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تنا..... لقد حظينا، عىل حد اعتقادي، قبول حجَّ
صدر الدين أغا خان )املفوض السامي لألمم املتحدة لشؤون الالجئني،1967((

م إىل الجمعية العامة لألمم املتحدة، 20 نوفمرب/ترشين الثاين1967:1 من بيان ُقدِّ
التعليق  أفريقيا وعىل  مسألة  للحظات عىل  أعرج  أن  يتعني عيلَّ 
الذي أوردته يف بداية هذا البيان عندما أرشت إىل العالقة الوثيقة 
التوطني  إعادة  أنَّ  وهو   ]...[ واإلمناء  السامي  املفوض  عمل  بني 
الزراعي الحل األمثل للوضع السائد يف إفريقيا. وُيثرِيُ ذلك يف ذهني 

ملحوظتني أعتقد أنهام مهمتان.

أوالً، هناك ترابط بني مشكلة الالجئني ومشكلة التنمية وجاء هذا 
الرتابط يف مرحلة التوطيد التي ال تتم بدورها إال يف سياق التنمية 
الشاملة للمناطق التي يستقر بها الالجئون. وهذه حقيقة ينبغي 
مراعاتها من الوهلة األوىل. وهذا النهج املتكامل ملشكلة الالجئني 
املساعدات  يجمع جميع  الذي  االتحاد  اإلمنائية وهذا  وللمشكلة 
هي  عنها  الناتجة  األطراف  ثنائية  واملساعدات  األطراف  متعددة 
يف  االقتصاد  من  األكرب  القدر  إنجاز  عىل  القادرة  ووحدها  كلها 

استخدام املوارد وتجنب االزدواجية والهدر. 

أما املالحظة الثانية ... فهي رضورة ضامن التنسيق بني مساعدات 
لألمم  السامية  ]املفوضية  السامي  املتحدة  األمم  مفوض  مكتب 
يضطلع  التي  التنمية  برامج  ومواصلة  الالجئني[  لشؤون  املتحدة 
وغابت  التعاون  غاب  فإذا  اآلخــرون.  املتحدة  األمم  أعضاء  بها 
جديدة  طوارئ  بحالة  الحكومات  بعض  ستصطدم  االستمرارية، 
مبجرد إنهاء برامج املساعدات التي يقدمها مفوض األمم املتحدة 

مهمة  تويل  السامي  املتحدة  األمم  ملفوض  ميكن  ال  إذ  السامي 
مسائل  من  مسألة  يف  نفسه  إقحام  أو  اختصاصاته  من  ليست 
والسكان  الالجئني  مع  للتعامل  األخرى  الهيئات  ملصلحة  التنمية 

املحليني وإرشاكهم بالبلدان حيث توجد برامجنا. 

تكون  أن  قبل  برامجنا  إنهاء  بصدد  كنا  إذا  الراهن،  الوقت  ويف 
نجد  قد  األمور،  زمام  لتويل  مستعدة  والدولية  الوطنية  الهيئات 
أنفسنا يف وضع بالغ الخطورة يتطلب مزيداً من التدخل من مفوض 
األمم املتحدة السامي ويوجب تخصيص مرصوفات إضافية. ولذا ال 
مفر من تنسيق جهودنا. ويتعني عىل هيئات التنمية التابعة لألمم 
املتحدة والهيئات املتخصصة جعل طلبات البلدان واملناطق التي 

يوجد بها الجئون عىل رأس أولوياتهم.

وبوضع هذا الهدف نصب أعيننا، وسعت اتصاالت وجهودي مع 
جميع هيئات التنمية التابعة لألمم املتحدة. وجاء التفاهم والدعم 
الذي تلقيته ُمشِجعاً للغاية. وأعتقد أنَّنا كسبنا قبول الرأي مبصري 
وجود  تجاهلت  إذا  اإلمناء  خطط  إليه  تصل  سوف  الذي  الفشل 
أعداد كبرية من الالجئني الذين قد تصل أعدادهم إىل مئات األلوف 

من األشخاص ويعيشون بني السكان األصليني. 
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