠٦املرجع نفسه، الد   )٤(
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  الجئني واملشردين يف خمتلف أحناء القارة،من تزايد عدد ال وإذ يساورها شديد القلق  
بــاجلهود الــيت تبــذهلا الــدول األعضــاء ومفوضــية األمــم املتحــدة لشــؤون          وإذ تنــوه  

  الالجئني واجلهات األخرى صاحبة املصلحة من أجل حتسني حالة الالجئني،
إزاء النقص يف متويـل االسـتجابة لشـىت حـاالت اللجـوء يف       عن بالغ القلق وإذ تعرب  

لف أحناء أفريقيا، وهو من العوامل الرئيسية اليت أدت إىل تـدهور أحـوال املعيشـة يف العديـد     خمت
  من خميمات الالجئني يف القارة،

ــا، وخباصــة النســاء واألطفــال، يتعرضــون     وإذ تســلّم   بــأن الالجــئني واملشــردين داخلي
املناعـة املكتسـب   بصورة متزايدة خلطر اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشـرية ومتالزمـة نقـص    

  (اإليدز) واملالريا وأمراض أخرى،
تعزيز التعاون الـدويل والتضـامن   ”إىل اجلزء الرفيع املستوى املتعلق مبوضوع  وإذ تشري  

ــا      ــن أجــل الالجــئني يف أفريقي ــدابري اإلنســانية م ــة والت ــدرات احمللي ــة    “والق ــه اللجن ــذي عقدت ال
لشـؤون الالجـئني يف دورـا اخلامسـة والسـتني      التنفيذية لربنامج مفوض األمم املتحدة السامي 

جبنيف، وإىل البيـان الـذي    ٢٠١٤تشرين األول/أكتوبر  ٣أيلول/سبتمرب إىل  ٢٩يف الفترة من 
، وإذ تعـرب عـن   )٥(٢٠١٤أيلول/سـبتمرب   ٣٠اعتمدته الدول األعضاء يف اللجنـة التنفيذيـة يف   

الضـروري لالجـئني وللبلـدان     بالغ القلق لعدم متخـض هـذا احلـدث بالـذات عـن حشـد الـدعم       
  واتمعات احمللية اليت تستضيفهم،

بعقد االجتماع الوزاري اإلقليمي املعـين باملبـادرة العامليـة بشـأن الالجـئني       وإذ ترحب  
، وإذ تعـرب عـن تأييـدها    ٢٠١٤آب/أغسطس  ٢٠الصوماليني الذي استضافته أديس أبابا يف 
اليني املعتمـد خـالل االجتمـاع الـوزاري، وإذ ترحـب      اللتزام أديس أبابا جتـاه الالجـئني الصـوم   

حلشـد   ٢٠١٥تشـرين األول/أكتـوبر    ٢١مبؤمتر إعـالن التربعـات الـذي عقـد يف بروكسـل يف      
الدعم واملوارد الالزمة من أجـل إجيـاد حلـول لالجـئني الصـوماليني عـن طريـق خلـق الظـروف          

  م للمشردين،املواتية للعودة اآلمنة والكرمية وتعزيز اإلدماج املستدا
إىل ميثــاق األمــن واالســتقرار والتنميــة يف منطقــة الــبحريات الكــربى الــذي   وإذ تشــري  

والصـكوك امللحقـة بـه،     ٢٠٠٦اعتمده املؤمتر الدويل املعـين مبنطقـة الـبحريات الكـربى يف عـام      
تعلـق  وخباصة الربوتوكوالن املتعلقـان حبمايـة املشـردين امللحقـان بامليثـاق، ومهـا الربوتوكـول امل       

  حبماية املشردين داخليا ومساعدم والربوتوكول املتعلق حبقوق امللكية للعائدين،
_______________ 

ــائق )٥( ــدورة التاســعة    الوث ــة، ال ــة العام ــة للجمعي ــم   الرمسي ــف  ١٢والســتون، امللحــق رق )، A/69/12/Add.1(أل
 .األول املرفق
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رغـم ضـيق    ،تـزال تستضـيف   ال الـدول األفريقيـة، الـيت   مبا أبدتـه  تنوه مع التقدير وإذ   
عددا كبريا من الالجئني النازحني إليها نتيجـة لألزمـات اإلنسـانية وحـاالت اللجـوء       ،مواردها

حســن ضــيافة وروح تضــامنية، وإذ تعــرب يف هــذا الصــدد عــن   ســخاء ود، مــن الطويلــة األمــ
تقديرها بوجه خاص اللتزام بلدان اجلوار بالتصدي لألزمات اإلنسـانية الـيت شـهدا القـارة يف     
اآلونة األخرية وللجهود اليت تبذهلا يف هذا الصدد، وإذ ترحـب مبـا تبذلـه الـدول األفريقيـة مـن       

الالجئني طوعا إىل أوطام وإدمـاجهم حمليـا وإعـادة توطينـهم وإعـادة      مساعٍ بغية تيسري عودة 
حتسني الظروف املواتية لعـودة الالجـئني طوعـا إىل بلـدام األصـلية وإعـادة       من أجل تأهيلهم و

أيضـا مـع التقـدير بتنسـيق األمـم املتحـدة للمسـاعدة         نوهإدماجهم فيها على حنو مستدام، وإذ ت
تواصل اجلهات املاحنـة ومنظومـة األمـم املتحـدة، مبـا يف ذلـك مفوضـية        اإلنسانية وباجلهود اليت 

ــات     ــة واملنظمـ ــاالت الدوليـ ــة والوكـ ــات اإلقليميـ ــئني، واملنظمـ ــؤون الالجـ ــدة لشـ األمـــم املتحـ
احلكوميــة والشــركاء اآلخــرون، بــذهلا يف عــدة جمــاالت، منــها اإلدمــاج والعــودة الطوعيــة   غــري

  دي حملنة الالجئني يف حاالت الطوارئ،وإعادة اإلدماج وإعادة التوطني، للتص
املســـؤولية الرئيســـية عـــن محايـــة الالجـــئني تتحمـــل بـــأن الـــدول املضـــيفة  متســـلّوإذ   

اجلهـود مـن أجـل وضـع وتنفيـذ      بـأن عليهـا أن تضـاعف    املوجودين يف أراضيها ومساعدم، و
لـدويل، وتقاسـم   استراتيجيات شاملة إلجياد حلول دائمة، يف ظل التعاون املناسب مـع اتمـع ا  

  هذا الصدد،يف األعباء واملسؤوليات، وإذ تسلّم أيضا مبا تبذله كل الدول من جهود 
علـى أن الـدول تتحمـل املسـؤولية الرئيسـية عـن تـوفري احلمايـة واملسـاعدة           وإذ تشـدد   

للمشردين داخليا اخلاضعني لواليتها وعن معاجلة األسـباب اجلذريـة ملشـكلة التشـرد، بالتعـاون      
تمع الدويل على النحو املناسب،مع ا  

  بضرورة التوسع يف توفري فرص إعادة التوطني،م تسلّوإذ   
ــى مضــاعفة  تشــجيع البضــرورة أيضــا  متســلّوإذ    ــة  عل لعــودة تيســريا لاجلهــود املبذول

  الطوعية واإلدماج على الصعيد احمللي،
ــدول يف االجتمــاع    وإذ ترحــب   ــها ال ــيت قطعت ــذ التعهــدات ال ــوزاري  باســتمرار تنفي ال

ــام   ــود يف عـ ــدويل املعقـ ــومي الـ ــة    ٢٠١١احلكـ ــتني التفاقيـ ــنوية السـ ــال بالـــذكرى السـ لالحتفـ
املتعلقـة   ١٩٦١املتعلقة مبركز الالجئني والذكرى السنوية اخلمسـني التفاقيـة عـام     ١٩٥١ عام

  ،)٦(خبفض حاالت انعدام اجلنسية

_______________ 

)٦(  United Nations, Treaty Series, vol. 989, No. 14458. 
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ود يف اسـطنبول، تركيـا، يف   مبؤمتر القمـة العـاملي للعمـل اإلنسـاين، املعقـ      وإذ حتيط علما  
، مع التسليم بأنه مل يتمخض عـن نتـائج متفـق عليهـا علـى الصـعيد       ٢٠١٦أيار/مايو  ٢٤ و ٢٣

احلكومي الدويل، وإذ ترحب بالتزام رؤساء الدول واحلكومات األفريقيني الذي اعتمـده االحتـاد   
ر القمـة العـاملي   يف مـؤمت  “، رسـالة واحـدة  أفريقيا واحدة، صـوت واحـد  ”حتت عنوان  ،األفريقي

  للعمل اإلنساين،
وبتقريــر مفــوض األمــم املتحــدة الســامي   )٧(بتقريــر األمــني العــام  حتــيط علمــا  - ١  

  ؛)٨(لشؤون الالجئني
ــة      يــب  - ٢   ــة االحتــاد األفريقــي حلماي ــع بعــد اتفاقي ــيت مل توقّ ــة ال ــدول األفريقي بال

نظر يف القيام بذلك يف أقـرب وقـت   ومساعدة املشردين داخلياً يف أفريقيا أو تصدق عليها أن ت
  ممكن من أجل كفالة تنفيذها على نطاق أوسع؛

أن مـن الضـروري أن تعـاجل الـدول األفريقيـة حبـزم األسـباب اجلذريـة          تالحظ  - ٣  
للتشرد القسري يف أفريقيا جبميع أشكاله وأن تعزز السالم واالسـتقرار والرخـاء يف مجيـع أحنـاء     

  نزوح الالجئني؛ات وجملدرءا القارة األفريقية 
ــق    - ٤   ــالغ القل ــع ب ــا   تالحــظ م ــة الالجــئني واملشــردين يف أفريقي ــزال  ال أن حال ت

حمفوفة باملخـاطر، علـى الـرغم مـن مجيـع اجلهـود الـيت بـذهلا حـىت اآلن كـل مـن األمـم املتحـدة              
ــا ازدادت     حبــدة، واالحتــاد األفريقــي وجهــات أخــرى، وأن أعــداد الالجــئني واملشــردين داخلي

ــام بالقــانون     ويــب  بالــدول واألطــراف األخــرى يف الرتاعــات املســلحة أن تتقيــد علــى حنــو ت
الدويل اإلنساين نصا وروحا، آخذة يف االعتبار أن الرتاع املسـلح هـو أحـد األسـباب الرئيسـية      

  للتشرد القسري يف أفريقيا؛
 EX.CL/Dec.877 (XXVII(  و XXVI) EX.CL/Dec.854(مبا ورد يف القـرارين   ترحب  -  ٥  

ــذين اختــذمها الــس التنفيــذي لالحتــاد األفريقــي يف دورتــه العاديــة السادســة والعشــرين،          الل
ــن     ــرة م ــا يف الفت ــس أباب ــودة يف أدي ــاير   ٢٧إىل  ٢٣املعق ــانون الثاين/ين ــه ٢٠١٥ك ، ويف دورت

ــة الســابعة والعشــرين، املعقــودة يف جوهانســرب   ــا، يف الفتــرة مــن   ، جنــوبغالعادي إىل  ٧أفريقي
فيمــــا يتعلــــق  ال ســــيماأفريقيــــا، و ، بشــــأن احلالــــة اإلنســــانية يف٢٠١٥ان/يونيــــه حزير ١٢

  الالجئني؛ باألشخاص موضع اهتمام مفوضية األمم املتحدة لشؤون

_______________ 

)٧(  A/71/354. 

 ).A/71/12( ١٢، امللحق رقم والسبعون احلاديةعامة، الدورة للجمعية ال الرمسيةالوثائق   )٨(
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ملفوضية األمـم املتحـدة للـدور القيـادي الـــذي تقـوم بـه،         تعرب عن تقديرها  - ٦  
     تمـع الـدويل مـن أجـل مسـاعدة      وتثين على املفوضية جلهودهـا املتواصـلة املبذولـة بـدعم مـن ا

الــدول األفريقيــة الــيت تستضــيف أعــداداً كــبرية مــن الالجــئني، بطـــرق منــها تــوفري الــدعم            
الالجئـــون والعائـــدون  هحيتاجـــ مـــا للمجتمعـــات احملليـــة املضـــيفة الضـــعيفة، ومـــن أجـــل تلبيـــة

  واملشردون يف أفريقيا من محاية ومساعدة؛
يت اختـذها االحتـاد األفريقـي واللجنـة الفرعيـة      املبـادرات الـ   تالحظ مع التقدير  - ٧  

املعنيــة بــالالجئني والعائــدين واملشــردين داخليــا املنبثقــة مــن جلنــة املمــثلني الــدائمني التابعــة لــه،  
واللجنــة األفريقيــة حلقــوق اإلنســان وحقــوق الشــعوب، وخباصــة الــدور الــذي يقــوم بــه مقــرر   

واملهـاجرين واملشــردين داخليــا يف أفريقيــا،   اللجنـة اخلــاص املعــين بـالالجئني وملتمســي اللجــوء  
  لكفالة محاية الالجئني والعائدين واملشردين يف أفريقيا ومساعدم؛

مـن إسـهام مهـم    تعميم مراعاة اعتبارات السن ونوع اجلنس والتنـوع  مبا ل تقر  - ٨  
لــك يف جمــال احلمايــة، وذيف حتديــد املخــاطر الــيت يواجههــا خمتلــف أفــراد جمتمعــات الالجــئني    

وخباصة فيما يتعلق مبعاملة النسـاء واألطفـال واألشـخاص ذوي اإلعاقـة     باعتماد ج تشاركي، 
  وكبار السن ومحايتهم دون متييز؛

يف حـاالت   أكثـر مـن البـالغني   يتعرضـون للخطـر    مـا  كـثريا  أن األطفال تؤكد  - ٩  
هم البــدين حداثــة ســنهم وحالتــهم االجتماعيــة وعــدم اكتمــال منــو التشــرد القســري، نظــرا إىل 

بعـد انتـهاء الـرتاع واالنـدماج يف      مـا  والذهين، وتسلّم بأن التشرد القسري والعودة إىل حاالت
جمتمعات جديدة والبقاء يف حالة تشرد ودون جنسية لفترات طويلة، كل ذلك ميكـن أن يزيـد   

ي من تعرض األطفال للمخاطر فيما يتعلق حبمايتهم، واضعة يف اعتبارها الضـعف الشـديد الـذ   
يعـــاين منـــه األطفـــال املشـــردون والـــذي يعرضـــهم قســـراً ملخـــاطر األذى اجلســـدي والنفســـي  
ولالستغالل واملوت ألسـباب ذات صـلة بالرتاعـات املسـلحة، وكـذلك مسـألة جتنيـد األطفـال         
واســتخدامهم مــن قبــل أطــراف الــرتاع املســلّح يف انتــهاك ألحكــام القــانون الــدويل املنطبقــة،      

اجتمعـت،   العوامل البيئية عموماً وعوامل املخاطر الفردية، وخاصة إذاوتسلّم بإمكانية متخض 
  عن احتياجات متباينة إىل احلماية؛

مل تتـوافر لـه مقومـات     مـا  ميكن أن يـدوم  ال بأن أي حل ملسألة التشرد متسلّ  - ١٠  
ــاج        ــة وإعــادة اإلدم ــى دعــم اســتدامة العــودة الطوعي ــذلك تشــجع املفوضــية عل االســتدامة، ول

  التوطني؛  وإعادة
اللجنـة التنفيذيـة لربنـامج مفـوض األمـم املتحـدة السـامي        استنتاج  تعيد تأكيد  - ١١  

خـالل دورـا الرابعـة والسـتني     الـذي توصـلت إليـه     ،التسـجيل املـدين  بشـأن  لشؤون الالجـئني  
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، )٩(٢٠١٣تشــرين األول/أكتــوبر  ٤أيلول/ســبتمرب إىل  ٣٠املعقــودة يف جنيــف يف الفتــرة مــن 
ية التسجيل املبكر ووضع نظم فعالة للتسجيل وإجراء تعدادات فعالة باعتبـار ذلـك   وتسلّم بأمه

ــدار      ــد مق ــن حتدي ــن م ــيلة متكّ ــة ووس ــانية   إىل حتياجــات االأداة للحماي ــدمي املســاعدة اإلنس تق
  وتوزيعها وتقييم تلك االحتياجات ووضع حلول دائمة مناسبة؛

ل الالجــئني وملتمســي اللجــوء  االســتنتاج املتعلــق بتســجي تعيــد أيضــا تأكيــد    - ١٢  
، وتالحـظ  )١٠(الذي أقرته اللجنة التنفيذية لربنامج املفوض السامي يف دورا الثانيـة واخلمسـني  

أن الالجــئني وملتمســي اللجــوء الــذين يظلــون دون أي مســتندات تثبــت وضــعهم يتعرضــون     
وجـودين يف  ألشكال عديدة من املضايقات، وتذكّر مبسؤولية الـدول عـن تسـجيل الالجـئني امل    

أراضيها ومبسؤولية املفوضية أو اهليئات الدولية املكلّفـة، حسـب االقتضـاء، عـن القيـام بـذلك،       
وتكرر يف هذا السياق تأكيد الدور احملوري الذي ميكن أن يؤديـه التسـجيل والتوثيـق يف وقـت     

هــود مبكــر وبشــكل فعــال، استرشــادا باعتبــارات تــوفري احلمايــة، يف تعزيــز احلمايــة ودعــم اجل   
الرامية إىل إجيـاد حلـول دائمـة، ويـب باملفوضـية أن تسـاعد الـدول، حسـب االقتضـاء، علـى           

  القيام ذا اإلجراء يف حالة عدم متكنها من تسجيل الالجئني املوجودين يف أراضيها؛
 الـدول واملفوضـية ومنظمـات األمـم املتحـدة     يشـمل  بـاتمع الـدويل، مبـا     يب  - ١٣  

كل يف نطاق واليته، اختـاذ إجـراءات ملموسـة لتلبيـة احتياجـات الالجـئني       األخرى ذات الصلة، 
والعائـدين واملشــردين فيمـا يتعلــق باحلمايــة واملسـاعدة، واإلســهام بسـخاء يف املشــاريع والــربامج     
الراميـــة إىل التخفيـــف مـــن حمنتـــهم وتيســـري إجيـــاد حلـــول دائمـــة ودعـــم اتمعـــات احملليـــة           

  الضعيفة؛  املضيفة
أمهيـة تـوفري القـدر الكـايف مـن املسـاعدة واحلمايـة لالجـئني          ديـ جدن تؤكد مـ   - ١٤  

أيضـا أن املسـاعدة واحلمايـة تعـزز      من جديـد  والعائدين واملشردين يف الوقت املناسب، وتؤكد
إحدامها األخـرى وأن عـدم كفايـة املسـاعدة املاديـة ونقـص األغذيـة يقوضـان جهـود احلمايـة،           

معــي قــائم علــى احلقــوق يف التعامــل بصــورة بنــاءة مــع فــرادى    وتالحــظ أمهيــة اتبــاع ــج جمت 
الالجــئني والعائــدين واملشــردين وجمتمعــام لكفالــة احلصــول علــى الغــذاء وغــريه مــن أشــكال   

تسـتوىف فيهـا    ال املساعدة املادية بطريقة عادلة ومنصـفة، وتعـرب عـن القلـق مـن احلـاالت الـيت       
  ت اليت مل يجر فيها بعد تقييم مناسب لالحتياجات؛فيها احلاال املعايري الدنيا للمساعدة، مبا

_______________ 

)، الفصـــل الثالـــث، A/68/12/Add.1( ألـــف ١٢الـــدورة الثامنـــة والســـتون، امللحـــق رقـــم  املرجـــع نفســـه، )٩(
 ألف.  الفرع

)، الفصـل الثالـث،   A/56/12/Add.1( ألـف  ١٢الـدورة السادسـة واخلمسـون، امللحـق رقـم      ، نفسهاملرجع  )١٠(
 الفرع باء.
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أن التضامن الدويل بني مجيع أعضاء اتمع الدويل يعزز ا أيض ديجدن تؤكد م  - ١٥  
احترام الـدول ملسـؤولياا عـن محايـة الالجـئني وأن التعـاون الـدويل الثابـت بـروح مـن التضـامن            

  يع الدول يزيد من فعالية نظام محاية الالجئني؛واالستعداد لتقاسم األعباء واملسؤوليات بني مج
أن الـدول املضـيفة تتحمـل املسـؤولية الرئيسـية عـن       كـذلك  د يـ جدن تؤكد م  - ١٦  

ــع املنظمــات        ــدول أن تتخــذ، بالتعــاون م ــب بال ــة الطــابع املــدين واإلنســاين للجــوء، وي كفال
رام مبادئ محاية الالجـئني، وأن  الدولية، كلٌّ يف نطاق واليته، مجيع التدابري الالزمة لكفالة احت

تكفـل بصـورة خاصـة عـدم اإلخـالل بالطـابع املـدين واإلنسـاين ملخيمـات الالجـئني مـن جــراء            
وجود أي عناصر مسلحة أو بسب ممارستها ألنشطة أو عـدم اسـتخدامها ألغـراض تتنـاىف مـع      

الــدول طابعهــا املــدين، وتشــجع املفــوض الســامي علــى مواصــلة بــذل اجلهــود، بالتشــاور مــع     
  وغريها من اجلهات الفاعلة ذات الصلة، من أجل كفالة الطابع املدين واإلنساين للمخيمات؛

مجيــع األعمــال الــيت تشــكل خطــرا يهــدد األمــن الشخصــي لالجــئني          تــدين  - ١٧  
وملتمسي اللجوء وسالمتهم، مثل اإلعادة القسرية والطرد غري القانوين واالعتداء البدين، ويب 

ن تتخذ، بالتعاون مع املنظمات الدولية وحيثما يقتضي األمر ذلك، مجيع التـدابري  بدول اللجوء أ
ــادئ محايــة الالجــئني، مبــا فيهــا املعاملــة اإلنســانية مللتمســي اللجــوء،      ــة احتــرام مب الالزمــة لكفال
وتالحظ مع االهتمام أن املفوض السامي واصل اختاذ خطوات للتشجيع على وضع تدابري تكفل 

أفضل على الطابع املدين واإلنساين للجوء، وتشجع املفوض السامي على مواصلة احلفاظ بشكل 
  بذل تلك اجلهود بالتشاور مع الدول وغريها من اجلهات الفاعلة ذات الصلة؛

من تواصـل العنـف وانعـدام األمـن اللـذين يشـكالن خطـراً         تعرب عن استيائها  - ١٨  
نظمـات اإلنسـانية األخـرى وعائقـاً أمـام تنفيـذ       يهدد باستمرارٍ سالمة وأمن موظفي املفوضية وامل

والية املفوضية على حنو فعال وأمام قدرة شركائها املنفذين وغريهم من العاملني يف جمـال تقـدمي   
ــدول       ــهم، وحتــث ال ــى االضــطالع باملهــام اإلنســانية املســندة إىل كــل من املســاعدة اإلنســانية عل

ذات الصــلة علــى اختــاذ مجيــع التــدابري الالزمــة  واألطــراف يف الرتاعــات وســائر اجلهــات الفاعلــة  
حلمايــة األنشــطة املتصــلة بتقــدمي املســاعدة اإلنســانية، واحليلولــة دون تعــرض العــاملني الــوطنيني    
والدوليني يف جمال تقدمي املساعدة اإلنسانية لالعتداء واالختطاف، وكفالة سالمة وأمن مـوظفي  

نظمـات اإلنسـانية الـيت تضـطلع مبهـام بتكليـف مـن        املفوضية وممتلكاا وكذلك موظفي مجيـع امل 
املفوضية وممتلكاا، ويب بالدول أن حتقق حتقيقا وافيا يف أي جرائم ترتكـب ضـد العـاملني يف    

  جمال تقدمي املساعدة اإلنسانية وأن تقدم املسؤولني عن هذه اجلرائم إىل العدالة؛
يقـي واملنظمـات دون اإلقليميـة    مبفوضية شـؤون الالجـئني وباالحتـاد األفر    يب  - ١٩  

ومجيع الدول األفريقية أن تعمل، جنبا إىل جنب مع وكاالت منظومة األمم املتحـدة واملنظمـات   
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احلكوميــة الدوليــة واملنظمــات غــري احلكوميــة واتمــع الــدويل، علــى تعزيــز الشــراكات القائمــة    
ســي اللجــوء واملشــردين وتنشــيطها وإقامــة شــراكات جديــدة لــدعم نظــام محايــة الالجــئني وملتم

داخليا، وتشجع الدول األفريقية اليت مل تصدق بعد على االتفاقية املتعلقة بسالمة مـوظفي األمـم   
  ؛)١١(املتحدة واألفراد املرتبطني ا ومل تدخلها حيز النفاذ على النظر يف القيام بذلك

ــدويل واجلهــات املاحنــة  الالجــئني شــؤون مبفوضــية يــب  - ٢٠   وســائر  وبــاتمع ال
ــدعم،     ــذا الــ ــة وتضــــاعف هــ ــا للحكومــــات األفريقيــ ــة أن تواصــــل دعمهــ الكيانــــات املهتمــ

االقتضاء، من خالل القيـام بأنشـطة مناسـبة يف جمـال بنـاء القـدرات، مبـا يف ذلـك تـدريب           عند
املوظفني املعنيني، ونشر املعلومات عن الصكوك واملبادئ املتعلقة بالالجئني، وتقـدمي اخلـدمات   

لتقنية والقانونية واالستشارية الالزمة لتسريع وترية سن التشـريعات املتعلقـة بـالالجئني    املالية وا
أو تعديلــها وتنفيــذها، وتعزيــز إجــراءات التصــدي يف حــاالت الطــوارئ، وتعزيــز القــدرات يف  
جمــال تنســيق األنشــطة اإلنســانية، وال ســيما قــدرات احلكومــات الــيت اســتقبلت بلــداا أعــدادا 

  نازحني وطاليب اللجوء؛كبرية من ال
احلق يف العودة ومبدأ العودة الطوعية إىل الوطن، وتناشـد البلـدان    تعيد تأكيد  - ٢١  

األصلية وبلدان اللجوء أن يئ الظروف املواتية للعودة الطوعية إىل الـوطن، وتسـلّم بأنـه علـى     
دمـاج علـى الصـعيد    تزال هي احلـل األمثـل، فـإن اإل    ال الرغم من أن العودة الطوعية إىل الوطن

خيـاران صـاحلان   مهـا  احمللي وإعادة التوطني يف بلدان ثالثة، حيثمـا كـان ذلـك مناسـبا وممكنـا،      
ــذين     ــة ال ــة الالجــئني األفارق ــارهم بســبب    ال أيضــا للتعامــل مــع حال يســتطيعون العــودة إىل دي

  الظروف السائدة يف بلدام األصلية؛
تكـون بالضـرورة    أالينبغـي   إىل الـوطن  أن العـودة الطوعيـة   تعيد أيضا تأكيـد   - ٢٢  

يحـرم الالجئـون مـن ممارســة     ال مشـروطةً بالتوصـل إىل حلـول سياسـية يف البلـد األصـلي حـىت       
حقهــم يف العــودة، وتســلم بــأن عمليــة العــودة الطوعيــة إىل الــوطن ومعــاودة االنــدماج تتوقــف 

ىل الــوطن، علــى وجــه عــادة علــى الظــروف الســائدة يف البلــد األصــلي وبــأن العــودة الطوعيــة إ
اخلصوص، ميكن أن تتم يف ظروف آمنة حتفظ كرامـة اإلنسـان، وحتـث املفـوض السـامي علـى       

إجياد حلول دائمة وقابلة لالستمرار، وخباصة يف احلاالت اليت يطـول  بتشجيع العودة املستدامة 
  فيها أمد اللجوء؛

اديـة تسـمح بتنفيـذ    باجلهات املاحنـة الدوليـة أن تقـدم مسـاعدة ماليـة وم      يب  - ٢٣  
بــرامج إمنائيــة أهليــة تعــود، حســب مقتضــى احلــال، بــالنفع علــى الالجــئني واتمعــات احملليــة    
  املضيفة على حد سواء، وذلك باالتفاق مع البلدان املضيفة ومبا يتسق مع األهداف اإلنسانية؛

_______________ 

)١١(  United Nations, Treaty Series, vol. 2051, No. 35457. 
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اتمــــع الـــدويل أن يســــتجيب، بـــروح مــــن التضـــامن والترحيــــب     تناشـــد   - ٢٤  
تقاســم األعبــاء واملســؤوليات، لالحتياجــات املتعلقــة بإعــادة تــوطني الالجــئني        اد لواالســتعد

األفارقة يف بلدان ثالثة، وتالحظ يف هذا الصدد أمهية االستخدام االستراتيجي إلعـادة التـوطني   
باعتبارها جزءا من االستجابة الشاملة حلاالت جلوء بعينها، وحتقيقا هلذه الغاية، تشـجع الـدول   

ية وغريمها من الشركاء ذوي الصلة على االستفادة بالكامل، حيثما كان ذلك مناسـبا  واملفوض
  وممكنا، من إطار التفامهات املتعدد األطراف بشأن إعادة التوطني؛

ميزانيـة املخصصـة لتقـدمي    للتقلـيص   يتوقـع مـن   مـا  إزاء تعرب عن بالغ القلق  - ٢٥  
  ؛٢٠١٧  و ٢٠١٦خليا يف أفريقيا يف عامي املساعدة اإلنسانية إىل الالجئني واملشردين دا

باجلهات املاحنة الدولية أن تقدم مسـاعدة ماليـة ماديـة بغيـة اسـتخدامها       يب  - ٢٦  
ــة واهلياكــل األساســية بســبب          ــذي يلحــق بالبيئ ــي إىل إصــالح الضــرر ال ــرامج ترم ــذ ب يف تنفي

  الالجئني يف بلدان اللجوء وكذلك املشردين داخليا، حسب االقتضاء؛
اتمع الدويل على أن يواصل، بـروح مـن التضـامن الـدويل واالسـتعداد       حتث  - ٢٧  

لتقاسم األعباء، تقدمي التمويل السخي لربامج املفوضية اخلاصة بالالجئني، وأن يكفـل ألفريقيـا   
حصة عادلة ومنصفة من املوارد املخصصة لالجئني نظرا للزيادة الكبرية يف احتياجات الـربامج  

  سباب عدة منها إمكانية العودة إىل الوطن؛يف أفريقيا أل
املفوضية والدول املهتمة باألمر على حتديد حاالت اللجـوء الـيت طـال     تشجع  - ٢٨  

أمدها واليت ميكن إجياد حل هلا عن طريق وضع نهج حمددة متعـددة األطـراف تتسـم بالشـمول     
ــها حتســني عمليــ     ــاء  واملنحــى العملــي لتســوية حــاالت اللجــوء هــذه بوســائل من ة تقاســم األعب

واملسؤوليات على الصعيد الدويل وإجياد حلـول دائمـة ضـمن سـياق متعـدد األطـراف، وتشـري        
وإدمــاجهم حمليــا وإعــادة    إىل الــوطن إىل أن تلــك احللــول تشــمل العــودة الطوعيــة لالجــئني     

توطينهم يف بلد ثالث حيثما كان ذلـك مناسـباً وممكنـاً، يف الوقـت الـذي تؤكـد فيـه جمـددا أن         
حلل املفضل يظل هو اإلعادة الطوعية إىل الوطن اليت تدعمها، عنـد اللـزوم، املسـاعدة املقدمـة     ا

  يف جمايل إعادة التأهيل والتنمية لتسهيل االندماج جمددا على حنو مستدام؛
اجلهود بـ  وترحبإزاء حمنة املشردين داخليا يف أفريقيا،  تعرب عن بالغ القلق  - ٢٩  

يقيــة لتعزيــز اآلليــات اإلقليميــة حلمايــة املشــردين داخليــا ومســاعدم،   الــيت تبــذهلا الــدول األفر
ويب بالدول أن تتخذ إجراءات ملموسة ملنع التشرد الداخلي وأن تليب احتياجـات املشـردين   
داخليا من احلماية واملسـاعدة، وتشـري يف هـذا الصـدد إىل املبـادئ التوجيهيـة املتعلقـة بالتشـريد         

نشــطة احلاليـة الـيت تقــوم ـا املفوضـية فيمــا يتصـل حبمايـة املشــردين       ، وتالحـظ األ )١٢(الـداخلي 
_______________ 

)١٢(  E/CN.4/1998/53/Add.2.املرفق ، 
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داخليا ومساعدم، مبا فيها األنشطة املضطلع ا يف سياق الترتيبات املشـتركة بـني الوكـاالت    
يف هذا اال، وتشدد على ضرورة تنفيذ تلك األنشـطة مبـا يتسـق مـع قـرارات اجلمعيـة العامـة        

واليــة املفوضــية علــى شــؤون الالجــئني وبنظــام اللجــوء، وتشــجع  ذات الصــلة ودون املســاس ب
  املفوض السامي على مواصلة حواره مع الدول بشأن دور املفوضية يف هذا الصدد؛

ــجع  - ٣٠   ــة       تشـ ــال التنميـ ــة يف جمـ ــات الفاعلـ ــب اجلهـ ــة، إىل جانـ ــدول األفريقيـ الـ
عـددة السـنوات لصـاحل    واملساعدة اإلنسانية، على التعاون بشكل وثيق لوضـع اسـتراتيجيات مت  

  الالجئني واملشردين داخليا؛
املقرر اخلاص لس حقوق اإلنسـان املعـين حبقـوق اإلنسـان للمشـردين       تدعو  - ٣١  

داخليـــا إىل أن يواصـــل، وفقـــا للواليـــة املســـندة إليـــه، حـــواره اجلـــاري مـــع الـــدول األعضـــاء  
ــة،     ــة املعني ــة واملنظمــات غــري احلكومي ــة الدولي وأن يــدرج معلومــات ــذا  واملنظمــات احلكومي

  الشأن فيما يقدمه من تقارير إىل الس وإىل اجلمعية العامة؛
إىل األمـني العـام أن يقـدم للجمعيـة العامـة يف دورـا الثانيـة والسـبعني          تطلب  - ٣٢  

ــا، آخــذا يف      ــدين واملشــردين يف أفريقي ــرا شــامال عــن تقــدمي املســاعدة إىل الالجــئني والعائ تقري
واجلهــود الراميــة إىل ســد  اجلهــود الــيت تبــذهلا بلــدان اللجــوء أمــورا منــها و تــاماعتبــاره علــى حنــ

تقريــر مفــوض األمــم املتحــدة الســامي لشــؤون  ”، يف إطــار البنــد املعنــون الثغــرات يف التمويــل
  .“الالجئني، واملسائل املتصلة بالالجئني والعائدين واملشردين، واملسائل اإلنسانية

  
  ٦٥ اجللسة العامة

  ٢٠١٦نون األول/ديسمرب كا ١٩

 


