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 الدورة الثانية والستون
   من جدول األعمال٤٢البند 

املـسائل املتـصلة   وتقرير مفوض األمم املتحدة السامي لشؤون الالجـئني،       
  واملسائل اإلنسانيـة،بالالجئني والعائــدين واملشردين

 
 تقرير اللجنة الثالثة  

 )بوتسوانا (باليسينغالسيدة تيباسو فيوتوري  :املقرر
 

 دمةمق -أوالً  
ــة،   - ١ ــة العام ــررت اجلمعي ــودة يف     ق ــة، املعق ــة الثالث ــستها العام ــول٢١يف جل ــبتمرب / أيل س

، بناء علـى توصـية املكتـب، أن تـدرج يف جـدول أعمـال دورهتـا الثانيـة والـستني البنـد               ٢٠٠٧
تقرير مفوض األمـم املتحـدة الـسامي لـشؤون الالجـئني، واملـسائل املتـصلة بـالالجئني            ”املعنون  
 .وأن حتيله إىل اللجنة الثالثة“  واملشردين، واملسائل اإلنسانيةوالعائدين

ــساهتا     - ٢ ــد يف جلـ ــذا البنـ ــة يف هـ ــة الثالثـ ــرت اللجنـ  ٤٨  و٤٦  و٤٣  و٤١  و٤٠ونظـ
ــودة٥١ و ــاين ٢١  و١٩  و١٥  و١٤  و٩  و٨  يف، املعق ــشرين الث ــوفمرب / ت ــرد . ٢٠٠٧ن وي

ــصل   مل ســرد ــوجزة ذات ال ــة يف احملاضــر امل ــشات اللجن  46  و43  و41  وA/C.3/62/SR.40(ة ناق
 ).51  و48 و
 :وللنظر يف هذا البند، كان معروضاً على اللجنة الوثائق التالية - ٣

 ؛)١(تقرير مفوض األمم املتحدة السامي لشؤون الالجئني )أ( 

__________ 
 . (A/62/12)١٢جمعية العامة، الدورة الثانية والستون، امللحق رقم الوثائق الرمسية لل )١( 
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تقريـــر اللجنـــة التنفيذيـــة لربنـــامج مفـــوض األمـــم املتحـــدة الـــسامي لـــشؤون    )ب( 
 ؛)٢(الالجئني
ر األمني العام عن تقـدمي املـساعدة إىل الالجـئني والعائـدين واملـشردين يف                تقري )ج( 
 ؛)A/62/316(أفريقيا 

 موجهة إىل األمني العـام مـن       ٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين األول  ١٨رسالة مؤرخة    )د( 
 لوزراء خارجيـة الـدول     السنوي حييل هبا نص البيان اخلتامي لالجتماع التنسيقي      ممثل باكستان   
 تـشرين  ٢نظمة املؤمتر اإلسالمي، املعقود يف مقر األمـم املتحـدة يف نيويـورك، يف          األعضاء يف م  

 ).A/62/507-S/2007/636 (٢٠٠٧أكتوبر /األول
نــوفمرب، أدىل مفــوض األمــم املتحــدة  / تــشرين الثــاين٨، املعقــودة يف ٤٠ويف اجللــسة  - ٤

ملفـوض الـسامي شـارك    السامي لشؤون الالجئني ببيان استهاليل، وأجـرت اللجنـة حـواراً مـع ا          
  واملراقب عـن فلـسطني  بوروندي و السودان والعراق وجورجيا وكوت ديفوار ومصر     فيه ممثلو   

 ).A/C.3/62/SR.40انظر (
 

 النظر يف املقترحات - ثانياً 
 A/C.3/62/L.64مشروع القرار  - ألف 

باسـم بـنن   نوفمرب، قام ممثل لكـسمربغ،  / تشرين الثاين١٥، املعقودة يف ٤٦يف اجللسة   - ٥
، بعـرض مـشروع قـرار       ولكـسمربغ واجلبل األسود ومجهوريـة مقـدونيا اليوغوسـالفية الـسابقة           

ــون  ــشؤون       ”معن ــسامي ل ــامج مفــوض األمــم املتحــدة ال ــة لربن ــة التنفيذي توســيع عــضوية اللجن
انــضمت إكــوادور والبوســنة واهلرســك ورومانيــا  وفيمــا بعــد،  .(A/C.3/62/L.64)“ الالجــئني

 .    ار ولبنان ومصر واليابان إىل مقدمي مشروع القراروقربص وكوت ديفو
 اللجنـة بـأن مـشروع       أبلغـت نـوفمرب،   / تـشرين الثـاين    ١٩ودة يف   ، املعق ٤٨ويف اجللسة    - ٦

 .القرار لن تترتب عليه آثار يف امليزانية الربناجمية
دون تـصويت    بـ  ،A/C.3/62/L.64 ويف اجللسة نفسها، اعتمدت اللجنة مشروع القـرار        - ٧
  ). مشروع القرار األول،١٧ انظر الفقرة(

__________ 
 ).A/62/12/Add.1( ألف ١٢املرجع نفسه، امللحق رقم  )٢( 
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 A/C.3/62/L.67مشروع القرار  - باء 
 نوفمرب، قام ممثل الدامنرك، باسـم إثيوبيـا       / تشرين الثاين  ١٤، املعقودة يف    ٤٣يف اجللسة    - ٨

ــا وإســبانيا و  ــتني وأرميني ــا    إســتراليا واواألرجن ــستان وإكــوادور وألباني ســتونيا وإســرائيل وأفغان
 وإيطاليـا والربازيـل     وأيـسلندا  وأيرلنـدا ندورا وأنغوال وأوروغواي وأوغنـدا وأوكرانيـا        وأملانيا وأ 

والربتغال وبلجيكا وبلغاريا وبنغالديش وبنما وبنن وبوركينا فاسو وبورونـدي وبولنـدا وبـريو              
ــور  ــشاد وتيم ــا الوســطى        - وت ــة أفريقي ــر ومجهوري ــا واجلزائ ــود وجامايك ــل األس ــشيت واجلب لي
يكية ومجهوريــة ترتانيــا املتحــدة واجلمهوريــة الدومينيكيــة ومجهوريــة كوريــا   واجلمهوريــة التــش

ــا       ــسابقة وجنــوب أفريقي ــة مقــدونيا اليوغوســالفية ال ــة ومجهوري ــة الكونغــو الدميقراطي ومجهوري
وجورجيا وجيبـويت والـدامنرك ورومانيـا وزامبيـا والـسلفادور وسـلوفاكيا وسـلوفينيا والـسنغال                 

ن وشيلي وصربيا والعراق وغابون وغانا وفرنـسا وفنلنـدا وقـربص            والسويد وسويسرا وسرياليو  
ــا         ــا والتفي ــو وكيني ــتاريكا والكونغ ــوار وكوس ــدا وكــوت ديف ــتان والكــامريون وكن وقريغيزس
ولكـــسمربغ وليتوانيـــا وليختنـــشتاين ومالطـــة ومـــايل ومـــصر واملغـــرب واملكـــسيك ومـــالوي  

ة ومونــاكو والنــرويج والنمــسا ونيجرييــا  الــشماليوأيرلنــداواململكــة املتحــدة لربيطانيــا العظمــى 
ــان     ــان واليون ــة والياب ــدا والواليــات املتحــدة األمريكي ــا وهولن ــدوراس وهنغاري ــدا وهن  ،ونيوزيلن

 .(A/C.3/62/L.67)“ مفوضـية األمـم املتحـدة لـشؤون الالجـئني         ”بعرض مشروع قرار بعنـوان      
ي وبليـز وبوتـسوانا والبوسـنة        االحتاد الروسـي وأذربيجـان وإريتريـا وبـاراغوا         انضموفيما بعد،   

واهلرســك وبوليفيــا وبــيالروس وتايلنــد وتركمانــستان وتركيــا وتوغــو وتــونس وجــزر البــهاما   
ودومينيكا والرأس األخضر ورواندا وسانت فنسنت وجزر غرينـادين وسـانت كيـتس ونـيفس              

ال وسانت لوسيا وسري النكا وسوازيلند والسودان والـصني وطاجيكـستان وغامبيـا وغواتيمـا      
وغينيا والفلبني وقربص وكولومبيا وليربيا وليسوتو ومدغشقر وموريتانيا وموزامبيق ومولـدوفا           

 .  مشروع القرارمقدمي إىلونيزيا املوحدة والنيجر وهاييت وواليات ميكر
 اللجنـة بـأن مـشروع       أبلغـت نـوفمرب،   / تـشرين الثـاين    ١٩، املعقودة يف    ٤٨ويف اجللسة    - ٩

 .ثار يف امليزانية الربناجميةالقرار لن تترتب عليه آ
 مـن منطـوق القـرار    ١٨ويف اجللسة نفسها، أجرى ممثل الدامنرك تنقيحاً شفوياً للفقرة          - ١٠

ــإدراج  ــارة ب ــة    وخباصــة،”عب ــة لألســباب اجلذري ــصدي يف هــذه العملي  لتحركــات ضــرورة الت
 .  يف هناية الفقرة“لتاليف تدفق موجات جديدة من الالجئنيالالجئني 

، بـصيغته   A/C.3/62/L.67، اعتمـدت اللجنـة مـشروع القـرار           أيـضا  يف اجللسة نفـسها   و - ١١
 ).  مشروع القرار الثاين،١٧ انظر الفقرة(دون تصويت ب، املنقحة شفويا
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وقبـل اعتمـاد مـشروع القـرار، أدىل ممثـل كوبـا ببيـان؛ وبعـد اعتمـاد مـشروع القـرار،             - ١٢
ــثال ــسورية أدىل ممــــ ــة الــــ ــة العربيــــ ــان مجو  اجلمهوريــــ ــة ببيــــ ــة فرتويــــــال البوليفاريــــ  نيهوريــــ

 .)A/C.3/62/SR.48 انظر(
 

 A/C.3/62/L.82مشروع القرار  -جيم  
نـوفمرب، قـام ممثـل أنغـوال، باسـم الـدول       / تشرين الثاين١٩، املعقودة يف ٤٨يف اجللسة    - ١٣

  بعـرض مـشروع قـرار      ، يف جمموعـة الـدول األفريقيـة       اليت هي أعضاء  األعضاء يف األمم املتحدة     
 ).A/C.3/62/L.82(“ تقــدمي املــساعدة إىل الالجــئني والعائــدين واملــشردين يف أفريقيــا  ”عنوانــه 

وألبانيـا   أذربيجـان وإسـبانيا وأفغانـستان      انضم إىل مقدمي مشروع القـرار كـل مـن         وفيما بعد،   
ــودا   ــا وأنتيغــوا وبرب ــداوأملاني ــسلندا وأيرلن ــا والبوســن  وأي ــا والربتغــال وبلجيكــا وبلغاري ة  وإيطالي

ليــشيت واجلبــل األســود واجلمهوريــة  - واهلرســك وبولنــدا وتركيــا وترينيــداد وتوبــاغو وتيمــور
التشيكية ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة والدامنرك ورومانيـا والـسلفادور وسـلوفاكيا       
وسلوفينيا والسويد وصربيا وغواتيمـاال وفنلنـدا وقـربص وكرواتيـا وكنـدا والتفيـا ولكـسمربغ                 

وانيا ومالطة ومولدوفا والنرويج والنمسا ونيكاراغوا وهاييت وهندوراس وهنغاريا وهولنـدا           وليت
 .والواليات املتحدة األمريكية واليابان واليونان

 اللجنـة بـأن مـشروع       أبلغـت نـوفمرب،   / تـشرين الثـاين    ٢١، املعقودة يف    ٥١ويف اجللسة    - ١٤
 .يةالقرار لن تترتب عليه آثار يف امليزانية الربناجم

علــى النحــو ملــشروع القــرار  شــفوياً تنقيحــا ممثــل أنغــوال أجــرىويف اجللــسة نفــسها،  - ١٥
 :التايل

 : كالتايلجت فقرتان جديدتان نصهمالفقرة الثانية من الديباجة، أُدربعد ا )أ( 
 بضعف النـساء واألطفـال بوجـه خـاص بـني املهـاجرين وغريهـم                موإذ تسلّ ”  

ملفوضية، مبا يف ذلك تعرضـهم للتمييـز وإسـاءة املعاملـة            من األشخاص الذين ُتعىن هبم ا     
 ،اجلنسية والبدنية

ــسلً”   ــضاً وإذ تـ ــساء    م أيـ ــة النـ ــاً، وخباصـ ــشردين داخليـ ــئني، واملـ ــأن الالجـ بـ
ابة بفــــريوس نقــــص املناعــــة واألطفــــال، يتعرضــــون بــــصورة متزايــــدة خلطــــر اإلصــــ

 ؛“اإليدز، واملالريا، واألمراض املعدية األخرى/البشرية
 : كالتايل من منطوق القرار ونصها ١٠ُحِذفت الفقرة  )ب( 
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ام األول علـى عـاتق الـدول        بأن محاية الطفل هي مسؤولية تقع يف املقـ         تذكّر”  
غىن عن تعاوهنـا تعاونـاً كـامالً وفعـاالً وعـن عملـها وإدارهتـا الـسياسية لـتمكني                 اليت ال 

 .“املفوضية من االضطالع بالوظائف املنوطة هبا
ــسة ويف ا - ١٦ ــة ٥١جللــ ــدت اللجنــ ــضاً، اعتمــ ــ ، أيــ ــصويتبــ ــرار  ،دون تــ ــشروع القــ  مــ

A/C.3/62/L.82 مشروع القرار الثالث،١٧ انظر الفقرة ( شفوياًاملنقحة  بصيغته (. 
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 توصيات اللجنة الثالثة - ثالثا 
 : اجلمعية العامة مشاريع القرارات التالية بأن تعتمدتوصي اللجنة الثالثة - ١٧

 
 ألولمشروع القرار ا  
 توسيع عضوية اللجنة التنفيذية لربنامج مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني   

 ،إن اجلمعية العامة  
ــا   املــــؤرخ ٢٠٠٧/٢٥٤ً مبقــــرر اجمللــــس االقتــــصادي واالجتمــــاعي  إذ حتــــيط علمــ

 املتعلق بتوسيع عضوية اللجنة التنفيذيـة لربنـامج مفـوض األمـم املتحـدة               ٢٠٠٧يوليه  /متوز ٢٦
 ي لشؤون الالجئني،السام

 يف  ةع عـضوية اللجنـة التنفيذيـة الـوارد         بالطلبـات املتعلقـة بتوسـي      وإذ حتيط علماً أيـضاً     
 املوجهـة إىل األمـني العـام مـن املمثـل الـدائم              ٢٠٠٦نـوفمرب   / تشرين الثاين  ٢٩لرسالة املؤرخة   ا

ملوجهة إىل األمـني     ا ٢٠٠٧يناير  / كانون الثاين  ٨الرسالة املؤرخة   و،  )١(لبنن لدى األمم املتحدة   
/  حزيــران٢٨، والرسـالة املؤرخــة  )٢( العـام مــن املمثـل الــدائم للكـسمربغ لــدى األمـم املتحــدة    

ــة مقــدونيا اليوغوســالفية    ٢٠٠٧ يونيــه ــدائم جلمهوري  املوجهــة إىل األمــني العــام مــن املمثــل ال
 املوجهـة إىل    ٢٠٠٧مـايو   /  أيـار  ١٠، واملذكرة الشفوية املؤرخة     )٣( لدى األمم املتحدة   السابقة

 ،)٤(األمني العام من املمثل الدائم للجبل األسود لدى األمم املتحدة
ــرر - ١  ــامج مفــوض األمــم املتحــدة      تق ــة لربن ــة التنفيذي ــادة عــدد أعــضاء اللجن  زي

 السامي لشؤون الالجئني من اثنتني وسبعني إىل ست وسبعني دولة؛
خب العضوين اإلضـافيني يف      إىل اجمللس االقتصادي واالجتماعي أن ينت      تطلب - ٢ 

 .٢٠٠٨دورته التنظيمية املستأنفة لعام 

__________ 
 )١( E/2006/92. 
 )٢( E/2007/11. 
 )٣( E/2007/85. 
 )٤( E/2007/86. 
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 مشروع القرار الثاين  
 مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني  

 ،إن اجلمعية العامة  
 يف تقريــر مفــوض األمــم املتحــدة الــسامي لــشؤون الالجــئني عــن أنــشطة وقــد نظــرت 
مج مفــوض األمــم املتحــدة الــسامي لــشؤون      ويف تقريــر اللجنــة التنفيذيــة لربنــا   ،)١(مفوضــيته

 ،هماالستنتاجات واملقررات الواردة في ويف ا،)١(الالجئني عن أعمال دورهتا الثامنة واخلمسني
 إىل قراراهتا السنوية الـسابقة بـشأن أعمـال مفوضـية األمـم املتحـدة لـشؤون                  وإذ تشري  

 الالجئني منذ أن أنشأهتا اجلمعية العامة،
 ملا أبداه املفـوض الـسامي مـن خـصال قياديـة، وإذ تـثين علـى                  رهاوإذ تعرب عن تقدي    

موظفي املفوضية وشـركائها املنفـذين ملـا يتحلـون بـه مـن كفـاءة وشـجاعة وتفـان يف النـهوض                   
مبسؤولياهتم، وإذ تؤكد إدانتها الشديدة لكل أشـكال العنـف الـيت يتعـرض هلـا بـصورة متزايـدة                 

 انية وموظفو األمم املتحدة واألفراد املرتبطون هبا،العاملون يف جمال تقدمي املساعدة اإلنس
 تقرير اللجنـة التنفيذيـة لربنـامج مفـوض األمـم املتحـدة الـسامي لـشؤون                  تؤيد ‐ ١ 

 ؛)٢(الالجئني عن أعمال دورهتا الثامنة واخلمسني
 مبا تقوم به مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجـئني وجلنتـها التنفيذيـة              ترحب - ٢ 

طيلة السنة، ويهدف إىل تعزيز نظام احلماية الدوليـة، وإىل مـساعدة احلكومـات              من عمل مهم    
  على االضطالع مبا يقع على عاتقها من مسؤوليات عن توفري احلماية؛

 التوجيه املهم الـذي قدمتـه اللجنـة التنفيذيـة يف االسـتنتاج              تالحظ مع التقدير   - ٣ 
ة مسائل حتديـد هويـة أولئـك األفـراد، واختـاذ      بغرض معاجل )٣(املتعلق باألطفال املعرضني للخطر   

  ما يلزم من إجراءات للحماية والتصدي وإجياد احللول؛
 )٤(١٩٥١ االتفاقيــــة املتعلقــــة مبركــــز الالجــــئني لعــــام  تؤكــــد مــــن جديــــد - ٤ 

بوصـفهما أسـاس النظـام الـدويل حلمايـة الالجـئني، وتـسلّم بأمهيـة                 )٥(١٩٦٧وبروتوكوهلا لعام   
__________ 

 .(A/62/12) ١٢الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، امللحق رقم  )١( 
 .(A/62/12/Add.1) ألف ١٢امللحق رقم املرجع نفسه،  )٢( 
 . ألففرعاملرجع نفسه، الفصل الثالث، ال )٣( 
 .٢٥٤٥، الرقم ١٨٩األمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، اجمللد  )٤( 
 .٨٧٩١، الرقم ٦٠٦املرجع نفسه، اجمللد  )٥( 



A/62/431
 

8 07-61404 
 

 كامالً وفعاالً من جانب الدول األطراف وبـالقيم املتجـسدة فيهمـا، وتالحـظ               تطبيقهما تطبيقاً 
مــع االرتيــاح أن مائــة وســبعاً وأربعــني دولــة هــي اآلن أطــراف يف أحــد الــصكني أو كليهمــا،    
وتشجع الدول اليت ليـست أطرافـاً يف هـذين الـصكني علـى النظـر يف االنـضمام إليهمـا، وتـربز                       

امل ملبدأ عدم اإلعـادة القـسرية، وتـدرك أن عـدداً مـن الـدول                بشكل خاص أمهية االحترام الك    
  غري األطراف يف الصكني الدوليني لالجئني قد أبدى سخاء يف استضافة الالجئني؛

 أن اثنــتني وســتني دولــة هــي اآلن أطــراف يف االتفاقيــة املتعلقــة مبركــز تالحــظ - ٥ 
دولـة أصـبحت أطرافـاً يف اتفاقيـة         وأن أربعة وثالثـني      )٦(١٩٥٤األشخاص عدميي اجلنسية لعام     

، وتشجع الـدول الـيت مل تنظـر بعـد يف موضـوع      )٧(١٩٦١ختفيض حاالت انعدام اجلنسية لعام      
ذلك، وحتـيط علمـاً مبـا قـام بـه املفـوض الـسامي مـن                 بـ  على القيام االنضمام إىل هذين الصكني     

احلـد منـها،   عمل خبصوص حتديـد األشـخاص عـدميي اجلنـسية ومنـع حـاالت انعـدام اجلنـسية و                
ومحاية األشخاص عدميي اجلنسية، وحتث املفوضية على مواصـلة العمـل يف هـذا امليـدان، وفقـاً                  

 لقرارات اجلمعية العامة واستنتاجات اللجنة التنفيذية ذات الصلة؛
 علـى أن محايـة الالجـئني مـسؤولية تقـع أساسـاً علـى عـاتق                  تشدد من جديـد    - ٦ 

وعزمها السياسي بشكل كامل وفعـال لـتمكني املفوضـية مـن            الدول، اليت يلزم تعاوهنا وعملها      
إجناز املهام املوكلة إليها، وتـشدد بقـوة، يف هـذا الـسياق، علـى أمهيـة التـضامن الـدويل الفعـال                        

 وتقاسم األعباء واملسؤوليات؛
ً علـى أن املـسؤولية عـن منـع حـاالت انعـدام اجلنـسية         تشدد من جديـد أيـضا      - ٧ 

  ام األول على عاتق الدول، بالتعاون املالئم مع اجملتمع الدويل؛واحلد منها تقع يف املق
ــاً   تــشدد مــن جديــد كــذلك   - ٨  ــة املــشردين داخلي علــى أن املــسؤولية عــن محاي

 ومساعدهتم تقع يف املقام األول على عاتق الدول، بالتعاون املالئم مع اجملتمع الدويل؛
ملفوضـــية فيمـــا يتعلـــق حبمايـــة  باألنـــشطة احلاليـــة الـــيت تنفـــذها احتـــيط علمـــاً - ٩ 

األشــخاص املــشردين داخليــاً ومــساعدهتم، مبــا يف ذلــك يف ســياق الترتيبــات املــشتركة بــني         
الوكاالت يف هذا امليدان، وتؤكد أنه ينبغي أن تتسق تلك األنشطة مع قرارات اجلمعيـة العامـة      

وء، وتـشجع املفـوض   ذات الصلة، وينبغي أال ختل بواليـة املفوضـية جتـاه الالجـئني ونظـام اللجـ              
  السامي على مواصلة حواره مع الدول بشأن دور مفوضيته يف هذا الشأن؛

__________ 
 .٥١٥٨، الرقم ٣٦٠املرجع نفسه، اجمللد رقم  )٦( 
 .١٤٤٥٨، الرقم ٩٨٩املرجع نفسه، اجمللد  )٧( 
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 عمليــة التغــيري اهليكلــي واإلداري الــيت جتريهــا املفوضــية، تالحــظ مــع التقــدير - ١٠ 
وتشجعها على مواصلة سـعيها إىل إجـراء اإلصـالحات، مبـا يف ذلـك تنفيـذ إطـار وإسـتراتيجية              

 أساس النتائج، يكـون مـن شـأهنما متكينـها مـن االسـتجابة علـى حنـو واف                    إداريني قائمني على  
علـى حنـو    وبصورة أكثر كفاءة الحتياجات املنتفعني من خـدماهتا، وكفالـة اسـتعمال مواردهـا               

 يتسم بالفعالية والشفافية؛
 املفوضية على مواصلة جهودها بغرض تعزيـز قـدرهتا علـى االسـتجابة              تشجع - ١١ 

ت الطــوارئ، ومــن ثَــم كفالــة االســتجابة لاللتزامــات املــشتركة بــني        علــى حنــو واف حلــاال  
 الوكاالت يف حالة الطوارئ بصورة ميكن التنبؤ هبا بقدر أكرب؛

 اللجـوء واملـشردين داخليـا،    وملتمـسي  االعتداءات علـى الالجـئني   تدين بقوة  - ١٢ 
ملعنيـة، وبـأطراف    وكذلك األعمال اليت هتدد أمنهم الشخصي ورفاههم، وهتيب جبميع الدول ا          

الصراع املـسلح، حـسب االقتـضاء، أن تتخـذ مجيـع التـدابري الـضرورية لكفالـة احتـرام حقـوق                      
  اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل؛

ــانوين    تعــرب عــن اســتيائها  - ١٣  ــات اإلعــادة القــسرية والطــرد غــري الق  إزاء عملي
ل احتــرام املبــادئ ذات الــصلة لالجــئني وطــاليب اللجــوء، وهتيــب جبميــع الــدول املعنيــة أن تكفــ 

  املتعلقة حبماية الالجئني وحقوق اإلنسان؛
 على أن احلماية الدوليـة لالجـئني مهمـة ديناميـة عمليـة املنحـى تقـع يف                   تشدد - ١٤ 

صميم والية املفوضية وتشمل القيام، بالتعاون مع الدول والشركاء اآلخرين، بتشجيع وتيـسري             
باهلم ومعاملتــهم وفقــاً للمعــايري املتفــق عليهــا دوليــاً، وكفالــة أمــور منــها قبــول الالجــئني واســتق

التوصــل إىل حلــول دائمــة تركــز علــى احلمايــة، مــع مراعــاة االحتياجــات اخلاصــة للفئــات           
املستضعفة، ومـع إيـالء االهتمـام بوجـه خـاص لـذوي االحتياجـات احملـددة، وتالحـظ يف هـذا                      

ىل كثافــة اليــد العاملــة وتتطلــب مــن مث عــدداً الــسياق أن تقــدمي احلمايــة الدوليــة خدمــة حتتــاج إ
 كافياً من املوظفني من ذوي اخلربة املناسبة، وخباصة على الصعيد امليداين؛

 تعمــيم مراعـاة املنظــور العمــري واجلنـساين والتنــوع لــدى حتليــل   أمهيــة تؤكـد  - ١٥ 
احتياجـــات احلمايـــة، وحـــسب االقتـــضاء، لـــدى ضـــمان مـــشاركة الالجـــئني، وغريهـــم مـــن   

شـــخاص الـــذين ُتعـــىن هبـــم املفوضـــية، يف التخطـــيط لـــربامج املفوضـــية وسياســـات الـــدول   األ
وتنفيــذمها؛ وتؤكــد أيــضا أمهيــة إيــالء أولويــة إىل معاجلــة التمييــز وعــدم املــساواة بــني اجلنــسني   
ومشكلة العنف اجلنسي والعنف القـائم علـى نـوع اجلـنس، إقـراراً منـها بأمهيـة معاجلـة ومحايـة                      

 ء واألطفال على وجه اخلصوص؛احتياجات النسا
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ــة األساســية والطــابع اإلنــساين البحــت وغــري   بقــوة  تؤكــد مــن جديــد  - ١٦  األمهي
الــسياسي ملهمــة املفوضــية املتمثلــة يف تــوفري احلمايــة الدوليــة لالجــئني ويف البحــث عــن حلــول   

 وحيثمـا   دائمة ملشاكل الالجئني، وتشري إىل أن تلك احللول تتضمن العودة الطوعيـة لالجـئني،             
كــان ذلــك مناســباً وممكنــاً، إدمــاجهم حمليــاً وإعــادة توطينــهم يف بلــد ثالــث، مــع تأكيــدها مــن  
جديد أن العودة الطوعية، مدعومة، حـسب مـا يلـزم، بتـدابري إعـادة التأهيـل وتقـدمي املـساعدة                 

  اإلمنائية لتيسري دوام عملية إعادة اإلدماج، ال تزال هي احلل املفضل؛
 إزاء الصعوبات اخلاصة اليت يواجههـا املاليـني مـن الالجـئني       لقلقعن ا  تعرب - ١٧ 

الذين يعانون أوضاعاً طال أمدها، وتشدد على احلاجة إىل مـضاعفة اجلهـود وتكثيـف التعـاون                 
على الـصعيد الـدويل للتوصـل إىل هنـوج عمليـة وشـاملة هتـدف إىل إهنـاء حمنتـهم وإجيـاد حلـول             

  ويل وقرارات اجلمعية العامة ذات الصلة؛دائمة هلم مبا يتسق مع القانون الد
ــة التوصــل تقــر - ١٨  ــول دائمــة ملــشاكل الالجــئني   بأمهي  ضــرورة وخباصــة ، إىل حل

  جديـدة لـتاليف تـدفق موجـات    الالجـئني    لتحركـات التصدي يف هذه العملية لألسباب اجلذرية       
  لالجئني؛ا من

والتنسيق الفعـال يف تلبيـة   إىل الدور املهم الذي تؤديه الشراكات الفعالة    تشري   - ١٩ 
احتياجــات الالجــئني ويف إجيــاد حلــول دائمــة ألوضــاعهم، وترحـــــب بــاجلهود اجلاريــة حاليــاً، 
بالتعاون مع البلدان املضيفة لالجئني وبلدان املنشأ، مبا فيها اجملتمعات احمللية اليت ينتمون إليهـا،               

ــة و    ــة، واملنظمــات  ووكــاالت األمــم املتحــدة ذات الــصلة، واملنظمــات الدولي ــة الدولي احلكومي
، واملنظمـات غــري احلكوميـة، واجلهـات الفاعلــة اإلمنائيـة، لتــشجيع     حـسب االقتــضاء اإلقليميـة،  

وضع إطار يرمي إىل وضع حلول دائمة، وخباصة حلاالت الالجئني الـيت طـال أمـدها، ويـشمل          
 إىل الــوطن، وإعــادة هنجــاً إزاء العــودة املــستدامة يف التوقيــت املالئــم يتــضمن أنــشطة اإلعــادة   

اإلدماج، وإعادة التأهيل، واإلعمار، وتشجع الدول على القيام، بالتعاون مـع وكـاالت األمـم                
املتحدة ذات الصلة واملنظمات الدوليـة واحلكوميـة الدوليـة، واملنظمـات اإلقليميـة، واملنظمـات               

صيص األموال، وتنفيـذ    غري احلكومية، واجلهات الفاعلة اإلمنائية، بتقدمي الدعم بوسائل منها خت         
  اإلطار املذكور بغية تيسري الفعالية يف االنتقال من مرحلة اإلغاثة إىل مرحلة التنمية؛

بأن أي حل ملسألة التشرد ال ميكن له أن يدوم ما مل تتوفر له مقومـات               تسلم - ٢٠ 
 ، تشجع املفوضية على دعم استدامة العودة وإعادة اإلدماج؛لك ولذاالستدامة،

بالتقـدم احملـرز يف زيـادة عـدد الالجـئني الـذين أعيـد توطينـهم، وعـدد          ترحب   - ٢١ 
الدول اليت تتيح الفرص إلعادة التوطني، واإلسهام الذي تقدمه تلك الدول يف التوصـل حللـول                

 واملفوضية وغريمها مـن الـشركاء ذوي الـصلة، إىل     باألمردائمة لالجئني، وتدعو الدول املهتمة  
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، مـىت كـان   )٨(ار املتعـدد األطـراف املتعلـق بالتفامهـات بـشأن إعـادة التـوطني         االستفادة من اإلط  
  ؛ وممكناًذلك مناسباً

 واملفوضـية يف املـضي قـدماً      بـاألمر   التقدم الـذي حتـرزه الـدول املهتمـة         تالحظ - ٢٢ 
 ، خطة عمل املكسيك لتعزيـز احلمايـة الدوليـة لالجـئني يف أمريكـا الالتينيـة                بالعناصر احملددة يف  

ــاين ١٦ملعتمــدة يف ا ــوفمرب / تــشرين الث ــة إىل   )٨(٢٠٠٤ن ــدها للجهــود الرامي ، وتعــرب عــن تأيي
تعزيز تنفيذها بالتعاون مع اجملتمع الدويل ومبساعدته، حسب االقتضاء، وكذلك بتقـدمي الـدعم    
للمجتمعــات املــضيفة الــيت تــستقبل أعــداداً كــبرية مــن األشــخاص الــذين حيتــاجون إىل احلمايــة  

  الدولية؛
ً أنــه جيــري إحــراز بعــض التقــدم يف مــسائل تتعلــق بــاللجوء        أيــضا تالحــظ - ٢٣ 

 - واملفوضــية يف ســياق الربنــامج األورويببــاألمر والتــشريد القــسري علــى يــد الــدول املهتمــة  
 اآلسيوي املتعلق بالتشريد واهلجرة القسريني، ومبا يتسق مع والية املفوضية؛

 دور املفوضـية    مبناقـشة وتوضـيح   ملفوضـية    الـدول وا   قيـام أمهية  كذلك   تالحظ - ٢٤ 
لتـصدي بـشكل أفـضل الحتياجـات احلمايـة يف         ا بغـرض فيما يتعلق بتدفقات اهلجرة املختلطـة،       

  هـم  على حق اللجوء ملـن وذلك بسبل تشمل ضمان احلصولسياق تدفقات اهلجرة املختلطة،   
ه، علـى اسـتعداد ألن       واليتـ  متـشيا مـع    وتالحظ أن املفوض السامي،      ،دولية محاية   يف حاجة إىل  

 ؛يف الوفاء مبا عليها من مسؤوليات تتعلق باحلماية يف هذا الصدديساعد الدول 
أن تقبـل عـودة مواطنيهـا، وهتيـب بالـدول أن         بـ  مجيع الدول    التزام على   تشدد - ٢٥ 

تيسر عودة مواطنيها الذين تبني أهنم ليسوا يف حاجة إىل محاية دوليـة، وتؤكـد ضـرورة أن تـتم       
عودة األشخاص بطريقة آمنة وإنسانية ويف إطار االحترام الكامل حلقوق اإلنسان اخلاصـة هبـم               

 ولكرامتهم، بصرف النظر عن مركز األشخاص املعنيني؛
 العــراق والقــادمني منــه، وأثــر تــدفقات  داخــل تزايــد عــدد املــشردين  تالحــظ - ٢٦ 
ديرها بلـدان املنطقـة، وتعـرب عـن تقـ         يف   احلالة االجتماعية واالقتصادية     على األشخاص   هؤالء

  بتفـاقم   اجملتمـع الـدويل    وعيـة ت اسـتهدف    ،جنيـف ، يف   ٢٠٠٧أبريل  /لعقد مؤمتر دويل يف نيسان    
لئك األشخاص داخـل العـراق وخـارج حـدوده، وهتيـب بـاجملتمع الـدويل                احملنة اليت يواجهها أو   

 مــن أجــل تــوفري احلمايــة للمــشردين وزيــادة املــساعدة    ومنــسقعلــى حنــو هــادفأن يتــصرف 
املقدمة هلم بغية متكني بلدان املنطقة من تعزيـز قـدرهتا علـى االسـتجابة لالحتياجـات بالـشراكة         

__________ 
 .www.unhcr.orgمتاحة على املوقع  )٨( 
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املتحـدة، وحركـة الـصليب األمحـر واهلـالل األمحـر            مع املفوضية، وغريهـا مـن وكـاالت األمـم           
 الدولية واملنظمات غري احلكومية؛

 مجيع الدول واملنظمات غري احلكومية واملنظمات األخـرى ذات الـصلة             حتث ‐ ٢٧ 
ــية وبـــروح مـــن التـــضامن الـــدويل     ــتراك مـــع املفوضـ ــاء وتقاســـمعلـــى أن تقـــوم، باالشـ  األعبـ

سـيما البلـدان الـيت     رد بغية حتسني قدرة البلدان املضيفة، والواملسؤوليات، بالتعاون وتعبئة املوا   
ــب          ــل، وهتي ــا الثقي ــف عبئه ــن الالجــئني وملتمــسي اللجــوء، وختفي ــرية م ــداداً غف اســتقبلت أع
ــصدي        ــدويل للت ــساعدة مــن اجملتمــع ال ــة امل ــاز يف تعبئ ــا احلف ــة دوره باملفوضــية أن تواصــل تأدي

لالجـئني يف البلـدان الناميـة، وال سـيما أقـل البلـدان              لألسباب اجلذرية املفضية إىل كثرة أعـداد ا       
منواً والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية، ولآلثار االقتصادية والبيئية واالجتماعية النامجـة             

  عن ذلك؛
 باملفوضية أن تواصل استطالع الطرق والوسائل الكفيلة بتوسيع قاعـدة           هتيب - ٢٨ 

 العــدل يف تقاســم األعبــاء، وذلــك عــن طريــق توطيــد التعــاون مــع   ماحنيهــا لتحقيــق املزيــد مــن
  املاحنني احلكوميني، واملاحنني غري احلكوميني، والقطاع اخلاص؛

 بــأن تــوفري مـوارد كافيــة ويف الوقــت املناسـب للمفوضــية أمــر الزم لكــي   تقـر  - ٢٩ 
ــة إليهــا مبوجــب نظامهــا األساســي    ــة املوكَل ــام بالوالي ــرارات )٩(تواصــل القي ــة العامــة وق  اجلمعي

الالحقة بشأن الالجئني وغريهم من األشخاص الـذين تعـىن هبـم املفوضـية، وتـشري إىل قراراهتـا                   
ــؤرخ ٥٨/١٥٣ ــانون األول٢٢ املــ ــؤرخ ٥٨/٢٧٠  و٢٠٠٣ديــــسمرب / كــ ــانون ٢٣ املــ  كــ

 ٦٠/١٢٩  و ٢٠٠٤ديـسمرب   /  كـانون األول   ٢٠ املؤرخ   ٥٩/١٧٠ و   ٢٠٠٣ديسمرب  /األول
ــؤرخ  ــسمرب /ولكــانون األ ١٦امل ــؤرخ ٦١/١٣٧  و٢٠٠٥دي ــسمرب / كــانون األول١٩ امل دي
 مــن النظــام األساســي للمفوضــية، وحتــث  ٢٠ املتعلقــة، يف مجلــة أمــور، بتنفيــذ الفقــرة  ٢٠٠٦

احلكومات وغريها من املاحنني على االستجابة على وجه السرعة للنداءات السنوية والتكميليـة             
  املدرجة يف براجمها؛اليت توجهها املفوضية لتلبية االحتياجات 

 إىل املفوض السامي أن يقدم تقريراً عن أنـشطته إىل اجلمعيـة العامـة يف            تطلب - ٣٠ 
 .دورهتا الثالثة والستني

__________ 
 .، املرفق)٥-د (٤٢٨القرار  )٩( 
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 مشروع القرار الثالث  
 تقدمي املساعدة إىل الالجئني والعائدين واملشردين يف أفريقيا  

 ،إن اجلمعية العامة  
ــة ال إذ تــشري   ــة منظم ــب اخلاصــة مبــشاكل      إىل اتفاقي ــة للجوان وحــدة األفريقيــة املنظم

 ،)٢(، وإىل امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب)١(١٩٦٩الالجئني يف أفريقيا لعام 
، وبروتوكوهلـا   )٣( املتعلقة مبركز الالجـئني    ١٩٥١ أن اتفاقية عام     وإذ تؤكد من جديد    

ـــاقية منظمـــة ا )٤(١٩٦٧لعـــام  ـــام  ، بـــصيغتهما املـــستـكملة باتفـ ، ١٩٦٩لوحـــدة األفريقيـــة لعـ
  يزاالن يشكالن األساس الذي يستند إليه النظام الدويل حلماية الالجئني يف أفريقيا، ال

 بـــضعف النـــساء واألطفـــال بوجـــه خـــاص بـــني املهـــاجرين وغريهـــم مـــن موإذ تـــسلّ 
سية األشــخاص الــذين ُتعــىن هبــم املفوضــية، مبــا يف ذلــك تعرضــهم للتمييــز وإســاءة املعاملــة اجلنــ 

 ؛والبدنية
بـــأن الالجـــئني، واملـــشردين داخليـــاً، وخباصـــة النـــساء واألطفـــال،  م أيـــضاًوإذ تـــسلّ 

اإليــدز، واملالريــا، /ابة بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية يتعرضــون بــصورة متزايــدة خلطــر اإلصــ 
 واألمراض املعدية األخرى؛

لـسامي لـشؤون    ومفـوض األمـم املتحـدة ا       )٥( األمني العـام   ً بتقريريّ حتيط علما  - ١ 
 ؛)٦(الالجئني
ضرورة أن تعـاجل الـدول األفريقيـة حبـزم األسـباب اجلذريـة للتـشريد            إىلتشري   - ٢ 

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

ه، علـى الـرغم مـن مجيـع اجلهـود الـيت بذلتـها األمـم                  أن تالحظ مع بالغ القلق    - ٣ 
املتحـدة واالحتـاد األفريقـي وغريمهـا حـىت اآلن، ال يـزال وضـع الالجـئني واملـشردين يف أفريقيـا           

__________ 
 .١٤٦٩١ ، الرقم١٠٠١ ، اجمللدجمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )١( 
 .٢٦٣٦٣ ، الرقم١٥٢٠ املرجع نفسه، اجمللد )٢( 
 .٢٥٤٥ ، الرقم١٨٩ املرجع نفسه، اجمللد )٣( 
 .٨٧٩١، الرقم ٦٠٦املرجع نفسه، اجمللد  )٤( 
 )٥( A/62/316. 
 .(A/62/12) ١٢الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، امللحق رقم  )٦( 
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حمفوفــاً باملخــاطر، وهتيــب بالــدول واألطــراف األخــرى يف النـــزاعات املــسلحة أن تراعــي بدقــة 
 يف االعتبــار أن النـــزاعات املــسلحة هــي أحــد  القــانون اإلنــساين الــدويل نــصاً وروحــاً، واضــعة 
 األسباب الرئيسية للتشريد القسري يف أفريقيا؛

 املتعلــق حبالـــــــة الالجــئني والعائـــــدين EX.CL/Dec.319 (X) باملقـــرر ترحــب - ٤ 
العاديـة العاشـرة،     واملشردين يف أفريقيا، الذي اختذه اجمللس التنفيذي لالحتاد األفريقي يف دورته          

 ؛)٧(٢٠٠٧يناير / كانون الثاين٢٦  و٢٥ملعقودة يف أديس أبابا، يومي ا
 للــدور القيــادي الـذي تقــوم بــه مفوضــية األمــم املتحــدة  تعـرب عــن تقــديرها  - ٥ 

لشؤون الالجئني، وتثين على املفوضية ملا تبذله من جهود متواصلة، بدعم من اجملتمـع الـدويل،                
حيتــاج إليــه الالجئــون والعائــدون واملــشردون يف   ة مــاملــساعدة بلــدان اللجــوء األفريقيــة ولتلبيــ 

 أفريقيا من محاية ومساعدة؛
ً باملبادرات اليت اختذها االحتاد األفريقـي واللجنـة األفريقيـة حلقـوق             حتيط علما  - ٦ 

 اخلــاص املعــين بــالالجئني قــوم بــه مقررهــايوخباصــة الــدور الــذي اإلنــسان وحقــوق الــشعوب، 
 ن واملشردين داخليا يف أفريقيا؛ اللجوء واملهاجريوملتمسي
 بــأن االســتنتاج املتعلــق باألطفــال املعرضــني للخطــر الــذي  احتــيط علمــاً أيــًض - ٧ 

اعتمدته اللجنة التنفيذيـة لربنـامج مفـوض األمـم املتحـدة الـسامي لـشؤون الالجـئني يف دورهتـا                     
 ٢٠٠٧أكتـوبر   / ل تـشرين األو   ٥ إىل   ١جنيـف يف الفتـرة مـن        يف  املعقودة   )٨(الثامنة واخلمسني 

يهــدف إىل تعزيــز املــساعدة واحلمايــة الــيت توفرهــا مفوضــية األمــم املتحــدة لــشؤون الالجــئني    
من ملتمسي اللجـوء     ،)٩( من اتفاقية حقوق الطفل    ١ املادة   حسب تعريفهم الوارد يف   لألطفال،  

 أو عدميي اجلنسية أو الالجئني أو املشردين داخليا أو العائدين؛
 األفريقيــة حلقــوق اإلنــسان وحقــوق الــشعوب وجلنــة اخلــرباء    اللجنــةتــشجع - ٨ 

 اسـتنتاج اللجنـة التنفيذيـة املتعلـق باألطفـال           إدمـاج األفريقية املعنية حبقوق الطفل ورفاهـه علـى         
  أعماهلما؛صلباملعرضني للخطر يف 

 أن األطفــال، بــسبب ســنهم ووضــعهم االجتمــاعي ومنــوهم اجلــسدي   تؤكــد - ٩ 
أحيــان كــثرية، أشــد قابليــة للتــأثر مــن البــالغني يف حــاالت التــشرد         والعقلــي، يكونــون، يف  

__________ 
 .EX.CL/Dec.315-247 (X)انظر االحتاد األفريقي، الوثيقة  )٧( 
الفـصل الثالـث،    ،  (A/62/12/Add.1) ١٢ية والستون، امللحق رقـم      الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثان    الوثائق   )٨( 

 .الفرع ألف
 .٢٧٥٣١، الرقم ١٥٧٧، اجمللد مم املتحدة، جمموعة املعاهداتاأل )٩( 
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 وتــسلِّم بــأن التــشرد القــسري، والعــودة إىل أوضــاع مــا بعــد النـــزاع، واالنــدماج يف ،القــسري
 من مـدى تـأثر      جمتمعات جديدة، واألوضاع املطولة للتشرد وانعدام اجلنسية، بإمكاهنا أن تزيد         

حلسبان احلساسية اخلاصة لألطفال الالجئني عنـدما ُيجـربون       وتأخذ يف ا   ،األطفال بصورة عامة  
اة فيمـا يتعلـق     على التعرض ملخـاطر تنطـوي علـى أضـرار جـسدية ونفـسية، واالسـتغالل والوفـ                 

ــسلحة  ــة،      ،بالرتاعــات امل ــا وعوامــل املخــاطر الفردي ــة األوســع نطاق ــأن العوامــل البيئي ــسلِّم ب  وت
 تــؤدي إىل تعــّرض األطفــال ألوضــاع شــديدة  ، ميكــن أنإذا اقترنــت ببعــضها بعــضاســيما  وال

 املخاطر؛
بأن أي حل ملسألة التشرد ال ميكن له أن يدوم ما مل تتوفر له مقومـات            تسلِّم   - ١٠ 

 تشجع املفوضية على دعم استدامة العودة وإعادة اإلدماج؛االستدامة، ولذلك 
لتعـدادات كـأداة    بأمهية التسجيل املبكر وفعاليـة نظـم التـسجيل وا        م أيضاً تسلّ - ١١ 

للحماية ووسيلة متكّن من القياس الكمي لالحتياجـات وتقـديرها مـن أجـل تقـدمي املـساعدات                  
 اإلنسانية وتوزيعها وتنفيذ حلول دائمة مناسبة؛

إىل االستنتاج الذي أقرتـه اللجنـة التنفيذيـة يف دورهتـا الثانيـة واخلمـسني                تشري   - ١٢ 
، وتالحظ أشكال التحرش العديـدة الـيت يتعـرض          )١٠(بشأن تسجيل الالجئني وملتمسي اللجوء    

دون أي مــستندات تثبــت وضــعهم، وتــذكّر  بــهلــا الالجئــون وملتمــسو اللجــوء الــذين يـــبقون  
مبـــسؤولية الـــدول عـــن تـــسجيل الالجـــئني املوجـــودين علـــى أراضـــيها، ومبـــسؤولية املفوضـــية   

تأكيـد يف هــذا الــسياق  القيــام بـذلك، حــسب االقتـضاء، وتكــرر ال  باهليئـات الدوليــة املكلفـة    أو
يف ظـل   على الدور احملوري الذي ميكن أن يضطلع بـه التـسجيل والتوثيـق املبكـران والفعـاالن،                  

اعتبارات توفري احلماية، يف تعزيـز جهـود احلمايـة والـدعم الراميـة إىل إجيـاد حلـول               ب االسترشاد
ــام هبــ        ــى القي ــضاء، عل ــد االقت ــدول، عن ــساعد ال ــب باملفوضــية أن ت ــة، وهتي ذا اإلجــراء إذا دائم

 عجزت هذه الدول عن تسجيل الالجئني املوجودين على أراضيها؛ ما
 باجملتمع الدويل، مبا يف ذلك الدول واملفوضية وسائر منظمـات األمـم             تـهـيـب - ١٣ 

املتحدة ذات الصلة، كل يف نطاق واليته، اختاذ إجراءات ملموسـة لتلبيـة احتياجـات الالجـئني                 
ن احلماية واملساعدة، واإلسهام بسخاء يف املشاريع والربامج الراميـة إىل           والعائدين واملشردين م  

 التخفيف من حمنتهم وتيسري إجياد حلول دائمة لالجئني واملشردين؛

__________ 
الفـصل الثالـث،    ،  (A/62/12/Add.1) ١٢الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، امللحق رقـم            )١٠( 

 .الفرع باء
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يكفـي مــن املـساعدة واحلمايــة لالجــئني يف    أمهيــة تـوفري مــا  تؤكـد مــن جديـد   - ١٤ 
 بـني املـساعدة واحلمايـة     الوقت املناسب، وتؤكـد مـن جديـد أيـضاً علـى وجـود عالقـة تعاضـد                 

وعلى أن عدم كفاية املساعدة املادية ونقص األغذية يقوضـان جهـود احلمايـة، وتالحـظ أمهيـة         
إتبــاع هنــج جمتمعــي قــائم علــى احلقــوق يف التعامــل بــصورة بنــاءة مــع الالجــئني والعائــدين           

ملـساعدة املاديـة   واملشردين كأفراد ومع جمتمعاهتم احمللية للحصول على الغذاء وغريه من أنواع ا   
تتــوافر فيهــا املعــايري الــدنيا   بطريقــة عادلــة ومنــصفة، وتعــرب عــن القلــق إزاء احلــاالت الــيت ال  

 للمساعدة، مبا فيها احلاالت اليت مل جتر فيها بعد عمليات التقييم املناسبة لالحتياجات؛
ري  أن احتــرام الــدول ملــسؤولياهتا جتــاه الالجــئني بتــوفتؤكــد مــن جديــد أيــضاً - ١٥ 

احلماية هلم يـتـعـزز بفضل التضامن الدويل بـني مجيـع أعـضاء اجملتمـع الـدويل وأن حتـسني نظـام                     
محاية الالجئني يتم من خالل التعاون الدويل امللتزم انطالقا من روح التضامن وتقاسـم األعبـاء                

 واملسؤوليات بني مجيع الدول؛
ؤولية الرئيـسية عـن    أن الـدول املـضيفة تتحمـل املـس         تؤكد من جديـد كـذلك      - ١٦ 

ــاون مــع املنظمــات        ــدول أن تتخــذ، بالتع ــساين للجــوء، وهتيــب بال ــة الطــابع املــدين واإلن كفال
الدولية، كـل يف نطـاق واليتـه، مجيـع التـدابري الالزمـة لكفالـة احتـرام مبـادئ محايـة الالجـئني،                        

بوجــود تكفــل بــصورة خاصــة عــدم انتــهاك الطــابع املــدين واإلنــساين ملخيمــات الالجــئني   وأن
بأنشطتها أو باستخدام تلـك املخيمـات ألغـراض تتنـاىف مـع طابعهـا املـدين،                عناصر مسلحة أو  

وتشجع املفوض السامي علـى مواصـلة جهـوده، بالتـشاور مـع الـدول وسـائر اجلهـات الفاعلـة               
 املعنية، من أجل احلفاظ على الطابع املدين واإلنساين للمخيمات؛

ـــن - ١٧  ــع األعمــال الــيت  تـدي ــشكل خطــراً علــى األمــن الشخــصي لالجــئني     مجي ت
االعتـداء   الطـرد غـري املـشروع أو       وملتمسي اللجـوء وعلـى رفـاههم، مثـل اإلعـادة القـسرية أو             

البدين، وهتيب بدول اللجوء أن تتخذ، بالتعاون مع املنظمات الدولية، وفقاً ملا يقتـضيه احلـال،                
الجـئني، مبـا فيهـا معاملـة ملتمـسي اللجـوء            مجيع التدابري الالزمة لكفالة احترام مبـادئ محايـة ال         

معاملة إنسانية، وتالحظ مع االهتمام أن املفوض الـسامي مـا فتـئ يتخـذ اخلطـوات الراميـة إىل                 
تشجيع وضـع التـدابري الكفيلـة باحلفـاظ بـشكل أفـضل علـى الطـابع املـدين واإلنـساين للجـوء،                       

 مــع الــدول وغريهــا مــن وتــشجع املفــوض الــسامي علــى مواصــلة بــذل هــذه اجلهــود بالتــشاور 
 اجلهات الفاعلة املعنية؛

 إزاء اســتمرار العنــف وانعــدام األمــن اللــذين يــشكالن   تعــرب عــن اســتيائها  - ١٨ 
هتديداً متواصالً لـسالمة وأمـن مـوظفي املفوضـية واملنظمـات اإلنـسانية األخـرى، وعائقـاً أمـام                    

ن وكـذلك سـائر العـاملني يف اجملـال          التنفيذ الفعال لوالية املفوضية وأمام قدرة شركائها املنفـذي        
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ــدول وأطــراف           ــهم، وحتــث ال ــة لكــل من ــام اإلنــسانية املوكل ــى االضــطالع بامله ــساين عل اإلن
الرتاعات وسائر اجلهات الفاعلة املعنية على اختاذ مجيع التدابري الالزمة حلماية األنـشطة املتـصلة       

يف جمـال تقـدمي املـساعدة اإلنـسانية،         بتقدمي املساعدة اإلنسانية، واحليلولة دون تعـرض العـاملني          
الوطنيني والدوليني، لالعتداء واالختطاف، وكفالة سالمة وأمن مـوظفي املفوضـية وممتلكاهتـا،             
ومجيــع املنظمــات اإلنــسانية املــضطلعة مبهــام بتكليــف مــن املفوضــية، وهتيــب بالــدول أن حتقــق  

نية وأن تقـدم املـسؤولني عـن      يف أي جرائم ترتكـب ضـد مـوظفي املـساعدة اإلنـسا             حتقيقا وافياً 
 هذه اجلرائم إىل العدالة؛

 باملفوضــية واالحتــاد األفريقــي واملنظمــات دون اإلقليميــة ومجيــع الــدول هتيــب ‐ ١٩ 
األفريقية أن تقوم، باالشتراك مع وكاالت منظومة األمم املتحدة واملنظمات احلكوميـة الدوليـة          

زيــز الــشراكات القائمــة وتنــشيطها وإقامــة     واملنظمــات غــري احلكوميــة واجملتمــع الــدويل، بتع    
 شراكات جديدة لدعم نظام محاية الالجئني وملتمسي اللجوء واملشردين داخلياً؛

ـــب - ٢٠  ــف      تـهـي ــة األخــرى أن تكث ــات املعني ــدويل والكيان  باملفوضــية واجملتمــع ال
ك تـدريب  دعمها للحكومات األفريقية من خالل األنـشطة املناسـبة لبنـاء القـدرات، مبـا يف ذلـ        

املوظفني املعنيني، ونشر املعلومات عن الصكوك واملبادئ املتعلقة بـالالجئني، وتـوفري اخلـدمات          
تعــديل تــشريعات متعلقــة بــالالجئني وتنفيــذها،  املاليــة والتقنيــة واالستــشارية للتعجيــل بــسن أو

ية، وتعزيز طرق التصدي حلاالت الطوارئ، ودعم القدرات من أجـل تنـسيق األنـشطة اإلنـسان         
 وخباصة تلك اليت استقبلت عددا كبريا من الالجئني ومن ملتمسي اللجوء؛

 احلق يف العـودة ومبـدأ العـودة الطوعيـة إىل الـوطن، وتناشـد                تؤكد من جديد   - ٢١ 
بلدان املنشأ وبلدان اللجوء أن هتيئ الظروف املواتية للعـودة الطوعيـة إىل الـوطن، وتـسلم بأنـه                   

طوعية إىل الوطن ال تـزال هـي احلـل األمثـل، فـإن إدمـاج الالجـئني               على الرغم من أن العودة ال     
حملياً وإعادة توطينهم يف بلدان ثالثـة، مـىت كـان ذلـك مناسـباً وممكنـاً، يـشكالن أيـضا خيـارين              

ــذين ال      ــة ال ــسوية وضــع الالجــئني األفارق ــسبب     صــاحلني لت ــارهم ب ــودة إىل دي ــستطيعون الع ي
 الظروف السائدة يف بلداهنم األصلية؛

ــضاً   - ٢٢  ــد أي ــن جدي ــوطن     تؤكــد م ــة إىل ال ــودة الطوعي ــي أال تكــون الع ــه ينبغ  أن
بالــضرورة مــشروطة بالتوصــل إىل حلــول سياســية يف البلــد األصــلي بغيــة عــدم إعاقــة ممارســة    
الالجــــئني حقهــــم يف العــــودة، وتــــسلم بــــأن عمليــــة العــــودة الطوعيــــة إىل الــــوطن وإعــــادة  

ئدة يف البلـد األصـلي، وتـسلم علـى وجـه اخلـصوص              تتوقف عادة على األوضاع الـسا      اإلدماج
بأن العـودة الطوعيـة إىل الـوطن ميكـن أن تـتم يف ظـروف آمنـة حتفـظ كرامـة اإلنـسان، وحتـث                       
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سـيما   املفوض السامي على التشجيع على العودة املستدامة عن طريق إجيـاد حلـول دائمـة، وال               
 حلاالت اللجوء طويلة األمد؛

حنة الدولية أن تقدم مساعدة ماليـة وماديـة تـسمح بتنفيـذ       باجلهات املا  تـهـيـب - ٢٣ 
ــى حــد ســواء، حــسب         ــضيفة عل ــة امل ــد الالجــئني واجملتمعــات احمللي ــة تفي ــة جمتمعي ــرامج إمنائي ب

 االقتضاء، باالتفاق مع البلدان املضيفة ومبا يتماشى واألهداف اإلنسانية؛
ــستجيب، انطالقــاً مــن روح     تناشــد - ٢٤  التــضامن وتقاســم   اجملتمــع الــدويل أن ي

 الــراغبني يف االســتيطان يف بلــد ثالــث،  األفارقــةاألعبــاء واملــسؤوليات، الحتياجــات الالجــئني  
وتالحــظ يف هــذا الــصدد أمهيــة االســتخدام االســتراتيجي إلعــادة التــوطني، بوصــفه جــزءاً مــن   
 االستجابات الشاملة لكل حالة من حـاالت اللجـوء علـى حـدة، وحتقيقـا هلـذه الغايـة، تـشجع                    

واملفوضـية وغريمهـا مـن الـشركاء املعنـيني علـى االسـتفادة الكاملـة، عنـد                  بـاألمر   الدول املهتمة   
 ؛)١١(االقتضاء، من إطار التفامهات املتعدد األطراف بشأن إعادة التوطني

 باجلهات املاحنة الدولية أن تقدم مـساعدة ماديـة وماليـة لتنفيـذ بـرامج                تـهـيـب - ٢٥ 
ــة وباهلياكــل األساســية يف بلــدان اللجــوء نتيجــة    ترمــي إىل إصــالح الــضرر الــ  ذي يلحــق بالبيئ
 لوجود الجئني على أراضيها؛

 اجملتمـــع الـــدويل علـــى أن يـــستمر يف متويـــل بـــرامج املفوضـــية اخلاصـــة  حتـــث - ٢٦ 
بالالجئني متويالً سخياً، انطالقاً من روح التضامن الدويل وتقاسم األعباء، وأن يكفل ألفريقيـا              

فة مــن املــوارد املخصــصة لالجــئني، آخــذاً يف االعتبــار الزيــادة الكــبرية يف   حــصة عادلــة ومنــص
 احتياجات الربامج املخصصة ألفريقيا، بسبب عدة أمور منها إمكانيات العودة إىل الوطن؛

 علـى حتديـد حـاالت اللجـوء طويلـة            بـاألمر   املفوضـية والـدول املهتمـة      تشجع - ٢٧ 
 وضع هنج حمددة ومتعددة األطـراف وشـاملة وعمليـة،           األمد اليت ميكن إجياد حل هلا من خالل       

مبا يف ذلك زيادة تقاسم األعباء واملسؤوليات على الصعيد الدويل، وإجياد حلول دائمـة ضـمن                
 ؛سياق متعدد األطراف

 إزاء حمنـة املـشردين داخليـاً يف أفريقيـا، وحتـيط علمـاً               تعـرب عن بـالغ القلــق      - ٢٨ 
فريقيـــة لتعزيـــز اآلليـــات اإلقليميـــة حلمايـــة املـــشردين داخليـــاً  بـــاجلهود الـــيت تبـــذهلا الـــدول األ

ومــساعدهتم، وهتيــب بالــدول أن تتخــذ إجــراءات ملموســة ملنــع التــشريد الــداخلي ولتلبيــة          
احتياجـــات املـــشردين داخليـــا مـــن احلمايـــة واملـــساعدة، وتـــشري يف هـــذا الـــصدد إىل املبـــادئ  
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 علماً باألنـشطة احلاليـة للمفوضـية فيمـا يتـصل            ، وحتيط )١٢(التوجيهية املتعلقة بالتشريد الداخلي   
حبماية ومساعدة املشردين داخليا، مبا فيها األنشطة املضطلع هبـا يف سـياق الترتيبـات املـشتركة                 
بني الوكـاالت يف هـذا اجملـال، وتؤكـد علـى وجـوب تنفيـذ تلـك األنـشطة مبـا يتفـق وقـرارات                          

فوضية اخلاصة بالالجئني ومبؤسـسة اللجـوء،       اجلمعية العامة ذات الصلة ودون املساس بوالية امل       
 وتشجع املفوض السامي على مواصلة حواره مع الدول بشأن دور املفوضية يف هذا الصدد؛

ــاً إىل أن     تدعـــو - ٢٩  ــسان للمــشردين داخلي ــام املعــين حبقــوق اإلن ــل األمــني الع  ممث
ــة و     ــة الدولي املنظمــات غــري يواصــل حــواره اجلــاري مــع الــدول األعــضاء واملنظمــات احلكومي

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

 إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية العامـة يف دورهتـا الثالثـة والـستني                 تطلب - ٣٠ 
ني والعائـدين واملـشردين يف أفريقيـا، آخـذاً يف اعتبـاره        تقريراً شامالً عن املساعدة املقدمة لالجئ     

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