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  قرار اختذته اجلمعية العامة

 ])A/65/450( على تقرير اللجنة الثالثةبناء[
 

 تقدمي املساعدة إىل الالجئني والعائدين واملشردين يف أفريقيا - ٦٥/١٩٣
 

 ،إن اجلمعية العامة 
ــة منظمــة الوحــدة األفريقيــةإذ تــشري شاكل مبــ اخلاصــةوانــبجلا الــيت تــنظمإىل اتفاقي
 ،)٢(الشعوب ووإىل امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان )١(١٩٦٩قيا لعامالالجئني يف أفري

 وبروتوكوهلـا لعـام)٣( املتعلقـة مبركـز الالجـئني١٩٥١ أن اتفاقية عـامتعيد تأكيدوإذ
يــزاالن  ال،١٩٦٩اتفـــاقية منظمــة الوحـدة األفريقيــة لعـــامب، بـصيغتهما املــستـكملة)٤(١٩٦٧

 ماية الالجئني يف أفريقيا،ساس النظام الدويل حلأيشكالن
 وغريهــم مـــنهــم األشــد ضــعفا بــني الالجــئنيواألطفــالبــأن النــساء وإذ تــسلم 

، اجلنـسي والبـدينواالعتـداءتمييزلل هممبا يف ذلك تعرض ،اهتمامهم موضعاألشخاص الذين
 القـائم علـى أسـاس نـوع اجلـنسالعنـف يف هـذا الـصدد بأمهيـة منـع العنـف اجلنـسي وتقرإذو
 ،هلمالتصديوا
 الدول األعضاء ومفوض األمـم املتحـدة الـسامي لـشؤون اليت تبذهلاهوداجلب تنوهوإذ 

إزاء القلـق عـن بـالغتعـربإذ الالجـئني، وحالـة لتحـسنيواجلهـات املعنيـة األخـرىالالجئني
  املعيشة يف العديد من خميمات الالجئني يف أفريقيا،أحوالتدهور

_______________

 .١٤٦٩١ ، الرقم١٠٠١ ، الدجمموعة املعاهداتاألمم املتحدة، )١(
 .٢٦٣٦٣ ، الرقم١٥٢٠ املرجع نفسه، الد )٢(
 .٢٥٤٥ ، الرقم١٨٩ املرجع نفسه، الد )٣(
 .٨٧٩١، الرقم٦٠٦املرجع نفسه، الد )٤(
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ــا،بــأن الالجــئني ووإذ تــسلم  النــساء واألطفــال، يتعرضــونخباصــةواملــشردين داخلي
متالزمـة نقـص املناعـة املكتـسب/بصورة متزايدة خلطر اإلصابة بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية

 ، واملالريا وأمراض معدية أخرى)اإليدز(
املــشردين داخليــا يفومــساعدةمايــةحل األفريقــياالحتــاداتفاقيــة باعتمــادوإذ ترحــب 

خطـوة كـبرية حنـو تعزيـز، األمـر الـذي يعـد علـى االتفاقيـةوبعملية التصديق اجلاريـة )٥(أفريقيا
 املشردين داخليا،ومساعدةاإلطار املعياري الوطين واإلقليمي حلماية

 ميثاق األمن واالستقرار والتنمية يف منطقة البحريات الكـربىوإذ تالحظ مع التقدير 
ــدويل املعــين مب ــبحريات الكــربى يف عــامالــذي اعتمــده املــؤمتر ال ــصكوك)٦(٢٠٠٦نطقــة ال  وال

ــه، و ــة بـ ــةامللحقـ ــوالنخباصـ ــا الربوتوكـ ــاق، ومهـ ــان بامليثـ ــشردين امللحقـ ــة املـ ــان حبمايـ املتعلقـ
املـــشردين داخليــــا والربوتوكــــول املتعلــــق حبقــــوقومــــساعدةالربوتوكـــول املتعلــــق حبمايــــة

 للعائدين، امللكية
 عن محايـة الالجـئني املوجـودينيف املقام األول مسؤولة بأن الدول املضيفةوإذ تسلم 

يف أراضــيها وتقــدمي املــساعدة هلــم، وبــضرورة مــضاعفة اجلهــود لوضــع وتنفيــذ اســتراتيجيات
 األعبـاء وبتقاسـم على النحو املناسـبتعاون مع اتمع الدويلال شاملة ودائمة، بإلجياد حلول

 واملسؤوليات،
ــشدد  ــى أنوإذ ت ــسؤولة يف ا عل ــدول م ــساعدةملقــام األولال ــة وامل ــوفري احلماي  عــن ت

تعـاونالملـشكلة التـشريد ب اجلذريـة معاجلة األسبابوعن واليتهال  اخلاضعنيللمشردين داخليا
 ، على النحو املناسبمع اتمع الدويل

ــر األمــني العــامحتــيط علمــا - ١   يمفــوض األمــم املتحــدة الــسامبتقريــرو )٧( بتقري
 ؛)٨(الالجئني لشؤون

بالــدول األفريقيــة األعــضاء الــيت مل توقـع بعــد اتفاقيــة االحتــاد األفريقــييـب - ٢ 
 أو تـصدق عليهـا أن تنظـر يف القيـام بـذلك يف)٥(املشردين داخليا يف أفريقيـاومساعدةمايةحل

 أقرب وقت ممكن من أجل كفالة بدء نفاذها وتنفيذها يف وقت مبكر؛

_______________

 .www.africa-union.org :متاحة على )٥(
 .www.icglr.org:متاح على )٦(
)٧( A/65/324. 
 ).A/65/12 (١٢ والستون، امللحق رقماخلامسةالوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة )٨(
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 اجلذريـة حبـزم األسـباب األعـضاءفريقيـةضرورة أن تعاجل الدول األ إىلتشري - ٣ 
للتشريد القسري يف أفريقيا جبميع أشكاله وأن تعزز السالم واالستقرار والرخاء يف مجيع أحناء

  تدفق الالجئني؛لتفاديالقارة األفريقية
ــق - ٤  ــالغ القل ــع ب ــة أنتالحــظ م ــاحال ــشردين يف أفريقي ــزال  ال الالجــئني وامل  ت

 اجلهـود الــيت بذلتـها األمــم املتحـدة واالحتــاد األفريقــيكــللــرغم مـنعلـى ا باملخــاطر،ةحمفوفـ
 تقيـد املـسلحة أن تالرتاعـات حىت اآلن، ويب بالدول واألطراف األخرى يفوجهات أخرى
ــام ــارمــعالقــانون اإلنــساين الــدويل نــصا وروحــا،ب علــى حنــو ت  أن الرتاعــات األخــذ يف االعتب

 تشريد القسري يف أفريقيا؛املسلحة هي أحد األسباب الرئيسية لل
 املتعلق حبالــــــة الالجـئني والعائــــدينEX.CL/Dec.558(XVII) باملقـررترحب - ٥ 

العاديـة دورتـه ذي لالحتـاد األفريقـي يفيف أفريقيا الـذي اختـذه الـس التنفيـداخلياواملشردين
 ؛)٩(٢٠١٠ وليهي/ متوز٢٣ إىل١٩كمباال يف الفترة منيف اليت عقدت السابعة عشرة

 ملفوضية األمم املتحدة لـشؤون الالجـئني، يف العـام الـذيتعرب عن تقديرها - ٦ 
 ى املفوضـية للدور القيادي الذي تقـوم بـه، وتـثين علـ الذكرى السنوية الستني إلنشائها،يوافق

 بطـرق ،بذله من جهود، بدعم من اتمع الدويل، ملساعدة بلـدان اللجـوء األفريقيـةواصلت ملا
ــضعيفة حيتــاج إليــه الالجئــون  مــاولتلبيــةمنــها تــوفري الــدعم للمجتمعــات احملليــة املــضيفة ال

 والعائدون واملشردون يف أفريقيا من محاية ومساعدة؛
واللجنـة الفرعيـةاملبـادرات الـيت اختـذها االحتـاد األفريقـي مع التقدير تالحظ - ٧ 

نبثقــة مــن جلنــة املمــثلني الــدائمني التابعــة لــه،املعنيـة بــالالجئني والعائــدين واملــشردين داخليــا امل
 وخباصـة الـدور الـذي يقـوم بـه مقررهـاالـشعوب،حقـوقواللجنة األفريقية حلقوق اإلنـسان و

 لكفالــة اللجــوء واملهــاجرين واملــشردين داخليــا يف أفريقيــاوملتمــسياخلــاص املعــين بــالالجئني
 ؛ساعدممحاية الالجئني والعائدين واملشردين يف أفريقيا وم

 لـشؤون الـسامي األمم املتحدةمفوض اللجنة التنفيذية لربنامجبإقرار ترحب - ٨ 
 يف االجتمــاع االســتثنائي ق باحلــاالت الــيت يطــول فيهــا أمــد اللجــوءالالجــئني االســتنتاج املتعلــ
ــستني ــة وال ــدورا احلادي ــدل ــذي عق ــسمرب/ كــانون األول٨ يف ال ــتنتاج)١٠(٢٠٠٩دي ، واالس

خبـدمات الجئني من ذوي اإلعاقـة وغريهـم مـن األشـخاص ذوي اإلعاقـة املـشمولنياملتعلق بال

_______________

 .www.africa-union.org :متاحة على.EX.CL/Dec.556-599(XVII) ، الوثيقة االحتاد األفريقي:انظر )٩(
،)A/65/12/Add.1 ( ألــف١٢معيــة العامــة، الــدورة اخلامــسة والــستون، امللحــق رقــمالوثــائق الرمسيــة للج )١٠(

 .املرفق الثاين، الفرع ألف
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 يف الفتـرة مـنالـيت عقـدتدورا احلادية والستني يففوضية،املاحلماية واملساعدة اليت تقدمها
 ؛)١١(٢٠١٠ أكتوبر/ تشرين األول٨ إىل٤
التنــوع واجلــنسنــوعو بــأن اســتراتيجية تعمــيم مراعــاة منظــورات الــسنتقـر - ٩ 

 ج قائم على املشاركة، بتحديد املخـاطر الـيت اتباعتسهم مسامهة مهمة يف القيام، عن طريق
يواجههـا خمتلــف أفــراد جمتمــع الالجــئني فيمــا يتعلــق حبمايتــهم، وخباصــة معاملــة الالجــئني مــن

 النساء واألطفال واألقليات ومحايتهم دون متييز؛
 ومنــوهم اجلــسدية االجتماعيــالتــهمحأن األطفــال، بــسبب ســنهم وتؤكــد  - ١٠ 

يكونـون أكثـر عرضــة للخطـر مـن البــالغني يف حـاالت التـشريد القــسري،  مــاوالعقلـي، غالبـا
 يف جمتمعـاتواإلدمـاجبعد انتـهاء الـرتاع  ماوتسلم بأن التشريد القسري والعودة إىل حاالت

 مـن تعـرض األطفـالجديدة وحاالت التشريد وانعدام اجلنـسية الطويلـة األمـد ميكـن أن تزيـد
للخطر، مع األخذ يف االعتبـار ضـعف األطفـال الالجـئني بـصفة خاصـة لـدى تعرضـهم قـسرا

 سلمملخاطر تلحق م أذى جسديا ونفسيا ولالستغالل والوفاة نتيجـة للرتاعـات املـسلحة، وتـ
كـنبأن العوامل البيئية األوسع نطاقا وعوامل املخاطر الفردية، وخصوصا إذا اجتمعت معا، مي

أن تنشأ عنها احتياجات متباينة من احلماية؛
مل تتوافر لـه مقومـات  ماميكن أن يدوم  البأن أي حل ملسألة التشريدتسلم - ١١ 

 تشجع املفوضية على دعم استدامة العودة وإعادة اإلدماج؛االستدامة، ولذلك
ات كـأداة بأمهية التسجيل املبكر وفعالية نظـم التـسجيل والتعـدادتسلم أيضا - ١٢ 

 ةللحماية ووسيلة متكن مـن القيـاس الكمـي لالحتياجـات وتقـديرها مـن أجـل تقـدمي املـساعد
  حلول دائمة مناسبة؛وضعاإلنسانية وتوزيعها و

الـذي أقرتـهاملتعلق بتسجيل الالجـئني وملتمـسي اللجـوءإىل االستنتاجتشري - ١٣ 
، وتالحـظ أشـكال)١٢(ثانيـة واخلمـسنييف دورـا الفـوض الـساميامل لربنـامجاللجنة التنفيذيـة

 دون أي مـستنداتظلونالتحرش العديدة اليت يتعرض هلا الالجئون وملتمسو اللجوء الذين يــ
 أراضـــيهايفسؤولية الـــدول عـــن تـــسجيل الالجـــئني املوجـــودينمبـــ تـــذكر، و وضـــعهمتثبـــت

يف هـذااء، وتكررالقيام بذلك، حسب االقتضباهليئات الدولية املكلفة سؤولية املفوضية أوومب
يف وقت مبكر وبشكل التسجيل والتوثيقيؤديهالذي ميكن أناألساسيتأكيد الدورالسياق

_______________

 .املرجع نفسه، الفصل الثالث، الفرع ألف )١١(
، الفـصل الثالـث،(A/56/12/Add.1) ألـف ١٢، امللحـق رقـمالـسادسة واخلمـسون الـدورة،املرجـع نفـسه )١٢(

 .باء الفرع
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الراميـة إىل إجيــاداجلهـودعتبـارات تـوفري احلمايـة، يف تعزيــز احلمايـة ودعـماسترشـادا با،فعـال
ذا اإلجـراء االقتضاء، علـى القيـام ـحسبحلول دائمة، ويب باملفوضية أن تساعد الدول،

  أراضيها؛يف تسجيل الالجئني املوجوديندم متكنها منعيف حال
  األمـم املتحـدةمنظمـات الـدول واملفوضـية وه باتمع الـدويل، مبـا فيـتـهـيـب - ١٤ 

، كــل يف نطــاق واليتــه، اختــاذ إجــراءات ملموســة لتلبيــة احتياجــات الالجــئنياألخــرىاملعنيــة
ة واملساعدة واإلسهام بسخاء يف املـشاريع والـربامج الراميـة إىلوالعائدين واملشردين من احلماي

 ودعـم اتمعـات احملليـةالتخفيف من حمنتـهم وتيـسري إجيـاد حلـول دائمـة لالجـئني واملـشردين
 املضيفة الضعيفة؛

 والعائـدينيكفـي مـن املـساعدة واحلمايـة لالجـئني  مـاأمهية توفري تعيد تأكيد - ١٥ 
 تعــزز إحــدامهااملــساعدة واحلمايــةأنتأكيــد أيــضاتعيــدملناســب، و يف الوقــت اواملــشردين

أن عدم كفاية املـساعدة املاديـة ونقـص األغذيـة يقوضـان جهـود احلمايـة، وتالحـظو األخرى
ــائم علــى احلقــوق يف التعامــل بــصورة بنــاءة مــعاأمهيــة الالجــئني فــرادىتبــاع ــج جمتمعــي ق

ةـاعدة املاديــ املـسأشــكالعلـى الغـذاء وغـريه مـن للحـصولوجمتمعـاموالعائدين واملشردين
 فيهــا املعــايريتــستوىف  اليتــــاالت الــــق إزاء احلــــن القلـرب عـــة، وتعــة ومنــصفـة عادلـــــبطريق

  فيها بعد التقييم املناسب لالحتياجات؛ جيرالدنيا للمساعدة، مبا فيها احلاالت اليت مل
يعـززويل بـني مجيـع أعـضاء اتمـع الـدويلالتضامن الـدأنتأكيد أيضاتعيد - ١٦ 

 التـضامن مـنروحبـ  الثابـتوأن التعـاون الـدويل  الالجـئني عن محايةسؤوليااملاحترام الدول
 ؛ يزيد من فعالية نظام محاية الالجئنيوتقاسم األعباء واملسؤوليات بني مجيع الدول

ــد - ١٧  ــد كــذلكتعي عــن كفالــةم األوليف املقــاةأن الــدول املــضيفة مــسؤولتأكي
الطابع املدين واإلنساين للجوء، ويب بالدول أن تتخذ، بالتعاون مع املنظمـات الدوليـة، كـل

ــة احتــرام مبــادئ محايــة الالجــئني، وأن ــدابري الالزمــة لكفال تكفــل يف نطــاق واليتــه، مجيــع الت
 بوجـودبعـدم الـسماح الطابع املدين واإلنساين ملخيمات الالجـئني احلفاظ علىبصورة خاصة

 غـراضألها أو باسـتخدام يف تلـك املخيمـاتةمـسلح أنشطةأي بالقيام  أومسلحني أفراد أي
هـود، بالتـشاور مـعبـذل اجلتتناىف مع طابعها املـدين، وتـشجع املفـوض الـسامي علـى مواصـلة

 مخيمات؛ الطابع املدين واإلنساين لل كفالة اجلهات الفاعلة املعنية، من أجلغريها منالدول و
ـــن - ١٨  األمــن الشخــصي لالجــئنييهــدد مجيــع األعمــال الــيت تــشكل خطــراتـدي

وملتمـسي اللجــوء ورفــاههم، مثــل اإلعــادة القــسرية والطــرد غــري املــشروع واالعتــداء البــدين،
ويب بدول اللجوء أن تتخذ، بالتعاون مع املنظمات الدوليـة، وفقـا ملـا يقتـضيه احلـال، مجيـع

ة لكفالة احترام مبادئ محاية الالجئني، مبا فيها معاملـة ملتمـسي اللجـوء معاملـةالتدابري الالزم
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 وضع علىتشجيعللطواتخفتئ يتخذ  ماإنسانية، وتالحظ مع االهتمام أن املفوض السامي
علــى الطــابع املــدين واإلنـساين للجــوء، وتــشجع املفــوضتكفــل احلفــاظ بــشكل أفـضلتـدابري

  اجلهود بالتشاور مع الدول وغريها من اجلهات الفاعلة املعنية؛تلكالسامي على مواصلة بذل
 خطـرا العنف وانعدام األمن اللـذين يـشكالنتواصل من تعرب عن استيائها - ١٩ 

مــوظفي املفوضــية واملنظمــات اإلنــسانية األخــرى وعائقــا أمــاميهــدد باســتمرار ســالمة وأمــن
جمـال العـاملني يفغريهـم مـنئها املنفـذين والتنفيذ الفعـال لواليـة املفوضـية وأمـام قـدرة شـركا

، وحتــثاملــسندة إىل كــل منــهم علــى االضــطالع باملهــام اإلنــسانيةة اإلنــسانيتقــدمي املــساعدة
 اجلهات الفاعلة املعنيـة علـى اختـاذ مجيـع التـدابري الالزمـة من وغريهاالرتاعاتالدول وأطراف

الــوطنينية واحليلولــة دون تعــرض العــاملنيحلمايــة األنــشطة املتــصلة بتقــدمي املــساعدة اإلنــساني
ــدوليني ــة ســالمة وأمــنوال ــسانية لالعتــداء واالختطــاف وكفال ــساعدة اإلن ــدمي امل ــال تق يف جم

 مبهــام بتكليــف مــنالــيت تــضطلعمــوظفي املفوضــية وممتلكاــا ومجيــع املنظمــات اإلنــسانية
 العاملني يفوظفنياملكب ضداملفوضية، ويب بالدول أن حتقق حتقيقا وافيا يف أي جرائم ترت

 املساعدة اإلنسانية وأن تقدم املسؤولني عن هذه اجلرائم إىل العدالة؛تقدمي جمال
 باملفوضــية واالحتـاد األفريقــي واملنظمــات دون اإلقليميـة ومجيــع الــدوليـب - ٢٠ 

وميـة مـع وكـاالت منظومـة األمـم املتحـدة واملنظمـات احلكجنبا إىل جنباألفريقية أن تقوم،
الدولية واملنظمات غري احلكومية واتمع الدويل، بتعزيز الشراكات القائمـة وتنـشيطها وإقامـة

 شراكات جديدة لدعم نظام محاية الالجئني وملتمسي اللجوء واملشردين داخليا؛
ـــب - ٢١  ــات األخــرى تـهـي ــدويل والكيان ــةباملفوضــية واتمــع ال أن تكثــفاملعني

 مـن الالجـئنيةدا كـبرياعـدأاليت اسـتقبلتاحلكومات سيما ال و،ريقيةدعمها للحكومات األف
 تــدريب املــوظفنيهــا األنــشطة املناســبة لبنــاء القــدرات، مبــا فيعــن طريــق ،وملتمــسي اللجــوء

ــة ــالالجئني وتــوفري اخلــدمات املالي املعنــيني ونــشر املعلومــات عــن الــصكوك واملبــادئ املتعلقــة ب
 وتعزيـز تطبيقهـاتعلقـة بـالالجئني واملتـشريعاتالتعديل  بسن أووالتقنية واالستشارية للتعجيل

 التصدي حلاالت الطوارئ ودعم القدرات من أجل تنسيق األنشطة اإلنسانية؛
البلـدان احلق يف العودة ومبدأ العودة الطوعية إىل الوطن، وتناشـدتعيد تأكيد - ٢٢ 

 علـىة الطوعية إىل الوطن، وتـسلم بأنـهاتية للعودؤ وبلدان اللجوء أن يئ الظروف املاألصلية
فـإن إدمـاج الالجـئني حمليـااألمثـل،احلـلهيتزال  الأن العودة الطوعية إىل الوطنمن الرغم

 لتـسوية أيـضانان صـاحلاوإعادة توطينهم يف بلدان ثالثة، مىت كان ذلك مناسبا وممكنا، خيـار
 ديـارهم بـسبب الظـروف الـسائدة يفيـستطيعون العـودة إىل  الوضع الالجئني األفارقـة الـذين

 بلدام األصلية؛
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ــد - ٢٣  ــدأيــضاتعي أال تكــون العــودة الطوعيــة إىل الــوطن بالــضرورةضــرورة  تأكي
مشروطة بالتوصل إىل حلول سياسية يف البلد األصلي بغية عدم إعاقة ممارسة الالجئني حقهـم

تتوقـف عـادة علـى عـادة اإلدمـاجيف العودة، وتسلم بأن عمليـة العـودة الطوعيـة إىل الـوطن وإ
أن العودة الطوعية إىل الـوطن ميكـن أن تـتم يفخصوصا واألوضاع السائدة يف البلد األصلي،

تشجيع العـودة املـستدامة عـن ظروف آمنة حتفظ كرامة اإلنسان، وحتث املفوض السامي على
 ؛ يف احلاالت اليت يطول فيها أمد اللجوءخباصة و،طريق إجياد حلول دائمة

 باجلهات املاحنة الدولية أن تقدم مساعدة مالية وماديـة تـسمح بتنفيـذتـهـيـب - ٢٤ 
الالجـئني واتمعـات احملليـة املـضيفة علـى حـد سـواء،  علـىتعود بـالنفع جمتمعيةبرامج إمنائية

 األهداف اإلنسانية؛سق معحسب االقتضاء، باالتفاق مع البلدان املضيفة ومبا يت
ــستجيب، اتناشــد - ٢٥  ــدويل أن ي ــروح مــنتمــع ال ــاءب  التــضامن وتقاســم األعب

، وتالحـظ يفة ثالثـان يف بلـدإىل إعـادة التـوطني األفارقـةواملسؤوليات، الحتياجات الالجـئني
 الـشاملةةهذا الصدد أمهية االستخدام االستراتيجي إلعادة التوطني بوصفه جزءا من االستجاب

، وحتقيقــا هلــذه الغايــة، تــشجع الــدول واملفوضــيةلكــل حالــة مــن حــاالت اللجــوء علــى حــدة
، عنـد االقتـضاء، مـن إطـار التفامهـاتبالكامـل مـن الـشركاء املعنـيني علـى االسـتفادةوغريمها

 ؛)١٣(املتعدد األطراف بشأن إعادة التوطني
 باجلهات املاحنة الدولية أن تقدم مساعدة ماديـة وماليـة لتنفيـذ بـرامجتـهـيـب - ٢٦ 

الالجــئني يف بلــدانبــسبب واهلياكــل األساسـيةالــضرر الـذي يلحــق بالبيئــةالحإصــترمـي إىل
 ؛املشردين داخليا، حسب االقتضاء تأهيلو اللجوء

 اتمـــع الـــدويل علـــى أن يـــستمر يف متويـــل بـــرامج املفوضـــية اخلاصـــةحتــث - ٢٧ 
 حــصة وتقاســم األعبــاء، وأن يكفــل ألفريقيــا الــدويلالتــضامنمــنروحبــ،بــسخاءبــالالجئني

 احتياجــات الــربامجتزايــدعادلــة ومنــصفة مــن املــوارد املخصــصة لالجــئني، آخــذا يف االعتبــار
  العودة إىل الوطن؛ة منها إمكانيألسباب عدة، بشكل كبرياملخصصة ألفريقيا

  أمـد فيهـالالـيت يطـواالتاحلـعلـى حتديـد  املفوضية والـدول املهتمـةتشجع - ٢٨ 
 ومتعــددةشــاملة وعمليــةو وضــع ــج حمــددةعــن طريــقاوالــيت ميكــن إجيــاد حــل هلــ اللجــوء

 زيـادة تقاسـم األعبـاء واملـسؤوليات علـى الـصعيد الـدويل وإجيـادبوسائل عدة منها،األطراف
 ؛حلول دائمة ضمن سياق متعدد األطراف

_______________
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ـــق - ٢٩  ــالغ القل ــن ب ـــرب ع ــا يف أفريقيــا، وتع ــشردين داخلي ــة امل  تالحــظ إزاء حمن
ــذهلا ا ــود الـــيت تبـ ــااجلهـ ــة املـــشردين داخليـ ــات اإلقليميـــة حلمايـ ــز اآلليـ ــة لتعزيـ لـــدول األفريقيـ

ومــساعدم، ويــب بالــدول أن تتخــذ إجــراءات ملموســة ملنــع التــشريد الــداخلي ولتلبيــة
 الــصدد إىل املبــادئذلــكاحتياجــات املــشردين داخليــا مــن احلمايــة واملــساعدة، وتــشري يف

وحتيط علمـا باألنـشطة احلاليـة للمفوضـية فيمـا يتـصل،)١٤(التوجيهية املتعلقة بالتشرد الداخلي
ــساعدمحبمايــة املــشردين داخليــا ــات وم ــياق الترتيب ــا يف س  ــضطلع ، مبــا فيهــا األنــشطة امل

 يتـسق مـع تنفيذ تلك األنشطة مبـاضرورة علىشدداملشتركة بني الوكاالت يف هذا اال، وت
ــة ــة العام ــرارات اجلمعي ــصددق ــذا ال ــة املفوضــية دواملتخــذة يف ه ــساس بوالي  فيمــا يتعلــقن امل

 اللجوء، وتشجع املفوض السامي على مواصلة حواره مع الدول بـشأن دوربنظامبالالجئني و
 الصدد؛ املفوضية يف هذا

ــا إىل أنتدعـــو - ٣٠  ــسان للمــشردين داخلي ــين حبقــوق اإلن ــام املع ــني الع ــل األم  ممث
ــه،يواصــل ــا لواليت ــدول، وفق ــع ال ــة حــواره اجلــاري م ــة الدولي ــات احلكومي األعــضاء واملنظم

يقدمـه مـن تقـارير إىل  ما يفذا الشأنواملنظمات غري احلكومية املعنية، وأن يدرج معلومات
 جملس حقوق اإلنسان وإىل اجلمعية العامة؛

 الــسادسة إىل األمــني العــام أن يقــدم إىل اجلمعيــة العامــة يف دورــاتطلــب - ٣١ 
مـعالجئني والعائـدين واملـشردين يف أفريقيـا،إىل ال املساعدة املقدمةوالستني تقريرا شامال عن

تقريـر مفـوض األمـم”لجهود اليت تبذهلا بلـدان اللجـوء، يف إطـار البنـد املعنـوناملراعاة التامة ل
ني والعائـــدين واملـــشرديناملـــسائل املتـــصلة بـــالالجئو املتحـــدة الـــسامي لـــشؤون الالجـــئني

 .“اإلنسانية واملسائل
 ٧١لسة العامةاجل

 ٢٠١٠ ديسمرب/ كانون األول٢١
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