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  قرار اختذته اجلمعية العامة

 ])A/62/431( على تقرير اللجنة الثالثةبناء[
 

تقدمي املساعدة إىل الالجئني والعائدين واملشردين يف أفريقيا- ٦٢/١٢٥
 ،إن اجلمعية العامة

شاكلمــن مــ  اخلاصـةنــواحيإىل اتفاقيــة منظمـة الوحــدة األفريقيــة املنظمـة للإذ تـشري
 ،)٢(الشعوبو امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان، وإىل)١(١٩٦٩ريقيا لعامالالجئني يف أف

 وبروتوكوهلـا)٣( املتعلقـة مبركـز الالجـئني١٩٥١ أن اتفاقية عـاموإذ تؤكد من جديد
ــصيغتهما املـــستـكملة)٤(١٩٦٧لعـــام ـــامب، بـ ــة لعـ ــدة األفريقيـ ـــاقية منظمـــة الوحـ ،١٩٦٩اتفـ

ويل حلماية الالجئني يف أفريقيا،ساس النظام الدأيزاالن يشكالن ال
ــنالالجـــئني بـــضعف النـــساء واألطفـــال بوجـــه خـــاص بـــنيوإذ تـــسلم   وغريهـــم مـ

، مبـا يف ذلـك تعرضــهم لــشؤون الالجـئني األمـم املتحـدةفوضـيةماألشـخاص الـذين تعـىن ــم
 ، اجلنسي والبديناالنتهاكللتمييز و

 النـــساء واألطفـــال،ســـيماالبـــأن الالجـــئني واملـــشردين داخليـــا، وإذ تـــسلم أيـــضا
متالزمـة نقـص املناعـة/يتعرضون بصورة متزايدة خلطر اإلصابة بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية

 ، واملالريا واألمراض املعدية األخرى)اإليدز(املكتسب
 

_______________

 .١٤٦٩١ ، الرقم١٠٠١ ، الدجمموعة املعاهداتاألمم املتحدة، )١(
 .٢٦٣٦٣ ، الرقم١٥٢٠ املرجع نفسه، الد )٢(
 .٢٥٤٥ ، الرقم١٨٩  نفسه، الداملرجع )٣(
 .٨٧٩١، الرقم٦٠٦املرجع نفسه، الد )٤(
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ومفـوض األمـم املتحـدة الـسامي لـشؤون )٥( بتقريري األمني العـامحتيط علما - ١ 
 ؛)٦(الالجئني

ضرورة أن تعاجل الـدول األفريقيـة حبـزم األسـباب اجلذريـة للتـشريد إىلتشري - ٢ 
القسري يف أفريقيا جبميع أشكاله وأن تعزز السالم واالسـتقرار والرخـاء يف مجيـع أحنـاء القـارة

 األفريقية ملنع تدفق الالجئني؛
 اجلهـود الـيت بذلتـها األمـمكـل أنـه، علـى الـرغم مـنتالحظ مع بالغ القلـق - ٣ 

واالحتـاد األفريقـي وغريمهـا حـىت اآلن، ال يـزال وضـع الالجـئني واملـشردين يف أفريقيــااملتحـدة
 بدقــةتقيـداعات املـسلحة أن تصرحمفوفـا باملخـاطر، ويـب بالـدول واألطــراف األخـرى يف الـ

اعات املـسلحة هـي أحـدصرالقانون اإلنساين الدويل نـصا وروحـا، واضـعة يف االعتبـار أن الـب
 للتشريد القسري يف أفريقيا؛األسباب الرئيسية

EX.CL/Dec.319 باملقـــررترحــب - ٤  (X)املتعلــق حبالـــــــة الالجــئني والعائـــــدين 
العاديـة العاشـرة واملشردين يف أفريقيا الذي اختذه الس التنفيـذي لالحتـاد األفريقـي يف دورتـه

 ؛)٧(٢٠٠٧يناير/ كانون الثاين٢٦  و٢٥ يفاملعقودة يف أديس أبابا،
 للـدور القيـادي ملفوضية األمم املتحـدة لـشؤون الالجـئنيتعرب عن تقديرها - ٥ 

 ملا تبذله من جهود متواصـلة، بـدعم مـن اتمـع الـدويل، ملـساعدةيهاالذي تقوم به، وتثين عل
حيتـاج إليـه الالجئـون والعائـدون واملـشردون يف أفريقيـا مـن بلدان اللجوء األفريقية ولتلبيـة مـا

 اعدة؛محاية ومس
ة األفريقيـة حلقـوق باملبادرات اليت اختذها االحتاد األفريقـي واللجنـحتيط علما - ٦ 

 وملتمـسي اخلـاص املعـين بـالالجئنيوخباصة الدور الذي يقوم بـه مقررهـاالشعوب،اإلنسان و
 اللجوء واملهاجرين واملشردين داخليا يف أفريقيا؛

 أقرتهاألطفال املعرضني للخطر الذي بأن االستنتاج املتعلق بحتيط علما أيضا - ٧ 
اللجنــة التنفيذيــة لربنــامج مفــوض األمــم املتحــدة الــسامي لــشؤون الالجــئني يف دورــا الثامنــة

 يهـدف)٨(٢٠٠٧أكتـوبر/ تـشرين األول٥ إىل١ املعقودة يف جنيف يف الفتـرة مـنواخلمسني
_______________

)٥( A/62/316. 
 .(A/62/12) ١٢الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، امللحق رقم )٦(
EX.CL/Dec.315-347 االحتاد األفريقي، الوثيقة:انظر )٧( (X). 
 ،(A/62/12/Add.1)ألـف ١٢ة العامـة، الـدورة الثانيـة والـستون، امللحـق رقـمالرمسية للجمعيالوثائق )٨(

 .الفصل الثالث، الفرع ألف
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 ١ املـادة تعـريفهم يفكمـا يـرد،فوضـية لألطفـالاملا توفرمهتنيلإىل تعزيز املساعدة واحلماية ال
من ملتمسي اللجـوء أو عـدميي اجلنـسية أو الالجـئني أو املـشردين ،)٩(من اتفاقية حقوق الطفل

 داخليا أو العائدين؛
ــة حلقــوق اإلنــسان وحقــوق الــشعوب وجلنــة اخلــرباءتــشجع - ٨   اللجنــة األفريقي

 اللجنـة التنفيذيـة املتعلـق باألطفـال اسـتنتاجإدمـاجاألفريقية املعنية حبقوق الطفل ورفاهـه علـى
  أعماهلما؛صلباملعرضني للخطر يف

 أن األطفــال، بــسبب ســنهم ووضــعهم االجتمــاعي ومنــوهم اجلــسديتؤكــد - ٩ 
دي مـن البـالغني يف حـاالت التـشرأكثـر عرضـة للخطـر،غالب األحيـانوالعقلي، يكونون، يف

 واالنـدماجاعصر الـ انتـهاء ما بعـدالتحا والعودة إىلد القسريي وتسلم بأن التشر،القسري
 تعـرض  أن تزيد مـنميكن  الطويلة األمدلتشرد وانعدام اجلنسيةحاالت ايف جمتمعات جديدة و
خاصــةبــصفةألطفــال الالجــئنيضــعف ا وتأخــذ يف احلــسبان، للخطــراألطفــال بــصورة عامــة
نتيجــةوفــاةالســتغالل والل وا ونفــسياجــسديأذى تلحــق ــمملخــاطرعنــدما يعرضــون قــسرا

 بــأن العوامــل البيئيـة األوســع نطاقــا وعوامــل املخــاطر الفرديــة،عتــرف وت،عات املــسلحةصرالـل
 ، ميكن أن تعرض األطفال ألوضاع شديدة املخاطر؛جتمعتإذا اسيما وال

د ال ميكن أن يدوم ما مل تتـوفر لـه مقومـاتيبأن أي حل ملسألة التشرتسلم - ١٠ 
 فوضية على دعم استدامة العودة وإعادة اإلدماج؛تشجع املاالستدامة، ولذلك

 بأمهية التسجيل املبكر وفعالية نظـم التـسجيل والتعـدادات كـأداةتسلم أيضا - ١١ 
 ةللحماية ووسيلة متكن مـن القيـاس الكمـي لالحتياجـات وتقـديرها مـن أجـل تقـدمي املـساعد

 مناسبة؛واإلنسانية وتوزيعها وتنفيذ حلول دائمة
الـذي أقرتـهاملتعلق بتسجيل الالجـئني وملتمـسي اللجـوءىل االستنتاجإتشري - ١٢ 

ــة واخلمــسني ــا الثاني ــة يف دور ــة التنفيذي ــيت)١٠(اللجن ــدة ال ، وتالحــظ أشــكال التحــرش العدي
، مركــزهم دون أي مــستندات تثبــتظلونيتعــرض هلــا الالجئــون وملتمــسو اللجــوء الــذين يـــ

سؤوليةإىل مــجــئني املوجــودين علــى أراضــيها، وسؤولية الــدول عــن تــسجيل الالمــ شري إىلوتــ
يف هـذا الـسياقالقيـام بـذلك، حـسب االقتـضاء، وتكـررباهليئات الدولية املكلفة املفوضية أو

،يف وقت مبكـر وبـشكل فعـال التسجيل والتوثيقيؤديهالذي ميكن أناألساسيالدورتأكيد

_______________

 .٢٧٥٣١، الرقم١٥٧٧، الد جمموعة املعاهداتمم املتحدة،األ )٩(
ــدورة )١٠( ــة، الــ ــة العامــ ــة للجمعيــ ــسونالوثــــائق الرمسيــ ــمالــــسادسة واخلمــ ــق رقــ ألــــف ١٢، امللحــ

(A/56/12/Add.1)،صل الثالث، الفرع باءالف. 
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الراميـة إىل إجيـاد حلـولاجلهـودودعـماحلمايـةتبـارات تـوفري احلمايـة، يف تعزيـزعسترشادا باا
يف حـالدائمة، ويب باملفوضية أن تساعد الدول، عنـد االقتـضاء، علـى القيـام ـذا اإلجـراء

  تسجيل الالجئني املوجودين على أراضيها؛دم متكنها منع
ــتـهـيـــب - ١٣   الــدول واملفوضــية وســائر منظمــات األمــمه بــاتمع الــدويل، مبــا في

 الصلة، كل يف نطاق واليته، اختاذ إجراءات ملموسة لتلبيـة احتياجـات الالجـئنياملتحدة ذات
والعائدين واملـشردين مـن احلمايـة واملـساعدة، واإلسـهام بـسخاء يف املـشاريع والـربامج الراميـة

 إىل التخفيف من حمنتهم وتيسري إجياد حلول دائمة لالجئني واملشردين؛
ــ تؤكــد مــن جديــد - ١٤  ــوفري م ــة ت ــة لالجــئني اأمهي ــساعدة واحلماي  يكفــي مــن امل

عاضـد بـني يف الوقت املناسـب، وتؤكـد مـن جديـد أيـضا وجـود عالقـة توالعائدين واملشردين
أن عدم كفاية املـساعدة املاديـة ونقـص األغذيـة يقوضـان جهـود احلمايـة،واملساعدة واحلماية

جـئنيورة بنـاءة مـع الالوتالحظ أمهيـة إتبـاع ـج جمتمعـي قـائم علـى احلقـوق يف التعامـل بـص
 أشـكال ومع جمتمعام احمللية للحصول على الغذاء وغريه مـنمن األفرادوالعائدين واملشردين

 فيهـاتـستوىف املساعدة املادية بطريقة عادلة ومنصفة، وتعـرب عـن القلـق إزاء احلـاالت الـيت ال
  التقييم املناسب لالحتياجات؛د فيها بع جيراملعايري الدنيا للمساعدة، مبا فيها احلاالت اليت مل

 أن احتــرام الــدول ملــسؤولياا جتــاه الالجــئني بتــوفريتؤكــد مــن جديــد أيــضا - ١٥ 
 نظـامتعزيـزاحلماية هلم يـتـعـزز بفضل التـضامن الـدويل بـني مجيـع أعـضاء اتمـع الـدويل وأن

ــااللتزاممحايــة الالجــئني يــتم مــن خــالل التعــاون الــدويل مــن روح التــضامن انطالقــااملتــسم ب
 وتقاسم األعباء واملسؤوليات بني مجيع الدول؛

 أن الـدول املـضيفة تتحمـل املـسؤولية الرئيـسية عـنتؤكد من جديـد كـذلك - ١٦ 
ــاون مــع املنظمــات ــدول أن تتخــذ، بالتع ــب بال ــساين للجــوء، وي ــة الطــابع املــدين واإلن كفال

 لكفالـة احتـرام مبـادئ محايـة الالجـئني،الدولية، كل يف نطـاق واليتـه، مجيـع التـدابري الالزمـة
 مبعــد الطــابع املــدين واإلنــساين ملخيمــات الالجــئني احلفــاظ علــىتكفــل بــصورة خاصــة وأن

ها يفأو باسـتخدام أي نشاط مسلح يف تلك املخيمات  عناصر مسلحة أو أيبوجودالسماح
ده، بالتـشاور مـع تتناىف مع طابعها املدين، وتشجع املفوض السامي على مواصلة جهوأغراض

الــدول وســائر اجلهــات الفاعلــة املعنيــة، مـــن أجــل احلفــاظ علــى الطــابع املــدين واإلنـــساين
 للمخيمات؛

ـــن - ١٧  األمــن الشخــصي لالجــئنييهــدد مجيــع األعمــال الــيت تــشكل خطــراتـدي
االعتـداء البـدين، الطـرد غـري املـشروع أو وملتمسي اللجوء ورفاههم، مثل اإلعادة القسرية أو

ويب بدول اللجوء أن تتخذ، بالتعاون مع املنظمات الدوليـة، وفقـا ملـا يقتـضيه احلـال، مجيـع
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التدابري الالزمة لكفالة احترام مبادئ محاية الالجئني، مبا فيها معاملـة ملتمـسي اللجـوء معاملـة
 إىل تـشجيعترمـيطـواتخإنسانية، وتالحظ مع االهتمام أن املفوض السامي مـا فتـئ يتخـذ

علـى الطـابع املـدين واإلنـساين للجـوء، وتـشجعكفل احلفاظ بشكل أفضلاليت توضع التدابري
 اجلهــود بالتــشاور مــع الــدول وغريهــا مــن اجلهــاتتلــكاملفـوض الــسامي علــى مواصــلة بــذل

 الفاعلة املعنية؛
ــشكالنتعــرب عــن اســتيائها - ١٨  ــذين ي   إزاء اســتمرار العنــف وانعــدام األمــن الل

مـوظفي املفوضـية واملنظمـات اإلنـسانية األخـرى، وعائقـاوأمـنرا يهدد باستمرار سـالمةخط
أمام التنفيـذ الفعـال لواليـة املفوضـية وأمـام قـدرة شـركائها املنفـذين وسـائر العـاملني يف اـال

، وحتــث الــدول وأطــراف إىل كــل منــهماملــسندةاإلنــساين علــى االضــطالع باملهــام اإلنــسانية
تـصلةئر اجلهات الفاعلة املعنية على اختاذ مجيع التدابري الالزمة حلمايـة األنـشطة امل وساالصراع

يف جمـال تقـدميالـوطنيني والـدوليني واحليلولـة دون تعـرض العـاملنيبتقدمي املـساعدة اإلنـسانية
 وكفالــة سـالمة وأمــن مــوظفي املفوضــية وممتلكاــاة اإلنــسانية لالعتــداء واالختطــافاملـساعد
املنظمــات اإلنــسانية املــضطلعة مبهــام بتكليـف مــن املفوضــية، ويــب بالــدول أن حتقــقومجيـع

املـساعدة اإلنـسانيةتقـدمي  العـاملني يف جمـالوظفنياملـحتقيقا وافيا يف أي جـرائم ترتكـب ضـد
 وأن تقدم املسؤولني عن هذه اجلرائم إىل العدالة؛

دون اإلقليميـة ومجيــع الــدول باملفوضــية واالحتـاد األفريقــي واملنظمــاتيـب - ١٩ 
 مـع وكـاالت منظومـة األمـم املتحـدة واملنظمـات احلكوميـةجنبا إىل جنباألفريقية أن تقوم،

الدولية واملنظمات غري احلكومية واتمع الدويل، بتعزيز الشراكات القائمـة وتنـشيطها وإقامـة
 ين داخليا؛شراكات جديدة لدعم نظام محاية الالجئني وملتمسي اللجوء واملشرد

ـــب - ٢٠  ــة األخــرى أن تكثــفتـهـي ــات املعني ــدويل والكيان  باملفوضــية واتمــع ال
دعمها للحكومات األفريقية من خالل األنشطة املناسـبة لبنـاء القـدرات، مبـا يف ذلـك تـدريب

 وتـوفري اخلـدماتكوك واملبـادئ املتعلقـة بـالالجئنياملوظفني املعنيني ونشر املعلومات عـن الـص
 تطبيقهــاتعــديل تــشريعات متعلقــة بــالالجئني و ليــة والتقنيــة واالستــشارية للتعجيــل بــسن أواملا

ق األنـشطة اإلنـسانية،وتعزيز طرق التصدي حلاالت الطوارئ ودعم القدرات مـن أجـل تنـسي
  من الالجئني وملتمسي اللجوء؛ةدا كبرياعدأاليت استقبلتاحلكوماتوخباصة

لعـودة ومبـدأ العـودة الطوعيـة إىل الـوطن، وتناشـد احلق يف اتؤكد من جديد - ٢١ 
اتية للعـودة الطوعيـة إىل الـوطن، وتـسلم بأنـهؤبلدان املنشأ وبلدان اللجوء أن يئ الظروف امل

 أن العودة الطوعيـة إىل الـوطن ال تـزال هـي احلـل األمثـل، فـإن إدمـاج الالجـئني حمليـايف حني
 لتـسوية أيـضانان صـاحلاذلك مناسبا وممكنا، خيـاروإعادة توطينهم يف بلدان ثالثة، مىت كان
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يـستطيعون العـودة إىل ديـارهم بـسبب الظـروف الـسائدة يف وضع الالجئني األفارقـة الـذين ال
 بلدام األصلية؛

 أنــه ينبغــي أال تكــون العــودة الطوعيــة إىل الــوطنتؤكــد مــن جديــد أيــضا - ٢٢ 
بلــد األصــلي بغيــة عــدم إعاقــة ممارســةبالــضرورة مــشروطة بالتوصــل إىل حلــول سياســية يف ال

الالجـــئني حقهــــم يف العـــودة، وتــــسلم بــــأن عمليـــة العــــودة الطوعيـــة إىل الــــوطن وإعــــادة
تتوقف عادة على األوضاع الـسائدة يف البلـد األصـلي، وتـسلم علـى وجـه اخلـصوص اإلدماج

 وحتـثبأن العودة الطوعيـة إىل الـوطن ميكـن أن تـتم يف ظـروف آمنـة حتفـظ كرامـة اإلنـسان،
ــشجيع العــودة املــ ــق إجيــاد حلــول دائمــةاملفــوض الــسامي علــى ت ســيما  وال،ستدامة عــن طري

 حلاالت اللجوء طويلة األمد؛
 باجلهات املاحنة الدولية أن تقدم مساعدة مالية وماديـة تـسمح بتنفيـذتـهـيـب - ٢٣ 

ــة ــرامج إمنائي ــةب ــى حــد جمتمعي ــة املــضيفة عل ــات احمللي ــد الالجــئني واتمع  ســواء، حــسبتفي
 األهداف اإلنسانية؛سق معاالقتضاء، باالتفاق مع البلدان املضيفة ومبا يت

 اتمــع الــدويل أن يــستجيب، انطالقــا مــن روح التــضامن وتقاســمتناشــد - ٢٤ 
االستيطان يف بلد ثالـث، وتالحـظ يفإىل األفارقةاألعباء واملسؤوليات، الحتياجات الالجئني

ــة االســت ــصدد أمهي ــوطني، بوصــفه جــزءا مــن االســتجابهــذا ال  ةخدام االســتراتيجي إلعــادة الت
الشاملة لكل حالة من حاالت اللجوء على حدة، وحتقيقا هلـذه الغايـة، تـشجع الـدول املهتمـة

واملفوضية وغريمهـا مـن الـشركاء املعنـيني علـى االسـتفادة الكاملـة، عنـد االقتـضاء، مـنباألمر
 ؛)١١(شأن إعادة التوطنيإطار التفامهات املتعدد األطراف ب

 باجلهات املاحنة الدولية أن تقدم مساعدة ماديـة وماليـة لتنفيـذ بـرامجتـهـيـب - ٢٥ 
ترمي إىل إصالح الضرر الذي يلحق بالبيئة واهلياكل األساسية يف بلدان اللجوء نتيجة لوجـود

 الجئني على أراضيها؛
مج املفوضـــية اخلاصـــة اتمـــع الـــدويل علـــى أن يـــستمر يف متويـــل بـــراحتــث - ٢٦ 

، انطالقــا مــن روح التــضامن الــدويل وتقاســم األعبــاء، وأن يكفــل ألفريقيــابــسخاءبــالالجئني
حــصة عادلــة ومنــصفة مــن املــوارد املخصــصة لالجــئني، آخــذا يف االعتبــار الزيــادة الكــبرية يف

 لوطن؛ عدة منها إمكانيات العودة إىل ا أموراحتياجات الربامج املخصصة ألفريقيا، بسبب
 علـى حتديـد حـاالت اللجـوء طويلـة بـاألمر املفوضـية والـدول املهتمـةتشجع - ٢٧ 

، ومتعـددة األطـرافاألمد اليت ميكن إجياد حل هلا من خالل وضع ج حمـددة شـاملة وعمليـة
_______________
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 زيادة تقاسم األعباء واملسؤوليات على الصعيد الـدويل وإجيـاد حلـول دائمـةبوسائل عدة منها
 ؛ األطرافضمن سياق متعدد

 إزاء حمنـة املـشردين داخليـا يف أفريقيـا، وحتـيط علمـاتعـرب عن بـالغ القلــق - ٢٨ 
بـــاجلهود الـــيت تبـــذهلا الـــدول األفريقيـــة لتعزيـــز اآلليـــات اإلقليميـــة حلمايـــة املـــشردين داخليـــا
ومــساعدم، ويــب بالــدول أن تتخــذ إجــراءات ملموســة ملنــع التــشريد الــداخلي ولتلبيــة

 الــصدد إىل املبــادئذلــكملــشردين داخليــا مــن احلمايــة واملــساعدة، وتــشري يفاحتياجــات ا
، وحتيط علمـا باألنـشطة احلاليـة للمفوضـية فيمـا يتـصل)١٢(التوجيهية املتعلقة بالتشرد الداخلي

ــساعدمحبمايــة املــشردين داخليــا ــات وم ــياق الترتيب ــا يف س  ــضطلع ، مبــا فيهــا األنــشطة امل
  يتـسق مـع على وجوب تنفيذ تلك األنشطة مباشدد يف هذا اال، وتاملشتركة بني الوكاالت

 بنظـام بـالالجئني وفيمـا يتعلـققرارات اجلمعية العامة ذات الصلة دون املساس بوالية املفوضية
اللجوء، وتشجع املفوض السامي على مواصلة حواره مع الدول بـشأن دور املفوضـية يف هـذا

 الصدد؛
ــل األمــنيتدعـــو - ٢٩  ــا إىل أن ممث ــسان للمــشردين داخلي ــين حبقــوق اإلن ــام املع  الع

ــه،يواصــل ــا لواليت ــة، وفق ــة الدولي ــات احلكومي ــدول األعــضاء واملنظم ــع ال  حــواره اجلــاري م
يقدمـه مـن تقـارير إىل  يف ماذا الشأنواملنظمات غري احلكومية املعنية، وأن يدرج معلومات

 جملس حقوق اإلنسان وإىل اجلمعية العامة؛
 إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية العامـة يف دورـا الثالثـة والـستنيتطلب - ٣٠ 

تقريرا شامال عن املساعدة املقدمة لالجئني والعائدين واملـشردين يف أفريقيـا، آخـذا يف اعتبـاره
تقريـر مفـوض األمـم” اجلهـود الـيت تبـذهلا بلـدان اللجـوء، يف إطـار البنـد املعنـونةتامـبصورة

 واملـسائل املتـصلة بـالالجئني والعائـدين واملـشردين واملـسائلتحدة السامي لـشؤون الالجـئنيامل
 .“اإلنسانية

 ٧٦اجللسة العامة
 ٢٠٠٧ ديسمرب/ كانون األول١٨
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