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  قرار اختذته اجلمعية العامة

 ])A/61/436( على تقرير اللجنة الثالثة بناء[
 

 تقدمي املساعدة إىل الالجئني والعائدين واملشردين يف أفريقيا - ٦١/١٣٩
 

 ،إن اجلمعية العامة 
ــب اخلاصــة      إىل إذ تــشري   ــة للجوان ــة الوحــدة األفريقيــة املنظم ــة منظم شاكل مبــاتفاقي

 ،)٢(بوإىل امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعو، )١(١٩٦٩ لعام االالجئني يف أفريقي
 اوبروتوكوهلـ ، )٣( املتعلقة مبركـز الالجـئني  ١٩٥١ أن اتفاقية عام تؤكد من جديد  وإذ   

ــام ل ـــبـــصيغتهما املـــست، )٤(١٩٦٧عـ ــة لعـــ ـكملة باتفـ ــة الوحـــدة األفريقيـ  ،١٩٦٩ام ـاقية منظمـ
 ،إليه النظام الدويل حلماية الالجئني يف أفريقيايزاالن يشكالن األساس الذي يستند  ال

ومفـوض األمـم املتحـدة الـسامي لـشؤون           )٥(العام  األمني ي بتقرير حتيط علما  - ١ 
 ؛)٦(الالجئني
 األسـباب اجلذريـة للتـشريد     األفريقيـة حبـزم  ضرورة أن تعـاجل الـدول      إىلشري  ت - ٢ 

 السالم واالسـتقرار والرخـاء يف مجيـع         أن تعمل على تعزيز   و،   جبميع أشكاله  القسري يف أفريقيا  
  ملنع تدفقات الالجئني؛أحناء القارة األفريقية

_______________ 
 .١٤٦٩١، الرقم ١٠٠١اجمللد ، جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )١(
 .٢٦٣٦٣، الرقم ١٥٢٠املرجع نفسه، اجمللد  )٢(
 .٢٥٤٥، الرقم ١٨٩املرجع نفسه، اجمللد  )٣(
 .٨٧٩١، الرقم ٦٠٦املرجع نفسه، اجمللد  )٤(
)٥( A/61/301. 
 .(A/61/12) ١٢حلادية والستون، امللحق رقم الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة ا )٦(



A/RES/61/139 

2 

أنـه علـى الـرغم مـن مجيـع اجلهـود الـيت بذلتـها األمـم                   قلـق  ال مع بالغ  تالحظ - ٣ 
 الالجـئني واملـشردين يف أفريقيـا    يـزال وضـع    ال وغريمهـا حـىت اآلن،  االحتـاد األفريقـي  املتحـدة و 

 بدقـة   تراعـي  املـسلحة أن     الـصراعات هتيـب بالـدول واألطـراف األخـرى يف          ، و حمفوفا باملخاطر 
 هـي أحــد الـصراعات املــسلحة  لقـانون اإلنـساين الــدويل نـصا وروحــا، واضـعة يف االعتبــار أن     ا

 ؛أفريقيايف لتشريد القسري لاألسباب الرئيسية 
 دينئــــ ائني والعجـ ة الالالــــــ  املتعلـق حب EX.CL/Dec.284 (IX)رر ملقــ اب ترحـب  - ٤ 

، التاسـعة العاديـة   يف دورتـه  التنفيذي لالحتاد األفريقي    لس  اجملواملشردين يف أفريقيا، الذي اختذه      
 ؛)٧(٢٠٠٦ يونيه/ حزيران٢٩  و٢٨يومي  ،باجنولاملعقودة يف 

األمــم املتحــدة  يةمفوضــقــوم بــه للــدور القيــادي الـذي ت  تعـرب عــن تقــديرها  - ٥ 
 بدعم من اجملتمـع الـدويل،       ،ضية ملا تبذله من جهود متواصلة     فوامل، وتثين على    لشؤون الالجئني 

حيتــاج إليــه الالجئــون والعائــدون واملــشردون يف    مــاتلبيــةلملــساعدة بلــدان اللجــوء األفريقيــة و 
 ومساعدة؛ أفريقيا من محاية

أن النــساء واألطفــال مــن الالجــئني والعائــدين واملــشردين داخليــا        بــتــسلم - ٦ 
االسـتنتاج الـذي    وتالحـظ يف هـذا الـسياق    ،من الصراعات املتضررين   أغلبية السكان    ونشكلي

ــه  ــة لربنــامج مفــوض األمــم املتحــدة الــسامي لــشؤون الالجــئني يف دورهتــا     أقرت ــة التنفيذي اللجن
 ؛)٨(بشأن النساء والفتيات املعرضات للخطرالسابعة واخلمسني 

 الـسابعة واخلمـسني   اللجنـة التنفيذيـة يف دورهتـا   االستنتاج الذي أقرتـه    تالحظ - ٧ 
 الـذي يهـدف    ،)٩(بشأن حتديد حاالت انعدام اجلنسية ومنعها وخفضها ومحاية عدميي اجلنـسية          

  منع حاالت انعدام اجلنسية وخفضها؛، باإلضافة إىلإىل تعزيز محاية عدميي اجلنسية
أمهية التنفيـذ التـام والفعـال للمعـايري واإلجـراءات، مبـا فيهـا آليـة                 تكرر تأكيد    - ٨ 

، ٢٠٠٥يوليـه  /متـوز  ٢٦املؤرخ ) ٢٠٠٥ (١٦١٢لرصد واإلبالغ املبينة يف قرار جملس األمن      ا
ني إىل احلمايــة وصــون الحتياجــات اخلاصــة لالجــئني مــن األطفــال واملــراهقاتلبيــة حتــسني بغيــة 

يكفـي مـن االهتمـام لألطفـال غـري املـصحوبني واألطفـال                مـا  سيما كفالـة إيـالء     حقوقهم، وال 
ويهم واألطفال املتضررين من الصراعات املـسلحة، مبـن فـيهم اجلنـود األطفـال               املنفصلني عن ذ  

_______________ 
 .EX.CL/Dec.278-314 (IX) االحتاد األفريقي، الوثيقة :انظر )٧(
  ألـــــف١٢الـــــدورة احلاديـــــة والـــــستون، امللحـــــق رقـــــم ، الوثـــــائق الرمسيـــــة للجمعيـــــة العامـــــة )٨(
)A/61/12/Add.1( ،ألفالفرع، الفصل الثالث . 
 . باءالفرعاملرجع نفسه،  )٩(



A/RES/61/139 

3 

 إىل الـوطن    الطوعيـة السابقون املوجودون يف خميمات الالجئني، وكذلك يف إطار تدابري العودة           
 دماج؛وتدابري إعادة اإل

ــسجيل  تــسلم  - ٩  ــموفعاليــة كــر باملبأمهيــة الت  كــأداة  التــسجيل والتعــدادات نظ
ساعدات املـ  مـن أجـل تقـدمي        تقـديرها وسيلة متكن من القياس الكمي لالحتياجـات        للحماية وو 

 ؛نسانية وتوزيعها وتنفيذ حلول دائمة مناسبةاإل
إىل االستنتاج الذي أقرتـه اللجنـة التنفيذيـة يف دورهتـا الثانيـة واخلمـسني                تشري   - ١٠ 

تعـرض  العديـدة الـيت ي     املضايقةأشكال  ، وتالحظ   )١٠(بشأن تسجيل الالجئني وملتمسي اللجوء    
وتـذكر  يــبقون مـن دون أي مـستندات تثبـت وضـعهم،              اللجـوء الـذين      وملتمسو الالجئون   هلا

 ومبـــسؤولية املفوضـــية ،عـــن تـــسجيل الالجـــئني املوجـــودين علـــى أراضـــيها  مبـــسؤولية الـــدول
 سياقيف هـذا الـ      وتكـرر التأكيـد    اهليئات الدولية املكلفة عن القيام بذلك، حسب االقتضاء،        أو

مبراعـاة  ،  نفعـاال وال انبكـر املالتـسجيل والتوثيـق     يضطلع بـه    احملوري الذي ميكن أن     الدور  على  
يـب   وهت،إجياد حلول دائمـة الرامية إىل   يف تعزيز جهود احلماية والدعم       ،اعتبارات توفري احلماية  

عجــزت هــذه   مــا القيــام هبــذا اإلجــراء إذاعلــى، قتــضاء، عنــد االساعد الــدولفوضــية أن تــبامل
 عن تسجيل الالجئني املوجودين على أراضيها؛دول ال

 األمـم   منظمـات سائر   و يةفوضامل و ، مبا يف ذلك الدول    جملتمع الدويل با بـيـهـت - ١١ 
 لتلبيـة احتياجـات الالجـئني       ملموسـة  إجراءات   ، كل يف نطاق واليته، اختاذ     ذات الصلة  املتحدة

 بسخاء يف املشاريع والربامج الراميـة إىل        ماإلسها و ،والعائدين واملشردين إىل احلماية واملساعدة    
 لالجئني واملشردين؛حلول دائمة إجياد  وتيسري التخفيف من حمنتهم

يكفـي مــن املـساعدة واحلمايــة لالجــئني يف     مــاأمهيــة تـوفري   مــن جديـد كـد ؤت - ١٢ 
 أيـضا علـى وجـود عالقـة تعاضـد بـني املـساعدة واحلمايـة               تؤكـد مـن جديـد     الوقت املناسب، و  

ن عدم كفاية املساعدة املادية ونقص األغذية يقوضـان جهـود احلمايـة، وتالحـظ أمهيـة        وعلى أ 
 ومــع  قــائم علــى احلقــوق يف التعامــل بــصورة بنــاءة مــع الالجــئني كــأفراد   جمتمعــياتبــاع هنــج 

،  بطريقة عادلة ومنـصفة    حصول على الغذاء وغريه من أنواع املساعدة املادية       جمتمعاهتم احمللية لل  
تتوافر فيها املعـايري الـدنيا للمـساعدة، مبـا فيهـا احلـاالت                ال لق إزاء احلاالت اليت   وتعرب عن الق  

 اليت مل جتر فيها بعد عمليات التقييم املناسبة لالحتياجات؛

_______________ 
، الفــصل )A/56/12/Add.1 ( ألــف١٢الــدورة الــسادسة واخلمــسون، امللحــق رقــم رجــع نفــسه، امل )١٠(

 . باءالفرعالثالث، 
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بتــوفري أن احتــرام الــدول ملــسؤولياهتا جتــاه الالجــئني  أيــضا  مــن جديــدكــدؤت - ١٣ 
 نظـام   ني حتـس  أن أعـضاء اجملتمـع الـدويل و       يـع بـني مج  احلماية هلم يـتـعـزز بفضل التضامن الدويل       

من خالل التعاون الدويل امللتزم انطالقا من روح التضامن وتقاسـم األعبـاء             يتم  محاية الالجئني   
 واملسؤوليات بني مجيع الدول؛

عـن  الرئيـسية  املـسؤولية     أن الـدول املـضيفة تتحمـل        كـذلك   من جديـد   كدؤت - ١٤ 
ــة  ــساين لل كفال ــاون مــع املنظمــات     الطــابع املــدين واإلن ــدول أن تتخــذ، بالتع جــوء، وهتيــب بال

 احتـرام مبـادئ محايـة الالجـئني،         لكفالـة الدولية، كـل يف نطـاق واليتـه، مجيـع التـدابري الالزمـة               
خاصــة عــدم انتــهاك الطــابع املــدين واإلنــساين ملخيمــات الالجــئني بوجــود  بــصورة تكفــل  وأن

 ،يمـات ألغـراض تتنـاىف مـع طابعهـا املـدين          باستخدام تلـك املخ     أو ابأنشطته  أو عناصر مسلحة 
وتشجع املفوض السامي علـى مواصـلة جهـوده، بالتـشاور مـع الـدول وسـائر اجلهـات الفاعلـة               

 ؛ذات الصلة، من أجل احلفاظ على الطابع املدين واإلنساين للمخيمات
ـــن - ١٥  ــع  تـدي ــشكل خطــرا علــى األمــن    مجي  لالجــئنيلشخــصي ااألعمــال الــيت ت

االعتـداء    أو غـري املـشروع    الطـرد   أو ء وعلـى رفـاههم، مثـل اإلعـادة القـسرية          وملتمسي اللجـو  
وفقا ملا يقتـضيه احلـال،       ،بالتعاون مع املنظمات الدولية   البدين، وهتيب بدول اللجوء أن تتخذ،       

مبـا فيهـا معاملـة ملتمـسي اللجـوء           احترام مبـادئ محايـة الالجـئني،         لكفالةيع التدابري الالزمة    مج
 ية؛معاملة إنسان

اســتمرار العنــف وانعــدام األمــن اللــذين يــشكالن    إزاء عــرب عــن اســتيائها ت - ١٦ 
 واملنظمـات اإلنـسانية األخـرى، وعائقـا أمـام            املفوضـية  يمـوظف هتديدا متواصال لـسالمة وأمـن       

التنفيذ الفعال لوالية املفوضية وأمام قدرة شركائها املنفـذين وكـذلك سـائر العـاملني يف اجملـال                  
ــساين علــ  ــهم،      اإلن ــة لكــل من ــام اإلنــسانية املوكل ــدول  ى االضــطالع بامله وأطــراف وحتــث ال
 على اختاذ مجيع التدابري الالزمة حلمايـة األنـشطة          ذات الصلة  وسائر اجلهات الفاعلة     الصراعات
العــاملني يف جمــال تقــدمي املــساعدة  املــساعدة اإلنــسانية، واحليلولــة دون تعــرض  تقــدمي املتــصلة ب
 مـوظفي املفوضـية    وأمـن ة وكفالـة سـالم  ، لالعتداء واالختطاف ،الوطنيني والدوليني  ،اإلنسانية

بالـدول   وهتيـب  ،وممتلكاهتا، ومجيع املنظمات اإلنسانية املضطلعة مبهام بتكليـف مـن  املفوضـية             
أن حتقــق حتقيقــا وافيــا يف أي جــرائم ترتكــب ضــد مــوظفي املــساعدة اإلنــسانية وأن تقــدم          

 ائم إىل العدالة؛املسؤولني عن هذه اجلر
 باملفوضية واالحتاد األفريقي واملنظمات دون اإلقليميـة ومجيـع الـدول             بـيـهـت - ١٧ 

 منظومة األمم املتحدة واملنظمات احلكوميـة الدوليـة     وكاالت مع   شتراكاألفريقية أن تقوم، باال   



A/RES/61/139 

5 

إقامــة تعزيــز الــشراكات القائمــة وتنــشيطها و   بغــري احلكوميــة واجملتمــع الــدويل،    املنظمــات و
 ؛شراكات جديدة لدعم النظام الدويل حلماية الالجئني

ـــهـت - ١٨  ــة األخــرى     بـي ــات املعني ــدويل والكيان ــف أن  باملفوضــية واجملتمــع ال تكث
نـشطة املناسـبة لبنـاء القـدرات، مبـا يف ذلـك تـدريب        األ للحكومات األفريقية من خالل   ادعمه

ملبادئ املتعلقة بـالالجئني، وتـوفري اخلـدمات    الصكوك وا نشر املعلومات عن    و،  املعنينياملوظفني  
تعــديل تــشريعات متعلقــة بــالالجئني وتنفيــذها،   أواملاليــة والتقنيــة واالستــشارية للتعجيــل بــسن

 ؛االت الطوارئ، ودعم القدرات من أجل تنسيق األنشطة اإلنسانيةحل صدي الت طرقوتعزيز
 إىل الـوطن، وتناشـد      وعيـة  الط العـودة  احلق يف العـودة ومبـدأ        تؤكد من جديد   - ١٩ 

إىل الـوطن، وتـسلم بأنـه        الطوعيـة    العـودة اتيـة   ؤوبلدان اللجوء أن هتيئ الظروف امل     املنشأ  بلدان  
تـزال هـي احلـل األمثـل، فـإن إدمـاج الالجـئني              ال إىل الوطن  الطوعية   العودةعلى الرغم من أن     

 ينخيـار   أيـضا ن، يـشكال امـىت كـان ذلـك مناسـبا وممكنـ     حمليا وإعادة توطينهم يف بلدان ثالثـة،      
ــسوية وضــع  نيصــاحل ــذين  لت ــة ال ــسبب      ال الالجــئني األفارق ــارهم ب ــودة إىل دي ــستطيعون الع ي

 م األصلية؛الظروف السائدة يف بلداهن
ــد   - ٢٠  ــن جدي ــضاتؤكــد م ــي أال تكــون     أي ــه ينبغ ــودةأن ــة الع ــوطن  الطوعي إىل ال

ي بغيــة عــدم إعاقــة ممارســة  بالتوصــل إىل حلــول سياســية يف البلــد األصــل مــشروطة بالــضرورة 
 إىل الــــوطن وإعــــادة  الطوعيــــةالعــــودةبــــأن عمليــــة الالجــــئني حقهــــم يف العــــودة، وتــــسلم 

اخلـصوص بـأن    وجـه   ، وتسلم علـى     األصليبلد  الالسائدة يف    األوضاعتسترشد عادة ب   اإلدماج
ض إىل الوطن ميكن أن تتم يف ظروف آمنة حتفظ كرامة اإلنـسان، وحتـث املفـو    الطوعية   العودة

االت السـيما حلـ   والسامي على التشجيع على العودة املستدامة عن طريـق إجيـاد حلـول دائمـة،                
 اللجوء طويلة األمد؛

تقدم مساعدة ماليـة وماديـة تـسمح بتنفيـذ     أن   ةالدوليباجلهات املاحنة    بـيـهـت - ٢١ 
سب االقتـضاء،   ، حـ   على حد سـواء    املضيفةاحمللية  برامج إمنائية أهلية تفيد الالجئني واجملتمعات       

 ؛األهداف اإلنسانيةيتماشى وباالتفاق مع البلدان املضيفة ومبا 
ــستجيب  تناشــد - ٢٢  وتقاســم  روح التــضامن، انطالقــا مــن   اجملتمــع الــدويل أن ي
 الـراغبني يف االسـتيطان يف بلـد ثالـث،           ينيقيلالجـئني األفـر   اات  حتياجـ  ال  واملسؤوليات، األعباء

بوصــفه جــزءا مــن ســتخدام االســتراتيجي إلعــادة التــوطني،  االتالحــظ يف هــذا الــصدد أمهيــةو
االستجابات الشاملة لكل حالة من حـاالت اللجـوء علـى حـدة، وحتقيقـا هلـذه الغايـة، تـشجع                     
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االســتفادة الكاملــة، عنــد  علــى واملفوضــية وغريمهــا مــن الــشركاء ذوي الــصلة  الــدول املهتمــة 
 ؛)١١( إعادة التوطنياالقتضاء، من إطار التفامهات املتعدد األطراف بشأن

تقدم مـساعدة ماديـة وماليـة لتنفيـذ بـرامج            باجلهات املاحنة الدولية أن      ـبيـهـت - ٢٣ 
ــة وباهل    يف بلــدان اللجــوء نتيجــة  ياكــل األساســيةترمــي إىل إصــالح الــضرر الــذي يلحــق بالبيئ

 لوجود الجئني على أراضيها؛
ج املفوضـــية اخلاصـــة  اجملتمـــع الـــدويل علـــى أن يـــستمر يف متويـــل بـــرامحتـــث - ٢٤ 

تقاسـم األعبـاء، وعلـى أن يكفـل     والتـضامن الـدويل   انطالقـا مـن روح    ،بالالجئني متويال سخيا 
ألفريقيا حصة عادلة ومنصفة من املوارد املخصصة لالجئني، آخذا يف االعتبـار الزيـادة الكـبرية                

 ؛ إىل الوطنودةالع إمكانيات منهاأمور عدة ، بسبب فريقيايف احتياجات الربامج املخصصة أل
 املفوضية والدول املهتمة على حتديد حاالت اللجوء طويلة األمد الـيت            تشجع - ٢٥ 

ميكن إجياد حـل هلـا مـن خـالل وضـع هنـج حمـددة ومتعـددة األطـراف وشـاملة وعمليـة، مبـا يف                         
ذلك زيادة تقاسم األعباء واملسؤوليات على الصعيد الدويل، وإجياد حلول دائمة ضـمن سـياق            

 ؛األطرافمتعدد 
 املشردين داخليا يف أفريقيـا، وهتيـب   ازدياد أعداد إزاء  قـقلبالغ ال رب عن   ـتع - ٢٦ 

 ملنع التشريد الـداخلي ولتلبيـة احتياجـات املـشردين داخليـا             ملموسةبالدول أن تتخذ إجراءات     
ــشريد       ــة بالتـ ــة املتعلقـ ــادئ التوجيهيـ ــصدد إىل املبـ ــذا الـ ــشري يف هـ ــساعدة، وتـ ــة واملـ إىل احلمايـ

، وحتيط علما باألنشطة احلالية للمفوضـية فيمـا يتـصل حبمايـة ومـساعدة املـشردين          )١٢(داخليال
داخليــا، مبــا فيهــا األنــشطة املــضطلع هبــا يف ســياق الترتيبــات املــشتركة بــني الوكــاالت يف هــذا  
اجملال، وتؤكد على وجوب تنفيذ تلك األنشطة مبا يتفق وقـرارات اجلمعيـة العامـة ذات الـصلة                  

 اللجـوء، وتـشجع املفـوض الـسامي علـى مواصـلة حـواره               وحبـق ساس بوالية املفوضية    ودون امل 
 مع الدول بشأن دور املفوضية يف هذا الصدد؛

ــ - ٢٧  ــام املعــين حب  وـتدع ــل األمــني الع ــسان ل  ممث ــا إىل  قــوق اإلن أن لمــشردين داخلي
ــة و   يواصــل  ــة الدولي غــري ات املنظمــحــواره اجلــاري مــع الــدول األعــضاء واملنظمــات احلكومي

يقدمـه مـن تقـارير إىل         مـا  وأن يـدرج معلومـات عـن ذلـك يف          احلكومية املعنيـة، وفقـا لواليتـه،      
  حقوق اإلنسان وإىل اجلمعية العامة؛جملس

_______________ 
 .www.unhcr.orgمتاح على املوقع  )١١(
)١٢( E/CN.4/1998/53/Add.2املرفق ،. 
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ني تسالثانيـة والـ    إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية العامـة يف دورهتـا              تطلب - ٢٨ 
دين واملـشردين يف أفريقيـا، آخـذا يف اعتبـاره      لالجئني والعائـ  املقدمة  عن املساعدة   شامال  تقريرا  

تقريـر مفـوض األمـم املتحـدة        ”التام اجلهـود الـيت تبـذهلا بلـدان اللجـوء، يف إطـار البنـد املعنـون                   
 واملـــسائل ،املـــسائل املتـــصلة بـــالالجئني والعائـــدين واملـــشردينو ،الـــسامي لـــشؤون الالجـــئني

 .“اإلنسانية
 ٨١اجللسة العامة 

 ٢٠٠٦ مربديس/ كانون األول١٩
 


